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  يروتقد شكر

  
 واجملـالس التنمويـة واملراكز النسائية والهيئات املنظمات الى والتقدير بالشكر األردن في العربيات النساء جمعية تتقدم
 جمعية - مساواة شبكة منسقات وبخاصة  امليدانية الدراسة هذه إجراء تيسير في ساهمت التي احملافظات في البلدية
 الهيئـات بالـذكر خـصتو ،املـرأة حلقوق االنساني امللتقى - القانونية املساواة جلأ من متحدات وائتالف العربيات، النساء
  :التالية واملراكز

  
 األسـرة جمعيـة جـرش؛ خـل، كفـر بلديـة مجلـس الزرقاء؛ األسري، واإلرشاد التوعية مركز املفرق؛ العربية، املرأة جمعية
 البـرامج مركـز الزرقـاء؛ األزور، بنـت خولـة جمعيـة اربـد؛ البشـرية، للتنميـة الهاشمي األردني الصندوق اربد؛ البيضاء،

 بلديـة مجلـس عمـان؛ - النزهـة جبـل ة،بسـم األميرة مركز مادبا؛ الدميقراطية، أجل من شراكة مركز الزرقاء؛ النسائية،
 السـلط سيدات جمعية ؛عمان - األمية حملوالنسائية  اجلمعية عمان؛ الريفية، املرأة وتأهيل تنمية جمعية اربد؛ - النسيم

      . السلط التعاونية،
  

 إجـراء فـي جلهودهـا ناصـر ملـيس السـيدة الباحثـة إلى والتقدير بالشكر في األردن العربيات النساء جمعية تتقدم كما
  . مراحلها بكافة امليدانية الدراسة



  3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تقدمي
  

النسانية للنساء األردنيات املتزوجات من غير األردنيـني وأسـرهن، تعد هذه الدراسة استطالعية وصفية حتليلية تهدف الى معرفة التجارب ا
  . االستبانة التي  مت تطويرها خصيصا كأداة لهذا الغرض اعتماداً على النقاشات الوجاهية مع اجملموعات البؤرية في عدة محافظات، وتطبيق

  
علومات واقعيـة تسـتند الـى البحـث امليـداني حـول حجـم تهدف الدراسة بصورة رئيسية الى تزويد صانعي السياسات وأصحاب القرار مب

كما تهدف الدراسة الى توفير مصدر معلوماتي موثوق يتنـاول االنعكاسـات الواقعيـة . وأشكال املعاناة التي تقاسي منها النساء وأسرهن
وأسرهن، ليكون في متناول الهيئـات غيـر  ردنينيلقانون اجلنسية املعمول به حالياً على احلياة اليومية للنساء األردنيات املتزوجات من غير األ

  .احلكومية العاملة في اجملال واخلبراء والباحثني واملهتمني بتعديل قانون اجلنسية
  

ى تتناول هذه الدراسة تعريف مفهوم اجلنسية،  واإلدراك التقليدي السائد للمعنى احلقيقي للمفهوم، وأبعاد االنعكاسات املترتبة عمليا عل
  .كما تلقي الدراسة الضوء على قانون اجلنسية األردني وتطوراته وانعكاساته السلبية املترتبة على النساء األردنيات وأطفالهن.  دراكهذا اإل

  
وتسعى الدراسة الى تفحص االثار االجتماعية االقتصادية على النساء األردنيات املتزوجات مـن غيـر األردنيـني وعلـى أسـرهن، وخاصـة مـن 

ملتدنية الدخل، وذلك في مجاالت  التعليم، والرعاية الصحية، والعمل، والوضع االقتصادي العام، من خالل حتليـل اسـتجابات وآراء الطبقات ا
النساء اللواتي متت مقابلتهن في مختلف احملافظات وشاركن في نقاشات اجملموعات البؤرية وفي تعبئة االستبانة التـي صـممت خصيصـا 

  .لتحقيق أهداف الدراسة
  

كما تأمل الدراسة املساهمة في سد النقص في املعلومات حول املوضوع فيما يتعلق بجنسية الزوج، والتوزيع العمري للزوجني، وعمل الزوج 
  .والزوجة ، واحلالة االجتماعية للزوجة ، واحلالة االقتصادية االجتماعية لألسرة

  
سـيدة متـت  191ستناداً ملا تقدمت به النساء اللواتي شكلن عينة الدراسة وعددهن ومن ثم، يؤمل التوصل الى املقترحات واحللول الواقعية ا

. ربد، مادبا، السلط، عمانإاملفرق، الزرقاء، جرش، : في كل من احملافظات التالية  2010/ 5/ 29  و  2/2010/ 22مقابلتهن خالل الفترة الواقعة بني 
باإلضافة إلـى محافظـة .  الكرك، معان، الطفيلة، العقبة: في كل من محافظات اجلنوبولم تتمكن الباحثة من التوصل الى مقابلة حاالت 

    1 .وبررت اجلهات التي مت االتصال بها ذلك بشح مثل هذه احلاالت في احملافظة املعنية. عجلون في الشمال
  

في متابعة تنفيـذ اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع  تعزيز قدرات الهيئات النسائية" وتشكل هذه الدراسة امليدانية جزءاً من مشروع عنوانه 
الدوليـة، " املسـاواة اآلن"ؤسسة الذي تقوم بتنفيذه جمعية النساء العربيات في األردن، بالشراكة مع م" سيداو - أشكال التمييز ضد املرأة

راسة امليدانية دراسة متهيدية توصلت الى وقد سبقت هذه الد.  في األردن" كرامة"جمعية امللتقى االنساني حلقوق املرأة، وبدعم من مكتب و
وقدمت حتليالً ألحكام قانون اجلنسية وجوانب التمييز . استنتاجات دقيقة حول أعداد النساء واألطفال املتأثرين بقانون اجلنسية األردني احلالي

التحفظ على املادة التاسعة من اتفاقية سيداو التي ضد املرأة الواردة فيه، والتبريرات االجتماعية السياسية لتلك األحكام والتي مت مبوجبها 
برفع التحفظ على املادة التاسعة من االتفاقية وتعـديل قـانون اجلنسـية  وأوصت في ختامها . تعطي املرأة احلق في نقل جنسيتها ألبنائها

  2.ملنح النساء حق نقل جنسيتهن إلى أطفالهن
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  االحصائية اجلداول قائمة  .أ
  

  واحملافظة العمر حيث من الدراسة عينة توزيع  )    1(اجلدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة من حيث املستوى التعليمي واحملافظة )    2(اجلدول رقم 
  واحملافظة الزوجية احلالة حيث من الدراسة عينة توزيع     )3(اجلدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة من حيث جنسية الزوج واحملافظة  )    4(اجلدول رقم 
  واحملافظة للزوجة الوظيفي الوضع حيث من الدراسة عينة توزيع  )   5(اجلدول رقم 
  واحملافظة للزوج يالوظيف الوضع حيث من الدراسة عينة توزيع     )6(اجلدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة من حيث عدد األبناء في األسرة واحملافظة )    7(اجلدول رقم 
  واحملافظة اإلقامة حيث مكان من الدراسة عينة توزيع     )8(اجلدول رقم 
  واحملافظة السكن نوع حيث من الدراسة عينة توزيع     )9(اجلدول رقم 
  واحملافظة املسكن حيازة حيث من الدراسة ةعين توزيع    )10(اجلدول رقم 
  لألسرة الدائمة اإلقامة مكان حيث من الدراسة عينة توزيع    ) 11(اجلدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة من حيث معدل دخل األسرة الشهري بالدينار واحملافظة )   12(اجلدول رقم 

   لألسرة الشهري لالدخ كفاية حيث من الدراسة عينة توزيع)    13( رقم اجلدول
 األسرة دخل مصادر حيث من الدراسة عينة توزيع   ) 14(اجلدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة من حيث ممتلكات الزوجة واحملافظة )   15(اجلدول رقم 
 توزيع عينة الدراسة من حيث ممتلكات الزوج واحملافظة                            )16(اجلدول رقم 
 توزيع عينة الدراسة من حيث أهم نواحي املصروفات الشهرية لألسرة واحملافظة  )    17(اجلدول رقم 
  توزيع العينة من حيث شعور األبناء باإلنتماء الى وطن األم آم وطن األب  )   18(اجلدول رقم 
  :توزيع عينة الدراسة من حيث درجة اإلحساس باملشاعر التالية لدى األبناء  )   19(اجلدول رقم 

 عدم اإلنتماء ، الغربة ، عدم اإلستقرار ، الدونية ، الرفض من اجملتمع ، السخط ، احلرمان                           
 توزيع عينة الدراسة من حيث مخاوف اإلضطرار الى اللجوء لألهل لعدم موافقتهم على الزواج في املاضي   )20(اجلدول رقم 
  وطنه الى وعودته املفاجئ الزوج سفر من اخلوف حيث من اسةالدر عينة توزيع )   21(اجلدول رقم 
 طفال الى اإلختطاف  األتوزيع عينة الدراسة من حيث اخلوف من تعرض    )22(اجلدول رقم 
 توزيع عينة الدراسة من حيث الشعور بالذنب حول مستقبل األطفال  )   23(اجلدول رقم 
 عتبار عدم حصول األبناء على جنسية األم شكل من أشكال التمييز والعنف   ايث توزيع عينة الدراسة من ح)   24(اجلدول رقم 
 الزواج قبل الالحقة املشكالت توقع حيث من الدراسة عينة توزيع  ) 25(اجلدول رقم 
 األبناء  معاناة من للتخفيف السابق في احللول بعض الى اللجوء حيث من الدراسة عينة توزيع  ) 26(اجلدول رقم 

  :توزيع عينة الدراسة من حيث االعتقاد بإمكانية حصول الزوج أو األبناء الراشدين على ما يلي )  27(دول رقم اجل
  تأشيرات  ،البالد إذن العمل ، إذن مغادرةدفتر العائلة ، الهوية الشخصية ، جواز السفر ، إذن اإلقامة ،  
  ةجلامعب في البنك، التسجيل في افتح حسا ،السفر،  رخصة القيادة 

  
  قائمة اجلداول الوصفية.    ب
  

  الدراسة عينة الزوجات عمل مجاالت)     1(القائمة رقم 
  الدراسة عينة ألزواج األخرى األعمال مجاالت)    2(القائمة رقم 
     لألسرة الدائم اإلقامة مكان األم وطن اختيار أسباب )   3(القائمة رقم 
  الشهري لألسرة  مصادر أخرى للدخل)    4(القائمة رقم 
 األردن األم وطن الى باإلنتماء األبناء شعور أسباب)    5(القائمة رقم 
  أهم أسباب املعاناة اليومية التي يقاسي منها األبناء)    6(القائمة رقم 
  اخملاوف األخرى التي تراود املرأة األردنية املتزوجة من غير األردني     )    7(القائمة رقم 
   اإلنذار جرس مبثابة وكانت  الزواج بعد  األم واجهت التي األولى املشكلة)    8(القائمة رقم 
  الزواج بعد واألبناء األم واجهت التي املتوقعة غير املشكالت أبرز    ) 9(القائمة رقم 
  اإلقتراحات لتخفيف املعاناة )    10(القائمة رقم 
 األبناء معاناة من للتخفيف السابق في ليهاإ اللجوء مت التي احللول بعض)     11(القائمة رقم 
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 ملخص الدراسة.    ج
  

هدفت هذه الدراسة بوجه عام إلى التعرف على حجم وأشكال املعاناة التي تقاسي منهـا النسـاء األردنيـات املتزوجـات مـن غيـر األردنيـني 
اته االقتصادية واالجتماعية والسياسية والنفسية علـى وبالتحديد فقد هدفت إلى دراسة وحتليل قانون اجلنسية األردني وانعكاس. وأسرهن

  . احلياة اليومية للنساء األردنيات املتزوجات من غير األردنيني وأطفالهن، واملقيمات في وطنهن األردن
  

الة االقتصـادية فقرة استخدمت كأداة للبحث وجمع املعلومات حول احل 33ولتحقيق أهداف الدراسة مت تطوير استبانة الدراسة املكونة من 
محافظـات مـن  7امرأة و مت اختيارها بطريقة قصدية طبقية، توزعت علـى  191واالجتماعية والنفسية لعينة الدراسة التي بلغ عدد أفرادها 

  .اململكة
  

االنعكاسـات  البيانات األولية الشخصية؛ البيئـة واملسـكن؛ مصـادر الـدخل واملصـروفات واملمتلكـات؛: وقد تناولت االستبانة خمس محاور
وفي ضوء نتائج الدراسـة امليدانيـة وبعـد إجـراء التحليـل الوصـفي للبيانـات اإلحصـائية  . النفسية؛ استراتيجيات التعامل وإيجاد احللول

  :  املستقاة من االستبيان واملقابالت الشخصية ميكن بلورة النتائج العامة للدراسة كما يلي
  
عامـاً ممـا يشـير  45 – 30تنتمي الى الفئة العمرية  %  62.20والبالغة  النسبة األكبر من عينة الدراسة للدراسة أن البيانات األوليةأشارت  -

كما أشارت الى تدني املستوى التعليمي لعينـة . إلى إشكاليات الدخول إلى املدارس والتسجيل في اجلامعات التي تواجه أسر عينة الدراسة
 األقـل املسـتوى في%  39.79 و الثانوية، املرحلة أنهني %35.07( % 75.46ية واألقل من الثانوية بنسبة الدراسة حيث اقتصر على املرحلة الثانو

 العينـة أفراد غالبية أن تبني الزوج جنسية حيث ومن%.  10.71 أسرة يرأسن اللواتي ونسبة ،%  89، وبلغت نسبة املتزوجات منهن )الثانوية من
 قـد ممـا%  9.94 بنسـبة  عـراقيني ومن ،% 10.99 بنسبة فلسطينيني ومن%  14.14 بنسبة سوريني ومن%  46.59 بنسبة مصريني من متزوجات
 هـذا فـي امليدانيـة الدراسة عنها كشفت التي األمور أخطر ومن .األردن في للسكان الدميغرافية والطبيعة الوافدة العمالة طبيعة يعكس

 غيـر والرعيـان البـدو مـن وغـالبيتهم جنسـية أي اليحملـون الـذين األزواج أبنـاء وهم املفرق محافظة في" جنسية بال" أطفال وجود اجملال
 .الدراسـة عينة أسر على انعكاساتها خلطورة املعنية اجلهات قبل من فورية معاجلة إلى الظاهرة هذه وحتتاج. الرسمية القيود في املسجلني

 بـني أعمـارهم تراوحـت واإلنـاث الـذكور من 606 العينة ألبناء الكلي والعدد ،% 73.82 بلغت الدراسة عينة من العامالت  غير نسبة أن وتبني
ً  49 و شهرين   .عاما

 فـي منهـا األكبـر النسـبة تقـيم كمـا ،% 67.53 بنسـبة املدينـة في تقيم الدراسة عينة أسر غالبية أن تبني ،واملسكن البيئة حيث ومن -
  %. 99.47 بنسبة" األم وطن" هو الدراسة عينة ألسر بالنسبة الدائم اإلقامة كانم أن النتلئج بينت كما%.  92.64 بنسبة مستأجر مسكن

 فـي األسـري الـدخل نسـبة تصـل حيث املتدني الدخل ذوي من الدراسة عينة أسر غالبية أن تبني لألسرة االقتصادية باحلالة يتعلق وفيما -
 الشـهري الدخل كفاية عدم الى النتائج أشارت كما. الفقر خط حتت تعيش راألس هذه أن إلى يشير مما ،% 45.02 إلى دينار 150 من أقل الفئة

 مـن أخـرى ومصادر%)  4.71( للزوج وراتب%)   16.23( للزوجة راتب بني األسرة دخل مصادر وتعددت%.   77.48 بنسبة لألسرة الضرورية للحاجات
  عينـة أسـر أمـام العمـل فرص ومحدودية األسرة، تتحملها التي تصاديةاالق األعباء ثقل إلى يشير مما%   42.40  بنسبة األجور متدنية مهن

 مأكـل مـن املعيشـة ونفقات الصحية واخلدمات التعليم بني%   70.68 بنسبة تتوزع أنها تبني الشهرية املصروفات أهم حيث ومن. الدراسة
  .الصحية اخلدمات الثانية واملرتبة عيشةامل نفقات األولى املرتبة بينها من احتلت. واإلقامة العمل تصريح ورسوم وملبس

 الدراسـات مع يتوافق مما%  95.81أظهرت نتائج الدراسة أن شعور األبناء باالنتماء الى وطن األم بلغت نسبته  باآلثار النفسيةوفيما يتعلق  -
 درجـة حيـث ومـن. لإلنسـان األول طنالـو هـو الـرحم وأن األم، طريـق عـن الوطنية باجلماعة الطفل ارتباط حيث من املوضوع حول النظرية

 واحتـل%.  42.87 بنسـبة بالغربـة الشـعور وتدني%  43.45 بنسبة االنتماء بعدم الشعور تدني تبني األبناء لدى السلبية باملشاعر اإلحساس
 والسـكن الصـحية العنايـةو التعلم فرص من احلرمان ذلك في مبا 46.59 تهنسب تبلغ حيث املشاعر بني من األعلى املرتبة باحلرمان الشعور
  . لألردنيني املقدمة اخلدمات كافة ومن والسفر املالئم

 املفـاجىء الـزوج سـفر مـن واخلـوف ،% 61.76 بنسـبة لألهـل اللجوء إلى االضطرار من الدراسة عينة أفراد خوف تبني باخملاوف يتعلق وفيما -
 بنسـبة األطفـال مسـتقبل حول بالذنب والشعور%.  72.2 بنسبة تطافلالخ األطفال تعرض من واخلوف ،% 62,76 بنسبة وطنه إلى وعودته

ً  األم جنسية على األبناء حصول عدم أن الدراسة عينة أفراد من%  65.96 واعتبرت%.  93.7  املـرأة ضـد والعنـف التمييـز أشـكال مـن شـكال
 عليهمـا صـادق اللتـني املـرأة ضـد التمييـز لأشـكا جميـع علـى القضـاء واتفاقيـة الطفـل حقوق اتفاقية أحكام مع يتوافق مما والطفل،

مما يشير . أنهن لم يتوقعن املشاكل الالحقة املترتبة على زواجهن من غير األردنيني 83.24وأجابت نسبة كبيرة من عينة الدراسة بلغت .األردن
  .إلى ضرورة تضافر جهود جميع األطراف في التوعية حول املوضوع

 أبنائهن معاناة من للتخفيف احللول بعض إلى الدراسة عينة من%  45.54وإيجاد احللول فقد جلأت نسبة  استراتيجيات التعامل ومن حيث -
 مـذكرات وتقـدمي اخليريـة، للجمعيـات و ، املعنيـة احلكوميـة للمؤسسـات والتوجه اجلنسية، على للحصول" الواسطة" تدخل ذلك في مبا

  .وغيره العمل وتصاريح اإلقامة رسوم من لإلعفاءات السعي جانب إلى ، امللكي الديوان الى االسترحام
 بضـعف االعتقـاد سـاد الدراسـة عينـة اعتقاد حسب الشخصية إلثبات األساسية الوثائق على األبناء حصول إمكانية تصور حيث ومن -

 واإلحبـاط بـالقنوط واإلحسـاس نفسـيةال املعانـاة درجـات ارتفاع إلى يشير مما الوثائق، لكافة باملائة األربعني جاوزت بنسب لذلك اإلمكانية
          .الدراسة عينة بها تشعر التي األمل وفقدان

  

  :التاليةباملقترحات والتوصيات وخلصت الدراسة إلى التقدم  
هـا بكفالة احلقوق الدستورية للمرأة بتعديل قانون اجلنسية لينص على حق املـرأة األردنيـة فـي مـنح  جنسـيتها لزوج التوصية العامة  -

  وأبنائها؛ 
سنوات، وإصدار رقم وطني ألبناء املرأة األردنيـة  5بإعطاء أزواج النساء األردنيات وأطفالهن تصاريح عمل ملدة : امللحة  التوصيات االجرائيةو  -

عطـاء احلـق ، وإلضمان حصولهم على فرص التعليم والعمل والعناية الصحية أسوة باملواطنني اآلخرين  بغض النظر عن منحهم اجلنسية
وحمايـة ؛ وتشكيل جلنة مختصـة دائمـة  لدراسـة احلـاالت االنسـانية العاجلـة  لألبناء باحلصول على اجلنسية األردنية في حالة وفاة األب، 

  األطفال من حالة انعدام اجلنسية؛ 
   .تسهيالً للباحثني وصَناع القرار لزوجبدعوة كافة املؤسسات ذات العالقة إلصدار عقود الزواج مبوبة حسب جنسية ا اإلدارية ةالتوصيو  -
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  اآلثار االقتصادية واالجتماعية والسياسية والنفسية
  املتزوجات من غير األردنيني على أسر السيدات األردنيات

    
 املقدمة -1
 

ن االعـالن العـاملي حلقـوق مـ) 15(اجلنسية هي أحد أهم عناصر الشخصية القانونية التي البد ان يتمتع بها كل إنسان، فقد جاء فـي املـادة 
وتأكيـدا ". لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، وال يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته وال من حقـه فـي تغييـر جنسـيته"اإلنسان 

األردني علـى وقد أكد الدستور . 1على معظمها  كثر من اتفاقية دولية، صادق األردنألألهمية اخلاصة للحق في اجلنسية مت تناول هذا احلق في 
وتطبيقـا . ن هذا احلق يشكل جوهر حقوق اإلنسانبأول مادة تتناول حقوق األردنيني وواجباتهم اميانا أمنه، وهي ) 5(احلق في اجلنسية في املادة 

وغيرهـا الذي حدد شروط اكتساب اجلنسية االصلية واجلنسية بالتبعية والتجـنس  1954لسنة ) 6(لنص الدستور، صدر قانون اجلنسية رقم 
: برزهـاأيواجه العديد من العوامل واملـؤثرات التـي تشـكل مساسـا بـه، ومـن إال أن احلق في اجلنسية ما يزال . من األمور املتعلقة باجلنسية

درة متيز بني الرجال والنسـاء األردنيـني فـي القـوجوهره، إذ  1954قانون اجلنسية لسنة استمرار اجلهات الرسمية في تبني قراءة منافية لنص 
أوالد األردني، أردنيون أينما "ن أمن ذات القانون تؤكد على ) 9(من القانون؛ رغم أن املادة ) 3/3(على نقل اجلنسية إلى أبنائهم باالستناد الى املادة 

نسية األردنيـة، اسـتنادا ، ورغم ان تفسير هذا النص االخير وفقا لقواعد التفسير املعروفة يشير إلى ان اوالد األم األردنية يتمتعون باجل"ولدوا
 ً ً  الى  أن لفظ املذكر حيثما يرد عاما   3 .، فإنه يدل على كل من الذكر واألنثى على حد سواءومطلقا

  
. زواج األردنيات وزوجـات األردنيني على الـرغـم من اتاحـة القانــون لـذلكألتشدد اجلهات الرسمية في منـح اجلنسية األردنية هذا إلى جانب 

  4 .سيدة) 65956(نحــو  2009ام يني لغاية نهاية عـدد األردنيات املتزوجـات من غير األردنوقد بلغ ع
  

أن قانون اجلنسية قد اضحى بحاجة الى تعديل لكي يـتالءم  2009وارتأى املركز الوطني حلقوق االنسان حسب ماورد في تقريره السنوي لعام 
ل األردن بالكثير منها،  ومرور اكثـر مـن خمسـة عقـود عليـه، وليواكـب التغيـرات التـي مع املعايير الدولية ذات العالقة وخصوصا بعد قبو

وال يزال املــركز يتلقى الشـــكاوى بشأن سحــب األوراق الثبوتية واألرقـام الوطنية وجـوازات . فرضتها التطورات التي مر بها اجملتمع األردني
. شـكوى علـى التـوالي 38، و64، 30علـى التـوالي  2009، 2008، 2007: الـثالث املاضـية  السفر، إذ بلغ عدد الشكاوى املقدمة في السـنوات

يـؤدي الـى انتشـار حـاالت مؤكدأً أن سحـب الوثائق الرسمية، عـدا عـن كونه مخالفة دستورية صريحة وانتهاكا للمعايير الدوليـة، فانـه 
اللتفات اليها ومعاجلتها قبل استفحالها، نظرا لكونهـا تتـرك اثـارا سـلبية انعدام اجلنسية في اجملتمع األردني، وهي ظاهرة خطيرة ينبغي ا

على هؤالء االشخاص ملا فيها من اهدار حلق انساني اساسي لهم، وتقييـد حلـريتهم فـي التنقـل داخـل اقلـيم الدولـة، بسـبب تعرضـهم 
عمل وكسب الرزق لعدم اسـتطاعتهم التقـدم الي للمساءلة وما يترتب على ذلك من امكانية توقيفهم ، ناهيك عن حرمانهم من فرص ال

جهة للعمل نظرا لعدم حملهم وثائق رسمية، اضافة الى تعقيد ادارة حياتهم اليومية واملعيشـية سـيما حقهـم فـي السـكن والتملـك 
   5.والصحة والتعلم واحلصول على رخص القيادة وغيرها

  
  اجلنسية قضية إلى نظرة:  عامة خلفية -2
    

،  اإلنسانروح العصر و القواعد واملبادئ الدولية حلقوق لالسياسية العليا في األردن  حتث دوماً على مواكبة   التشريعات الوطنية   ان  القيادة
 أشـكالرؤساء وزراء احلكومات املتعاقبـة احلـث علـى إلغـاء كافـة  إلىكما نلمس في خطابات التكليف السامي التي يوجهها جاللة امللك 

وغني عن التنويه بهذا الصـدد أن . رأة من خالل تعديل القوانني التي متيز بني املرأة والرجل وحتد من املساواة والعدالة في اجملتمع التمييز ضد امل
قانون اجلنسية املعمول به وقد مر على  صدوره  أكثر  من  خمسني عاماً  يستوجب مراجعة بعض مواده،  خاصة فيما  يتعلق باملسـاواة بـني 

  .   املرأة  في  منح اجلنسية  لألبناء  وحقجل  الر  حق
  

، أكدت وزيرة الدولة الناطقة الرسمية باسم احلكومة، أن األردن يدرس ثالثة تصورات تتعلق بتعديل قانون اجلنسـية، 2004في حزيران من عام 
  6 :رات هيوالتي تتيح للمرأة األردنية املتزوجة من غير األردني منح جنسيتها ألبنائها وهذه التصو

  
ل إعطاء احلق للمواطنة األردنية املتزوجة من غير األردني منح جنسيتها ألبنائها، عدا األردنيات املتزوجات من فلسطينيني، أسـوة بالتعـدي) 1(

ح جنسـيتها مـناحلـق فـي عطاء احلق للمرأة األردنية املتزوجة من غير األردنـي إ) 2(الذي أجرته الشقيقة مصر على قانونها في ذلك الوقت؛ 
  .أبناء األردنيني أينما ولدوا أردنيون، وأبناء األردنيات أينما ولدوا أردنيوناعتبار ) 3(ألبنائها باستثناء اجلنسيات التي يرتئي مجلس الوزراء عدا ذلك؛ 

  
سية؛ حيث أن شريحة كبيـرة إلى اعتبار موضوع اجلنسية بالغ احلساسية من الناحية السيا 2008إال أن املوقف الرسمي عاد في  نهاية عام 

من النساء املتزوجات من غير األردنيني هن زوجات لفلسطينيني، وأن التوجه احلكـومي هـو انعكـاس للسياسـة الرافضـة لتفريـغ األراضـي 
ية نظـرة في الوقت ذاته أكدت احلكومة أن مجلس الوزراء سينظر في احلاالت املتعلقة مبوضـوع اجلنسـ. الفلسطينية أو فكرة الوطن البديل

إنسانية تبعاً لكل حالة، ولن يكون التعامل مع هذه الفئة بناء على قانون اجلنسية بـل اسـتنادا لصـالحيات مجلـس الـوزراء املمنوحـة لـه 
  7.مبوجب القانون

  
تصريحاً   "و في األردناإلجراءات واملبادرات الرامية إلى تنفيذ اتفاقية سيدا"تناولت   1996أجريت عام  دراسة سابقةوفي نفس السياق أوردت  

الفقرة الثانية من اتفاقية سيداو لم يستند إلى / ملصدر مسؤول في وزارة اخلارجية األردنية بَني أن حتفظ احلكومة األردنية على املادة التاسعة
املصـدر أنـه طاملـا كمـا أكـد . أساس متييزي ضد املرأة، بل الى أسباب سياسية بحتة تتعلق بالظروف السياسية ملنطقـة الشـرق األوسـط

وفي توضيح أكثر تفصيالً بني املصدر نفسـه . استمرت احلالة الراهنة في املنطقة فإن هذا التحفظ لن يرفع عن املادة التاسعة من االتفاقية
 -واطنني العـرب أن السماح للنساء األردنيات املتزوجات من غير األردنيني سوف يحتم على األردن مـنح اجلنسـية األردنيـة الـى اآلالف مـن املـ
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واألردن ليس قادراً حالياً على حتمل األبعاد اإلدارية واالقتصادية لتبعات هذا األمر، وعليـه فـإن . السوريني واللبنانيني واملصريني والفلسطينيني
  8.مشكلة الشرق األوسط واتفاقيات السالمحل رفع التحفظ عن املادة التاسعة من سيداو مرتبط ارتباطا وثيقا ب

  
اجلذور السياسية ملسألة اجلنسية املشار اليها في املرجع السابق عندما أعلـن أن  2003ن وزير الداخلية األسبق قد أكد بصراحة في عام وكا

ها النية ملنح اجلنسية ألطفال املرأة األردنية املتزوجة من فلسطيني حتى يتم الوصـول إلـى تسـوية للمشـكلة دياحلكومة األردنية ليس ل"
سـيداو فـي  ،وأورد التقرير الرابع واخلامس  املقدم من احلكومة األردنية الى جلنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة. "ةالفلسطيني

أن احلكومة تخشى آثار و ارتدادات ذلك على حق الفلسطينيني في العودة، وكذلك التوتر االقتصادي الناجم عن ازدياد الطلب على  10/3/2006
  9. ة التحتية في اململكةنيصحية واإلسكان التي ستؤثر على الباخلدمات ال

  
   .اجلنسيةالرأيني لم يستندا في حينه إلى دراسات موضوعية تظهر األعداد احلقيقية للمتأثرين بقانون  كالوترى الباحثة أن 

  
كومية، وغير احلكومية، وشبه احلكومية نورد في وفي سياق مراجعة اجلهود املبذولة نحو تعديل قانون اجلنسية في األردن من قبل اجلهات احل

  . جدوالً زمنيا فيه ملخص عام لهذه اجلهود) 1(امللحق رقم 
   

 تعريف اجلنسية  1.2
  

اجلنسية  صفة  قانونيـة  لعضـو ف .تعتبر اجلنسية رابطة قانونية سياسية تربط األفراد بالدولة وتفرض التزامات على طرفيها الدولة والفرد
وينشأ عن هذه  العالقة  القانونية  السياسية بني  الفـرد والدولـة  حقـوق    ة  جتعله  من  رعاياها  ومعروفاً باسمها  ومنسوباً إليهافي  دول

  . تفرض على طرفيها كليهما التزامات و
  

احلقوق  الوطنية كاحلق  له التمتع بتسنى واحلق  في اجلنسية  هو أساس التمتع باحلقوق  الوطنية  في البالد فمن  يحمل  جنسية  الدولة  ي
  .العامة لصوت في االنتخابات واالستفتاءاتفي اإلقامة وتولي  الوظائف  العامة  واملشاركة  في  العمل  السياسي  بالترشح واإلدالء با

  
ية والعمـل والتعلـيم باجملـان كذلك يعني ثبوت اجلنسية للفرد متتعه بكافة حقوق املواطنة األخرى غير السياسية كاحلق في الرعاية الصح

كما و يقع على عـاتق الدولـة الـدفاع عـن الفـرد وحمايـة مصـاحله . والضمان االجتماعي وهي حقوق ضرورية للمعيشة داخل حدود الدولة
  .ويلزم الفرد االنصياع ألوامر الدولة واإلخالص لها واحترام قوانينها إقليمها،ومنحه احلماية الدبلوماسية إذا وجد خارج 

  
الدولة فـي وضـع إذ تنفرد . منح اجلنسية وال يحق ذلك لغيرها من أشخاص القانون الدولي العام يحق لهوالدولة هي الشخص الوحيد الذي 

مـن ميثـاق  2مـن املـادة  7وقد ترسخ ذلك احلق في الفقرة  التنظيم،تتدخل في مثل هذا  دولة أنالقواعد الناظمة جلنسيتها وال تسمح ألي 
   .حدةاملتاألمم 

  
أقرت  فيها  مبدأ احتفاظ كل  دولة بحريـة التشـريع فـي  أمـور  7/2/1923أصدرت محكمة العدل  الدولية الدائمة فتواها الرابعة  في  كما 

صـت  و ن حرية  كل  دولة  في حتديد وتنظيم  جنسـيتها وفي املادة األولى منها  4/1930/ 12املنعقد في  اجلنسية،  وأكدت  وثيقة مؤمتر الهاي
   .على ضرورة  أن تعترف  الدول  األخرى بهذا التحديد في  حالة  عدم  تعارضه مع االتفاقيات  أو العرف الدولي 

  
فاجلنسية وأن كانت وسيلة لتحديد األفراد التابعني لدولة من الدول  مطلقة،فإن حرية الدولة في تنظيم قواعد جنسيتها ليست  و مع ذلك

  .ذاته النظام الدولي تهم في الوقتمسألة فإنها 
  

قاعـدة  وهناك مبادئ  دولية  معترف بها  في اجملتمع الدولي  تتقيد بها  الدول  كعدم  إخضاع  أبناء ممثلي البعثات  الدبلوماسية األجنبيـة  ل
ة  حتى  لو  متت  والدتهـم  اكتساب  اجلنسية  بحق اإلقليم ، فال  يكتسب  أوالدهم  جنسية  الدولة  التي  ميارسون  فيها أعمالهم  الرسمي

كسبب من  أسباب  كسـب اجلنسـية،  أي أن متـنح الدولـة جنسـيتها ملـن يولـد علـى "  بحق اإلقليم"فيها ، في حالة  كون  الدولة  تأخذ 
  10. إقليمها بصرف النظر عن جنسية والديه

  
، ويقصد بحق الدم أو رابطة الدم حـق الفـرد فـي اكتسـاب "رابطة الدم"اما قانون اجلنسية األردني فقد حدد طرق اكتساب اجلنسية وأولها 

وكأن الدم يجري في عـروق . جنسية الدولة التي ينتمي اليها آباؤه وأجداده  مبجرد امليالد والنسب ، والذي يعول عليه عادة هو النسب من األب
ً " وليس"ً احتياطيا"دور األم  األم مما يجعل/ األب وال يجري في عروق املرأة/ الرجل كدور األب، كحالة املولـود ألم أردنيـة الـذي لـم يثبـت " أصليا

  11. نسبه إلى أبيه قانوناً ويكتسب جنسية أمه
  

  علـى صـتن قـد 1948  سـنة  فـي  املتحدة لألمم العامة  اجلمعية عن  الصادر اإلنسان  حلقوق العاملي  اإلعالن  من 15 املادة أن من بالرغم هذا
  " .حتكمية  بطريقة منها  جتريده أو  تغييرها أو  منها حرمانه يجوز وال  ما سيةبجن بالتمتع الفرد  حق"
  

،  1959،  واالتفاقية الدوليـة بشـأن خفـض حـاالت انعـدام اجلنسـية لعـام 1957وكذلك االتفاقية الدولية بشأن جنسية املرأة املتزوجة لعام 
ذ أوجبت  هذه  االتفاقيات متتع  كل  فرد من ذكر وأنثى بجنسية  دولـة  إ. 1954واالتفاقية الدولية بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية لعام 

  . ما ، والدولة تنظم  هذه املسألة  ضمن  قانون اجلنسية  الذي  يبني  كيفية  اكتساب  اجلنسية  وفقدها  واستردادها
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في املادة التاسعة منها على منح املـرأة حقـاً مسـاويا  1979سيداو لعام  –كما نصت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة 
وقـد . حلق الرجل في اكتساب جنسيتها أو االحتفاظ بها أو تغييرها، وعلى منحها حقا مساويا حلق الرجل فيما يتعلـق بجنسـية أطفالهـا

ً ، مما يجعل 26/7/2007ونشرت في اجلريدة الرسمية في  1/7/1992صادق األردن على االتفاقية في     .ها ملزمة قانونيا
  

  فيما يتعلق بحق الطفل في اجلنسية
  

لكـل طفـل " منه حيث نصت  24مؤكداً حلق الطفل في جنسية في املادة  1966جاء العهد   الدولي للحقوق املدنية والسياسية لعام فقد 
  .“احلق بأن يحصل على اجلنسية 

  
يسجل  الطفل  بعد والدته فوراً ويكون  له  احلق  منذ والدته فـي  اسـم  :على أن 1989في اتفاقية حقوق الطفل لعام  عةو تنص املادة الساب

  .واحلق  في  اكتساب جنسية  ،ويكون له  قدر  اإلمكان  احلق  في  معرفة  والديه  وتلقي رعايتهما 
  

فل في احلفاظ على هويته مبا في ذلك جنسـيته تتعهد الدول األطراف باحترام حق الط:كما  تنص املادة  الثانية  من  ذات  االتفاقية  على أن  
إذا حرم أي طفل بطريقة غير شـرعية مـن بعـض أو كـل  .واسمه وصالته العائلية على النحو الذي يقره القانون وذلك دون تدخل غير شرعي

  .عناصر هويته تقدم الدول األطراف املساعدة واحلماية املناسبتني من أجل اإلسراع بإعادة إثبات هويته
  

  حلق اجلنسية للمولود اللقيط أما بالنسبة
  
، وقـد أملـت االعتبـارات ) اللقـيط( الـة  خاصـة  وهـي  املولـود ألبـوين  مجهـولني  حل  54لسنة   6رقم   األردنيةتطرق قانون اجلنسية  فقد 

  :  5الفقرة  3اإلنسانية  معاجلة  ذلك فجاء النص في املادة  
اململكة األردنية الهاشمية من والدين مجهولني ويعتبر اللقيط في اململكة مولـوداً فيهـا مـا لـم يثبـت يعتبر أردني اجلنسية من ولد في " 

  ".العكس 
  

من ولد في  اململكة  األردنيـة  الهاشـمية  مـن  أم  حتمـل  يعتبر  أردني اجلنسية  ":   األردنيةمن قانون اجلنسية   4الفقرة  3كما نصت املادة 
  . "ب  مجهول  اجلنسية  أو ال جنسية  له  أو لم يثبت  نسبته إلى  أبيه  قانونياً اجلنسية األردنية  وأ

  
  يكتسب"  5  املادة نصت حيث 1954 عام العربية  الدول  بني  املعقودة  االتفاقية في وأوردته احلل  بهذا  العربية الدول  جامعة أخذت  وكذلك
ً مو  ويعتبر  فيه ولد  الذي البلد جنسية اللقيط   العـام  االجتـاه مـع ذلـك ويتماشـى ".العكـس   ثبـوت  حتـى  فيه وجد  الذي البلد في لودا

  "  .اجلنسية انعدام"  حاالت  ظهور  لتالفي  االجتماعي النظام ضرورات  حتمته والذي  الدولية للتشريعات
  

  )غير أردني(م أردنية وأب أجنبي الطفل املولود ألأما 
  

ً  خطيرة إنسانية  مشاكل  على  الوضع  هذا انطوى وقد. من اكتساب اجلنسية األردنية ألردنيةا اجلنسية قانون حرمه فقد   فـي  أنه خصوصا
 لهـؤالء يُعتـرف  أن  دون  األجنبـي أو  العربـي الزوج  من أبنائها  مع الهاشمية  األردنية  اململكة أرض  فوق  األردنية  الزوجة  تقيم أن الغالب
  األردنيـة املـرأة حيـاة علـى وتضييق ، واألم  األب حقوق  بني ومتييز  أصيل، إنساني  حلق إهدار  فيه  وهذا  اجلنسية اكتساب  في  باحلق  األبناء

  مـن األوالد حرمـان  بسـبب  املعيشـة  نـواحي  سـائر و  الصـحية والرعاية  والتعليم  اإلقامة  في  صعبة  مشاكل  يواجهن حيث وأبنائها
 مـن وتشـرَب  رعايتهـا، فـي ترعـرع ثـم ومـن لـه، وطن كأول أحشائها في ىترب أم جنسية يكتسب أن الطفل حق من فإن كذلك.  اجلنسية

  . جنسيتها حتمل التي لدولتها وانتمائها ووالئها مواطنتها
  
 يكتسـب مثلما األم يةجنس املولود يكتسب حيث.  كما أن العديد من الدول تساوي في احلق بني الرجل واملرأة في إكساب اجلنسية للمولود 

 1963فـي عـام  وقد سار على ذلك املشرع التونسـي.  فرنسا، أسبانيا، الصني، وغيرها إيطاليا، أملانيا، تركيا، من كل في األجنبي األب جنسية
  12". جنبييعتبر تونسياً الطفل املولود ألم تونسية وأب أ" على أنه  3في تشريع اجلنسية املعدل حيث نصت املادة السادسة فقرة 

  
  وحول شرعية االنتماء لوطن األم

  
  : في دراسة مقارنة للدكتور فؤاد عبد املنعم رياض   مبوضوع   اجلنسية كحق من حقوق اإلنسان يقول

  
م  فـي  إن  اقتصار  تشريعات اجلنسية  العربية  على  االعتداد برابطة  األبوة  بشكل  أساسي  في  نقـل  اجلنسـية للمولـود ووضـع  األ"..... 

رتباطـاً  مرتبة  أدنى  من  مرتبة األب  في  نقل  هذه  اجلنسية من  شأنه  حرمان فريق هام من  األبناء من  جنسية الدولة  التي  ارتبطوا بهـا ا
 ً التي  تتـولى  تنشـئة  واألم  هي  فالرحم هو الوطن األول  لإلنسانأوالَ عن  طريق األم   يتم  ذلك  أن  ارتباط الطفل باجلماعة الوطنية ، جذريا

الطفل في  سنواته  األولى وهي  السنوات  التي  يتم  فيها  تشكيله من الناحية  الوجدانية  ويتحـدد فيهـا  انتمـاؤه كمـا  يؤكـد علمـاء  
ماء  املولود روحياً لدولـة  فانت ، وال يجوز االكتفاء مبنح اجلنسية ألبناء  األم الوطنية  في  حاالت  عدم  معرفة  األب  أو انعدام جنسيته .النفس

ألب مـن  األم  واندماجه في  اجلماعة الوطنية حقيقة  ثابتة وال  يضعف من  هذا  االنتماء  ومن  حق  املولود في التمتع  بجنسية  األم  كون  ا
تقدمـة  أو الـدول  الناميـة إلـى  وقد تنبهت معظم  التشريعات احلديثة سواء  في  ذلك  تشريعات الدول  الصـناعية امل  .رعايا دولة  أجنبية

وية  بذلك  بشكل  كامل  بـني  دور األب  واألم فـي  نقـل  اجلنسـية بحيـث يكفـي  أن  اهذه احلقيقة فقررت ثبوت جنسية األم  للمولود مس
وتشـريع  1973سي لسـنة  ومن  ذلك  على سبيل  املثال  تشريع  اجلنسية  الفرن ، يكون أحدهما وطنياً  لكي  تثبت  جنسية الدولة للمولود

وتشـريع اجلنسـية   1979وتشـريع  اجلنسـية  األملـاني  لسـنة    1983والقانون  املدني األسباني  املعدل  سنة  1983اجلنسية اإليطالي لسنة 
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الصادر سـنة والدستور  املكسيكي   1981وتشريع اجلنسية التركي  لسنة   1980وتشريع اجلنسية  الصيني لسنة    1984البلجيكي  لسنة 
1969 .  

  
وقد دعت  هذه  التشريعات كذلك  إلى  السماح  لكل  من األب واألم  بنقل  اجلنسية على قـدم  املسـاواة  لألبنـاء مـا  قضـت بـه  احملـاكم 

بـادئ حقـوق  اإلنسـان  الدستورية في  العديد من  الدول من أن  التفرقة بني  دور األب  واألم في  هذا اجملال  يشكل  خرقاً ملبدأ أساسي  من  م
بية  إذ هو املبدأ القاضي  بوجوب عدم  قيام أية  تفرقة على أساس  اجلنس،  وهو مبدأ أقرته العديد من  الدساتير ومن  بينها  دساتير  دول  عر

نقل  جنسيتها لإلبـن   ال يستساغ منح األب  حق  نقل  جنسيته لالبن  بغض النظر  عن  جنسية األم وحرمان األم في  الوقت  ذاته  من حق
وحكم احملكمة  الدستورية العليا بإيطاليـا فـي   1974 آيار 21حكم احملكمة  الدستورية  العليا  بأملانيا  االحتادية  في  (أياً كانت جنسية  األب  

  13). 1983 شباط 9
  

 14 األردني اجلنسية قانون على مالحظات 2.2
  

  :ألردنية على أن األشخاص التالني يعتبرون مواطنني أردنينيمن قانون اجلنسية ا املادة الثالثة تنص
  

  :األردنية اجلنسية والده يحمل شخص كل)  3( الفقرة
 متـنح أن لهـا يحـق ال أردنـي غيـر رجـل من املتزوجة األردنية املرأة فإن ولذلك،. األم جلنسية اعتبار أي بدون الطفل، بوالد ترتبط إذن فاجلنسية
 ،1973 لعـام 24 رقـم( األجانـب وشـؤون اإلقامـة قانون من والعشرين الثانية املادة فإن ذلك، على عالوة. زوجها إلى و أ أطفالها إلى جنسيتها

 ملـدة إقامـة تصـاريح علـى حتصـل أن لهـا بالسماح األجنبية، األردني املواطن لزوجة تفضيلية متييزية معاملة تعطي) 1991 عام في واملعدل
  .أطفالهما إلى وال أردنية مواطنة من املتزوج األجنبي للرجل اإلقامة في نفسها التسهيالت متنح ال نفسه قتالو في بينما سنوات، خمسة

  
اجلنسـية أو مـن أب ال دولـة لـه أو حتمل جنسية أردنية ومـن أب مجهـول  أي شخص مولود في اململكة األردنية الهاشمية من أم )4(الفقرة 

  .شخص لم يتم إثبات نسبه
  

أي شخص مولود في اململكة األردنية الهاشمية من والدين مجهولني، كلقيط في اململكة سوف يعتبر مولوداً في اململكـة فـي  )5(الفقرة 
 .انتظار دليل يثبت عكس ذلك

  
ك أن الوالدة يجب أن حتدث ضمن حـدود اململكـة األردنيـة الهاشـمية، ممـا يتـرللجنسية كشرط  5و  4ينص هذا القانون في الفقرتني حيث 

أطفال املرأة األردنية الذين تنطبق عليهم نفـس الشـروط املـذكورة فـي الفقـرة الرابعـة ولكـنهم ولـدوا خـارج األردن، دون االعتـراف بهـم 
  .باإلضافة إلى ذلك، تعطي الفقرة اخلامسة متييزاً وتفضيالً لطفل لقيط على طفل شرعي مولود من أم أردنية. كمواطنني

  
  :املُعالني بجنسية تتعلق التي سيةاجلن قانون من منةالثا باملادة يتعلق وفيما

  
ميكن للمرأة األردنية املتزوجة من رجل غير أردني والتي اكتسبت جنسية زوجهـا، أن حتـتفظ    بجنسـيتها األردنيـة إال إذا تخلـت  ) 2(الفقرة 

ة فيما بعد بتقدميها طلباً بذلك إذا ما مت فسخ زواجهـا عنها وفقاً لشروط هذا القانون، وفي هذه احلالة ميكنها أن تستعيد جنسيتها األردني
  .ألي سبب كان

 
 أن خاصـة، ظـروف بسـبب أخـرى دولـة جنسـية على احلصول أجل من جتنسيه يتم أو زوجها جتنيس مت التي األردنية للمرأة ميكن ) 3( الفقرة
 .األردنية بجنسيتها حتتفظ

  
ومع  .من شخص غير أردني، أو التي يحصل زوجها على جنسية أجنبية، أن حتتفظ بجنسيتها تضمن هاتان الفقرتان للمرأة األردنية املتزوجة

عن جنسيتها األردنية بسبب حصولها على جنسـية زوجهـا األجنبـي، يكـون لهـا احلـق فـي أن املرأة ذلك وحسب الفقرة الثانية، إذا تخلت 
املصطلحات القانونية يتم فسخ الزواج بالطالق، مما يترك تلك احلـاالت وفي " إذا مت فسخ زواجها ألي سبب كان"تستعيد جنسيتها األصلية 

 ةداسـتعا، ولـذا، فـإن النسـاء املنفصـالت أو املهجـورات أو اللـواتي يـردن االعتبـارالتي ال ميكن احلصول على الطالق فيها دون أن تؤخذ بعني 
  . جنسيتهن ألي سبب كان، ال يحميهن هذا القانون

  
إذ  يضـمن هـذا ". أينمـا ولـدواأطفال املواطن األردني يكونـون أردنيـني "من القانون وضعاً متناقضاً ألنها تنص على أن  عةاملادة التاسوتقدم 

ون القانون حق أطفال املواطن األردني في جنسيتهم األردنية أجياالً بعد أجيال، حتى لو كانوا قـد ولـدوا وعاشـوا خـارج األردن، وبالتـالي يكـ
 ً ميكن ألطفال األم األردنية أن يكونوا قد ولدوا فـي بينما . من الروابط العاطفية أو الثقافية أو الطبيعية مع هذه اجلنسية لديهم القليل جدا

يعـيش  أو ال يزاليعيش لهم احلق في احلصول على جنسية أمهم ألن أباهم سواء كان  ناألردن وعاشوا طوال حياتهم في هذا البلد، ولن يكو
ً يُعتبر أ في األردن   .جنبياً، ولذلك سيظلون يعتبرون أجانب أيضا

  
الروحـي جلنسـية  واالرتبـاطوهناك افتراض متأصل في جذورنا  فيما يتعلق بهذه املادة يعطي لألب دوراَ أكثر أهمية في نقل اللغة والثقافـة 

  .تربية األطفال معينة، وهذا يتعارض مع حقيقة اجملتمع األردني، الذي تكون فيه األمهات مسؤوالت بشكل أشمل عن
  

تقـدم , وتلخيصاً ملا سبق، فإن املالحظات السابقة عن كيفية منح معاملة تفاضلية تباينيه بني األب واألم، فيما يتعلق بجنسية أطفـالهم
. ل خـاصبشـك" القضاء على كل أشكال التمييز ضد املـرأة"استخفافاً صارخاً باحلقوق اإلنسانية بشكل عام وباملادة التاسعة من اتفاقية 

  15. خرقاً لروح ونص كافة االتفاقيات الدولية املتعلقة بقضية املرأة واجلنسيةذلك ويعد 
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ً  .2001  عـام في آخرها وكان ،األردني الشخصية األحوال قانون على ايجابية تعديالت عدة أجريت لقد  للمـرأة يحـق, املعـدل للقـانون وطبقـا
 حـال فـي ، األسـرة رب بصـفتها املدنية األحوال من مستقل عائلة دفتر على حتصل أن أجنبي رجل من املتزوجة أو األرملة أو املطلقة األردنية

  ).أردني غير رجل من متزوجة كونها حال في( الزوج جنسية إلى إشارة ومع  الزوج، وفاة
 

وجب أحكام هذا القانون، فالزوجـة األردنيـة كذلك فقد مت التجاهل التام حلالة أطفال الزوجة األردنية القاصرين بعد وفاة زوجها غير األردني مب
،  وبالرغم من أنها تستطيع أن حتصل علـى 2001لعام  9في هذه احلالة تصبح رب األسرة، ولكن وفقاً لقانون األحوال الشخصية األردني رقم 

   .بب جنسية زوجها األجنبيفي هذا الدفتر بس دفتر عائلة من األحوال املدنية باسمها، إال أنه ال ميكن إضافة أطفالها إليها
  

ذا وفي حال كون األب غير  أردني، فإن األم األردنية ال تستطيع أن تسجل أطفالها في دفتر العائلة الصادر عـن األحـوال املدنيـة باسـمها، وهـ
يـه تسـجيل األطفـال فـي مطلوب من أجل القيام بكل املعامالت الرسمية تقريباً مبا ف" دفتر العائلة"يتسبب في الكثير من الصعوبات ألن 

  .املدارس أو اجلامعات أو احلصول على وظيفة في اخلدمة املدنية أو احلصول على اخلدمات االجتماعية مثل معونة الغذاء
  

 2009 -2005سيداو لألعـوام  -كذلك أوردت مسودة التقرير األردني اخلامس حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة 
 عض اإلجراءات الرسمية اإليجابية للتخفيف من معاناة النساء  األردنيات املتزوجات من غير األردنيني فيما يتعلق بقضـايا اجلنسـية متثلـتب

   16 :فيما يلي
  

إصدار جـواز  على صالحية وزير الداخلية في حاالت إنسانية ومبوافقة رئيس الوزراء 2003النص في قانون جوازات السفر األردني املؤقت لسنة 
سفر عادي ملدة ال تزيد عن خمس سنوات قابلة للتجديد ألبناء األردنية، والتعامل مع الطلب املقـدم مـن أبنـاء األردنيـة للتجـنس باجلنسـية 

عليهم في حال كما مت إعفاء أبناء وأزواج األردنيات من الغرامات التي تترتب . األردنية كأي طلب إذا ما استوفى الشروط التي يتطلبها القانون
ولتخفيف األعباء املالية املطلوبـة، مت إعفـاء جميـع الطلبـة مـن الرسـوم املدرسـية للعـام . مخالفتهم قانون اإلقامة مهما بلغت قيمتها

بناء األردنية كما متنح وزارة الداخلية كإجراء متييزي أل. والعام السابق له وشمل هذا اإلعفاء أبناء األرٍدنية من زوج أجنبي 2010- 2009الدراسي 
يعمـل مكتـب الشـكاوى فـي اللجنـة الوطنيـة  و. املتزوجة من غير األردني إقامة سنوية إذا كانت األمور تستدعي أن يكون االبن برعاية أمه

الت ألردنيات املتزوجات من أجانب لرصد الصعوبات التي تواجههن وللمساعدة في تقـدمي التسـهيخاصة بالشؤون املرأة على إعداد استمارة 
  .إال أن التقرير املذكور لم يؤكد سريان هذه التعديالت اإليجابية على أرض الواقع. املمكنة

   
سابقاً، يبقى بـدون تغييـر بـالرغم مـن  ةاجلنس املذكور على أساسوعلى أي حال، فإن قانون اجلنسية األردنية مع وجود املالحظات التمييزية 

  17.، والذي يجعلها نظرياً ملزمة للتشريع الوطني2007ز ضد املرأة، في اجلريدة الرسمية في عام نشر اتفاقية القضاء على كل أشكال التميي
  
  األردنيني غير من املتزوجات األردنيات السيدات أسر على والنفسية والسياسية واالجتماعية االقتصادية اآلثار :دراسات السابقةال  2.3
  

 لتي تواجهها النساء األردنيات املتزوجات من رجال غيـر أردنيـني وأسـرهن، نقـدم فيمـا يلـيلكي نلقي بعض الضوء على املشاكل اليومية ا
  .ملخصاً لبعض الدراسات السابقة حول املوضوع

 
  على املستوى الوطني 1.3.2

  
حـق املـرأة العربيـة " وانفي دراسة سابقة قام بها معهد امللكة زين الشرف التنموي بالتعاون مع اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة، بعن

حتديد جوانب املعاناة الناجمة عن تطبيق قانون اجلنسية األردني الذي مييز بـني  إلىوهدفت بالدرجة األولى . 2003 ،"حالة األردن: مبنح اجلنسية
حيـث اسـتخدمت . ي للعائلةالرجل واملرأة في احلق مبنح اجلنسية لألبناء، واستطالع االنعكاسات السلبية على الوضع االقتصادي االجتماع

أسفرت نتائج هذه الدراسة . مقابالت شبه منظمة مع عينة من عشرة نساء أردنيات متزوجات من رجال أجانب ومقيمات في األردن الدراسة
  18 :عما يلي

  
الدولة التي يعيشون فيهـا  تبني بصورة عامة أن األسر ذات الوضع االقتصادي املرتفع  ال يعاني أفرادها من نتائج عدم حصولهم على جنسية

أفراد العائالت التي تعيش في حالة اقتصادية متواضعة،  فأفراد العائالت ذات احلالـة االقتصـادية املتواضـعة منها  بنفس الدرجة التي يعاني
فـإن حصـول أفرادهـا و بالنسبة للعائالت الفقيرة .  يتذكرون  يوميا أن حقوقهم االقتصادية مرتبطة بجنسيتهم، أو بعدم حصولهم عليها

  .على اجلنسية األردنية يعتبر وسيلة للبقاء
  

ً  كان إدراكهن بأن األٍردنيني غير من املتزوجات األردنيات النساء بينت كما  يواجهونهـا أن وأطفـالهن ألزواجهـن ميكن التي املشاكل بتلك قليال
 بني املعرفة نقص يظهر وهذا. لهن مولود أول بوصول املشكلة وحجم مدى يدركن بدأن و أجانب، مواطنني بصفتهم األردن في اإلقامة بسبب
  .وتطبيقاتها املدنية الوطنية بالقوانني عام بشكل النساء

  
متثلت في احلرمان من فرص التعليم والعمـل واحلقـوق االقتصـادية الناجمة عن احلرمان من اجلنسية كما تبني أن أبرز معيقات احلياة اليومية 

أن االلتحاق باملدارس احلكومية يتطلب رسوماً، و القبول في اجلامعات األردنية مقصورا على حاملي الرقم  إذ. ية الوطنيةوتدني الشعور بالهو
قانونيـة مطولـة ومعقـدة وتشـكل عبئـاً اقتصـاديا علـى  إجـراءاتالوطني،  وتصاريح اإلقامة والعمل تخضع للتجديد كل سنة وتتضمن 

  .   جتديد جوازات السفر املؤقتة كل سنتني إلىباإلضافة العائالت ذات الدخول املتدنية،  
  

لوضع " بالعجز والذنب" عند اكتشافهن حلدود حقوقهن كمواطنات أردنيات، و" شعورهن بالصدمة واإلهانة " هذا وعبرت نساء عديدات عن 
ح اجلنسية األردنية ألبنائهن يقع ضمن حقـوقهن من"كما أظهرن اعتقادهن بأن  .أطفالهن في هذه الظروف احملفوفة باخملاطر وعدم االستقرار
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" إصدار رقماً وطنياً ألطفال النساء األردنيات دون منحهم اجلنسية األردنيـة" واقترحت بعضهن . ، وطالنب بتعديل قانون اجلنسية"الدستورية
  .كإجراء تسهيلي

  
  19 وعلى املستوى اإلقليمي العربي 2.3.2

  
، شـباط "حالـة دراسـية للمـرأة العربيـة: احلرمان من حق اجلنسية" املستوى اإلقليمي عنوانها  أوردت دراسة تناولت موضوع اجلنسية على

دولة عربية من بـني الـدول االثنتـني والعشـرين العضـوات فـي  19أنه بالرغم من أن "  مركز تطوير البحوث والتدريب في لبنان"أجراها  2004
سيداو، والتي تنص املادة التاسعة منها علـى  –على جميع أشكال التمييز ضد املرأة  جامعة الدول العربية قد صادقت على اتفاقية القضاء

يحصلن كـامالً علـى هـذه احلقـوق  إال أن النساء في جميع هذه الدول ال احلقوق املتساوية فيما يتعلق بحقوق اجلنسية بني الرجال والنساء؛ 
  20. املتساوية، ويعتبرن مواطنات من الدرجة الثانية في وطنهم

  
ً التحليلية وقد اتخذ القرار بإجراء هذه الدراسة اإلقليمية  لالنعكاسات اخلطيرة لقوانني اجلنسية على الوضع االقتصـادي االجتمـاعي  إدراكا

ملغـرب، لبنان، سوريا، األردن، فلسطني، اليمن، تونس، ا: وقد شملت الدراسة ثمانية دول عربية هي. املتزوجة من غير جنسيتهاللمرأة العربية 
  .مصر

  
األخرى  ومـن نفـس الديانـة، باسـتثناء املبحوثـات مـن ‘ العربية‘وأظهرت نتائجها أن معظم النساء املبحوثات متزوجات من رجال من الدول 

كما أظهرت الدراسة أن معظم النساء لم يتوقعن مسبقاً أيـاً مـن الصـعوبات .  معظمهن متزوجات من رجال أوروبيني ناملغرب حيث تبني أ
املشكالت الناجمة عن الزواج إال بعد والدة  لم يدركنوبينت جميع نساء العينة أنهن . لتي تنتظرهن من جراء الزواج برجل من جنسية أخرىا

  .بعد الطالق، أو بعد وفاة الزوج الطفل األول، أو
  

مسبق بطبيعة الصعوبات املتوقعـة ورغـم ذلـك األردنيات في الدراسة اإلقليمية أنها كانت على علم  أفراد عينة الدراسة وقد بينت إحدى 
وبينت نساء أخريات أن الصعوبات األسـرية تتفـاقم . أقدمت على الزواج آملة في تعديل قانون اجلنسية األردني حسب ما تردد من الشائعات

تعاني منها املتزوجات مـن رجـال عـرب كما بينت النتائج أن املشكالت التي . في حالة غياب أو قطع العالقات الدبلوماسية بني بلدَي الزوجني
في بلـدان آبـائهن ويتمتـع األبنـاء بحمايـة  أبناءهنتختلف عن تلك التي تعانيها املتزوجات من رجال أجانب غير عرب، حيث يسهل تسجيل 

  21. حقوقهم من قبل حكومات تلك البلدان
  

أجنبية ، بريطانية أو أمريكيـة،  كـَن قـد  اتخـذن قـراراً  لون جنسيات رجال يحمالنساء املتزوجات من وكانت دراسة حالة األردن قد أوردت أ ن 
واعياً بالزواج  بسبب املستوى العالي من التعليم والتنشئة املستقلة التـي سـاعدتهن علـى مواجهـة التحـديات الثقافيـة واالجتماعيـة 

 ً   22  .املترتبة على هذا الزواج، وهن أيضا ميثلن الشريحة األكثر ثراءا
  

العديد من النساء اللواتي شملتهن الدراسة اإلقليمية في بلدان الدراسة عن شعورهن بأنهن مواطنات غير شرعيات وخارج القانون  وعبرت
  23 .في بالدهن

  
 وصـرحت امـرأة أردنيـة". أنا ال أعامل كإنسانة عندما أذهب إلجراء معامالتي فـي وزارة الداخليـة" وصرحت إحدى نساء العينة من األردنيات 

كما بينت أرملة أردنية لزوج هندي اجلنسـية أنهـا ". أن أبناءها دائمي التهديد بالطرد من املدارس لعدم حيازتهم على األوراق املطلوبة"أخرى 
عانت األمرَين من أجل احلصول على تعويضات الزوج بعد وفاته، وذلك بسبب وجوده غير القانوني في البالد، واستحالة توكيلها محـام لهـذا 

أشعر بالغضب الشديد إزاء قدرة الرجل األردنـي الـزواج مـن امـرأة "ونفست امرأة أردنية عن سخطها قائلة . لغرض بسبب الضائقة املاليةا
  24 ".حتمل جنسية أخرى دون حتمل أية نتائج سلبية اقتصادية أو اجتماعية، بينما ال أستطيع أنا ذلك

   
ً وقد َعبر شاب أردني األم واملولد واإلقامة  نشأت وأخي األصغر ونحن نتمنى لو كنا أردنيي اجلنسـية ، نحـن : " ،  ومصري األب عن مشاعره قائال

  ".لم نستطع التأقلم مع احلياة في مصر
  

فيمـا يتعلـق بـأبرز مشـكالت احليـاة اليوميـة  2003مع نتائج دراسة معهد زين الشـرف لعـام  2004تتوافق نتائج الدراسة اإلقليمية لعام 
ن التمييز في قانون اجلنسية والتي تتمحور حول احلرمان من حقوق التعليم، والرعاية الصحية، والضمان االجتماعي، والعمل فـي الناجمة ع

حيـث يسـتوجب وجودهـا  –القطاع العام، واحلصول على تقاعد الزوج، وحق التملك، وعدم احلصـول علـى هويـة شخصـية، أو رقـم وطنـي 
كما بينت الدراسة اإلقليمية أن حق التوريث بني الزوجني غير مسموح به في كل مـن األردن، . دة اجلامعةزواج أو شهاالللحصول على شهادة 

  25 .لبنان، واملغرب
  

  26. هذا باإلضافة إلى تشابه شعور النساء بالذنب لتدمير مستقبل أبنائهن وبناتهن ، والشعور باخلزي، ومتني املوت طلبا لراحة الضمير
  

فـي حالـة (الديوان امللكي  إلى"  استرحام"بينت السيدات محاولة تقدمي عرائض  فقد  احللول لتخفيف املعاناة، إلىاللجوء أما فيما يتعلق ب
  .استخدام العالقات الشخصية، أو محاولة تزوير األوراق الثبوتية، أو طلب املساعدة من الهيئات غير احلكومية إلى، أو اللجوء ) األردن واملغرب

  
سـيداو  -القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة ةسة اإلقليمية إلى دعوة الدول العربية إلى تنفيذ أحكام اتفاقيـوخلصت الدرا

مبا يسـهل  حقوق الطفل، ورفع التحفظات على هذه االتفاقيات وخاصة على املادة التاسعة من اتفاقية سيداو املتعلقة باجلنسيةاتفاقية و
  .لى أبنائهامنح جنسية املرأة العربية إ
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  وعلى املستوى العاملي 3.3.2
  

 35صادرة عن اجلمعية البرملانية للمجلس األوروبـي، شـملت  "حقوق اجلنسية والفرص املتساوية" بينت نتائج دراسة مسحية مقارنة  حول
 ية فـي دول اجمللـسوهدفت إلى الكشف عن أي متييز على أساس اجلـنس فـي التشـريعات املتعلقـة باجلنسـ في اجمللس األوروبي، ةعضودولة 

  األوروبي ، سواء كان التمييز مقصوداً أم غير مقصود، وإلقاء الضوء على املمارسات الفضلى ملعاجلة الثغرات في هذا اجملال؛ 
  

. دوجـةأن هناك تباين بني بلدان أوروبا فيما يتعلق باألسس املعتمدة ملنح اجلنسية، وكذلك من حيث املوقف جتـاه اجلنسـية املزالدراسة بينت 
  .بالرغم من ذلك فإن معظم الدول املشاركة في املسح ال تَتبع أي متييز على أساس اجلنس فيما يتعلق بحق اجلنسية

  
ضـد الرجـال اآلبـاء  تفاوتةومن أبرز األمور غير املتوقعة التي أظهرها املسح األوروبي هو التمييز القائم في عدد من الدول األوروبية بدرجات م

إال أن الدراسـة أوضـحت أن . إليهمعيني، وخاصة أولئك املولودين خارج أوطانهم، من حيث عدم احلق في نقل جنسية آبائهم ألطفال غير شر
تُعتبر حالـة خاصـة مـن حيـث مـنح جنسـية الفاتيكـان " دولة الفاتيكان"أن حالة الدراسة  بينتكما . هذا التمييز في طريقه إلى اإللغاء

حزيـران  7بتاريخ  111رقم "  معاهدة ال تيران"على الصفة الرسمية ولهدف وفترة محددتني، تبعاً لقانون  لألشخاص على أسس مؤقتة تعتمد
   27 .عدد مواطني الفاتيكاناحلاجة الى حتديد وُعزي ذلك إلى مساحة دولة الفاتيكان احملدودة، و. 1929

  
على كل ما يؤدي إلى التمييز بـني اجلنسـني علـى أسـاس اجلـنس فـي  وخلصت الدراسة إلى دعوة احلكومات والبرملانات األوروبية إلى القضاء

  .للدول األوروبية تشريعات اجلنسية
  
  احلجم اإلحصائي للمشكلة     2.4
  

بشكل عام، بينت معظم الدراسات السابقة على املستويني العربي واألردني صعوبة العثور على البيانات اإلحصائية التـي تتعلـق بقضـية 
وشملت ثماني دول عربية صعوبة احلصول على املعلومـات إال مـن مصـادر  2004أقرت الدراسة اإلقليمية التي أجريت في عام  فقد. اجلنسية

ولم تتـوفر املعلومـات . االلتحاق باملدارس، سجالت عقود الزواج، وسجالت الطالق سجالت غير مباشرة من مثل حصر أعداد تأشيرات اإلقامة،
  28 .ملوضوع سوى في دولتني هما لبنان واملغربحول ااحملددة  اإلحصائية

  
العديد من القيود عند جمع البيانات اإلحصائية حول عدد النساء األردنيات املتزوجـات  2003وواجهت دراسة معهد زين الشرف التنموي عام 

ولكن بدون حتديد جنسية الزوج أو الزوجة فـي من رجال غير أردنيني، ألن مجموع الزيجات املعقودة  بني الرجال والنساء كان موجودا في قائمة 
  . كل حالة

  
دائـرة األحـوال املدنيـة واجلـوازات، ووزارة الداخليـة، ومديريـة : فقد مت االتصال بخمسة هيئات حكومية جلمع البيانات،  وهـذه الهيئـات هـي

باستثناء هيئة واحدة هـي دائـرة قاضـي القضـاة ولم تستطع جميعها . اإلحصاءات العامة، واجمللس األعلى للكنائس، ودائرة قاضي القضاة
  29  .1998توفير املعلومات املطلوبة، حيث بدأت هذه الدائرة بإظهار بند اجلنسية في عقود الزواج عام 

  
تشكل واعتبرت الدراسة أن هذا األمر كان مؤشراً إلى أن اجلهات الرسمية ليس لديها فكرة دقيقة عن حجم املشكلة قيد البحث، وأنها لم ي

  .لديها اإلحساس الكامل بحجم املشاكل الناجمة عن تطبيق قانون اجلنسية احلالي الذي مييز بني اإلناث والذكور في حق اجلنسية
  

، دون باملائـة 4بحـوالي  2001 – 1996وبناء عليه، مت تقدير النسبة املئوية حلاالت الزواج بني النساء األردنيات والرجال غير األردنيني خالل األعـوام 
  30. حتديد جنسية الزوج

  
حيث أشار الـى . الذي جتريه دائرة اإلحصاءات العامة دورياً قد باشر باعتبار مؤشر الزوجية 2004وكان اإلحصاء العام للسكان واملساكن لعام 

وكانـت  أكبـر . حالـة 14,372قد بلـغ  -السنة التي أجري فيها اإلحصاء السكاني -2004أن العدد اإلجمالي لكل الزيجات املسجلة حتى عام 
نسبة من هذه الزيجات كما هو متوقع منطقياً بسبب  الطبيعة السكانية الدميغرافية اإلحصائية للشعب األردني ، بني النسـاء األردنيـات 

باملائـة مـن  6.9مصريني، وباملائة من الزيجات بني نساء أردنيات ورجال  19ويأتي بعد هذا الرقم . باملائة  61.8والرجال الفلسطينيني حيث بلغت 
   31 .باملائة من رجال عراقيني 4.3رجال سوريني، و

  
ً  نينحـدر أن فلسطينيني رجال من املتزوجات األردنيات النساء تنزع التنموي، الشرف زين معهد دراسة تراه ما حسب عام، وبشكل  مـن أصـال
 مألوفـة الزيجات هذه وتعتبر. األردنية اجلنسية حامالت فهن ولذلك  ،1948 عام فلسطني" نكبة"  بعد األردن إلى تهاجر ةفلسطيني عائالت

 .العائلة من بالرفض تواجه أن ادرالن من ولذلك األسرية والروابط الشخصية املعارف على تقوم ألنها وشائعة
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زيجـة، ) 14372( -يهـا اإلحصـاء السـكانيالسـنة التـي أجـري ف- 2004بلغ العدد اإلجمالي لكل الزيجات املسجلة حتى عـام 
 ).80000(ويتعارض هذا الرقم مع العدد شبه الرسمي الذي كانت تتداوله الصحافة ويستخدمه موظفو احلكومة والبالغ 

 
وكانت أكبر نسبة من هذه الزيجات، وكما هو متوقع منطقيا بسبب الطبيعة السكانية الدميوغرافيـة اإلحصـائية للشـعب 

من الزيجات بني نسـاء أردنيـات ورجـال مصـريني، و %) 19(ويلي ذلك %) 61.8(النساء األردنيات والرجال الفلسطينيني  األردني، بني
 . من عراقيني%) 4.3(مع سوريني، و %) 6.9(

 
وقد روج للفكرة القائلة أنه لو أعطيت النساء األردنيات حق منح جنسيتهن إلى أطفالهن، لشمل ذلك حوالي نصـف مليـون 

وفي املقام األول، يبدو هذا الرقم مبالغ فيه عندما نـدرس األرقـام .  2004يني كما عبر عن ذلك وزير الداخلية آنذاك عام فلسط
فـي عـام ) 412,000(الرسمية املقدمة من دائرة اإلحصاءات العامة اخلاصة بالعدد اإلجمالي للسكان غير األردنيني في اململكـة 

وعنـد إلقـاء ).  231,340(والذي يصل عدد الذكور مـنهم  إلـى  -العراقيون، واجلنسيات األخرىمبا فيهم الفلسطينيون، و -،2004
الذي  قدمته دائرة  اإلحصـاءات العامـة ، فـإذا قمنـا   2004حتى عام ) 8,876(نظرة فاحصة على العدد احلقيقي لهذه الزيجات 

وهـو , ،  سيكون العدد الذي نحصل عليـه)5.4(ردنية وهو بضرب هذا العدد بالعدد املتوسط لألطفال في كل أسرة من األسر األ
  .التي تقدمها احلكومة" الرسمية"ميثل فقط جزءاً صغيراً من التقديرات , )47,930(

 
وهذا اإلدراك والتحقق يلقي ضوءا مختلفا متاما على القضية إذ يلغي التبرير السياسي بوجود خطر إيجاد وطن بديل لالجئـني 

اع غزة والضـفة الغربيـة، والـذي تضـعه احلكومـة األردنيـة علـى رأس األسـباب لعـدم تعـديل قـانون الفلسطينيني من قط
 32.اجلنسية

 
  )2009حالة األردن؛ ورد في دراسة عباسي : ، حق املرأة العربية مبنح اجلنسية2003معهد زين الشرف التنموي : املصدر(

  
  مالحظات ختامية 5.2

  
شـرع األردنـي ملوتقتصر احلاالت التي يسمح فيهـا ا. ني بحق نقل جنسيته األردنية إلى زوجته وأبنائهينفرد الرجل حسب قانون اجلنسية األرد

وال يعني ذلك بأي حال متتـع ". عدم ثبوت نسبة الطفل إلى أبيه " أو " األب مجهول اجلنسية " ألبنائها على حاالت  طاء جنسيتهاعبإ للمرأة
     .بل يعتبر إجراءاً وقائياً حلماية الطفلال، املرأة بكامل حقوق املواطنة في هذا اجمل

  
ذلك ويعزى السبب األساسي لعدم تعديل قانون اجلنسية األردني إلى حاالت أطفال النساء األردنيات  املتزوجات من آباء  فلسطينيني، وارتباط 

قـد يـؤدي إلـى يس هؤالء األطفـال باجلنسـية األردنيـة باحلالة السياسية الراهنة للصراع العربي االسرائيلي، مما يحمل على االعتقاد بأن جتن
  . توطني الالجئني الفلسطينيني وما يتبع ذلك من ضياع حقهم في العودة إلى أرضهم احملتلة

  
ومن األسباب األخرى التي يجري التعذر بها هو قرار جامعة الدول العربية بعدم جواز حيازة أكثـر مـن جنسـية عربيـة واحـدة فـي آن واحـد، 

  .تراض بعض الدول على منح اجلنسية األردنية ألطفال مواطنيهم مما يتعارض مع قوانينهم املتعلقة باجلنسية املزدوجةواع
  

اجلـنس وانعكاسـاتها اخلطيـرة علـى النسـاء  علـى أسـاسويبقى قانون اجلنسية األردنية دون تعديل بالرغم من وجود النصوص التمييزيـة 
وبـالرغم مـن املطالبـات العديـدة واملتكـررة . قتصادية واالجتماعيـة والنفسـيةدنيني وأسرهن من النواحي االاألردنيات املتزوجات من غير األر

بتعديل القانون من قبل عدد من املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان وخبراء القانون والفقه، وبالرغم من تضارب هذا القـانون مـع 
  . سان وبخاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأةروح ونص االتفاقيات الدولية حلقوق اإلن

      
  الطريقةو االجراءات. 3
  

     أهداف الدراسة  1.3
 .هدفت الدراسة بوجه عام  إلى التعرف على حجم وأشكال املعاناة التي تقاسي منها النساء األردنيات املتزوجات من غير األردنيـني وأسـرهن

  :كما هدفت بوجه التحديد إلى األمور التالية
  
  .دراسة وحتليل قانون اجلنسية األردني وانعكاساته على احلياة اليومية للنساء األردنيات املتزوجات من غير األردنيني وأطفالهن  -
  
اسية والنفسية على شريحة هامة مـن توفير مصدر معلومات موثوق يتناول االنعكاسات السلبية واآلثار االقتصادية واالجتماعية والسي -

  .املواطنني األردنيني هن النساء األردنيات املتزوجات من غير األردنيني واملقيمات في وطنهن األردن
  
ند إلى نتائج البحث امليداني حول السمات واخلصائص الشخصـية واالجتماعيـة تتزويد صانعي السياسات وأصحاب  القرار مبعلومات تس -

حيث جنسية الزوج ، والتوزيع العمري للزوجني، واحلالة االقتصادية االجتماعية لألسرة، وانعكاسات ذلك علـى األطفـال، ليصـار للزوجني من 
  .ةملعانا لهذه ا أو وضع حد معاناتهم  إلى اتخاذ االجراءات الكفيلة بالتخفيف عن
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  منهجية الدراسة  2.3
لذا فقد حدد منهج الدراسة ليكون مسحياً باستخدام االستبانة كـأداة جلمـع البيانـات تعد هذه الدراسة ميدانية استطالعية وصفية،  و 

ولتحقيق أهداف الدراسة فقد متت مراجعة قانون اجلنسية األردنـي املعمـول بـه ، كمـا متـت مراجعـة عـدد مـن  . ميدانياً من عينة الدراسة
  .الدراسات السابقة حول املوضوع

  
  إجراءات تنفيذ الدراسة  3.3

قامت الباحثة بإعداد إستبانة الدراسة ومت اعتمادها بعد عرضها على عدد من اخلبراء وموافقة الهيئـات  املعنيـة بالدراسـة علـي النسـخة 
اجملموعـات / ومن ثم املباشرة باإلتصاالت مع الهيئات النسائية في احملافظات، إلجراء ترتيبـات ومواعيـد عقـد اللقـاءات . النهائية لإلستبانة

وبوجه خاص مت التنسيق مع  منسقات شبكة مسـاواة ، .  كخطوة متهيدية لتعبئة اإلستبانة  رية مع النساء املعنيات مبوضوع الدراسةالبؤ
لية جمعية النساء العربيات؛ وائتالف الهيئات النسائية في شبكة متحدات، امللتقى االنساني حلقوق املرأة؛ إلى جانب الهيئات النسائية املظ

  .ي احملافظات ومؤسسات اجملتمع املدني ومراكز الدراسات في احملافظاتوفروعها ف
  

  عينة الدراسة  4.3
تعتبر عينة الدراسة عينة قصدية طبقية تألفت من السيدات األردنيات املتزوجات من غير األردنيني في عـدد مـن محافظـات اململكـة بلـغ  

النساء األردنيات املتزوجات من غير األردنيني،  الذي يقدر عددهن  لغاية نهاية عام : سيدة، ميثلن جزءاً بسيطاً من مجتمع الدراسة 191عددهن 
  .2009امرأة ، حسب اجصائيات وزارة الداخلية لعام  65,956بنحو  2009

  
  محددات الدراسة  5.3

إال أن هذه الفترة الزمنية . انة  وتطبيقهاخطط اجلدول الزمني إلجناز الدراسة في مدة شهرين تشمل اإلعداد والتنفيذ مبا في ذلك بناء االستب
صعوبة احلصول على املعلومات والبيانـات اإلحصـائية : لم تكن كافية عملياً إلجناز الدراسة بكافة مراحلها لعدد من الصعوبات من ضمنها

جانـب تـأخر حتديـد مواعيـد لقـاء هـذا إلـى .  التي تتعلق بقضية اجلنسية من املصادر الرسمية، وخاصة البيانات التي حتدد جنسية الـزوج
حيـث اسـتغرق إمتامهـا  السيدات املتأثرات بقضية الدراسة في احملافظات اخملتلفة، مما اقتضى  متديد فترة اجناز الدراسـة لشـهرين إضـافيني

، حيث تعذر التوصـل  اقتصار التطبيق امليداني  لالستبانة  على سبع محافظاتاألخرى الدراسة ومن محددات . بكافة مراحلها أربعة شهور
  .الشخصية ألفراد عينة الدراسة من السيداتالتقديرات اعتماد نتائج الدراسة حصرياً على و. الى حاالت في محافظات اجلنوب

  
  أداة الدراسة  6.3

ة  املقيـدة وعـدد مت بناء أداة الدراسة بعد االطالع على عدد من الدراسات السابقة  حول موضوع الدراسة، حيث وضعت مجموعة من األسئل
تعلق األول منها بجمـع البيانـات األوليـة عـن : وقد تضمنت االستبانة خمسة جوانب . قليل من األسئلة املفتوحة لتحقيق أهداف الدراسة

ي بالبيئة وتعلق اجلانب الثان.  املبحوثات من حيث العمر واملستوى التعليمي واحلالة الزوجية وجنسية الزوج والوضع الوظيفي للزوجة والزوج
  .واملسكن من حيث مكان االقامة ونوع وحيازة املسكن ومكان اإلقامة الدائم

  
وتنـاول اجلانـب الرابـع االنعكاسـات النفسـية علـى األبنـاء . أما اجلانب الثالث من االستبانة فتعلق مبصادر الدخل واملصروفات واملمتلكـات 

 33وتألفت استبانة الدراسة مبجملها مـن  .تعامل وإيجاد احللول  للمشكالت الناجمةواألمهات ، ومتحور اجلانب اخلامس حول استراتيجيات ال
 ً   . فقرة توزعت على اجلوانب املذكورة آنفا

  
  نتائج الدراسة والتحليل اإلحصائي .  4
  

 البيانات األولية : أوالً 
  

  ) 1(اجلدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة من حيث العمر واحملافظة

  ألقل من 45من   ما فوقف 50من   اجملموع 
 50  

  ألقل من 40من 
 45  

  ألقل من 35من 
 40  

 من ألقل 30من 
35 

ألقل من  25من 
30 

ألقل من  18من 
25 

 احملافظة

العدد    %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %   العدد   %  العدد   %
 املفرق 5 12.5 2 5 7 17.5 9 22.5 10 25 5 12.5 2  5  40
 مأدبا 6 8.82 10 14.70 17 25 14 20.58 13 19.11 5 7.35 3 4.41 68
 الزرقاء 1 4.34 1 4.34 5 21.73 6 26.08 4 17.39 3 13.04 3 13.04 23
  عمان 1 2.77 8 22.22 8 22.22 7 19.44 4 11.11 3 33 . 5 13.88 36

  السلط 0 0 0 0 0 0 0 0 1  0 0% 0 0 1
  إربد 0 0 2 14.28 6 42.85 2 14.28 2 14.28 2 14.28 0 0 14
  جرش 0 0 1 0 0 0 1 0 3 33.33 0 0% 4 44.44 9

  اجملموع 13 6.80 24 12.56 43 22.51 39 20.41 37 19.37 18  429. 17 8.90 191
  

 عمان، ، الزرقاء ، مأدبا ، املفرق هي  اململكة من محافظات 7 من إمرأة)  191(  اإلجمالي أفرادها عدد البالغ الدراسة لعينة األولية البيانات تشير
 الفئـة الـى ينتمـني العينـة أفـراد مـن األكبر النسبة أن) 1( رقم اجلدول يبني ، للعينة العمرية الفئات حيث من أنه الى السلط ، جرش ، إربد

 وجـود الـى يشـير ممـا)   45 مـن ألقل 40 ، 40 من ألقل 35 ، 35من ألقل 30 الفئات نسب مجموع% ( 62.29 بنسبة عامأ  45 – 30 من العمرية
 إشـكاليات من ذلك يرافق ما و اجلامعية واملرحلة واملراهقة  واملتأخرة املتوسطة الطفولة مرحلة في  العينة من العمرية الفئة لهذه أطفال
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 45 مـن العمرية ئةوالف% )  19(  بنسبة 30 – 18 من العمرية الفئة ذلك تلي. العمل فرص عن والبحث اجلامعات في والتسجيل املدارس دخول
  % ) . 18(  بنسبة فوق فما

   
 أبناؤها أكبر يبلغ) إناث 2و ذكور 6( أبناء لثمانية وأم اجلنسية، ميني  لزوج أرملة  وهي) فوق فما  50( العمرية الفئة أفراد احدى أن بالذكر ويجدر

 5(  أطفـال 7 ولديـه اجلنسية اردنية إمرأة من بدوره وتزوج حياته، في اليمن يزر ولم األردن في ويعمل فيه، تربى و األردن في مولود وهو عاما 49
 نظيـر األردنية للجنسية حيازتهم عدم عن الناجتة اليومية احلياة مشكالت من  بدورهم يعانون عاما 21 -9 من أعمارهم تتراوح)  وبنتان ذكور

  .والدهم معاناة
  

  )2(اجلدول رقم 
  تعليمي واحملافظةتوزيع عينة الدراسة من حيث املستوى ال

  احملافظة أقل من الثانوي الثانوي دبلوم كلية مجتمع بكالوريس دبلوم عالي ماجستير أمية  اجملموع 
العدد    %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %     العدد  %

 املفرق 22 55 8 20 3  7.5 2 5 0  0 0 0 5 12.5 40
 مأدبا 23 33.82 34 50 4 5.88 3 4.41 0 0 0 0 4 5.88 68
 الزرقاء 8 34.78 11 47.82 3 13.04 1 4.34 0 0 0 0 0 0 23
  عمان 11 30.55 7 19.44 5 13.88 8 22.22 2 5.55 2 5.55 1 2.77 36

  السلط 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  إربد 7 50 4 28.57  3 21.42 0 0 0 0 0 0 0 0 14
  جرش 4 44.44 3 33.33 2 22.22 0 0 0 0 0 0 0 0 9

  اجملموع   76 39.79 67 35.07 20 10.47 14 7.32 2 1.04 2 1.04 10 5.23 191
 

قد إقتصـر % ) 75. 46( أن الغالبية منهن بنسبة )  2( ومن حيث املستوى التعليمي ألفراد العينة من السيدات األردنيات يتبني من اجلدول رقم 
كما تبني من اجلدول أن نسبة احلاصالت على دبلوم عالي ودرجة املاجستير قـد . ثانوية واألقل من الثانوية مستواهن التعليمي على املرحلة ال

، % 12.5املفـرق % ( 5.23لكٍل منهما  ، وإقتصرتا على محافظة عمان ، وأن نسبة األميات اإلجمالية مـن عينـة الدراسـة بلغـت %  1.04بلغت 
العينة قد دفعـت بعـائلتهن  د يشير الى أن الظروف اإلقتصادية وتدني املستوى التعليمي لغالبية سيداتمما ق% ) . 2.77، عمان % 5.88مأدبا 

حيث أن اللجوء إلى الزواج املبكر للفتيات قد ميثل اخليار األوحد أمام األهل، وال يخفـى تـأثيره . الى تزويجهن من رجال غير أردنيني تقدموا لهن 
  . النواحي الصحية واالجتماعية واالقتصادية السلبي على الفتاة وأسرتها من

  
  )3(اجلدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة من حيث احلالة الزوجية واحملافظة
  احملافظة متزوجة  مطلقة  أرملة  مهجورة    %      

  العدد  % العدد    %  العدد  %  العدد  %   اجملموع 
 املفرق 33 82.5 3 7.5 4 10 0 0 40
 مأدبا 63 92.64 2 2.94 2 2.94 1 1.47 68
 الزرقاء 21 91.30 0 0 2 8.69 0 0 23
  عمان 33 91.66 2 5.55 1 2.77 0 0 36

  السلط 0 0 0 0 1  0 0 1
  إربد 10 71.42 2 14.28 2 14.28 0 0 14
  جرش 9 100 0 0 0 0 0 0 9

  اجملموع  170 89.00 9 4.71 11 5.75 1 0.25 191
  

 وتبلـغ ،% 89 بنسـبة متزوجـات العينة سيدات من العظمى الغالبية أن)  3(  رقم اجلدول يبني الدراسة عينة ألفراد الزوجية احلالة حيث ومن
%  10.71 تبلـغ األسـرة رئاسة يتولني اللواتي النساء نسبة أن الى يشير مما % .0.25 واملهجورات ،% 5.75 واألرامل ،% 4.71 منهن املطلقات نسبة

  .والنفسية والسياسية واالجتماعية اجلوانباالقتصادية كافة من معاناة األكثر الفئة وهن.  الدراسة عينة مجمل من
  

  )4(اجلدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة من حيث جنسية الزوج واحملافظة

 جنسية الزوج سوري مصري عراقي فلسطيني لبناني سوداني سعودي ميني   أخرى جنسيات   *  بال جنسية اجملموع
 املفرق 14 12 0 1 0 1 1 0 0  11 40
 مادبا 7 50 4 1 0 1 0 3 2  0 68
 الزرقاء 1 3 2 11 0 4 0 0 1  0 23
 عمان 4 8 8 6 1 0 1 2 6  0 36

 السلط 0 1 0 0 0 0 0 0 0  0 1
 اربد 1 7 5 1 0 0 0 0 0  0 14
 جرش 0 8 0 0 0 0 0 0 1  0 9

 اجملموع 27 89 19 21 1 6 2 5 10  11 191
 النسبة املئوية 14.3 46.59 9.94 10.52 0.52 3.14 1.04 2.61 5.23  5.75 100

  
  ) باكستاني( 1؛ جرش عدد ) روماني،  روسي، داغستاني،  فرنسي، أمريكي 2( 6؛ عمان عدد )أفغاني( 1؛ الزرقاء عدد )بنغالي، تركي( 2مأدبا عدد  *
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: جنسيات عربيـة هـي )  8( جنسية من ضمنها  17الدراسة ينتمون الى  أن أزواج عينة)  4( وأما من حيث جنسية الزوج يتبني من اجلدول رقم 
الباكسـتانية ، : جنسـيات أجنبيـة هـي )  9(السعودية ، املصرية ، العراقية ، الفلسطينية ، اللبنانية ، السـودانية ، السـورية ، اليمنيـة ، و 

  .األمريكيةوية ، الفرنسية ، لرومانالبنغالية ، التركية ، األفغانية ، الروسية ، الداغستانية ، ا
  

، واليبدو هذا األمر مسـتغرباً نظـراً %  46.59أن غالبية أفراد العينة من السيدات متزوجات من مصريني بلغت نسبتهن  )  4( كما يبني اجلدول 
، وبالدرجـة %  14.13ريني بنسـبة ويلي ذلك بالدرجة الثانية املتزوجات من سـو. لألعداد الكبيرة للعمالة املصرية في كافة محافظات اململكة

% 3.14ذلك املتزوجات من سودانيني  يلي%.  9.94، وبالدرجة الرابعة من عراقيني بنسبة %  10.99الثالثة من فلسطينيني من قطاع غزة بنسبة 
اقع حالة واحدة لكل جنسية ، مـا وتتوزع بقية حاالت الزواج من جنسيات غير عربية بو%.  1.04،  ومن سعوديني % 2.61، واملتزوجات من مينيني 

   .مما قد يعكس طبيعة العمالة الوافدة  والطبيعة الدميغرافية للسكان في األردن. عدا حالتان من اجلنسية الرومانية
  
مـن (دبـا ، وما)سيدة 40من بني (وقد كان ملفتاً للنظر اقتصار املتزوجات من رجال فلسطينيي اجلنسية على حالة واحدة في كل من  املفرق  

ويجري التنويه بذلك من باب املقارنـة مـع مـاورد فـي . سيدات) 9من بني (، ولم توجد أي حالة في جرش )سيدة 14من بني (، واربد )سيدة 68بني 
غيـر من أن املوقف الرسمي من منح اجلنسية األردنية ألزواج وأبناء املتزوجـات مـن  2003دراسة سابقة حول حق املرأة في منح اجلنسية عام 

انعكاس للسياسة الرافضة لتفريغ األراضـي الفلسـطينية، أو فكـرة الـوطن البـديل، حيـث أن شـريحة كبيـرة مـن النسـاء "األردنيني هو 
  ". نينياملتزوجات من غير األردنيني هن زوجات لفلسطي

  
مـن أزواج %  5.75بـني مـن اجلـدول أعـاله أن حيث يت" بال جنسية"ومن أخطر ما أبرزته الدراسة امليدانية وجود عدد من أطفال عينة الدراسة 

مما يشير إلى خطورة هذه الظاهرة مـن . من عينة املفرق%  27.5عينة الدراسة ال يحملون أي جنسية وجميعهم في محافظة املفرق بنسبة 
  .يةوحتتاج ملعاجلة فورية من قبل السلطات املعن ، حيث انعكاساتها على احلقوق اإلنسانية ألفراد أسر العينة

  
 )5(اجلدول رقم 

   توزيع عينة الدراسة من حيث الوضع الوظيفي للزوجة واحملافظة
  احملافظة غير عاملة بأجر  عاملة بأجر   مجاالت العمل    اجملموع 

 العدد  % العدد    %  العدد  %  
 املفرق 24 60 15 37.5 1 2.5 40
 مأدبا 53 77.94 12 17.64 3 4.41 68
 الزرقاء 21 91.30 2 8.69 0 0 23
  عمان 22 61.11 13 36.11 1 2.77 36

  السلط 1  0 0 0 0 1
  إربد 14  100 0 0 0 0 14
  جرش 6 66.66 2 22.22 1 11.11 9

  اجملموع 141 73.82 44 23.03 6 3.14 191
  

 نسـبة وبلغـت ، عامالت غير%) 73.82( منهن كبيرة نسبة أن تبني فقد ، الدراسة عينة أفراد األردنيات للزوجات الوظيفي الوضع حيث من أما
% 39.79 أن) 2( مرقـ اجلدول أظهر فقد الدراسة لعينة املتدني التعليمي باملستوى ذلك يرتبط وقد% . 23.03 الدراسة عينة من بأجر العامالت

 أن اجلـدول يبـني كمـا. الثانويـة املرحلـة أنهـني قد فقط منهن% 35.07  وأن ، الثانوية املرحلة من أقل التعليمي مستواهن كان السيدات من
  .متنوعة عمل مجاالت في يعملن الدراسة عينة من 3.145

  
مـديرة مدرسـة ، : مجاالت العمل التي ذكرتها الزوجات العامالت من عينة الدراسة في مختلف احملافظـات كمـا يلـي )  1( تبني القائمة رقم 

، خياطة ، كوافيرة ،عاملة في املزارع ، عاملة فـي وزارة التربيـة ، مهندسـة فـي  عاملة نظافة ، خادمة في البيوت ، عاملة في مصنع ألبسة
وزارة الصحة ، آذنة ، مربية ، مهندسة إدارة مشاريع ، مدرسة في مركز حتفيظ القرآن ، محامية ، عاملة في مركز أعشاب ، عاملة في مجـال 

  .ميةة الصحة ، مديرة في مؤسسة حكوتنسيق احلدائق ، مديرة في وزار
  

  )6(اجلدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة من حيث الوضع الوظيفي للزوج واحملافظة

  احملافظة  موظف  مهنة متخصصة  )جتارة( أعمال حرة    حرفة فنية الزراعة  أعمال أخرى   متوفي / ال يعمل  اجملموع 
  العدد  % العدد    %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %   العدد  % 

 املفرق 0 0 3 7.5 5  12.5 1 2.5 5  12.5 13 32.5 13 32.5 40
 مأدبا 2 2.94 12 17.64 4 5.88 11 16.17 3 4.41 30 44.11 6 8.82 68
 الزرقاء 1 4.34 0 0 0 0 3 13.04 0 0 16 69.56 3 13.04 23
  عمان 6 16.66 2 5.55 7 19.44 5 13.88 0 0 13 36.11 3 8.33 36

  السلط 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1
  إربد 0 0 0 0  1 7.14 0 0 1 7.14 8 57.14 4 28.57 14
  جرش 0 0 0 0 1 11.11 0 0 2 22.22 1 11.11 5 55.55 9

  اجملموع  9 4.71 17 8.90 18 9.42 20 10.47 11 5.75 85 44.50 31 16.23 191
  

يعملـون فـي مهنـة %  8.90من أزواج عينة الدراسة يشغلون وظيفة، و % 4.71أن )  6( فيما يتعلق بالوضع الوظيفي للزوج أظهر اجلدول رقم 
  . يعملون في مجال الزراعة %  5.75منهم يعملون في أعمال جتارية حرة ، و % 9.42متخصصة ، و 
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 وشملت اجلدول خيارات في ذكرت التي غير أخرى مجاالت في فيعملون%  44.50 بلغت  والتي الدراسة عينة أفراد أزواج من األعلى النسبة أما
 بنـاء،  -عامـل :الوظائف كافة في العمل األردنيني لغير املسموح غير من أنه حيث ،"عامل" وظيفة فيها تكررت  األجر، متدنية عديدة أعمال

 حـالق، ت،سـيدا صـالون حلويـات، مخبـز،  خضـار، بسطة، نضح، صهريج وتنزيل، حتميل مخبز، حلويات، صباغة، مطعم، كفتيريا، انشاءات،
 بـائع سـائق، حـالل، جتـارة مالبـس، بائع مواسرجي،: مثل أخرى وأعمال. أغنام راعي قُصير، دهان، باطون، مزرعة، صيانة، خياطة، باصات، ورشة
 ميقو التي األعمال طبيعة من ويالحظ.   متقاعد أستاذو  تأمني، شركة فنان، مهندس،: مثل وظائف ذكرت ذلك جانب الى كواء حارس، خضار،

ً  إال تتطلـب وال األجر متدنية مهن الغالب في أنها الدراسة عينة شكلن اللواتي األردنيات السيدات أزواج بها  ممـا ، املسـتوى متـدني تعليمـا
  .األردنيات أزواج أمام احملدودة العمل فرص وإلى الدراسة، عينة ألسر املتدني اإلجتماعي اإلقتصادي املستوى الى يشير

  
  )7(اجلدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة من حيث عدد األبناء في األسرة واحملافظة
 احملافظة  ذكور   % إناث             % اجملموع  %    

 املفرق                    72 % 0.37 58 % 0.30 130 21.45

 مأدبا                     108 %  0.56 77 % 0.40 185 30.52
 لزرقاء                   ا 41 % 0.21 52 % 0.27 93 15.34
 عمان                      58 % 0.30 52 % 0.27 110 18.15
 السلط                      3 % 0.15 0 % 0 3 0.49
 إربد                       23 % 0.12 20 % 0.10 43 7.09
 جرش                      17 % 0.08 25 %   0.13 42 6.93
 اجملموع  الكلي 322 % 53.13 284 % 46.86 606 100

 
أن العدد الكلي لألبناء في مختلـف احملافظـات )  7( وأما بالنسبة لعدد األبناء من الذكور واإلناث في أسر عينة الدراسة يتبني من اجلدول رقم 

امـأ ، ممـا يظهـر حجـم املشـكلة ودرجـة ع 49الـى  شهرينوتراوحت أعمارهم بني  46.86ونسبة اإلناث  53.13نسبة الذكور منهم  606يبلغ 
فقد تراوحت األعمار فـي محافظـة . املعاناة في كافة املراحل العمرية ألبناء عينة الدراسة وفي جميع املراحل الطفولة والشبلب والكهولة

  .  سنة 49 –ن يرسنة، وفي عمان من شه 24 –ن سنة سنة، وفي الزرقاء م 19 –سنوات  3، وفي جرش من سنة 24 –أشهر  3مادبا من 
  

  البيئة واملسكن : ثانياً 
  

  )8(اجلدول رقم 
 مكان اإلقامة واحملافظة توزيع عينة الدراسة من حيث

  احملافظة  مدينة     قرية          مخيم    بادية    اجملموع 
 العدد  % العدد    %  العدد  %  العدد  %  

 املفرق 14 35 21 52.5 0  0 5 12.5 40
 مأدبا 53 77.94 14 20.58 1 1.47 0 0 68
 الزرقاء 23 100 0 0 0 0 0 0 23
  عمان 30 83.33 0 0 6 16.66 0 0 36

  السلط 1 100 0 0 0 0 0 0 1
  إربد 7 50 6 42.85 1 7.14 0 0 14
  جرش 1 11.11 8 88.88 0 0 0 0 9

  اجملموع  129 67.53 49 25.65 8 4.18 5 2.61 191
 

،  يلـي ذلـك %67.53أن الغالبية من أسر العينـة تسـكن فـي املدينـة بنسـبة )  8( عينة الدراسة يبني اجلدول رقم وفيما يتعلق مبكان إقامة 
مما يفسر زواج السيدات اللـواتي يشـكلن عينـة  % . 2.61، وفي البادية بنسبة %  4.18، وفي مخيم بنسبة %   25.65السكن في قرية بنسبة 

ف أعداد العمالة الوافدة في املدن الكبرى في محافظات اململكة ، حيث تسكن النسبة األكبر من عينـة الدراسة من غير األردنيني إذ تتضاع
 .الدراسة 

 
 )9(اجلدول رقم 

 توزيع عينة الدراسة من حيث نوع السكن واحملافظة
  احملافظة  بيت مستقل   شقة في عمارة   فيال   اجملموع 

 العدد  % العدد    %  العدد  %  
 املفرق 35 87.5 5 12.5 0  0 40
 مأدبا 33 48.52 35 51.47 0 0 68
 الزرقاء 7 30.43 16 69.56 0 0 23
  عمان 4 11.11 32 88.88 0 0 36

  السلط 1 0 0 0 0 0 1
  إربد 8 57.14 6 42.85 0 0 14
  جرش 9 100 0 0 0 0 9

  اجملموع  97 50.78 94 49.21 0 0 191
 

( عمـارة  أو فـي شـقة فـي% ) 50.78( غالبية أسر عينة الدراسة يسكنون بنسب متقاربة فـي بيـت مسـتقل أن )  9( كما يبني اجلدول رقم  
  .وال تسكن أي من أسر عينة الدراسة في فيال بالنظر إلى تدني املستوى اإلقتصادي اإلجتماعي ألفراد العينة وأسرهن ).  49.21



  19

  ) 10(اجلدول رقم 
  ملسكن واحملافظةتوزيع عينة الدراسة من حيث حيازة ا

  احملافظة  ملك لألسرة   مستأجر   ملك ألحد األقارب   أسكن مع عائلتي   أسكن مع عائلة الزوج   اجملموع
 العدد  % العدد    %  العدد  %  العدد  %   العدد  % 

 املفرق 15 37.5 17 42.5 3  7.5 4 10 1 2.5  40
 مأدبا 5 7.35 57 83.82 3 4.41 1 1.47 2 2.94 68
 الزرقاء 5 21.73 17 73.91 0 0 1 4.34 0 0 23
  عمان 11 30.55 20 55.55 3 8.33 2 5.55 0 0 36

  السلط 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0  1
  إربد 1 7.14 10 71.42 2 14.28 1 7.14 0 0 14
  جرش 5 55.55 3 33.33 1 11.11 0 0 0 0 9

  اجملموع 43 22.51 124 64.92 12 6.28 9 4.71 3 1.57 191
  

، وفـي % 64.92مسـتأجر بنسـبة أن غالبية أسر عينـة الدراسـة يسـكنون فـي مسـكن )  10( حيازة املسكن ، يظهر اجلدول رقم  ومن حيث
، والسـكن مـع عائلـة % ) 6.28( ، وتتوزع بقية أسر  أفراد العينة على السكن في ُملك ألحد األقـارب %  22.51مملوك لألسرة بنسبة  مسكن  

  .مما يشير الى تقييد حق التملك في حالة عينة الدراسة% ). 1.57( مع عائلة الزوج  ،والسكن% ) 4.71( الزوجة 
  

  )11(اجلدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة من حيث مكان اإلقامة الدائمة لألسرة

 احملافظة    وطن األم وطن األب اجملموع  
 العدد  % العدد  %

 املفرق 40 100 0 0 40
 ا  مأدب 67 98.52 1 1.47 68
 الزرقاء 23 100 0 0 23
 عمان 36 100 0 0 36

 السلط 1 100 0 0 1
 إربد  14 100 0 0 14
  جرش 9 100 0 0 9

 اجملموع 190 99.47 1 0.52 191
  

  لألسـرة الدائمـة اإلقامـة مكان أن ، واحدة عدا ما 191 عددهن البالغ الدراسة عينة أفراد كافة بينت لألسرة الدائمة اإلقامة مكان حيث ومن
الى العديد من األسباب أبرزها مـا )  3( وحول أسباب إختيار وطن األم مكانا إلقامة األسرة ، تشير القائمة رقم  % .99.47 بنسبة األم وطن هو

  : يلي 
  

 األردنيـة الهويـة حتمـل ماأل ألن ، 1999 عـام منذ األب سفر جواز انتهاء األردن، في الزوجة عمل بسبب لألب، ثبوتية وثائق وجود عدم األب، وفاة
 الـزوج غيـاب بسـبب األٍردن، مـن للخروج سفر جواز وجود لعدم األردن، غير بديل اليوجد ألنه الزوج، هروب األم، عن األب انفصال األردني، واجلواز
  بالراحـة للشـعور شـمل، لـم وجـود لعدم األردن، مواليد من الزوج ألن األب، بلد في واالقتصادية السياسية األوضاع صعوبة ،2002 عام منذ

 االنتمـاء بسـبب األردن، في الزوج استثمار بسبب البلد، خارج العيش على األهل موافقة لعدم  واألقارب، األهل وبجانب ، األم وطن في واألمان
  .األم وطن الى

  
  مصادر الدخل واملصروفات واملمتلكات: ثالثاً 

  
  ) أ 12(اجلدول رقم 

    يث معدل دخل األسرة الشهري بالدينار واحملافظةتوزيع عينة الدراسة من ح
  احملافظة 150أقل من  250 - 151من  350 - 251من  450 - 351من  550 - 451من  اجملموع

 العدد  % العدد % العدد % العدد % العدد %
 املفرق 26 65 10 25 4 10 0 0 0 0 40
 مأدبا 30 44.11 24 35.29 4 5.88 3 4.41 1 1.47 68
 الزرقاء 8 34.78 10 43.47 2 8.69 1 4.34 1 4.34 23
 عمان 6 16.66 8 22.22 4 11.11 3 8.33 2 5.55 36

 السلط 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 إربد 11 78.57 3 21.42 0 0 0 0 0 0 14
 جرش 4 44.44 3 33.33 1 11.11 0 0 0 0 9

  عاجملمو 86 45.02 58 30.36 15 7.85 7 3.66 4 2.09 191
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  ) ب 12(اجلدول رقم 
    واحملافظة بالدينار الشهري األسرة دخل معدل حيث من الدراسة عينة توزيع

  احملافظة 650 - 550من  800 – 651 950 – 801 فما فوق 1000 غير ذلك  اجملموع
 العدد  % العدد % العدد % العدد % العدد %

 املفرق 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
 مأدبا 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8.82 68
 الزرقاء 1 4.34 0 0 0 0 0 0 0 0 23
 عمان 4 11.11 1 2.77 1 2.77 6 16.66 1 2.77 36

 السلط 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 إربد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
 جرش 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.11 9

  اجملموع 5 2.61 1 0.52 1 0.52 6 3.14 8 4.18 191
  

ألف  و باء أن الغالبية العظمـى مـن أسـر أفـراد )  12(دل دخل األسرة الشهري لعينة الدراسة ، فيتضح من اجلدولني رقم أما فيما يتعلق مبع
) دينـار 150أقل من (العينة هم من ذوي الدخل املتدني واحلالة اإلقتصادية الضعيفة حيث ترتفع نسبة ذوي معدل الدخل الشهري في الفئتني

  . بالدرجة الثانية " املفرق"بالدرجة األولى ومن  " إربد" ومعظم أفرادها من %  75.38الى  لتصل) دينار 250 – 151(و 
  

 – 801( ، )  800 – 651( ، )  650 – 550(، )  550 – 451( ، )  450 – 351( ، )  350 – 251( بينما تتضاءل هذه النسبة في فئات الدخول األعلى تدريجياً 
فمـا فـوق فقـد  1000، أما الفئة ذات الـدخل %  0.52، %  0.52، %  2.61، %  2.09، %  3.66، %   7.85: لى التوالي  لتبلغ النسب التالية ع)  950

  .من أفراد العينة ، وجميع أفرادها من محافظة عمان %  3.14بلغت نسبتها املئوية 
  

راسة، مما يشير إلى أن هؤالء األفراد يعيشون حتـت خـط من أسر عينة الد%  45.02دينار لنسبة  150ومن امللفت انخفاض الدخل الشهري عن 
من حيث فئـات الـدخل املبينـة فـي اجلـدول ، أربعـة " غير ذلك"من أفراد عينة الدراسة أشرن الى %  4.18كما يجدر التنويه أن حوالي  .الفقر

عـيش علـى معونـة مـن األهـل، وواحـدة تتقاضـى دينار، وواحدة ت 60 – 40منهن يتقاضني معونة شهرية من وزارة التنمية اإلجتماعية تبلغ 
  ) .عينة جرش(، وسابعة ال يوجد لديها أي دخل ، جميعهن من عينة مأدبا، والثامنة تعيش على صدقات احملسنني املتحدة  معونة من األمم

  
 ) 13(اجلدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة من حيث كفاية الدخل الشهري لألسرة 
  احملافظة  يكفي احلاجات الضرورية   ال يكفي احلاجات الضرورية   والثانوية  يكفي احلاجات الضرورية  يزيد عن احلاجة  اجملموع 

 العدد  % العدد    %  العدد  %  العدد  %  
 املفرق 1 2.5 39 97.5 0  0 0 0 40
 مأدبا 10 14.70 56 82.35 2 2.94 0 0 68
 الزرقاء 8 34.78 13 56.52 2 8.69 0 0 23
  عمان 11 30.55 17 47.22 8 22.22 0 0 36

  السلط 0 0 1 100 0 0 0 0 1
  إربد 1 7.14 13 92.85 0 0 0 0 14
  جرش 0 0 9 100 0 0 0 0 9

  اجملموع 31 16.23 148 77.48 12 6.28 0 0 191
 

 بنسـبة الدراسـة عينـة أفراد من قةالساح الغالبية أن)  13(  رقم اجلدول أظهر فقد ، األسرة إلحتياجات الشهري الدخل كفاية حيث من أما
 الضـرورية احلاجات يكفي الدخل أن العينة من% 16.23 أفادت بينما ، الضرورية احلاجات يكفي ال لألسرة الشهري الدخل بأن  أفدن قد% 77.48
 العامـة اإلقتصـادية احلالـة تدني الى النتائج هذه وتشير  والثانوية الضرورية احلاجات يكفي الدخل أن العينة أفراد من% 6.28 وأجابت  فقط
 .  الدراسة موضوع حول سابقة دراسات في ورد ما مع يتوافق مما.  األردنيني غير من املتزوجات األردنيات ألسر

  
  )14(اجلدول رقم 

 توزيع عينة الدراسة من حيث مصادر دخل األسرة
  احملافظة  راتب شهري للزوج   راتب شهري للزوجة   د راتب تقاع  إيجارات  راتب شهري للزوج والزوجة   مصادر أخرى   اجملموع 

العدد    %  العدد  %  العدد  %   العدد  %  العدد %   العدد  %
 املفرق 4 10 11 27.5 2  5 1 2.5 0 0 22 55 40
 مأدبا 31 45.58 9 13.23 0 0 3 4.41 4 5.88 21 30.88 68
 ءالزرقا 9 39.13 2 8.69 1 4.34 0 0 0 0 11 47.82 23
  عمان 10 27.77 5 13.88 1 2.77 0 0 5 13.88 15 41.66 36

  السلط 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1
  إربد 5 35.71 0 0 0 0 0 0 0 0 9 64.28 14
  جرش 2 22.22 4 44.44  1 11.11 0 0 0 0 2 22.22 9

  اجملموع 61 31.93 31 16.23 5 2.61 4 2.09 9 4.71 81 42.40 191
 

%  16.23من أفراد عينة الدراسة الى راتب للـزوج ، كمـا أشـار ت %  31.93أشارت )  14( ل األسرة املبينة في اجلدول رقم وفيما يتعلق مبصادر دخ
من نسـاء العينـة ، %  2.6ولم تشر الى وجود راتب تقاعد سوى  .ذكرن راتبا شهريا للزوج والزوجة %  4.71من أفراد العينة الى راتب للزوجة ، و 

  .من أفراد العينة %  2.09رات والى إيراد إيجا
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 القائمـة إليـه تشـير مـا حسب ضمنها من ،%  42.40 نسبتها بلغت"   لألسرة الشهري للدخل أخرى مصادر"  الى الكبرى النسبة وأشارت
 أعمـال ، الفـرش نجيـدت ، للسـيدات صـالون ، اخلياطة ، التمريض ، الزراعة أعمال ، اإلنشاءات:  حرة أعمال من  مياومة/  يومي دخل)  4(  رقم

 املعونـة صـندوق ، اإلجتماعيـة التنمية ، املرأة شؤون دائرة ، اخلير أهل من مساعدات:  للدخل األخرى املصادر تضمنت كما.  التجارة ، النجارة
  .الزوجة والد تقاعد ، املتحدة مماأل من معونة ، األهل من أموال حتويل ، والزوجة الزوج أهل ، الوطنية

  
 وأبنـاؤهم األردنيـات ألزواج السـماح عـدم عـن الناجتة والنفسية اإلقتصادية األعباء ثقل األسرة لدخل املصادراألخرى تلك مراجعة من وتبني

 التي املادية األعباء على عالوة ، العمل تصريح جتديد أو العمل، إذن على احلصول وصعوبات ، واألعمال الوظائف من العديد مبمارسة الراشدين
  . الصحية والعناية والتعليم اإلقامة رسوم من العائلة تتحملها

  
 )15(اجلدول رقم 

 توزيع عينة الدراسة من حيث ممتلكات الزوجة واحملافظة
  احملافظة  عقارات   سيارات   أراضي   أخرى   ال يوجد أية ممتلكات   اجملموع 

 العدد % العدد    %  العدد  %  العدد  %   العدد  %  
 املفرق 2 5 1 25 2  5 3 7.5 32 80  40
 مأدبا 4 5.88 2 2.94 7 10.29 1 1.47 54 79.41 68
 الزرقاء 3 13.04 1 4.34 1 4.34 2 8.69 16 69.56 23
  عمان 7 19.44 10 27.77 0 0 0 0 19 52.77 36

  السلط 1 100 0 0 0 0 0 0  0 0  1
  إربد 0 0 2 14.28 2 14.28 0 0 10 71.42 14
  جرش 0 0 0 0 0 0 1 11.11 8 88.88 9

  اجملموع  17 8.90 16 8.37 12 6.28 7 3.66 139 72.77 191
  

  )16(اجلدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة من حيث ممتلكات الزوج واحملافظة 

  احملافظة  عقارات   سيارات   أراضي   أخرى   ال يوجد أية ممتلكات   اجملموع 
 العدد  % العدد    %  العدد  %  العدد  %   العدد  %  

 املفرق 1 2.5 0 0 0  0 0 0 39 97.5  40
 مأدبا 0 0 0 0 1 1.47 0 0 67 98.52 68
 الزرقاء 1 4.34 1 4.34 0 0 0 0 21 91.30 23
  عمان 3 8.33 3 8.33 0 0 0 0 30 83.33 36

  السلط 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1
  إربد 0 0 1 7.14 0 0 0 0 13 92.85  14
  شجر 0 0 0 0 0 0 0 0 9 100 9

  اجملموع  5 2.61 5 2.61 1 0.52 0 0 180 94.24 191
  

، للزوج والزوجة كليهماالى اإلنخفاض الكبير لنسبة التملك بالنسبة )  16( ورقم )  15( ومن حيث ممتلكات الزوجة والزوج يشير اجلدوالن رقم 
للزوج ، ونسبة متلـك األراضـي %  2.61للزوجة ، و %  6.28رات للزوج ، ونسبة متلك السيا%  2.61للزوجة و%  8.90إذ بلغت نسبة متلك العقارات 

  .للزوج %  0.52للزوجة ، و %  6.28
  

وقد يعزى إرتفـاع نسـبة التملـك للزوجـة % .  94.24، وللزوج بنسبة %  72.77اليوجد أية ممتلكات للزوجة بنسبة " كما متت اإلشارة الى انه  
ردنيات من حيث اإلضطرار الى تسجيل ممتلكات األسرة بأسمائهن حيث ال يسـمح الزواجهـن غيـر عنها للزوج الى ما اوردته نساء العينة األ

  .األردنيني إمتالك العقارات أو األراضي 
  

كما عبـرت إمـراة أخـرى مـن  .وقد ذكرت إحدى نساء العينة ان جميع ممتلكات الزوج مسجلة بإسم والدته األردنية ، املنزل والسيارة وغيرها 
إن جميع ممتلكـات ابنـائي مسـجلة بإسـمي كـوني أردنيـة يحـق لـي " راسة عن مخاوفها على مستقبل أبنائها الراشدين بالقولعينة الد

كذلك أخاف من انقطاع العالقات بني بلدي األردن وبلد أبنائي وما قد ينـتج عنـه  .  التملك ، وأخاف لو مرضت أو توفيت ان تضيع حقوق أبنائي
  " . ذلك من تسفير أو تضييق وغير

 

  )17(اجلدول رقم 
  توزيع العينة من حيث أهم نواحي املصروفات الشهرية لألسرة واحملافظة

 احملافظة  املفرق  مأدبا  الزرقاء  عمان  السلط  إربد  جرش   اجملموع   %
 التعليم في املدارس واجلامعات  0 2 0 3 0 0 0  5 2.6%

 ء اخلدمات الصحية ومراجعة األطبا 1 6 2 3 0 1 0  11 5.75%
 نفقات املعيشة ، املأكل وامللبس  8 11 5 11 0 0 0  30 15.70%

 رسوم تصريح اإلقامة  0 3 0 0 0 0 0  3 1.57%
 رسوم إذن العمل  0 0 0 0 0 0 0  0 0%

 كل ما سبق  31 46 16 19 1 13 9  135 70.68%
 اجملموع 40 68 23 36 1 14 9  191 100%

  
أن غالبية أفراد عينة الدراسة في مختلف احملافظات ذكرن جميع )  17( ة لألسرة ، يظهر اجلدول رقم ومن حيث أهم نواحي املصروفات الشهري

  الصحية ، نفقات املعيشة ، رسوم تصريح العمل ، رسوم إذن  التعليم ، اخلدمات: وهذه البدائل هي % 70.68بنسبة ) كل ما سبق ( البدائل 
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، واحتلت اخلدمات الصـحية املرتبـة الثانيـة بنسـبة %   15.70ملأكل وامللبس املرتبة األولى بنسبة بينما احتلت نفقات املعيشة من ا. العمل 
كما احتل جانبا نفقات املعيشة واخلدمات الصحية معاً األهمية األكبر عندما طلب من أفراد العينة حتديد النواحي األكثر أهمية في % .5.75

، ممـا يشـير إلـى األهميـة القصـوى لتـوفر هـاتني احلـاجتني كر في قائمة املصـروفات الشـهرية املصروفات الشهرية لألسرة من بني كل ماذ
  .األساسيتني للحياة

  
  اإلنعكاسات النفسية: رابعاً 

  

 ) 18( رقم اجلدول
  توزيع عينة الدراسة من حيث شعور األبناء باإلنتماء الى وطن األم أم وطن األب 

  فظةاحملا  وطن األم   وطن األب   اجملموع 
 العدد  % العدد    %  

 املفرق 39 97.5 1 2.5 40
 مأدبا 64 94.11 4 5.88 68
 الزرقاء 23 100 0 0 23
  عمان 33 91.66 3 8.33 36

  السلط 1 100 0 0 1
  إربد 14 100 0 0 14
  جرش 9 100 0 0 9

  اجملموع    183 95.81 8 4.18 191
  

 ان يعتقدن%  95.81 أن)  18( رقم اجلدول يظهر ، الدراسة عينة أفراد إعتقاد حسب  األب وطن أم األم وطن الى باإلنتماء األبناء شعور حيث ومن
 . األب لوطن باإلنتماء يشعرون األبناء أن يعتقدن%  4.18 بلغت ضئيلة نسبة بينما ، األم وطن - لألردن باإلنتماء يشعرون األبناء

 
" فؤاد عبد املنعم رياض في دراسته املقارنة مبوضوع اجلنسية الواردة في هذه الدراسـة حيـث بـني أن ويتوافق هذا اإلجتاه مع ما أورده الدكتور 

اته إرتباط الطفل باجلماعة الوطنية يتم أوالُ عن طريق األم ، فالرحم هو الوطن األول لإلنسان ، واألم هي التي تتولى تنشئة الطفل في سـنو
  ".شكيله من الناحية الوجدانية ويتحدد فيها إنتماؤه األولى ، وهي السنوات التي يتم فيها ت

  
ألن : الـى األسـباب التاليـة )  5(وحول أسباب شعور األبناء باإلنتماء الى وطن األم أشارت غالبية نساء عينة الدراسة كما تبني القائمة رقـم 

األردن ، ألن األب متـوفي ، ألن األب مولـود فـي األردن ، للشـعور  ياألبناء ولدوا وتربوا في هذا الوطن ، ألن األم أردنية األصـل ، ألن األب مقـيم فـ
ودرسوا في األردن ،  بالراحة واألمان واإلطمئنان في وطن األم ، العتقاد األبناء أنهم أردنيني ، ألن األبناء تربوا على محبة األردن ، ألن األبناء عاشوا

  . ألن األم هي التي تربي األطفال 
  

  ) : 6 (رقم القائمة في املبينة التالية األسباب الدراسة عينة أفراد ذكرت األبناء منها يقاسي التي اليومية املعاناة أسباب أهم وحول
رفض تقدمي اخلدمات لهم كأي مواطن أردني،  عدم إحترام وجودهم كإنسان، عدم توفر التعليم والعناية الصـحية اجملانيـة، واألكـل وامللـبس  

  .انتقاد اآلخرين لهم، الشعور باالهانة، عدم االستقرار‘ االحساس بأنهم أقل من األردنيني -النفسية واملسكن، ومن الناحية
  

  )19(اجلدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة من حيث درجة االحساس باملشاعر التالية لدى األبناء

 ملشاعر التاليةدرجة اإلحساس با عالية جدا   % عالية    %  متوسطة   % متدنية      % متدنية جدا    %
 الشعور بعدم اإلنتماء 42 21.98 26 13.61 40 20.94 24 12.56 59 30.89
 الشعور بالغربة 45 23.56 24 12.56 42 21.98 27 14.13 53 27.74
 الشعور بعدم اإلستقرار 44 23.03 37 19.37 47 24.60 23 12.04 40 20.94
 الشعور بالدونية 45 23.56 26 13.61 55 28.79 29 15.18 36 18.84
 الشعور بالرفض من اجملتمع 53 27.74 31 16.23 46 24.08 25 13.08 36 18.84
 الشعور بالسخط 49 25.65 26 13.61 55 28.79 28 14.65 33 17.27
 الشعور باحلرمان 66 34.55 23 12.04 46 24.08 30 15.70 26 13.61

   
عدم اإلنتماء ،الشعور بالغربة ، عدم اإلستقرار ، الشعور بالدونيـة ، : لدى أبناء عينة الدراسة وفيما يتعلق بدرجة اإلحساس باملشاعر التالية 

تدني الشـعور بعـدم اإلنتمـاء لـدى أبنـاء عينـة )  19( أظهر اجلدول رقم  الشعور بالرفض من اجملتمع ، الشعور بالسخط ، والشعور باحلرمان؛
  % ). 30.89ومتدنية جداً بنسبة  12.56متدنية بنسبة %  ( 43.45الدراسة ، بنسبة 

  
مما يتوافق % )  12.04وعالية بنسبة %  34.55عالية جداً بنسبة % (  46.59كما تبني أن الشعور باحلرمان كان األعلى نسبة  حيث بلغت نسبته 

احلرمـان ممـا يحتاجونـه مـن " ن ضـمنها من حيث أهم أسباب املعاناة اليومية التي يقاسي منها األبناء وبرز م) 6(مع ما بينته القائمة رقم 
، املعاجلة فـي املستشـفيات احلكوميـةاملأكل وامللبس ، احلرمان من فرص التعليم ، والعناية الصحية ، ومن العمل في الوظيفة احلكومية ، و

  " .للمواطنيني األردنينيوالسكن املالئم ، واحلرمان من السفر لعدم وجود الوثائق الشخصية ، واحلرمان من كافة اخلدمات املقدمة 
وعاليـة %  27.74عالية جـداُ بنسـبة % (  43.97واحتل الشعور بالرفض من اجملتمع الدرجة الثاتية من حيث األعلى نسبة حيث بلغت نسبته 

  % ). 16.23بنسبة 
  

  ور العالية جداً والعالية على أما من حيث الشعور بعدم اإلستقرار،  والشعور بالسخط ، والشعور بالدونية فقد بلغت نسبة درجة الشع
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متدنيـة ، % 14.13% ( 41.86حيـث بلغـت نسـبته " الشـعور بالغربـة "كما أشارت النتـائج الـى  تـدني % ).  37.17، %  39.26، %  42.4(التوالي 
األمر  املعاناة اليومية لألبناء وهو أسباب .، ويعزي ذلك لإلرتباط القوي بني الشعور باإلنتماء وانخفاض الشعور بالغربة ) متدنية جداً % 27.74و

  .الذي قد يخفف من معانتهم اليومية ، ويعيد إليهم إحترامهم وحقوقهم في املواطنة أسرة باملواطن األردني من أم أجنبية 
  

يع املشـاعر التـي يتناولهـا بصورة عامة أن أبناء النساء األردنيات املتزوجات من غير األردنيني يعانون من جم) 19(نستدل من قراءة اجلدول رقم 
وهـو األمـر الـذي قـد  ،اجلدول بدرجات متفاوتة مما يشير الى خطورة اإلنعكاسات النفسية لعدم حصولهم على جنسية والـدتهم األردنيـة

وأن نتـائج خاصـة  االبن األردني من أم أجنبية ،/يخفف من معاناتهم  و يعيد إليهم إحترامهم ويحفظ حقوقهم في املواطنة أسوة باملواطن
  ، % 95.81بنسبة ) األردن ( قد اشارت الى ارتفاع درجة شعور األبناء باإلنتماء الى وطن األم  17رقم اجلدول 

 
 ) 20(اجلدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة من حيث اخلوف من  اإلضطرار الى اللجوء لألهل لعدم موافقتهم على الزواج في املاضي
  احملافظة  نعم دائما   نعم غالبا   نعم أحيانا    نعم نادرا   ال أبدا   اجملموع 

 العدد  % العدد    %  العدد  %  العدد  %   العدد  %  
 املفرق 14 35 6 15 8 20 0 0 12 30  40
 مأدبا 27 39.70 8 11.76 10 14.70 5 7.35 18 26.47 68
 الزرقاء 3 13.04 0 0 3 13.04 0 0 17 73.91 23
  عمان 8 22.22 6 16.66 7 19.44 1 2.77 14 38.88 36

  السلط 0 0 0 0 0 0  0 0  1 100  1
  إربد 2 14.28 1 7.14 2 14.28 1 7.14 8 57.14 14
  جرش 3 33.33 1 11.11 2 22.22 0 0 3 33.33 9

  اجملموع  57 29.84 22 11.51 32 16.75 7 3.66 73 38.21 191
  

 أجابـت ، املاضـي فـي الـزواج علـى موافقتهم لعدم لألهل اللجوء الى اإلضطرار حيث من الدراسة عينة أفراد تراود التي باخملاوف يتعلق فيما
ً  ، دائماُ  حيث من  متفاوتة وبدرجات ،%  61.76 بنسبة بنعم الدراسة عينة من العظمى الغالبية ً  ، غالبا ً  ، أحيانا ً  ال"  ب أجابت كما . نادرا " أبـدا

ً  نعـم"  البـدائل تخـص بنعم لإلجابة األعلى النسبة وكانت.  % 38.21 بنسبة الدراسية العينة خمس يقارب ما  تلـك بلغـت حيـث"  دائمـا
ً  نعم"   ذلك وتلي ،%  29.84 النسبة ً  ونعم"  ،%  11.51 بنسبة"  غالبا ً  ونعم"  ،%  16.75  بنسبة"  أحيانا  الـى يشـير ممـا % .3.66 بنسـبة"  نادرا

  . األهل الى للجوء اراإلضطر مغبة من الدراسة عينة جانب من حقيقي خوف
  

  ) 21(اجلدول رقم 
 توزيع عينة الدراسة من حيث اخلوف من سفر الزوج املفاجئ وعودته الى وطنه 

  احملافظة  نعم دائما   نعم غالبا   نعم أحيانا   نعم نادرا   ال أبدا   اجملموع 
 العدد  % العدد    %  العدد  %  العدد  %   العدد  %  

 املفرق 12 30 3 7.5 4  10 3 7.5 18 45  40
 مأدبا 37 54.41 7 10.29 9 13.23 3 4.41 12 17.64 68
 الزرقاء 11 47.82 2 8.69 3 13.04 0 0 7 30.43 23
  عمان 21 58.33 4 11.11 4 11.11 2 5.55 5 13.88 36

  السلط 0 0 0 0 0 0 0 0  1 100  1
  إربد 7 50 1 7.14 0 0 0 0 6 42.85 14
  جرش  3 33.33 1 11.11 1 11.11 1 11.11 3 33.33 9

  اجملموع 91 47.64 18 9.42 21 10.99 9 4.71 52 27.22 191
 

%  62.76 بلغت إجمالية بنسبة"  نعم"  ب الدراسة عينة غالبية أجابت فقد ، وطنه الى وعودته املفاجئ الزوج سفر من اخلوف حيث من وأما
ً  ال"  ب العينة أفراد أجابت كما.  متفاوتة وبدرجات  نعـم"  البـديل تخـص بنعم لإلجابة األعلى النسبة وكانت ،%  27.22 بلغت بنسبة"  أبدا

 ً ً  نعم"  ذلك تلى ،%  47.64 بلغت حيث" دائما ً  نعم" و ،%  9.42 بنسبة"  غالبا ً  نعم" و ،%  10.99 بنسبة"   أحيانا  بـرز وقـد% .4.71 بنسبة" نادرا
ً  املفاجئ الزوج سفر من اخلوف  عينـة أفـراد إحدى اخلوف هذا عن وعبرت الدراسة إستبانة تعبئة وأثناء البؤرية اجملموعات اقشاتمن خالل جليا

ً  املتزوجة الدراسة  زوجـي وبلـد بلـدي بـني  العالقـات  إنقطـاع الـى يؤدي ما حدوث من أخاف: "   بقولها األول عامها في طفلة ولديها حديثا
 " . أحتمله ال أمر وهو معه اإلنتقال الى يضطرني قد مما ، هوطن الى والعودة  املفاجئ السفر الى وإضطراره

  
  )22(اجلدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة من حيث اخلوف من تعرض األطفال  الى اإلختطاف 
  احملافظة  نعم دائما   نعم غالبا   نعم أحيانا   نعم نادرا   ال أبدا   اجملموع 

 العدد  % العدد    %  العدد  %  العدد  %   العدد  %  
 املفرق 11 27.5 2 5 14  35 1 2.5 12 30  40
 مأدبا 44 64.70 4 5.88 5 7.35 6 8.82 9 13.23 68
 الزرقاء 8 34.78 2 8.69 2 8.69 1 4.34 10 43.47 23
  عمان 11 30.55 0 0 4 11.11 3 8.33 18 50 36

  السلط 1 100 0 0 0 0 0 0  0 0  1
  إربد 6 42.85 0 0 3 21.42 3 21.42 2 14.28 14
  جرش 3 33.33 0 0 2 22.22 2 22.22 2 22.22 9

  اجملموع  84 43.97 8 4.18 30 15.70 16 8.37 53 27.74 191
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 ومبسـتويات%   72.22 بلغـت إجمالية بنسبة"  نعم"  ب العينة أفراد غالبية أجابت ، اإلختطاف الى األطفال تعرض من باخلوف يتعلق وفيما
ً  نعم"  ب اإلجابة نسبة بلغت حيث ، متفاوتة ً  نعم"  و ،%  43.97"  دائما ً  ونعم"  ،%  4.18"  غالبا ً  نعم"  و ،%  15.70"  أحيانا  كما%  8.37"  نادرا
ً  ال"  ب الدراسة عينة أجابت  مـع باملقارنـة ضـئيلة نسـبة وهي%  27.74 بنسبة لإلختطاف أطفالهم تعرض من بخوفهم يتعلق فيما"  أبدا
   .لإلختطاف أطفالهن تعرض من مخاوفهن دينأب اللواتي نسبة

  
  )23(اجلدول رقم 

 توزيع عينة الدراسة من حيث الشعور بالذنب حول مستقبل األطفال  بصورة عامة 
  احملافظة  نعم دائما   نعم غالبا   نعم أحيانا   نعم نادرا   ال أبدا   اجملموع 

 
  

 العدد  % العدد    %  العدد  %  العدد  %   العدد  %

 املفرق 33 82.5 3 7.5 1  2.5 1 2.5 2  5  40
 مأدبا 54 79.41 3 4.41 4 5.88 0 0 7 10.29 68
 الزرقاء 18 78.26 2 8.69 2 8.69 0 0 1 4.34 23
  عمان 20 55.55 3 8.33 6 16.66 1 2.77 6 16.66 36

  السلط 1 100 0 0 0 0 0 0  0 0  1
  إربد 11 78.27 1 7.14 1 7.14 1 7.14 0 0 14
  جرش 8 88.88 1 11.11 0 0 0 0 0 0 9

  اجملموع  145 75.91 13 6.80 14 9.42 3 1.57 16 8.37 191
  

مبسـتوياته %   93.7ومن حيث الشعور بالذنب حول مستقبل األطفال أبدت عينة الدراسة شعوراً طاغياً بالذنب بلغـت نسـبته اإلجماليـة 
ً ( اخملتلفة  ال " باملقارنة مـع اإلجابـة ب %  75.91حيث بلغت نسبتها " نعم دائماً " واحتلت املرتبة األولى  اإلجابة ب ) دائماً ، غالباً ، أحياناً ، نادرا

حيث بينت شعور نساء  2003ويتوافق هذا مع نتائج الدراسة التي أجراها معهد زين الشرف التنموي عام %   8.37التي بلغت نسبتها " أبداً 
  .فالهن في هذه الظروف احملفوفة باخملاطر وعدم اإلستقرار عديدات بالعجز والذنب لوضع أط

  
التي ورد ذكرها في الدراسة، فيما يتعلق بتشابه شعور النساء مـن  2004كما تتوافق هذه النتائج مع نتائج الدراسة اإلقليمية العربية عام 

  . نجنسيات مختلفة عن جنسيته لتدمير مستقبل أبنائهن وبناتهن بزواجهن من رجال من" بالذنب " بلدان عربية  8
  
اخملاوف األخرى التي تراود األم األردنية ومن ضمنها عدم إلتحاق األبناء باجلامعات األردنية بسبب عـدم حصـولهم )  7( وتضمنت القائمة رقم  

يش فـي األردن ، صـعوبة على اجلنسية ، تعذر إيجاد وظيفة حكومية ، عدم توفر فرص التعليم والعمل ، سفر الـزوج لعـدم متكنـه مـن العـ
  . احلصول على اإلقامة للزوج ، القيمة املالية الكبيرة لرسوم اإلقامة ، السفر املفاجئ بسبب ظروف عائلية دون علم األم 

  
  )24(ل رقم جلدوا

 توزيع عينة الدراسة من حيث اعتبار عدم حصول األبناء على جنسية األم  األردنية شكل من أشكال التمييز والعنف
  موعاجمل

  
  العنف ضد  كل ما سبق 

  املرأة والطفل 
  التمييز ضد

  املرأة والطفل 
العنف ضد 

  الطفل 
التمييز ضد 

  الطفل 
العنف ضد 

  املرأة 
  التمييز ضد

  املرأة  
  احملافظة

العدد    %  العدد  %  العدد  %   العدد  %  العدد %  العدد %    العدد  %
 املفرق 3 7.5 0 0 8  20 1 2.5 0 0 0 0 28 70 40
 مأدبا 7 10.29 2 2.94 8 11.76 1 1.47 5 7.35 0 0 45 66.17 68
 الزرقاء 2 8.69 0 0 7 30.43 0 0 2 8.69 0 0 12 52.17 23
36 66.6

6 
  عمان 8 22.22 1 2.77 2 5.55 0 0 1 2.77  0 0 24

  السلط 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 64.2

8 
  إربد 2 14.28 0 0 2 14.28 0 0 1 7.14 0 0 9

9 88.8
8 

  جرش 0 0 0 0 1 11.11 0 0 0 0 0 0 8

191 65.9
6 

  اجملموع    23 12.04 3 1.57 28 14.65 2 1.04 9 4.71 0 0 126

  
من عينة الدراسة إعتبرت عدم حصول األبنـاء علـى جنسـية األم األردنيـة شـكل مـن أشـكال التمييـز %  65.96أن )  24( ويبني اجلدول رقم 

%   14.65وأما بانسبة الختيار البدائل األخرى  فقد احتل التمييز ضد الطفل املرتبة األولى بنسـبة . د املرأة والطفل على حد سواءوالعنف ض
  %.  12.04كما احتل املييز ضد املرأة املرتبة الثانية بنسبة 

   
 وإتفاقية جنسية، اكتساب في والدته منذ الطفل حق حيث من 1989 لعام الطفل حقوق إتفاقية وأحكام نصوص مع النتيجة هذه وتتوافق 

 هـذه مقدمـة في ورد ما حسب أبنائها الى جنسيتها نقل في املرأة حق حيث من 33 1979 لعام املراة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء
/ 7/  26 بتـاريخ الثانيـة و ، 2006/ 10/   16 خبتـاري األولى الرسمية اجلريدة في نشرهما ومت األردن عليهما صادق قد األتفاقيتان وكلتا ، الدراسة

ً  تعتبران حيث ، واإلنفاذ القانون قوة تكتسبان جعلهما مما ، 2007  بأحكامهمـا االحتجاج وميكن األردنية القانونية املنظومة من يتجزأ ال جزءا
  34.احملاكم أمام
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 ً    احللول وإيجاد النعامل ستراتيجياتا:  خامسا
  

  )25(اجلدول رقم 
  وزيع عينة الدراسة من حيث توقع أياً من املشكالت الالحقة قبل الزواجت

  احملافظة   نعم   ال    اجملموع 
 العدد  % العدد    %  

 املفرق 7 17.5 33 82.5 40
 مأدبا 16 23.52 52 76.47 68
 الزرقاء 1 4.34 22 95.65 23
  عمان 6 16.66 30 83.33 36

  السلط 0 0  1 0 1
  إربد 2 14.28 12 85.71 14
  جرش 0 0 9 100 9

191 83.24 159 16.75 32   
  

 أجابـت قـد الدراسـة عينـة مـن%  83.24 أن)  25(  رقـم اجلدول يبني  الزواج، بعد واألبناء األم واجهت التي الالحقة املشكالت توقع حيث ومن
 شملتها التي البلدان جميع في العينة نساء معظم أن أظهرت يوالت 2004 لعام اإلقليمية الدراسة نتائج مع التوافق الى يشير مما ، بالنفي

ً  يتوقعن لم ثمانية وعددها الدراسة ً  مسبقا  الى بجالء ذلك ويشير.  أخرى جنسية من برجال الزواج جراء من تنتظرهن التي الصعوبات من أيا
 أو  املـرأة، حقـوق فـي العاملـة احلكوميـة غير اجلهات أو ، املعنية الرسمية اجلهات قبل من ذلك كان سواء املوضوع هذا حول التوعية ضرورة
  . اإلعالم وسائل

  
  : الى مايلي )  9( ومن حيث أبرز املشكالت غير املتوقعة التي واجهت األم واألبناء بعد الزواج ، تشير القائمة رقم 

صية ، عدم قدرة األبناء على الدراسـة اجلامعيـة، عدم قدرة الزوج العمل في أي مجال يختاره، عدم وجود تأمني صحي ، عدم وجود هوية  شخ
قلة فرص العمل ، منع  إدخال األبناء الى املستشفيات احلكومية ، مشاكل احلرمان من  التعليم والعناية الصحية ، عـدم ضـم األبنـاء الـى 

  .الزوج ، رفض اجملتمع لألبناء وعدم تقبلهم  دفتر العائلة ، إشتراط وجود تصريح العمل لقبول األبناء في املدارس ، عدم وجود ممتلكات بإسم
  

  ) 26(اجلدول رقم 
 توزيع عينة الدراسة من حيث اللجوء الى بعض احللول للتخفيف من معاناة األبناء

  احملافظة   نعم   ال    اجملموع 
 العدد  % العدد    %  

 املفرق 22 55 18 45 40
 مأدبا 23 33.82 45 66.17 68
 الزرقاء 13 56.52 10 43.47 23
  عمان 11 30.55 25 69.44 36

  السلط 1 0  0 0 1
  إربد 12 85.71 2 14.28 14
  جرش 5 55.55 4 44.44 9

  اجملموع   87 45.54 104 54.45 191
 

 نسـاء مـن%  45.54 أن) 26(  رقـم اجلـدول يبـني األبناء معاناة من للتخفيف السابق في احللول بعض الى الدراسة عينة أفراد جلوء حيث ومن
 وفيمـا. حلـول أيـة الـى اللجـوء عدم العينة نساء من%  54.45 أفادت بينما ، أبنائهن معاناة من للتخفيف احللول الى جلأن قد الدراسة عينة
 الـى والتوجـه ، اجلنسـية على للحصول" الواسطة" تدخل: متعددة أمور حول متحورت أنها تبني العينة نساء إليها جلأت التي باحللول يتعلق

 واألحـوال اجلـوازات ودائـرة العمـل، ومكتـب اخلير، أهل الى اللجوء. للمساعدة  الداخلية ووزارة املظالم، ديوان العدل، وزارة ، اخليرية اجلمعيات
 ةمحاولـ.  اجلنسـية علـى احلصـول ومحاولـة التصـاريح، رسوم واسقاط اإلعفاءات عن البحث ، امللكية القصور إلى مذكرات تقدمي. املدنية
 .  حقوقه وكامل اجلنسية الطفل تعطي األوروبية دولال ألن األردن خارج السفر

  
  ) 27(اجلدول رقم 

دفتر العائلة ، الهوية الشخصية ، جواز السـفر ، إذن  :توزيع عينة الدراسة من حيث اإلعتقاد بإمكانية حصول الزوج أو األبناء الراشدين على
  بالد ، تأشيرات السفر ، رخصة القيادة ، فتح حساب في البنك ، التسجيل في اجلامعاتاإلقامة ، إذن العمل ، إذن مغادرة ال

 اإلعتقاد بإمكانية حصول األبناء والزوج على ضعيفة   % ضعيفة جدا   % غير ممكنة    % الواسطة توافر لدى   ممكنة  %
 دفتر العائلة 61 31.93 31 16.23 33 17.27 66 34.55
 الهوية الشخصية 59 30.89 33 17.27 39 20.41 60 31.41

 جوازالسفر             49 25.65 34 17.80 40 20.94 68 35.60
 إذن اإلقامة 57 29.84 29 15.18 21 10.99 84 43.97
 إذن العمل 53 27.74 28 14.65 24 12.56 86 45.02
 إذن مغادرة البالد 60 31.41 31 16.23 18 9.42 82 42.93
 تأشيرات السفر 62 32.46 27 14.13 21 10.99 81 42.40
 رخصة القيادة 52 27.22 30 15.70 33 17.27 76 39.79
 فتح حساب في البنك 55 28.79 21 10.99 25 13.08 90 47.12
 التسجيل في اجلامعات 50 26.17 28 14.65 29 15.18 84 43.97
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ثائق األساسية إلثبات الشخصـية  وتسـهيل سـبل احليـاة اليوميـة حسـب حصول الزوج واألبناء الراشدين على الو" إمكانية " ومن حيث 
برزت اإلمكانية الضعيفة والضعيفة جداً للحصول على دفتر العائلـة بنسـبة  : النتائج التالية )  28( إعتقاد عينة الدراسة يبني اجلدول رقم 

، إذن %  42.39، إذن العمـل بنسـبة %  45.02ذن اإلقامـة بنسـبة ، إ%  43.45، جواز السفر بنسـبة % 48.16، الهوية الشخصية بنسبة   48.16
التسـجيل فـي اجلامعـات بنسـبة ، %  39.78، فتح حساب البنـك  بنسـبة %  42.92، رخصة القيادة بنسبة %   47.59مغادرة البالد بنسبة 

األمور املذكورة آنفاً مما يشير الى درجات القنوط  عتقاد بضعف  إمكانية احلصول على كل منالويالحظ في هذا اجملال امليل الشديد ل% .44.82
 .واإلحباط  وفقدان األمل التي تشعر بها عينة الدراسة 

   
كما يشير اجلدول الى إرتفاع درجة االعتقاد بإمكانية احلصول علـى تلـك األمـور إذا تـوفرت الواسـطة ، إذ بلغـت نسـبة إمكانيـة احلصـول 

، وعلـى إذن %  43.97، وعلى إذن اإلقامـة %  35.60وعلى جواز السفر %  31.41، وعلى الهوية الشخصية  % 34.55بالواسطة على دفتر العائلة 
، وعلى فـتح حسـاب فـي %  39.79، وعلى رخصة القيادة %  42.40، وعلى تأشيرات السفر %   42.93 ، وعلى إذن مغادرة البالد%  45.02العمل 
  .في اجملتمع األردني " الواسطة " مما يشيرإلى  انتشار اإلميان بقوة %.  43.97 عات وعلى التسجيل في اجلام%  47.12البنك 

  
   الدراسة نتائجمناقشة  5-
  

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اآلثار االقتصادية واالجتماعية والسياسية والنفسية على أسر السيدات األردنيات املتزوجات مـن غيـر 
املفرق، مادبا، الزرقاء، عمان، السـلط، : سيدة توزعن على سبع محافظات 191سيدات أنفسهن والبالغ عددهن األردنيني من خالل وجهة نظر ال

  .اربد، جرش
  

  :وقد أظهر حتليل نتائج الدراسة ما يلي
  

ممـا يشـير عامـاً  45-30 الفئة العمريةإلى أن النسبة األكبر من العينة  تنتمي إلى ) 1(أشارت البيانات األولية لعينة الدراسة في اجلدول رقم 
الى وجود أطفال لهذه الفئة العمرية من العينة في مرحلة الطفولة املتوسطة واملتأخرة واملراهقة والشباب و مـا يرافـق تلـك املراحـل مـن 

. 46( لدراسـة أن الغالبيـة مـن عينـة ا) 2(كما يبني اجلدول رقم . إشكاليات دخول املدارس والتسجيل في اجلامعات والبحث عن فرص العمل 
%. 5.23كما بلغت نسبة األميات اإلجمالية من عينة الدراسة . على املرحلة الثانوية واألقل من الثانوية مستواهن التعليمي قد اقتصر% ) 75

جـال غيـر مما قد يشير الى أن الظروف االقتصادية وتدني املستوى التعليمي لغالبية سيدات العينة قد دفعت بعائالتهن الى تزويجهن مـن ر
علـى الفتـاة أردنيني تقدموا لهن ، حيث أن اللجوء إلى الزواج املبكر للفتيات قد ميثل اخليار األوحد أمام األهل بالرغم مـن تأثيراتـه السـلبية 

  .وأسرتها من النواحي الصحية واالجتماعية واالقتصادية
  
، % 4.71، بينما بلغت نسبة املطلقات منهن % 89فرادها متزوجات بنسبة نسبة األعلى من ألألفراد العينة تبني أن ا احلالة الزوجيةومن حيث  

مـن مجمـل عينـة الدراسـة، %  10.71مما يشير الى أن نسبة النساء اللواتي يتولني رئاسة األسـرة تبلـغ % . 0.25، واملهجورات % 5.75واألرامل 
  . من كافة اجلوانب معاناةة األكثر ئوأنهن الف

  
: جنسـيات عربيـة هـي ) 8(جنسـية مـن ضـمنها   17أن أزواج عينة الدراسة ينتمون الـى )  4( يبني اجلدول رقم  لزوججنسية اوأما من حيث 

الباكسـتانية ، : جنسـيات أجنبيـة هـي )  9(السورية ، املصرية ، العراقية ، الفلسطينية ، اللبنانية ، السـودانية ، السـعودية ، اليمنيـة ، و 
  .غانية ، الروسية ، الداغستانية ، الرومانية ، الفرنسية ، األمريكية البنغالية ، التركية ، األف

  
،  وال يبـدو هـذا األمـر مسـتغرباً نظـراً لألعـداد % 46.59كما يبني اجلدول أن غالبية أفراد العينة من السيدات متزوجات من مصريني بنسـبة 

، وبالدرجة الثالثة مـن %  14.13جة الثانية املتزوجات من سوريني بنسبة يلي ذلك بالدر. الكبيرة للعمالة املصرية في كافة محافظات اململكة
  %. 9.94، وبالدرجة الرابعة من عراقيني بنسبة %  10.99فلسطينيني من قطاع غزة بنسبة 

  
املفـرق بلغـت  بـني األزواج واألبنـاء فـي محافظـة حاالت من انعـدام اجلنسـيةومن أخطر األمور التي كشفت عنها الدراسة امليدانية وجود 

وحتتاج هذه الظاهرة إلى معاجلة فورية من قبل اجلهات املعنية خلطـورة  ).من عينة املفرق%  27.5بنسبة % ( 5.75نسبتهم من عينة الدراسة 
   .انعكاساتها على أسر عينة الدراسة

  
مالت ، وبلغت نسبة العامالت بأجر من عينـة غير عا%) 73.82(لعينة الدراسة فقد تبني أن نسبة كبيرة منهن  الوضع الوظيفيأما من حيث 

من عينـة الدراسـة يعملـن فـي مجـاالت عمـل غيـر  3.14كما تبني أن .  ، مما قد يرتبط باملستوى التعليمي املتدني للعينة% 23.03الدراسة 
  .منتظمة ومتنوعة ومتدنية األجر

  
فيعملون في مجاالت متنوعـة غيـر التـي ذكـرت فـي خيـارات اجلـدول،   % 44.50بلغت التي أما النسبة األعلى من أزواج أفراد عينة الدراسة 

ويالحظ مـن طبيعـة األعمـال . ، حيث أنه من غير املسموح لغير األردنيني العمل في كافة الوظائف" مياومة"و" عامل"تكررت فيها وظيفة 
جتماعي القتصادي االمتدني املستوى ، مما يشير الى املستوى االتي يقوم بها األزواج أنها في الغالب مهن متدنية األجر وال تتطلب إال تعليماً 

  .املتدني ألسر عينة الدراسة ، وإلى فرص العمل احملدودة أمام أزواج األردنيات
  

ات يبلـغ أن العدد الكلي لألبناء في مختلـف احملافظـ)  7( من الذكور واإلناث في أسر عينة الدراسة بني اجلدول رقم  لعدد األبناء وأما بالنسبة
عامـأ ، ممـا يظهـر حجـم املشـكلة ودرجـة  49الى  ين، وتراوحت أعمارهم بني شهر%  46.86ونسبة اإلناث %  53.13نسبة الذكور منهم  606

  .املعاناة في كافة املراحل العمرية ألبناء عينة الدراسة وفي جميع املراحل الطفولة والشباب والكهولة
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 زواج يفسـر ممـا ،%67.53 بنسبة املدينة في تسكن العينة أسر من الغالبية أن)  8(  رقم اجلدول بنيي راسةالد عينة إقامة مبكان يتعلق وفيما
 حيـث ، اململكة محافظات في الكبرى املدن في الوافدة العمالة أعداد تتضاعف إذ األردنيني غير من الدراسة عينة يشكلن اللواتي السيدات
(  مسـتقل بيـت فـي متقاربـة بنسـب الدراسـة عينة أسر غالبية تسكن السكن نوع حيث ومن.  الدراسة عينة من األكبر النسبة تسكن
وال تسكن أي من أسر عينة الدراسة في فيال بالنظر إلى تدني املستوى االقتصادي االجتماعي ألفراد ).  49.21( عمارة في شقة في أو% ) 50.78

مسـكن مسـتأجر بنسـبة أن غالبية أسر عينة الدراسـة يسـكنون فـي )  10( قم ، يظهر اجلدول رحيازة السكنومن حيث . العينة وأسرهن
، % ) 6.28( ، وتتوزع بقية أسـر  أفـراد العينـة علـى السـكن فـيُ ملـك ألحـد األقـارب %  22.51مسكن مملوك لألسرة بنسبة  ، وفي %  64.92

، وإلـى تـدني ا يشير الى تقييد حق التملك في حالة عينة الدراسـةمم% ). 1.57( ،والسكن مع عائلة الزوج % ) 4.71( والسكن مع عائلة الزوجة 
  .احلالة االقتصادية ألفراد العينة

  
أن مكان اإلقامة الدائمة لألسرة هـو   191امرأة من أفراد عينة الدراسة البالغ عددهن  190لألسرة بينت  مكان اإلقامة الدائمةومن حيث بيان 

غياب أو وفاة الزوج، انتماء األسرة الى وطن األم، استثمار الـزوج فـي األردن، : لذلك رز األسباب التي ذكرتوكان من أب%. 99.47وطن األم بنسبة 
  .عدم موافقة األهل على العيش خارج البلد

  
أفراد العينة أن الغالبية العظمى من أسر ) ب12(و ) أ12( لعينة الدراسة ، فيتضح من اجلدول رقم  دخل األسرة الشهريأما فيما يتعلق مبعدل 

دينار  250 –دينار  150هم من ذوي الدخل املتدني واحلالة االقتصادية الضعيفة حيث تصل نسبة ذوي معدل الدخل الشهري في الفئة أقل من 
مـن %  45.02ومن األهمية مبكان مالحظـة أن نسـبة . بالدرجة الثانية " املفرق"بالدرجة األولى ومن  " إربد" ومعظم أفرادها من %  75.38الى 

فمـا فـوق فقـد  1000أما الفئة ذات الدخل . دينار مما يشير إلى أن هذه األسر تعيش حتت خط الفقر 150أسر العينة يتدنى دخلها إلى أقل من 
  .من أفراد العينة، وجميع أفرادها من محافظة عمان%  3.14اقتصرت نسبتها املئوية على 

  
% 77.48 بنسبة الدراسة عينة أفراد من الساحقة الغالبية أن)  13(  رقم ولااجلد تأظهر سرة،األ الحتياجات الشهري الدخل كفاية حيث ومن
  فقـط، الضـرورية احلاجـات يكفـي الـدخل أن العينـة مـن% 16.23 أفـادت بينما الضرورية، احلاجات يكفي ال لألسرة الشهري الدخل أن ذكرن

ممـا يشـير إلـى تـدني احلالـة االقتصـادية العامـة ألسـر .  والثانوية الضرورية جاتاحلا يكفي الدخل أن العينة أفراد من فقط% 6.28 وأجابت
  .األردنيات املتزوجات من غير األردنيني، ويتوافق مع ما ورد في دراسات سابقة حول موضوع الدراسة

  
الى %  16.23ة الى راتب للزوج ، كما أشار ت من أفراد عينة الدراس%  31.93أشارت ) 14(املبينة في اجلدول رقم  مبصادر دخل األسرةوفيما يتعلق 

  .ذكرن راتبا شهريا للزوج والزوجة%  4.71راتب للزوجة ، و 
  

ثقـل األعبـاء االقتصـادية والنفسـية الناجتـة عـن عـدم السـماح ألزواج  %  42.40وتبني من مراجعة املصادر األخرى  لدخل األسرة ونسبتها 
العديد من الوظائف واألعمال ، وصعوبات احلصول على إذن العمل ، أو جتديد تصريح العمل ، عالوة على األردنيات وأبناؤهم الراشدين مبمارسة 

مياومة من أعمـال / إذ تتمثل هذه املصادر في دخل يومي. األعباء املادية التي تتحملها العائلة من رسوم اإلقامة والتعليم والعناية الصحية 
  .مل معونات من أهل الزوجة أو الزوج، ومن هيئة األمم املتحدة، ومن تقاعد والد الزوجةحرة معظمها متدنية املستوى، كما تش

 
الى االنخفاض الكبير لنسبة التملك بالنسبة للزوج والزوجة كليهما )  16( ورقم )  15( يشير اجلدوالن رقم  ممتلكات الزوجة والزوجومن حيث 

للزوج، ونسـبة متلـك األراضـي %  2.61للزوجة، و %  6.28للزوج ، ونسبة متلك السيارات %  2.61للزوجة و%  8.90، إذ بلغت نسبة متلك العقارات 
  .للزوج%  0.52للزوجة، و %  6.28

  
وقد يعزى ارتفـاع نسـبة التملـك للزوجـة % .  94.24، وللزوج بنسبة %  72.77ال يوجد أية ممتلكات للزوجة بنسبة " كما متت اإلشارة الى انه  

لى ما اوردته نساء العينة األردنيات من حيث االضطرار الى تسجيل ممتلكات األسرة بأسمائهن حيث ال يسـمح ألزواجهـن غيـر عنها للزوج ا
  .األردنيني امتالك العقارات أو األراضي 

  
احملافظات ذكرن جميع أن غالبية أفراد عينة الدراسة في مختلف )  17( لألسرة ، يظهر اجلدول رقم  نواحي املصروفات الشهريةومن حيث أهم 

التعليم ، اخلدمات الصحية ، نفقات املعيشة ، رسوم تصريح العمـل ، رسـوم إذن : وهذه البدائل هي % 70.68بنسبة ) كل ما سبق ( البدائل 
الثانيـة بنسـبة  ، واحتلت اخلـدمات الصـحية املرتبـة% 15.70 بينما احتلت نفقات املعيشة من املأكل وامللبس املرتبة األولى بنسبة . العمل 

5.75. %  
  

كما احتل جانبا نفقات املعيشة واخلدمات الصحية معاً األهمية األكبر عندما طلب من أفـراد العينـة حتديـد النـواحي األكثـر أهميـة فـي 
  .املصروفات الشهرية لألسرة من بني كل ما ذكر في قائمة املصروفات الشهرية

  
 األبنـاء ان يعتقـدن  الدراسـة عينـة أفراد من%  95.81 أن) 18( رقم اجلدول يظهر ، األب وطن أم األم وطن الى باالنتماء األبناء شعور حيث ومن 

 شـعور أسـباب وحول.  األب لوطن باالنتماء يشعرون األبناء أن يعتقدن%  4.18 بلغت ضئيلة نسبة بينما ، األم وطن – لألردن باالنتماء يشعرون
 أردنيـة األم أن ، الـوطن هـذا فـي وتربـوا ولدوا األبناء أن: التالية األسباب الى الدراسة عينة نساء غالبية تأشار األم وطن الى باالنتماء األبناء
 األبنـاء العتقـاد ، األم وطن في واالطمئنان واألمان بالراحة للشعور ، األردن في مولود األب أن ، متوفي األب أن ، األردن في مقيم األب أن ، األصل
  .  األطفال تربي التي هي األم ألن ، األردن في ودرسوا عاشوا األبناء ألن ، األردن محبة على تربوا األبناء ألن ، أردنيني أنهم

  
"  أن بـني حيـث الدراسـة هذه في الواردة اجلنسية مبوضوع املقارنة دراسته في رياض املنعم عبد فؤاد الدكتور أورده ما مع االجتاه هذا ويتوافق
ُ  يتم الوطنية اعةباجلم الطفل ارتباط  سـنواته في الطفل تنشئة تتولى التي هي واألم ، لإلنسان األول الوطن هو فالرحم ، األم طريق عن أوال
  ".  انتماؤه فيها ويتحدد الوجدانية الناحية من تشكيله فيها يتم التي السنوات وهي ، األولى
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الشعور بعدم االنتماء ،الشعور بالغربة ، الشعور بعدم االستقرار ، : الدراسة التالية لدى أبناء عينة  بدرجة اإلحساس باملشاعروفيما يتعلق 
  الشعور بالدونية ، الشعور بالرفض من اجملتمع ، الشعور بالسخط ، والشعور باحلرمان؛

  
التي أظهرت أن  8نتائج اجلدول  ، مما يتوافق مع% 43.45لدى أبناء عينة الدراسة  بنسبة " الشعور بعدم االنتماء"تدني )  19( أظهر اجلدول رقم 

لـدى %  41.87بنسـبة " الشـعور بالغربـة"كذلك تدني جلدول اوأظهر . األردن –من أبناء عينة الدراسة يشعرون باالنتماء إلى وطن األم %  95.8
  " .الشعور بالغربة"فاض وانخ" الشعور بعدم االنتماء"ويستدل من ذلك على الترابط اإليجابي بني انخفاض . أبناء أفراد عينة الدراسة

  
من ) 6(مما يتوافق مع ما بينته القائمة رقم %  46.59كما تبني أن الشعور باحلرمان كان األعلى نسبًة حيث بلغت نسبته العالية والعالية جداً 

رمان من فرص التعلـيم ، والعنايـة احلرمان مما يحتاجونه من املأكل وامللبس ، احل" حيث أهم أسباب املعاناة اليومية التي يقاسي منها األبناء 
الصحية ، ومن العمل في الوظيفة احلكومية ، واملعاجلة في املستشفيات احلكومية ، والسكن املالئـم ، واحلرمـان مـن السـفر لعـدم وجـود 

  " .الوثائق الشخصية ، واحلرمان من كافة اخلدمات املقدمة للمواطنني األردنيني
  

تلـى ذلـك %.  43.97الدرجة الثاتية من حيث األعلى نسبة حيث بلغت نسبته  العالية جـداُ والعاليـة "  تمعبالرفض من اجمل" واحتل الشعور
لتلـك املشـاعر الشعور بعدم االستقرار،  والشعور بالسخط ، والشعور بالدونية، إذ بلغت درجة الشعور العالية جداً والعالية على التـوالي 

)42.4  % ،39.26  % ،37.17  .( %  
  

املشاعر السـلبية "  جميع"بصورة عامة أن أبناء النساء األردنيات املتزوجات من غير األردنيني يعانون من )  19(تخلص من قراءة اجلدول رقم يس
التي تناولها اجلدول بدرجات متفاوتة مما يشير الى خطورة االنعكاسات النفسية لعدم حصولهم على جنسية والدتهم األردنية، األمر الـذي 

االبن  األردنـي مـن أم أجنبيـة ، خاصـة وأن /يخفف من معاناتهم  و يعيد إليهم احترامهم ويحفظ حقوقهم في املواطنة أسوة باملواطنقد 
  % . 95.81بنسبة ) األردن(قد اشارت الى ارتفاع درجة شعور األبناء باالنتماء الى وطن األم  17نتائج اجلدول 

  
االضـطرار وف مـن اخلـ، % 61.76 األم األردنية املتزوجة من غير األردني أبدت غالبية أفراد الدراسة بنسـبة   التي قد تراود باخملاوف وفيما يتعلق 

. مما يشير الى خوف حقيقي من جانب عينة الدراسة من مغبة اللجوء الى األهـل . لعدم موافقتهم على الزواج في السابق للجوء إلى األهل
وعودته الى وطنه، وقد برز اخلوف من سفر الـزوج املفـاجئ جليـاً خـالل مناقشـات  ر الزوج املفاجىء سف اخلوف من%  62.76كما أبدت نسبة 

ا اجملموعات البؤرية وأثناء تعبئة استبانة الدراسة وعبرت عن هذا اخلوف إحدى أفراد عينة الدراسة املتزوجة حديثاً ولـديها طفلـة فـي عامهـ
لى انقطاع  العالقات  بني بلدي وبلد زوجي واضطراره الى السفر املفاجئ  والعودة الـى وطنـه ، ممـا أخاف من حدوث ما يؤدي ا: "  األول بقولها 

  %. 72.2غالبية أفراد العينة بنسبة  تعرض األطفال إلى االختطافوأبدت اخلوف من " . قد يضطرني الى االنتقال معه وهو أمر ال أحتمله 
  

مبسـتوياته %  93.7أبدت عينة الدراسة شعوراً طاغياً بالـذنب بلغـت نسـبته اإلجماليـة  لالشعور بالذنب حول مستقبل األطفا ومن حيث
ً ( اخملتلفة  ال " باملقارنة مع اإلجابـة ب %  75.91حيث بلغت نسبتها " نعم دائماً " واحتلت املرتبة األولى  اإلجابة ب )  دائماً ، غالباً ، أحياناً ، نادرا

حيـث بينـت شـعور  2003ويتوافق هذا مع نتائج الدراسة التي أجراها معهد زين الشرف التنمـوي عـام % .   8.37التي بلغت نسبتها " أبداً 
  .نساء عديدات بالعجز والذنب لوضع أطفالهن في هذه الظروف احملفوفة باخملاطر وعدم االستقرار 

  
 8ها في الدراسة، فيما يتعلق بتشـابه شـعور النسـاء مـن التي ورد ذكر 2004كما تتوافق النتائج مع نتائج الدراسة اإلقليمية العربية عام 

 .لتدمير مستقبل أبنائهن وبناتهن بزواجهن من رجال من جنسيات مختلفة عن جنسيتهن" بالذنب " بلدان عربية 
 

مـن %  65.96أن  ) 22( يبـني اجلـدول رقـم  اعتبار عدم حصول األبناء على جنسية األم األردنية شكل من أشكال التمييز والعنف، ومن حيث
. عينة الدراسة اعتبرت عدم حصول األبناء على جنسية األم األردنية شكل من أشكال التمييز والعنف ضد املرأة والطفـل علـى حـد سـواء

من حيث حق الطفل منذ والدته في اكتساب جنسية، واتفاقيـة  1989وتتوافق هذه النتيجة مع نصوص وأحكام اتفاقية حقوق الطفل لعام 
من حيث حق املرأة في نقل جنسيتها الى أبنائها حسب مـا ورد فـي مقدمـة هـذه  1979ء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة لعام القضا

/ 7/  26، و الثانيـة بتـاريخ  2006/ 10/   16الدراسة ، وكلتا االتفاقيتان قد صادق عليهما األردن ومت نشرهما في اجلريدة الرسمية األولى بتـاريخ 
مما جعلهما تكتسبان قوة القانون واإلنفاذ ، حيث تعتبران جزءاً ال يتجزأ من املنظومة القانونية األردنية وميكن االحتجاج بأحكامهمـا ،  2007

      33.أمام احملاكم
 

الدراسـة قـد أجابـت  مـن عينـة%  83.24أن )  25( التي واجهت األم واألبناء بعد الزواج،  يبني اجلدول رقم  توقع املشكالت الالحقةومن حيث 
والتي أظهرت أن معظم نساء العينة في جميع البلدان التي شملتها  2004بالنفي ، مما يشير الى التوافق مع نتائج الدراسة اإلقليمية لعام 

  . الدراسة وعددها ثمانية لم يتوقعن مسبقاً أياً من الصعوبات التي تنتظرهن من جراء الزواج برجال من جنسية أخرى 
  

ير ذلك بجالء الى ضرورة التوعية حول هذا املوضوع سواء كان ذلك من قبل اجلهات الرسمية املعنية ، أو اجلهات غير احلكوميـة العاملـة ويش
  .في حقوق املرأة،  أو وسائل اإلعالم 

 
مـن نسـاء %  45.54أن ) 26(  قـمفي السابق للتخفيف من معاناة األبناء يبـني اجلـدول ر بعض احللول ومن حيث جلوء أفراد عينة الدراسة الى

  . من نساء العينة عدم اللجوء الى أية حلول %  54.45عينة الدراسة قد جلأن الى احللول للتخفيف من معاناة أبنائهن ، بينما أفادت 
 ، اجلنسـية علـى صـولللح" الواسطة" تدخل: متعددة أمور حول متحورت أنها تبني العينة نساء إليها جلأت التي احللول مباهية يتعلق وفيما

 اجلـوازات ودائرة العمل، ومكتب اخلير، أهل الى اللجوء. للمساعدة  الداخلية ووزارة املظالم، ديوان العدل، وزارة ، اخليرية اجلمعيات الى والتوجه
 ومحاولة اجلنسية على احلصول ومحاولة التصاريح، رسوم وإلغاء اإلعفاءات عن البحث ، امللكية القصور إلى مذكرات تقدمي. املدنية واألحوال
 .  العينة أفراد رأي حسب حقوقه وكامل اجلنسية الطفل تعطي األوروبية الدول ألن األردن خارج السفر
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إلثبات الشخصـية لتسـهيل سـبل احليـاة اليوميـة حسـب  حصول الزوج واألبناء الراشدين على الوثائق األساسية" إمكانية " ومن حيث 
،  48.16بروز اإلمكانية الضعيفة والضعيفة جداً للحصـول علـى دفتـر العائلـة بنسـبة  ) 27( تضح من  اجلدول رقم إعتقاد عينة الدراسة ي

، إذن مغـادرة %  42.39، إذن العمـل بنسـبة %  45.02، إذن اإلقامـة بنسـبة %  43.45، جواز السفر بنسبة % 48.16الهوية الشخصية بنسبة  
  % . 44.82، التسجيل في اجلامعات بنسبة %  39.78، فتح حساب البنك  بنسبة %  42.92يادة بنسبة ، رخصة الق%   47.59البالد بنسبة 

  
ويستخلص من امليل الشديد لالعتقاد بضعف  إمكانية احلصول على كل من األمور املذكورة آنفاً ما يشـير الـى درجـات القنـوط واإلحبـاط  

  .وفقدان األمل التي تشعر بها عينة الدراسة 
  

. باملائة إذا تـوفرت الواسـطة 31.41  و  47.12ا يشير اجلدول الى ارتفاع درجة االعتقاد بإمكانية احلصول على تلك األمور بنسب تراوحت بني  كم
  . في اجملتمع األردني" الواسطة"مما يشير الى اإلميان بنجاعة استخدام  

  
  املقترحات والتوصيات -6
  

االقتصادية واالجتماعية والسياسية والنفسية على أسر السيدات األردنيات املتزوجات مـن غيـر  ل اآلثارفي ضوء نتائج الدراسة امليدانية حو
اإلنسانية للمرأة األردنية وأبنائهـا ، و إنهـاء معانـاة النسـاء األردنيـات وأسـرهن فيمـا يتعلـق الدستورية واألردنيني، ومن أجل كفالة احلقوق 

واسـتناداً والرعاية الصحية و فرص العمل ،  مة والعمل، وحق احلصول  بشكل متساو على فرص التعليمباحلصول على وجتديد تصاريح  اإلقا
خلصت الباحثة إلى املقترحات والتوصـيات  التاليـة، أمـالً بأخـذها بعـني االعتبـار مـن قبـل اجلهـات  اآلراء، ملا تقدمت به عينة الدراسة من

  .احلكومية املعنية
  

  :فل احلقوق الدستورية للمرأة األردنيةالتوصية العامة التي تك
تعديل قانون اجلنسية األردني للنص على حق املرأة األردنية في منح جنسيتها إلى زوجها وأبنائها بنفس الشروط التـي تنطبـق علـى زوجـة 

ملـدة ثـالث ك بعـد إقامتـه فـي األردن عن رغبته في ذلـالزوج ر بإذا ماعَ  ؛الرجل األردني في املادة الثامنة من الفصل الثاني من قانون اجلنسية
واسـتتباع ذلـك برفـع الـتحفظ عـن املـادة  .سنوات في حالة كونه مواطن عربي، وبعد خمس سنوات في حالة كون الـزوج مـواطن أجنبـي

   .التعديل هذامواءمة مع حول حق املرأة بنقل جنسيتها ألطفالها، التاسعة من اتفاقية سيداو 
  

  ةالتوصيات اإلجرائية امللح

للنص على إصدار تصاريح إقامة ملـدة خمـس سـنوات ألزواج وأبنـاء األردنيـات املتزوجـات مـن غيـر  تعديل قانون اإلقامة وشؤون األجانب •
 .املعاملة التفضيلية التي يعطيها القانون إلى الزوجات األجنبيات لرجال أردنينيأسوةً ب، األردنيني

 لاللتحـاقفرص متساوية  لضمان حصولهم على، اء خاص بغض النظر عن منحهم اجلنسيةإصدار رقم وطني ألبناء املرأة األردنية كإجر •
 .املواطنني األردنيني أسوة بسائر ةريح عمل تلقائيا، وتلقي الرعاية الصحية، واحلصول على تصاملعاهد التعليمية احلكوميةب

يجعـل األم ربـة  ممـا طالقهـا منـه،  ، أوغير األردنـي ة والدهمإعطاء احلق في احلصول على جنسية األم ألطفال املرأة األردنية في حال وفا •
 .األسرة واملعيل الوحيد لها

التي تقتضي إعطاء املرأة األردنية احلـق فـي نقـل جنسـيتها  العاجلةمن هيئات مختصة لدراسة احلاالت اإلنسانية دائمة تشكيل جلنة  •
 . جتماعية والنفسية التي تواجهها العائلةإلى أطفالها، آخذين في االعتبار الصعوبات االقتصادية واال

 علـى الظـاهرة هـذه كاسـاتانع خلطـورة بشأنها الالزمة االجراءات واتخاذ األطفال لدى" اجلنسية انعدام" حلاالت الفوري االهتمام إيالء •
  . األردن بها يلتزم التي الطفل حلقوق وحمايةً  األطفال لهؤالء نسانيةاإل احلقوق

  
  التوصية اإلدارية

مديرية األحوال املدنية؛  دائرة قاضي القضاة؛ دائرة اإلحصاءات العامة؛ مجلس الكنائس إلى توفير : دعوة املؤسسات الوطنية ذات العالقة •
قاعدة بيانات ومعلومات مبا يسمح بالوصول إلى معلومات مصنفة ومبوبة فيما يتعلق بالسيدات األردنيات املتزوجات من غيـر األردنيـني 

  . ، تسهيالً للباحثني وصَناع القرار  سية الزوجوبخاصة جن
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  الهوامش.  7
  
من حيث ندرة احلاالت في محافظات اجلنوب معـان والكـرك والطفيلـة والعقبـة  2003يتوافق ذلك مع دراسة معهد زين الشرف التنموي   1
  35،  صفحة )0.0، الطفيلة 0.04، العقبة 0.60معان والكرك (

  العربيات النساء جمعية ،2009 اجلنسية، وقانون املرأة حتفظات، دونب مساواة عباسي، عنود  2
   44-42 لفقرات ا ،2009 اخلامس السنوي التقرير االنسان، حلقوق الوطني املركز  3
  43 الفقرة ،2009 االنسان حلقوق الوطني املركز تقرير في وردت ،2009 لعام الداخلية وزارة احصائيات  4
  44الفقرة  2009ي حلقوق االنسان تقرير املركز الوطن  5
  21/6/2003 ،)3( صفحة ،)12327( العدد الرأي، جريدة خضر، أسمى األستاذة احلكومة باسم الرسمية الناطقة  6
  24/11/2004 ،31 صفحة 116 العدد الغد جريدة  7
 ،10/2/1996  بتـاريخ شخصـية مقابلـة ، 1996 الثـاني نتشـري األردن، في سيداو اتفاقية تنفيذ إلى الرامية واملبادرات االجراءات ناصر، مليس  8

  41 صفحة
  8عنود العباسي ، ص وزير الداخلية األسبق السيد سمير حباشنة،  9

  9-5آمال حدادين، ميزان القانون من أجل حقوق االنسان، صفحة  10
  52معهد زين الشرف، ص   11
   12آمال حدادين ص   12
   13املرجع نفسه ، ص    13
    6-5 ص عباسي، دعنو  14
  3 ص  العربية، للمرأة دراسية حالة: اجلنسية حق من احلرمان اإلقليمية، الدراسة  15
   30  صفحة ،75 الفقرة املرأة، لشؤون الوطنية اللجنة سيداو، اتفاقية تنفيذ حول اخلامس األردني التقرير  16
  9 صفحة سياعب عنود في ورد ،30/7/2007  ويوركني الدولية، سيداو جلنة ىإل املقدم األردنية احلكومية غير للمنظمات الشفوي البيان  17
  2003 األردن، حالة: اجلنسية مبنح العربية املرأة حق التنموي، الشرف زين معهد  18
   2004 شباط العربية، للمرأة دراسية حالة -اجلنسية حق من احلرمان: اإلقليمية الدراسة  19
  3املرجع نفسه ص   20
  21رجع نفسه ص امل  21
  18 ص التنموي، الشرف زين معهد  22
    24-22الدراسة اإلقليمية ص    23
  26 ص نفسه املرجع  24
  25 ،24 ص نفسه املرجع  25
  26املرجع نفسه ص   26
                                                        .2004 شباط مقارنة، مسحية دراسة املنساوية، والفرص اجلنسية حقوق األوروبي، للمجلس البرملانية اجلمعية  27
  14الدراسة اإلقليمية، ص  28
   30 ص التنموي الشرف زين معهد  29
   33املرجع نفسه ص   30
   الشرف زين معهد دراسة عن ، 14ص عباسي عنود  31
 16 بينهـا مـن  جنسـية  65 إلـى ينتمـون رجال من  األردنيات زواج 2004 لعام املسجلة الزواج عقود جدول أظهر 14-12 ص نفسه املرجع  32

       .     عربية جنسية
أشكال التمييز ضد املرأة  بتـاريخ  ؛ كما صادق على اتفاقية القضاء على جميع 4/1991/ 9صادق األردن على اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ   33

1/7/1992 .  
  8-7نسية األردني، جدول زمني ، ص عباسي ، اجلهود املبذولة من أجل تعديل قانون اجلعنود  34
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  املراجع. 8
  
كـانون الثـاني  1( 2009املركز الوطني حلقوق االنسان، التقرير السنوي السادس،  أوضاع حقوق االنسان في اململكة األردنية الهاشمية لعام  -

  . 2010، عمان، )2009كانون األول  31 – 2009
  
 2009 – 2005تقرير األردن اخلامس حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املـرأة،  اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة، -

  .2010، عمان 
  
حالـة األردن، مشـروع النـوع االجتمـاعي : معهد امللكة زين الشرف التنموي، اللجنة الوطنية لشؤون املرأة، حق املـرأة فـي مـنح اجلنسـية -

  . 2003بر أكتو/واملواطنة، تشرين األول
  
  .  2009عباسي، مساواة بدون حتفظ، دراسة عن قانون اجلنسية األردني، جمعية النساء العربيات، عنود  -
  
  .2006آمال حدادين، دراسة حول املرأة وقانون اجلنسية األردنية، ميزان، القانون من أجل حقوق االنسان،  -
  
 

- Nasser, Lamis, Affirmative Policy Measures and Initiatives to Promote the Implementation of CEDAW in Jordan, in-Depth 
Study Commissioned by UNDP/ UNICEF and UN Gender Task Force, November 1996.  

 
- Centre for Research and Training Development (CRTD), Denial of Nationality: The Case of Arab Women, Gender, Citizenship 
and Nationality Programme, Summary of Regional Research, February 2004, Beirut – Lebanon.  

 
- Council of Europe, Parliamentary Assembly, Nationality Rights and Equal Opportunities, Report of  the “Committee on Equal 
Opportunities for Women and Men”, Rapporteuse Ms.  Manuela Aquiar,  Doc. 10070 , 9 February 2004.  

  
  
  املالحق. 9
  

  استبانة الدراسة): 1(رقم امللحق 
  

  اجلهود املبذولة من أجل تعديل قانون اجلنسية األردني) : 2(رقم امللحق 
  

  امللحقة بجداول االستبانة الوصفية القوائم ): 3(امللحق رقم 
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  )1( رقم  امللحق
  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 األخت العزيزة 
 

ت تهدف هذه الدراسة امليدانية الى التعرف على اآلثار اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية والنفسية على أسر السيدات األردنيـات املتزوجـا
  .من غير األردنيني

 
 

 .بأن املعلومات ستعامل بسرية تامة وسوف تستخدم لغايات البحث فقط نرجو التعاون معنا باإلجابة على أسئلة هذه اإلستبانة ، علمأ 
 
 

 .نشكر لكم حسن تعاونكم ونثمن إجاباتكم ونقدر لكم إقتراحاتكم 
 
 

 جمعية النساء العربيات في األردن 
  
 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: اإلسم 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: التاريخ 
  

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: احملافظة 
 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: املدينة 
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  دراسة ميدانية
 اآلثار اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية والنفسية على أسر السيدات األردنيات املتزوجات من غير األردنيني

  
  البيانات األولية : أوأل 

  
  العمر  -1
  25ألقل من  18من . أ

       30ألقل من 25من . ب 
  35من ألقل 30من . ج
       40ألقل من  35من. د 
   45ألقل من  40من . ه
      50ألقل من  45من. و 
  فما فوق  50من   .ز
  
  املستوى التعليمي  -2
  أقل من الثانوي . أ 

       الثانوي. ب 
  دبلوم كلية مجتمع . ج 
       بكالوريس. د
  دبلوم عالي . ه
     ماجستير. و 
  دكتوراه     . ز 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ غير ذلك. ح
  
  احلالة الزوجية  -3
  متزوجة. أ 

  مطلقة             . ب 
  أرملة             . ج 
              مهجورة. د
  
  جنسية الزوج  -4
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------حددي . من دول عربية . أ 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------حددي ). غير عربية(من دول إسالمية . ب 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------أخرى حددي  دول. ج 
  
  الوضع الوظيفي للزوجة  -5
  غير عاملة بأجر . أ

  عاملة بأجر. ب
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------نوع العمل / مجال العمل . ج
  
  الوضع الوظيفي للزوج  -6
  موظف . أ 

     مهنة متخصصة. ب 
  )جتارة(أعمال حرة  .ج
     حرفة فنية. د 
  الزراعة  .ه
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حددي  - أعمال أخرى.  و
  
  ما عدد األبناء في األسرة ؟  وما أعمارهم ؟ -7

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذكور
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------إناث

  
  ما هي جنسية األبناء   -8
  ردنية األ. أ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حددي  - غير األردنية. ب 
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 البيئة واملسكن: ثانيأ 
  
  مكان اإلقامة. 9
      مدينة. أ

      قرية. ب
      مخيم. ج
  بادية. د

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :اذكري احملافظة
  

  نوع السكن. 10
      بيت مستقل. أ

     شقة في عمارة. ب
  فيال. ج

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صفة أخرى 
  
  حيازة املسكن  -11
    ملك لألسرة. أ

      مستأجر. ب
      األقاربملك ألحد . ج
    أسكن مع عائلتي. د
  أسكن مع عائلة الزوج . ه
  

  هل مكان اإلقامة الدائمة لألسرة  -12
    م وطن األ. أ

    وطن األب . ب
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ملاذا 

  
  مصادر الدخل واملصروفات واملمتلكات : ثالثأ 

  
  ما معدل دخل األسرة الشهري بالدينار  -13
       دينار  150أقل من . أ

   250 – 151من . ب
         350 – 251من . ج
  450 - 351من . د
         550 – 451من . ه
   650 - 550من . و
         800– 651من . ز
   950 – 801من . ح
        فوق دينار فما  1000. ط
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------غير ذلك . ي
  

  هل الدخل الشهري لألسرة  -14
      رية يكفي احلاجات الضرو. أ

  ال يكفي احلاجات الضرورية . ب
       الضرورية والثانويةيكفي جميع احلاجات . ج
  يزيد عن احلاجة . د
  

  ماهي مصادر دخل األسرة  -15
      راتب شهري للزوج . أ

  راتب شهري للزوجة . ب
        راتب تقاعد . ج
  إيجارات . د
        أ و ب . ه
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مصادر أخرى . و

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------إناث 
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  ممتلكات الزوجة  - 16
 اليوجد أية ممتلكات . ه         -----أخرى. د    أراضي . ج  سيارات . ب  عقارات . أ

  
  ممتلكات الزوج  – 17
  اليوجد أية ممتلكات . ه         -----أخرى. د    أراضي . ج  سيارات . ب  عقارات . أ

  
  ما هي أهم نواحي املصروفات الشهرية لألسرة  -18
  التعليم في املدارس واجلامعات . أ

  اخلدمات الصحية ومراجعة األطباء . ب
  املأكل وامللبس  نفقات املعيشة ،. ج
  رسوم تصريح اإلقامة . د
  رسوم إذن العمل . ه
  كل ماسبق . و
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------غير ماذكر. ز

  -------------------------------------------------------------------------------: األكثر أهمية إذا كانت اإلجابة كل ما سبق يرجى ذكر الثالثة
  

  اإلنعكاسات النفسية : رابعأ 
  

  باعتقادك الشخصي هل يشعر أبناؤك باإلنتماء الى وطنك األردن أم الى وطن األب ؟ -19
    وطن األم . أ

   وطن األب. ب
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما هو السبب برأيك ؟ 

  
  أسباب للمعاناة اليومية يقاسي منها أبناؤك  3اذكري أهم  -20

1- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

  ما هي برأيك درجة اإلحساس باملشاعر التالية لدى أبنائك ؟ -21
  ) حتت الدرجة التي ترينها مناسبة لوصف الوضع× ضعي عالمة ( 

  عالية جدأ     عالية     متوسطة    متدنية      متدنية جدأ 
  الشعور بعدم اإلنتماء . أ

  الشعور بالغربة . ب
  تقرار الشعور بعدم اإلس. ج
  الشعور بالدونية . د
  الشعور بالرفض من اجملتمع . ه
  الشعور بالسخط . و
  الشعور باحلرمان . ز
  

  هل تراودك مخاوف من اإلضطرار الى اللجوء الى األهل لعدم موافقتهم على زواجك في املاضي  -22
ً . ه.اً            نعم نادر. نعم أحياناً         د. نعم غالباً      ج. نعم دائماً       ب. أ   ال أبدا

  
  اخلوف من سفر الزوج املفاجئ وعودته الى وطنه  -23
  ال أبداً . نادراً             ه. أحياناً              د. غالباً        ج. دائماً      ب. أ

  
  اخلوف من تعرض أطفالك الى اإلختطاف  -24
ً . نادراً          ه. د        أحياناً  . غالباً          ج. دائماً         ب. ا   ال أبدا

  
  الشعور بالذنب حول مستقبل أطفالك بصورة عامة  -25
  ال أبداً . نادراً          ه. أحياناً          د. غالباً         ج. دائماً         ب. أ

  
  :مخاوف أخرى لم تذكر -26

1- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  :برأيك الشخصي هل تعتبرين عدم حصول أبنائك على جنسيتك األردنية شكل من أشكال  – 27
      التمييز ضد املرأة. أ

         العنف ضد املرأة  . ب
  ييز ضد الطفلالتم. ج
      العنف ضد الطفل. د
          أ و ب                         . ه
  ب و د. و
  كل ماسبق. ز
  

  إستراتيجيات التعامل وإيجاد احللول : خامساً 
  

  ما هي املشكلة األولى التي واجهتك بعد زواجك وكانت مبثابة جرس اإلنذار؟  -28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
  هل توقعت قبل الزواج أياً من املشكالت الالحقة التي واجهتك  وواجهت أبناؤك ؟ -29
  نعم . أ

  ال. ب
  

   أذكري أبرز هذه   املشكالت
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
  ما هي إقتراحاتك لتخفيف املعاناة ؟  -30

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

  هل جلأت الى بعض احللول في السابق للتخفيف من معاناة أبناؤك ؟ - 31
                نعم          . أ
  ال. ب 

  
   أذكري بعض هذه احللول

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
  :و أبنائك الراشدين على كل مما يلي / ما هي باعتقادك إمكانية حصول زوجك أو -32

  )حتت اإلجابة املالئمة Xضعي عالمة ( 
  ضعيفة       ضعيفة جدأ       غير ممكنة      ممكنة لدى توفر الواسطة 

  دفتر العائلة                                           . أ
  الهوية الشخصية  .ب
                                    جواز السفر                                                                            . ج
  إذن اإلقامة  . د
  إذن العمل . ه
  إذن مغادرة البالد . و
  تأشيرات السفر . ز
  رخصة القيادة . ح
  فتح حساب في البنك . ط
  التسجيل في اجلامعات. ي
  

  .شاكرين لكم تعاونكم
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   )2(رقم امللحق 
  

  ةياجلهود املبذولة من أجل تعديل قانون اجلنسية األردن
  

  جدول  زمني
  

  34 :فيما يلي جدوالً زمنياً يلخص اجلهود اخملتلفة التي بُذلت من أجل تعديل قانون اجلنسية األردنية
  

للقيام مبهام حتديد السياسات والتشريعات التمييزيـة " اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة"عّني مجلس الوزراء مبوجب قرار رسمي  -1996
  . وتخصيص البرامج على املستوى الوطني لتنفيذ التعديالت املطلوبةعلى أساس اجلنس 

  
كتاباً إلى رئيس الوزراء تطالب بـبعض التعـديالت علـى قـانون اجلنسـية، أي السـماح " اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة"قدمت  -1998

ببعض اإلستثناءات بناءاً على احلاالت اإلنسـانية للسـماح للمـرأة  للمرأة األردنية باالحتفاظ بجنسيتها إذا تزوجت رجالً غير أردني، والسماح
  . األردنية بأن متنح جنسيتها ألطفالها

  
جاللـة أيلول في أمريكا، والتهديد املستمر للحرب في العراق، فلقد حل  11بسبب اإلضطراب الكبير احمليط باإلنتفاضة الثانية، وأحداث  -2001

اجلزء األول من الدسـتور  94واستفادت احلكومة من املادة . في شهر تشرين ثاني كل أربعة أعوامعادة ات التي جتري امللك البرملان وأجل اإلنتخاب
  . األردني التي تسمح جمللس الوزراء ومبوافقة امللك بإصدار القوانني املؤقتة التي تغطي قضايا ملحة

  
قمة املرأة العربية التي ُعقدت في عمان، بأن احلكومة األردنية تـدرس إمكانيـة أعلنت صاحبة اجلاللة امللكة رانيا خالل جلسة افتتاح  -2002

وأحدث هذا اإلعـالن دويـاً كبيـراً فـي الـبالد . تعديل مواد في قانون اجلنسية من أجل منح املرأة األردنية احلق في منح جنسيتها إلى أطفالها
لن يكون هنـاك "عدوان، الذي أكد بأنه الوزير اإلعالم في ذلك الوقت السيد محمد وتبعه تعديل من مجلس الوزراء إلعالن امللكة، والذي قدمه 

  . حق تلقائي للتجنيس، وسوف يتم دراسة كل حالة على حدة متوخني االعتبارات اإلنسانية
  

، ميكـن للـوزير مبوافقـة "نية أو اخلاصةفي احلاالت اإلنسا"رفض البرملان في دورة إعادة انعقاده، املادة العاشرة من قانون اجلوازات املؤقتة  -2003
من رئيس الوزراء، أن يصدر جواز سفر دائم ملدة خمسة سنوات، وقابل للتجديد ملدة خمسة سنوات أخرى، ولكن جواز السـفر هـذا لـن ميـنح 

  ".حامله اجلنسية األردنية ويحق للوزير سحب هذا اجلواز في أي وقت
  

مي باسم احلكومة، أن األردن يدرس ثالثة سيناريوهات من أجل تعـديل مجموعـة قـوانني اجلنسـية ، املتحدث الرسوزيرة الدولةأكدت  -2004
  :التي تسمح للمرأة األردنية املتزوجة من رجل غير أردني أن متنح اجلنسية إلى أطفالها وهذه هي

  
رأة األردنيـة املتزوجـة مـن فلسـطيني، وهـذا حق املرأة األردنية املتزوجة من رجل غير أردني مبنح اجلنسية إلى أطفالها، باستثناء امل - 1

  .بالتوافق مع التعديل الذي قدمته مصر في ذلك الوقت
من حق املرأة األردنية املتزوجة من رجل غير أردني أن متنح اجلنسية إلى أطفالهـا، باسـتثناء اجلنسـيات التـي يقـر مجلـس الـوزراء  - 2

  .بشأنها غير ذلك
  . نما يكونوا قد ولدوا، وأطفال املرأة األردنية هم أردنيون، أينما يكونوا قد ولدواأطفال الرجل األردني هم أردنيون، أي - 3

  
قام وفد يرأسه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في ذلك الوقت السيد محيي الدين طوق بتقدمي التقريرين الـدوريني الثالـث والرابـع  -2006

األردن لـيس لديـه "وصرح أحد أعضاء الوفد أن .  ى جلنة القضاء على التمييز ضد املرأةإل) 2005-1997واللذان يغطيان السنوات من (املدمجني 
أية خطة لرفع أي حتفظات، وإذا قررت احلكومة األردنية أن ترفع التحفظات، سيكون عليها أن تقدم هذه القضـية إلـى البرملـان، الـذي سـوف 

  . حلكومة أن تتجنب عملهتفاقية مبجملها ، وهو الشيء الذي أرادت االيفتح مناقشة ا
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  )3(امللحق رقم 
 

 الوصفية فهرس القوائم
  

  )*1(القائمة رقم 
  مجاالت عمل الزوجات عينة الدراسة

  املفرق  مأدبا  الزرقاء عمان  جرش
 خادمة  مهندسة في وزارة الصحة متقاعدة مهندسة إدارة مشاريع عاملة نظافة
 معلمة  آذنة ة في البيوتخادم مدرسة في مركز حتفيظ قرأن مديرة مدرسة

 عاملة في مصنع ألبسة معلمة متقاعدة من مدرسة  مديرة في إحدى املؤسسات احلكومية  معلمة متقاعدة
 خياطة خياطة مسثتمرة معلمة 

 عاملة نظافة مربية متطوعة في مؤسسة إنقاذ الطفل محامية 

 عاملة في املزارع  كوافيرة  مركز أعشاب  

 عاملة في وزارة التربية  في وزارة الصحة مديرة  كوافيرة 

 متقاعدة من وزارة الصحة    تنسيق حدائق 

    عاملة 

  )5( رقم بالسؤال مرتبطة* 
  

  )*2( رقم القائمة
  مجاالت األعمال األخرى ألزواج عينة الدراسة

 املفرق   مأدبا  الزرقاء  عمان      إربد    جرش     
 معلم باطون  عامل يومي  امل ع صيانة  عامل  عامل مياومة

 معلم حلويات  عامل مخبز   حالق رجالي  صيانة منازل  عامل في مختبر 
 حالق رجالي  عامل  سائق    متطوع مع الكنيسة  عامل بسطة  
 جتارة حالل  معلم بناء   عامل باطون  فنان  خياط 
 ءات اإلنشا بائع خضار  عامل مطحنة  جنارة  عامل على صهريج نضج 
 بائع مالبس  مواسرجي  متقاعد  عامل في مطعم  بائع خضرة 
 عامل    دهان موبيليا  أستاذ حكومي متقاعد شركة تأمني بائع في مطعم 
 راعي أغنام  مطعم إستراحة عامل حلويات  عامل حلويات  حتميل وتنزيل  
 عامل يومي  عامل في مزرعة  ورشة باصات  موظف في صالون سيدات  
 عامل بناء  حلويات   حارس  
   غير منتظمعامل  خياط   عامل غير منتظم  
  كواء     
  عامل في مزرعة     
  عامل إنشاءات     
  دهان     
  قصير     
  عامل كفتيريا     
  عامل مطعم     
  حتميل وتنزيل     
  حارس        
  عامل في الصباغة    
  ع خياط في مصن    
  مياومة     

  )6(مرتبطة بالسؤال رقم * 
  

  )*3(القائمة رقم 
 أسباب اختيار وطن األم مكان اإلقامة الدائم لألسرة

 ألن األب متوفي 
 ألنه اليوجد إثبات شخصية لألب
 بسبب عمل الزوجة داخل األردن

 1991 عام منذ الزوج سفر جواز إنتهاء بسبب
 ية واجلواز األردنيألن األم حتمل الهوية األردن

 بسبب إنفصال األم عن األب
 بسبب هروب الزوج

 ألنه ال يوجد بديل سوى األردن
 لعدم وجود جواز سفر للخروج من البلد

 لعدم موافقة األهل على العيش خارج البلد
 2002بسبب غياب الزوج منذ عام 

 بسبب ظروف عمل الزوج
 بسبب الشعور بأمان أكثر في وطن األم
 ألن احلياة في وطن األب صعبة للعيش

 بسبب إستثمار الزوج في األردن
 لسوء الوضع في وطن األب والتهديدات األمنية
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 لعدم وجود لم شمل
 ألن الزوج فلسطيني الجئ

 ألن وطن األم أكثر ثقافة وتطور عن وطن األب
 بسبب األوضاع السياسية واإلقتصادية

 لصعوبة األوضاع في بلد األب
 بسبب الوضع اإلقتصادي في بلد األب

 لعدم اإلستقرار في وطن األب 
  )12(مرتبطة بالسؤال رقم * 
  

  )*4(القائمة رقم 
   مصادر أخرى للدخل الشهري لألسرة 

 املفرق  مأدبا  الزرقاء عمان  السلط  إربد  جرش
 عامل في اإلنشاءات  من األهلحتويل أموال  ل حرةأعما معونة من األمم املتحدة تقاعد والد الزوجة عمل  يومي من أهل اخلير 

 أعمال حرة دخل يومي  إيجار منزل                 أعمال حرة   مياومة/ إيجار يومي  املعونة األردنية 
 محل تنجيد فرش إيراد النجارة  مساعدة من أهل الزوجة جتارة   من أعمال الزراعة  مياومة

 مياومة ل عام    راتب األمم املتحدة   
 مساعدات التنمية اإلجتماعية   مياومة    
 شؤون املرأة اخلياطة  إيراد صالون سيدات   
 راتب تنمية إجتماعية عمل أسبوعي   مساعدة من األهل    
 اخلياطة   مياومة/ إيجار يومي    
 من أهل الزوج والزوجة   التمريض   

  )15(مرتبطة بالسؤال رقم * 
  

  )* 5( القائمة رقم
  األم وطن الى باالنتماء األبناء شعور أسباب

 إلنهم ولدوا  في هذا الوطن
 ألن األم أردنية األصل

 ألن األب مقيم في األردن
 ألن األطفال مواليد األردن

 ألنهم تربوا  في األردن 
 ألن الزوج من مواليد األردن

 بسبب الشعور بالراحة واألمان واإلطمئنان في وطن األم
 الشعور بالراحة واألمان بجانب األهل واألقارب

  إلعتقاد األبناء أنهم أردنيون
  ألن األبناء عاشوا ودرسوا  في األردن 

  ألن األم هي التي تربي األطفال
  ألن األبناء تربوا على محبة األردن

  ألن أجدادهم خدموا األردن
  ألن اجلد خدم في اجليش األردني

 )19(م مرتبطة بالسؤال رق* 
  

  )*6(القائمة رقم 
  أسباب املعاناة اليومية التي يقاسي منها األبناء

  رفض  تقدمي اخلدمات األردنية لهم كأي مواطن أردني 
  عدم تقبل الشعب األردني لهم بأي صورة 

  عدم إحترام وجودهم كأي إنسان أردني 
  االختالف في اجلنسية 

  ا عدم توفر التعليم والعناية الصحية مجان
  صعوبة توفيراألكل والشرب

  الشعور بعدم اإلستقرار
  عدم توفر وظيفة حكومية 

  إنتقاد اآلخرين لهم 
  عدم قدرتهم على السفر الى بلدهم لعدم وجود إثبات شخصية لهم 

  عدم وجود السكن املناسب لهم
  عدم تسليم الكتب لألوالد في املدارس 

  كومي عدم إمكانية الذهاب الى املستشفى احل 
 إحساس األبناء أنهم أقل من األردنيني

 عدم قدرتهم على السفر الى أي بلد أخر
  إنتقاد اآلخرين لهم 

  عدم توفر جميع ما يحتاجون من مأكل وملبس 
 الشعور باإلهانة 

  )20(مرتبطة بالسؤال رقم * 
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  )*7(القائمة رقم 
  ة من غير األردنياخملاوف األخرى التي تراود املرأة  األردنية املتزوج

  عدم إلتحاق األبناء باجلامعات األردنية بسبب عدم حصولهم على اجلنسية 
  عدم وجود وظيفة حكومية من قبل الدولة     

  السفر املفاجئ بسبب ظروف عائلية بدون علم األم
  عدم توفر اجلنسية 

  عدم توفر العمل 
  عدم توفر التعليم 

  يش في األردن سفر الزوج لعدم متكنه من الع
  عدم وجود اإلقامة للزوج والقيمة املالية الكبيرة  لرسومها 

  صعوبة إيجاد فرص عمل للزوج واإلبناء  
  )26(مرتبطة بالسؤال رقم * 
  

  )*8(القائمة رقم 
  املشكلة األولى التي واجهت األم بعد الزواج وكانت مبثابة جرس اإلنذار       

  شفيات احلكومية عند والدتي كأردنيةعدم قبول إدخالي  في املست 
   بلدي في اإلستقرار بعدم الشعور

  إمتناع األوالد عن الدراسة بسبب عدم وجود مستقبل 
   محل أي فتح أو شئ أي متلك على الزوج قدرة عدم

  تصريح العمل 
  هجران الزوج

  صعوبة احلصول على اإلقامة 
  دالبل في املوجودة احلقوق من األطفال حرمان

  هروب الزوج خارج البالد
  عدم قبول األوالد في وظيفة حكومية 

  محاولة أخذ الطفلة من قبل الوالد معه لبلده
  أن أكون األم واألب في نفس الوقت ألطفالي 

  الشعور بعدم إطمئنان الزوجة لزوجها ألنه من دين غير إسالمي
  مرض اإلبن بالفشل الكلوي 

  س ألنهم غير أردنيي اجلنسيةتهديد األوالد من قبل النا
  ضرب الزوج من قبل الناس وإهانته

  سفر الزوج الى بلده
  وفاة رب األسرة

  عدم وجود دفتر عائلة يضم األوالدالى األم
  سفر الزوج من دولة الى أخرى دون علم زوجته

  تهديد الزوجة من قبل الزوج بنشر صورها عبر اإلنترنت 
  التعدي عليهاضرب الزوجة من قبل الزوج و

  اإلهانة والكالم البذىء من قبل اجملتمع احمللي 
  )28(مرتبطة بالسؤال رقم * 
  

  )*9(القائمة رقم 
 أبرز املشكالت غير املتوقعة التي واجهت األم واألبناء بعد الزواج 

 عدم قدرة الزوج على العمل في أي مجال حكومي 
 عدم وجود تأمني صحي 

 عدم وجود هوية لألطفال
 عدم قدرة األطفال على الدراسة 

 قلة العمل 
 عدم توفر املصروف اليومي                                        

 دخول اآلوالد الى املستشفى احلكومي 
 مشاكل التعليم والصحة 

 مشاكل التصريح 
 عدم إنضمام األوالد الى دفتر العائلة 

 بناء بالدراسة ال يوجد تصريح عمل كشرط اللتحاق األ
 ال يوجد ممتلكات بإسم الزوج لعدم توفر اجلنسية

 رفض اجملتمع أبناؤنا وعدم تقبلهم لهم 
 تعقيدات إجراء املعامالت الرسمية 

 صدور بعض القرارات الرسمية التي توجب دفع مبالغ عالية 
  )30(مرتبطة بالسؤال رقم * 
  

  )*10(القائمة رقم 
 اناةاإلقتراحات لتخفيف املع

  إعطاء الزوج الهوية 
  األخذ بعني اإلعتبار اجلهل املاضي للعائالت

  توفير اجلنسية للزوج واألبناء عن طريق الزوجة
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 توفير هوية مؤقتة 
  نتماء األوالد الى وطنهم األردن ااعتبار 

  تسهيل إجراءات احلصول على  اجلنسية 
  توفير وظيفة حكومية للزوج 

  ل املدارس احلكومية منح األطفال حق دخو
 توفير التأمني الصحي لألطفال 

  إلغاء تصريح العمل أو التقليل من الرسوم 
  معاملة زوج األردنية وأبناؤها كمعاملة املواطن األردني 

  عدم التمييز بني املواطنني
  معاملة أفضل من اجلهات األمنية للمغتربني املتزوجني من األردنيات 

  ني احلصول على رقم وط
  احلصول على بطاقة صحية للمعاجلة 

  إعطاء التسهيالت لألبناء لدخول اجلامعات 
  )31( مرتبطة بالسؤال رقم * 
  

 )*11(القائمة رقم 
 بعض احللول التي مت اللجوء إليها للتخفيف من معاناة األبناء

 تدخل الواسطة للحصول على اجلنسية 
 التوجه الى اجلمعيات اخليرية 

 لى وزارة العدل  وديوان املظالم ووزارة الداخليةالتوجه ا
 العمل على تنمية مواهب األوالد لتنمية األردن 

 اللجوء الى أهل اخلير 
 اللجوء الى مكتب العمل للسؤال عن إسقاط التصاريح ومنح اجلنسية 

 البحث عن اإلعفاءات
 الذهاب الى فلسطني للحصول على عمل 

 امللكية  تقدمي مذكرة الى القصور
 محاولة  السفر خارج األردن ألن دول أوروبا تعطي الطفل اجلنسية وكامل حقوقه

 اللجوء الى دائرة اجلوازات 
 اللجوء الى األحوال املدنية 

 )32(مرتبطة بالسؤال رقم *
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