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متهيد

يأيت اصدار هذه النرشة الربع سنوية ملرشوع شري- نت 

والسياسات  االبحاث  بني  الروابط  تعزيز  بهدف  األردن 

واملامرسات من خالل التشارك يف توليد املعرفة وترجمتها 

مجال  يف  الرئيسيني  الالعبني  جميع  وإرشاك  وترويجها 

تطوير  اجل  من  األردن  يف  واإلنجابية  الجنسية  الصحة 

سياسات ومامرسات أفضل يف الصحة الجنسية واالنجابية.

ويسعدنا يف هذه النرشة ان ننقل  اليكم خرب انضامم 

للبحوث  العاملية  للشبكة  للسكان  االعىل  املجلس 

الصحية لالجئني التي أطلقتها جامعة ادنربه األسكتلندية 

مع  وبالرشاكة  اسكتلندا  غرب  جامعة  مع  بالتعاون 

وتهدف  واالوغندية،  االردنية  املؤسسات  من  عدد 

التخصصات  مختلف  من  أكادمييني  تضم  التي  الشبكة 

منصة  إيجاد  إىل  العامل  أنحاء  جميع  يف  االكادميية 

الالجئني  املواقع االلكرتونية ملناقشة صحة  وشبكة عرب 

وإجراء بحوث مشرتكة وتطوير سياسات يف هذا املجال 

وتلبية  الالجئني  ملساعدة  عملية  حلول  توفري  بغرض 

احتياجاتهم الصحية، من خالل تطوير فهم مشرتك بني 

أعضاء الشبكة للتحديات الصحية لالجئني واالستجابات 

املطلوبة، كام تهدف الشبكة إىل توفري الفرص للرشكاء 

األفكار  وتبادل  املوارد  إىل  والوصول  املعلومات  لتبادل 

الصحية  لالحتياجات  االستجابة  مجال  يف  والخربات 

لالجئني يف اوضاع االزمات االنسانية .

انجازات املنصة من دراسات  ابرز  النرشة  تعرض هذه 

الصحة  مجال  يف  القدرات  وبناء  وفعاليات  وسياسات 

الجنسية واالنجابية، وابرز النشاطات عىل موقع شري- 

القرار  وصناع  الباحثني  إلبقاء  االلكرتوين  االردن  نت 

وراسمي السياسات ومعدي الربامج ومقدمي الخدمات 

البحثية عىل علم ودراية بكل ما هو جديد  والجهات 

اإلنجابية، وعليه يرسنا  الصحة  وعامليا يف مجال  محلياً 

الربع سنوية لشري-  للنرشة  الثالث عرش  العدد  اصدار 

نت االردن وذلك للربع الثالث من عام 2019، وقد شهد 

الربع العديد من النشاطات ملرشوع شري- نت األردن، 

والتي كان من ابرزها املشاركة باليوم العاملي للسكان، 

يف  واملشاركة  الدراسات،  من  العديد  تنفيذ  ومتابعة 

العديد من الفعاليات الوطنية والعاملية.

اوال: الدراسات واألبحاث 

الجنسية  الصحة  يف  األبحاث  أولويات  دراسة   •
السكان  مسح  نتائج  عىل  باالعتامد  واالنجابية 

والصحة االرسية 18/2017.

من  للسكان  األعىل  املجلس  األردن/  شري-نت  انتهى 

العاملية،  بتمويل من مؤسسة شري-نت  الدراسة  اعداد 

قضايا  نحو  البحثية  الجهود  توجيه  اىل  هدفت  وقد 

الصحة الجنسية واإلنجابية ذات األولوية مبا يخدم وضع 

السياسات والربامج ملعالجتها، ودعم تطوير اإلسرتاتيجية 

 202٤-2020 واإلنجابية  الجنسية  للصحة  الوطنية 

بأولويات قضايا الصحة الجنسية واإلنجابية التي يتزامن 

الدراسة، وتوفري أجندة  اعدادها مع االنتهاء من هذه 

الجنسية  الصحة  مجال  يف  األبحاث  بأولويات  وطنية 

وطنية  بأجندة  الدراسة  خرجت  وقد  واإلنجابية، 

ألولويات بحوث الصحة الجنسية واإلنجابية مكونة من 

اولويات  يتضمن  األول  جزئني:  اىل  مقسمة  عنوانا   36

البحوث بناء عىل نتائج مسح السكان والصحة األرسية 

السياسات  محاور  يغطي  ؛  عنوانا(   25(  2018 /2017

)10عناوين( والربامج )7عناوين( والخدمات )8عناوين( 

يتضمن  الثاين  والجزء  األولوية،  درجة  حسب  مرتبة 

اولويات البحوث حسب نتائج الدراسات والتقارير من 

خارج املسح )11 عنوانا( ؛ يغطي محاور السياسات )٤ 

عناوين( والربامج )٤ عناوين( والخدمات )3 عناوين( 

مرتبة حسب درجة األولوية، وتم تخصيص فصال كامال 

اولوية  متوسط  عىل  التي حصلت  بالبحوث  للتعريف 

من قبل الرشكاء ثالث عالمات او اكرث، وبلغ عددها 22 

بحثا وبيان عنوان الدراسة واهدافها وأهميتها.
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• دراسة وملخص سياسات عوامل انخفاض معدالت 
الخصوبة يف األردن ومحددات التباين بني محافظات 

اململكة.

انجز شري- نت االردن / املجلس االعىل للسكان املسودة 

األوىل للدراسة، وتهدف الدراسة اىل رشح التباينات يف 

وتفسري  االردن،  يف  املحافظات  بني  الخصوبة  معدالت 

املستوى  عىل  الخصوبة  معدالت  انخفاض  اتجاه 

الوطني، وقد شكل املجلس لجنة فنية من املؤسسات 

الصحة،  وزارة  من  مندوبني  ضمت  العالقة؛  ذات 

والتكنولوجيا  العلوم  العامة، جامعة  اإلحصاءات  دائرة 

الوكالة  وبرنامج  للسكان،  املتحدة  األمم  صندوق 

والصحة  السكان  برنامج  الدولية/  للتنمية  االمريكية 

USAID ملتابعة ومناقشة مخرجات هذه الدراسة، وقد 

الدراسة  نتائج  اللجنة ملناقشة مسودة  اجتمعت هذه 

بتاريخ 2019/9/2٤.

ألبحاث  املعرفة  ملنصة  عرش  الثاين  العدد  اصدار   •
الصحة الجنسية واالنجابية والتي تتضمن انجازات 

عام  من  االول  للربع  االردن  نت  الشري  مرشوع 

2018، وقد تم تحميله عىل املوقع االلكرتوين ملنصة 

املعرفة للصحة االنجابية- االردن

/https://share-net-jordan.org.jo

يف  تنفيذها  املتوقع  من  دراسات  ثانيا: 
عام 2019

لربامج   )Mapping( الحايل  الوضع  »تقييم  دراسة   •
واإلنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  يف  التوعية 

للمراهقني   )SRH & RR( اإلنجابية  والحقوق 

والشباب يف األردن. وتربز أهمية هذه الدراسة يف:

التوعية  مجال  يف  العاملة  املؤسسات  عىل  التعرف   -

بالصحة اإلنجابية للشباب يف األردن وتوزيعها الجغرايف 

التي  وتقييم نوعية الربامج املقدمة وفقا للمواضيع 

توزيع  يف  الفجوة  وابراز  العمرية  والفئات  تغطيها 

• اعداد االسرتاتيجية الوطنية للصحة الجنسية واإلنجابية 
لألعوام الخمسة القادمة )2020 -202٤(

االسرتاتيجية  اعداد  للسكان عىل  األعىل  املجلس  يعمل 

الخمسة  لألعوام  واإلنجابية  الجنسية  للصحة  الوطنية 

األمم  صندوق  من  واملمولة   )202٤-  2020( القادمة 

املتحدة للسكان، وتهدف اىل توفري بيئة مالمئة وداعمة 

لقضايا الصحة الجنسية واإلنجابية والتي تحقق الوصول 

املواطنني، ويتم  السكانية وتساهم يف رفاه  الفرصة  إىل 

اعداد هذه االسرتاتيجية بتطبيق النهج التشاريك يف عملية 

تطوير االسرتاتيجية من خالل إرشاك جميع املؤسسات 

املدين  املجتمع  ومنظامت  الحكومية  وغري  الحكومية 

والبحثية  العلمية  واملؤسسات  املعنية  الخاص  والقطاع 

مجال  يف  األردن  يف  العاملة  املانحة  والجهات  املعنية 

منهجية  وتكونت  واإلنجابية،  الجنسية  الصحة  قضايا 

اعداد هذه االسرتاتيجية من املراحل التالية:

املرحلة األوىل: استعراض نتائج تحليل الوضع الحايل 
والقضايا الجوهرية التي ستعالجها االسرتاتيجية يف 

ضوء معطيات الوضع الحايل واالثر والنتائج املرغوب 
الوصول إليها

املرحلة الثانية: عرض مكونات وخدمات الصحة 
اإلنجابية والجنسية الرئيسية التي ستتضمنها 

اإلسرتاتيجية بحسب دورة الحياة والتوافق عليها

املرحلة الثالثة: استعراض املبادئ التوجيهية والقيم 
الجوهرية لالسرتاتيجية والتوافق عليها

املرحلة الرابعة: تطوير مخرجات اإلسرتاتيجية 
الوطنية للصحة اإلنجابية والجنسية لألعوام االربعة 

القادمة )2020 – 202٤(

املرحلة الخامسة: تطوير مداخالت الخطة 
االسرتاتيجية الوطنية للصحة اإلنجابية والجنسية 

لألعوام االربعة القادمة )2020 – 202٤( 
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برامج التوعية يف مجال الصحة الجنسية واالنجابية 

للمراهقني والشباب يف محافظات اململكة، مبا فيهم 

من  املستضعفة  للفئات  املقدمة  التوعية  برامج 

الشباب مثل فئة السوريني، واألشخاص ذوي اإلعاقة.

األدلة  مواضيع  يف  الفجوة  خريطة  نطاق  تحديد   -

الجنسية  الصحة  يف  التوعية  مجال  يف  املستخدمة 

واالنجابية للشباب.

- تحديد املجاالت الرئيسة التي ستكون محاور رئيسة 

يف برامج او ادلة للتوعية يف مجال الصحة الجنسية 

واالنجابية للمراهقني والشباب.

- تحديد احتياجات املراهقني والشباب يف مجال التوعية 

يف الصحة الجنسية واالنجابية مبا سيساهم يف انشاء 

عىل  للعمل  التنفيذية  الخطة  ودعم  مالمئة،  ادلة 

الجنسية  الصحة  التعليمية مبفاهيم  املناهج  تضمني 

واإلنجابية يف البيئات التعليمية يف األردن.

ثالثا: عقد او املشاركة يف لقاءات وندوات 
وورش عمل ومؤمترات محلية ودولية 

• املشاركة بورشة عمل حول »الرعاية الصحية لالجئني 
يف أوضاع األزمات اإلنسانية« 

شارك املجلس األعىل للسكان يف الفرتة )٤-2019/7/5( 

يف ورشة عمل حول »الرعاية الصحية لالجئني يف أوضاع 

يف  ادنربه  جامعة  من  بتنظيم  اإلنسانية«،  األزمات 

اسكتلندا. وهدفت الورشة إىل مناقشة النتائج الرئيسية 

لدراسة حول »جودة خدمات الصحة اإلنجابية لالجئني 

الحرضيني املراهقني يف أوغندا واألردن«، والتي تنفذها 

جامعة ادنربه بالتعاون مع جامعة ماكرييري وجمعية 

وجامعة  األردنية  أمان  وجمعية  األوغندية  انرتيد 

وأردنية  أوغندية  عدة جهات  بدعم  وتحظى  الريموك، 

مناقشة  جانب  إىل  للسكان،  األعىل  املجلس  بينها  من 

أوضاع  يف  الالجئني  لصحة  األوسع  السياق  وتداول 

األزمات اإلنسانية.

 

السكانية  الفرصة  يف  »االستثامر  حول  عمل  ورشة   •
لتحقيق التنمية االقتصادية ومتكني املرأة«، مبشاركة 

مجموعة من أعضاء مجلس النواب املعنيني

عقد املجلس األعىل للسكان هذه الورشة بتاريخ  18 

وهدفت  األورويب،  االتحاد  مع  بالتعاون   2019 أيلول 

قضايا  بواقع  النواب  مجلس  أعضاء  معرفة  تعزيز  إىل 

دعم  يف  دورهم  وتعزيز  األردن،  يف  والتنمية  السكان 

وتخصيص  السكانية  بالقضايا  املتعلقة  الترشيعات 

املجال،  بهذا  املتعلقة  الربامج  لتنفيذ  املالية  املوارد 

الخطط  يف  القضايا  هذه  دمج  بأهمية  وعيهم  وزيادة 

التنموية، والتي تتطلب تحديد العوامل واالسرتاتيجيات 

املتعلقة بالسكان بشكل منهجي ومعالجتها يف كل قطاع 

من القطاعات االقتصادية، وتحليل الجوانب السكانية 

من قبل املخططني يف قطاعاتهم والتعامل مع الخطط 

باالرتكاز عىل القضايا السكانية ذات الصلة.

»للمؤمتر  للتحضري  وطنية  تشاورية  لقاءات  سلسلة   •
الدويل للسكان والتنمية  ICPD+25 - ترسيع الوعد«

صندوق  مع  بالتعاون  للسكان  األعىل  املجلس  نفذ 

األمم املتحدة للسكان سلسلة اللقاءات التشاورية عىل 

املستوى املحيل التي عقدت يف أقاليم الشامل والوسط 

والجنوب مبشاركة ممثلني عن الجهات املعنية من كافة 

للسكان  الدويل  »للمؤمتر  للتحضري  وذلك  املحافظات، 

سيعقد  والذي  الوعد«  ترسيع   -  25+ICPD والتنمية

يف نريويب- كينيا خالل شهر ترشين ثاين املقبل، وهدفت 

ومواضيع  بنقاط  الخروج  إىل  التشاورية  اللقاءات 
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والتنموية  السكانية  القضايا  األردن حول  ورقة موقف 

الدويل  املؤمتر   « سيتناولها  التي  العاملية  وااللتزامات 

للسكان والتنمية ICPD+25 - ترسيع الوعد«.

التزامات مؤمتر  أبرز  ان  اىل  اليه  باإلشارة  الجدير  ومن 

التنفيذ  أجل  من  الجهود  بتكثيف  تتمثل  نريويب 

والتمويل الكامل والفعال واملعجل لربنامج عمل املؤمتر 

أعامل 2030  والتنمية 199٤، وجدول  للسكان  الدويل 

التدخالت  للتنمية املستدامة، ودمج حزمة شاملة من 

الخاصة بالصحة اإلنجابية يف االسرتاتيجيات والسياسات 

الشاملة،  الصحية  التغطية  لتحقيق  الوطنية  والربامج 

وانهاء زواج األطفال، وإنهاء جميع أشكال التمييز ضد 

نوع  عىل  القائم  للعنف  حد  ووضع  والفتيات،  النساء 

الجنس، وتسخري العائد الدميوغرايف من خالل االستثامر 

األرسة،  بتنظيم  املتعلقة  والخدمات  املعلومات  يف 

العمل  وفرص  والتعليم  الصحة  فرص  يف  واالستثامر 

التي  األمهات  وفيات  لتحقيق صفر  والسعي  للشباب، 

ميكن الوقاية منها.

واالندماج  املساواة  عدم  حول  مؤمتر  يف  املشاركة   •
الحرضي يف األردن

شارك املجلس األعىل للسكان يف 29 متوز 2019 يف املؤمتر 

منظمة  مع  بالتعاون  األردنية  الجامعة  نظمته  الذي 

الحرضي  واالندماج  املساواة  عدم  حول«  اليونسكو 

االجتامعية  التحوالت  إدارة  برنامج  ضمن  األردن«  يف 

الذي تنظمه اليونيسكو يف دول عدة، يهدف اىل تقرير  

ودعم  املؤمتر  موضوع  يف  املختصني  الباحثني  قدرات 

املجال  هذا  يف  الطويل  املدى  عىل  املستدامة  التنمية 

من خالل تعزيز النقاش والحوار بني الخرباء واملختصني 

وقد  االجتامعية،  العلوم  مجال  يف  الشباب  والباحثني 

للسكان  األعىل  املجلس  عام  امني  عطوفة  قدمت 

محارضتني األوىل حول »الالمساواة من منظور الفرصة 

السكانية«، والثانية حول »املساواة من منظور أهداف 

التنمية املستدامة. 

• املشاركة يف عقد ندوة حول »صحة الالجئني ضمن 
مشهد متغري - من خالل عرض األدلة العلمية واالثار 

املرتتبة عىل املامرسة«

عقد املجلس األعىل للسكان يف 23 متوز 2019 بالتعاون 

العناية بصحة االرسة/ مؤسسة نور الحسني  مع معهد 

اسكتلندا  غرب  وجامعة  األسكتلندية،  ادنربه  وجامعة 

هذه الندوة التي هدفت إىل عرض نظرة تحليلية معمقة 

املناطق  يف  واملراهقني  الالجئات  النساء  تجارب  عن 

الحرضية يف األردن، وتوفري رؤية أكرب عن هذه التجارب 

من خالل مناقشة املوضوع مع متحدثني متخصصني يف 

مجال املامرسات العلمية والسياسات.

الندوة عرض لدراستني، األوىل حول »جودة  وتضمنت 

يف  املراهقني  لالجئني  اإلنجابية  الصحة  خدمات  رعاية 

األردن وأوغندا«، والدراسة الثانية حول »تحسني جودة 

القائم  العنف  يواجهن  الاليئ  الالجئات  للنساء  الرعاية 

)GBV(».عىل النوع االجتامعي

وخالل الندوة افتتحت أمني عام املجلس االعىل للسكان 

بعنوان  مبتكراً  صوتياً  ابتكارياً  معرضاً  عبلة عاموي  د. 

الحية  التجارب  يعرض  النسيان«،  عامل  يف  »العيش 
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لطالبي اللجوء والالجئني املصابني بفريوس نقص املناعة 

والذي  اسكتلندا،  يف  متغري  عامل  مواجهة  يف  املكتسبة 

املهاجرين  بني  القوية  الروابط  استكشاف  إىل  يهدف 

القرسيني واملجتمع، وعرض قصص برشية معقدة تكمن 

وراء ظاهرة الهجرة واللجوء والتعايش مع فريوس نقص 

املناعة املكتسبة )HIV(. ومن الجدير باإلشارة اليه إىل 

أن د. دينا سيدهفا من جامعة غرب اسكتلندا استخدمت 

للتعبري  التشاريك  البحث  االبتكاري منهجية  املعرض  يف 

عن القصص املؤثرة للمهاجرين القرسيني يف اسكتلندا 

عىل خلفية سياسات اململكة املتحدة بشأن دعم طالبي 

اللجوء والالجئني.

• االحتفال باليوم العاملي للسكان
عقد املجلس األعىل للسكان يف 18 متوز 2019 بالتعاون 

من  سلسلة  للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  مع 

الرشكاء  مع  بالتعاون  املجلس  نظمها  التي  الفعاليات 

العاملي  اليوم  مبناسبة   )2019/7/18-11( الفرتة  خالل 

للسكان، والذي جاء هذا العام تحت شعار » 25 سنة 

من املؤمتر الدويل للسكان والتنمية: ترسيع الوعد«.

وتضمنت أبرز الفعاليات التي تم تنفيذها خالل هذه 

والبطالة«  »الشباب  محور  حول  رسم  مسابقة  الفرتة 

يف  والتصميم  الفنون  كلية  مع  بالتعاون  نفذت  والتي 

الجامعة األردنية، إىل جانب عقد ورشة عمل بالتعاون 

للصحة  الوطنية  »املعايري  حول  الشباب  وزارة  مع 

وزارة  عام  أمني  للشباب«، مبشاركة  الصديقة  اإلنجابية 

باملعايري  املشاركني  تعريف  اىل  هدفت  التي  الشباب 

الوطنية، ووضع اآلليات الالزمة لتطبيق املعايري داخل 

املؤسسات الوطنية ذات العالقة.

»املعايري  وثيقة  إطالق  الختامي  الحفل  خالل  وجرى 

الوطنية لخدمات الصحة اإلنجابية الصديقة للشباب« 

التي ترغب  باملراكز  املعايري  لتطبيق  والتي تضع إطاراً 

يف تقديم معلومات وخدمات الصحة االنجابية للشباب 

إىل  املعايري  هذه  تهدف  حيث  وطني،  مستوى  عىل 

وجودة  كفاءة  ذات  انجابية  صحة  خدمات  تقديم 

وواضعي  السياسات  صانعي  ومساعدة  للشباب، 

الصحية  الخدمات  نوعية  لتحسني  الصحية  الخطط 

هذه  قبل  من  اليها  الوصول  تسهيل  بغرض  املقدمة 

الفئة، وحامية وتحسني نوعية حياتهم، كام قدم مركز 

الفنون االدائية / مؤسسة امللك الحسني عرضاً مرسحياً 

الشباب  بعنوان »مش عيب« والذي يؤكد عىل حاجة 

ملعلومات وخدمات الصحة اإلنجابية.

• ورشة عمل مناقشة مسودة أولويات قضايا ودراسات 
الصحة الجنسية واإلنجابية استنادا اىل نتائج مسح 

السكان والصحة االرسية 2018/2017 

عقدت  شري- نت األردن/ املجلس األعىل للسكان هذه 

الورشة بتاريخ 15 أيلول 2019 ، وبتمويل من مؤسسة 

شرينت الهولندية وبحضور 51 مشاركا من املؤسسات 

واملؤسسات  املدين  املجتمع  ومؤسسات  الحكومية 

الدولية ذات العالقة، وقد هدفت الورشة اىل:

واإلنجابية  الجنسية  الصحة  قضايا  استعراض   .1

األرسية  والصحة  السكان  مسح  نتائج  حسب 
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ذات  والتقارير  الدراسات  وحسب   2018  -2017

العالقة خارج نطاق املسح. 

2. مراجعة ومناقشة مسودة بحوث الصحة الجنسية 

واإلنجابية بناء عىل القضايا املبينة يف الفقرة األوىل 

أعاله وإضافة مايراه املشاركون عىل هذه املسودة.

3. تقييم اولويات بحوث الصحة الجنسية واإلنجابية 

التي ناقشها واقرتحها املشاركون باستخدام ميزان 

التي  املعايري  وحسب  درجات(   5-1 )من  ليكرت 

سيعرضها الخبري عىل املشاركني.

 Engaging in مـؤمتــر  يف  للمشـاركـة  التـحضـري   •
Knowledge Translation Together” » الــذي 

سيعقده شري-نت العاملية يف هولندا يف الفرتة من 8 

إىل 10 ترشين اول 2019.

واصل »Share-Net Jordan« سلسلة اجتامعاته للتحضري 

للمشاركة يف املؤمتر من خالل لجنتني وعىل النحو التايل:

العقم:  الوطنية ملحور  التحضريية  التنفيذية  اللجنة   -

وقد تم عقد اجتامعني يف هذا الربع من العام، الثاين 

للفريق  رئيس  اختيار  تم  حيث   ،  2019/6/30 يف  

وعرض املهام الرئيسية له، وعرض للواقع الحايل للعقم 

لبعض  واإلحصاءات  االنجازات  وعرض  األردن،  يف 

مؤسسات األعضاء التي تم تحضريها من قبل بعض 

األعضاء، اما االجتامع الثالث فقد تم مناقشة التقرير 

اللجنة.  أعضاء  ومالحظات  األردن  يف  للعقم  النهايئ 

باإلضافة اىل عقد اجتامع من خالل سكايب كول مع 

الخبري الذي تم تعيينه يف هولندا لهذا املحور.

حقوق  ملحور  الوطنية  التحضريية  التنفيذية  اللجنة   -

الصحة االنجابية والجنسية يف االوضاع الهشة/ حاالت 

هذا  يف  اجتامعني  عقد  تم  وقد  والرصاع.  الطوارئ 

الربع من العام، الثاين يف 2019/7/1 حيث تم اختيار 

رئيس للفريق وعرض املهام الرئيسية لرئيس الفريق، 

والواقع الحايل يف حقوق الصحة االنجابية والجنسية 

يف  والرصاع  الطوارئ  حاالت  الهشة/  االوضاع  يف 

األردن، اما االجتامع الثالث فقد عقد بتاريخ 9/12/ 

2019، وتم فيه مناقشة تعديالت واقرتاحات اللجنة 

الصحة  بعنوان  املجلس  قبل  املعد من  التقرير  عىل 

الطوارئ/  الهشة/  البيئات  يف  واالنجابية  الجنسية 

خالل  من  اجتامع  عقد  اىل  باإلضافة  الرصاعات. 

الذي تم تعيينه يف هولندا  الخبري  سكايب كول مع 

لهذا املحور.

رابعا: ادامة منصة املعرفة االلكرتونية.
اربعة  املنصة ب  االبحاث عىل موقع  ادامة قاعدة  تم 

واالنجابية وتسجيل  الجنسية  الصحة  ابحاث يف مجال 

عضوية ) 12 ( عضو .

ذات   والنرشات  التقارير  أحدث  خامسا: 

العالقة بقضايا السكان
واألسباب  االجتامعية  األعراف  حول  نوعية  دراسة 

يف  األطفال  زواج  إىل  تؤدي  التي  الكامنة  االقتصادية 

األردن.

فراي،  ديبورا  د.  قبل كل من  الدراسة من  إعداد هذه  تم 

وزين كردي وتابيثا كايس من جامعة أدنربة، وذلك بتكليف 

من اليونيسف وبقيادة املجلس األعىل للسكان.

البحثية  اإلجابة عىل ألسئلة  اىل  الدراسة  اتجهت هذه 

الرئيسية التالية:

واألسباب  والسلوكية  االجتامعية  الدوافع  هي  ما   •
االقتصادية التي تؤدي إىل زواج األطفال يف األردن؟

•  كيف تؤثر املعتقدات والتوقعات عىل زواج األطفال 
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الوطنية  اللجنة  مع  بالتشاور  اختيارها  تم  والتي 

للحد من زواج األطفال. تم إجراء مسح كمي قصري 

مجموعات  ضمن  ومناقشتها  االجتامعية  لألعراف 

الرتكيز النوعية واملقابالت الشخصية.

ومن ابز نتائج الدراسة:

•  عودة انتشار زواج األطفال باالرتفاع مجدداً بعد عقد 

من انخفاضه حسب بيانات مسوح السكان والصحة 

االرسية املعدة من قبل دائرة اإلحصاءات العامة.

التوجه وامليول نحو طالق األطفال يف تغري حسب    •

بيانات مسوح السكان والصحة االرسية املعدة من 

قبل دائرة اإلحصاءات العامة.

من  أكرب  ملخاطر  معرضون  املتزوجون  األطفال  أن   •

العنف يف إطار تلك العالقات مقارنة بالراشدين. 

• ال يزال التعليم من العوامل التي لها دور وقايئ أسايس 

يف زواج األطفال وال سيام بالنسبة للفتيات. 

•  الدوافع الخمسة الرئيسية لزواج االطفال

• من جميع النتائج البيانات النوعية )مراجعة االدبيات 

ا�جتماعية ا��عراف  نوعية حول  دراســـة 


الـــ�	 الكامنـــة  ا�قتصــــادية  وا��ســـــباب 


 ا��ردن
تـــؤدي  إ� زواج ا��طــــفال ��

بني مختلف الفئات السكانية وتحت أي ظروف؟

•  ما الذي ميكن القيام به ملعالجة هذه األسباب؟

دراسة  تنفيذ  تم  األسئلة،  اإلجابة عن هذه  أجل  ومن 

متعددة املنهجيات شملت:

1( مراجعة منهجية للدراسات األكادميية السابقة حول 

األسباب الجذرية وعوامل الخطر والوقاية من زواج 

األطفال يف األردن.

السكان  مسوح  بيانات  ملجموعات  ثانوي  تحليل   )2

البيانات  هذه  تثليث  أجل  من  االرسية  والصحة 

عوامل  السابقة حول  الدراسات  مراجعة  نتائج  مع 

الخطر والوقاية التي تساهم يف زواج األطفال. 

واالجتامعية  السلوكية  الدوافع  نوعية حول  دراسة   )3

لزواج االطفال لـ 526 فرداً من مجموعات متنوعة 

الالجئني،  اليافعني،  املمتدة،  أفراد األرسة  )الوالدين، 

السياسات،  صناع  املهمشة،  األردنية  األقليات 

املختصني، قادة املجتمع، إلخ( من محافظات مختلفة 

)املفرق، الزرقاء، إربد، عامن، الكرك، معان، جرش( 

� هي � جميع مجموعات المجيب��
�� النتائج النوعية، فإن الدوافع الخمسة الرئيسية لزواج ا��طفال �

��

من جميع البيانات (النوعية، مراجعة ا��دبيات والتحليل الثانوي للبيانات الكمية) يمكننا أن نجد عوامل الخطر والحماية التالية 
ضافة إ� محركات زواج ا��طفال: با��

ع� المستوى الفردي ، ظهرت عدة عوامل منها ....

با��ضافة إ� ذلك، حدد 
المشاركون أهمية

(١) العرف والتقاليد 

ة � كث�� من (5) س��
� ذلك ا�ستقرار الما�� وا��من، ولكن ��

 حددها المشاركون بطرق متعددة بما ��
ا��حيان تستخدم لوصف حماية سمعة الفتيات).

(3) منازل مكسورة / (2) الفقر
تفكك ا��¡ة

(4) نقص المعرفة

التحصيل العلمي
(كل من ا��طفال وأولياء 

أمورهم)

بما  المعتقدات الفردية،
� ذلك المواقف تجاه 

��
التعليم (وخاصة بالنسبة 

للفتيات)

ethnicity (including
membership of the

(Dom community

الجنس (الفتيات أك�±
عرضة للخطر)

ة الزيجات العائليةس��
وأهمية الزواج

� وضع ال°جئ��

� جميع مجموعات المجيب�� جميع مجموعات المجيب� هي � جميع مجموعات المجيب�� �
��طفال ��طفال � طفال ��طفال � النتائج النوعية، فإن الدوافع الخمسة الرئيسية لزواج ا�طفال ��طفال �� النتائج النوعية، فإن الدوافع الخمسة الرئيسية لزواج ا��طفال � النتائج النوعية، فإن الدوافع الخمسة الرئيسية لزواج ا�طفال � النتائج النوعية، فإن الدوافع الخمسة الرئيسية لزواج ا�طفال ��طفال �� �

��

�من جميع البيانات (النوعية، مراجعة ا��من جميع البيانات (النوعية، مراجعة ا�دبيات والتحليل الثانوي للبيانات الكمية) يمكننا أن نجد عوامل الخطر والحماية التالية �دبيات والتحليل الثانوي للبيانات الكمية) يمكننا أن نجد عوامل الخطر والحماية التالية �دبيات والتحليل الثانوي للبيانات الكمية) يمكننا أن نجد عوامل الخطر والحماية التالية 

طفال:�طفال:ضافة إ� محركات زواج ا�طفال:�طفال:�ضافة إ� محركات زواج ا��طفال:ضافة إ� محركات زواج ا�طفال:ضافة إ� محركات زواج ا�طفال:�طفال:�طفال: ضافة إ� محركات زواج ا�با�ضافة إ� محركات زواج ا�با�� �با��

ع� المستوى الفردي ، ظهرت عدة عوامل منها ....

�با��ضافة إ� ذلك، حدد با�ضافة إ� ذلك، حدد با��ضافة إ� ذلك، حدد 
المشاركون أهمية

(١) العرف والتقاليد 

ة) س�ة) س�ة �) س�� � كث�� كث�� من (5 �
�من، ولكن ��من، ولكن �� � وا�� وا�من، ولكن ��من، ولكن ��

� ذلك ا�ستقرار الما��
� حددها المشاركون بطرق متعددة بما �� حددها المشاركون بطرق متعددة بما ��

حيان تستخدم لوصف حماية سمعة الفتيات).�حيان تستخدم لوصف حماية سمعة الفتيات).ا�حيان تستخدم لوصف حماية سمعة الفتيات).�حيان تستخدم لوصف حماية سمعة الفتيات).�ا��حيان تستخدم لوصف حماية سمعة الفتيات).ا�حيان تستخدم لوصف حماية سمعة الفتيات).ا�حيان تستخدم لوصف حماية سمعة الفتيات).�حيان تستخدم لوصف حماية سمعة الفتيات).�حيان تستخدم لوصف حماية سمعة الفتيات).

(3) منازل مكسورة / (2) الفقر
�تفكك ا��تفكك ا�¡ة�¡ة�¡ة

(4) نقص المعرفة

التحصيل العلمي
طفال وأولياء 

التحصيل العلمي
طفال وأولياء 

التحصيل العلمي
طفال وأولياء �طفال وأولياء (كل من ا�طفال وأولياء �طفال وأولياء �(كل من ا��طفال وأولياء (كل من ا�طفال وأولياء (كل من ا�طفال وأولياء �طفال وأولياء �
أمورهم)

بما  المعتقدات الفردية،
� ذلك المواقف تجاه 

��
التعليم (وخاصة بالنسبة 

للفتيات)

ethnicity (including
membership of the

(Dom community

± (الفتيات أك�± (الفتيات أك� الجنس
عرضة للخطر)

ة الزيجات العائليةةس�ةس��
وأهمية الزواج

�وضع ال°جئ��وضع ال°جئ� �وضع ال°جئ��

ع� المستوى ا�جتماعي 

، ع� المستوى الشخ��

وجدنا مواقف تجاه

تعدد الزوجات

نرى الفقر الذي يقود

زواج ا��قارب / الزيجات 
العائلية

وتدخل ا���ة الممتدةلضغوط ا���ة 

�� � ال�اع الزوجيالعنف الم��

حجم ا���ة

القيمة العالية وقواعد الجنس حول 
الزواج

حول  المعتقدات القبلية والثقافية
الزيجات العائلية

� المناطق الريفية كعوامل المعتقدات والعادات الدينية 
ويعيشون ¥�

� انتشار زواج ا��طفال.
رئيسية ¥�
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��ع� المستوى المؤس

، ع� المستوى الهيك��

الفقر وبرزت أسباب الفقر 

الدنيئة كمحرك رئي��
كما كان نقص الفرص 

التعليمية (والمعتقدات 
حول أهمية التعليم - عامل 

خطر أيًضا ع� مستوى 
� ا��فراد  الع�قات ب��

والمجتمع)

� عدم المساواة ب��
� الجنس��

(المعاملة التفضيلية ل��و�د، 
والحاجة إ� حماية إضافية 

للفتيات ، وما إ� ذلك).

هي مجموعة من 
� والسياسات  القوان��

المحيطة لزواج 
� ذلك

ا��طفال، بما ��

وجدنا مواقف تجاه

يعات جديدة ولكن أيًضا بعض  ت��
� التسجيل ، إلخ) 

الممارسات (مثل التأخر ©�
� حددها المشاركون ع� أنها تسمح 

ال±²
باستمرار زواج ا��طفال.

تشمل العوامل المؤسسية ا��خرى
الناشئة عن الدراسة النوعية التعاريف 

� المؤسسات حول  والمعتقدات المختلفة ب��
المصطلحات والتعاريف المتعلقة بزواج 

ا��طفال.

� ذلك
كما ظهرت العديد من الدوافع ا�جتماعية - بما ��

ة والضغط المجتمعي المرتبط به والذي كان مرتبطًا أيًضا بالقيمة  مفهوم الس±°
ا�جتماعية العالية للزواج (خاصًة للفتيات)، وا�حتمال الناتج عن ثرثرة المجتمع عندما لم 
� ، فإن المعاي�À الجنسانية ، وخاصة حول سن الزواج ، تدعم  تكن سوترا محمية. وفًقا للمشارك��

كل من ا��سباب الرئيسية لزواج ا��طفال.

� هذا 
كان تأث±� أفراد ا��¹ة الممتدة والزيجات العائلية من الموضوعات البارزة ��

ًا ، كانت هناك آراء متضاربة حول أهمية المعتقدات الدينية كسبب لزواج  �Àالمجال. أخ
� ما إذا كان زواج 

� سلطوا الضوء ع� أهمية تأث�À الدين ©� ا��طفال ، لكن جميع المشارك��
ا��طفال سينخفض أو يُسمح له با�ستمرار.

ة س±°

��ع� المستوى المؤس

، ع� المستوى الهيك��

الفقر وبرزت أسباب الفقر 

الدنيئة كمحرك رئي��
كما كان نقص الفرص 

التعليمية (والمعتقدات 
حول أهمية التعليم - عامل 

ًخطر أيًضا ع� مستوى خطر أيضا ع� مستوى خطر أيضا ع� مستوى 
� ا�� ا�فراد �فراد �فراد  �الع�قات ب��الع�قات ب� �الع�قات ب��

والمجتمع)

�عدم المساواة ب��عدم المساواة ب� �عدم المساواة ب��
�الجنس��الجنس�� �الجنس��

�(المعاملة التفضيلية ل��(المعاملة التفضيلية ل�و�د، �و�د، �و�د، 

والحاجة إ� حماية إضافية 
للفتيات ، وما إ� ذلك).

هي مجموعة من 
�القوان��القوان�� والسياسات  �القوان��

المحيطة لزواج 
� ذلك

�طفال، بما ��طفال، بما �� طفال، بما ��طفال، بما �ا�طفال، بما ��طفال، بما ��ا��طفال، بما �ا�طفال، بما �ا�طفال، بما ��طفال، بما ��

وجدنا مواقف تجاه

ً ولكن أيًضا بعض  ولكن أيضا بعض  ولكن أيضا بعض  يعات جديدة �ت��ت��

�الممارسات (مثل التأخر ©�الممارسات (مثل التأخر ©� التسجيل ، إلخ) 

±ال²±ال�² حددها المشاركون ع� أنها تسمح 

طفال.�طفال.باستمرار زواج ا�طفال.�طفال.�باستمرار زواج ا��طفال.باستمرار زواج ا�طفال.باستمرار زواج ا�طفال.�طفال.�طفال.

خرى�خرىتشمل العوامل المؤسسية ا�خرى�خرى�تشمل العوامل المؤسسية ا��خرىتشمل العوامل المؤسسية ا�خرىتشمل العوامل المؤسسية ا�خرى�خرى�خرى
الناشئة عن الدراسة النوعية التعاريف 

�والمعتقدات المختلفة ب��والمعتقدات المختلفة ب� المؤسسات حول  �والمعتقدات المختلفة ب��
المصطلحات والتعاريف المتعلقة بزواج 

طفال.�طفال.ا�طفال.�طفال.�ا��طفال.ا�طفال.ا�طفال.�طفال.�طفال.

� ذلك
�كما ظهرت العديد من الدوافع ا�جتماعية - بما ��كما ظهرت العديد من الدوافع ا�جتماعية - بما ��
�كما ظهرت العديد من الدوافع ا�جتماعية - بما ��

ًا أيًضا بالقيمة ا أيضا بالقيمة ا أيًضا بالقيمة  ا أيضة والضغط المجتمعي المرتبط به والذي كان مرتبطا أيضة والضغط المجتمعي المرتبط به والذي كان مرتبطا أيضًا أيضً ة والضغط المجتمعي المرتبط به والذي كان مرتبطمفهوم الس±ة والضغط المجتمعي المرتبط به والذي كان مرتبطمفهوم الس± °مفهوم الس±°

ً للفتيات)، وا�حتمال الناتج عن ثرثرة المجتمع عندما لم 
ة والضغط المجتمعي المرتبط به والذي كان مرتبط

ً
ة والضغط المجتمعي المرتبط به والذي كان مرتبط

ا�جتماعية العالية للزواج (خاصة
� ، فإن المعاي�À ، فإن المعايÀ الجنسانية ، وخاصة حول سن الزواج ، تدعم  �ا للمشارك��ا للمشارك�� �ا للمشارك�� ا للمشارك�تكن سوترا محمية. وفقا للمشارك�تكن سوترا محمية. وفًق

طفال.�طفال.سباب الرئيسية لزواج ا�طفال.�طفال.�سباب الرئيسية لزواج ا��طفال.سباب الرئيسية لزواج ا�طفال.سباب الرئيسية لزواج ا�طفال.�طفال.�طفال. �كل من ا��كل من ا�سباب الرئيسية لزواج ا��سباب الرئيسية لزواج ا��

� هذا 
�¹ة الممتدة والزيجات العائلية من الموضوعات البارزة ��¹ة الممتدة والزيجات العائلية من الموضوعات البارزة �� � أفراد ا�� أفراد ا�¹ة الممتدة والزيجات العائلية من الموضوعات البارزة ��¹ة الممتدة والزيجات العائلية من الموضوعات البارزة ��

�كان تأث±�كان تأث±�
ا ، كانت هناك آراء متضاربة حول أهمية المعتقدات الدينية كسبب لزواج 

�
ا ، كانت هناك آراء متضاربة حول أهمية المعتقدات الدينية كسبب لزواج 

�
�Àا ، كانت هناك آراء متضاربة حول أهمية المعتقدات الدينية كسبب لزواج  أخÀًا ، كانت هناك آراء متضاربة حول أهمية المعتقدات الدينية كسبب لزواج  أخÀأخ ً �Àأخ � المجال.

� ما إذا كان زواج 
� الدين ©� الدين ©� Àسلطوا الضوء ع� أهمية تأث �Àسلطوا الضوء ع� أهمية تأث � �طفال ، لكن جميع المشارك��طفال ، لكن جميع المشارك� �طفال ، لكن جميع المشارك��

طفال ، لكن جميع المشارك��طفال ، لكن جميع المشارك�ا�طفال ، لكن جميع المشارك��طفال ، لكن جميع المشارك��ا��طفال ، لكن جميع المشارك�ا�طفال ، لكن جميع المشارك�ا�طفال ، لكن جميع المشارك��طفال ، لكن جميع المشارك��
سمح له با�ستمرار.ُسمح له با�ستمرار.طفال سينخفض أو يسمح له با�ستمرار.ُسمح له با�ستمرار.ُطفال سينخفض أو يُسمح له با�ستمرار.طفال سينخفض أو يسمح له با�ستمرار.طفال سينخفض أو يسمح له با�ستمرار. طفال سينخفض أو ي�طفال سينخفض أو يا�طفال سينخفض أو ي�طفال سينخفض أو ي�ا��طفال سينخفض أو يا�طفال سينخفض أو يا�طفال سينخفض أو ي�طفال سينخفض أو ي�

ة ةس±ةس±°

رسـائل كسـب تأيـيـد

ا��عراف ا�جتماعية هي سلوكيات تتمسك بها توقعات المجتمع ومعتقداته. 

وج ابنه أو ابنته  � قد � يوافق الفرد فعلًيا ع� زواج ا��طفال، ولكن قد ي��

كطفل بسبب هذه التوقعات والمعتقدات والضغوط الحالية ومن أجل 

الفائدة المتصورة لهذا ا��مر كمسار للعمل. كانت العادات والتقاليد هي 
� §̈ § كث�§ من ا��حيان لزواج ا��طفال من قبل المجيب

�̄ المحرك الرئي°§ ا��ول 

� وأيضا موضوع رئي°§ من خ²ل المقاب²ت العميقة. عندما  ك�§ ع� مجموعة ال��

تم السؤال ما الذي يدفع هذه العادات والتقاليد تم اكتشاف وتحديد ث²ثة أسباب: (1) المعتقدات الموروثة والسلوك، (2) ثقافة 

§ والصحي 
�̄ العيب /توقعات المجتمع، (3) الثقافة القبلية (والزواج المعتمد ع� العائلة). كما أبرز التحليل الثانوي للمسح الديموغرا

§ أحدث 
�̄ § زواج ا�طفال من اقاربهم، وان هذه النسبة بقيت مرتفعة باستمرار مع مرور الوقت. 

�̄ ارتفاع معدل انتشار ا�طفال 

§ والصحي لعام 2017، افاد %9.5 من ا�طفال الذين تزوجوا قبل سن ال 15 ان لهم صلة بأزواجهم. 
�̄ بيانات للمسح الديموغرا

� ا�طفال الذين تزوجوا قبل سن ال 18 حيث ذكر %28.09 من ا�طفال ان لهم صلة بأزواجهم. §̈ والفرق أك�Ñ ب

§ ذلك 
�̄ § جميع الفئات، بما 

�̄ با�ضافة اÔ ذلك، تم تحديد المعاي�§ ا�جتماعية ع� انها ا�سباب ا�ساسية الدافعة لزواج ا�طفال 
� §̈ � ك² الوالدين (وخاصة تعليم الفتيات) وكذلك تم تحديد المراهق §̈ الفقر حيث تم تحديد العوائق ا�سلوكية امام التعليم ب

. كسبب رئي°§

§
�Õمسببات زواج ا�طفال ال Ñة" للفتيات (حماية سمعتها كونها التعريف الرئي°§ الذي قدمه المشاركون) أحد أك� كان ضمان "الس��

ة كانت سببا كافيا �ن تكون الفتاة  ورة ع� ان الس�� �Øالمقاب²ت بال §
�̄ ظهرت من تحليل البيانات ,ومع ذلك لم يتفق يتفق المشاركون 

� من داخل مجتمع ا��قليات ا��ردنية المهمشة أك�Û عرضة �عتبار سوترا السبب ا�ك�Û اهمية لزواج ا�طفال. §̈ وجة. كان المستطلع � م��

يعي والسيا
� دون وجود معاي�� اجتماعية وبرمجة  نظرا �ن المعاي�� ا�جتماعية تم تحديدها ع� انها المحرك ا�سا
� و الت��

مهارات الحياة فلن تقلل من زواج ا�طفال.

        يجب ان نتعامل مع ا�عراف 
ا�جتماعية من خ�ل الخطابات إذا 

أردنا الحد من زواج ا�طفال.

يبقى التعليم عام² وقائيا قويا ضد زواج ا�طفال وخاصة بالنسبة للفتيات. من تحليل ثانوي لمجموعة بيانات مسح السكان والصحة 

ا�áية حول مدى انتشار زواج ا�طفال من خ²ل التحصيل الدراß§ للطفل، يمكن رؤية اتجاه قوي يوضح ان مستويات التحصيل 

وج دون سن ال 15. ومع ذلك،  � � وان يكون م�� §̈ ايدة ترتبط بانخفاض مستويات زواج ا�طفال دون سن 18 لكل الزوج � الدراß§ الم��

� أنفسهم. §̈ فقد ابرزت البيانات النوعية العوائق السلوكية الهامة امام التعليم الموجودة لدى ا�باء/ مقدمي الرعاية والمراهق

ح  § تعارض تعليم الفتيات تحديدا مثل اعتقادهم انه "من العار ان تدرس الفتاة".اق��
�Õأشارت العديد من العوائق السلوكية ال

� الذكور و ا�ناث ان "عدم ا�هتمام  §̈ ح كل من البالغ � ان موقف الطفل الواحد قد يكون عائق امام ا�نتهاء. اق�� §̈ البالغ

§
�̄ بالتعليم"كان عائقا امام اتمام التعليم ,با�ضافة اÔ "عدم م²ئمته للتيارات التعليمية"، وان بعض الشباب قد � يدركون القيمة 

التعليم وان "ا�شخاص ا�خرين الذين يعملون دون مؤهل اثبتوا كمثال ان التعليم مضيعة للمال".

رسالة كسب التأييد 1:

رسالة كسب التأييد 2:

� واتمام المرحلة الثانوية، وخاصة بالنسبة 
        ا�نتقال من مرحلة التعليم ا�ساسية ا�بتدا��

للفتيات مهم للحد من زواج ا�طفال بالتنسيق مع لمعالجة العوائق السلوكية امام التعليم 
. ¤ ¤ ا�باء/مقدمي الرعاية والمراهق¥� ب¥�
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��ع� المستوى المؤس

، ع� المستوى الهيك��

الفقر وبرزت أسباب الفقر 

الدنيئة كمحرك رئي��
كما كان نقص الفرص 

التعليمية (والمعتقدات 
حول أهمية التعليم - عامل 

خطر أيًضا ع� مستوى 
� ا��فراد  الع�قات ب��

والمجتمع)

� عدم المساواة ب��
� الجنس��

(المعاملة التفضيلية ل��و�د، 
والحاجة إ� حماية إضافية 

للفتيات ، وما إ� ذلك).

هي مجموعة من 
� والسياسات  القوان��

المحيطة لزواج 
� ذلك

ا��طفال، بما ��

وجدنا مواقف تجاه

يعات جديدة ولكن أيًضا بعض  ت��
� التسجيل ، إلخ) 

الممارسات (مثل التأخر ©�
� حددها المشاركون ع� أنها تسمح 

ال±²
باستمرار زواج ا��طفال.

تشمل العوامل المؤسسية ا��خرى
الناشئة عن الدراسة النوعية التعاريف 

� المؤسسات حول  والمعتقدات المختلفة ب��
المصطلحات والتعاريف المتعلقة بزواج 

ا��طفال.

� ذلك
كما ظهرت العديد من الدوافع ا�جتماعية - بما ��

ة والضغط المجتمعي المرتبط به والذي كان مرتبطًا أيًضا بالقيمة  مفهوم الس±°
ا�جتماعية العالية للزواج (خاصًة للفتيات)، وا�حتمال الناتج عن ثرثرة المجتمع عندما لم 
� ، فإن المعاي�À الجنسانية ، وخاصة حول سن الزواج ، تدعم  تكن سوترا محمية. وفًقا للمشارك��

كل من ا��سباب الرئيسية لزواج ا��طفال.

� هذا 
كان تأث±� أفراد ا��¹ة الممتدة والزيجات العائلية من الموضوعات البارزة ��

ًا ، كانت هناك آراء متضاربة حول أهمية المعتقدات الدينية كسبب لزواج  �Àالمجال. أخ
� ما إذا كان زواج 

� سلطوا الضوء ع� أهمية تأث�À الدين ©� ا��طفال ، لكن جميع المشارك��
ا��طفال سينخفض أو يُسمح له با�ستمرار.

ة س±°

��ع� المستوى المؤس

، ع� المستوى الهيك��

الفقر وبرزت أسباب الفقر 

الدنيئة كمحرك رئي��
كما كان نقص الفرص 

التعليمية (والمعتقدات 
حول أهمية التعليم - عامل 

ًخطر أيًضا ع� مستوى خطر أيضا ع� مستوى خطر أيضا ع� مستوى 
� ا�� ا�فراد �فراد �فراد  �الع�قات ب��الع�قات ب� �الع�قات ب��

والمجتمع)

�عدم المساواة ب��عدم المساواة ب� �عدم المساواة ب��
�الجنس��الجنس�� �الجنس��

�(المعاملة التفضيلية ل��(المعاملة التفضيلية ل�و�د، �و�د، �و�د، 

والحاجة إ� حماية إضافية 
للفتيات ، وما إ� ذلك).

هي مجموعة من 
�القوان��القوان�� والسياسات  �القوان��

المحيطة لزواج 
� ذلك

�طفال، بما ��طفال، بما �� طفال، بما ��طفال، بما �ا�طفال، بما ��طفال، بما ��ا��طفال، بما �ا�طفال، بما �ا�طفال، بما ��طفال، بما ��

وجدنا مواقف تجاه

ً ولكن أيًضا بعض  ولكن أيضا بعض  ولكن أيضا بعض  يعات جديدة �ت��ت��

�الممارسات (مثل التأخر ©�الممارسات (مثل التأخر ©� التسجيل ، إلخ) 

±ال²±ال�² حددها المشاركون ع� أنها تسمح 

طفال.�طفال.باستمرار زواج ا�طفال.�طفال.�باستمرار زواج ا��طفال.باستمرار زواج ا�طفال.باستمرار زواج ا�طفال.�طفال.�طفال.

خرى�خرىتشمل العوامل المؤسسية ا�خرى�خرى�تشمل العوامل المؤسسية ا��خرىتشمل العوامل المؤسسية ا�خرىتشمل العوامل المؤسسية ا�خرى�خرى�خرى
الناشئة عن الدراسة النوعية التعاريف 

�والمعتقدات المختلفة ب��والمعتقدات المختلفة ب� المؤسسات حول  �والمعتقدات المختلفة ب��
المصطلحات والتعاريف المتعلقة بزواج 

طفال.�طفال.ا�طفال.�طفال.�ا��طفال.ا�طفال.ا�طفال.�طفال.�طفال.

� ذلك
�كما ظهرت العديد من الدوافع ا�جتماعية - بما ��كما ظهرت العديد من الدوافع ا�جتماعية - بما ��
�كما ظهرت العديد من الدوافع ا�جتماعية - بما ��

ًا أيًضا بالقيمة ا أيضا بالقيمة ا أيًضا بالقيمة  ا أيضة والضغط المجتمعي المرتبط به والذي كان مرتبطا أيضة والضغط المجتمعي المرتبط به والذي كان مرتبطا أيضًا أيضً ة والضغط المجتمعي المرتبط به والذي كان مرتبطمفهوم الس±ة والضغط المجتمعي المرتبط به والذي كان مرتبطمفهوم الس± °مفهوم الس±°

ً للفتيات)، وا�حتمال الناتج عن ثرثرة المجتمع عندما لم 
ة والضغط المجتمعي المرتبط به والذي كان مرتبط

ً
ة والضغط المجتمعي المرتبط به والذي كان مرتبط

ا�جتماعية العالية للزواج (خاصة
� ، فإن المعاي�À ، فإن المعايÀ الجنسانية ، وخاصة حول سن الزواج ، تدعم  �ا للمشارك��ا للمشارك�� �ا للمشارك�� ا للمشارك�تكن سوترا محمية. وفقا للمشارك�تكن سوترا محمية. وفًق

طفال.�طفال.سباب الرئيسية لزواج ا�طفال.�طفال.�سباب الرئيسية لزواج ا��طفال.سباب الرئيسية لزواج ا�طفال.سباب الرئيسية لزواج ا�طفال.�طفال.�طفال. �كل من ا��كل من ا�سباب الرئيسية لزواج ا��سباب الرئيسية لزواج ا��

� هذا 
�¹ة الممتدة والزيجات العائلية من الموضوعات البارزة ��¹ة الممتدة والزيجات العائلية من الموضوعات البارزة �� � أفراد ا�� أفراد ا�¹ة الممتدة والزيجات العائلية من الموضوعات البارزة ��¹ة الممتدة والزيجات العائلية من الموضوعات البارزة ��

�كان تأث±�كان تأث±�
ا ، كانت هناك آراء متضاربة حول أهمية المعتقدات الدينية كسبب لزواج 

�
ا ، كانت هناك آراء متضاربة حول أهمية المعتقدات الدينية كسبب لزواج 

�
�Àا ، كانت هناك آراء متضاربة حول أهمية المعتقدات الدينية كسبب لزواج  أخÀًا ، كانت هناك آراء متضاربة حول أهمية المعتقدات الدينية كسبب لزواج  أخÀأخ ً �Àأخ � المجال.

� ما إذا كان زواج 
� الدين ©� الدين ©� Àسلطوا الضوء ع� أهمية تأث �Àسلطوا الضوء ع� أهمية تأث � �طفال ، لكن جميع المشارك��طفال ، لكن جميع المشارك� �طفال ، لكن جميع المشارك��

طفال ، لكن جميع المشارك��طفال ، لكن جميع المشارك�ا�طفال ، لكن جميع المشارك��طفال ، لكن جميع المشارك��ا��طفال ، لكن جميع المشارك�ا�طفال ، لكن جميع المشارك�ا�طفال ، لكن جميع المشارك��طفال ، لكن جميع المشارك��
سمح له با�ستمرار.ُسمح له با�ستمرار.طفال سينخفض أو يسمح له با�ستمرار.ُسمح له با�ستمرار.ُطفال سينخفض أو يُسمح له با�ستمرار.طفال سينخفض أو يسمح له با�ستمرار.طفال سينخفض أو يسمح له با�ستمرار. طفال سينخفض أو ي�طفال سينخفض أو يا�طفال سينخفض أو ي�طفال سينخفض أو ي�ا��طفال سينخفض أو يا�طفال سينخفض أو يا�طفال سينخفض أو ي�طفال سينخفض أو ي�

ة ةس±ةس±°

رسـائل كسـب تأيـيـد

ا��عراف ا�جتماعية هي سلوكيات تتمسك بها توقعات المجتمع ومعتقداته. 

وج ابنه أو ابنته  � قد � يوافق الفرد فعلًيا ع� زواج ا��طفال، ولكن قد ي��

كطفل بسبب هذه التوقعات والمعتقدات والضغوط الحالية ومن أجل 

الفائدة المتصورة لهذا ا��مر كمسار للعمل. كانت العادات والتقاليد هي 
� §̈ § كث�§ من ا��حيان لزواج ا��طفال من قبل المجيب

�̄ المحرك الرئي°§ ا��ول 

� وأيضا موضوع رئي°§ من خ²ل المقاب²ت العميقة. عندما  ك�§ ع� مجموعة ال��

تم السؤال ما الذي يدفع هذه العادات والتقاليد تم اكتشاف وتحديد ث²ثة أسباب: (1) المعتقدات الموروثة والسلوك، (2) ثقافة 

§ والصحي 
�̄ العيب /توقعات المجتمع، (3) الثقافة القبلية (والزواج المعتمد ع� العائلة). كما أبرز التحليل الثانوي للمسح الديموغرا

§ أحدث 
�̄ § زواج ا�طفال من اقاربهم، وان هذه النسبة بقيت مرتفعة باستمرار مع مرور الوقت. 

�̄ ارتفاع معدل انتشار ا�طفال 

§ والصحي لعام 2017، افاد %9.5 من ا�طفال الذين تزوجوا قبل سن ال 15 ان لهم صلة بأزواجهم. 
�̄ بيانات للمسح الديموغرا

� ا�طفال الذين تزوجوا قبل سن ال 18 حيث ذكر %28.09 من ا�طفال ان لهم صلة بأزواجهم. §̈ والفرق أك�Ñ ب

§ ذلك 
�̄ § جميع الفئات، بما 

�̄ با�ضافة اÔ ذلك، تم تحديد المعاي�§ ا�جتماعية ع� انها ا�سباب ا�ساسية الدافعة لزواج ا�طفال 
� §̈ � ك² الوالدين (وخاصة تعليم الفتيات) وكذلك تم تحديد المراهق §̈ الفقر حيث تم تحديد العوائق ا�سلوكية امام التعليم ب

. كسبب رئي°§

§
�Õمسببات زواج ا�طفال ال Ñة" للفتيات (حماية سمعتها كونها التعريف الرئي°§ الذي قدمه المشاركون) أحد أك� كان ضمان "الس��

ة كانت سببا كافيا �ن تكون الفتاة  ورة ع� ان الس�� �Øالمقاب²ت بال §
�̄ ظهرت من تحليل البيانات ,ومع ذلك لم يتفق يتفق المشاركون 

� من داخل مجتمع ا��قليات ا��ردنية المهمشة أك�Û عرضة �عتبار سوترا السبب ا�ك�Û اهمية لزواج ا�طفال. §̈ وجة. كان المستطلع � م��

يعي والسيا
� دون وجود معاي�� اجتماعية وبرمجة  نظرا �ن المعاي�� ا�جتماعية تم تحديدها ع� انها المحرك ا�سا
� و الت��

مهارات الحياة فلن تقلل من زواج ا�طفال.

        يجب ان نتعامل مع ا�عراف 
ا�جتماعية من خ�ل الخطابات إذا 

أردنا الحد من زواج ا�طفال.

يبقى التعليم عام² وقائيا قويا ضد زواج ا�طفال وخاصة بالنسبة للفتيات. من تحليل ثانوي لمجموعة بيانات مسح السكان والصحة 

ا�áية حول مدى انتشار زواج ا�طفال من خ²ل التحصيل الدراß§ للطفل، يمكن رؤية اتجاه قوي يوضح ان مستويات التحصيل 

وج دون سن ال 15. ومع ذلك،  � � وان يكون م�� §̈ ايدة ترتبط بانخفاض مستويات زواج ا�طفال دون سن 18 لكل الزوج � الدراß§ الم��

� أنفسهم. §̈ فقد ابرزت البيانات النوعية العوائق السلوكية الهامة امام التعليم الموجودة لدى ا�باء/ مقدمي الرعاية والمراهق

ح  § تعارض تعليم الفتيات تحديدا مثل اعتقادهم انه "من العار ان تدرس الفتاة".اق��
�Õأشارت العديد من العوائق السلوكية ال

� الذكور و ا�ناث ان "عدم ا�هتمام  §̈ ح كل من البالغ � ان موقف الطفل الواحد قد يكون عائق امام ا�نتهاء. اق�� §̈ البالغ

§
�̄ بالتعليم"كان عائقا امام اتمام التعليم ,با�ضافة اÔ "عدم م²ئمته للتيارات التعليمية"، وان بعض الشباب قد � يدركون القيمة 

التعليم وان "ا�شخاص ا�خرين الذين يعملون دون مؤهل اثبتوا كمثال ان التعليم مضيعة للمال".

رسالة كسب التأييد 1:

رسالة كسب التأييد 2:

� واتمام المرحلة الثانوية، وخاصة بالنسبة 
        ا�نتقال من مرحلة التعليم ا�ساسية ا�بتدا��

للفتيات مهم للحد من زواج ا�طفال بالتنسيق مع لمعالجة العوائق السلوكية امام التعليم 
. ¤ ¤ ا�باء/مقدمي الرعاية والمراهق¥� ب¥�
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تعدد الزوجات

نرى الفقر الذي يقود

زواج ا��قارب / الزيجات 
العائلية

وتدخل ا���ة الممتدةلضغوط ا���ة 
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حجم ا���ة

القيمة العالية وقواعد الجنس حول 
الزواج

حول  المعتقدات القبلية والثقافية
الزيجات العائلية

� المناطق الريفية كعوامل المعتقدات والعادات الدينية 
ويعيشون ¥�
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رئيسية ¥�
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�وتدخل ا��وتدخل ا��ة الممتدة��ة الممتدة��ة الممتدة�لضغوط ا��لضغوط ا��ة ��ة ��ة 

�العنف الم��العنف الم��� ال�اع الزوجي�العنف الم��

�حجم ا��حجم ا��ة��ة��ة

القيمة العالية وقواعد الجنس حول 
الزواج

حول  المعتقدات القبلية والثقافية
الزيجات العائلية

كعوامل  المناطق الريفية كعوامل  المناطق الريفية كعوامل المعتقدات والعادات الدينية  �
�ويعيشون ¥�ويعيشون ¥�

طفال.�طفال. انتشار زواج ا�طفال.�طفال.� انتشار زواج ا��طفال. انتشار زواج ا�طفال. انتشار زواج ا�طفال.�طفال.�طفال. �
�رئيسية ¥�رئيسية ¥�
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��ع� المستوى المؤس
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التعليمية (والمعتقدات 
حول أهمية التعليم - عامل 

خطر أيًضا ع� مستوى 
� ا��فراد  الع�قات ب��

والمجتمع)

� عدم المساواة ب��
� الجنس��

(المعاملة التفضيلية ل��و�د، 
والحاجة إ� حماية إضافية 

للفتيات ، وما إ� ذلك).

هي مجموعة من 
� والسياسات  القوان��

المحيطة لزواج 
� ذلك

ا��طفال، بما ��

وجدنا مواقف تجاه

يعات جديدة ولكن أيًضا بعض  ت��
� التسجيل ، إلخ) 

الممارسات (مثل التأخر ©�
� حددها المشاركون ع� أنها تسمح 

ال±²
باستمرار زواج ا��طفال.

تشمل العوامل المؤسسية ا��خرى
الناشئة عن الدراسة النوعية التعاريف 

� المؤسسات حول  والمعتقدات المختلفة ب��
المصطلحات والتعاريف المتعلقة بزواج 

ا��طفال.

� ذلك
كما ظهرت العديد من الدوافع ا�جتماعية - بما ��

ة والضغط المجتمعي المرتبط به والذي كان مرتبطًا أيًضا بالقيمة  مفهوم الس±°
ا�جتماعية العالية للزواج (خاصًة للفتيات)، وا�حتمال الناتج عن ثرثرة المجتمع عندما لم 
� ، فإن المعاي�À الجنسانية ، وخاصة حول سن الزواج ، تدعم  تكن سوترا محمية. وفًقا للمشارك��

كل من ا��سباب الرئيسية لزواج ا��طفال.

� هذا 
كان تأث±� أفراد ا��¹ة الممتدة والزيجات العائلية من الموضوعات البارزة ��

ًا ، كانت هناك آراء متضاربة حول أهمية المعتقدات الدينية كسبب لزواج  �Àالمجال. أخ
� ما إذا كان زواج 

� سلطوا الضوء ع� أهمية تأث�À الدين ©� ا��طفال ، لكن جميع المشارك��
ا��طفال سينخفض أو يُسمح له با�ستمرار.

ة س±°

��ع� المستوى المؤس

، ع� المستوى الهيك��

الفقر وبرزت أسباب الفقر 

الدنيئة كمحرك رئي��
كما كان نقص الفرص 

التعليمية (والمعتقدات 
حول أهمية التعليم - عامل 

ًخطر أيًضا ع� مستوى خطر أيضا ع� مستوى خطر أيضا ع� مستوى 
� ا�� ا�فراد �فراد �فراد  �الع�قات ب��الع�قات ب� �الع�قات ب��

والمجتمع)

�عدم المساواة ب��عدم المساواة ب� �عدم المساواة ب��
�الجنس��الجنس�� �الجنس��

�(المعاملة التفضيلية ل��(المعاملة التفضيلية ل�و�د، �و�د، �و�د، 

والحاجة إ� حماية إضافية 
للفتيات ، وما إ� ذلك).

هي مجموعة من 
�القوان��القوان�� والسياسات  �القوان��

المحيطة لزواج 
� ذلك

�طفال، بما ��طفال، بما �� طفال، بما ��طفال، بما �ا�طفال، بما ��طفال، بما ��ا��طفال، بما �ا�طفال، بما �ا�طفال، بما ��طفال، بما ��

وجدنا مواقف تجاه

ً ولكن أيًضا بعض  ولكن أيضا بعض  ولكن أيضا بعض  يعات جديدة �ت��ت��

�الممارسات (مثل التأخر ©�الممارسات (مثل التأخر ©� التسجيل ، إلخ) 

±ال²±ال�² حددها المشاركون ع� أنها تسمح 

طفال.�طفال.باستمرار زواج ا�طفال.�طفال.�باستمرار زواج ا��طفال.باستمرار زواج ا�طفال.باستمرار زواج ا�طفال.�طفال.�طفال.

خرى�خرىتشمل العوامل المؤسسية ا�خرى�خرى�تشمل العوامل المؤسسية ا��خرىتشمل العوامل المؤسسية ا�خرىتشمل العوامل المؤسسية ا�خرى�خرى�خرى
الناشئة عن الدراسة النوعية التعاريف 

�والمعتقدات المختلفة ب��والمعتقدات المختلفة ب� المؤسسات حول  �والمعتقدات المختلفة ب��
المصطلحات والتعاريف المتعلقة بزواج 

طفال.�طفال.ا�طفال.�طفال.�ا��طفال.ا�طفال.ا�طفال.�طفال.�طفال.

� ذلك
�كما ظهرت العديد من الدوافع ا�جتماعية - بما ��كما ظهرت العديد من الدوافع ا�جتماعية - بما ��
�كما ظهرت العديد من الدوافع ا�جتماعية - بما ��

ًا أيًضا بالقيمة ا أيضا بالقيمة ا أيًضا بالقيمة  ا أيضة والضغط المجتمعي المرتبط به والذي كان مرتبطا أيضة والضغط المجتمعي المرتبط به والذي كان مرتبطا أيضًا أيضً ة والضغط المجتمعي المرتبط به والذي كان مرتبطمفهوم الس±ة والضغط المجتمعي المرتبط به والذي كان مرتبطمفهوم الس± °مفهوم الس±°

ً للفتيات)، وا�حتمال الناتج عن ثرثرة المجتمع عندما لم 
ة والضغط المجتمعي المرتبط به والذي كان مرتبط

ً
ة والضغط المجتمعي المرتبط به والذي كان مرتبط

ا�جتماعية العالية للزواج (خاصة
� ، فإن المعاي�À ، فإن المعايÀ الجنسانية ، وخاصة حول سن الزواج ، تدعم  �ا للمشارك��ا للمشارك�� �ا للمشارك�� ا للمشارك�تكن سوترا محمية. وفقا للمشارك�تكن سوترا محمية. وفًق

طفال.�طفال.سباب الرئيسية لزواج ا�طفال.�طفال.�سباب الرئيسية لزواج ا��طفال.سباب الرئيسية لزواج ا�طفال.سباب الرئيسية لزواج ا�طفال.�طفال.�طفال. �كل من ا��كل من ا�سباب الرئيسية لزواج ا��سباب الرئيسية لزواج ا��

� هذا 
�¹ة الممتدة والزيجات العائلية من الموضوعات البارزة ��¹ة الممتدة والزيجات العائلية من الموضوعات البارزة �� � أفراد ا�� أفراد ا�¹ة الممتدة والزيجات العائلية من الموضوعات البارزة ��¹ة الممتدة والزيجات العائلية من الموضوعات البارزة ��

�كان تأث±�كان تأث±�
ا ، كانت هناك آراء متضاربة حول أهمية المعتقدات الدينية كسبب لزواج 

�
ا ، كانت هناك آراء متضاربة حول أهمية المعتقدات الدينية كسبب لزواج 

�
�Àا ، كانت هناك آراء متضاربة حول أهمية المعتقدات الدينية كسبب لزواج  أخÀًا ، كانت هناك آراء متضاربة حول أهمية المعتقدات الدينية كسبب لزواج  أخÀأخ ً �Àأخ � المجال.

� ما إذا كان زواج 
� الدين ©� الدين ©� Àسلطوا الضوء ع� أهمية تأث �Àسلطوا الضوء ع� أهمية تأث � �طفال ، لكن جميع المشارك��طفال ، لكن جميع المشارك� �طفال ، لكن جميع المشارك��

طفال ، لكن جميع المشارك��طفال ، لكن جميع المشارك�ا�طفال ، لكن جميع المشارك��طفال ، لكن جميع المشارك��ا��طفال ، لكن جميع المشارك�ا�طفال ، لكن جميع المشارك�ا�طفال ، لكن جميع المشارك��طفال ، لكن جميع المشارك��
سمح له با�ستمرار.ُسمح له با�ستمرار.طفال سينخفض أو يسمح له با�ستمرار.ُسمح له با�ستمرار.ُطفال سينخفض أو يُسمح له با�ستمرار.طفال سينخفض أو يسمح له با�ستمرار.طفال سينخفض أو يسمح له با�ستمرار. طفال سينخفض أو ي�طفال سينخفض أو يا�طفال سينخفض أو ي�طفال سينخفض أو ي�ا��طفال سينخفض أو يا�طفال سينخفض أو يا�طفال سينخفض أو ي�طفال سينخفض أو ي�

ة ةس±ةس±°

رسـائل كسـب تأيـيـد

ا��عراف ا�جتماعية هي سلوكيات تتمسك بها توقعات المجتمع ومعتقداته. 

وج ابنه أو ابنته  � قد � يوافق الفرد فعلًيا ع� زواج ا��طفال، ولكن قد ي��

كطفل بسبب هذه التوقعات والمعتقدات والضغوط الحالية ومن أجل 

الفائدة المتصورة لهذا ا��مر كمسار للعمل. كانت العادات والتقاليد هي 
� §̈ § كث�§ من ا��حيان لزواج ا��طفال من قبل المجيب

�̄ المحرك الرئي°§ ا��ول 

� وأيضا موضوع رئي°§ من خ²ل المقاب²ت العميقة. عندما  ك�§ ع� مجموعة ال��

تم السؤال ما الذي يدفع هذه العادات والتقاليد تم اكتشاف وتحديد ث²ثة أسباب: (1) المعتقدات الموروثة والسلوك، (2) ثقافة 

§ والصحي 
�̄ العيب /توقعات المجتمع، (3) الثقافة القبلية (والزواج المعتمد ع� العائلة). كما أبرز التحليل الثانوي للمسح الديموغرا

§ أحدث 
�̄ § زواج ا�طفال من اقاربهم، وان هذه النسبة بقيت مرتفعة باستمرار مع مرور الوقت. 

�̄ ارتفاع معدل انتشار ا�طفال 

§ والصحي لعام 2017، افاد %9.5 من ا�طفال الذين تزوجوا قبل سن ال 15 ان لهم صلة بأزواجهم. 
�̄ بيانات للمسح الديموغرا

� ا�طفال الذين تزوجوا قبل سن ال 18 حيث ذكر %28.09 من ا�طفال ان لهم صلة بأزواجهم. §̈ والفرق أك�Ñ ب

§ ذلك 
�̄ § جميع الفئات، بما 

�̄ با�ضافة اÔ ذلك، تم تحديد المعاي�§ ا�جتماعية ع� انها ا�سباب ا�ساسية الدافعة لزواج ا�طفال 
� §̈ � ك² الوالدين (وخاصة تعليم الفتيات) وكذلك تم تحديد المراهق §̈ الفقر حيث تم تحديد العوائق ا�سلوكية امام التعليم ب

. كسبب رئي°§

§
�Õمسببات زواج ا�طفال ال Ñة" للفتيات (حماية سمعتها كونها التعريف الرئي°§ الذي قدمه المشاركون) أحد أك� كان ضمان "الس��

ة كانت سببا كافيا �ن تكون الفتاة  ورة ع� ان الس�� �Øالمقاب²ت بال §
�̄ ظهرت من تحليل البيانات ,ومع ذلك لم يتفق يتفق المشاركون 

� من داخل مجتمع ا��قليات ا��ردنية المهمشة أك�Û عرضة �عتبار سوترا السبب ا�ك�Û اهمية لزواج ا�طفال. §̈ وجة. كان المستطلع � م��

يعي والسيا
� دون وجود معاي�� اجتماعية وبرمجة  نظرا �ن المعاي�� ا�جتماعية تم تحديدها ع� انها المحرك ا�سا
� و الت��

مهارات الحياة فلن تقلل من زواج ا�طفال.

        يجب ان نتعامل مع ا�عراف 
ا�جتماعية من خ�ل الخطابات إذا 

أردنا الحد من زواج ا�طفال.

يبقى التعليم عام² وقائيا قويا ضد زواج ا�طفال وخاصة بالنسبة للفتيات. من تحليل ثانوي لمجموعة بيانات مسح السكان والصحة 

ا�áية حول مدى انتشار زواج ا�طفال من خ²ل التحصيل الدراß§ للطفل، يمكن رؤية اتجاه قوي يوضح ان مستويات التحصيل 

وج دون سن ال 15. ومع ذلك،  � � وان يكون م�� §̈ ايدة ترتبط بانخفاض مستويات زواج ا�طفال دون سن 18 لكل الزوج � الدراß§ الم��

� أنفسهم. §̈ فقد ابرزت البيانات النوعية العوائق السلوكية الهامة امام التعليم الموجودة لدى ا�باء/ مقدمي الرعاية والمراهق

ح  § تعارض تعليم الفتيات تحديدا مثل اعتقادهم انه "من العار ان تدرس الفتاة".اق��
�Õأشارت العديد من العوائق السلوكية ال

� الذكور و ا�ناث ان "عدم ا�هتمام  §̈ ح كل من البالغ � ان موقف الطفل الواحد قد يكون عائق امام ا�نتهاء. اق�� §̈ البالغ

§
�̄ بالتعليم"كان عائقا امام اتمام التعليم ,با�ضافة اÔ "عدم م²ئمته للتيارات التعليمية"، وان بعض الشباب قد � يدركون القيمة 

التعليم وان "ا�شخاص ا�خرين الذين يعملون دون مؤهل اثبتوا كمثال ان التعليم مضيعة للمال".

رسالة كسب التأييد 1:

رسالة كسب التأييد 2:

� واتمام المرحلة الثانوية، وخاصة بالنسبة 
        ا�نتقال من مرحلة التعليم ا�ساسية ا�بتدا��

للفتيات مهم للحد من زواج ا�طفال بالتنسيق مع لمعالجة العوائق السلوكية امام التعليم 
. ¤ ¤ ا�باء/مقدمي الرعاية والمراهق¥� ب¥�
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� هي � جميع مجموعات المجيب��
�� النتائج النوعية، فإن الدوافع الخمسة الرئيسية لزواج ا��طفال �

��

من جميع البيانات (النوعية، مراجعة ا��دبيات والتحليل الثانوي للبيانات الكمية) يمكننا أن نجد عوامل الخطر والحماية التالية 
ضافة إ� محركات زواج ا��طفال: با��

ع� المستوى الفردي ، ظهرت عدة عوامل منها ....

با��ضافة إ� ذلك، حدد 
المشاركون أهمية

(١) العرف والتقاليد 

ة � كث�� من (5) س��
� ذلك ا�ستقرار الما�� وا��من، ولكن ��

 حددها المشاركون بطرق متعددة بما ��
ا��حيان تستخدم لوصف حماية سمعة الفتيات).

(3) منازل مكسورة / (2) الفقر
تفكك ا��¡ة

(4) نقص المعرفة

التحصيل العلمي
(كل من ا��طفال وأولياء 

أمورهم)

بما  المعتقدات الفردية،
� ذلك المواقف تجاه 

��
التعليم (وخاصة بالنسبة 

للفتيات)

ethnicity (including
membership of the

(Dom community

الجنس (الفتيات أك�±
عرضة للخطر)

ة الزيجات العائليةس��
وأهمية الزواج

� وضع ال°جئ��

� جميع مجموعات المجيب�� جميع مجموعات المجيب� هي � جميع مجموعات المجيب�� �
��طفال ��طفال � طفال ��طفال � النتائج النوعية، فإن الدوافع الخمسة الرئيسية لزواج ا�طفال ��طفال �� النتائج النوعية، فإن الدوافع الخمسة الرئيسية لزواج ا��طفال � النتائج النوعية، فإن الدوافع الخمسة الرئيسية لزواج ا�طفال � النتائج النوعية، فإن الدوافع الخمسة الرئيسية لزواج ا�طفال ��طفال �� �

��

�من جميع البيانات (النوعية، مراجعة ا��من جميع البيانات (النوعية، مراجعة ا�دبيات والتحليل الثانوي للبيانات الكمية) يمكننا أن نجد عوامل الخطر والحماية التالية �دبيات والتحليل الثانوي للبيانات الكمية) يمكننا أن نجد عوامل الخطر والحماية التالية �دبيات والتحليل الثانوي للبيانات الكمية) يمكننا أن نجد عوامل الخطر والحماية التالية 

طفال:�طفال:ضافة إ� محركات زواج ا�طفال:�طفال:�ضافة إ� محركات زواج ا��طفال:ضافة إ� محركات زواج ا�طفال:ضافة إ� محركات زواج ا�طفال:�طفال:�طفال: ضافة إ� محركات زواج ا�با�ضافة إ� محركات زواج ا�با�� �با��

ع� المستوى الفردي ، ظهرت عدة عوامل منها ....

�با��ضافة إ� ذلك، حدد با�ضافة إ� ذلك، حدد با��ضافة إ� ذلك، حدد 
المشاركون أهمية

(١) العرف والتقاليد 

ة) س�ة) س�ة �) س�� � كث�� كث�� من (5 �
�من، ولكن ��من، ولكن �� � وا�� وا�من، ولكن ��من، ولكن ��

� ذلك ا�ستقرار الما��
� حددها المشاركون بطرق متعددة بما �� حددها المشاركون بطرق متعددة بما ��

حيان تستخدم لوصف حماية سمعة الفتيات).�حيان تستخدم لوصف حماية سمعة الفتيات).ا�حيان تستخدم لوصف حماية سمعة الفتيات).�حيان تستخدم لوصف حماية سمعة الفتيات).�ا��حيان تستخدم لوصف حماية سمعة الفتيات).ا�حيان تستخدم لوصف حماية سمعة الفتيات).ا�حيان تستخدم لوصف حماية سمعة الفتيات).�حيان تستخدم لوصف حماية سمعة الفتيات).�حيان تستخدم لوصف حماية سمعة الفتيات).

(3) منازل مكسورة / (2) الفقر
�تفكك ا��تفكك ا�¡ة�¡ة�¡ة

(4) نقص المعرفة

التحصيل العلمي
طفال وأولياء 

التحصيل العلمي
طفال وأولياء 

التحصيل العلمي
طفال وأولياء �طفال وأولياء (كل من ا�طفال وأولياء �طفال وأولياء �(كل من ا��طفال وأولياء (كل من ا�طفال وأولياء (كل من ا�طفال وأولياء �طفال وأولياء �
أمورهم)

بما  المعتقدات الفردية،
� ذلك المواقف تجاه 

��
التعليم (وخاصة بالنسبة 

للفتيات)

ethnicity (including
membership of the

(Dom community

± (الفتيات أك�± (الفتيات أك� الجنس
عرضة للخطر)

ة الزيجات العائليةةس�ةس��
وأهمية الزواج

�وضع ال°جئ��وضع ال°جئ� �وضع ال°جئ��

ع� المستوى ا�جتماعي 

، ع� المستوى الشخ��

وجدنا مواقف تجاه

تعدد الزوجات

نرى الفقر الذي يقود

زواج ا��قارب / الزيجات 
العائلية

وتدخل ا���ة الممتدةلضغوط ا���ة 

�� � ال�اع الزوجيالعنف الم��

حجم ا���ة

القيمة العالية وقواعد الجنس حول 
الزواج

حول  المعتقدات القبلية والثقافية
الزيجات العائلية

� المناطق الريفية كعوامل المعتقدات والعادات الدينية 
ويعيشون ¥�

� انتشار زواج ا��طفال.
رئيسية ¥�
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نجد  ان  ميكننا  الكمية(  للبيانات  الثانوي  والتحليل 

محركات  اىل  باإلضافة  التالية  والحامية  الخطر  عوامل 

الزواج.


