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شكر وتقدير

تم إعداد هذا التقرير من قبل كل من د. ديبورا فراي، وزين كردي وتابيثا 
كاسي من جامعة أدنبرة، وذلك بتكليف من اليونيسف وبقيادة المجلس ا��على 

للسكان. نتقدم بشكر خاص إلى تاكويا نوماجيري وتشاد حمادي من جامعة 
أدنبرة لتقديمهم المساعدة في جوانب مختلفة من هذا التقرير.

كما نتوجه بشكر خاص لفريق عمل Analyseize من ا�ستشاريين والميسرين 
في ا��ردن الذين تولوا إدارة المكون النوعي لهذه الدراسة من خ§ل إجراء 
مقاب§ت مع مجموعات من أولياء ا��مور واليافعين وأفراد ا��سرة الممتدة 

وال§جئين وغيرهم وذلك بهدف جمع م§حظاتهم وآرائهم. لقد كان فريق 
عمل Analyseize مؤثًرا أيًضا في المعالجة المدروسة للم§حظات والتغذية 
الراجعة الواردة من اللجنة الوطنية للحد من زواج ا��طفال لتصميم دراسة 

نوعية مبسطة تضمنت أيًضا عنصر ا��عراف ا�جتماعية الكمية. كما كانت تقارير 
الميسرين مفصلة ودقيقة، مما أتاح الفرصة للحصول على تحليل غني حول 

هذا التقرير.

عداد هذا التقرير ممكناً لو� الدعم  Â� لم يكن العمل الذي تم إنجازه
والمدخ§ت التي تم تقديمها من قبل اثنين من أهم موظفي مكتب اليونيسف 

في ا��ردن: السيدة ربى حكمت، خبيرة حماية الطفل والتي كانت تقوم بدور 
مركز التنسيق خ§ل هذه الدراسة والسيدة مها حمصي، رئيسة قسم حماية 

الطفل .

كما نقدر الدعم الذي  قدمه المجلس ا��على للسكان و اللجنة الوطنية للحد 
من زواج ا��طفال من م§حظات قيمة حول تصميم الدراسة وأخذ العينات 

وكذلك النتائج. نحن ممتنون كذلك للمشاركين الذين قدموا معلومات حقيقية 
وموثوقة ومفيدة حول أفكارهم ومعتقداتهم فيما يتعلق بالدوافع الكامنة 

وراء زواج ا��طفال. كما نعرب عن امتناننا لصانعي السياسات والمهنيين ورجال 
الدين الذين ساعدوا في الدراسة وقدموا أفكاًرا حول دوافع زواج ا��طفال 

ضافة إلى طرق الحد من زواج ا��طفال في ا��ردن على نحو فعال. Âبا�
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يزداد انتشار زواج ا��طفال مرة أخرى بعد عقد من ا�نخفاض.
� زواج ا�طفال لمن تقل أعمارهم عن 18

� عامي 2007 و 2012 �� � انخفاًضا تدريجًيا ب��
تُظهر بيانات المسح الصحي الديمغرا��

� الزواج لكل من ا�طفال دون سن 15 عاًما أو أقل من 18 عاًما 
عاًما ، وبدرجة أقل لمن تقل أعمارهم عن 15 عاًما. تظهر زيادة ��

� أحدث البيانات من 2017/2018.
��

� ط�ق ا��طفال أيًضا وفًقا ��حدث بيانات مسح السكان و الصحة ا��ية.
يتغ�� ا�تجاه ��

� أحدث البيانات اعتباًرا من 
� الزواج لكل من ا�طفال دون سن 15 عاًما والذين تقل أعمارهم عن 18 عاًما ��

يتم عرض الزيادات ��
.2017/2018
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تقل أع
رهم عن 

� عام 2012،
��

� الط»ق ب��
أولئك الذين تزوجوا

سن 18 سنة أو
اصغر كان أك¦³ قلي»

�
شائعة ��

أفقر

richest &
(4.3%)

wealth
quintiles

second &
(3.9%)(2.6%)(1.6%)(2.3%)

quintiles

compared to

the middlefourth

richest &
(6.5%)

fourth &
(4.2%)

quintiles
than in

the middle
(3.0%)

second
(1.9%)

poorest &
(3.0%)

quintiles

طفال مرة أخرى بعد عقد من ا�نخفاض.�طفال مرة أخرى بعد عقد من ا�نخفاض.يزداد انتشار زواج ا�طفال مرة أخرى بعد عقد من ا�نخفاض.�طفال مرة أخرى بعد عقد من ا�نخفاض.�يزداد انتشار زواج ا��طفال مرة أخرى بعد عقد من ا�نخفاض.يزداد انتشار زواج ا�طفال مرة أخرى بعد عقد من ا�نخفاض.يزداد انتشار زواج ا�طفال مرة أخرى بعد عقد من ا�نخفاض.�طفال مرة أخرى بعد عقد من ا�نخفاض.�طفال مرة أخرى بعد عقد من ا�نخفاض.
طفال لمن تقل أعمارهم عن طفال لمن تقل أعمارهم عن  زواج ا�طفال لمن تقل أعمارهم عن طفال لمن تقل أعمارهم عن  زواج ا�طفال لمن تقل أعمارهم عن  زواج ا�طفال لمن تقل أعمارهم عن  زواج ا�طفال لمن تقل أعمارهم عن طفال لمن تقل أعمارهم عن طفال لمن تقل أعمارهم عن 18 �

�ا ب��ا ب� عامي 2007 و 2012 �� �ا ب�� ا ب�ًا تدريجًيا ب�ا تدريجيا ب�ا تدريجًي ا ب�ا تدريجيا ب�ً ا ب�ً ً انخفاًضا تدريجي انخفاضا تدريجي انخفاًض
�ظهر بيانات المسح الصحي الديمغرا��ظهر بيانات المسح الصحي الديمغرا��
�ظهر بيانات المسح الصحي الديمغرا��

ظهر بيانات المسح الصحي الديمغرا�تظهر بيانات المسح الصحي الديمغرا�تظهر بيانات المسح الصحي الديمغرا�ُظهر بيانات المسح الصحي الديمغرا�ُ
ً عاًما  عاما  عاًما  ً عاًما أو أقل من  عاما أو أقل من  عاًما أو أقل من 18 طفال دون سن طفال دون سن  الزواج لكل من ا�طفال دون سن طفال دون سن  الزواج لكل من ا�طفال دون سن  الزواج لكل من ا�طفال دون سن  الزواج لكل من ا�طفال دون سن طفال دون سن طفال دون سن 15 �

�ا. تظهر زيادة ��ا. تظهر زيادة �� ً عاًما. تظهر زيادة � عاما. تظهر زيادة � عاًم ًعاًما ، وبدرجة أقل لمن تقل أعمارهم عن عاما ، وبدرجة أقل لمن تقل أعمارهم عن عاًما ، وبدرجة أقل لمن تقل أعمارهم عن 15
� أحدث البيانات من 2017/2018.

��
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� ا�تجاه �� ا�تجاه �� �يتغ��يتغ�
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هذا ا�تجاه تغ¦�
2017 � عام

��

زواج ا��طفال
ب�غ عنها تم ا�³

� الط»ق
لينتهي ��

�
� كث¦� من ا�حيان ��

��

 إطار تلك الع�قات مقارنة 
ايد لخطر التعرض للعنف �� � وجون معرضون بشكل م�� � ا��طفال الذين ي��

. � بالبالغ�

يظل التعليم عام� وقائيا قويا ضد زواج ا��طفال، وخاصة بالنسبة للفتيات. من تحليل ثانوي لمسح السكان 
والصحة ا��ية حول مدى انتشار زواج ا��طفال ضد التحصيل العلمي ، يمكن م�حظة وجود اتجاه قوي يوضح أن

20.5 % من
� بعد 18 سنة وج� � الم��

من العمر.

29.9 % من أولئك 
الذين تزوجوا قبل 18 سنة

تعرضوا لهذه ا��صابات

مقارنة مع

زيادة مستويات التعليمية
ترتبط مع

انخفاض مستويات زواج ا��طفال 
لكل من تقل أعمارهم عن 18 سنة 
والذين تقل أعمارهم عن 15 سنة.

يوضح تحليل اتجاهات 
¨ و الصحة 

©ªالمسح السكا
ا��ية ل��عوام 2007

و2009 و 2012 و2017
ذلك

عرضة ل�¤صابة نتيجة للعنف من زوجهم ³́ 18 سنة كانوا أك أولئك الذين تزوجوا دون سن
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عرضة ل�¤صابة نتيجة للعنف من زوجهم ³́ 18 سنة كانوا أك أولئك الذين تزوجوا دون سن

 إطار تلك الع�قات مقارنة 
�ايد لخطر التعرض للعنف ��ايد لخطر التعرض للعنف �� ايد لخطر التعرض للعنف �وجون معرضون بشكل م�ايد لخطر التعرض للعنف �وجون معرضون بشكل م� �وجون معرضون بشكل م�� �وجون معرضون بشكل م�� وجون معرضون بشكل م�طفال الذين ي�وجون معرضون بشكل م�طفال الذين ي� �طفال الذين ي�� �طفال الذين ي�� طفال الذين ي��طفال الذين ي�ا�طفال الذين ي��طفال الذين ي��ا��طفال الذين ي�ا�طفال الذين ي�ا�طفال الذين ي��طفال الذين ي��

�بالبالغ��بالبالغ�. بالبالغ�

طفال، وخاصة بالنسبة للفتيات. �طفال، وخاصة بالنسبة للفتيات. يظل التعليم عام� وقائيا قويا ضد زواج ا�طفال، وخاصة بالنسبة للفتيات. �طفال، وخاصة بالنسبة للفتيات. �يظل التعليم عام� وقائيا قويا ضد زواج ا��طفال، وخاصة بالنسبة للفتيات. يظل التعليم عام� وقائيا قويا ضد زواج ا�طفال، وخاصة بالنسبة للفتيات. يظل التعليم عام� وقائيا قويا ضد زواج ا�طفال، وخاصة بالنسبة للفتيات. �طفال، وخاصة بالنسبة للفتيات. �طفال، وخاصة بالنسبة للفتيات. من تحليل ثانوي لمسح السكان 
طفال ضد التحصيل العلمي ، يمكن م�حظة وجود اتجاه قوي يوضح أن�طفال ضد التحصيل العلمي ، يمكن م�حظة وجود اتجاه قوي يوضح أنوالصحة ا��ية حول مدى انتشار زواج ا�طفال ضد التحصيل العلمي ، يمكن م�حظة وجود اتجاه قوي يوضح أن�طفال ضد التحصيل العلمي ، يمكن م�حظة وجود اتجاه قوي يوضح أن�والصحة ا��ية حول مدى انتشار زواج ا��طفال ضد التحصيل العلمي ، يمكن م�حظة وجود اتجاه قوي يوضح أنوالصحة ا��ية حول مدى انتشار زواج ا�طفال ضد التحصيل العلمي ، يمكن م�حظة وجود اتجاه قوي يوضح أنوالصحة ا��ية حول مدى انتشار زواج ا�طفال ضد التحصيل العلمي ، يمكن م�حظة وجود اتجاه قوي يوضح أن�طفال ضد التحصيل العلمي ، يمكن م�حظة وجود اتجاه قوي يوضح أن�طفال ضد التحصيل العلمي ، يمكن م�حظة وجود اتجاه قوي يوضح أن

20.5 % من
� بعد 18 سنة وج�وج� وج�الم�وج�الم� �الم�� �الم��

من العمر.

29.9 % من أولئك 
الذين تزوجوا قبل 18 سنة

صاباتتعرضوا لهذه ا�صاباتتعرضوا لهذه ا��صابات �تعرضوا لهذه ا��

مقارنة مع

زيادة مستويات التعليمية
ترتبط مع

طفال �طفال انخفاض مستويات زواج ا�طفال �طفال �انخفاض مستويات زواج ا��طفال انخفاض مستويات زواج ا�طفال انخفاض مستويات زواج ا�طفال �طفال �طفال 
لكل من تقل أعمارهم عن 18 سنة 

انخفاض مستويات زواج ا�
لكل من تقل أعمارهم عن 

انخفاض مستويات زواج ا�

والذين تقل أعمارهم عن 15 سنة.

يوضح تحليل اتجاهات 
¨المسح السكاª̈المسح السكاª̈ و الصحة 
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ذلك

¤عرضة ل�¤صابةعرضة ل�صابةعرضة ل�¤صابة نتيجة للعنف من زوجهم ³́ كانوا أك´ ³ كانوا أك 18 سنة أولئك الذين تزوجوا دون سن
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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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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 ¥�

ع� المستوى ا�جتماعي 

، ع� المستوى الشخ��

وجدنا مواقف تجاه

تعدد الزوجات

نرى الفقر الذي يقود

�زواج ا��زواج ا�قارب / الزيجات �قارب / الزيجات �قارب / الزيجات 

العائلية

�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

، 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¥�

دراسة نوعية حول ا �عراف ا جتماعية وا �سباب ا قتصادية الكامنة12

 التي تؤدي إلى زواج ا �طفال في ا �ردن



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¥�

رسـائل كسـب تأيـيـد

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

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

كطفل بسبب هذه التوقعات والمعتقدات والضغوط الحالية ومن أجل 

�الفائدة المتصورة لهذا ا��الفائدة المتصورة لهذا ا�مر كمسار للعمل. كانت العادات والتقاليد هي �مر كمسار للعمل. كانت العادات والتقاليد هي �مر كمسار للعمل. كانت العادات والتقاليد هي 

̈�طفال من قبل المجيب¨ �طفال من قبل المجيب §̈ §طفال من قبل المجيب
طفال من قبل المجيب¨�طفال من قبل المجيب¨حيان لزواج ا�طفال من قبل المجيب¨�طفال من قبل المجيب¨�حيان لزواج ا��طفال من قبل المجيب¨حيان لزواج ا�طفال من قبل المجيب¨حيان لزواج ا�طفال من قبل المجيب¨�طفال من قبل المجيب¨� حيان لزواج ا��حيان لزواج ا� من ا�حيان لزواج ا��حيان لزواج ا�� من ا��حيان لزواج ا� من ا�حيان لزواج ا� من ا�حيان لزواج ا��حيان لزواج ا�� § كث�§ كث�§ §

�̄ ̄�ول  �ول  � ا�� ا�ول ¯�ول ¯�
المحرك الرئي°§

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

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

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

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

§
�̄ ̄§ارتفاع معدل انتشار ا�طفال  §ارتفاع معدل انتشار ا�طفال 
�̄ �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 §بيانات للمسح الديموغرا
�̄ �بيانات للمسح الديموغرا

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

§ ذلك 
�̄ ̄§ جميع الفئات، بما  § جميع الفئات، بما 
�̄ � جميع الفئات، بما 

§
�̄ ̄§ ا�جتماعية ع� انها ا�سباب ا�ساسية الدافعة لزواج ا�طفال  § ا�جتماعية ع� انها ا�سباب ا�ساسية الدافعة لزواج ا�طفال 
�̄ � ا�جتماعية ع� انها ا�سباب ا�ساسية الدافعة لزواج ا�طفال  §با�ضافة اÔ ذلك، تم تحديد المعاي�§با�ضافة اÔ ذلك، تم تحديد المعاي�

̈� ك² الوالدين (وخاصة تعليم الفتيات) وكذلك تم تحديد المراهق¨ � ك² الوالدين (وخاصة تعليم الفتيات) وكذلك تم تحديد المراهق §̈ § ك² الوالدين (وخاصة تعليم الفتيات) وكذلك تم تحديد المراهق ̈�الفقر حيث تم تحديد العوائق ا�سلوكية امام التعليم ب¨ �الفقر حيث تم تحديد العوائق ا�سلوكية امام التعليم ب §̈ §الفقر حيث تم تحديد العوائق ا�سلوكية امام التعليم ب
. كسبب رئي°§

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

ة كانت سببا كافيا �ن تكون الفتاة ورة ع� ان الس�ة كانت سببا كافيا �ن تكون الفتاة ورة ع� ان الس�ة كانت سببا كافيا �ن تكون الفتاة  �ورة ع� ان الس�� Øورة ع� ان الس� المقاب²ت بالØورة ع� ان الس� المقاب²ت بال �Øالمقاب²ت بال �
§
�̄ ̄§ظهرت من تحليل البيانات ,ومع ذلك لم يتفق يتفق المشاركون  §ظهرت من تحليل البيانات ,ومع ذلك لم يتفق يتفق المشاركون 
�̄ �ظهرت من تحليل البيانات ,ومع ذلك لم يتفق يتفق المشاركون 

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

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

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 

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

̈�فقد ابرزت البيانات النوعية العوائق السلوكية الهامة امام التعليم الموجودة لدى ا�باء/ مقدمي الرعاية والمراهق¨ أنفسهم. �فقد ابرزت البيانات النوعية العوائق السلوكية الهامة امام التعليم الموجودة لدى ا�باء/ مقدمي الرعاية والمراهق §̈ §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�ح  تعارض تعليم الفتيات تحديدا مثل اعتقادهم انه "من العار ان تدرس الفتاة".اق�ح  � تعارض تعليم الفتيات تحديدا مثل اعتقادهم انه "من العار ان تدرس الفتاة".اق��

§Õأشارت العديد من العوائق السلوكية ال�Õأشارت العديد من العوائق السلوكية ال�

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

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

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

للفتيات مهم للحد من زواج ا�طفال بالتنسيق مع لمعالجة العوائق السلوكية امام التعليم 
¤ ا�باء/مقدمي الرعاية والمراهق¥¤ ا�باء/مقدمي الرعاية والمراهق¥. � ا�باء/مقدمي الرعاية والمراهق¥� �ب¥�ب¥¤
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�
��يك الحميم  وجون بسن مبكر معرضون للعنف من ال�� � ا طفال الذين ي��

. يش�� تحليل مسح السكان والصحة  � تلك الع�قات بالمقارنة مع البالغ��

ا �ية للسنوات 2007، 2009، 2012 و 2017 ا� ان اولئك الذين تزوجوا 

دون سن ال18 كانوا يعانون من اصابات نتيجة للعنف من ازواجهم 29.9%

� قبل سن ال18 يتعرضون له ع¬ العكس من %20.5 الذين    وج�� � من الم��

يتعرضوا,كذلك اشكال العنف اقل حدة، %24.8من اولئك  الذين تزوجوا قبل 

�
��سن ال18 عانوا من ذلك مقابل %20.1 من الذين   يعانوا.(المسح الديموغرا

� اع¬ ل�صابات التالية نتيجة لعنف 
�ºا طفال من تف �

�و الصحي،2017). يعا«

: (1) سبق ان عانوا من كدمات  � وج�� � � الم�� يك الحميم مقارنة بالبالغ�� ال��

� والتواء او خلع او  � الع��
��نتيجة تÄفات الزوج، (2) تعرضوا ا� اصابات 

حروق نتيجة  فعال الزوج، (3) الذهاب ا� مركز صحي بسبب افعال الزوج، 

ة  � العظام او ا سنان او أصابات اخرى خط��
��(4) ا صابة بجروح او ك� 

لتÄفات الزوج.

يك الحميم  � كث�� من ا حيان يبلغون عن هذه الحا ت الشديدة من عنف ال��
��اولئك الذين يبلغون عن زواجهم من ا طفال 

� المسوحات ا ربعة للمسح  � سن البلوغ. هذه الظاهرة ثابتة ايضا ع�Ó الفرة الزمنية نحو العام ب��
��� بدأت 

اتهم ال×� � مقارنة بج��

� والصحي. كما اظهرت البيانات النوعية ان تفكك ا �ة والÄاع كانا ايضا مسبب لزواج ا طفال.
��الديموغرا

� ا�ردن.
تم العثور ع� ان ال�اع و العنف ا��ي مسبب ونتيجة لزواج ا�طفال ��

� شكل عنف 
      العنف ا��ي ��

� يك الحميم وال�اع ب�� ال��
، وهو عامل خط�� نتيجة  � الزوج��
لزواج ا�طفال. من اجل الحد من 

� ك�� زواج ا�طفال، نحتاج ا� ال��
ع� دعم ا��ة والحد من عنف 

يك الحميم ومعالجة  ال��
ا�سباب الجذرية لتفكك ا��ة.

� تم تحديدها ضد العديد 
� الدراسة وال×�

��ان دوافع زواج ا طفال المحددة 

، تظهر انه من اجل معالجة ا سباب  �Úا جتماعي والسلو �من اطر التغي�

�   ذلك حماية 
��اك جميع القطاعات. بما  الجذرية لزواج ا طفال يجب ا��

الطفل، والشباب، والتنمية ا جتماعية، والعدالة، والتثقيف الصحي، 

اتيجية متعددة القطاعات  � الدراسة ع¬ اس�� والتخطيط وا� اخره. يتم تعي��

 ( � الحد/منع زواج ا طفال. (إطار انسب��
��باستخدام ما هو معروف انه فعال 

ويتوافق مع العناá الرئيسية لخطة العمل الوطنية.

اتيجية  � بناء عل× خطة العمل ا س��
�بناء ع¬ نتائج الدراسة,ستقوم اللجنة الوطنية  نهاء زواج ا طفال بمراجعة ا طار الوط×

� تم انشائها بناء ع¬ نتائج الدراسة لمعالجة ا�سباب الجذرية لزواج ا�طفال.
حة ال×� المق��

اك جميع القطاعات        يجب ا��
لمعالجة ا�سباب الجذرية لزواج 

ا�طفال 

رسالة كسب التأييد 3:

رسالة كسب التأييد 4:

�
���يك الحميم ��يك الحميم  �وجون بسن مبكر معرضون للعنف من ال��وجون بسن مبكر معرضون للعنف من ال� �ا طفال الذين ي��ا طفال الذين ي� �ا طفال الذين ي��

�. يش��. يش�� تحليل مسح السكان والصحة  �تلك الع�قات بالمقارنة مع البالغ��تلك الع�قات بالمقارنة مع البالغ� �تلك الع�قات بالمقارنة مع البالغ��
ا �ية للسنوات 2007، 2009، 2012 و 2017 ا� ان اولئك الذين تزوجوا 

دون سن ال18 كانوا يعانون من اصابات نتيجة للعنف من ازواجهم 29.9%

� قبل سن ال18 يتعرضون له ع¬ العكس من %20.5 الذين    �وج��وج�� �من الم��من الم� �من الم��

يتعرضوا,كذلك اشكال العنف اقل حدة، %24.8من اولئك  الذين تزوجوا قبل 

�
��� من الذين   يعانوا.(المسح الديموغرا�� من الذين   يعانوا.(المسح الديموغرا
��� من الذين   يعانوا.(المسح الديموغرا سن ال18 عانوا من ذلك مقابل 20.1%

� ا طفال من تف�º ا طفال من تفº� اع¬ ل�صابات التالية نتيجة لعنف 
�). يعا«�). يعا«� و الصحي،2017

: (1) سبق ان عانوا من كدمات  � �وج��وج�� � الم�� الم� � الم�� �يك الحميم مقارنة بالبالغ��يك الحميم مقارنة بالبالغ� �يك الحميم مقارنة بالبالغ�� �ال��ال�

� الع�� الع�� والتواء او خلع او  � الع�� �
���) تعرضوا ا� اصابات ��) تعرضوا ا� اصابات  نتيجة تÄفات الزوج، (2

حروق نتيجة  فعال الزوج، (3) الذهاب ا� مركز صحي بسبب افعال الزوج، 

ة  العظام او ا سنان او أصابات اخرى خط�ة  العظام او ا سنان او أصابات اخرى خط�ة  � العظام او ا سنان او أصابات اخرى خط�� �
���) ا صابة بجروح او ك� ��) ا صابة بجروح او ك� 
���) ا صابة بجروح او ك�  4)

لتÄفات الزوج.

� من ا حيان يبلغون عن هذه الحا ت الشديدة من عنف ال�� من ا حيان يبلغون عن هذه الحا ت الشديدة من عنف ال�يك الحميم  � كث�� كث�� �
���اولئك الذين يبلغون عن زواجهم من ا طفال ��اولئك الذين يبلغون عن زواجهم من ا طفال 

� الفرة الزمنية نحو العام ب�� الفرة الزمنية نحو العام ب� المسوحات ا ربعة للمسح  � الفرة الزمنية نحو العام ب�� Ó سن البلوغ. هذه الظاهرة ثابتة ايضا ع�Ó سن البلوغ. هذه الظاهرة ثابتة ايضا ع� ��� بدأت �� بدأت 
�اتهم ال×�اتهم ال×� اتهم ال×مقارنة بج�اتهم ال×مقارنة بج� ��مقارنة بج� �مقارنة بج��

� والصحي. كما اظهرت البيانات النوعية ان تفكك ا �ة والÄاع كانا ايضا مسبب لزواج ا طفال.
���الديموغرا��الديموغرا

� ا�ردن.
�تم العثور ع� ان ال�اع و العنف ا��ي مسبب ونتيجة لزواج ا�طفال ��تم العثور ع� ان ال�اع و العنف ا��ي مسبب ونتيجة لزواج ا�طفال ��
�تم العثور ع� ان ال�اع و العنف ا��ي مسبب ونتيجة لزواج ا�طفال ��

� شكل عنف 
�      العنف ا��ي ��      العنف ا��ي ��
�      العنف ا��ي ��

�يك الحميم وال�اع ب��يك الحميم وال�اع ب� �يك الحميم وال�اع ب�� �ال��ال�

�، وهو عامل خط��، وهو عامل خط�� نتيجة  �الزوج��الزوج�� �الزوج��
لزواج ا�طفال. من اجل الحد من 

�ك��ك�� �ك�� ك�زواج ا�طفال، نحتاج ا� ال�ك�زواج ا�طفال، نحتاج ا� ال� �زواج ا�طفال، نحتاج ا� ال��

ع� دعم ا��ة والحد من عنف 
�ال��ال�يك الحميم ومعالجة 

ا�سباب الجذرية لتفكك ا��ة.

� الدراسة وال×� الدراسة وال×� تم تحديدها ضد العديد 
�
���ان دوافع زواج ا طفال المحددة ��ان دوافع زواج ا طفال المحددة 
���ان دوافع زواج ا طفال المحددة 

� ا جتماعي والسلوÚ� ا جتماعي والسلوÚ، تظهر انه من اجل معالجة ا سباب  �من اطر التغي��من اطر التغي��
�   ذلك حماية 

���. بما ��. بما  اك جميع القطاعاتيجب ا�اك جميع القطاعاتيجب ا�اك جميع القطاعات �يجب ا�� يجب ا�الجذرية لزواج ا طفال يجب ا�الجذرية لزواج ا طفال 

الطفل، والشباب، والتنمية ا جتماعية، والعدالة، والتثقيف الصحي، 

اتيجية متعددة القطاعات  الدراسة ع¬ اس�اتيجية متعددة القطاعات  الدراسة ع¬ اس�اتيجية متعددة القطاعات  � الدراسة ع¬ اس�� �والتخطيط وا� اخره. يتم تعي��والتخطيط وا� اخره. يتم تعي� �والتخطيط وا� اخره. يتم تعي��
� الحد/منع زواج ا طفال. (إطار انسب�� الحد/منع زواج ا طفال. (إطار انسب�)  �

���باستخدام ما هو معروف انه فعال ��باستخدام ما هو معروف انه فعال 

ويتوافق مع العناá الرئيسية لخطة العمل الوطنية.

اتيجية  بناء عل× خطة العمل ا س�اتيجية  بناء عل× خطة العمل ا س�اتيجية  � بناء عل× خطة العمل ا س��
�بناء ع¬ نتائج الدراسة,ستقوم اللجنة الوطنية  نهاء زواج ا طفال بمراجعة ا طار الوط×�بناء ع¬ نتائج الدراسة,ستقوم اللجنة الوطنية  نهاء زواج ا طفال بمراجعة ا طار الوط×�

الدراسة لمعالجة ا�سباب الجذرية لزواج ا�طفال تم انشائها بناء ع¬ نتائج الدراسة لمعالجة ا�سباب الجذرية لزواج ا�طفال تم انشائها بناء ع¬ نتائج الدراسة لمعالجة ا�سباب الجذرية لزواج ا�طفال. �حة ال×�حة ال×� حة ال×المق�حة ال×المق� �المق��

اك جميع القطاعات       يجب ا�اك جميع القطاعات       يجب ا�اك جميع القطاعات  �      يجب ا��

لمعالجة ا�سباب الجذرية لزواج 
ا�طفال 
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رسالة كسب التأييد 4:
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الملخص التنفيذي

تظهر البيانات من أحدث دراسة ديموغرافية صحية أن زواج ا��طفال في ا��ردن الذي كان يتراجع على مدى عدة عقود عاد ل§زدياد على ما يبدو. لماذا 
يحدث ذلك؟

يتولى ا �ردن جهود على مستوى عالمي لبناء قاعدة أدلة حول الحد من زواج ا �طفال دون سن الثامنة عشرة بصفته من أوائل الدول التي تولت 
نشر نتائج دراسة وطنية متعددة المنهجيات حول الدوافع الكامنة خلف زواج ا �طفال. وقد كانت منظمة اليونيسف رائدة في هذه المنهجية 

وا �طر التحليلية المرتبطة بها بالشراكة مع جامعة إدنبرة وبقيادة المجلس ا �على للسكان في ا �ردن. هذه الدراسة تعمل على نحو منهجي 
وشمولي على البيانات المتاحة مسبقاً  بالتعاون مع مجموعة واسعة من المشاركين في مجموعات التركيز من مختلف فئات  من أوائل الدول التي تربط 

الدوافع ا جتماعية والسلوكية للزواج دون سن الثامنة عشرة باستراتيجيات من المرجح جداً أو المثبت أنها فعالة في التصدي لزواج ا �طفال. 
ثراء البرامج والسياسات القائمة على ا �دلة والبراهين في ا �ردن والمتسقة مع الخطة  µ  سيضمن هذا التحليل توظيف النتائج من هذه الدراسة

الوطنية لتنفيذ توصيات دراسة «زواج ا �طفال في ا �ردن» من أجل الحد من زواج ا �فراد دون سن الثامنة عشرة في ا �ردن
.(2018-2022)

ا��سئلة البحثية الرئيسية لهذه الدراسة كما يلي:

ما الدوافع ا�جتماعية والسلوكية التي تؤدي إلى زواج ا��طفال في ا��ردن؟• 
كيف تؤثر المعتقدات والتوقعات على زواج ا��طفال بين مختلف الفئات وتحت أي ظروف؟• 
ما الذي يمكن القيام به لمعالجة هذه ا��سباب؟• 

من أجل معالجت هذه  ا��سئلة، تم تنفيذ  دراسة متعددة المنهجيات بقيادة المجلس ا��على للسكان وتوجيهات اللجنة الوطنية للحد من زواج 
ا��طفال. يوضح هذا التقرير نتائج هذه الدراسة متعددة المنهجيات التي تضمنت المكونات التالية:

مراجعة منهجية للدراسات ا��كاديمية السابقة حول ا��سباب الجذرية وعوامل الخطر والوقاية من زواج ا��طفال في ا��ردن.. 1

تحليل ثانوي لمجموعات بيانات مسوح السكان والصحة ا�سرية من أجل تثليث هذه البيانات مع نتائج مراجعة الدراسات السابقة حول عوامل . 2
الخطر والوقاية التي تساهم في زواج ا��طفال. 

دراسة نوعية حول الدوافع السلوكية وا�Âجتماعية لزواج ا�طفال لـ 526 فرداً من مجموعات متنوعة (الوالدين، أفراد ا��سرة الممتدة، اليافعين، . 3
ال§جئين، ا��قليات ا��ردنية المهمشة، صناع السياسات، المختصين، قادة المجتمع، إلخ) من 7 محافظات مختلفة (المفرق، الزرقاء، إربد، 

عمان، الكرك، معان، جرش) والتي تم اختيارها بالتشاور مع اللجنة الوطنية للحد من زواج ا��طفال. تم إجراء مسح كمي قصير ل§�عراف 
ا�Âجتماعية ومناقشتها ضمن مجموعات التركيز النوعية والمقاب§ت الشخصية.

Jordan is the first country to map these social and behavioural driv-”
ers of marriage under the age of 18 onto strategies that are highly

”.likely or proven to be effective at preventing child marriages
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النتائج الرئيسية

لقد عاد انتشار زواج ا �طفال با رتفاع مجدداً بعد عقد من انخفاضه. حيث تظهر بيانات مسوح السكان والصحة ا�سرية المعدة من قبل دائرة 
ا�Âحصاءات العامة تراجعاً تدريجياً في الفترة ما بين عامي 2007 و2012 لزواج ا��طفال الذين لم يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم وفرقاً أقل في نمط 

الزواج بين ا��طفال الذين لم يتموا الخامسة عشرة، مع ازدياد زواج ا��طفال ممن هم دون الخامسة عشرة ودون الثامنة عشرة وفقاً لمسح السكان 
والصحة ا�سرية 2017/ 2018.

كما أن التوجه والميول نحو طÁق ا �طفال في تغير أيضاً وفقاً  ¿خر بيانات المسوحات الديمغرافية والصحية. في عام 2012، كان الط§ق 
بين من تزوجوا في سن الثامنة عشرة أو دون ذلك أكبر قلي§ً بين الشريحة الخمسية ا��كثر فقراً (%4.3) وبالدرجة الثانية (%3.9) مقارنة بالشريحة 

المتوسطة (%2.6) وبالدرجة الرابعة (%1.6) وا��كثر غنى (%2.3). وقد تغير هذا الميول في نتائج عام 2017، حيث أظهرت التقارير ط§ق ا��طفال 
بشكل متكرر في الشرائح ا��غنى (%6.5) والدرجة الرابعة (%4.2) من الشريحة الخمسية الوسطى (%3.0)، والدرجة الثانية (%1.9) وا��فقر (3.0%).   

أن ا �طفال المتزوجون معرضون لمخاطر أكبر من العنف في إطار تلك العÁقات مقارنة بالراشدين. يظهر تحليل ا��نماط في مسوحات السكان 
صابة نتيجة العنف من قبل  Â§طفال الذين يتزوجون دون سن الثامنة عشرة أكثر عرضة ل�والصحة ا�سرية للسنوات 2007، 2009، 2012 و2017 أن ا�

صابة نتيجة للعنف %29.9، مقارنة بالراشدين المتزوجين بنسبة  Â§الزوج، حيث كانت نسبة ا�طفال الذين تزوجوا دون سن الثامنة عشرة وتعرضوا ل
%20.5. أما بالنسبة ��شكال العنف ا��قل حدة، فقد كانت بنسبة ٪24.8 لمن هم دون سن الثامنة عشرة، مقارنة بـ ٪20.1 ممن تزوجوا بعد سن الثامنة 

عشرة (بيانات مسوحات  السكان والصحة ا�سرية ،  (2017إضافة إلى أنهم أكثر عرضة ل§�شكال ا��قل شدة من العنف. كما يفيد ا��طفال المتزوجين 
عن وقوع أفعال ناتجة عن العنف من قبل الشريك (الزوج) مقارنة بالراشدين المتزوجين: (1) الرضوض بسبب أفعال الزوج، و(2) إصابات العين أو 

التواء أو خلع المفصل أو الحروق بسبب أفعال الزوج، و(3) زيارة مرفق صحي بسبب أفعال الزوج، و(4) إصابات أو تكسر العظام أو ا��سنان أو 
إصابات أخرى خطيرة بسبب أفعال الزوج. 

هذا النمط المتمثل في أشكال أكثر تواتراً وشدة من عنف الزوج في زواج ا��طفال، مقارنًة با��فراد الذين تزوجوا في سن البلوغ، يتسق أيًضا عبر 
فترة زمنية مدتها عشر سنوات بين استط§عات الرأي ا��ربعة التي أجرتها مسوحات السكان والصحة. وقد أظهرت البيانات النوعية أيًضا أن مزيًجا من 

التفكك ا��سري والنزاع كان أيًضا دافعا لزواج ا��طفال. ولذلك تم اكتشاف انه  وجود نزاع عائلي وعنف  يؤدي الى دافع ونتيجة لزواج ا��طفال في 
ا��ردن.

  يزال التعليم من العوامل التي لها دور وقائي أساسي في زواج ا �طفال و  سيما بالنسبة للفتيات. يظهر التحليل الثانوي لمجموعات بيانات 
مسوحات السكان والصحة ا�سرية �نتشار زواج ا��طفال وفقاً للتحصيل العلمي أن هناك ع§قة قوية �رتباط ارتفاع التحصيل العلمي بانخفاض 

مستويات زواج ا��طفال دون الثامنة عشرة ودون سن الخامسة عشرة. تم الحصول على نفس النتيجة من الدراسة التي أجراها المجلس ا��على للسكان 
، والتي استندت إلى تحليل البيانات من التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 ، حيث أظهرت الدراسة أن النساء المتزوجات تحت سن 18

عاًما هم ا��قل متعلم؛ ٪86.7 (٪80.3 أردنيون مقابل ٪94.3 للسوريين في ا��ردن). كان المستوى التعليمي ل§�زواج الذين تقل أعمارهم عن 18 عاًما 
على المستوى الوطني ٪46.3 في المستوى ا��ساسي وما دونه ، والباقي منهم (٪35.6 ثانوي ودبلوم و ٪17.8 من حملة البكالوريوس وما فوق).

ووفقاً للنتائج التي عززتها بيانات مسح ا �سر الممثلة على المستوى الوطني، فإن الدوافع الخمسة الرئيسية لزواج ا �طفال في جميع مجموعات 
المشاركين هي: (1) العادات والتقاليد (2) الفقر (3) التفكك ا �سري (4) الجهل (5) السترة (التي تم تعريفها من قبل المشاركين بطرق متعددة 
على انها تتمثل في ا ستقرار المالي وا من، ولكن غالباً ما يتم استخدامها على انها حماية لسمعة الفتيات). وقد تم تفحص ودراسة كل من هذه 

ا��سباب مع المشاركين من أجل التوصل ل§�سباب ا��عمق المؤدية إلى كل من هذه الدوافع الخمسة، وقد نتج عن ذلك 9 دوافع من الدرجة الثانية 
و27 دافعاً من الدرجة الثالثة لزواج ا��طفال (أسباب ا��سباب). وقد تم تثليث هذه العوامل مع بيانات المسح بشأن ا��عراف ا�جتماعية (مع استبعاد 

ا��عراف ا�Âجتماعية والتي يتم تعبئتها بشكل فردي من قبل المشاركين داخل مجموعات التركيز ومن ثم مناقشتها ضمن مجموعات)، والمقاب§ت 
المعمقة ومطابقتها مع إطار العمل المتمحور حول الطفل وإطار التغيير السلوكي وا�جتماعي من أجل تحديد التدخ§ت متعددة القطاعات على 

نحو أفضل.

كانت العادات والتقاليد أكثر ما تم تحديده باعتباره الدافع الرئيسي لزواج ا��طفال بالنسبة للمشاركين في مجموعات التركيز وكانت الموضوع الرئيسي 
في المقاب§ت المعمقة. وعند طرح السؤال بشأن هذه العادات والتقاليد، تم تحديد واستكشاف 3 أسباب، وهي: (1) المعتقدات والسلوكيات 

الموروثة التي � تخضع للجدال (2) ثقافة العيب/ توقعات المجتمع (3) الثقافة العشائرية (وزواج ا��قارب). كما سلط التحليل الثانوي لمسوحات 
السكان والصحة ا�سرية الضوء على ا�نتشار ا��على لزواج ا��طفال من ا��قارب مقارنة بزواج البالغين، وبقاء هذه النسبة أعلى على نحو مستمر مع 

مرور الوقت. كما يظهر أحدث تحليل لبيانات مسح السكان والصحة ا�سرية 2017 أن نسبة 9.5٪ من ا��طفال الذين تزوجوا قبل بلوغ سن 15 كانوا قد 
تزوجوا من أحد أقارب ا�سرة. وقد كانت النسبة ا��كبر ل§�طفال المتزوجين قبل بلوغ سن 18، حيث أفاد ما نسبته 28.09٪ بأنه تربطهم بالفعل صلة 

قرابة بأزواجهم.
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من المواضيع البارزة ضمن بيانات المقاب§ت المعمقة الجدل حول ما اذا كان للفقر الدور ا��كبر في زواج ا��طفال (أن يكون زواج ا��طفال من أجل 
ستفادة من مهرها، على سبيل المثال) أم أن اتباع التقاليد الداعمة لزواج ا��طفال دون أي جدال والجهل  Â§التخفيف من العبء المادي للفتاة أو ل
بقيمة التعليم هو الدافع الرئيسي. وقد اختلف المشاركون بشكل ملحوظ في آرائهم حول ا��همية النسبية للفقر أو الجهل. تظهر بيانات التحليل 

الثانوي لمجموعات بيانات المسوحات الديموغرافية والصحية أن معدل انتشار زواج ا��طفال يشهد تراجعاً واضحاً مع ازدياد الثروة - إذ يشهد 
ا��طفال من الشريحة الخمسية ا��كثر غنى أقل انتشار لزواج ا��طفال مقارنة با��طفال من الشريحة الخمسية ا��قل ثراء مع مرور الوقت. كما يظهر 

تحليل بيانات المسوح الديموغرافية والصحية ا��خيرة من الفترة 2017/2018 أن الفجوة بين الشرائح الخمسية ا��كثر فقراً من جهة والشرائح الخمسية 
المتوسطة وا�كثر غنى قد ازدادت خ§ل السنوات الخمس ا�خيرة من حيث زواج ا��طفال، ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل بما في ذلك زيادة 

مستويات التعليم في الشرائح الخمسية المتوسطة وا��كثر غنى.

لقد كان ضمان «السترة» للفتيات (التي تم تعريفها من قبل المشاركين بعدة طرق، ولكن غالباً ما تم تعريفها على أنها حماية الفتاة لسمعتها) من 
الدوافع الخمسة ا��كبر لزواج ا��طفال التي برزت في تحليل البيانات، لكن المشاركين في المقاب§ت � يتفقون بالضرورة مع أن السترة سبب كاف 

لتزويج الفتيات. لكن المشاركين من المجتمعات ا��ردنية المهمشة (ا�قليات) كانوا أكثر مي§ً �عتبار السترة الدافع ا��هم لزواج ا��طفال.
تم تحديد أهم عوامل الخطر والوقاية من خ§ل البيانات وربطها بإطاري التحليل وهما: (1) إطار العمل ا�جتماعي والبيئي المتمحور حول الطفل 

و(2) إطار التغيير ا�جتماعي والسلوكي.

طار  المتكامل المتمركز حول الطفل µ ا
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طار العمل ا�جتماعي البيئي، حيث يستكشف دوافع زواج ا��طفال أو العوامل على  Â� ًطار المتكامل المتمركز حول الطفل تعدي§ً حديثا µ يعد ا
المستوى المؤسسي والهيكلي التي تهيئ الظروف لحدوث زواج ا��طفال على نحو أكبر (أو أقل). بخ§ف عوامل الخطر والوقاية التي تعكس احتمال 

 .(Maternowska, Potts & Fry, 2018) طفال بسبب صفات يجري قياسها في الغالب على مستوى الفرد والع§قات الشخصية والمجتمع�وقوع زواج ا�
تدعم نتائجنا فكرة عدم وجود مستوى واحد فقط ضمن النموذج ا�جتماعي والبيئي أو عامل واحد فقط (الدوافع أو عوامل الخطر/ الوقاية) ضمن 

أو بين هذه المستويات يحدد أو يفسر زواج ا��طفال. بل إن أي عامل قد يؤدي إلى وضع يصبح فيه زواج ا��طفال أكثر احتما�ً عند جمعه مع عامل 
واحد آخر أو أكثر. لذلك، فإنها تربط أثر طبيعة المجتمع على المستوى الهيكلي بطرق عدة بما يحدث مع ا��طفال في حياتهم اليومية في المنزل أو 

المدرسة أو المجتمع.

17 دراسة نوعية حول ا �عراف ا جتماعية وا �سباب ا قتصادية الكامنة

 التي تؤدي إلى زواج ا �طفال في ا �ردن



يظهر إطار العمل المتكامل التقاطع المحتمل لكل مستوى بد�ً من تمثيل المستويات بطريقة بيانية قد يساء تفسيرها على أنها أقل دينامية أو أكثر 
طار لمساعدة المختصين على تصور الطريقة التي تتفاعل فيها دوافع  Âتم تصميم هذا ا� .(Maternowska & Potts, 2017) هرمية مما هو مقصود
زواج ا��طفال مع عوامل الخطر والوقاية. وا��هم من ذلك أنه يبقي الطفل في المركز - فيتفاعل ويواجه ويتقاطع مع مجموعة متنوعة من الدوافع 

وعوامل الخطر والوقاية خ§ل مراحل حياته.  

حددت هذه الدراسة عدداً من عوامل الخطر الرئيسية لزواج ا��طفال على المستوى الفردي، بما في ذلك التحصيل العلمي (لكل من ا��طفال ووالديهم) والعرق 

ضافة إلى ذلك، حدد المشاركون أهمية  Âبا� (بما في ذلك أفراد المجتمعات المهمشة وا��قليات) والنوع ا�جتماعي (الفتيات أكثر عرضة للخطر) ووضع ال§جئين.
المعتقدات الفردية، بما في ذلك المواقف تجاه التعليم (وخاصة بالنسبة للفتيات)، والسترة، والزواج العائلي وأهمية الزواج.

 أما على مستوى العÁقات الشخصية، نجد أن الفقر الذي يؤدي إلى التوتر ا��سري وتدخل أفراد العائلة الممتدة وحجم ا��سرة وتعدد الزوجات 
وزواج ا��قارب والعنف ا��سري والخ§فات بين الزوجين من عوامل الخطر التي تؤدي إلى زواج ا��طفال. 

ونجد على مستوى المجتمع أن المعتقدات بشأن القيمة الكبيرة للزواج والمعايير الجنسانية المتعلقة بالزواج والمعتقدات العشائرية والثقافية بشأن زواج 
ا��قارب والمعتقدات وا��عراف الدينية والعيش في المناطق الريفية من بين العوامل الرئيسية المؤدية �نتشار زواج ا��طفال. لكن ربما يكون العامل ا��هم على 

- والذي ذكرته كل مجموعة تقريباً في كل مصدر للبيانات - هو السترة والتوقعات الثقافية المحيطة بها وثقافة العيب عندما يتم النظر الى السترة  مستوى المجتمع
على أنها مفقودة أو غير محمية. يتفحص هذا النموذج دوافع زواج ا��طفال على المستوى المؤسسي والهيكلي أيضاً. 

على المستوى المؤسسي، ثمة مجموعة من القوانين والسياسات المتعلقة بزواج ا��طفال بما في ذلك التشريعات الجديدة، إ� أن هناك بعض الممارسات 
أيضاً التي حددها المشاركين (مثل تأجيل التسجيل وما إلى ذلك) التي تتيح استمرار زواج ا��طفال. وعلى المستوى المؤسسي أيضا،ً هناك اخت§ف في التعريفات 

والمعتقدات بين المؤسسات حول  المصطلحات المتصلة بزواج ا��طفال والتي ظهرت في الدراسة النوعية. أخيراً، هناك مواضيع رئيسية مستقاة من البيانات بشأن 
الفروقات بين القوانين والممارسات في الدول ا��صل والدول المستضيفة، � سيما فيما يتعلق بال§جئين السوريين، وهو ما يتيح استمرار هذه الممارسات في 

ا��ردن.

أما على المستوى الهيكلي، فقد برز الفقر وا��سباب الكامنة المؤدية له على أنه الدافع الرئيسي، إضافة إلى غياب فرص التعليم (والمعتقدات المتعلقة بأهمية 
التعليم والتي تعد عامل خطر أيضاً على مستوى الع§قات الشخصية والمجتمع) وعدم المساواة بين الجنسين (المعاملة التفضيلية للفتيان والحاجة لحماية 

الفتيات على نحو أكبر وما إلى ذلك).
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إطار عمل التغيير ا جتماعي والسلوكي

بعد القيام بتحديد أهم عوامل الخطر والوقاية من خ§ل البيانات، كانت الصعوبة تكمن في تحديد مواضع التدخل الُمثلى لتحقيق التغيير 
قليمي في الشرق ا��وسط وشمال أفريقيا بهدف  Âطفال. تم وضع هذا النموذج من قبل مكتب اليونيسف ا��ا�جتماعي والسلوكي المتعلق بزواج ا�

زيادة الوضوح والدقة في تصميم ومراقبة برامج التغيير ا�جتماعي والسلوكي (اليونيسف، 2019). من خ§ل طرح السؤال حول ا��سباب التي تدفع 
الناس لفعل ما يفعلونه، يمكننا أن نفكك تركيبة السلوكيات من أجل تحديد أهم دوافعها كما هي محددة في الدراسة النوعية والتحليل الثانوي. 

يمكن توظيف هذه الخريطة النظرية بمثابة قائمة تحقق عند محاولة فهم السلوكيات (البحث) والتأثير على السلوكيات (البرامج) وتتبع التغيير 
(الرصد). تم استخدام هذا النموذج لفهم الدراسات وجعل التخطيط المتعدد القطاعات أكثر انتظاماً واعتماداً على ا��دلة. من مزايا إطار العمل 

هذا أنه يهيئ أيضاً مرجعية ولغة مشتركة لمناقشة التغيير ا�جتماعي والسلوكي والتعاون وبناء القدرات وترسيخ مختلف التدخ§ت وا��دوات التي يتم 
تطويرها.
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يجمع هذا النموذج العديد من نظريات التغيير السلوكي - مث§ً كيف ينتقل الناس من سلوك إلى آخر (وبذلك ينخفض زواج ا��طفال). إذا نظرنا إلى كل من 

المجا�ت الرئيسية المعرفية في إطار العمل هذا وقارناها بمواضيع البيانات البارزة في الدراسة، نجد أن المواضيع المندرجة تحت الدوافع النفسية هي 
المتعلقة بالمعتقدات والمواقف وا�هتمامات والكفاءة الذاتية. وقد ظهرت في الدراسة عدة مواضيع في هذه المجا�ت منها المعيقات المتعلقة بالتوجهات 

شاعات  Âسرة والحفاظ أيضا على سمعة الشخص وأسرته (وذلك ينطوي على الخوف من ا��يمان بأهميته وفعاليته) والرغبة بالحفاظ على نسل ا� Âإزاء التعليم (وا�
يجابية، أظهر معظم المشاركين اهتماماً في العيش في مجتمع خال من زواج ا��طفال، إ� أن بعض المجتمعات كانت  Âوالتعرض للتهميش). لكن من الناحية ا�

تفتقر للوعي بطرق أخرى للعيش (وفقاً لما أظهرته المقاب§ت مع أفراد المجتمعات ا��ردنية المهمشة). وقد تم ذكر الثقافة العشائرية وزواج ا��قارب من قبل عدد 
ضافة الى التركيز على كل من الدوافع النفسية ا�جتماعية. كانت هناك اخت§فات في آراء ا��سر بشأن العمر ا��مثل للزواج، والفروقات القائمة على  Âمن المشاركين با�

ناث والذكور في المعتقدات بشأن زواج ا��طفال (وقد ظهر ذلك بشكل بارز بين ال§جئين الفلسطينيين). Âالنوع ا�جتماعي أيضاً بين ا�

كما ظهر عدد من ا �سباب ا جتماعية - وهي شبيهة بمستويات «المجتمع» و»الع§قات الشخصية» في إطار العمل المتمحور حول الطفل.  واشتمل ذلك 
على مفهوم «السترة» والضغوط المجتمعية المرتبطة بها وبالقيمة ا�جتماعية العالية للزواج (� سيما بالنسبة للفتيات) وا�حتما�ت الناجمة عن ذلك �نتشار 

الشائعات في المجتمع في حال عدم السترة. وحسب رأي المشاركين، فإن ا��عراف المتعلقة بالجنسين -� سيما بشأن عمر الزواج- ترسخ ك§ً من ا��سباب الرئيسية 
لزواج ا��طفال. كما كان أثر العائلة الممتدة وزواج ا��قارب من المواضيع الرئيسية في هذا المجال. أخيراً، هناك تضارب في ا��راء بشأن أهمية المعتقدات الدينية 

بوصفها سبباً مؤدياً لزواج ا��طفال، لكن جميع المشاركين أكدوا على أهمية ا��ثر الديني في السماح لزواج ا��طفال با�ستمرار أو الحد منه.

أخيراً، كانت الدوافع البيئية شبيهة بالدوافع المؤسسية والهيكلية في إطار العمل المتمحور حول الطفل، باستثناء أنها تضم أيضاً بيئة التواصل والبدائل الناشئة. 
شملت بيئة التواصل الكثير من الرسائل المتضاربة - من وسائل التواصل ا�جتماعي والمصادر الدينية والجيران وأفراد المجتمع وحتى المؤسسات التي تعمل في 
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مجال صنع السياسات والممارسة المهنية من حيث تعريف زواج ا��طفال والمصطلحات المستخدمة لوصفه. كما ذكر اليافعون أنهم يفتقرون للمعلومات حول 
الموضوع. وركز المشاركون على عدد من البدائل التي ظهرت مؤخراً ومن أكثرها تكراراً مواصلة تعليم الفتيات والزواج بعد ذلك - مع ذكر أمثلة من الواقع في كثير 

من ا��حيان على ذلك.

يوفــر إطــار عمــل التغييــر ا�جتماعــي والســلوكي نموذجــاً يصــف كيفيــة تفاعــل هــذه العوامــل مــن أجــل دفــع الســلوكيات الفرديــة وتحديــد التدخــ§ت التــي قــد 
تنجــح فــي معالجــة هــذه العوامــل. فــي المخطــط التالــي، تــم توضيــح العوامــل النفســية باللــون ا��خضــر وا�جتماعيــة باللــون البرتقالــي والبيئيــة باللــون ا��زرق 

والخصائــص الشــخصية والســياقية العامــة باللــون الرمــادي (اليونيســف، 2019).  

السلوك النية جراء ا��

الخصائص الشخصية

العوامل ذات الصلة بالسياق

السلوك

بيئة التواصل

البدائل الناشئة

ا�هتمام الكفاءة الذاتية العق�نية
المحدودة

المعاي�� وا�عراف
ا��ساسية

التأث��
ا�جتماعي

الكيانات
الحاكمة

ديناميكية
المجتمع

الحواجز
الهيكلية

ات المعرفية � التح��
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تضارب المصطح�ت، والتعاريف 
مصادر متعددة للمعلومات نقص 

مواد اتصال (خاصة بالنسبة 
( � لليافع��

 �
مواصلة الفتيات للتعليم وزواجهن ��

وقت حق

ة الس��
 / الزواج القب��
زواج ا�قارب

التأث�� من القيادات 
� ضغط  الدينية والمعلم��

المجتمع 
تأث�� الحموات وأفراد 

شاعات  ا�ªة الممتدة ا©
� أفراد المجتمع ب��

� واستثناءات جديدة  قوان��
 / �̄ طار المؤس ا©

تعريفات زواج ا�طفال
� البلد  � قوان�� الفرق ب��
� البلد  المضيف و قوان��

ا�ص��

شاعات  ا©
ضغط المجتمع

(عواقب عدم التمسك 
ة) بالس��

الفقر
البطالة

� التعليم
تد¶�

� الحرب / تدفق ال�جئ��

زواج ا�طفال

 �
� العيش ��

اهتمام ��
مجتمع ب� زواج أطفال.
� استمرار ا�ªة

الرغبة ��

� الحفاظ ع� 
الرغبة ��

وسيلة للوجود؛ إعطاء 
ا�ولوية للبقاء ع� 

قيد الحياة

الخوف من التهميش/فقدان 
شاعات / الخوف  ام ا© اح��
اعات الرغبة  � من النبذ حل ال��

� الحفاظ ع� السمعه
��

� حتمية محددة 
اعتقاد ��

سلفاً، وعدم الوعي 
بالخيارات ا�خرى

اهتمام

السلوك النية

محدودية
العق�نية

جراء ا© السلوك

المعاي�� واعراف
ا�ساسية

التأث��
اجتماعي

الجهات
الحاكمة

ديناميكية
المجتمع

الحواجز
الهيكلية

بيئة التواصل

ات المعرفية � التح��

البدائل الناشئة

الكفاءة الذاتية

يرتبط كل من العوامل الموجودة في المسار بالتدخ§ت ا��كثر فعالية في معالجة العوامل الرئيسية - ومن المفترض أن تمثل هذه التدخ§ت معاً جزءاً من خطة 
الحد من زواج ا��طفال.
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التدخ�ت متعددة القطاعات

تم توظيف إطاري العمل هذين لوضع التدخ§ت متعددة القطاعات التي تعالج الدوافع الرئيسية لزواج ا��طفال وتدعم مخرجات ونتائج خطة 
العمل الوطنية  للحدمن زواج من هم دون سن 18 سنة ل§عوام (2022-2018) التي اعدها المجلس ا��على للسكان بالتعاون مع الجهات المعنية 
والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء. من أجل القيام بذلك، تم عرض  البيانات باستخدام إطار عمل INSPIRE (انظر الجدول أدناه، للحصول 

على ا�Âصدار الكامل، انظر الجدول 4.2 في نهاية هذا التقرير) - وهو مجموعة من التدخ§ت التي من المثبت أو من المرجح جداً أن تمنع العنف ضد 
ا��طفال (والذي يظهر أيضاً العوامل التي يزيد فيها زواج ا��طفال من تعرض ا��طفال لخطر العنف)، وقد قامت منظمة الصحة العالمية واليونيسف 

ومركز مكافحة ا��مراض (CDC) ومنظمة معاً من أجل الفتيات ومنظمة PEPFAR وغيرهم من ا��طراف المعنيين بوضع إطار هذا العمل(منظمة الصحة 
العالمية، 2016). وقد وضعت خطة العمل المتعددة القطاعات بناًء على نتائج الدراسة وتم فحصها والتحقق من صحتها مع خطة العمل الوطنية 

الحالية التي وضعها مكتب رئيس الوزراء لضمان أخذ جميع التدخ§ت في ا�عتبار.

INSPIRE عوامل الخطر والوقاية إستراتيجية
المحددة في الدراسة

المخرجات والنتائج المقابلة من القطاعات ا �دلة والتوصيات المرتبطة بها من الدراسة
خطة العمل الوطنية للحد من 

زواج من هم دون سن 18 سنةى 

تطبيق وإنفاذ القوانين

عوامل الخطر على مستوى 
المجتمع

الثقافة القبائلية / زواج ا��قارب

عوامل الخطر على مستوى 
الع�قات الشخصية

الخ§فات بين الزوجين في المنزل

غياب ا��ب أو ممارسته للعنف

عوامل الخطر على المستوى 
المؤسسي

عادة عدم تسجيل الزواج بين فئات 
معينة

تطبيق وإنفاذ القوانين التي تحد من الزواج • 
دون الثامنة عشرة

تحسين عمليات تسجيل الزواج (� سيما بين • 
الفئات التي تشهد تدنياً في التسجيل إلى 

جانب برامج التوعية/ التثقيف)
رصد المادة 308• 
 التنسيق بين إعداد ا��طر متعددة القطاعات • 

وتعريفات زواج ا��طفال بحيث يصبح التواصل 
الخارجي واضحاً

يعات داعمة للحد من العدل ãäالنتيجة 1 : ت
ة ãäطفال دون سن الثامنة ع�زواج ا�

المخرجات 
 å æçالمخرج 1: تعديل القوان

يعات للحد من زواج ا��طفال  ãäوالت
æ ا��ردن

åè ة ãäدون سن الثامنة ع

المخرج 2: بيانات محددة وشاملة 
حول أعداد زواج ا��شخاص دون 

ة من أجل دعم القرارات  ãäالثامنة ع
يعات وتيسæé الرصد والتقييم ãäوالت

ا �عراف والقيم

عوامل الخطر على مستوى ا�فراد 
- ا�رتكاب:

معيقات متعلقة بالتوجهات نحو 
التعليم

عوامل الخطر على مستوى 
الع�قات الشخصية

المعتقدات والقيم الموروثة

الثقافة العشائرية/ زواج ا��قارب

عوامل الخطر على مستوى 
المجتمع

ثقافة العيب

ا��عراف الجنسانية

 مناقشة ا��عراف بين ا��جيال (� سيما التي • 
تشمل كبار السن وا��جداد) وا�ستفادة من 
يجابية في المعتقدات والقيم  Âالعوامل ا�

الموروثة للحد من زواج ا��طفال (إعادة تشكيل 
ا��عراف الحالية).

البرامج/ الحم§ت المتعلقة با��عراف لتناول • 
ثقافة العيب تغيير التصورات حول 

العقوبات المحتملة من قبل ا��خرين في حال 
عدم ا�لتزام بالمعتقدات والقيم الموروثة

 البرامج/ الحم§ت لتناول ا��عراف المتعلقة • 
بزواج ا��قارب وبث رسائل مختلفة لكل من 

النساء والرجال 
برامج/ حم§ت تتناول ا��عراف المتعلقة بالسترة • 

يجابي للحد من زواج  Âالتغيير نحو النفوذ ا� 
ا��طفال

برامج/ حم§ت بشأن ا��عراف لمحاولة تغيير • 
التوجهات والمواقف تجاه تعليم الفتيات (بين 

ا��هل واليافعين).
برامج بشأن ا��عراف تستهدف ال§جئين • 

والمجتمعات ا��ردنية المهمشة (� سيما 
الذكور).

تسخير نفوذ القيادات الدينية والمعلمين - � • 
سيما من خ§ل قنوات ا�تصال المعتادة 

بالنسبة لهم (خطبة الجمعة، وما إلى ذلك).

الصحة
التعليم

التنمية ا�جتماعية
الشباب

ا��وقاف والشؤون 
والمقدسات 

س§مية Âا�

 æ
åè æ êëيجا Âا� æéالنتيجة  3: التغي 

معتقدات  وسلوكيات أفراد المجتمع 
اتجاه زواج  من هم دون سن الثامنة 

ة ãäع

المخرجات:

المخرج 1: تعزيز ثقافة الحماية من 
ة  ãäطفال دون سن الثامنة ع�زواج ا�

يجاد مجتمع واع  Â� والمعرفة بشأنه
بعواقب هذا الزواج.

المخرج 2: إدراج مفاهيم وقيم وطرق 
الحد من الزواج دون سن الثامنة 

امج التعليمية والمناهج  êéال æ
åè ة ãäع

المدرسية عì جميع المستويات.  
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INSPIRE عوامل الخطر والوقاية إستراتيجية
المحددة في الدراسة

المخرجات والنتائج المقابلة من القطاعات ا �دلة والتوصيات المرتبطة بها من الدراسة
خطة العمل الوطنية للحد من 

زواج من هم دون سن 18 سنةى 

البيئات ا ¿منة

عوامل الخطر على مستوى 
الع�قات الشخصية

الثقافة العشائرية/ زواج ا��قارب

إدخال طرق ونماذج جديدة لحل النزاعات (من • 
أجل معالجة هذا العامل بوصفه دافعاً لزواج 

ا��قارب).
تحسين القدرات والموارد المؤسسية لتنفيذ • 

ستراتيجية متعددة القطاعات Âا�

الداخلية
التخطيط

العدل

النتيجة الثانية: خدمات صحية 
ونفسية متوفرة لدعم الحا�ت 

المعنية وتنفيذ برامج الحد من زواج 
ة  ãäمن هم دون سن الثامنة ع

المخرجات

المخرج 2 (: تهيئة بيئة صحية 
واجتماعية للحد من نسبة وتداعيات 

ة،  ãäزواج من هم دون الثامنة ع
ية  ãäورفع القدرات المؤسسية والب

وتوفæé مصادر التمويل ال§زم لضمان 
الوصول إí أفضل الخدمات وتنفيذ 
خطة العمل الوطنية بكفاءة وفاعلية.

دعم ا �هل ومقدمي 
الرعاية

 عوامل الخطر على مستوى 
الع�قات الشخصية

التوترات ا��سرية الناجمة عن كبر 
حجم ا��سرة

جودة الع§قات ا��سرية والتواصل 
بين أفرادها

عوامل الخطر على مستوى 
المجتمع

الفقر

عوامل الوقاية

تأثير ا��جداد 

برامج دعم ا��هل ومقدمي الرعاية من أجل • 
تحسين التواصل بين ا��هل وا��طفال (� 

سيما بين ا��ب والولد من أجل معالجة دافع 
النزاعات في المنزل) وبين الجد والطفل (مع 

م§حظة أثر ا��جداد)
برامج للحد من التوترات ا��سرية الناجمة عن • 

كبر حجم ا��سرة (دعم التخطيط ا��سري 
ودعم الوالدين/ مقدمي الرعاية، دعم رعاية 

الطفل، إلخ).

التنمية ا�جتماعية
الصحة

النتيجة الثانية: خدمات صحية 
ونفسية متوفرة لدعم الحا�ت 

المعنية وتنفيذ برامج الحد من زواج 
ة  ãäمن هم دون سن الثامنة ع

المخرج 2 تهيئة بيئة صحية واجتماعية 
للحد من نسبة وتداعيات زواج من 

ة، ورفع القدرات  ãäهم دون الثامنة ع
ية وتوفæé مصادر  ãäالمؤسسية والب
 íالتمويل ال§زم لضمان الوصول إ

أفضل الخدمات وتنفيذ خطة العمل 
الوطنية بكفاءة وفاعلية.

الدخل والتعزيز 
ا قتصادي

 عوامل الخطر على مستوى الفرد 
والمجتمع

الحواجز المتعلقة بالتوجهات 
والمواقف إزاء التعليم (بسبب 

الحاجة لمنح ا�ولوية لسبل 
الصمود والتكيف � سيما بين 

ال�جئين)

عوامل الخطر على مستوى 
الع�قات الشخصية

التوترات ا��سرية بسبب الفقر

الفقر الناجم عن البطالة

عوامل الخطر على مستوى الهيكلي

الفقر

تطوير مهارات القابلية للتوظيف واستراتيجيات • 
إيجاد فرص العمل لليافعين ا��كبر سناً 

والراشدين الشباب
 تحليل سياسات قطاع العمل الحالية في توليد • 

فرص العمل ومواجهة البطالة وتتبع ورصد 
(واستهداف) ا��سر ا��كثر تعرضاً لخطر زواج 

ا��طفال.
تحسين برامج الحماية ا�جتماعية، � سيما • 

بالنسبة ل§جئين وغيرهم من الفئات ا��كثر 
هشاشة.

المالية
 العمل

المخرج 2 (المندرج ضمن النتيجة 2): 
تهيئة بيئة صحية واجتماعية للحد من 

نسبة وتداعيات زواج من هم دون 
ة، رفع القدرات المؤسسية  ãäالثامنة ع
مصادر التمويل ال§زم  æéية وتوف ãäوالب
لضمان الوصول إí أفضل الخدمات 
وتنفيذ خطة العمل الوطنية بكفاءة 

وفاعلية.
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INSPIRE عوامل الخطر والوقاية إستراتيجية
المحددة في الدراسة

المخرجات والنتائج المقابلة من القطاعات ا �دلة والتوصيات المرتبطة بها من الدراسة
خطة العمل الوطنية للحد من 

زواج من هم دون سن 18 سنةى 

خدمات ا ستجابة 
والدعم

 عوامل الخطر على مستوى 
الع�قات الشخصية

العنف ا��سري في المنزل

عوامل الخطر على مستوى 
المجتمع

نقص المعلومات حول البرامج 
الحالية لليافعين والحاجة لزيادة 

إدارة الحا�ت

عوامل الخطر على مستوى الهيكلي

الفقر

 تعزيز المعلومات وإدارة الحا�ت المقدمة • 
لليافعين حول التدخ§ت للحد من زواج 

ا��طفال
خدمات ا�ستجابة والدعم لمواجهة العنف • 

ا��سري في المنزل (بوصفه دافعاً لترك ا��طفال 
لمنازلهم ودافعاً للنزاع بين الزوجين الذي يؤدي 

إلى التفكك ا��سري)
خدمات ا�ستجابة والدعم لليافعين المعرضين • 

للعنف من قبل الشريك الحميم.
تحسين برامج الحماية ا�جتماعية، � سيما • 

ل§جئين وغيرهم من الفئات ا��كثر هشاشة.
زيادة ا�Âحا�ت من المؤسسات الوطنية إلى • 

إدارة حماية ا��سرة

الصحة
العدل

الرعاية ا�جتماعية

النتيجة الثانية: خدمات صحية 
ونفسية متوفرة لدعم الحا�ت 

امج الحد من زواج  êéالمعنية وتنفيذ ال
ة ãäمن هم دون سن  الثامنة ع

المخرج 1: برامج إدارة الحا�ت 
ل§�شخاص المزمع زواجهم والفتيات 

وجات ممن هم دون سن الثامنة  å îéالم
ة. ãäع

المخرج 2: تهيئة بيئة صحية 
واجتماعية للحد من نسبة وتبعات 
ة،  ãäزواج من هم دون الثامنة ع

ية  ãäورفع  القدرات المؤسسية والب
وتوفæé مصادر التمويل ال§زم لضمان 

الوصول إí أفضل الخدمات وتنفيذ 
خطة العمل الوطنية بكفاءة وفاعلية.

التعليم والمهارات 
الحياتية

 عوامل الخطر على مستوى ا�فراد 
- ا�رتكاب:

ا�فتقار للتعليم

الحواجز المتعلقة بالمواقف 
والتوجهات إزاء التعليم بين ا��هل 

واليافعين

عوامل الوقاية

الدوام المدرسي وا�نتقال من 
عدادية إلى الثانوية  Âالمرحلة ا�

بالنسبة للفتيات

 تنفيذ تدخ§ت من أجل تحسين ا�نتقال من • 
عدادية إلى الثانوية � سيما بالنسبة  Âالمرحلة ا�

للفتيات
 تنفيذ تدخ§ت لتعزيز المهارات الحياتية • 

للفتيات والفتيان اليافعين حول صنع القرار 
والتفاوض والتفكير ا�ستراتيجي.

حم§ت التوعية ل§�طفال وا��سر.• 
تنفيذ تدخ§ت لضمان بيئة مواتية للفتيان • 

والفتيات على حد سواء من أجل اختياراتهم 
المتعلقة بالدراسة بد�ً مما يتوقع منهم القيام 
به وفًقا للقوالب النمطية الجنسانية، وذلك أو� 
عن طريق التفحص ا��ولي للحصص الدراسية/ 

الموضوعات التي يتم تعليمها للفتيان/ 
الفتيات، أو تشجيعهم على تخصص معين 
وارشادهم فيما إذا كانت هذه التخصصات 

تحد من فرص العمل والفرص للشباب.
إدخال التوعية والمهارات للحد من زواج • 

ا��طفال دون سن 18 في المناهج الدراسية
 تنفيذ الحم§ت المجتمعية لتغيير المواقف • 

والتوجهات إزاء التعليم بين كل من ا��هل 
واليافعين.

تطوير برامج التعليم غير الرسمي، وتعليم • 
المتسربين من المدارس، المتاحة في وزارة 

التربية والتعليم.

بية والتعليم îéال
الشباب

المخرج 2 (المندرج ضمن النتيجة 
2): تهيئة بيئة صحية واجتماعية للحد 
من نسبة وعواقب زواج من هم دون 

å القدرات  æçة، وتحس ãäالثامنة ع
å مصادر  æçية وتأم ãäالمؤسسية والب
 íالتمويل ال§زم لضمان الوصول إ

أفضل الخدمات وتطبيق خطة العمل 
الوطنية بكفاءة وفاعلية.

 æ
åè æ êëيجا Âا� æéالنتيجة الثالثة: التغي

معتقدات وسلوكيات أفراد المجتمع 
اتجاه زواج امن هم دون سن الثامنة 

ة ãäع

 المخرج 2 (المندرج ضمن النتيجة 3): 
إدراج مفاهيم وقيم وطرق الحماية 

والحد من الزواج دون سن الثامنة 
امج التعليمية والمناهج  êéال æ

åè ة ãäع
المدرسية عì جميع المستويات.
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المخرجات والنتائج المقابلة من القطاعات ا �دلة والتوصيات المرتبطة بها من الدراسة
خطة العمل الوطنية للحد من 

زواج من هم دون سن 18 سنةى 

زيادة التغطية الجغرافية للمداخ§ت • 
 تحسين النقل والبنية التحتية للمدارس (� • 

سيما في المناطق النائية)
تفعيل الدروس الخصوصية للط§ب منخفضي • 

التحصيل ا��كاديمي 
توفير منح دراسية جامعية للط§ب الفقراء • 

والمحرومين (ا��قل حظا).
تشجيع وتصميم حزم التدريب المهني، • 

وخاصة في المناطق خارج المدن الرئيسية 
(التدريب بغرض التوظيف).

برامج محو ا��مية: تصميم حقوق واقعية • 
للقضاء على ا��مية ويشمل ذلك التدخ§ت 
بالنسبة للط§ب ذوي ا�حتياجات الخاصة 

وذوي ا�حتياجات التعليمية الفريدة.
تعزيز برانمج التغذية المدرسية  في المناطق • 

ا��قل حظا لتشجيع ا�لتزام بالتعليم ا��ساسي 

تطبيق وإنفاذ القوانين

عوامل الخطر على مستوى 
المجتمع

الثقافة العشائرية/ زواج ا��قارب

عوامل الخطر على مستوى 
الع�قات الشخصية

ل å åéالم æ
åè å æçالزوج å æçالخ§فات ب

غياب ا��ب أو ممارسته للعنف

عوامل الخطر على المستوى 
المؤسسي

عادة عدم تسجيل الزواج بين فئات 
معينة

تطبيق وإنفاذ القوانين التي تحد من الزواج • 
دون الثامنة عشرة

تحسين عمليات تسجيل الزواج (� سيما بين • 
الفئات التي تشهد تدنياً في التسجيل إلى 

جانب برامج التوعية/ التثقيف)
 التنسيق بين إعداد ا��طر متعددة القطاعات • 

وتعريفات زواج ا��طفال بحيث يصبح التواصل 
الخارجي واضحاً

المخرج 1: تشريعات داعمة للحد من العدل
زواج ا��طفال دون سن الثامنة عشرة

المخرج 1:
تعديل القوانين والتشريعات للحد من 

زواج ا��طفال دون سن الثامنة عشرة 
في ا��ردن

المخرج 2:
بيانات محددة وشاملة حول أعداد 
زواج ا��شخاص دون الثامنة عشرة 

من أجل دعم القرارات والتشريعات 
وتيسير الرصد والتقييم

ا �عراف والقيم

عوامل الخطر على مستوى ا�فراد 
- ا�رتكاب:

نعيقات متعلقة بالتوجهات نحو 
التعليم

عوامل الخطر على مستوى 
الع�قات الشخصية

المعتقدات والقيم الموروثة
الثقافة العشائرية/ زواج ا��قارب

عوامل الخطر على مستوى 
المجتمع

ثقافة العيب

ا��عراف الجنسانية

 مناقشة ا��عراف بين ا��جيال (� سيما التي • 
تشمل كبار السن وا��جداد) وا�ستفادة من 
يجابية في المعتقدات والقيم  Âالعوامل ا�

الموروثة للحد من زواج ا��طفال (إعادة تشكيل 
ا��عراف الحالية).

البرامج/ الحم§ت المتعلقة با��عراف لتناول • 
ثقافة العيب تغيير التصورات حول 

العقوبات المحتملة من قبل ا��خرين في حال 
عدم ا�لتزام بالمعتقدات والقيم الموروثة

 البرامج/ الحم§ت لتناول ا��عراف المتعلقة • 
بزواج ا��قارب وبث رسائل مختلفة لكل من 

النساء والرجال

الصحة
التعليم

التنمية ا�جتماعية
الشباب

ا��وقاف والشؤون 
والمقدسات 

س§مية Âا�

يجابي في  Âالمخرج 3: التغيير ا�
تصورات وسلوكيات أفراد المجتمع 
من أجل الحد من الزواج دون سن 

الثامنة عشرة

المخرج 1: تعزيز ثقافة الحماية من 
زواج ا��طفال دون سن الثامنة عشرة 

يجاد مجتمع واع  Â� والمعرفة بشأنه
بعواقب هذا الزواج.

المخرج 2: إدراج مفاهيم وقيم 
وطرق الحد من الزواج دون سن 

الثامنة عشرة في البرامج التعليمية 
والمناهج المدرسية على جميع 

المستويات.  
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INSPIRE عوامل الخطر والوقاية إستراتيجية
المحددة في الدراسة

المخرجات والنتائج المقابلة من القطاعات ا �دلة والتوصيات المرتبطة بها من الدراسة
خطة العمل الوطنية للحد من 

زواج من هم دون سن 18 سنةى 

برامج / حم§ت تتناول ا��عراف المتعلقة • 
يجابي للحد  Âالتغيير نحو النفوذ ا�  بالسترة

من زواج ا��طفال
برامج/ حم§ت بشأن ا��عراق لمحاولة تغيير • 

التوجهات والمواقف تجاه تعليم الفتيات (بين 
ا��هل واليافعين).

برامج بشأن ا��عراف تستهدف ال§جئين • 
والمجتمعات ا��ردنية المهمشة (� سيما 

الذكور).
تسخير نفوذ القيادات الدينية والمعلمين - � • 

سيما من خ§ل قنوات ا�تصال المعتادة 
بالنسبة لهم (خطبة الجمعة، وما إلى ذلك).

البيئات ا ¿منة

عوامل الخطر على مستوى 
الع�قات الشخصية

الثقافة العشائرية/ زواج ا��قارب

إدخال طرق جديدة لحل النزاعات (من أجل • 
معالجة هذا العامل بوصفه دافعاً لزواج 

ا��قارب).
تحسين القدرات والموارد المؤسسية لتنفيذ • 

ستراتيجية متعددة القطاعات Âا�

الداخلية
التخطيط

العدل

المخرج 2 (المندرج ضمن النتيجة 
2): تهيئة بيئة صحية واجتماعية للحد 
من نسبة وعواقب زواج من هم دون 

الثامنة عشرة، وتحسين القدرات 
المؤسسية والبشرية وتأمين مصادر 
التمويل ال§زم لضمان الوصول إلى 

أفضل الخدمات وتطبيق خطة العمل 
الوطنية بكفاءة وفاعلية.

دعم ا �هل ومقدمي 
الرعاية

 عوامل الخطر على مستوى 
الع�قات الشخصية

التوترات ا��سرية الناجمة عن كبر 
حجم ا��سرة

جودة الع§قات ا��سرية والتواصل 
بين أفرادها

عوامل الخطر على مستوى 
المجتمع

الفقر

عوامل الوقاية

تأثير ا��جداد 

تطوير مهارات القابلية للتوظيف واستراتيجيات • 
إيجاد فرص العمل لليافعين ا��كبر سناً 

والراشدين الشباب
 تحليل سياسات قطاع العمل الحالية في توليد • 

فرص العمل ومواجهة البطالة وتتبع ورصد 
(واستهداف) ا��سر ا��كثر تعرضاً لخطر زواج 

ا��طفال.
تحسين برامج الحماية ا�جتماعية، � سيما • 

بالنسبة ل§جئين وغيرهم من الفئات ا��كثر 
هشاشة.

المالية
 العمل

المخرج 2 (المندرج ضمن النتيجة 
2): تهيئة بيئة صحية واجتماعية للحد 
من نسبة وعواقب زواج من هم دون 

الثامنة عشرة، وتحسين القدرات 
المؤسسية والبشرية وتأمين مصادر 
التمويل ال§زم لضمان الوصول إلى 

أفضل الخدمات وتطبيق خطة العمل 
الوطنية بكفاءة وفاعلية.
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المحددة في الدراسة

المخرجات والنتائج المقابلة من القطاعات ا �دلة والتوصيات المرتبطة بها من الدراسة
خطة العمل الوطنية للحد من 

زواج من هم دون سن 18 سنةى 

الدخل والتعزيز 
ا قتصادي

 عوامل الخطر على مستوى الفرد 
والمجتمع

الحواجز المتعلقة بالتوجهات 
والمواقف إزاء التعليم (بسبب 

الحاجة لمنح ا�ولوية لسبل 
الصمود � سيما بين ال�جئين)

عوامل الخطر على مستوى 
الع�قات الشخصية

التوترات ا��سرية بسبب الفقر

الفقر الناجم عن البطالة

عوامل الخطر على مستوى الهيكلي

الفقر

المعلومات وإدارة الحا�ت المقدمة لليافعين • 
حول التدخ§ت للحد من زواج ا��طفال

خدمات ا�ستجابة والدعم لمواجهة العنف • 
ا��سري في المنزل (بوصفه دافعاً لترك ا��طفال 
لمنازلهم ودافعاً للنزاع بين الزوجين الذي يؤدي 

إلى التفكك ا��سري)
خدمات ا�ستجابة والدعم لليافعين المعرضين • 

للعنف من قبل الشريك الحميم.
تحسين برامج الحماية ا�جتماعية، � سيما • 

ل§جئين وغيرهم من الفئات ا��كثر هشاشة.

الصحة
العدل

الرعاية ا�جتماعية

رشاد  Âالمخرج 2: خدمات الصحة وا�
المتاحة لدعم الحا�ت وتنفيذ برامج 

الحد من زواج من هم دون الثامنة 
عشرة

المخرج 1: برامج إدارة الحا�ت 
ل§�شخاص المزمع زواجهم والفتيات 

وجات ممن هم دون سن الثامنة  å îéالم
ة. ãäع

المخرج 2: تهيئة بيئة صحية 
واجتماعية للحد من نسبة وعواقب 

ة،  ãäزواج من هم دون الثامنة ع
ية  ãäالقدرات المؤسسية والب å æçوتحس
å مصادر التمويل ال§زم لضمان  æçوتأم
الوصول إí أفضل الخدمات وتطبيق 
خطة العمل الوطنية بكفاءة وفاعلية.

خدمات ا ستجابة 
والدعم

 عوامل الخطر على مستوى 
الع�قات الشخصية

العنف ا��سري في المنزل

عوامل الخطر على مستوى 
المجتمع

نقص المعلومات حول البرامج 
الحالية لليافعين والحاجة لزيادة 

إدارة الحا�ت

عوامل الخطر على مستوى الهيكلي

الفقر

المعلومات وإدارة الحا�ت المقدمة لليافعين • 
حول التدخ§ت للحد من زواج ا��طفال

خدمات ا�ستجابة والدعم لمواجهة العنف • 
ا��سري في المنزل (بوصفه دافعاً لترك ا��طفال 
لمنازلهم ودافعاً للنزاع بين الزوجين الذي يؤدي 

إلى التفكك ا��سري)
خدمات ا�ستجابة والدعم لليافعين المعرضين • 

للعنف من قبل الشريك الحميم.
تحسين برامج الحماية ا�جتماعية، � سيما • 

ل§جئين وغيرهم من الفئات ا��كثر هشاشة.

الصحة
العدل

الرعاية ا�جتماعية

رشاد  Âالمخرج 2: خدمات الصحة وا�
المتاحة لدعم الحا�ت وتنفيذ برامج 

الحد من زواج من هم دون الثامنة 
عشرة

المخرج 1: برامج إدارة الحا�ت 
ل§�شخاص المزمع زواجهم والفتيات 

المتزوجات ممن هم دون سن الثامنة 
عشرة.

المخرج 2: تهيئة بيئة صحية 
واجتماعية للحد من نسبة وعواقب 

زواج من هم دون الثامنة عشرة، 
وتحسين القدرات المؤسسية والبشرية 
وتأمين مصادر التمويل ال§زم لضمان 
الوصول إلى أفضل الخدمات وتطبيق 

خطة العمل الوطنية بكفاءة وفاعلية.
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INSPIRE عوامل الخطر والوقاية إستراتيجية
المحددة في الدراسة

المخرجات والنتائج المقابلة من القطاعات ا �دلة والتوصيات المرتبطة بها من الدراسة
خطة العمل الوطنية للحد من 

زواج من هم دون سن 18 سنةى 

التعليم والمهارات 
الحياتية

عوامل الخطر على مستوى ا�فراد 
- ا�رتكاب:

ا�فتقار للتعليم

الحواجز المتعلقة بالمواقف 
والتوجهات إزاء التعليم بين ا��هل 

واليافعين

عوامل الوقاية

الحضور المدرسي وا�نتقال من 
عدادية إلى الثانوية  Âالمرحلة ا�

بالنسبة للفتيات

التدخ§ت من أجل تحسين ا�نتقال من المرحلة • 
عدادية إلى الثانوية � سيما بالنسبة للفتيات Âا�

تدخ§ت المهارات الحياتية للفتيات والفتيان • 
المراهقين حول صنع القرار والتفاوض والتفكير 

ا�ستراتيجي.
تهدف التدخ§ت إلى ضمان بيئة مواتية للفتيان • 

والفتيات على حد سواء لدراسة ما يريدونه بد�ً 
من ما يتوقع منهم القيام به وفًقا للقوالب 

النمطية الجنسانية، وذلك عن طريق التفحص 
ا��ولي للحصص الدراسية/ الموضوعات التي 

يتم تعليم ا��و�د والبنات أو تشجيعهم على 
التخصص فيها وما إذا كانت هذه التخصصات 

قد تحد من فرص العمل والفرص للشباب.
إدخال التوعية والمهارات للحد من زواج • 

ا��طفال دون الثامنة عشرة في المناهج 
المدرسية

الحم§ت المجتمعية لتغيير المواقف • 
والتوجهات إزاء التعليم بين كل من ا��هل 

واليافعين.

التربية والتعليم
الشباب

المخرج 2 (المندرج ضمن النتيجة 
2): تهيئة بيئة صحية واجتماعية للحد 
من نسبة وعواقب زواج من هم دون 

الثامنة عشرة، وتحسين القدرات 
المؤسسية والبشرية وتأمين مصادر 
التمويل ال§زم لضمان الوصول إلى 

أفضل الخدمات وتطبيق خطة العمل 
الوطنية بكفاءة وفاعلية.

 المخرج 2 (المندرج ضمن النتيجة 
3): إدراج مفاهيم وقيم وطرق الحد 
من الزواج دون سن الثامنة عشرة في 
البرامج التعليمية والمناهج المدرسية 

على جميع المستويات.  

كما تم التركيز على ذلك من قبل المشاركين، إن الغالبية العظمى من ا��ردنيين يعيشون في مجتمع لم يعد فيه زواج ا��طفال واقعاً، كما أن جميع 
المشاركين منحوا وقتهم وجهدهم للمساعدة في تحديد ا��سباب الجذرية على مستويات متعددة من أجل تحقيق التغيير. وللمرة ا��ولى، أصبح 
الحد من زواج ا��طفال والقضاء عليه من أولويات أهداف جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030، وأمام ا��ردن فرصة لقيادة المنطقة في 
التغيير السلوكي وا�جتماعي القائم على ا��دلة  والبراهين من أجل الحد من زواج ا��طفال باستخدام برامج قائمة على ا��دلة  ومحددة السياق.
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1.   مقدمة

تُظهر البيانات الممثلة  على المستوى الوطني ��حدث مسح السكان والصحة ا�سرية  أن زواج ا��طفال الذي كان يتراجع على مدى عدة عقود عاد 
ل§رتفاع من جديد. ما ا��سباب الكامنة وراء هذه الحالة؟ تم القيام بإعداد هذه الدراسة من قبل  مكتب اليونيسف في ا��ردن لتحديد ا��عراف 

ا�جتماعية وا��سباب ا�قتصادية التي تؤدي إلى زواج ا��طفال وذلك من أجل وضع خطة متعددة القطاعات لمعالجة تلك العوامل.
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2.  المنهجية

السلوكية  ا��ساسية وا��سباب ا�قتصادية الكامنة التي تؤدي إلى زواج ا��طفال في ا��ردن، وما الذي يمكن القيام به من أجل معالجة هذه المسألة؟ 
وكيف تؤثر المعتقدات والتوقعات على زواج ا��طفال بين مختلف المجموعات، وتحت أي ظروف؟

من أجل تناول هذه ا��سئلة، تم تطوير دراسة متعددة المنهجيات تحت قيادة اللجنة الوطنية للحد من زواج ا��طفال. يُوضح هذا التقرير نتائج هذه 
الدراسة متعددة المنهجيات والتي تضمنت المكونات التالية:

مراجعة منهجية للدراسات ا��كاديمية السابقة ، بما في ذلك 29 دراسة حول عوامل الخطر والوقاية، من أجل تحليل الوضع وا��سباب الجذرية . 1
التي تساهم في زواج ا��طفال في ا��ردن.

تحليل ثانوي لمجموعات بيانات مسوح السكان والصحة ا�سرية  ، �ربع  سنوات منفصلة، من أجل تثليث هذه البيانات مع نتائج مراجعة . 2
الدراسات السابقة حول عوامل الخطر والوقاية التي تساهم في زواج ا��طفال. 

دراسة نوعية حول الدوافع ا�جتماعية والسلوكية لزواج ا��طفال. 3

سيتم استكشاف المزيد حول كل عنصر من هذه المكونات ضمن ا��قسام التالية.
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المراجعة المنهجية

شملت هذه الدراسة مراجعة منهجية للدراسات ا��كاديمية السابقة ل§�دلة الموجودة، لتحليل الوضع وا��سباب الجذرية التي تساهم في زواج ا��طفال 
في ا��ردن. اتبعت هذه المنهجية نهج «دراسة متعددة البلدان حول دوافع العنف» والتي تم إعدادها من قبل ميرتنوسكا وفري1.

استراتيجية البحث

نجليزية. تم البحث عن الدراسات ا��كاديمية السابقة باللغة ا�نجليزية من خ§ل البحث في قواعد  Âتم إجراء بحثين منفصلين باللغتين العربية وا�
البيانات العالمية التالية:

PubMed, PsycINFO, CINAHL-ebsco, ERIC, EmBase, SocIndex, 

تم إجراء عمليات بحث أولية عن قواعد البيانات للبحث باللغة العربية دون الحصول على نتائج كافية. ومن ثم تم استخدام استراتيجيات البحث 
البديلة للدراسات ا��كاديمية السابقة باللغة العربية من خ§ل البحث في:

موقع “Research Gate” وموقع «Google» و«Google Scholar“ وقاعدة بيانات “Almanhal” وقواعد بيانات الجامعات (جامعة آل البيت والجامعة 
ا��ردنية). إضافة إلى البحث اليدوي ضمن المجلة ا��ردنية في العلوم التربوية، والمجلة ا��ردنية للعلوم ا�جتماعية، والمجلة ا��ردنية الطبية، ومجلة 

دراسات (الجامعة ا��ردنية).

قليمي لليونيسف في منطقة الشرق ا��وسط  Âردن، والمكتب ا��إضافة إلى البحث  على المواقع ا�لكترونية ذات الصلة مثل: (مكتب اليونيسف، ا�
وشمال افريقيا، ووزارة التنمية الدولية البريطانية DFID))، والوكالة ا��مريكية للتنمية الدولية، وصندوق ا��مم المتحدة للسكان والمفوضية السامية 

ل§�مم المتحدة لشؤون ال§جئين في ا��ردن. 

دارية (مثل بيانات الخدمة / النظام) والدراسات البحثية ا��ولية. شملت هذه المراجعة المنهجية تقارير قضاة  Âتم تضمين كل من الدراسات ا�
المحكمة العليا السنوية با�Âضافة إلى بيانات إدارية مهمة أخرى.

استخدمت المراجعة ك§ً من النص الحر والمفردات الضابطة في عمليات البحث عن عناوين المواضيع والكلمات الرئيسية من أجل اختيار المقا�ت 
لكترونية.  Âوالدراسات السابقة غير الرسمية عن طريق قواعد البيانات ا�

ولغايات تحقيق التغطية ا��وسع للدراسات والتقارير، ضمت مفردات البحث المبدئي بشكل عام ما يلي: (اليافعون أو الشباب أو الفتيات أو الطفل)، 
و(زواج ا��طفال أو الزواج المبكر أو الزواج القسري أو الزواج)، و(ا��ردن). لم تسفر س§سل البحث المحددة للفئات المختلفة في ا��ردن (كالفئات 

المهمشة وال§جئين السوريين وال§جئون الفلسطينيون) عن أي نتائج إضافية.

اختيار الدراسات السابقة 

تمت دراسة جميع الملخصات (للمقا�ت المنشورة في المج§ت والتي تم تقييمها من قبل النظراء) والملخصات التنفيذية للدراسات غير الرسمية 
دراج، يتم استرجاع النسخ الورقية  Âدراج الموضوعة للدراسة (انظر الشكل 2.1). في حالة استيفاء معايير ا� Âلتحديد فيما إذا كانت تلبي معايير ا�

دراج. Âلكترونية الكاملة للوثائق ومراجعتها مرة أخرى وفًقا لمعايير ا� Âوا�

دراج µ ا ÌÍالمربع 2.1:   معاي

في حال كانت دراسات بحثية حول زواج ا��طفال في ا��ردن وتتضمن معلومات حول انتشار تلك الظاهرة وأسباب وعوامل خطر زواج • 
ا��طفال.

تم نشرها بين عامي 2000 و2018.• 
دراسات تم نشرها في مج§ت- سواء تم تقييمها أو لم يتم تقييمها من قبل النظراء- كمقا�ت صحفية، أو تقارير بحوث أو دراسات أخرى • 

غير رسمية بين عامي 2000 و2018.
أن يكون التركيز الجغرافي على ا��ردن.• 
نجليزية. •  Âبحاث منشورة باللغتين العربية وا��أن تكون ا�

دراج، يتم استرجاع المقالة كاملة لمزيد من البحث. Âفي حال لم يقدم الملخص الموجز أو التنفيذي معلومات كافية لتحديد ا�

جاع من: . تم ا�س�� �
)Maternowska، M.C، and Fry، D. (2015). فهم دوافع العنف. دليل خطوة بخطوة ��جراء البحوث ا��ولية حول ما يدفع العنف. فلورنسا: مكتب أبحاث اليونيسف - إينوشن��  1

.<www.unicef-irc.org/research/pdf/440-TOOLKITstep-by-step_28Sept2016_OK.pdf>  
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دراج في النهاية، وتم استخ§ص المتغيرات الرئيسية للمعلومات (انظر أدناه).  Âخرى التي استوفت معايير ا��كما تمت مراجعة المقا�ت والوثائق ا�
با�Âضافة إلى ذلك، تمت دراسة قوائم المراجع لجميع المقا�ت الُمدرجة، وكذلك مقا�ت المراجعة ذات الصلة، كإجراء إضافي لضمان تحديد 

نجليزية، و15 مقالة باللغة  Âدراج. تم تضمين ما مجموعه 29 دراسة في المراجعة (منها 14 مقالة باللغة ا� Âموقع جميع المقا�ت التي تفي بمعايير ا�
العربية).

عملية استخ�ص البيانات

بالنسبة لجميع الدراسات الُمدرجة، قمنا باستخ§ص البيانات بناًء على معلومات النشر/ البحث الرئيسية في ملف Excel. حيث تشتمل المعلومات 
المستخلصة على: تاريخ النشر؛ والمؤلفون؛ ولغة النشر ا��صلية، المنطقة الجغرافية للدراسة، وأسئلة البحث، وتصميم الدراسة، والمنهجيات/ 

تحديد وسائل جمع البيانات، والمدة الزمنية لجمع البيانات، والنموذج/ النظرية: معايير أهلية الدراسة، وحجم عينة الدراسة، ومجتمع الدراسة، 
ومحددات/ مكامن الضعف التي ذكرها المؤلف في تصميم الدراسة وأساليبها.  متغيرات النتائج وتتضمن: 1. انتشار زواج ا��طفال (في حال تم 

شارة إلى ذلك)، 2. عوامل الخطر بالنسبة لزواج ا��طفال، 3. عوامل الوقاية من زواج ا��طفال. 4. ا��عراف ا�جتماعية المتعلقة بزواج ا��طفال، 5.  Âا�
العوامل ا�قتصادية المتعلقة بزواج ا��طفال. 6. العوامل المثيرة ل§لتباس أو العوامل الجزئية (المتغيرات الوسيطة التي تؤثر على زواج ا��طفال). 7. 

تعريفات متعلقة بزواج ا��طفال. 8. أي معلومات أخرى متعلقة بتصميم الدراسة أو مجتمع الدراسة.

تقييم الجودة للدراسات السابقة 

تشتمل عملية تقييم الجودة للدراسات الُمدرجة التحقق من خمس مجا�ت رئيسية في عملية البحث وكتابة التقرير، وهي: 
ا�ستد��ت، والمنهجيات، والتمثيل، وطبيعة مجتمع الدراسة، والتحيز في إعداد التقارير.

يتيح ذلك الفرصة لدراسة كل مجال عن طريق طرح 17 سؤا�ً حول الطرق التي جرى من خ§لها هيكلة المعلومات وا��بحاث وتنفيذها وتسجيلها 
وتطبيقها وإعداد التقارير بشأن تلك المجا�ت. وسيتم جمع النتائج، حيث تعتبر النتيجة 7 الحد ا��دنى المطلوب �ختيار الدراسة، وستكون أداة 

التقييم هذه مبنية على أدوات سابقة تم توظيفها في دراسات بحثية �ستط§ع العنف القائم على النوع ا�جتماعي والعنف ضد ا��طفال، فض§ً عن 
رشادية في تقييم دراسات ا�نتشار والدراسات النوعية2 Âالقواعد ا�

تجميع النتائج

تم بعد ذلك إجراء عملية مسح باستخدام البيانات المحددة من خ§ل مراجعة الدراسات السابقة بهدف تحليل المعلومات بناء على: 1) العمر 
والجنس، 2) المجتمع (المجتمع العام، االفئات المهمشة، ال§جئون السوريون، ال§جئون الفلسطينيون)، 3) المنطقة/ المحافظة.  با�Âضافة إلى 

رشادية لقياس الدوافع ا�جتماعية والسلوكية لقضايا حماية الطفل لتحديد النطاق الكامل  ذلك، استخدمت هذه الدراسة النظرية كذلك إطار عمل ا��داة ا��
قليمي في الشرق ا��وسط وشمال أفريقيا، 2018) - تم  Âطفال (مكتب اليونيسف ا��للعوامل المحتملة التي تؤثر على صنع القرار فيما يتعلق بزواج ا�
طار ث§ثة مجا�ت واسعة،  Âتسليط الضوء على النتائج الرئيسية ذات الصلة بإطار العمل هذا في أقسام المناقشة ضمن هذا التقرير. يحدد هذا ا�

با�Âضافة إلى فئاتها الفرعية، والتي ينبغي أن تؤخذ في ا�عتبار عند إجراء أي دراسة تتعلق بفهم السلوكيات الفردية والمجتمعية: 

PSYCHOLOGY

Interest

Self-efficacy

Attitude

Intent

Behavioral
Quirks

Social Influence

Community Dynamic

Social Norms

Meta Norms

SOCIOLOGY

Communication
Environment

Emerging Alternatives

Governing Entities

Structural Barriers

ENVIRONMENT

3 المصدر: اليونيسف، الشرق ا�وسط وشمال افريقيا، 2018

2  انظر المرجع السابق.
ق ا��وســط وشــمال  ãäقليمــي للــ Âوحمايــة الطفــل. قيــاس الدوافــع ا�جتماعيــة والســلوكية لقضايــا حمايــة الطفــل: أداة التوجيــه. مكتــب اليونيســف ا� (C4D)» تصــال مــن أجــل التنميــة Âوســط وشــمال أفريقيــا «ا��ق ا� ãä3  اليونيســف، الــ

إفريقيــا، ينايــر 2018.
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طار المفاهيمي، تعتبر عملية صنع القرار متعددة الجوانب، وتشمل العديد من العناصر بما في ذلك التأثيرات والعوامل ا�جتماعية.  Âضمن هذا ا�
يتمثل العنصر الرئيسي في الدراسة الحالية في فهم كيفية عمل هذه العوامل مًعا على مسارات مختلفة لتشكيل الدوافع خلف زواج ا��طفال.

التحليل الثانوي لبيانات مسوح السكان والصحة ا سرية 

تم استكمال المراجعة المنهجية للدراسات السابقة بتحليل ثانوي لمجموعات بيانات المسوحات الديموغرافية والصحية. تتوفر مسوحات الدراسات 
الديموغرافية والصحية في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (LMIC) على مستوى العالم بما في ذلك ا��ردن. بتمويل من الوكالة 

ا��مريكية للتنمية الدولية، تعمل مسوحات الدراسات الديموغرافية والصحية على جمع البيانات التي تمثل المستوى الوطني في عدد من المجا�ت 
يدز. وبالرغم من ا�خت§فات الطفيفة بين  Âسرة وفيروس نقص المناعة البشرية/ ا��م والطفل وتنظيم ا��ذات الصلة بالصحة، بما في ذلك صحة ا�

البلدان فيما يتعلق بالطبيعة الدقيقة لتصميم المسح وإطار أخذ العينات، فإن جميع هذه الدراسات ا�ستقصائية المتعلقة با��سرة تستخدم نظام 
أخذ العينات المركب والطبقي.

باستخدام النتائج المنبثقة عن مراجعة الدراسات السابقة، تم تطوير واختبار الفرضيات من خ§ل التحلي§ت الثانوية وذلك بهدف تحديد الع§قات 
(وذلك  بين المتغيرات. على وجه التحديد، تم إجراء تحلي§ت لمجموعات بيانات الدراسات الديموغرافية والصحية ل£�عوام 2007  2010و2012 و2018/2017
�ستكشاف حجم ظاهرة زواج ا��طفال، والعوامل التي أدت إلى زواج ا��طفال (استكشاف العوامل الرئيسية كالوضع التعليمي والوضع المالي والعرق 

نصياع ل§�عراف والتقاليد ا�جتماعية السلبية وما إلى ذلك، با�Âضافة إلى إجراء تحليل ل§تجاهات السائدة فيما يتعلق بزواج ا��طفال وما إذا كان  Âوا�
انتشاره قد تغير مع مرور الوقت.

لقد كانت جميع التحلي§ت المسؤولة عن مخطط اختيار العينات والتصنيف الطبقي المستخدم في المسح من أجل إنتاج ا��خطاء المعيارية 
الُمصححة للتصميم. تم استخدام ا��وزان المتعلقة باحتمالية ا�ختيار عند توافرها لتوليد تقديرات موضعية تعكس معد�ت ا�نتشار والتقديرات 

ا��خرى. استخدمت جميع التحلي§ت الثانوية لهذا التقرير بيانات مسح السكان والصحة . وقد أجريت هذه التحلي§ت خصيصا لهذه الدراسة. 
تم تثليث بيانات التحليل الثانوي مع نتائج المراجعة المنهجية من أجل توليد فرضيات تم مناقشتها مع اللجنة الوطنية للقضاء على زواج ا��طفال 

في شهر أيلول 2018 والتي تم استط§عها �حقاً في البيانات النوعية.

الدراسة النوعية

من أجل ضمان التغطية الجغرافية، ومدى عمق واتساع المقاب§ت، تم وضع إطار عمل �ختيار العينات وتمت الموافقة عليه من قبل منظمة  
اليونيسف والجهات الحكومية  ومنظمات المجتمع المدني الرئيسية التابعة للجنة الوطنية للحد من زواج ا��طفال. وبناًء على هذه المناقشات، تم 

اختيار المحافظات السبع (انظر الجدول 2.1) كمواقع للعمل الميداني النوعي لعدد من العوامل بما في ذلك:   
   

انتشار  ظاهرة زواج ا��طفال• 
النسبة المئوية لمجتمع الدراسة الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني• 
عدد ا��شخاص المسجلين في مخيمات ال§جئين الفلسطينيين• 
عدد ال§جئين السوريين المسجلين• 
 • .(Dom) التجمعات السكانية المعروفة أو المبلغ عنها للفئات المهمشة
التوزيع الجغرافي عبر المناطق الث§ث (الشمال والوسط والجنوب)، واستهداف المناطق الحضرية/ والريفية/ والبادية• 
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الجدول1.1: المعلومات الديموغرافية للمحافظات المختارة

السكان (٪ من 
إجمالي السكان)

٪ المناطق 
الحضرية

٪ يعيشون 
تحت خط 

الفقر الوطني

عدد ا �شخاص 
المسجلين في مخيمات 

الÁجئين الفلسطينيين4

عدد السورين المسجلين5
(في المناطق الحضرية أو 

في المخيمات)

مناطق تركيز 
المجتمعات 

ا �ردنية 
المهمشة؟6

عدد الزيجات 
بين الذين تقل 

أعمارهم عن 18
عام 20167

المناطق الشمالية

1,137,100اربد
(18%)

83%15%53,000139,905
ية åóالمناطق الح

Y2,332
(الفتيات 97%)

300,300المفرق
(4.7%)

39%32%161,981
 æ

åèية و åóالمناطق الح æ
åè

ي îéمخيم الزع

Y1,370
(الفتيات 96%)

المناطق الوسطى

2,473,400عمان
(38.5%)

94%8%150,000194,630
ية åóالمناطق الح

Y3,420
(الفتيات 97%)

951,800الزرقاء
(14.9%)

95%11%20,00096,580
ية  åóالمناطق الح æ

åè
المخيمات

Y2,121
(الفتيات 96%)

المناطق الجنوبية

249,100الكرك
(3.9%)

33%17%8,941
ية åóالمناطق الح

Y267
(الفتيات 96%)

121,400معان
(1.9%)

55%24%7,755
ية åóالمناطق الح

155
(الفتيات 97%)

حجم العينة

شارك ما مجموعه 526 فرداً في هذه الدراسة النوعية من 7 محافظات مختلفة (المفرق، والزرقاء، واربد، وعمان، والكرك، ومعان وجرش) تم اختيارها 
بالتشاور مع اللجنة الوطنية للحد من زواج ا��طفال. من بين هؤ�ء، شارك ما يقارب 350 مجيبا، بما فيهم 170 من اليافعين و83 من أولياء ا��مور 

و42 من أفراد ا��سرة الممتدة و55 �جئ، في مناقشات مجموعات التركيز، على النحو المبين في الجدول 2.2.

www.unrwa.org/sites/default/files/insights_into_the_socio-economic_conditions_of_> أيًضــا  انظــر   .<www.unrwa.org/where-we-work/jordan> انظــر   .2016 ا��ول  كانــون   1 مــن  ل§�ونــروا  الرســمية  ا��رقــام    4
. å æçالفلســطيني å æçمخيمــات ال§جئــ æ

åè شــخاص الذيــن يعيشــون�لمزيــد مــن المعلومــات حــول وضــع ا�  <palestinian_refugees_in_jordan.pdf
.<https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/63935.pdf> :31 أيار 2018. انظر æ

åè رقام الرسمية للمفوضية�5  ا�
<www.unicef.org/jordan/Report_on_Dom_Children_Feb2017-ENG.pdf> :كمان îéمرة وال æ

åôدراسة اليونيسف لعام 2016 مع مجتمعات ب æ
åè 6   كما هو محدد

جمة جارية حاليا. îéتم إصدارها مؤخًرا؛ ال æ
îôرقام لعام 2017 ال�7   سيتم تحديث ا�
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Ó ÌÍك ÔÍمناقشات مجموعات ال Ì
ÓÕ Ó ÌÖالجدول1.2: معلومات المشارك

عدد المشاركينتفاصيل المجموعةالمرجع

الشباب  

FGY17îôالمفرق14-12 ف

FGY27îôالمفرق17-15 ف

FGY37îôالزرقاء14-12 ف

FGY47îôالزرقاء17-15 ف

FGY57المفرق14-12 فتاة

FGY67المفرق17-15 فتاة

FGY77الزرقاء14-12 فتاة

FGY87الزرقاء17-15 فتاة

FGY97îôإربد14-2 ف

FGY107îôإربد17-15 ف

FGY117îôعمان14-12 ف

FGY127îôعمان17-15 ف

FGY138إربد14-12 فتاة

FGY147إربد17-15 فتاة

FGY157عمان14-12 فتاة

FGY167عمان17-15 فتاة

FGY177الكرك14-12 فتاة

FGY187îôالكرك14-12 ف

FGY197الكرك17-15 فتاة

FGY207الكرك17-15 فتاة

FGY216معان14-12 فتاة

FGY227معان17-15 فتاة

FGY237معان14-12 فتاة

FGY248îôمعان17-15 ف

ا �هل

FGP17مهات�عمانا�

FGP27باء�إربدا�

FGP37مهات�إربدا�

FGP47مهات�الزرقاءا�

FGP57باء�الزرقاءا�

FGP67مهات�المفرقا�

FGP76باء�عمانا�

FGP87باء�المفرقا�

FGP97باء�الكركا�

FGP107باء�عمانا�

FGP117مهات�الكركا�

FGP127مهات�معانا�
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عدد المشاركينتفاصيل المجموعةالمرجع

أفراد العائلة 
الممتدة

FGE17المفرقالعائلة الممتدة

FGE27الزرقاءالعائلة الممتدة

FGE37عمانالعائلة الممتدة

FGE47اربدالعائلة الممتدة

FGE57الكركالعائلة الممتدة

FGE67معانالعائلة الممتدة

الÁجئين

FGR17الذكور / å æçاربدالفلسطين

FGR27ناث Âا� / å æçاربدالفلسطين

FGR37الذكور / å æçالزرقاءالفلسطين

FGR46ناث Âا� / å æçالزرقاءالفلسطين

FGR57ناث Âا� / å æçالمفرقالسوري

FGR67الذكور / å æçالمفرقالسوري

FGR77ناث Âا� / å æçالسوريJerash/ Am

FGR87الذكور / å æçالسوريJerash/ Am

با�Âضافة إلى ذلك، تم إجراء مقاب§ت متعمقة مع المجيبين الرئيسيين بما في ذلك المهنيين (عدد= 3) وصانعي السياسات (عدد= 5) والشيوخ ورجال  
الدين وقادة المجتمع (عدد = 9) وال§جئون (عدد = 4) وأفراد المجتمعات/ ا��قليات المهمشة (عدد = 5). تم تقديم المزيد من المعلومات في 

الجدول 2.3.

Ì المقابÁت المتعمقة 
ÓÕ Ó ÌÖالجدول1.3: معلومات المشارك

# IDIنوع المستجيبينالمرجع

المهنيين

1IDP1الرعاية الصحية

2IDP2طة ãäال

3IDP3الرعاية الصحية

صانعي السياسات

4IDPM1المجالس الوطنية

5IDPM2القضاة

6IDPM3للسكان ìع�المجلس ا�

7IDPM4مجالس المرأة

8IDPM5جتماعيةÂوزارة التنمية ا�

الشيوخ و رجال الدين وقادة المجتمع

9IDS1ناث Âا� å æçالمعلم

10IDS2الذكور å æçالمعلم

11IDS3الشيخ

12IDS4المرشدين، إناث / å æçالمعلم

13IDS5إناث ، å æçالمعلم

14IDS6الشيخ

15IDS7إناث ، å æçالمعلم

16IDS8å æçالقادة الديني

17IDS9ةö�مستشار حماية ا�
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الÁجئين

18IDR1å æçالسوري

19IDR2å æçالسوري

20IDR3å æçالفلسطين

21IDR4å æçالفلسطين

ا �قليات المهمشة

22IDD1مرة æ
åôقبائل ب

23IDD2مرة æ
åôقبائل ب

24IDD3مرة æ
åôقبائل ب

25IDD4قبائل الغزاوي

26IDD5 قبائل الغزواي

تاحة جمع معلومات المجيبين  Â� (FGDs) عراف ا�جتماعية خ§ل مناقشات مجموعات التركيز�في النهاية، تم توزيع مسوحات قصيرة حول ا�
بشكل فردي جنًبا إلى جنب مع نتائج مناقشات المجموعات حول التوقعات والمعتقدات ا�جتماعية المتعلقة بزواج ا��طفال. قام كل من 

شارك في مناقشات مجموعات التركيز (عدد = 350) أيًضا بتعبئة استبيان ا��عراف ا�جتماعية. كما قام 150 فرًدا إضافًيا بتعبئة استبيان ا��عراف 
ا�جتماعية،بمعلومات أساسية حول نوع المجيب وموقعه كما هو موضح في الجدول 2.4. في المجموع، تم ا�نتهاء من 500 استبيان ل§�عراف 

ا�جتماعية.

، المسوحات  Ó ÌÖالجدول1.4: معلومات المستجيب

#  عدد ا ستمارات ت التفاصيلالجنسالمحافظةالمستجيبين
التي تم تعبئتها في 

مجموعات التركيز

#عدد ا ستمارات  
التي تم تعبئتها 

ضافية) µ ا)

الشباب

17141-12 سنةذكورالمفرق

17141-12 سنةإناث

17141-12 سنةذكورإربد

1715-12 سنةإناث

17143-12 سنةذكورعمان

17144-12 سنةإناث

17141-12 سنةذكورالزرقاء

17143-12 سنةإناث

17131-12 سنةذكورمعان

17151-12 سنةإناث

17141-12 سنةذكورالكرك

17145-12 سنةإناث

ا �هل

7ا��باءذكورالمفرق

72ا��مهاتإناث

74ا��باءذكورإربد

73ا��مهاتإناث

1ا��باءذكورالبلقاء

67ا��باءذكورعمان

711ا��مهاتإناث

73ا��باءذكورالزرقاء

74ا��مهاتإناث

72ا��باءذكورمعان

76ا��مهاتإناث

72ا��باءذكورالكرك

76ا��مهاتإناث
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#  عدد ا ستمارات ت التفاصيلالجنسالمحافظةالمستجيبين
التي تم تعبئتها في 

مجموعات التركيز

#عدد ا ستمارات  
التي تم تعبئتها 

ضافية) µ ا)

أفراد العائلة الممتدة 
(ا �جداد، العمات، 

ا �عمام، ا �خوة)

7مختلطمختلطالمفرق

3مختلطمختلطالبلقاء

1مختلطمختلطعجلون

3مختلطمختلطجرش

79مختلطمختلطاربد

725مختلطمختلطعمان

77مختلطمختلطالزرقاء

1مختلطمختلطالطفيلة

74مختلطمختلطمعان

73مختلطمختلطالكرك

الÁجئين

åذكورالمفرق æç72السوري

åإناث æç72السوري

åذكوراربد æç71الفلسطسن

åإناث æç74الفلسطين

åذكورجرش æç31السوري

åإناث æç42السوري

åذكورعمان æç44السوري

åإناث æç33السوري

å ذكورالزرقاء æçمخيمات ال§جئ
å æçالفلسطيني

7

å إناث æçمخيمات ال§جئ
å æçالفلسطيني

72

350150المجموع

البحث الميداني

تولت مؤسسة ا��بحاث الوطنية Analyseize مهام العمل الميداني؛ حيث اشتمل ذلك على العمل مع منظمة اليونيسف والجهات المعنية  في 
Analyseize ضافة إلى ذلك، قامت مؤسسةÂالمناطق لتحديد وتوظيف المشاركين وفًقا للسمات ال§زمة لكل مجموعة تركيز وكل مقابلة معمقة. با�

دارات المحلية  Âجراء الدراسة، وطلب الحصول على تصاريح من ا�Â� بتحديد المشاركين في البحث وحشدهم من أجل الدراسة، كما تم توفير أماكن
ضافة إلى تقديم المساعدة في ترتيبات النقل الخاصة  Âدارة المحلية، با� Âجراء البحث، كما قامت المؤسسة بالعمل كحلقة وصل بين فريق البحث وا�Â�

بالمشاركين في البحث، وكذلك إجراء المقاب§ت المعمقة ومجموعات التركيز، والمساعدة بالربط مع إدارة الحا�ت/ والمسارات المرجعية ذات الصلة 
بالقضايا ا��خ§قية حسب الحاجة.

حصلت الدراسة على الموافقات ا��خ§قية ال§زمة من كل من جامعة أدنبرة واليونيسف قبل البدء بعمليات جمع البيانات.

مناقشات مجموعة التركيز التشاركية
لقد استفاد البحث التشاركي النوعي من ا��نشطة التشاركية التي تم تفحصها بدقة باستخدام عناصر أثبتت فعاليتها في قياس ا��عراف ا�جتماعية 

خرى التي تدفع وتحرك السلوكيات.8 استخدمت مناقشات مجموعات التركيز التشاركية (FGDs) عملية تكرارية، من خ§ل طلب مساهمات 
�

والعوامل ا�
متتالية من كل مشارك وكذلك من خ§ل تشجيع المساهمات من جميع المشاركين في المجموعة، مما يتيح لكل مشارك فرصة متساوية للتعبير عن 

آرائه، ومما يتيح له أيضا المساحة لعرض أفكاره دون التأثر غير المسوغ له من قبل ا��فراد الحازمين بصورة مفرطة.

æ سلســلة زمبابــوي ، رقــم 
åè طفــال�زيمبابــوي.» فهــم العنــف ضــد ا� æ

åè عــراف ا�جتماعيــة ومنــع العنــف�مرحلــة الطفولــة: منهجيــة البحــث عــن ا� æ
åè استكشــاف محــددات العنــف» .Fry، D.، Casey، T.، Hodzi، C. and Nhenga، T 8

4. هــراري: اليونيســف، 2016.

ما الذي یؤثر على زواج األطفال 
في مجتمعك؟
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تم تصميم المكون النوعي للدراسة لتفكيك الروابط بين عوامل الخطر المحتملة لزواج ا��طفال والمحددة في المراجعة المنهجية للدراسات السابقة 
وكذلك �ستكشاف الموضوعات الناشئة الجديدة التي قدمها المشاركون بشكل مباشر.

لقد اشتملت مناقشات مجموعات التركيز التشاركية (FGDs) على أنشطة بحثية تشاركية نوعية مترابطة تم توضيحها أدناه:

نشاط إعداد القوائم والتصنيف مع مناقشة مسارات الدوافع. 1

ا��بحاث الموجزة والمسوحات المتعلقة بالمعايير ا�جتماعية. 2

نمط مناقشات مجموعة التركيز 
تألفت كل مجموعة من مجموعات التركيز من 5-8 مشاركين وبدأت من خ§ل طرح مقدمة، ومن ثم إجراءات الموافقة المستنيرة ونشاط القواعد ا��ساسية قبل البدء 

في أنشطة البحث التشاركية.

كذلك تم الحصول على موافقة أولياء ا��مور لجميع المشاركين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاًما. كما طلب من اليافعين تعبئة نماذج الموافقة. تم 
التسجيل الصوتي لجميع المجموعات بعد الحصول على موافقة المشاركين، كما اعتمدت جميع ا��نشطة التشاركية على تدوين الم§حظات باستخدام 

اللوح الورقي الق§ب وذلك للسماح بالتدوين الكامل للم§حظات. تم تصميم نموذج تقرير الميسر، استناًدا إلى ا��نشطة التشاركية التي أنجزها كل 
ميسر خ§ل ا��سبوع التالي لجمع البيانات مع مجموعة محددة.

ا�داة التشاركية: نشاط إعداد القوائم والتصنيف
دراج والترتيب على نطاق واسع في التقييم الحضري القائم على المشاركة (PUA) ومشاريع أبحاث العمل التشاركي. حيث يتضمن  Âتم استخدام ا�
النشاط العصف الذهني وتسجيل ا�Âجابات على سؤال محدد، ثم تجميع أي إجابات مماثلة قبل أن يصوت كل فرد في المجموعة بشكل فردي على 

أهم ث§ث إجابات. تم استخدام هذا التمرين في العديد من الدراسات السابقة بقيادة فريق البحث بما في ذلك: دراسة العالمية إلى المحلية: 
ودراسات البحث في السياسات والممارسات  استخدام البحوث التشاركية لمعالجة العنف الجنسي ضمن مجتمعات المهاجرين في مدينة نيويورك9

العملية في باراغواي وسوازي§ند ودراسة ا��عراف ا�جتماعية في زيمبابوي.

دراج في النشاط التفكير في أسباب حدوث زواج ا��طفال في مجتمعهم، حيث قام الميسر بتسجيل إجاباتهم على لوح الورق  Âتضمن مكون ا�
الق§ب على السؤال التالي:

ما الذي يؤثر على زواج ا �طفال في مجتمعك؟

تم استخدام تحقيقات مقتبسة من الدراسة ا�ستقصائية لليونيسف حول العوامل ا�جتماعية والسلوكية المتعلقة بزواج ا��طفال لمساعدة المشاركين 
في جلسة العصف الذهني. بمجرد انتهاء المشاركين من العصف الذهني و»تسجيل» إجاباتهم، سأل الميسر عما إذا كان يمكن تجميع أي من ا�Âجابات 

المدرجة مًعا وتم إعداد قائمة جديدة تضم جميع البنود النهائية للتصويت عليها. صوت المشاركون بشكل مستقل ��هم ث§ثة «دوافع» لزواج 
ا��طفال. وقام المشاركون بعد ذلك باستكشاف السبب وراء حدوث هذه الدوافع المحتملة لكل دافع محتمل تم تحديده في نشاط إعداد القوائم 

والتصنيف.

ا�داة التشاركية: موجز ا�عراف ا�جتماعية
موجز ومسوحات ا��عراف ا�جتماعية قائم على أنشطة تشاركية تم اختبارها بشكل دقيق باستخدام منهجية مناقشة مجموعات التركيز التي أثبتت 

فعاليتها في قياس ا��عراف ا�جتماعية10 .تم استخدام موجز ومسوحات الدراسة ا�ستقصائية لليونيسف حول العوامل ا�جتماعية والسلوكية 
المتعلقة بزواج ا��طفال.

ا�¶ن، سأروي لكم قصة فتاة تعيش في هذه المنطقة / المقاطعة. سوف أطلق عليها اسمها سنية، بالرغم من أن هذا ليس اسمها الحقيقي. أود منكم ا�ستماع 
بعناية إلى قصتها. سنية فتاة في الرابعة عشرة من عمرها. تعيش مع والديها، عائشة وأحمد (ليست أسماؤهم الحقيقية)، ولديها شقيقان: أخت أصغر وأخ أكبر 

عمرا. تذهب سنية إلى المدرسة وتساعد والدتها في ا��عمال المنزلية. في أحد ا��يام، تأتي منية، ابنة عم سنية، لزيارة عائلة سنية.  
هما تقريبا في نفس العمر. تعلن والدة منية خطوبة منية وأنها ستتزوج في غضون شهر. كما تقترح بشدة على عائشة أن تزوج سنية في أقرب وقت ��نها قد تكبر 

على الزواج. تقول والدة منية أنها تعرف أيًضا شخًصا من قريتهم مهتم بالزواج من سنية. 

Paz, M. and Fry, D. Bringing the Global to the Local: Utilizing Participatory Research to Address Sexual Violence with Immigrant Communities in NYC. New York: The New York City Alliance Against Sexual 9
.Assault, 2007

عراف ا�جتماعية؟ كيف يتم قياسها؟ اليونيسيف، 2015.
�

Mackie، G.، Moneti، F.، Shakya، H. and Denny. ما هي ا� 10
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بعد ذلك، اُطلب من المشاركين ا��جابة عن مجموعة من ا��سئلة بشكل مستقل حول ماذا يعتقدون أن يفعل ا�¶خرين في موقف مماثل، ومدى تكرار هذا السيناريو 

برأيهم في مجتمعهم. بعد ا�نتهاء من هذا ا�ستط£ع، سوف يشارك المشاركون مجتمعين في مناقشات حول مختلف ا��طراف الفاعلة وتوقعاتهم. 

المقاب�ت المعمقة
تم إجراء مقاب§ت معمقة كذلك مع مقدمي المعلومات الرئيسيين، بما في ذلك المهنيين (رجال الشرطة والعاملون في مجال الرعاية الصحية) الشيوخ 

ورجال الدين  ووقادة المجتمع  وال§جئون وأفراد المجتمعات المهمشة وصانعي السياسات المحليين العاملين في قضايا ذات صلة. وتم تحديد 
مقدمي المعلومات هؤ�ء بمساعدة من اليونيسف والفريق ا�ستشاري للدراسة. وتطلب دليل المقابلة مع هذه ا��طراف أيضاً سؤال المشاركين حول 
طار السياسي  Âطفال، وتم أيضا تقصي أفكارهم بشأن كيفية تحسين ا��أفكارهم بشأن بعض من عوامل الخطر والحماية الرئيسية المتعلقة بزواج ا�

ستراتيجيات التي من الممكن توظيفها لمنع زواج ا��طفال. Âوالتشريعي والتدخ§ت فض§ً عن ا�

تدريب المكلفين بإجراء المقاب�ت وا�ختبار القبلي
تلقى المكلفون بإجراء المقاب§ت ��غراض البحث تدريباً مخصصا حول منهجية الدراسة والقضايا الموضوعية بإشراف جامعة إدنبرة، كما اشتمل 

التدريب على المناقشات حول المجا�ت التالية: 1. معلومات عامة حول الهدف من الدراسة وجمع البيانات والتصميم، 2. مراجعة تشاركية ��دوات 
مجموعات التركيز والمقاب§ت المعمقة، 3. الحماية ومسارات ا�Âحالة الحماية، 4. إجراءات وأهمية الحفاظ على السرية، 5. أهمية ضمان القواعد 

رشاد و»تسجيل الحضور» للمشاركين خ§ل المقاب§ت ومجموعات التركيز، 7.  Âساسية خ§ل مناقشات مجموعات التركيز وا�لتزام بها، 6. خدمات ا��ا�
لوجستيات وضع البرامج الزمنية وتنسيق فعاليات مجموعات التركيز والمقاب§ت المعمقة، 8. ضمان وضبط الجودة با�Âضافة إلى إجراءات التوثيق، 9. 

خطط الترجمة.
تم  تنفيذ اختبار قبلي ��دوات البحث مع كل مجموعة مشاركة رئيسية في عمان بعد عقد التدريب للمكلفين بإجراء المقاب§ت. بعد تنفيذ ا�ختبار 

القبلي، عمل الباحثون على إجراء أية تعدي§ت �زمة على ا��دوات بما في ذلك تقصير ا��دوات. وتم إع§م لجنة ا��خ§قيات المعنية بجميع 
التعدي§ت التي جرى تطبيقها على أدوات البحث نتيجة ل§ختبار القبلي.

إدارة البيانات وضمان الجودة
تم حذف أسماء من يقومون بمعالجة البيانات واستبدالها بأسماء مستعارة.، باستثناء المكلفين بإجراء المقاب§ت مع صانعي السياسات الرئيسيين، 

حيث ُسئل المشاركون فيما إذا كان يمكن التعريف عنهم من خ§ل اسم الشركة. يمتثل الباحثون لسياسات حماية البيانات عند تخزين البيانات وعمل 
النسخ ا�حتياطية لها، حيث تم التحقق من البيانات ا�حتياطية كل أسبوعين وتحديثها لضمان قابلية استخدامها وضبط النسخ. 

تــم ا�حتفــاظ بالبيانــات ا��وليــة، وهــي تمثــل التســجي§ت الصوتيــة فقــط ��غــراض هــذه الدراســة، داخــل ا��ردن، وتــم  تدوينهــا وترجمتهــا إلــى بيانــات غيــر أوليــة 

��غــراض التحليــل. تماشــياً مــع سياســة جامعــة إدنبــرة لحفــظ البيانــات، وتــم تخزيــن البيانــات ا��وليــة (التســجي§ت الصوتيــة) بشــكل آمــن مــن ثــم  ســيتم إت§فهــا 

بعــد ثــ§ث ســنوات مــن تاريــخ انتهــاء عمليــة جمــع البيانــات.

تم العمل على ضمان الجودة من خ§ل الرصد الروتيني من قبل الباحثين والتقييم الدوري وفقاً للبروتوكو�ت. حيث تحقق منسق العمل الميداني 
من تماشي كل تسجيل مع دليل الميسر. أما بالنسبة للترجمة، فيقوم متكلم فصيح بمقارنة التسجيل النصي بالتسجيل الصوتي ا��صلي لضمان 

الجودة.  

عتبارات ا�خ�قية ªالحماية وا�
على الرغم من أن الدراسة � تُعنى بسؤال المشاركين حول تجاربهم الخاصة، إ� أن الموضوع قد يسبب شعوًرا بعدم ا�رتياح لبعض المشاركين، 

حيث تم شرح خطر المشاركة المحتمل هذا بوضوح في بداية مجموعات التركيز/ المقاب§ت كما تم تكرار ذلك خ§ل عملية جمع البيانات. تم 
إب§غ المشاركين خ§ل عملية الموافقة عن طبيعة الدراسة وتم تشجيعهم على تخطي أي أسئلة تشعرهم بعدم ا�رتياح. كان هناك أسئلة/ أنشطة 
تمهييدية (ل§Âحماء) وأخرى للتهدئة، كما كانت جميع ا��سئلة م§ئمة للشباب وذلك ضمن المجموعات الخاصة باليافعين. تم تطوير أدوات البحث 

بالتماشي مع الدراسات السابقة المتعلقة بالتغير السلوكي وا�جتماعي، كما تم استخدام عدة أنشطة تشاركية تم التحقق من فعاليتها خ§ل دراسات 
سابقة. جرى تدريب المعنيين بإجراء المقاب§ت على م§حظة ع§مات التوتر وعدم مواصلة المقابلة في حال شعر المشارك با�نزعاج. فض§ً عن ذلك، 
رشاد المحلية التي يمكنهم الوصول إليها. كما سعى الباحثون لضمان تأمين  Âحرص الباحثون على ضمان تزويد المشاركين بالمعلومات حول خدمات ا�

أماكن آمنة لعقد مناقشات مجموعات التركيز وكذلك التأكيد على القواعد ا��ساسية في بداية كل جلسة لمجموعات التركيز. 

فصاح الذي ينطوي عليه احتمال تعرض الطفل لخطر ا��ذى.  تم  Âاشتمل تدريب المعنيين على إجراء المقاب§ت حول التعرف والتعامل مع ا�
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التعامل مع جميع البيانات بسرية وفقاً لقوانين الدولة، كما تم إب§غ جميع المشاركين بمحددات السرية قبل المشاركة في الدراسة (كاحتمال تعرض 
الطفل لخطر ا��ذى). كان هناك اعتبارات أخ§قية محتملة حول الخصوصية وإخفاء هوية المشاركين، وخاصة في مخيمات ال§جئين. ووفًقا للمبادئ 

نسانية، تم عقد جميع المقاب§ت ومجموعات التركيز في مكان آمن، ومكان �  Âالتوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن إجراء البحوث في السياقات ا�
يسترعي انتباًها غير ضروري، وفي مكان حيث � يمكن سماع حديث المشاركين.

ساعد الحصول على موافقة أولياء ا��مور كذلك على ضمان إدراكهم لطبيعة البحث (على سبيل المثال، عدم مناقشة التجارب الشخصية، تقديم 
المكافآت للمشاركين، وأن هذه المشاركة لن تؤثر على أي خدمات، وغيرها). كما تم إط§ع المشاركين على الحاجة إلى السرية والضمانات التي سيتم 

قرار  Âتبنيها لحماية خصوصيتهم (كإخفاء هوية المشاركين). تم ذلك في بداية ا�جتماع وتم تكراره في النهاية كذلك.  كما تضمنت الموافقة المسبقة ا�
بأن السرية في مناقشات مجموعات التركيز هي مسؤولية جميع أفراد المجموعة، بما في ذلك طبيعة المناقشة (على سبيل المثال: ما تم مناقشته) 
وكذلك ما قيل ومن كان حاضرا. من المهم أيًضا فهم السياق الثقافي وحساسيته، حيث يمتلك الفريق ا خبرة واسعة في إجراء البحوث مع مختلف 

مجموعات المشاركين حول موضوع زواج ا��طفال.

تحليل البيانات

يشتمل المكون النوعي من هذه الدراسة على نوعين من النتائج: 
نتائج ا��نشطة التشاركية التي تشمل ا��نشطة المنجزة باستخدام لوح الورق الق§ب ل§Âجابة على أسئلة محددة، 2) إجابات سردية بشكل أكبر خ§ل 
المقاب§ت. تقدم ا��دوات التشاركية والتي تم تفصيلها في القسم السابق (إعداد القوائم والتصنيفات، ومسارات الدوافع، وملخصات ومسوحات 

ا��عراف ا�جتماعية) أطراً واضحة للتوثيق. بعد أن تم تنظيم جميع أوراق لوح الورق الق§ب وتدوينها، يتم تحليل البيانات المستقاة من مجموعات 
التركيز على النحو التالي:

إعداد القوائم والتصنيفات (بيانات مجموعات التركيز): تم تقصي جميع ا�Âجابات المدرجة في نشاط إعداد القوائم والتصنيفات ومن ثم تجميعها ضمن 

مواضيع محددة. تم حساب أهم ث§ث إجابات ��سئلة نشاط إعداد القوائم والتصنيفات واستكشافها ضمن تقرير يرافق البيانات ا��خرى. تم عقد ما 
مجموعه 50 مجموعة تركيز. اتفق الميسر ضمن كل مجموعة مع المشاركين على أهم ث§ثة دوافع لزواج ا��طفال بعد إجراء التصويت. مما يعني أنه 

ضمن الـ50 مجموعة، كان هناك 150 دافعا رئيسًيا مسج§ً. كشف الفحص المرئي لبيانات مجموعة التركيز عن نسبة عالية من ا�Âجماع فيما يتعلق بهذه 
الدوافع الرئيسية، وذلك على وجه التحديد ضمن مجموعات التركيز المنعقدة مع البالغين (حيث قدم اليافعون مجموعة واسعة من الدوافع).

شارة إليها خ§ل جميع  Âلتسجيل حا�ت التكرار لدوافع محددة والتي تمت ا� SPSS حصائيÂتم إنشاء قاعدة بيانات باستخدام برنامج التحليل ا�
مجموعات التركيز. كان هناك أربعة عشر اختياًرا للدوافع المحتملة كما تم تحديده نتيجة الفحص المرئي لتقارير ميسر مجموعة التركيز. كما هو 

موضح بمزيد من التفصيل في نص هذا التقرير، ومن هذا التحليل ا��ولي، تقرر المضي قدًما �Âجراء تحليل للدوافع الث§ثة الرئيسية التي تم ذكرها 
خ§ل جميع المجموعات وهي:

العادات والتقاليد (33 صوت)• 
الفقر (31 صوت)• 
التفكك ا��سري (14 صوت)• 

تم أيًضا إنشاء قاعدة بيانات SPSS لكل من دوافع المستوى الثاني (ا��سباب الكامنة خلف تلك الدوافع) التي يتم بحثها: «العادات والتقاليد» 
و»الفقر» و»التفكك ا��سري». فيما يتعلق بكل موضوع، بدأت هذه العملية عن طريق الفحص المرئي لجميع مجموعات التركيز التي أدرجت دوافع 

المستوى الثاني بالتحديد قيد الدراسة. تم إدخال جميع الدوافع المدرجة لكل دافع من المستوى الثاني على شكل قائمة في وثائق منفصلة. كشفت 
المراجعة الفردية لهذه المستندات (والتي تكون طويلة أحيانًا) لكل دافع من المستوى الثاني عن نمط من ا��سباب ا��ساسية المحددة لكل دافع من 

المستوى الثاني، حيث يمكن بعد ذلك إعداد قاعدة بيانات باستخدام البرنامج ا�حصائي SPSS بإنشاء حقل لكل دافع.
أتاحت قاعدة بيانات SPSS تسجيل تكرار هذه الدوافع المقترحة [سواء الفقر/ أو العادات والتقاليد/ أو التفكك ا��سري]، وتحليل الدوافع المقترحة 

مقابل نوع المجموعة (كأولياء ا��مور، وأفراد ا��سرة الممتدة، وال§جئون، واليافعون)، وكذلك مقابل العمر والمنطقة الجغرافية ل§�ردن.

سجلت قاعدة بيانات برنامج SPSS الخاصة بـ «العادات والتقاليد» حا�ت التكرار والتي تم خ§لها ذكر 27 دافعا مختلًفا، بما في ذلك فئة «أخرى» 
للدوافع الذين تم ذكرها مرة واحدة فقط. كما سجلت قاعدة بيانات برنامج SPSS الخاصة بـ «الفقر» حا�ت التكرار والتي تم خ§لها ذكر 22 دافعا 
مختلًفا، بما في ذلك فئة «أخرى» للدوافع الذين تم ذكرها مرة واحدة فقط. كذلك سجلت قاعدة بيانات برنامج SPSS الخاصة بـ «التفكك ا��سري» 

حا�ت التكرار والتي تم خ§لها ذكر 19 دافعا مختلًفا، بما في ذلك فئة «أخرى» للدوافع الذين تم ذكرها مرة واحدة فقط. مّكنت هذه التحلي§ت من 
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تحديد ال 9 دوافع من المستوى الثاني ا��كثر تكرارا (3 لكل دافع من المستوى الثاني). تم استكمال هذه العملية للدوافع من المستوى الثالث، بحيث 
يمكن دراسة المسارات المؤدية للدوافع الرئيسية. كشفت مراجعة هذه القوائم المكتملة عن مسارات التكرار وأيًضا القواسم المشتركة للموضوع. شكل 

الجمع بين التكرار والتحليل المواضيعي محتوى هذا التقرير ومّكن من التعرف على 27 دافعا من دوافع المستوى الثالث لزواج ا��طفال في ا��ردن.

مسوحات ا��عراف ا�جتماعية: تم إدخال جميع ا�ستبيانات إلى برنامج إكسل MS Excel وتم نقلها إلى برنامج SPSS ا�Âصدار 21 بهدف تحليلها. وتم 

إجراء التحلي§ت ا��حادية والتحلي§ت ذات المتغيرين. كما تم تصنيف البيانات حسب السؤال إلى نوع المجيب والجنس والموقع الجغرافي.

المقاب£ت: اشتملت المقاب§ت على مناقشات سردية بشكل أكبر. كما جرى تسجيل المقاب§ت المعمقة رقمياً بموافقة المشاركين، وسيتم استخدام 

نماذج لكتابة الم§حظات المفصلة للمكلفين بإجراء المقاب§ت. كما تم إدخال جميع البيانات في برنامج تحليل البيانات NViVo، وجرى تحليلها 
براز المواضيع  Â� باستخدام الترميز الموضوعي ا�ستقرائي (ريتشي وسبنسر، 1994). كما تمت قراءة التسجي§ت بدقة ومنهجية وترميزها وذلك

الرئيسية. كما تم كذلك استكشاف أوجه التشابه وا�خت§ف بين المجموعات الفرعية والمواقع.

ينطوي هذا التحليل ا�ستقرائي على عدة فرضيات أساسية (توماس، 2003):

يتحدد تحليل البيانات بكل من أهداف البحث (استنتاجي) وعدة قراءات وتفسيرات للبيانات ا��ولية (استقرائي). لذلك، يتم استقاء النتائج من كل • 
من أهداف البحث المحددة من قبل الباحث (أو الباحثين) والنتائج المنبثقة بشكل مباشر عن تحليل البيانات ا��ولية.

تتمثل الطريقة ا��ساسية للتحليل في تطوير فئات من البيانات ا��ولية في نموذج أو إطار عمل يعكس المواضيع والعمليات الرئيسية وفًقا ل§�طر • 
المفاهيمية التي وافقت عليها المجموعة ا�ستشارية للدراسة.

تم تقييم صحة النتائج من خ§ل مجموعة من التقنيات مثل: (أ) المقارنة مع نتائج الدراسات السابقة من خ§ل المراجعة المنهجية، (ب) • 
التثليث ضمن الدراسة مع أشكال أخرى من جمع البيانات، (ج) التغذية الراجعة من صناع القرار والممارسين ومستخدمي نتائج البحث من خ§ل 

عمليات التحقق.

43 دراسة نوعية حول ا �عراف ا جتماعية وا �سباب ا قتصادية الكامنة

 التي تؤدي إلى زواج ا �طفال في ا �ردن



3.   النتائج

المراجعة المنهجية والتحليل الثانوي للبيانات الموجودة

انتشار زواج ا�طفال 

على مدار الستين عاًما الماضية، ارتفع سن الزواج ا��ول في ا��ردن (جبل وهين، 2016). وفي الفترة ما بين عام 1998 إلى عام 2004، انخفض معدل 
انتشار زواج ا��طفال في ا��ردن من %20 لجميع الزيجات إلى 15%، رغم أنه ارتفع في السنوات ا��خيرة (HPC، 2017). في عام 2016، كان هناك 

11241 زواًجا مسجً§ للفتيات والفتيان دون سن 18 عاًما (10907 فتاة و334 فتى)، وهو ما يمثل ٪13.8 من جميع عقود الزواج في تلك السنة (دائرة 
قاضي القضاة، 2016). يعتبر زواج ا��طفال أكثر شيوًعا في عمان والمفرق والزرقاء وإربد (HPC ، 2017): انظر أيًضا الجداول 3.1 و 3.2).

عند المقارنة مع بلدان أخرى في المنطقة (مصر ولبنان والمغرب والسودان واليمن)، نجد إن معدل انتشار زواج ا��طفال منخفض نسبياً، � سيما 
صغر سناً (اليونيسيف، 2018). وفًقا لبيانات مسوح  السكان والصحة ا�سرية، فإن النسبة المئوية للنساء ال§ئي تتراوح أعمارهن بين 20

�
بين الفتيات ا�

و24 عاًما والمتزوجات قبل سن 15 عاًما في ا��ردن هي ا��قل في المنطقة (٪0.3 مقارنة بالنسبة المرتفعة ٪11.9 في السودان). 
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Ì عام 2016 لمن تقل أعمارهم عن 18 عاًما
ÓÕ حدثت Ì

ÔÙالجدول 1-3: عدد عقود الزواج ال

ناثالذكور المحافظة µ ا

1023318عمان

672265اربد

382083الزرقا

31536البلقاء

10257الكرك

4151معان

521318المفرق

051الطفيلة

14231مادبا

6223عجلون

2177العقبة

8297جرش

33410,907المجموع

%13.4%0.41النسبة المئوية لعقود الزواج دون سن 18 الى مجمل العقود 2016

ناثالذكور الطÁق µ ا

21893عدد حا ت الطÁق التي حدثت في عام 2016  �ولئك الذين تقل أعمارهم عن 18

%4.06%0.1النسبة المئوية لجميع حا ت الطÁق التي حدثت في عام 2016

المصدر: دائرة قاضي القضاة، التقرير ا��حصائي السنوي لعام 2016.

Ì عام 2017 بالنسبة لمن تقل أعمارهم عن 18 عاًما
ÓÕ حدثت Ì

ÔÙالجدول 3.2: عدد حا ت الزواج ال

ناثالذكورالمحافظة µ ا
843075عمان

412041اربد

532197الزرقا

21471البلقاء

6218الكرك

3159معان

551227المفرق

249الطفيلة

11235مادبا

1226عجلون

4193العقبة

18343جرش

29910,434المجموع

æ عام 2017
åè مجمل العقود í13.4%0.38النسبة المئوية لعقود الزواج دون سن 18 ا%

المصدر

ناثالذكورالطÁق µ ا
æ عام 2017 لمن تقل أعمارهم عن 18 عاًما

åè حدثت æ
îô16976عدد حا�ت الط§ق ال

æ عام 2017
åè حدثت æ

îô4.6%0.1النسبة المئوية لجميع حا�ت الط§ق ال%

المصدر: دائرة قاضي القضاة، التقرير ا��حصائي السنوي لعام 2017.
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ومع ذلك، من المحتمل أن تعطي هذه البيانات تقديًرا أقل من ا�نتشار الحقيقي لزواج ا��طفال: حيث تشير بيانات التعداد العام للسكان والمساكن 
2015 الممثلة على المستوى الوطني إلى ارتفاع معدل ا�نتشار بالنسبة للنساء ال§ئي تتراوح أعمارهن بين 13 عاًما وما فوق ممن تزوجن دون سن 18

.(HPC ، 2017 ،18.2 مقابل ٪13.4 في عام 2015، على سبيل المثال٪ ) عاًما مقارنًة ببيانات دائرة قاضي القضاة

Ó 18 و22 عاًما، بالرجوع  ÌÖاوح أعمارهم ب ÔÍممن ت Ó ÌÖا �ردن ب Ì
ÓÕ 3.1 : انتشار زواج ا �طفال عند أو قبل سن 18 عاًماa الشكل

لمجموعات بيانات مسوح السكان والصحة ا Ûية (لجميع السنوات)

Child marriage under 15 Child marriage under 18

2007 2009 2012 2017/18

0%

10%

20%

30%

6.7%

26.3%
27.5%

25.1%

27.0%

6.1%
5.0%

9.3%

المصدر: دائرة ا�Âحصاءات العامة، مسوح السكان والصحة ا�سرية/1990، 1997، 2007،2002، 18/2017

Ó 18 و 22 عاًما، بالرجوع  ÌÖاوح أعمارهم ب ÔÍممن ت Ó ÌÖا �ردن ب Ì
ÓÕ 3.1: انتشار زواج ا �طفال عند أو قبل سن 15 عاًماb الشكل

لمجموعات بيانات مسوح السكان والصحة ا Ûية (لجميع السنوات)

1990 1997 2002 2007 2017
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المصدر: دائرة ا��حصاءات العامة، مسوح السكان والصحة ا�سرية/1990، 1997، 2007،2002، 18/2017
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Ó 20 و24 عاًما حسب الجنسية  ÌÖاوح أعمارهم ب ÔÍا �ردن ممن ت Ì
ÓÕ 3.1: انتشار زواج ا �طفال عند أو قبل سن 18 عاًماc الشكل

Jordanian Syrian
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تُظهر بيانات الدراسات الديموغرافية والصحية اتجاًها تنازلًيا تدريجًيا لحا�ت زواج ا��طفال لمن تقل أعمارهم عن 18 عاًما، وانخفاًضا أقل بالنسبة 
لحا�ت الزواج لمن تقل أعمارهم عن 15 عاًما وذلك خ§ل عامي 2007 و2012. ومع ذلك، ظهر ارتفاع في حا�ت الزواج لكل من تقل أعمارهم عن 15

22- عاًما في مسح السكان والصحة ا�سرية 2017/2018 (انظر ا��شكال 3.1 أ و 3.1 ب). ومن هم دون 18 ومن هم بين 18

يستكشف المؤشر المستخدم لرصد هدف التنمية المستدامة المتمثل في الحد من زواج ا��طفال النسبة المئوية للنساء ممن تتراوح أعمارهن بين 
20 و 24 سنة والمتزوجات دون سن 15 ودون سن 18 عاًما. يتتبع الجدول أدناه هذا المؤشر بمرور الوقت خ§ل العقدين ا��خيرين وذلك بالرجوع 

لمجموعات بيانات مسوح السكان والصحة ا�سرية

النسبة المئوية من النساء الذين تتراوح أعمارهن بين 24-20 سنة والذين كانوا متزوجين قبل سن 15 وقبل سن 18

20022007200920122018/2017

å دون سن  15 æçوج å îéطفال الم�1.5%0.3%0.7%1.1%0.9ا�%

å دون سن  18 æçوج å îéطفال الم�9.7%8.4%10.2%9.6%11.1ا�%
المصدر

على الرغم من أن السن القانوني للزواج هو 18 عاًما، إ� أنه يمكن للقضاة السماح بزواج القاصرين  اذا كان في ذبك منفعة ودراء لمنفسدة  دون 
الحاجة إلى موافقة دائرة قاضي القضاة (جمعية معهد تضامن النساء، 2016 انظر قسم السياسات والتشريعات لمزيد من المعلومات حول هذا 

الموضوع). هناك أيًضا زيجات غير رسمية غير مسجلة لدى السلطات ا��ردنية، خاصة بين ال§جئين السوريين (جمعية تنمية وتعزيز المرأة، 2013). 
وقد أشارت النساء ال§ئي تمت مقابلتهن لتحليل الوضع في اليونيسف (2007) إلى أن أولياء ا��مور يجدون طرًقا للتهرب من القانون المدني فيما 

يتعلق بالسن عند الزواج، مثل تسجيل سن أعلى من العمر الفعلي، أو ترتيب عقد الزواج في سوريا، أو استخدام ع§قاتهم لحصول على موافقة 
القاضي �ستدعاء شرط ا�ستثناء.

العوامل ا�قتصادية المتعلقة بزواج ا�طفال

ناث  Âطفال في العديد من الدراسات المحددة في المراجعة المنهجية لكل من الذكور وا��تم ذكر الدخل المنخفض والفقر كسبب رئيسي لزواج ا�
(الزيود، 2012؛ فهمي وإبراهيم، 2013؛ غزاوي، 2007). يظهر التحليل الثانوي لمجموعات الدراسات الديموغرافية والصحية أن معدل انتشار زواج 
ا��طفال يتراجع بشكل عام مع تحسن الوضع المادي- أقل معدل انتشار لزواج ا��طفال في الُخمس ا��غنى- مقارنة بأولئك ضمن الُخمس ا��قل ثراًء 
على مدار الوقت (انظر الشكل 3.2). وتظهر أحدث البيانات لعام 2017/2018 إلى ازدياد الفجوة بين الُخمس ا��كثر فقراً والُخمس ا��وسط وا��غنى 

فيما يتعلق بزواج ا��طفال.
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الشكل 3.2: النسبة المئوية لزواج ا �طفال مقابل مؤÞÛ الوضع المادي، بناء عÝ مجموعات بيانات مسوح السكان والصحة ا Ûية 
ل�Áعوام (2007-2017)
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المصدر: دائرة ا��حصاءات العامة، مسوح السكان والصحة ا�سرية/2007، 2009، 2012، 18/2017

ويرتبط هذا على ا��رجح بالمعايير المتعلقة بالنوع ا�جتماعي، حيث أن الفتيات يتزوجن مبكًرا من أجل تخفيف الضغط على دخل ا��سرة المحدود 
(تحليل الوضع، 2007، الزيود،  2012). 

كما يوضح تحليل ا�تجاهات لبيانات مسوح السكان والصحة ا�سرية أن معدل انتشار زواج ا��طفال يزيد في ا��سر التي تضم ستة أفراد أو 
أكثر(انظر الشكل 3.3).

الشكل 3.3: النسبة المئوية لزواج ا �طفال مقابل عدد أفراد ا �Ûة، حسب بيانات مسوح السكان والصحة ا Ûية ل�Áعوام
(2007-2017) 
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المصدر: المصدر: دائرة ا��حصاءات العامة، مسوح السكان والصحة ا�سرية /2007، 2009، 2012، 18/2017
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يُعتقد أن زواج ا��طفال � يخفف العبء ا�قتصادي على ا��سر فحسب، بل يتم النظر إليه أيًضا على أنه وسيلة لتوفير ا�ستقرار المالي وا��مان، 
وهو ما يعرف بمفهوم» السترة» ( الشتيوي والكرادشة، 2013). عادة ما يكون لدى العائ§ت توقعات مختلفة للفتيات والفتيان من حيث ا��دوار 
المستقبلية. ومن ناحية نمطية، يكون للفتيات والنساء فرص تعليمية وفرص عمل أقل. على الرغم من أن هذا ا��مر غير ثابت ومتغير، إ� أنه � 

يزال يمثل مشكلة ضمن فئات معينة، بما في ذلك الفئات ا��قل تعليماً، وأولئك الذين يعيشون في حا�ت فقر/ صعوبات وبين بعض ال§جئين. إن 
ا�عتقاد الثقافي بأن زواج ا��طفال يوفر ا��من والحماية من المشقة هو عامل خطر كبير لزواج ا��طفال لهؤ�ء الفتيات (اليونيسف، 2014).

ا�عراف والمعتقدات ا�جتماعية المتعلقة بزواج ا�طفال

تم تحديد العديد من ا��عراف والمعتقدات الثقافية خ§ل المراجعات المكتبية على أن لها دور مساهم في زواج ا��طفال. وفي دراسة اشتملت على 
462 مشارًكا، اعتقد 67٪ أن زواج ا��طفال يعتبر شيًئا إيجابًيا في المجتمع ا��ردني (الزيود، 2016). ثمة قيمة اجتماعية عالية للزواج (اليونيسف، 

2007) حيث يُنظر إلى الزواج على أنه إنجاز أو ع§مة على الوضع ا�جتماعي (اليونيسف، 2014).
كما هو الحال في معظم دول الشرق ا��وسط، تعتبر المعتقدات الدينية والعادات جزًءا مهًما من الحياة في المجتمع ا��ردني (بوادي والحمدان، 
س§م، ٪92 من الناس مسلمون، معظمهم من السنة (دائرة ا�Âحصاءات العامة، 2016). وتييح الشريعة ل§�طفال دون  Â2017). الدين الرسمي هو ا�
سن 18 عاًما بالزواج (بالتقيد ببعض الشروط والقواعد؛ النداف والكردي، 2013). هناك أيًضا وجهة نظر ثقافية مفادها أن زواج ا��طفال يساعد في 

الحفاظ على عفة الفتاة (تحليل الوضع، اليونيسف، 2007، الزيود 2012 ). 
ا��سرة هي أساس المجتمع ا��ردني ويعتقد أنها مفتاح التضامن ا�جتماعي (بوادي والحمدان، 2017). تحتكم الهياكل وا��دوار ا��سرية عادًة بمعايير 

معينة متعلقة بالنوع ا�جتماعي، حيث يتصرف الرجل كأساس للعائلة الممتدة (شوب، 2007).

تشير ا��دلة إلى أن هذا يساهم في زواج ا��طفال بطرق مختلفة. أشارت بعض الفتيات ممن تزوجن دون سن 18 عاًما إنهن يرغبن في التحرر من 
سيطرة آبائهن (الزيود، 2012). مع ذلك، يُظهر البحث أن عملية صنع القرار حول زواج ا��طفال تكون عادًة لوالد الطفل أو ولي أمره (اليونيسف، 

HPC،2014 ، 2017). يقّدر ا��باء عموًما التعليم العالي لكل من ا��بناء والبنات، على الرغم من أن تطلعاتهم للفتيات أقل قلي§ً من ا��و�د. تختلف 
وجهات نظرهم من حيث ا��دوار المستقبلية وحرية ا�ختيار في القرارات المتعلقة بالعمل والزواج. حيث يعتقد الكثير من الشباب أيًضا أن قرارات 

الذكور يجب أن تسود في جميع المجا�ت، على الرغم من أن هذه ا�عتقادات تتغير ببطء، خاصة بين الفتيات الشابات ا��كثر تحصي§ علمياً 
(اليونيسف، 2007).

يعد تعدد الزوجات أيًضا أحد عوامل الخطر لزواج ا��طفال (الشتيوي والكرادشة، 2014) و� يزال سائداً بشكل أكبر في ا��سر المحافظة. في عام 
2002، كما في عام 1997، كانت سبعة في المائة من النساء المتزوجات في زيجات متعددة الزوجات (اليونيسف، 2007). ومع ذلك ، يبدو أن هذا 
آخذ في ا�نخفاض ��ن أحدث بيانات مسوح السكان والصحة ا�سرية تشير إلى أن 4 ٪ من النساء يبلغن أن زوجهن متزوج أيضا من نساء أخريات 

وأن 1 ٪ فقط من الرجال يبلغون عن وجود زوجات اخرى»

يعتبر زواج ا��قارب أمرا شائعا أيًضا، على الرغم من وجود معلومات متضاربة ضمن الدراسات السابقة حول ما إذا كان يعتبر أحد عوامل الخطر لزواج 
ا��طفال. تشير بعض ا��بحاث إلى أن متوسط عمر النساء ال§ئي يتزوجن من أقرباء هو أقل مقارنة بالنساء ال§ئي يتزوجن من غريب (خارج ا��سرة) 

(الكرادشة، 2012،  اليونيسف، 2007 )

الشكل 3.4: النسبة المئوية  نتشار زواج ا �قارب، بالرجوع لبيانات مسوح السكان والصحة ا Ûية ل�Áعوام (2007، 2012 و2017)
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بالرجوع لمجموعات بيانات مسوح السكان والصحة ا�سرية حيث تم طرح ا��سئلة حول زواج ا��قارب، وجد أن المعدل المرتفع �نتشار ا��طفال في 
حا�ت زواج ا��طفال هي بين من هم متزوجين من أقاربهم حيث بقيت هذه النسبة عالية باستمرار مع مرور الوقت (انظر الشكل 3.4). 

ناث المتزوجات ممن تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة كن  Âكما أظهرت بيانات مسوح السكان والصحة ا�سرية السابقة لعام 2002 أن 43٪ من ا�
على قرابة بزوجهن الحالي أو السابق قبل الزواج. فقد تزوج ستة وعشرون في المائة من أبناء العمومة ا��ولى، في حين تزوج أربعة في المائة من 

أو�د العم (زواج البدل). كانت الفتيات ممن تزوجن بعمر 20 سنة أو أقل أكثر عرضة للزواج من قريب من أولئك ممن تزوجوا في سن أكبر. وكانت 
مثل هذه الزيجات أكثر شيوًعا بين النساء الريفيات وا��قل تعليماً والنساء في مناطق الشمال والجنوب. ومن بين ا��سباب التي تم رصدها: التقاليد 
ا�جتماعية، والحفاظ على الموارد ا�قتصادية داخل ا��سرة، وعدم الوعي حول العواقب الصحية لمثل هذه الزيجات، وتوافر التطابقات المناسبة 

داخل ا��سرة.

عوامل أخرى متعلقة بزواج ا�طفال

الوضع التعليمي
تشير ا��بحاث إلى وجود ع§قة قوية بين زواج ا��طفال ومستوى التعليم في ا��ردن. حيث كان التحصيل العلمي المتدني لدى الفتيات أحد عوامل 

الخطر لزواج ا��طفال ضمن دراسة استقصائية متعلقة با��سر اشتملت على 3444 امرأة متزوجة تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة (الدراسات 
الديموغرافية والصحية، كرادشة، 2012)، ودراسة اشتملت على 462 من اليافعين (الزيود، 2012) ودراسة اشتملت على 10876 امرأة تتراوح أعمارهن 

بين 15 و49 سنة من المتزوجات (مسوح السكان والصحة ا�سرية لعام 2013 شتيوي والكرادشة).

الشكل 3.5: انتشار زواج ا �طفال وعÁقته بالتحصيل العلمي، بالرجوع لمجموعات بيانات مسوح السكان والصحة ا Ûية ل�Áعوام 
(2007-2017)
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نتيجة التحليل الثانوي لمجموعات بيانات مسوح السكان والصحة ا�سرية حول مدى انتشار الزواج المبكر وع§قته بالتحصيل العلمي للطفل، يُمكن 
م§حظة وجود ميول قوي يظهر أن المستويات المتزايدة من التحصيل العلمي ترتبط بانخفاض مستويات زواج ا��طفال لكل ممن تزوجوا دون سن 18

عاًما أو دون سن 15 عاًما (انظر الشكل 3.5).

الفتيات ال§تي تزوجن قبل سن 18 عاًما، من ا��رجح أن يكن حاص§ت على تعليم ابتدائي فقط مقارنة بالفتيات ال§تي أنهين التعليم الثانوي أو أعلى 
ناث ا��ردنيات  Âوقد أفادت دراسة أخرى لتحليل إحصائيات دائرة قاضي القضاة أن ٪35.8 من ا� .(HPC، 2017 ،2015 69 مقابل ٪16.99 خ§ل عام٪)

ناث ا��ردنيات ا��ميات تزوجن في سن 17 سنة أو دون ذلك  Âالحاص§ت على تعليم ابتدائي تزوجن في سن 17 سنة أو دون ذلك، وأن ٪33 من ا�
(جمعية معهد تضامن ا��ردني، 2016). كما تم تحديد ا��مية بين الرجال كعامل خطر للزواج المبكر؛ حيث يبلغ متوسط سن الزواج للنساء ال§ئي 

يتزوجن من رجال أميين 19.7 سنة  (الكرادشة، 2012).
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الموقع الجغرافي
يعتبر زواج ا��طفال أكثر شيوًعا بين الشباب الذين يعيشون في المناطق الريفية (الكرادشة، 2012؛ HPC، 2017)، ومن المرجح أن يفضل أولئك 

الذين يعيشون في المناطق الريفية الزواج المبكر أكثر من أولئك الذين يعيشون في المناطق الحضرية (الزيود، 2012). حيث تعتبر الفجوة العمرية 
ا��كبر بين الزوجين مقبولة أكثر في المناطق الريفية، با�Âضافة إلى الرغبة في تكوين أسرة كبيرة (الشتيوي والكرادشة، 2013).

الدوافع الكامنة وراء زواج ا�طفال بين ال�جئين السوريين

يعد ا��ردن أحد البلدان ا�كثر تضرراً جراء ا��زمة السورية، حيث يحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد ال§جئين السوريين مقارنة بعدد 
سكانه. وفًقا للمفوضية السامية ل§�مم المتحدة لشؤون ال§جئين، فإن ا��زمة السورية وتدفق ال§جئين قد إدى إلى ارتفاع عدد سكان ا��ردن بنسبة 
٪10، حيث تعاني البنية التحتية في الب§د من أجل التصدي لهذه الزيادة. (ب§سري، أبي صعب، هاميل، لياننغ، 2015). حتى شهر نيسان لعام 
2018، بلغ عدد ال§جئين السوريين المسجلين في ا��ردن 660935، يعيش ٪19 منهم في المخيمات، بينما تعيش الغالبية المتبقية في المناطق 

الحضرية وتعاني من الفقر، حيث يعيش أكثر من ٪80 تحت خط الفقر، أغلبهم من الشباب، كما أن ٪51 من ال§جئين هم أطفال تقل أعمارهم عن 
18 عاًما.

تشير البحوث الحالية حول زواج ا��طفال بين الفتيات السوريات ال§جئات ممن يعشن في ا��ردن إلى أن هؤ�ء الفتيات يواجهن نقاط ضعف محددة 
بسبب وضعهن ك§جئات. وفًقا لبيانات المحكمة الشريعة حول حا�ت الزواج المسجلة في عام 2014، كان ثلث العرائس السوريات الجدد دون سن 

18 عاًما، وهو أعلى بكثير من النسبة ضمن الجنسيات ا��خرى في ا��ردن (HPC، 2017). وتشير بعض ا��بحاث إلى أن العادات السورية المتعلقة 
.(HPC، 2017) ردن بالزواج المبكر�طفال ربما بدأت تؤثر في قرارات أهالي شمال ا��بزواج ا�

إن ظاهرة الزواج المبكر شائعة في بعض أجزاء سوريا ومقبولة من الناحية القانونية (عادة بين 17-15 سنة)؛ بينما في ا��ردن، يشير ارتفاع معدل 
زواج ا��طفال بين هذه المجموعة السكانية إلى آلية تكيف سلبية أخرى للعائ§ت التي تحاول تأمين المستقبل ا�قتصادي ��طفالها، وتخفيف العبء 

ا�قتصادي على أسرهم (تقرير اليونيسف حول التحوي§ت النقدية، 2018). ويثار الجدل ا��ن حول أن مثل هذه الزيجات تتسبب فيها الظروف 
الصعبة والريبة (كاستراتيجية للتكيف ا�جتماعي وا�قتصادي) ولضمان السترة.

هذا ا�عتقاد حول السترة يحمله ال§جئون السوريون ممن تزوجوا أطفا�. ففي دراسة اشتملت على 300 �جئ سوري في مخيم الزعتري ممن تزوجوا 
قبل سن 18 عاًما، اعُتبر زواج ا��طفال ضمانًا لمزيد من ا��من وا�ستقرار ا�قتصادي. فقد كان زواج ا��طفال يُمارس بشكل شائع في سوريا قبل 

اللجوء (الشواوؤة وجييت، 2017). كما أشارت ال§جئات السوريات إلى أن «الخيارات الضئيلة والموارد الشحيحة» تعني أن الزواج المبكر هو «البديل 
القابل للتطبيق» والوحيد امام الفتيات وعائ§تهن، وأن الزيجات غالباً ما تتم على عجل، دون إجراء التحريات التقليدية، مع التركيز بشكل أكبر على 
نقاذ، 2014؛ اليوينسف، 2014). وجدت  Â§من المالي) (اللجنة الدولية ل�زواج المحتملين على توفير ا��نية (أي حول قدرة ا��ا�حتياجات العاجلة أو ا�

ا��بحاث النوعية، التي تم إجراؤها حول الفتيات السوريات في أواخر سن المراهقة وأوائل العشرينات في ا��ردن، أن الفتيات غير المتزوجات يشعرن 
وكأنهن عبئ إضافي وبدأن يشعرن بالرفض من قبل ا��سرة مع تعرض بعضهن لسوء المعاملة النفسية (سبنسير، 2015).

أدى تدفق ال§جئين إلى إرهاق البنية التحتية للب§د وأدى إلى زيادة التوترات ا�جتماعية والسياسية. كما كان له تأثير سلبي على ا�قتصاد ا��ردني، 
مما أدى إلى تعطيل طرق التجارة وتراجع السياحة وانخفاض ا�ستثمارات. نتيجة لذلك، يواجه ا��ردن معد�ت بطالة مرتفعة ومنافسة متزايدة على 

الوظائف، خاصة في شمال ا��ردن. وقد دفعت هذه الصعوبات ا��ردنيين إلى التركيز على ا��ثار السلبية ��زمة ال§جئين السوريين، مما أعاق قدرة 
الحكومة على ا�ستجابة بفعالية لتدفق ال§جئين (اليونيسف، 2018).

تسببت هذه التوترات المجتمعية بين المجتمع المضيف وفئات ال§جئين في مخاوف بشأن الس§مة والتماسك ا�جتماعي المحدود. وقد أدى ذلك 
إلى تقييد حرية حركة ا��طفال، خاصة حرية الفتيات الصغيرات. في الدفعة السادسة من استط§ع لجنة اليونيسف حول ال§جئين السوريين (2018)، 
ذكر أكثر من ٪30 من السكان أنهم � يشعرون با��مان في إرسال بناتهم خارج المنزل. وقد أفادت العائ§ت بأنها تفضل تزويج بناتها مبكًرا لتجنب أي 
مخاطر على الس§مة وتجنب مخاطر المضايقات أو التحرش. في مخيم الزعتري على وجه الخصوص، ساهم ا�فتقار إلى ا��مان المجتمعي وحساسية 

الفتيات في الزواج القسري والمبكر، با�Âضافة إلى قضايا أخرى قائمة على النوع ا�جتماعي بما في ذلك ا�ستغ§ل الجنسي وا�تجار والعنف المنزلي 
(ريتشي، 2017).

هناك أيضا ع§قة قوية بين التعليم وزواج ا��طفال بين الفتيات السوريات. في أحد المخيمات (ا��زرق)، نجد ما نسبته ٪16 من الفتيات اليافعات 
ممن تتراوح أعمارهن بين 15 و17 سنة � يلتحقن بالمدرسة بسبب الخطوبة أو الزواج11. كما ناقشت ال§جئات ضعف نوعية التعليم كعامل يشجع 

الفتيات على ا�نقطاع عن الدراسة بهدف الزواج (ريتشي، 2017).
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توجد معايير محددة متعلقة بالنوع ا�جتماعي ضمن الثقافة السورية الجنوبية تؤثر على الممارسات الزوجية. بين الÁجئين السوريين، هناك توقعات 
ثقافية تقول بأن دور الفتاة هو أن تكون زوجة، لذلك هم على استعداد للزواج منذ سن مبكرة للغاية. ففي الريف الجنوبي من سوريا، المنطقة 

التي جاء منها الكثير من ال§جئين إلى ا��ردن، يُتوقع من الرجال تأمين ا��سرة مالياً، وعادة ما تتحمل النساء مسؤولية رعاية المنزل كما يتوقع منهن أن 
يتصرفن بصورة متواضعة حيث يُنظر إلى سلوكهن على أنه انعكاس لشخصية الزوج (ريتشي، 2017).  ولضمان الحفاظ على شرف العائلة، غالًبا ما 

«تواجه النساء السوريات ضغوًطا قوية للخضوع ل§�عراف ا�جتماعية السائدة» بشأن ما يعتبر سلوًكا نسائًيا مقبوً� (SIGI، 2016).  بالنسبة للكثير من 
السوريين، يبقى مفهوم الشرف هذا بالغ ا��همية، وهو جزء � يتجزأ من تصورات عذرية الفتيات قبل الزواج وإخ§ص المرأة. لذلك، يتم تشجيع 

زواج ا��طفال من قبل الزعماء الدينيين للفتيات السوريات من أجل ضمان عفتهن وحماية شرفهن (جمعية تنمية وتعزيز المرأة، 2013).

الدوافع الكامنة وراء زواج ا�طفال بين ا�شخاص في مخيمات ال�جئين الفلسطينيين

حتى كانون ا��ول من عام 2016، يوجد أكثر من 2 مليون فلسطيني مسجل في ا��ردن. وفي حين قد حصل معظمهم على حقوق المواطنة الكاملة، � 
يزال حوالي ٪18 منهم يعيشون في واحدة من أصل 13 مخيماً ل§جئين الفلسطينيين. يبلغ العمر عند الزواج ا��ول بين الفلسطينيين الذين يعيشون 

ناث في الفئة العمرية 19-15 سنة ممن هن متزوجات داخل  Âردن (المناطق الحضرية) أقل مما هو عليه داخل المخيمات، ويمثل عدد ا��في ا�
المخيمات الضعف مقارنة مع أولئك الذين يعيشون خارج المخيمات (٪12 مقابل ٪6). وتشير دراسة اليونيسف لعام 2014 والمتعلقة بزواج ا��طفال 

إلى أن هناك قبول أعلى لزواج ا��طفال في مخيم جرش الفلسطيني (أو مخيم غزة).

أفاد ا��شخاص الذين يعيشون في مخيمات ال§جئين الفلسطينيين أن الفقر، وكذلك حجم ا��سرة الكبير، هو العامل ا��كثر أهمية الذي يساهم 
في زواج ا��طفال (اليونيسف CM، 2014). كما كشفت الدراسة المتعلقة بزواج ا��طفال لعام 2014 والتي أجرتها اليونيسف أنه من بين الفلسطينيين 
الذين يعيشون في مخيمات ال§جئين، وعائ§ت الفتيات ال§تي لم يكن أداءؤهم جيداً على المستوى ا��كاديمي أكثر عرضة لقبول عروض الزواج من 

الزوج «المناسب» (على سبيل المثال، ممن لديهم دخل ثابت). وبالنسبة للنساء اللواتي � يحملن رقم وطني، يوفر الزواج من زوج أردني للفتاة 
الجنسية ا��ردنية وما يرتبط بها من حقوق وفرص، والتي تتاح، بناء على ذلك، لوالديها وعائلتها (اليونيسف، 2014).

الدوافع الكامنة وراء زواج ا�طفال بين مجتمع ا�قليات والقبائل المهمشة (قبائل بني مرة والتركمان)

هناك القليل من ا��بحاث المتاحة حول مجتمع ا��قليات والقبائل المهمشة (Dom)، على الرغم من أن دراسة حديثة أجرتها اليونيسف (2016) تُظهر 
أنها من بين أكثر المجتمعات تهميًشا في ا��ردن. هناك مجموعتان فرعيتان رئيسيتان في هذا المجتمع غير المتجانس، وهما بني مرة والتركمان. 

تختلف المصادر ولكنها تشير إلى أن هناك ما يتراوح بين 30000 إلى 80000 فرد في أقليات المجتمعات ا��ردنية المهمشة في ا��ردن، على الرغم من 
أن بعض السكان � يزالون من البدو الرحل، ويتنقلون عبر وادي ا��ردن وجميع أنحاء المنطقة. وا��مر الذي يزيد من تعقيد الحصول على أرقام دقيقة 

حقيقة أن الكثيرين منهم يخفي هويته العرقية خوفا من التحامل والتمييز. أفادت دراسة أجرتها اليونيسف لعام 2016 أن زواج الفتيات بين سن 15
و16 عاًما في مجتمع قبائل بني مرة أمر شائع، في حين أفادت النساء التركمان حول انخفاض سن الزواج إلى أقل من ذلك بعمر يتراوح بين سن 12 أو 

13 عاًما. حدد البحث أسبابًا مختلفة لزواج ا��طفال، بما في ذلك المضايقة والفقر (واحتمال تلقي المهر) وغياب فرص التعليم والتوظيف.

عوامل الوقاية

من الواضح أن التوجهات تجاه زواج ا��طفال تتغير بين الشباب. فقد أظهرت بيانات ا��عوام 2002 و2006 و2012 و2017 أن هناك إجماًعا عاًما 
بين الشباب على أن بناء ا��سرة يتطلب درجة كبيرة من النضج العقلي والبدني وأن الزواج من هذا النوع يجب أ� يتم قبل سن 18 عاًما (الزيود، 
2012؛HPC، 2017). وقد أكدت ا��بحاث التي تم إجراءها مع اليافعين في عام 2006 وجود نظرة سلبية عامة حول الزواج المبكر، وخاصة بين 

الفتيات. في دراسة أجريت على 462 من البالغين في عام 2012، كان أولئك الذين في الفئة العمرية ا��صغر (25-17 سنة) أقل دعما لزواج ا��طفال 
من المشاركين ا��كبر سناً (الزيود، 2012). 

من العوامل ا��خرى التي تحول دون زواج ا��طفال هي ا نخراط في العمل (التوظيف) والتعليم (جبيل وهيني، 2016). حيث يبلغ متوسط عمر 
النساء العام§ت عند الزواج ا��ول 23 عاًما مقابل 20 عاًما عند العاط§ت عن العمل (الكرادشة، 2012)، بينما تميل النساء الحاص§ت على تعليم 

عدادي فقط (تحليل الوضع من  Âثانوي إلى الزواج بعد عامين من النساء ال§تي لم يحصلن على تعليم أو ممن حصلن على التعليم ا�بتدائي أو ا�
قبل اليونيسف، 2007).

المخرجات المرتبطة بزواج ا�طفال

تُظهر الدراسات السابقة أنه يمكن ربط زواج ا��طفال بعدد من ا��ثار السلبية على الفتيات وأسرهن والمجتمع ككل. ففي دراسة اشتملت على ا��سر 
ا��ردنية والسورية ا��كثر فقراً، تم الكشف من أن ا��ردنيون يؤمنون بقوة أكبر من السوريين بمخاطر زواج ا��طفال (تقرير اليونيسف حول التحوي§ت 
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النقدية، 2018). من المحتمل أن يكون هذا نتيجة للتحديات الفريدة التي يواجهها السوريون في ا��ردن (سحباني، الخطيب وحكمت، 2016).

تظهر بعض ا��بحاث إلى أن آثار زواج ا��طفال تختلف باخت§ف الظروف المحيطة بالزواج. في دراسة لتقييم الصحة العقلية للفتيات الصغيرات، 
فقد وجد إن أولئك الذين لم يعانوا من عدم ا�ستقرار كغياب الوالدين والفقر، وأولئك الذين أرادوا إنجاب أطفال في وقت مبكر كان لديهن نتائج 

أفضل للصحة العقلية من أولئك الذين كانوا متزوجين ��ن آبائهم أرادوا ذلك، أو أولئك الذين لم يشعروا با��مان. وقد سجلت الفتيات ال§ئي تزوجن 
في سن 13 أو 14 عاًما نتائج أسوأ في مجال الصحة العقلية مقارنة بالفتيات ال§ئي تزوجن في سن 17 عاًما (شواورة وجييت، 2017).

مع ذلك، فإن معظم هذه الدراسة تسلط الضوء على ا��ثار السلبية لزواج ا��طفال، مما يدل على أنه مرتبط بالزيادة الكبيرة في وفيات ا��مهات 
ستجابة لها لتنظيم ا��سرة (الكرادشة، 2012)، ويؤدي  Âجنة، وسوء الحالة الصحية بسبب سوء التغذية، والحاجة التي � يتم ا��طفال وا��ووفيات ا�

.(HPC، 2017 الزيود، 2012؛) كذلك إلى ضعف التحصيل العلمي للفتيات

كما أنه يزيد من معد�ت الط§ق (الزيود، 2012) ويزيد من خطر التعرض لعنف الزوج (صفدي وآخرون، 2018؛ ك§رك وآخرون، 2016؛ مسوح 
السكان والصحة ا�سرية). كما يشير تحليل اتجاهات بيانات مسوح السكان والصحة ا�سرية إلى أن أولئك الذين تزوجوا دون سن 18 عاًما كانوا أكثر 

صابة نتيجة للعنف من أزواجهن (الشكل 3.6)، وكذلك التعرض ��شكال عنف أقل حدة (الشكل 3.7). يوضح الشكل 3.6 النسبة المئوية  Â§عرضة ل
صابات التالية نتيجة التعرض لعنف الزوج ا: Âولئك الذين عانوا من ا���

التعرض لكدمات• 
صابات في العين أو ا�لتواء أو الرضوض أو الحروق•  Â� التعرض
صابات،•  Âي جهة صحية بسبب ا��سبق وحضرت �
التعرض لجروح أو عظام مكسورة أو أسنان مكسورة أو أي إصابات خطيرة أخرى• 

ب§غ عن التعرض لمثل هذه ا��شكال الشديدة من عنف الزوج من قبل أولئك اللواتي تزوجن أطفا� مقارنة بأولئك ممن  Âحيان، يتم ا��في كثير من ا�
تزوجن وهن في مرحلة البلوغ. يعتبر هذا ا�تجاه ثابتا أيًضا عبر فترة زمنية مدتها عشر سنوات بين الدراسات ا�ستقصائية.

Ó لµÁصابة نتيجة عنف الزوج ، بالرجوع لمجموعات مسوح السكان والصحة  ÌÖالشكل 3.6: النسبة المئوية لزواج ا �طفال المعرض
ا Ûية ل�Áعوام (2007, 2012, 2017)
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المصدر:
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Ó لعنف أقل حدة من قبل الزوج، بالرجوع لمجموعات بيانات مسوح السكان  ÌÖالشكل 3.7: النسبة المئوية لزواج ا �طفال المعرض
والصحة ا Ûية ل�Áعوام 2007, 2012 ,2017)
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با�Âضافة إلى عنف االزوج، يمكن أن يكون الط§ق نتيجة أخرى لزواج ا��طفال. لدى اقاليم الوسط والشمال نسب متساوية تقريًبا من حا�ت الط§ق 
(٪3.0 اقليم الوسط و٪3.1 اقليمالشمال)، في حين أن معدل انتشار الط§ق في اقليم الجنوب  أقل قلي§ً بين زواج ا��طفال (2.4٪).

Ìàالوضع الما ÞÛق ممن كانوا قد تزوجوا بعمر 18 سنة أو دون ذلك، مقابل مؤÁالشكل 3.8: النسبة المئوية لحا ت الط
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المصدر

يوضح الشكل 3.8 مدى انتشار حا�ت الط§ق مقابل مؤشر الوضع المالي. في عام 2012، كان الط§ق بين من تزوجوا بعمر 18 عاًما أو أقل أكثر شيوًعا بشكل 
طفيف في الفئات الخمس ا��كثر فقراً (4.3٪) وا��فقر (3.9٪) مقارنة بالوسط (2.6٪)، والفئة الغنية (1.6٪) وا��كثر غنى (2.3٪). لقد تغّير هذا ا�تجاه في عام 2017

حيث أن ا��سر الخمسية ا��كثر غناء هي ا��كثر عرضة للط§ق.
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 Ìáالتعرض للعنف النف ÞÛحاليا ممن كانوا قد تزوجوا بعمر 18 سنة أو دون ذلك، مقابل مؤ Ó ÌÖالشكل 3.9: النسبة المئوية للمطلق
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المصدر

هناك أيًضا ارتباط وع§قة بين العنف الذي يمارسه الزوج في زواج ا��طفال والط§ق، بنسبة 5.3٪ ممن تعرضوا لعنف نفسي من قبل أزواجهن في عام 
2012 و5.6٪ في عام 2017 أفادوا بط§قهن، مقارنة بنسبة 1.3٪ ممن تعرضن للعنف النفسي من قبل أزواجهن في عام 2012 وبنسبة 0.6٪ في عام 

2017. يصبح شكل الع§قة أكثر وضوحا عندما يتم سؤال المشاركين فيما إذا كانوا يشعرون بالخوف من أزواجهن (انظر الشكل 3.11).

Ó حاليا ممن كانوا قد تزوجوا بعمر 18 سنة أو دون ذلك، مقابل مؤÞÛ الخوف من الزوج ÌÖالشكل 3.10: النسبة المئوية للمطلق
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يعمل التحليل الثانوي لبيانات مسوح السكان والصحة ا�سرية على إظهار الع§قة بين زواج ا��طفال والعواقب السلبية على ا��طفال بما في ذلك 
العنف والط§ق (والذي له عواقب اجتماعية سلبية إضافية، و� سيما بالنسبة للفتيات).
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يعات والسياسات ذات الصلة مقابل مؤÞÛ النسبة المئوية لزواج ا �طفال دون سن 15 و18 عاًما بالرجوع  Þãالت ÓÙالشكل 3.11: منح
لبيانات الدراسات الديموغرافية والصحية
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ب§غ عن أولئك الذين تزوجوا  Âيلقي الشكل 3.11 الضوء على بيانات مسوح السكان والصحة ا�سرية ومخططات العقد الزمني الذي تم خ§له ا�
كأطفال خ§ل مجموعات بيانات مسوح السكان والصحة ا�سرية السابقة12. ما هو واضح، على الرغم من الزيادة الحالية حسب بيانات الدراسات 
دارية. كما تم دراسة  Âطفال عبر الوقت، وهو ما ينعكس أيضا في البيانات ا��نحداري لزواج ا� Âالديموغرافية والصحية لعام 2017، وهو ا�تجاه ا�

نحداري. في حين أنه من المستحيل أن يكون هناك ع§قة سببية بين التشريع  Âوتخطيط التشريعات والسياسات الرئيسية مقابل هذا ا�تجاه ا�
وتناقص حا�ت زواج ا��طفال، إ� أنه يبدو أن هناك ع§قة مؤقًتة.

في عام 2017، صدرت تعليمات إضافية تحظر زواج الفتيات دون سن 18 عاًما في حال:

كان الزوج أكبر من الفتاة بأكثر من 15 سنة.• 
كان الزوج متزوج حاليا.• 
في حال كان الزواج سيمنع الفتاة من متابعة تعليمها [اليونيسف، n.d.، صفحة رقم 11]• 

الدراسة النوعية

يحدد هذا التقرير دوافع زواج ا��طفال على النحو الذي اقترحه المشاركون عبر 50 مجموعة تركيز. وقد عقدت مجموعات التركيز مع أولياء ا��مور 
وأفراد ا��سرة الممتدة وال§جئين واليافعين (انظر فصل المنهجية لمزيد من التفاصيل).  حيث كانت أهم الدوافع التي حددها المشاركون خ§ل جميع 

مجموعات التركيز:

العادات والتقاليد (32/ 50 صوت) • 
الفقر (31/ 50 صوت) • 
التفكك ا��سري (14/ 50 صوت) • 
الجهل (20/ 50 صوت) • 
السترة (مفهوم يقصد به الحفاظ على البنت ويكون من خ§ل تزوجيها) (10/ 50 صوت) • 

å جميــع الســنوات لبيانــات الدراســات الديموغرافيــة والصحيــة الــæîô تــم جمعهــا. وفًقــا لبيانــات الدراســات الديموغرافيــة والصحيــة، «العينــات الــæîô تــم اســتخدامها æåè بيانــات الدراســات 
æçتــم إنشــاء مجموعــة بيانــات واحــدة لتضمــ  12

æ أكــãé مــن دراســة اســتقصائية مــن ا�ســتقصاءات الديموغرافيــة والصحيــة، ولكــن إذا حــدث ذلــك، فليــس هنــاك 
åè ةö�الديموغرافيــة والصحيــة المتعاقبــة مســتقلة تماًمــا عــن بعضهــا البعــض. ليــس مــن المســتحيل أن تــدرج نفــس ا�

å الســنوات، ولكــن مــن المرجــح أن يكــون التأثــæé عــì هــذه التحليــ§ت ضئيــ§. æçأخــذ العينــات بــ æ
åè ة لبعــض التداخــل æéي شــخص بمعرفــة ذلــك. «لذلــك، قــد يكــون هنــاك قيــود صغــ�ة والــذي يســمح �öلهويــة ا� å æéأي ترمــ
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من بين الدوافع الرئيسية المذكورة أع§ه لزواج ا��طفال، تم استكشاف ا��سباب الكامنة وراء الدوافع الث§ثة ا��ولى في القائمة أع§ه. ففي حين أن 
«التفكك ا��سري» حصل على إجمالي أصوات أقل من «الجهل» (كدوافع لزواج ا��طفال)، فقد كان من المهم فهم الدوافع ضمن العائلة المقربة 

للمقيمين في ا��ردن.

ما هي ا�سباب الكامنة وراء هذه الدوافع؟

نجم عن تحليل ا��سباب المقترحة لهذه الدوافع الرئيسية لزواج ا��طفال ما يلي:

الجدول 3.3: نتائج حول الدوافع الرئيسية من الدراسة النوعية

التفكك ا �سريالفقرالعادات والتقاليدالدافع الرئيسي

åالبطالةالمعتقدات الموروثة والسلوكياتأسباب الدافع الرئيسي æçالزوج å æçالمشاكل العائلية ب

تعدد الزوجاتضعف التعليمالثقافة العشائرية / زواج ا�قارب

التدخل ا��öيعدد أفراد ا��öةثقافة العيب/ توقعات المجتمع

بعد ذلك تم استكشاف الدوافع وراء هذه العوامل التسعة (أو الدوافع من المستوى الثاني) حسب ما تم اقتراحه من قبل المشاركين في مجموعة 
التركيز، ا��مر الذي نتج عنه 27 دافع من المستوى الثالث لزواج ا��طفال.  تم إدراج الدوافع ال 27 من المستوى الثالث أدناه، أسفل الدوافع من 

المستوى الثاني المرتبطة بها.
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Ì والثالث للعادات والتقاليد
Óåالشكل 3.12: الدوافع من المستوى الثا

العادات والتقاليد

المعتقدات
والسلوكيات الموروثة

الثقافة العشائرية/
زواج ا��قارب

ثقافة العيب/
توقعات المجتمع

قصاء وفقدان الثقة الخوف من ا��

ضغوطات المجتمع

� الحفاظ ع� السمعة
الرغبة  

� استمرارية/ امتداد العائلة
الرغبة  

ة للذكور فوائد ا�نتماء للعش��

بقاء ع� الوضع الراهن الحفاظ وا��

ار النبذ تجنب مخاوف/ أ� 

ا�عتقاد بأن جميع الحوادث المستقبلية
محددة مسبقا ومحتومة 

� البقاء ع� نفس الحال
الرغبة  
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Ì والثالث للفقر
Óåالشكل 3.13: الدوافع من المستوى الثا

الفقر

البطالة

ضعف التعليم

عدد أفراد ا��ة

الجهل

(تفضيل الذكور (ل��بناء

مصدر فخر

إعطاء ا��ولوية للبقاء
(  ع� قيد الحياة (ال�جئ��

المعيقات المتعلقة بالمواقف

البنية التحتية والتكلفة

ا�نتماء للمجموعات المهمشة

ظروف العمل

قلة الوظائف المناسبة
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الشكل 3.14: الدوافع من الدرجة الثانية والثالثة للتفكك ا �Ûي

زواج ا��طفال

تعدد الزوجات

تدخ
ت العائلة

زواج ا��طفال

السلطة (تحكم والدة الرجل-الحماة)

ا�عتماد المادي ع أك�� من شخص

المعتقدات الثقافية/ الدينية

عدم ر�� الزوج

الرغبات/ المتطلبات الذكورية

ام/ الزواج الق�ي غياب الحب أو ا��ح��

اخت¥ف العمر/ تباين مستوى التعليم
( � §̈ � الزوج §̈ (ب

غياب ا��ب أو وجود أب معنف

التفكك ا���ي

يقدم هذا التقرير وصًفا للدوافع من المستوى الثالث وعددها 27 دافعا والتي تحرك الدوافع من المستوى الثاني وعددها 9 والتي تؤدي بدورها 
إلى زواج ا��طفال. كما هو مبين في نهاية الدوافع من المستوى الثالث في الشكل 3.4، فقد تم النظر إلى زواج ا��طفال نفسه على أنه سبباً للتفكك 

ا��سري والذي قد يؤدي بدوره إلى المزيد من حا�ت زواج ا��طفال.

ا�سباب الكامنة وراء الدوافع: الدوافع من المستوى الثالث للعادات والتقاليد

أشارت 32 مجموعة تركيز إلى «العادات والتقاليد» كدافع رئيسي لزواج ا��طفال. تم تحديد الدوافع الث§ثة من المستوى الثاني ا��كثر ذكًرا والكامنة 
وراء العادات والتقاليد، وهي كما يلي: 

 •13 1أ: المعتقدات والسلوكيات الموروثة (التي � جدال فيها) (20/ 32 صوت)
 •14 1ب: ثقافة العيب/ توقعات المجتمع (20/ 32 صوت)
 •15 1ج: الثقافة العشائرية/ زواج ا��قارب (17/ 32 صوت)

شياء دائًما» (رقم 32/7).
�

وط  حول كيفية تنفيذ ا� ãäالم æéالمعتقدات والسلوكيات الموروثة» (رقم 32/13) و «التقليد غ» : å
æç13  �حظ أن هذا مركب من قطاع

: «ثقافة العار» (رقم 32/13) و «توقعات المجتمع» (رقم 32/7) å
æç14  �حظ أن هذا مركب من قطاع

» (رقم 32/5) æìالثقافة / العادات القبلية» (رقم 32/12) و «الزواج العائ» : å
æç15  �حظ أن هذا مركب من قطاع
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1أ: المعتقدات والسلوكيات الموروثة
ذكرت ث§ث عشرة مجموعة تركيز «الموروثات» كدافع أساسي لـ «العادات والتقاليد»، في حين أشارت سبع مجموعات أخرى إلى «التقليد الذي � 

جدال فيه للطريقة التي تتم بها ا��شياء دائما» أو «التقليد ا��عمى». تم الجمع بين هذين الدافعين تحت المعتقدات والسلوكيات الموروثة (التي � 
جدال فيها).

كانت أهم الدوافع من المستوى الثالث للمعتقدات والسلوكيات الموروثة (التي � جدال فيها) كما يلي:
ا�عتقاد بأن جميع الحوادث المستقبلية ُمحددة مسبقا ومحتومة • 
الرغبة في البقاء على نفس الحال • 
تجنب مخاوف/ أضرار النبذ • 

كشف إدراج جميع الدوافع الكامنة وراء «المعتقدات والسلوكيات الموروثة» التي قدمها المشاركون في مجموعة التركيز في وثيقة واحدة عن وجود 
شارة في الرغبة على الحفاظ على شيء  Âدوافع توزعت بصورة عامة إلى ث§ث مجموعات. تم التعبير عن 13 من هذه الدوافع بطريقة إيجابية وتم ا�
ذي قيمة (ا�نجذاب نحو قيمة معينة)، في حين أن 12 من الدوافع المقترحة كانت سلبية في لهجتها وتوحي بالضرر الذي قد ينجم عن عدم اتباع 

التقاليد (التخلي/ ا�بتعاد عن أمر يخشاه). في حين أن سبعة من الدوافع المقدمة كانت أسباب «محايدة» ظاهريًا في اتباع التقاليد. كانت هذه 
المجموعة ا��خيرة تعبر عن الشعور بحتمية محددة مسبقا للوضع الراهن. 

ا�نجذاب نحو
قيمة معينة

/ ا�بتعاد 
التخ	
عن أمر يخشاه

الشعور بحتمية محددة مسبقا للوضع
الراهن

1أ.1 ا عتقاد بأن جميع الحوادث المستقبلية محددة مسبقا ومحتومة
تشير جميع التعليقات التي تم تجميعها مًعا ضمن هذا القسم الفرعي إلى حتمية السلوك المحيط. وتشمل: «� نملك خيار آخر»، ’� يمكننا التخلي 

عن هذه المعتقدات‘، «أمر روتيني»، «البيئة المحيطة تدفعهم للقيام بذلك»، «إنهم مقتنعون بأن طريقتهم هي الطريقة الصحيحة أو أنها 
الطريقة الوحيدة“. عبرت إحدى المجموعات من فئات عمرية تتراوح بين 15 إلى 17 عاًما عن وجهة نظر جوهرية مفادها «أننا ولدنا بهذه الطريقة» - 

مما يشير إلى التصور بأن المعتقدات والسلوكيات محددة مسبًقا (وليست مكتسبة من خ§ل التفاعل ا�جتماعي وتجارب الثواب والعقاب).

2أ.1 الرغبة في البقاء على نفس الحال (ا نجذاب نحو قيمة معينة)
كانت أكبر مجموعة من الدوافع هي تلك التي تم التعبير عنها بعبارات إيجابية وتحدثت حول الرغبة في الحفاظ على الطرق وا��ساليب الحالية 
للتصرف والوجود. حيث اشتملت هذه الدوافع على إشارات إلى «حب» و»الثقة في» شيوخ القبائل و»ا��جداد». وتشمل ا��مثلة: «حب ا��جداد 

والرغبة في ا�قتداء بهم»، نحن نعرف ما هو الصواب والخطأ من أجدادنا». كما كان هناك إشارة أيضا إلى أن القيام بما كان يفعله ا��جداد هو وسيلة 
بقائهم على قيد الحياة، «نحافظ عليهم ونبقيهم على قيد الحياة» (إناث تتراوح أعمارهن بين 12 و14 سنة، الكرك). تم التعبير عن «الثقة بشيوخ  Â�

القبائل» على أنها «ثقة ��ن الجميع يفعلون ذلك» و»الثقة بوجود أدلة». وا��كثر من ذلك، تم التعبير عن التزام داخلي فيما يتعلق بالمعتقدات 
والسلوكيات الموروثة: «حب المعتقدات الموروثة» و»شيء يؤمنون به»، مع الراحة الواضحة المستمدة من هذه المعتقدات («شيء ثابت»)، فض§ً 

يجابي على بعضنا  Âعن كون هذه المعتقدات والسلوكيات جزًءا � يتجزأ من الهوية («شيء يجعلنا مميزين») ويعمل على تماسك المجموعة («التأثير ا�
البعض»). كما أعرب المشاركون أيًضا عن اعتقادهم بأن المعتقدات والتقاليد الموروثة «تحمينا» وتساعدهم على «البقاء في ا�تجاه الصحيح في 

الحياة»، بينما أشارت مجموعة من أولياء ا��مور من الذكور «أريد أن يكبر ابني ليصبح مثلي».
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ناث، كان ينظر إليها على أنها «من أجل مصلحتها الخاصة»، «لرعايتها حتى � تفقد  Âعندما تم فرض المعتقدات والسلوكيات الموروثة على ا�
السيطرة» (تم تقديم هذين التعليقين ا��خيرين من قبل أفراد ا��سرة الممتدة).

3أ.1 الدوافع السلبية: تجنب مخاوف/ أضرار النبذ
كراه (بد�ً من ممارسة ا�ختيار). كان من الواضح أن  Âتضمنت مراجعة الدوافع المقترحة للمعتقدات والسلوكيات الموروثة عدًدا كان قد أشار إلى ا�

ا�لتزام بالمعتقدات والسلوكيات الموروثة قد يكون، على ا��قل إلى حد ما، بسبب الرغبة في تجنب النتائج السلبية لعدم القيام بذلك. حيث 
شارة إلى هذه ا�Âجابات من قبل أفراد ا��سرة الممتدة).  Âتم ذكر: «القيل والقال» و «إذا لم أتبع التقاليد، فسيبدأ الناس في الحديث عني» (تم ا�

أشار ال§جئون إلى ما يلي: «� يوجد حرية»، «سيطرة أولياء ا��مور»، «رغبة أولياء ا��مور في تحقيق أح§مهم من خ§ل فرضها على أطفالهم»، 
و»عدم الثقة» (في أفراد ا��سرة ا��خرين). وذكر اليافعون من الذكور ما يلي: «تصر ا��سرة على أن يرث طفلها معتقداتهم»، إنه من الوقح عدم 

ناث عن» الخوف من تجاوز حدود بعض التقاليد» (تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 17 عاًما،  Âاتباع التقاليد»؛ بينما تحدثت مجموعة من اليافعات من ا�
معان).

كما أشارت مجموعتان من ال§جئين أيًضا إلى أن «الشخصية الضعيفة» و»عدم الثقة بالنفس» قد تكون عام§ً- على افتراض أن الشخص القوي قد 
يقف أمام التوقعات المفروض عليه من قبل المجتمع. وكذلك أوضحت ث§ث مجموعات (اثنتان مؤلفة من �جئين ومجموعة أخرى مؤلفة من اليافعين 

من الذكور) عن رأي مفاده أن «الجهل» مثل أحد الدوافع، كما ترى مجموعة واحدة من ال§جئين أن المعتقدات المعلنة قد تكون «غير مشروعة».

يوجــد أيًضــا ضمــن هــذه الفئــة بعــض الدوافــع التــي تــم ذكرهــا مــن قبــل أعضــاء مجموعــة التركيــز للدافــع التابــع- التقليــد التــام لكيفيــة القيــام با��شــياء دائًمــا. 

كمــا تــم ذكــر الدوافــع الســلبية مثــل «التقليــد دون جــدال» و»الخــوف مــن المجتمــع». وأوضــح المشــاركون أن هــذه المخــاوف مدفوعــة «بالجهــل» أو «ضيــق 

ا��فــق»، وكذلــك نتيجــة «عندمــا � يتفاعــل النــاس مــع ا��خريــن خــارج قريتهــم/ مجتمعهــم المباشــر.» وكذلــك ذكــر المشــاركون مــرة أخــرى أن «التفكيــر غيــر 

المشــروع» يعــزز غيــاب ا�ســتجواب.

1 ب. ثقافة العيب/ توقعات المجتمع
شارة  Âشارة إلى «ثقافة العيب» بوصفها دافع ل «العادات والتقاليد» من قبل 12 مجموعة تركيز (ضمن جميع أنواع المجموعات)، بينما تمت ا� Âتمت ا�

إلى «توقعات المجتمع» من قبل 6 مجموعة تركيز (خمسة منها تمثل مجموعات اليافعين ومجموعة واحدة من ال§جئين). ونظًرا للتشابه الملحوظ 
ل§�سباب، فقد تم الجمع بين ا�ثنين «ثقافة العيب/ توقعات المجتمع» باعتبارهما دافع مركب ل «العادات والتقاليد» والتي تؤدي إلى زواج ا��طفال.

ــا (لشــخص مــن جنســه وعمــره  تشــير «ثقافــة العيــب» إلــى القيــل والقــال والنبــذ التــي قــد يحــدث فــي حــال تصــرف الشــخص بطريقــة غيــر مقبولــة اجتماعًي

ومكانتــه). وقــد كان واضًحــا أيًضــا مــن تحليــل مناقشــات مجموعــة التركيــز أنــه يمكــن أن تشــير إلــى الفشــل فــي التصــرف بالوقــت والطريقــة المناســبة أمــام توقــع 

الســلوك (مثــل الفشــل فــي الــزواج بينمــا � يــزال شــابًا).

وجد أن الدوافع من المستوى الثالث ل «ثقافة العيب/ توقعات المجتمع» هي:

الرغبة في الحفاظ على السمعة • 
ضغوطات المجتمع• 
قصاء وفقدان ا�حترام •  Âالخوف من ا�

1 ب.1 الرغبة في الحفاظ على السمعة
كان واضحا من خ§ل تقارير الميسر فيما يتعلق بمجموعة التركيز أنه لم يتم استثناء أي شخص من السطوة التي تفرضها «ثقافة العيب». مع ذلك، 

ناث،  Âناث. فيما يتعلق با� Âشارة إليها بشكل واضح إلى ا� Âكان من الجدير بالذكر أيًضا أن الدوافع وراء ذلك كانت إما من النوع ا�جتماعي أو تمت ا�
أشار المشاركون إلى أنه: «إذا تزوجت ا��نثى في سن متأخرة، فسوف يشكك المجتمع في نزاهتها» (أوليا أمور، إربد)؛ بينما �حظ أفراد ا��سرة الممتدة 

ضافة إلى»الحفاظ على سمعة الفتيات». وعند سؤال اليافعين حول الدوافع  Âناث في الخطأ» با� Âأن «ثقافة العيب» تحركها الرغبة في «تجنب وقوع ا�
المؤدية إلى «ثقافة العيب“، أجابوا“حتى � يتحدث الناس عن ابنتهم بالسوء”و» للمحافظة على سمعة الفتاة». حيث يعكس هذا الدوافع السلبية 

شارة إليها لـ «ا�عتقادات والسلوكيات الموروثة» (أيًضا كدافع «العادات والتقاليد»)، كما تم مناقشته سابًقا. Âالتي تمت ا�
وأشارت إحدى مجموعات أولياء ا��مور إلى الرغبة في الحصول على“القبول ا�جتماعي” كدافع لثقافة العيب. عندما لم يتم توجيه الحديث حول 

ناث بالتحديد، أصبحت لغة المشاركين محايدة من حيث النوع ا�جتماعي بشكل عام. مع ذلك، أشارت إحدى مجموعات  Âثقافة العيب المتعلقة با�
أولياء ا��مور أنه «إذا تزوج الرجل في وقت متأخر من العمر، فقد � يعتبره المجتمع رج§ً“. من بين التعليقات المحايدة من حيث النوع ا�جتماعي، 

تؤثر ثقافة العيب على «كيف يرى الشخص نفسه» وكذلك التعليق الذي يقول“ هل هم مقبولين اجتماعيا“.
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2 ب.1 ضغوطات المجتمع
من بين مجموعات التركيز الستة التي أشارت إلى «توقعات المجتمع» كدافع لـ «العادات والتقاليد»، قام معظمهم بذكر ا��فراد في المجتمع الذين 

يعملون على ترسيخ ذلك. على سبيل المثال، ذكرت مجموعة من ال§جئين: «أصدقاء ا��م هم من نفس العقلية»، وكذلك يشكل «أبناء العمومة 
وا��قارب» و»الخوف وتسلط البيئة» دافعا للعادات والتقاليد. وكذلك أشار اليافعون إلى أن ذلك كان جراء « تأثير الجيران وا��صدقاء»، وأن «زواج 

ا��طفال يفرضه كبار السن وا��سرة الممتدة.» كما قالوا إن «المجتمع يضغط عليهم»، وأنهم «يقلدون المجتمع الذي ينتمون إليه». «

قصاء وفقدان ا حترام µ 3 ب.1 الخوف من ا
شارة لذلك من قبل جميع  Âشارة إلى تأثر «ثقافة العيب» و»توقعات المجتمع» بـ «القيل والقال» و»النقد». حيث تمت ا� Âمن الجدير بالذكر أنه تمت ا�

أنواع مجموعات المشاركين في البحث.  كان من الواضح أيًضا أن الخوف من فقدان ا�حترام كان قد مثل إحدى الدوافع. وقد اشتملت التعليقات ما 
يلي: «الخوف من كونها منبوذة اجتماعياً أو تم فضحها أو انتقادها بشكل علني» (اليافعات) و»الخوف من العار أو فقدان ا�حترام» با�Âضافة إلى 

«عدم تدمير سمعة العائلة».

توضــح هــذه التعليقــات الطبيعــة الراســخة للعــادات والتقاليــد، والخطــر الــذي قــد يتعــرض لــه أي شــخص يتحــدى الوضــع الراهــن- بالنظــر إلــى أنــه قــد يتــم 

نبــذه هــو وعائلتــه بســبب قيامــه بذلــك.

1 ج. الثقافة العشائرية/ زواج ا�قارب
أشارت 12 مجموعة تركيز إلى «الثقافة العشائرية» بوصفها دافع أساسي ل «العادات والتقاليد»، في حين أشارت 5 مجموعات أخرى إلى «زواج 

ا��قارب». تم الجمع بين هذين الدافعين كدافع مركب «الثقافة العشائرية/ زواج ا��قارب».

وقد تم الكشف عن أهم الدوافع ل «الثقافة العشائرية/ زواج ا��قارب» وهي كما يلي:

بقاء على الوضع الراهن •  Âالحفاظ وا�
فوائد ا�نتماء للعشيرة بالنسبة للذكور • 
الرغبة في استمرارية/ امتداد العائلة • 

وقد تم البحث في هذه الدوافع بشكل مفصل أدناه:

بقاء على الوضع الراهن µ 1 ج. 1 الحفاظ وا
أشارت بعض الدوافع التي تم ذكرها من قبل مشاركين ذكور إلى الحفاظ على الوضع الراهن. فقد أشار أحد أولياء ا��مور من الذكور إلى الدوافع 

التالية:“ � يوجد تفكك داخل المجتمع”،“عدم ا�خت§ط والتصاهر مع القبائل ا��خرى والتزاوج فقط من نفس العائلة، «� ينبغبي التشكيك في 
بقاء على الوضع الراهن. كما أشار يافعين ذكور إلى  Âعراف» كطرق يتم من خ§لها ا��عمى ل§�ردن دولة تأسست على القبلية»، «ا�تباع ا��التقاليد»، «ا�
أن:“ كل قبيلة لها تقاليدها الخاصة بها”(الكرك). بينما أشار �جئون فلسطينيون ذكور إلى أن: الع§قة/ الرابطة القوية و“ الطوائف الدينية» تمثل دافع 

من دوافع القبلية في ا��ردن.

2 ج.1 فوائد ا نتماء للعشيرة بالنسبة للذكور
أشارت العديد من الدوافع المقترحة من قبل الرجال للعشائرية/ القبلية إلى الفوائد التي تعود على الفرد (الذكر) بمجرد انتمائه أو انتسابه لعشيرة 
شارة إلى امت§ك السلطة/ النفوذ، كطريقة لتسوية المنازعات، وكمصدر للحصول على العرائس. فيما يتعلق  Âمعينة. حيث اشتملت هذه الدوافع ا�

بالسلطة، أشار المشاركون إلى أن:“ العشيرة/ القبيلة نموذج يحتذى به كما تعتبر مصدر سلطة أو قوة للشخص، «ضمان الحقوق من خ§ل 
العشائرية «نظام للسيطرة على المواطنين». كما أشارت مجموعة من أوليا ا��مور من عمان أن العشائرية/ القبلية تمكن أفرادها من التحايل على 

شارة إلى الدوافع التالية للعشائرية/ القبلية: «محاولة التهرب من القانون» و»الفساد». وأفاد المشاركون أيًضا أن  Âالقوانين المحلية. كما تمت ا�
«الحكومة/ النظام يريد أن يعفي نفسه من المسؤولية وبالتالي يشجع العشائرية». تتحدث هذه النقطة ا��خيرة عن الحكم الذاتي للعشائر والقبائل 

وا��عراف في حل النزاعات.

شارة إلى «حل النزاعات» أو «حل المشك§ت» من قبل كل من أولياء ا��مور الذكور وأفراد ا��سرة الممتدة من الذكور  Âمن الجدير بالذكر أنه تمت ا�
وكذلك اليافعين الذكور. على سبيل المثال مما ورد على لسان المشاركين:“ لحل النزاعات بين رجال العشيرة بطريقة يصعب على المسؤولون 

والحكومة القيام بها» (إحدى أفراد العائلة الممتدة، المفرق)؛ «حل المشك§ت والنزاعات» (يافعين، من الكرك وأيًضا من إربد). كان ا��سلوب الوحيد 
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ناث) في الزواج. Âشارة إليه صراحة في مجموعات التركيز هو تبادل أفراد العائلة (ا� Âلحل النزاعات الذي تمت ا�

يُمكن للرجال أن يقوموا بتزويج أخواتهم ��حد ا��قارب ويقومون في المقابل بالتقدم للزواج من شقيقات ذلك القريب (أحد أولياء ا��مور، إربد) 
كما أشارت إحدى المجموعات من أولياء ا��مور من عمان إلى أن هذا له ميزة «المهر ا��قل ” في حال الزواج في سن صغيرة من أقاربهم من نفس 

العشيرة/ القبيلة»، (إحدى مجموعات أولياء ا��مور، معان). والجدير بالذكر أن المشاركات من عمان تحدثن عن أن «الزواج هو وسيلة لحل النزاعات 
بين ا��قارب والبدء من جديد».

3 ج.1 الرغبة في استمرارية/ امتداد العائلة
أشارت إجابات النساء حول سؤال ما الدافع وراء «القبلية» أو ما ا��سباب الكامنة وراء «زواج ا��قارب» إلى الحفاظ على وضع المجموعة. على سبيل 
المثال: «الفخر» و»الشرف». ومن المزايا الرئيسية التي أشارت إليها النساء «امتداد العائلة» كونهن يمثلن امتدادا لشجرة العائلة من خ§ل أطفالهن 

شارة أيضا إلى «الحفاظ على الميراث داخل العائلة» و»تعزيز الروابط العائلية“. كما أشارت النساء أيًضا إلى بعض المزايا  Âوأحفادهن. كما تمت ا�
ا�جتماعية للترابط:“ كالوحدة» و»التعاون» و»التفاهم» كوسائل»لتنظيم حياة الناس وتجنب المشاكل». 

كانت روايات النساء أكثر تفصي§ً فيما يتعلق بالدوافع السلبية �ستمرار القبلية/ العشائرية وزواج ا�قارب. على سبيل المثال: «الخوف من القيل 
والقال إذا تجرأنا على السير عكس ما تفرضه التقاليد» (إحدى أفراد العائلة الممتدة، إربد). كما أشارت النساء أيضا إلى: كيف تفرض الدولة التي 

نعيش فيها القبلية علينا، حيث إن ا��ردن تعتبر دولة قبلية (إحدى أفراد العائلة الممتدة، معان). كما أعربت النساء أيضا:»� يمكننا رفض الخاطب 
الذي هو أحد أفراد العائلة» (إحدى أفراد العائلة الممتدة، عمان). كما ذكرت النساء «القوة» و»التطرف» كدوافع.  النقطة ا��خيرة هي أن مجموعة من 

أفراد ا��سرة الممتدة من إربد رأوا أن قلة الوعي الصحي هو الدافع وراء زواج ا��قارب وأنه «سبب انتشار ا��مراض الوراثية».

ا�سباب الكامنة وراء الدوافع: الدوافع من المستوى الثالث ل«الفقر»

أشارت 25 مجموعة تركيز إلى الفقر كدافع رئيسي لزواج ا��طفال. وقد وجد أن الدوافع ا��كثر ذكرا من المستوى الثاني للفقر هي:

2 أ. البطالة (25/ 31 صوت)• 
2 ب. ضعف التعليم (18/ 31 صوت)• 
3 ب. عدد أفراد ا��سرة (13/ 31 صوت)• 

2 أ. البطالة كدافع للفقر
لقد حددت خمسة وعشرون من مجموعات التركيز الفقر كدافع لزواج ا��طفال، وأشارت بعد ذلك إلى البطالة كدافع لهذا الفقر. نتج عن تحليل 

الدوافع المقترحة للبطالة أن الدوافع من المستوى الثالث للبطالة هي:

قلة الوظائف المناسبة • 
ظروف العمل • 
ا�نتماء للفئات المهمشة • 

سيتم مناقشة هذه الدوافع بشكل منفصل

1.أ.2 قلة الوظائف المناسبة
تكشف مراجعة العوامل التي تؤدي إلى «قلة الوظائف المناسبة» عن عدد من المواضيع ا��ساسية. بالنسبة ل§�ردنيين، قد تكون هناك «ثقافة العيب» 

حول قبول وظيفة منخفضة المستوى، لذلك يقال أن هناك نقًصا في ا�هتمام ببعض الوظائف.

وقد ذكر أولياء ا��مور وأفراد ا��سرة الممتدة وبعض اليافعين قلة الوظائف المتوفرة للخريجين، مع تزايد أعداد الخريجين الذين لديهم نفس 
«التخصصات» التي تتنافس على هذه الوظائف، كما أنهم أشاروا إلى عدم ا�Âختيار فيما يتعلق بالمواضيع العلمية. كما انهم اشاروا أيضا إلى غياب 

ا�ستثمار الحكومي في الوظائف، وانخفاض عدد وظائف القطاع العام، وعدم وجود تنظيم في توزيع الوظائف. وقد لوحظ أيضا نقص الوظائف في 
المناطق الريفية. وعلى نطاق أوسع، تم إدراج «الوضع السياسي و/ أو ا�قتصادي للبلد» كسبب لقلة الوظائف المناسبة.

هناك سبب آخر لعدم توفر فرص عمل مناسبة أشار إليه المستجيبين وهو تزايد عدد السكان في ا��ردن. وقد أشاروا إلى أن هذا يرجع إلى «ارتفاع 
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عدد العمال ا��جانب» و»إرتفاع عدد السكان»، في حين أن بعض تقارير مجموعات التركيز ركزت على «ال§جئين» على وجه التحديد16. وقد أدرجت 
«الحرب» أيًضا كأحد أسباب البطالة من قبل ث§ث مجموعات، ربما بسبب تأثير الحرب في تدفق ال§جئين إلى ا��ردن.
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2.أ.2 ظروف العمل
نتباه بشكل خاص إلى ظروف العمل السيئة كسبب للبطالة. مع ذلك، أشار ا��باء وأفراد ا��سرة الممتدة أيًضا إلى «ا��جور  Âلفت ال§جئون ا�

المنخفضة» و»سلم ا��جور المنخفضة» كمسببات للفقر. وقد أشارت مجموعة من أولياء ا��مور إلى أن ال§جئين سيقبلون أجوراً أقل مما كان يمكن أن 
يقبل به ا��ردنيون، ��نه كما زعموا، فإن ال§جئين يدفعون إيجارات أقل بسبب حصولهم على «بدل سكن». كما تم التعليق على عدم وجود حد أدنى 

ل§�جور في ا��ردن، وكذلك كان «سن التقاعد»، مسبباً للبطالة.

لقد رسم ال§جئون صورة أكمل لظروف العمل السيئة. كما تحدثوا عن «عدم وجود حقوق ل§جئين» وعن ساعات العمل الطويلة وعن أصحاب 
العمل الراغبين في توظيف ا��طفال ��نهم أقل أجراً. كما تحدثوا عن الصدمة العاطفية المتمثلة في امت§ك أعمالهم الخاصة في سوريا وانتقالهم إلى 

ا��ردن ك§جئين وعدم قدرتهم على العثور على عمل. وقد تحدثت مجموعة واحدة عن طلب تصريح العمل، وهو أمر مكلف.

يعتقد اليافعون الشباب أن المعاملة التي يتلقاها الشخص في العمل قد تسبب مزيًدا من البطالة؛ حيث ذكروا «المحسوبية» و»العنصرية» على 
وجه التحديد. كما كان الفساد موضوًعا متكرًرا كسبب للبطالة. وقد تم ذكر الفساد ثماني مرات خ§ل المجموعات الخمس والعشرين التي ناقشت 
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البطالة. وقد اشتملت هذه المجموعات على ا��باء وال§جئين واليافعين ا��كبر سناً. وقد تم ذكر المحسوبية أو «الواسطة» في سبع مجموعات كدافع 
للبطالة (من قبل ا��باء وال§جئين واليافعين من كلتا الفئتين العمريتين - أي من 12 إلى 14 و15 - 17 عاًما). وقد أشارت مجموعتان من ا��باء أيًضا إلى 

عدم وجود إنفاذ للقانون بشأن التوظيف.

3.أ.2 المجموعات ا �قل حظاً/ المهمشة
تميل مجموعات التركيز الخاصة باليافعين ا��صغر سناً على وجه الخصوص إلى صقل خصائص الفرد العاطل عن العمل. مع ذلك، أشار كل من 

فراد كسالى 
�

الوالدين وكبار السن من اليافعين إلى التعليم المنخفض أو غير الكافي كسبب من أسباب البطالة17، وكذلك احتمال أن يكون بعض ا�
ومترددون في العمل، أو القدرة على العمل وفًقا للمعايير المطلوبة.

عاقة أو العمر على حالة عمل الشخص. وقد كان اليافعون الصغار هم أيًضا  Âطفال أيًضا إلى التأثير الذي يمكن أن يحدثه المرض أو ا��وأشار ا� 
ناث من توفر الوقت للعمل،  Âطفال سيمنع ا��فراد الوحيدون الذين اشاروا كون الشخص «أنثى» هو أحد اسباب البطالة. وقد ذكروا أن إنجاب ا��ا�

في حين أن «ا�فتقار إلى وظائف مناسبة» و»التقاليد» وكذلك عدم ا�هتمام بالوظائف المدفوعة ا��جر قد تم اقتراحها أيًضا كاسباب دافعة لبطالة 
ناث على وجه التحديد. Âا�

ب.2 التعليم السيء كدافع للفقر
أشارت 18 من مجموعات التركيز إلى «الفقر» كان دافعا لزواج ا��طفال، مقترحين أن «التعليم السيء» هو دافع لهذا الفقر. وقد وجد من خ§ل 

تحليل ستة وأربعين دافعاً «سبباً» مقترًحا ـ «للتعليم السيء» أن العوامل ا��ساسية الكامنة وراء المستوى الثالث هي:

البنية التحتية والتكاليف• 
 المعيقات المرتبطة بالمواقف والتوجهات• 
إعطاء ا��ولوية للبقاء على قيد الحياة (ال§جئون)• 

وسوف تتم مناقشة كل واحدة من هذه العوامل.

1.ب.2 البنية التحتية والتكاليف
ذكرت أحد عشر مجموعة من المجموعات الثمانية عشر عوامل البنية التحتية والتكاليف. وقد أشارت ث§ث مجموعات (أولياء ا��مور والمجموعات 
العائلية الممتدة) أن هناك نقص في «المدارس الحكومية ال§ئقة» (عمان) أو أن المدارس كانت بعيدة جًدا (معان). كما أثار اليافعون في معان 
مسألة نقص المراكز التعليمية. وقد حددت مجموعة من ال§جئين صعوبة المواص§ت إلى المدرسة (ال§جئون السوريون، المفرق). كما تم ذكر 
«ارتفاع تكلفة الرسوم الدراسية» و»التعليم الخاص الباهظ الثمن» و»الرسوم الدراسية باهظة الثمن» من جانب جميع مجموعات المستجيبين 

بإستثناء المجموعات الممتدة من أفراد ا��سرة.

عاقة») كدوافع لضعف التعليم والذي  Âوفيما يتعلق بتكلفة التعليم، أدرجت سبع مجموعات تركيز «الفقر» أو «نقص المال» (بسبب «المرض أو ا�
يؤدي إلى «الفقر». وبقيامهم بذلك، قاموا بتوضيح أحد الطرق المكررة التي يمكن من خ§لها أن يكون الفقر هو الدافع.

2ب.2 المعيقات المرتبطة بالمواقف والتوجهات بالنسبة للتعليم
أشارت جميع مجموعات التركيز إلى «ضعف التعليم» كدافع من دوافع «الفقر» وواحًدا أو أكثر من «المعيقات المرتبطة بالمواقف والتوجهات» 

أمام التعليم. وتعتبر مواقف الوالدين تجاه التعليم أحد تلك ا��سباب. فعلى سبيل المثال، «إن الوالدين � يقبلون فكرة أن التعلم أمر مهم». كما 
اقترحت مجموعة أن إمت§ك ا��ب لعمل تجاري كأحد الدوافع (��نه من المفترض أن ا��ب يريد أن يلتحق أبناؤه إلى شركته).

ومن الدوافع أيضا عدم حصول ا��باء وا��مهات أنفسهم على مؤهل تعليمي: أي «عائلة جاهلة». مع ذلك، وبد�ً من العداء الحتمي للتعليم، أشار 
بعض ا��باء إلى أنهم قد يفشلون ببساطة في التخطيط لتحقيق النجاح ��طفالهم: «ا��باء � يربون أطفاً�» يمنحونهم خطة لنجاحهم، «عائلة غير 

مهتمة» (عائلة ممتدة، عمان ومعان).

ناث على وجه التحديد. وتشمل  Âطفال ا��وترجع العديد من الدوافع المقترحة إلى المعيقات المرتبطة بالتوجهات والمواقف والتي تحول دون تعليم ا�
عتقادين  Âعتقاد أن الفتاة يجب أن تبقى كما رباها والداها وأ� تتعلم» (ك§ ا� Âعتقاد أنه من العيب بالنسبة للفتاة أن تدرس»، و»ا� Âهذه الدوافع: «ا�

من مجموعات ا��مهات، معان)؛ وكان يُنظر أيًضا إلى مسألة تجنب تعليم الفتيات كوسيلة «لمنع الفتاة من التواصل مع الجنس ا��خر» (ا��مهات، 

ين الæîô ذكرت الدوافع المذكورة وراء البطالة. ãäمر ثمانية من المجموعات الخمس والع
�

17   ذكرت هذا ا�
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معان؛ وذكرها ال§جئون الفلسطينيون أيًضا). وأشارت مجموعة من ال§جئين الفلسطينيين ببساطة إلى «التمييز الجندري».
ناث أن «عدم  Âأشار اليافعون إلى أن موقف وتوجه الطفل من التعليم قد يكون عائًقا أمام إكماله للتعليم. وأشار كل من اليافعين من الذكور وا�

ا�هتمام بالتعليم» يمثل عائًقا أمام إكمال التعليم، فض§ً عن «عدم إختيار المساقات التعليمية المناسبة» و»التأثر با��صدقاء السيئين. «لقد كانوا 
يعتقدون أن بعض الشباب ربما � يدركون قيمة التعليم، وأن «ا��شخاص ا��خرين الذين يعملون بدون مؤهل قّدموا مثا�ً على أن التعليم قد يكون 

مضيعة للمال». وقد أشارت مجموعة من اليافعين الذكور في عمان (تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاًما) إلى «تصور أنه من ا��فضل ا�عتماد على 
نفاق على التعليم». Âالذات والكسب، بد�ً من ا�

3ب.2 تحديد أولويات البقاء على قيد الحياة (الÁجئون) 
في حين أشارت مجموعة من الفتيات المراهقات أن كونهن «�جئات» وأن «الحرب» هي دوافع «للضعف التعليم»، فإن مجموعات التركيز التي 

أجريت مع ال§جئين السوريين هي التي أوضحت طبيعة الدوافع وراء ضعف التعليم في تجاربهم الخاصة. وتشمل هذه الدوافع: «ا�نتقال من 
مكان إلى آخر»، «قلة الدعم وفرص الدراسة»، «العنف في المدارس»، «التعليم مابطعمي خبز»، «العائل الوحيد في ا��سرة»، «ا��طفال يعملون»، 

شارة مرة أخرى إلى الع§قة ما بين زواج ا��طفال والتعليم السيء). Âطفال» (وقد تم ا��يعتمد بعض الشباب على أنفسهم فقط»، و»زواج ا�»

2ج. «عدد أفراد ا�سرة» كدافع للفقر
أشارت 13 مجموعة من مجموعات التركيز، التي حددت «الفقر» كدافع لزواج ا��طفال، أن «عدد أفراد ا��سرة» هو الدافع وراء هذا الفقر. ومن بين 

شارة إلى أنه كان هناك إتفاق أكبر، واقتراحات أقل، حول الدافع وراء عدد أفراد ا��سرة.  Âطفال، تجدر ا��الدوافع التسعة في المستوى الثالث لزواج ا�
وقد كانت هذه الدوافع الث§ثة ا��ولى كما يلي:

الشعور بالفخر• 
تفضيل الذكور• 
الجهل• 

وسوف تتم مناقشة كل واحدة من هذه العوامل.

1ج.2 الشعور بالفخر
حددت عشر من مجموعات التركيز الث§ثة عشر «الشعور بالفخر» كدافع لعدد أفراد ا��سرة الكبير. وقد تم توضيح ذلك في مجموعة واحدة «كفخر 
المجتمع القبلي بإنجاب المزيد من ا��طفال». وقد ذكرت مجموعة من ا��باء أن «الدين» يشجع على تكوين ا��سر الكبيرة؛ وأن نفس المجموعة تشير 

إلى أن هناك مقولة عربية تقول «كل ولد بتيجي رزقته معه» (ا��باء، المفرق). �حظت مجموعة من الفتيات اليافعات أن ا��هل قد يرغبون «بأكبر 
عدد ممكن من ا��طفال لرعايتهم في يوم من ا��يام.» كما أشارت مجموعة واحدة فقط (من ال§جئين السوريين) أن «تعدد الزوجات» هو من أسباب 

الحجم الكبير للعائلة.

2ج.2 تفضيل الذكور
ذكرت ستة من مجموعات التركيز الث§ثة عشر أن إنجاب أناث كان سبباً لزيادة حجم ا��سرة ��ن الوالدين سيستمران في محاولة إنجاب طفل ذكر. 

نجاب العديد من ا��بناء ��ن «الذكور هم مصدر فخر للعائلة». وأشارت كذلك إحدى  Â� وقد أشارت إحدى المجموعات أنها قد تستمر في المحاولة
ناث قد يكّن أكثر فائدة لعائ§تهن، مع م§حظة أن «الفتيات يعتبرن سلعة للبيع من قبل البعض»  Âالمجموعات من الفتيات اليافعات إلى أن ا�

(الفتيات، 17-15، الزرقاء).

3.ج.2 الجهل
نجاب عدد من ا��طفال، فربما يكون من المستغرب أن يتم ذكر «الجهل» بشكل متكرر وبنفس  Â� وبالنظر إلى أن «الشعور بالفخر» كان سبًبا شائًعا

المجموعات التي أشارت إلى «الشعور بالفخر» كدافع. ولم تحدد معظم مجموعات التركيز ما كان يُعتقد أن أولياء ا��مور يجهلونه، لكن ث§ث 
نجاب. Âسرة قد أدى إلى ا��مجموعات أخرى أشارت إلى أن عدم الوعي بتنظيم ا�

م�حظة على دوافع أخرى لحجم العائلة الكبير:
أدرج زواج ا��طفال نفسه، ولكن بواسطة مجموعة واحدة فقط من أفراد ا��سرة الممتدة، على أنه دافع لحجم العائلة الكبير، ويفترض أن هذا بسبب 

أن خصوبة ا�نثى تمتد لسنوات عديدة قبل زواجها. إن ضجر الزوجة التي «ليس لديها ما تفعله» والتي «تبقي نفسها مشغولة با��طفال» قد تم 
تقديمها كدوافع لذلك من قبل مجموعة من ا��مهات من إربد ومجموعة واحدة من ال§جئين الفلسطينيين. كما ذكرت مجموعة من ا��مهات من إربد ان 

أحد الدوافع هو الضغوط التي تتعرض لها الفتاة من «أم الزوج».
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أسباب ا�سباب: المستوى الثالث من أسباب التفكك ا�سري

أدرج ما مجموعه خمسة عشر مجموعة تركيز «التفكك ا��سري» كدافع من المستوى الثاني لزواج ا��طفال. وقد تم العثور على الدوافع الث§ثة ا��كثر 
ذكًرا في المستوى الثاني من «التفكك ا��سري» وهي كما يلي:

3أ. الخ§فات الزوجية (رقم 9/14)• 
3ب. تعدد الزوجات (رقم 7/14)• 
3ج. التدخل ا��سري (رقم 4/14)• 

أ.3. الخ�فات الزوجية 
إن دافع «الخ§فات الزوجية» هو مركب من ث§ثة دوافع أطلق عليها اسم «التفكك ا�سري». وقد كانت هذه الدوافع الث§ث هي «قلة الفهم» 

و»الغضب» و»العنف» والتي ذكرتها تسع من المجموعات ا��ربع عشرة التي ناقشت طرق التفكك ا��سري. وقد أعطيت مجموعة واسعة من الدوافع 
كأساس للخ§فات الزوجية. كما تم اكتشاف ث§ثة مواضيع فرعية أساسية وهي:

ا��ب/ الزوج الغائب أو العنيف• 
فارق السن/ التعليم (بين الزوجين)• 
 عدم وجود الحب أو عدم وجود ا�Âحترام/ الزواج القسري• 

وتتم مناقشة هذه الدوافع الث§ثة ذات المستويات الث§ث أدناه:

1.أ.3 ا �ب/ الزوج الغائب أو العنيف
ذكر كل من المستجيبين البالغين واليافعين أن ا��ب الغائب كان دافعاً للنزاع الذي أدى إلى تفكك ا��سرة. وقد يكون هذا بسبب «العمل بعيداً» أو 
«العيش في الخارج». كما تحدث اليافعون أيًضا عن وجود ا��ب في المنزل مع عدم تحمله المسؤولية المنوطة به؛ في حين تم ذكر قلة التواصل 

أيضا. كما أكدت مجموعة من اليافعين الذكور ضعف التواصل بين ا��ب وا��بناء بشكل خاص. وتم ذكر عنف ا��باء، بما في ذلك (من قبل اليافعين) 
العنف الموجه ضد ا��طفال. وأدرجت مجموعة من اليافعين أيًضا «عدم وجود قواعد صارمة بشأن العنف المنزلي»، في حين �حظت مجموعة من 

أفراد ا��سرة الممتدة أن ا��باء «قد � يعرفون حقوقهم وحدودهم».

2.أ3 تأثير فارق السن أو المستوى التعليمي
شــارة  Âبــاء ومجموعــة مــن اليافعيــن «فــارق الســن» باعتبــاره أساًســا لعــدم وجــود حالــة تفاهــم بيــن الزوجيــن. كمــا تــم ا��أدرجــت مجموعتــان مــن ا�
إلــى «عــدم الثقــة بالنفــس» كدافــع للغضــب. وقــد أشــارت ا�مهــات فــي مجموعــة تركيــز واحــدة (مــن معــان) أن ا��زواج يمكــن أن يغــاروا مــن نجــاح 

الزوجــة أو تعليمهــا العالــي.

حترام/ الزواج القسري µ 3.أ3 غياب الحب أو ا
تم سرد دوافع المستوى الثالث من الخ§فات الزوجية من قبل خمس مجموعات. وقد كان أحدها مجموعة من ا��باء (الذين ذكروا عدم ا�Âحترام) 

والمجموعات ا��خرى وجميعها من اليافعين (الذين ذكروا جميع الدوافع الث§ثة).

مÁحظة على الدوافع ا خرى للخÁفات الزوجية:
وكانــت الدوافــع ا��خــرى للخ§فــات الزوجيــة التــي ذكرتهــا أكثــر مــن مجموعــة واحــدة هــي «المــرض العقلــي» و»ا�ختيــار الســيء للــزوج» و»العــدد 

نترنــت علــى وســائل التواصــل ا�جتماعــي. Âالكبيــر ل§طفــال» وبعــض «الع§قــات» - بمــا فــي ذلــك الع§قــات عبــر ا�

مÁحظة مهمة حول الخÁفات الزوجية كدافع للطÁق
كشــفت مراجعــة دوافــع «التفــكك ا�ســري» أن الطــ§ق كان يذكــر بانتظــام. قــد يُنظــر إلــى الطــ§ق كنتيجــة لتفــكك ا��ســرة، فضــ§ً عــن أنــه يحتمــل 
ــرة كدوافــع «للتفــكك  ــا فــي ا��ســاس هــي نفســها المتوف ــد تمــت مراجعــة دوافــع «الطــ§ق» ووجــد أنه ــه. وق ــى مجموعــة مــن عواقب ــؤدي إل أن ي

ا��ســري» علــى نطــاق أوســع (والتــي يركــز عليهــا هــذا القســم مــن التقريــر).

وبعــد هــذه المراجعــة، تمــت إضافــة «الطــ§ق» إلــى المســار الواقــع بيــن «التفــكك ا��ســري» و»زواج ا��طفــال»، وذلــك ��نــه عندمــا يــؤدي تفــكك 
ا��ســرة إلــى الطــ§ق، قــد يتــم تزويــج الفتيــات، بــد�ً مــن أن يســمح والدهــن لهــن بالعيــش فــي منــزل رجــل آخــر. وعلــق المســتجيبون أيًضــا علــى 
أن ا��ب قــد � يريــد لبناتــه أن يعشــن معــه ��ن هــذا قــد يخلــق نزاًعــا مــع زوجتــه الجديــدة. مــع ذلــك، وبمــا أن ليــس كل حــا�ت «التفــكك ا��ســري» 
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تــؤدي إلــى الطــ§ق، فقــد تــم إيجــاد صلــة مباشــرة بيــن «التفــكك ا��ســري» و»زواج ا��طفــال»18.

3ب. تعدد الزوجات 
لقد أدرجت نصف مجموعات التركيز، التي إختارت «التفكك ا��سري» كدافع رئيسي لزواج ا��طفال، «تعدد الزوجات « كأحد الدوافع الرئيسية لـ 

«التفكك ا��سري» – وقد فسروا ذلك بأنه سيكون هناك خ§ف ونزاع بين الزوجات. كانت هذه أربع مجموعات تركيز مع أولياء ا��مور وث§ث مجموعات 
شارة من قبل مجموعة واحدة الى أن دافع تعدد الزوجات هو دافع «بديهي» لحدوث ذلك. مع ذلك، ومن ضمن  Âتركيز مع اليافعين. وقد تمت ا�
الدوافع المقترحة التي أشارت إليها المجموعات ا��خرى، كان من الممكن تمييز سمات معينة. وستتم مناقشة هذه الدوافع تحت العناوين التالية:

رغبات/ التزامات الذكور• 
عدم شعور الذكور بالرضا• 
 المعتقدات الثقافية/ الدينية• 

3 ب: 1 رغبات/ التزامات الذكور
تم وصف رغبة الذكور كدافع لتعدد الزوجات بعدة طرق، سواء ��ن «الزوجات جمي§ت» أو بسبب «الحب» أو «رغبة أزواجهن» أو ��نهم «يرغبون 

في إنجاب المزيد من ا��طفال» أو، بشكل أكثر تحديًدا، «يريدون مولوداً ذكراً». وقد أشارت إحدى المجموعات أن الزوج الذي يسافر كثيراً من 
المحتمل بشكل أكبر أن يتزوج عدة مرات. 

يمكن أن يحدث ذلك أيًضا ��ن الرجل مدين لرجل آخر بالدين (والذي يمكن سداده بإعطاء ابنته للرجل الدائن). وقد ذكر «زواج ا��طفال» من قبل 
نفاق على عدة زوجات» كدافع لتعدد الزوجات من قبل  Â§شارة الى»الغنى» أو «القدرة المالية ل Âمجموعة واحدة كدافع لتعدد الزوجات. كما تمت ا�

مجموعتين من ا��باء.

3ب.2 عدم شعور الذكور بالرضا 
تم وصف عدم رضا الذكور كدافع لتعدد الزوجات ليشمل الحا�ت التي «تختار فيها ا��سرة زوجة للرجل» (من المفترض أن الزوجة ليست من اختيار 
الرجل)؛ عندما يكون الرجل «يشعر بالملل» (أو يريد «التجديد»)، أو عندما تكون الزوجة الحالية «غير مبالية» أو «� يوجد حب» بين الرجل وزوجته 

الحالية. وقد أشار اليافعون أن «النزاع مع زوجته ا��ولى» أو رغبته في إثارة غيرة الزوجة ا�ولى «قد تكون دوافع تعدد الزوجات، أو أن» الزوجة 
ا��خرى تفتقر إلى المهارات». وقد كان من الم§حظ أنه قد تم تفسير تعدد الزوجات من قبل المشاركين على أنه يشير إلى وجود نقص لدى الزوجة 

الحالية.

3ب.3 المعتقدات الثقافية/ الدينية 
حدد الموضوعان ا��وليان غالبية أسباب تعدد الزوجات؛ إ� أن مجموعة واحدة اشارت الى المعتقدات الدينية بشكل صريح فقط كدافع لتعدد 

الزوجات (مجموعة واحدة من اليافعين)، بينما ذكرت مجموعة أخرى «المعتقدات الثقافية».

3ج. التدخل ا �سري
لقد أدرجت أربعة من مجموعات التركيز الث§ثة عشر، التي قدمت قائمة لدوافع «التفكك ا�سري»، «تدخل ا��سرة» كأحد هذه الدوافع. ويتألف هذا 

من مجموعتين من ا��مهات، ومجموعة من ال§جئين الفلسطينيين الذكور (تتراوح أعمارهم بين 30-18 عاًما) والمجموعة ا��خرى مكونة من اليافعين 
الذكور (تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاًما). وقد أشارت هذه المجموعات إلى حوالي خمسة عشر دافعاً «للتدخل ا��سري»، والتي يمكن إدراج 

معظمها ضمن الدوافع التالية:
التبعية المالية• 
سلطة (أم الزوج/ الحماة)• 
زواج ا��طفال• 

وسوف تتم مناقشة كل واحدة من هذه العوامل.

3ج.1التبعية المالية
أشارت كل من مجموعة ال§جئين الفلسطينيين الذكور واليافعين أن أب وأم الزوج قد يدعمان الزوجين مادياً. وقد يكون هذا بسبب عدم قدرة 

يجارات. وأشارت المجموعة أيضا أن أم الزوج قد تتوقع أن تلقى الرعاية والدعم من ابنها. Âالزوج على توفير كل ما يحتاجه، أو بسبب ارتفاع ا�

3ج.2 سلطة (أم الزوج)
أشار ال§جئون الفلسطينيون واليافعون إلى سلطة الحماة (أم الزوج)، في حين قالت مجموعة من ا��مهات أن ا��م تنفق الكثير على تربية ابنها بحيث 

طفال.
�

ل الذي يسود فيه القمع يؤدي إí زواج ا� ååéمغادرة الم íأن سعي الطفل إ íإ å
æéك îé18   أشارت مجموعة ال
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تشعر أنه من حقها التدخل في حياته بعد زواجه. وقد ذكرت ا��مهات أن التدخل يكون محتم§ً بشكل أكبر عند نشوء خ§ف بين الزوجين أو عندما � 
ضافة إلى كونه  Âن التدخل قد يكون، على ما يبدو، بسبب الخ§ف با��يتمكنوا من السيطرة على أطفالهم. هذا يدل على وجود حلقة مفرغة معينة �

سبب له. وسواء كان للزوج أو الزوجة «شخصية ضعيفة» أم �، فقد أشارت مجموعة ا��مهات ومجموعة التركيز من ال§جئين الفلسطينيين كدافع 
لتدخل ا��سرة.

3ج.3 زواج ا �طفال
وقد تم إقتراح أن يكون زواج ا��طفال دافعاً لتدخل ا��سرة، مع مراعاة أن الفتاة ستكون جزًءا من عائلة زوجها منذ صغرها وستتم «تربيتها من 

قبلهم». وفي مجموعات التركيز من ا��مهات، أشارت بعض ا��مهات أنهن قد يتدخلن من أجل «حماية ابنتهن». إن تعميم القضايا التي يقوم عليها 
زواج ا��طفال واضح؛ كما هو الحال هنا، حيث أن زواج ا��طفال يقود الى «تدخل ا��سرة» الذي يؤدي إلى «التفكك ا��سري»، والذي بدوره يؤدي إلى 

«زواج ا��طفال».

مسوحات ا �عراف ا جتماعية

با�Âضافة إلى مناقشة وتحديد دوافع زواج ا��طفال ضمن مناقشات مجموعات التركيز، قام المشاركون أيًضا بشكل فردي بإجراء مسح قصير يتعلق 
با��عراف ا�جتماعية ثم ناقشوا كمجموعة المجا�ت الرئيسية (350 مشارًكا في مجموعات التركيز و150 شخًصا آخر، راجع قسم المنهجية لتفصيل 

التركيبة الديموغرافية للمشاركين). حيث يتيح لنا ذلك تقديم التصورات المتعلقة با��عراف ا�جتماعية كبيانات كمية في هذا القسم �ستكمال التحليل 
الموضوعي النوعي.

وقد ُطلب من المشاركين التفكير في قصة قصيرة على النحو التالي:
ا�¶ن، سأخبرك عن قصة فتاة تعيش في هذه المنطقة. والتي سأطلق عليها إسم «َسنّية»، رغم أن هذا ليس اسمها الحقيقي، وأود منك أن تستمع بعناية إلى 

قصتها.

«َسنّية» هي فتاة في الرابعة عشرة من عمرها، وتعيش مع والديها، عائشة وأحمد (ليس اسمهما الحقيقي)، ولديها شقيقان: أخت صغرى وأخ أكبر. تذهب «َسنّية» 
إلى المدرسة وتساعد والدتها في ا��عمال المنزلية. وفي أحد ا��يام، تأتي «ُمنية»، إبنة عم «َسنّية»، لزيارة عائلة «َسنّية».

«ُمنية» و»َسنّية» هن بنفس العمر تقريبا. تعلن والدة «ُمنية» أن «ُمنية» مخطوبة وستتزوج في غضون شهر. إنها تقترح بشدة على عائشة أن تزوج «َسنّية» بأسرع ما 
يمكن، حيث إنها قد تكبر على سن الزواج. وتكشف والدة «ُمنية» أنها تعرف شخًصا من قريتها مهتم بالزواج من «َسنّية».

Ì مجتمعك حسب نوع المستجيب؟
ÓÕ الشكل 3.15: كم مرة تعتقد أن هذه القصة تحدث
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عندما نتحدث عن القصة، سألنا المشاركين عن عدد المرات التي يعتقدون أن هذا النوع من القصص يحدث في مجتمعهم. ذكرت مجموعات 
المستجيبين ل§جئين بشكل متكرر أن هذا النوع من القصة يحدث «كثيراً» أو «إلى حد ما غالباً ما يحدث» في مجتمعاتهم. كان اليافعون أكثر من 

أجابوا بأن هذا «  يحدث في كثير من ا �حيان» مقارنة بمجموعات أخرى شملتها الدراسة.
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Ì مجتمعي 
ÓÕ العبارة: «معظم الناس Ýحسب المنطقة الذين يتفقون أو   يوافقون ع Ó ÌÖالشكل 3.16: النسبة المئوية للمستجيب

يوافقون عÝ زواج ا �طفال قبل بلوغ سن 18».
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كما سأل ا�ستط§ع عما إذا كان معظم الناس في المجتمع يوافقون على زواج ا��طفال - ��ن المعتقدات حول آراء ا��خرين هي عنصر رئيسي في 
تحديد ما إذا كان السلوك مدفوًعا بعرف اجتماعي. غالبية المشاركين من جرش (٪58) والكرك (٪33) ومعان (٪48) والزرقاء (٪33) إما يوافقون أو 

يوافقون بشدة على أن معظم أفراد مجتمعهم يوافقون على الزواج قبل سن 18.

في عّمان (٪43)، إربد (٪42)، والمفرق (٪39)، فإن معظم المشاركين إما كانوا غير موافقين أو غير موافقين بشدة هذه العبارة. كما أن أكثر من 
الُخمس في جميع المناطق كانوا حياديين (لم يجيبوا سلبا أو إيجابا) على أن معظم الناس في مجتمعهم يوافقون على الزواج قبل سن 18.

Ó حسب نوع المجموعة المستجيبة الذين يوافقون أو   يوافقون عÝ العبارة: «معظم  ÌÖالشكل 3.17: النسبة المئوية للمستجيب
Ì مجتمعي يوافقون عÝ زواج ا �طفال قبل بلوغ سن 18».

ÓÕ الناس
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عند دراسة ا�تفاق أو عدم ا�تفاق مع عبارة «معظم الناس في مجتمعي يوافقون على زواج ا��طفال قبل بلوغ سن 18»، يمكننا أن نرى أن هناك 
ناث الفلسطينيات والسوريات أكثر من أي مجموعة أخرى. كما أن ثاني أعلى مجموعات للموافقة على العبارة  Âموافقة بشدة على هذه العبارة بين ا�

كانت مجموعة الفلسطينيين والسوريين الذكور.
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Ì مجتمعهن.
ÓÕ وجات Ó ÔÍحسب نوع المستجيب حول عدد الفتيات دون سن 18 الم Ó ÌÖالشكل 3.18: النسبة المئوية للمستجيب
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قالت نسبة صغيرة فقط من جميع المجموعات أن جميع الفتيات دون سن 18 عاماً متزوجات في مجتمعهن. مع ذلك، قالت نسبة أقل من ذلك 
أنه لم يتم تزويج أي منهم قبل سن 18 عاًما. هناك إجماع على أن عدًدا قلي§ً على ا��قل من الفتيات قد تزوجن في سن مبكرة. وبالنسبة ل§جئين 

المستجيبين، قال ٪40 منهم أن معظمهم متزوجون دون سن 18.

 Ì
ÓÕ Ó ÌÖوج Ó ÔÍعدد الذكور الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والم Ýحسب نوع المستجيب ع Ó ÌÖالشكل 3.19: النسبة المئوية للمستجيب

مجتمعهم.
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ما يقرب من نصف اليافعين، و٪44 من ا��باء وا��مهات و٪45 من أفراد ا��سرة الممتدة يزعمون أنه من غير المتعارف عليه أن ا��و�د يتزوجون قبل 18
عاًما. مع ذلك، بالنسبة ل§جئين، قال ما يقرب من ٪43 أنه ذلك حدث في كثير من ا��حيان.
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Ì مجتمعهن.
ÓÕ وجات Ó ÔÍحسب المنطقة حول عدد الفتيات دون سن 18 الم Ó ÌÖالشكل 3.20: النسبة المئوية للمستجيب

All Most Some Few None
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في جميع المناطق، بإستثناء جرش (٪20)، قال أكثر من ثلث المجيبين إن عدًدا قلي§ً من الفتيات متزوجات في مجتمعهن قبل سن 18 عاًما. بإستثناء 
عمان (٪21) والمفرق (٪15)، أجاب أكثر من الربع «ان بعض الفتيات يتزوجن قبل سن 18 عاماً»». وأجاب أكثر من خمس مجتمع العينة من إربد 

(٪29) وجرش (٪28) والمفرق (٪20) و٪40 من جرش بأن «معظم الفتيات يتزوجن قبل سن 18 عاماً».

Ó حسب نوع المجموعة المستجيبة حول ما إذا كان من الشائع  �فراد ا �Ûة أن يختلفوا  ÌÖالشكل 3.21: النسبة المئوية للمستجيب
حول موعد زواج الفتيات.
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قال معظم المستجيبين أنه من الشائع أن يختلف أفراد ا��سرة فيما يتعلق بزواج الفتيات، حيث أن أكثر من ٪78 من اليافعين، وأكثر من ٪85 من 
أفراد ا��سرة الممتدة، وحوالي ٪85 من ال§جئين، وأكثر من ٪95 من ا��باء يقولون كان هناك خ§ف.
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Ì يميل أفراد ا �Ûة فيها لعدم الموافقة عÝ الزواج قبل سن 18.
ÔÙحسب نوع المجموعة ال Ó ÌÖالشكل 3.22: النسبة المئوية للمستجيب
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من المثير ل§هتمام، أن أكثر من ثلث المستجيبين أنفسهم في جميع الفئات هم ضد الزواج المبكر - ما يقرب من ٪38 من اليافعين، و٪32 من 
ا��باء، و٪29 من ا��سر الممتدة، و٪42 من ال§جئين. ويعتقد خمس اليافعين أن أحد والديهم يعارض الزواج المبكر، بينما يعتقد خمس أخر أن 

أقاربهم المسنين يعارضون هذه الممارسة. ويعتقد أكثر من ثلث أولياء ا��مور أن زوجاتهم / أزواجهم يعارضون زواج أبنائهم المبكر، ويعتقد 
أكثر من ُخمس ا��باء أن أبنائهم أو بناتهم يعارضون زواجهم قبل 18 عاًما، كما أن أكثر من ربع أفراد ا��سرة الممتدة يعتقدون أن ا��بناء والبنات 

يعارضون زواجهم المبكر. 

Ì يميل أفراد ا �Ûة فيها لعدم الموافقة عÝ عÝ الزواج قبل سن 18.
ÔÙحسب المنطقة ال Ó ÌÖالشكل 3.23: النسبة المئوية للمستجيب

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Elderly Relatives Spouse or Other Parents Myself Sons or Other Daughters Extended family Other, Specify

Mafraq ZarqaAmman Irbid Jerash Ma’anKarak

14.08%

42.25%

28.17%

0.00%

5.63%

9.86%

16.98%

24.53%

26.42%

3.77%

9.43%

18.87%

11.36%

40.91%

18.18%

6.82%

13.64%

9.09%

13.73%

19.61%

29.41%

1.96%

13.73%

21.57%

26.32%

31.58%

31.58%

0.00%
5.26%

5.26%

10.00%

48.75%

18.75%

3.75%
2.50%

16.25%

30.14%

34.25%

15.07%

1.37%

6.85%

12.33%

في جميع المناطق، بإستثناء الكرك، قال ربع المستجيبين أنهم هم أنفسهم الذين يميلون إلى أن يكونوا ضد الزواج قبل سن 18. وفي عّمان وجرش، 
قال أكثر من ربعهم إن ا��قارب المسنين يعارضون الزواج المبكر. وفي إربد ومعان، قال أكثر من ٪18 أن ازواجهم أو الوالد ا��خر هم من عارضوا 

الزواج المبكر. وفي الكرك والمفرق والزرقاء أشار أكثر من الربع؛ وأكثر من الثلث من جرش، إلى أن  إن الزوج أو الوالد ا��خر هو الذي يميل إلى 
معارضة الزواج المبكر.
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Ó حسب المنطقة حول ما إذا كانوا يعتقدون أن ممارسة الزواج من الفتيات قبل سن 18 قد  ÌÖالشكل 3.24: النسبة المئوية للمجيب
Ì مجتمعهم خÁل السنوات الخمس الماضية.

ÓÕ ازدادت أو انخفضت أو ظلت كما هي

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mafraq ZarqaAmman Irbid Jerash Ma’anKarak

Increased Decreased Remained the Same

16.19%

72.38%

11.43%

17.09%

69.62%

13.29%

42.86%

46.43%

10.71%

20.51%

70.09%

9.40%

41.80%

45.90%

12.30%

17.95%

66.67%

15.38%

19.61%

69.28%

11.11%

افاد غالبية المشاركين من عمان (٪72)، إربد (٪69)، الكرك (٪70)، المفرق (٪66) والزرقاء (٪69) بوجود انخفاض في الزواج من الفتيات قبل سن 18
داخل مجتمعهم في السنوات الخمس الماضية.

مع ذلك، أشار ما يقرب من نصف المشاركين من جرش (٪46) إلى زيادة في هذه الممارسة. وفي منطقة معان، أشار ما يقرب من النصف (٪46) إلى 
انخفاض ممارسة الزواج من الفتيات قبل سن 18 داخل مجتمعهم في السنوات الخمس الماضية، بينما أشار الربع (٪25) إلى زيادة هذه الممارسة، 

وأشار أكثر من الربع (٪8) إلى أنها ظلت كما هي. وبالنسبة للفتيان، هناك اتجاه مشابه حيث تقول ا��غلبية أن هذه الممارسة تتناقص بالنسبة للفتيان 
في جميع المناطق الجغرافية (رغم أن ٪29 من جرش يعتقدون أن هذه الممارسة تتزايد أيًضا للفتيان).

Ì مجتمعهم أن تنتظر العائÁت 
ÓÕ حسب المنطقة حول ما إذا كانوا يعتقدون أنه من الشائع Ó ÌÖالشكل 3.25: النسبة المئوية للمستجيب

رتباط أو ممارسة الزيجات غÌÍ المسجلة قبل بلوغهم  µ ا Ýيبلغوا سن 18 عاًما أو انهم يعملون ع ÔÙلتسجيل زواج الفتيات رسمياً ح
سن 18 عاًما.
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قــال معظــم المســتجيبين فــي جميــع المناطــق، بإســتثناء جــرش ومعــان والزرقــاء، أنــه مــن غيــر المألــوف أن تنتظــر العائــ§ت لتســجيل زواج الفتيــات 
رســمياً حتــى ســن 18 عاًمــا. مــع ذلــك، فــإن مــا يقــرب مــن ثلــث المســتجيبين مــن الزرقــاء ومعــان ونصــف المشــاركين مــن جــرش قــد أفــادو أن هــذه 
ممارســة شــائعة. وبالنســبة للفتيــان، قــال المشــاركون فــي جــرش فقــط (57٪) أنــه مــن الشــائع أن تنتظــر العائــ§ت تســجيل زواج الفتيــان رســمًيا حتــى 

ســن 18 عاًمــا ممــن يرتبطــون بطريقــة أخــرى أو ينخرطــون فــي زيجــات غيــر مســجلة قبــل ســن 18 عاًمــا.

Ì مجتمعهم 
ÓÕ حول ما إذا كانوا يعتقدون أنه من الشائع Ó ÌÖحسب مجموعة المستجيب Ó ÌÖالشكل 3.26: النسبة المئوية للمستجيب

 ÌÍرتباط أو ممارسة الزيجات غ µ ا Ýيبلغوا سن 18 عاًما أو انهم يعملون ع ÔÙت لتسجيل زواج الفتيات رسمياً حÁأن تنتظر العائ
المسجلة قبل بلوغهم سن 18 عاًما.
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عند طرح هذا السؤال على مجموعة المشاركين، يمكننا أن نرى نسًبا أعلى بكثير من المستجيبين يقولون إنه من الشائع أن تنتظر العائ§ت تسجيل 
زواج الفتيات رسمًيا، وخاصة بين المجموعات النسائية السورية والفلسطينية. كما شعرت الفتيات ا��صغر سًنا (من الفئة العمرية 14-12 عاًما) 

والفتيان اليافعين ا��كبر سناً (من الفئة العمرية 15 و 17 عاًما) أن هذا ا��مر شائع أكثر من غيرهم بالنسبة ل§�سر.

Ì مجتمعهم 
ÓÕ تÁحول عدد مرات حدوث قيام العائ Ó ÌÖحسب مجموعة المستجيب Ó ÌÖالشكل 3.27: النسبة المئوية للمستجيب

نتظار لتسجيل زواج الفتيات حÔÙ يبلغن سن 18 عاماً. µ با
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عندما تم طرح السؤال حول عدد المرات التي يعتقدون أن هذا يحدث فيها، فقد كانت هناك اخت§فات صارمة من قبل المجموعة المستجيبة، مع 
ناث السوريات أنه يحدث «في كثير من ا��حيان» أو «إلى حد ما في كثير من ا��حيان» في معظم الحا�ت. كما أن ما يقرب من 1 من كل 2 Âذكر ا�

من الذكور الفلسطينيين وكذلك من الذكور السوريين الذين شاركوا في الدراسة يعتقدون أيضا أن هذا يحدث في كثير من ا��حيان (إما في كثير من 
ا��حيان أو إلى حد ما في كثير من ا��حيان).

 Ì
ÓÕ العبارة: «ا �طفال الذين يعيشون Ýحسب المنطقة الذين يوافقون أو   يوافقون ع Ó ÌÖالشكل 3.28: النسبة المئوية للمستجيب

Ì ا �ردن».
ÓÕ ية Óêعرضة للزواج مقارنة بأطفال المناطق الح ÞÍالمناطق الريفية أك
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غالبية المشاركين في جميع المناطق إما يتفقون أو يوافقون بشدة على أن ا��طفال الذين يعيشون في المناطق الريفية هم أكثر عرضة للزواج من 
ا��طفال في ا��ردن مقارنة بأطفال المناطق الحضري

Ó حسب نوع المستجيب الذين يوافقون أو   يوافقون عÝ العبارة: «أطفال أقليات  ÌÖالشكل 3.29: النسبة المئوية للمستجيب
Ì ا �ردن.»

ÓÕ عرضة للزواج مقارنة بأطفال المجتمعات ا �خرى ÞÍالمجتمعات ا �ردنية المهمشة أك
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غالبية المشاركين في جميع الفئات يوافقون أو يوافقون بشدة على أن أطفال أقليات المجتمعات ا��ردنية المهمشة أكثر عرضة للزواج مقارنة بأطفال 
المجتمعات ا��خرى في ا��ردن، مع استثناء الذكور الفلسطينيين.

Ó حسب نوع المستجيب الذين يوافقون أو   يوافقون عÝ العبارة: «ا �طفال الÁجئون  ÌÖالشكل 3.30: النسبة المئوية للمستجيب
Ì ا �ردن.

ÓÕ عرضة للزواج مقارنة بأطفال من المجتمعات ا �خرى ÞÍالفلسطينيون أك
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Ó حسب نوع المستجيب الذين يوافقون أو   يوافقون عÝ العبارة: «ا �طفال الÁجئون  ÌÖالشكل 3.31: النسبة المئوية للمستجيب
Ì ا �ردن.

ÓÕ عرضة للزواج مقارنة بأطفال من المجتمعات ا �خرى ÞÍالسوريون أك
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 ÞÍالبادية أك Ì
ÓÕ العبارة: «ا �طفال Ýحسب نوع المستجيب الذين يوافقون أو   يوافقون ع Ó ÌÖالشكل 3.32: النسبة المئوية للمستجيب

Ì ا �ردن.
ÓÕ عرضة للزواج مقارنة بأطفال من المجتمعات ا �خرى
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Ó حسب المنطقة الذين يوافقون أو   يوافقون عÝ العبارة: «ا �طفال الÁجئون السوريون  ÌÖالشكل 3.33: النسبة المئوية للمستجيب
Ì ا �ردن.

ÓÕ عرضة للزواج مقارنة بأطفال من المجتمعات ا �خرى ÞÍأك
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على نحو مشابه، فإن غالبية المشاركين في جميع المناطق إما يوافقون أو � يوافقون بشدة على أن ا��طفال ال§جئين السوريين هم أكثر عرضة 
للزواج من ا��طفال مقارنة بأطفال من مجتمعات أخرى في ا��ردن. كما أن أقل من ٪10 من المستجيبين في جميع المناطق إما � يوافقون أو � 

يوافقون بشدة على هذه العبارة.
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Ì مجتمع   
ÓÕ العبارة: «أود أن أعيش Ýحسب المنطقة الذين يوافقون أو   يوافقون ع Ó ÌÖالشكل 3.34: النسبة المئوية للمستجيب

تضطر فيه الفتيات دون سن 18 إà الزواج».
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على الرغم من المعتقدات حول القواسم المشتركة لزواج ا��طفال، خاصة بين بعض المجتمعات، فإن غالبية المشاركين في جميع المناطق إما 
يوافقون أو يوافقون بشدة على أنهم يرغبون في العيش في مجتمع � تضطر فيه الفتيات دون سن 18 إلى الزواج.

 Ì
ÓÕ العبارة: «أود أن أعيش Ýحسب نوع المستجيب الذين يوافقون أو   يوافقون ع Ó ÌÖالشكل 3.35: النسبة المئوية للمستجيب

مجتمع   تضطر فيه الفتيات دون سن 18 إà الزواج».
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عندما سئلوا عما إذا كانوا يريدون العيش في مجتمع دون زواج أطفال، قال ما يقرب من 3 من كل 4 يافعين إنهم «يوافقون بشدة» أو «يوافقون». 
ناث السوريات على هذه العبارة. وقد كان أدنى مستوى من الموافقة على العبارة بين الذكور  Âناث الفلسطينيات وا� Âتوافق نسبة أكبر من ا�

الفلسطينيين - ولكن حتى ذلك الحين، قال ما يقرب من 1 من كل 2 من هؤ�ء الذكور أنهم يرغبون في العيش في مجتمع � تضطر الفتيات فيه إلى 
الزواج.

دراسة نوعية حول ا �عراف ا جتماعية وا �سباب ا قتصادية الكامنة80

 التي تؤدي إلى زواج ا �طفال في ا �ردن



Ó حسب نوع المسجيب الذين يوافقون أو   يوافقون عÝ العبارة: «يجب أن نتوقف عن  ÌÖالشكل 3.36: النسبة المئوية للمستجيب
Ì مجتمعي».

ÓÕ زواج ا �طفال دون سن 18 عاًما
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هناك تأييد كبير لعبارة «يجب أن نتوقف عن زواج ا �طفال دون سن 18 عاًما في مجتمعي» من قبل معظم المستجيبين.

Ó حسب نوع المستجيب الذين يوافقون أو   يوافقون عÝ العبارة: «الزواج قبل سن 18 له  ÌÖالشكل 3.37: النسبة المئوية للمستجيب
عواقب سلبية عÝ الشخص».
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ــات،  ــا مــن ا��مهــات وال§جئ ــى ا��طفــال مــع اتفــاق شــامل تقريًب ــه عواقــب ســلبية عل ــى أن زواج ا��طفــال ل يوافــق معظــم المســتجيبين أيًضــا عل
ــن الذكــور الفلســطينيين. واتفــاق أقــل بي

81 دراسة نوعية حول ا �عراف ا جتماعية وا �سباب ا قتصادية الكامنة

 التي تؤدي إلى زواج ا �طفال في ا �ردن



 Ýء يشجع ع Ì
Þì حسب نوع المستجيب الذين أبلغوا عن أنهم رأوا أو سمعوا أو قرأوا أي Ó ÌÖالشكل 3.38: النسبة المئوية للمستجيب

Ì عÞã شهًرا الماضية.
ÓÙل ا ثÁالحد من زواج ا �طفال خ
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تعرض أكثر من نصف ا��باء (٪53)، وأفراد ا��سرة الممتدة (٪56)، وال§جئين (٪59.7) لمواد تحث على الحد من زواج ا��طفال. مع ذلك، قال غالبية 
اليافعين (٪58) أنهم لم يروا أو يسمعوا أو يقرؤا أي شيء يشجع على الحد من زواج ا��طفال.

ء  Ì
Þì حسب نوع مجموعة المستجيب الذين أبلغوا عن أنهم رأوا أو سمعوا أو قرأوا أي Ó ÌÖالشكل 3.39: النسبة المئوية للمستجيب

Ì عÞã شهًرا الماضية.
ÓÙل ا ثÁالحد من زواج ا �طفال خ Ýيشجع ع
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مقابÁت متعمقة

تم إجراء ما مجموعه تسعة وعشرون مقابلة مع ستة أنواع مختلفة من المجموعات (قادة المجتمع والمهنيون وال§جئون السوريون وال§جئون 
الفلسطينيون والمشاركون من أقليات المجتمعات ا��ردنية المهمشة).

كيف يتم تعريف زواج ا�طفال وفهمه من قبل المستجيبين

كانت هناك بعض ا�Âخت§فات بين صناع السياسات والمهنيين وقادة المجتمع بشأن المصطلحات التي ينبغي استخدامها. فقد رأى أحد المستجيبين 
أن مصطلح «زواج ا��طفال» كان مربًكا وأعطى انطباًعا خاطًئا، واقترح أحد المستجيبين استخدام مصطلح «الزواج المقّيد». كما أكد مشارك آخر أنه 

بصفتهم لجنة فإنهم � يشيرون إلى الزواج قبل سن 18 عاًما باعتباره زواًجا مبكًرا ولكن كزواج طفل، كما أكد على مدى أهمية استخدام المفردات 
الصحيحة.

«زواج ا��طفال هو شكل من أشكال العنف» – أحد صانعي السياسات

وقد صرح أحد الزعماء الدينيين بأنه يشير إلى هذه الممارسة على أنها زواج ا��طفال أو الزواج القسري ��نه يتحدث عن حقيقة الوضع وشرح كيف 
يتم استخدام الدين كأداة لتعزيز زواج ا��طفال في المحاكم الشرعية اليوم. وقال إنه حتى بموافقة ا��طفال، فإنهم أصغر من أن يفهموا أو يدركوا 

آثار قراراتهم. 

وقد إتفق بعض المشاركين على أن الزواج الذي يحدث قبل سن 18 ينبغي أن يوصف بأنه زواج أطفال. وكان للمشاركين ا��خرين تفسير أكثر تعقيدا 
لتعريف زواج ا��طفال. حيث قال أحد المشاركين:

ناث. بالطبع عندما نسمع عن الزواج المبكر،  Âفراد، لك§ الجنسين، ليس فقط من ا��أعرّفه على أساس العمر بقدر ما أعرّفه بالنمو الشخصي ل§ �»
فنحن نربطه بالفتيات. مع ذلك، هناك الكثير من الفتيان الذين ينخرطون في هذا النوع من الزواج دون إرادتهم الكاملة. وبالطبع، يلعب العمر دوًرا 

س§مية، أتخيل أن سن الزواج المبكر يعتبر من 14 إلى 15 عاًما وحتى 20 عاًما «قائد مجتمع  Âردن والشريعة ا��كبيًرا، ووفًقا للقوانين المعمول بها في ا�
محلي/ معلم، جرش.

ستظل طفلة حتى تصبح منجبة وناضجة. لكن كما قلت، يعتبر الزواج في سن 18 عاًما زواج أطفال.
“ قائد مجتمع محلي / أستاذ في الشريعة.

يعتقد أحد المشاركين أن السن القانوني للزواج هو 15 عاًما منذ أن تم تغيير القانون قبل عامين، لكنه ذكر أنه � ينبغي للقاضي قبول قضية زواج 
ا��طفال ما لم تكن حالة «اغتصاب» أو طفل يتيم. 

اتفق معظم صانعي السياسات والمشاركين المهنيين على أن زواج ا��طفال يتضمن إشارة إلى المتزوجين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاًما. 
وصنف عضو في الهيئة القضائية زواج ا��طفال إلى فئتين: الزواج دون سن 15 عاًما والزواج بين 16 إلى 18 عاًما.

مزيد من ا�فكار حول دوافع زواج ا�طفال

أوضح استعراض وتحليل المقاب§ت الفردية بعض ا��فكار التي ذكرها المستجيبون في مجموعة التركيز على أنها دافع لزواج ا��طفال.
وكتذكير بهذه العوامل، تم الكشف عن أهم الدوافع في جميع مجموعات التركيز الخمسين وهي:

ا��عراف والتقاليد (رقم 32/50)• 
 الفقر (رقم 31/50)• 
الع§قة ا��سرية الممزقة / التفكك ا��سري (رقم 14/50)• 
 الجهل (رقم 20/50)• 
الُسترة (رقم 10/50)• 

ويعرض القسم التالي من هذا التقرير رؤى إضافية حول الدوافع الخمسة ا��ولى التي تظهر من تحليل المقاب§ت الفردية.
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ا�عراف والتقاليد 
من النتائج الرئيسية المستخلصة من بيانات المقاب§ت أن العديد من المشاركين في المقاب§ت يختارون ا�بتعاد عن ممارسة زواج ا��طفال - ويفضلون 

شارة إلى ذلك على أنه جزء من تقاليد المجموعات ا��خرى في ا��ردن ولكن ليس ممارسة حيث يعيشون أو ممارسة في مجتمعهم.  Âا�
فعلى سبيل المثال، عندما سئل أحد المستجيبين عما إذا كانت التقاليد قد تلعب دوراً في زواج ا��طفال، أجاب:

«في المجتمعات ا��خرى، نعم، قد يلعب الدين والتقاليد دوًرا. تقاليد مجتمع ال£جئين السوريين غير قابلة للتغيير في المخيمات، 
مع كل حم£ت التوعية والمحاضرات والكتيبات حول سلبيات زواج ا��طفال وارتفاع معد�ت الط£ق في زواج ا��طفال، � يمكننا تغيير 
الوضع ��ن لديهم تقاليد تنص على أن الفتاة التي تبلغ من العمر 19 عاًما أو أكبر وهي غير متزوجة، فهي تعتبر كبيرة جًدا على الزواج 

ولن تتزوج أبًدا». [المقابلة الفردية 2]

مع ذلك، أعرب ال§جئون ا��ربعة الذين شاركوا في المقاب§ت الفردية عن اعتقادهم بأنهم يعارضون زواج ا��طفال ويرغبون في الحد منه. والجدير 
بالذكر أن هؤ�ء ا��فراد كانوا على دراية بأن الكثيرين في مجتمعهم (أو المجتمع السابق حيث غادروا المخيمات ا��ن) يحملون آراء أكثر دعماً لزواج 

ا��طفال من وجهات نظرهم.
وقد أعرب أولئك من أقليات المجتمعات ا��ردنية المهمشة عن وجهات نظر داعمة لزواج ا��طفال، مع عدم وجود إشارة إلى مجموعات خارج أقليات 
المجتمعات ا��ردنية المهمشة تقوم با��شياء بشكل مختلف. وقد عبرت إحدى النساء عن رأي مفاده «أننا نعرف فقط عن قبائلنا» [المقابلة الفردية 6[. 

مع ذلك، فإن مجموعة من أقليات المجتمعات ا��ردنية المهمشة الذين تمت مقابلتهم أشاروا أيًضا إلى القبائل «ا��خرى» التي تبيع بناتها من أجل 
المهر وأن تكون داعمة لـ «عمليات خطف» بناتهم (خطف الرجل للفتاة �Âجبار ا��هل على زواجه منها)، حتى يتمكن ا��باء من طلب مهر أعلى.

الفقر
يتمثل أحد الموضوعات الرئيسية الناشئة في بيانات المقاب§ت الفردية في نقاش حول المدى الذي يكون فيه الفقر هو الدافع الرئيسي لزواج ا��طفال 

رتباطه بالجهل، وهذا هو الدافع  Â� طفال�بنة وا�ستفادة من المهر)، أو فيما إذا كان الفقر يدعم فكرة زواج ا� Â§مثل التخلص من العبء المالي ل)
الرئيسي. يختلف المشاركون بشكل ملحوظ في ا��راء التي يعبرون عنها حول ا��همية النسبية للفقر أو الجهل.

على سبيل المثال، عبر أحد المستجيبين عن الرأي التالي حول أهمية الوضع المالي (بعد وصف ا��ب الذي أجبر ابنته على الرجوع إلى زواج يتسم 
بالنزاع شديد من أجل الحصول على مهر آخر): 

الوضــع المالــي يلعــب دورا كبيــرا. هــذا الشــخص الــذي بــاع ابنتــه مقابــل 150 دينــار أردنــي، هــو بــ£ عقــل، ولكــن لــو كان ميســور ماديــاً، فهــل 
كان ســيفعل ذلــك؟ بالتأكيــد هــذا � يمكــن! [المقابلــة الفرديــة 1]

مع ذلك، لم يكن المستجيب ا��خر الذي كان �جًئا فلسطينًيا (وأمضى ست سنوات من طفولته يعيش في مخيم) يرى أن زواج ا��طفال كان نتيجة 
حتمية للعيش في فقر. وبد�ً من ذلك، وبالنسبة له، كانت معتقدات (خاطئة) تدعمها التقاليد. وقد أشارت أم �جئة سورية إلى نفس هذه الفكرة 

قائلة:

«لقد اعتادوا أن يقولوا أن [الفقر] هو السبب كعذر، لكن هناك ا�¶ن قرارات مختلفة. يمكنك العمل ومساعدة أطفالك على العمل كذلك. 
فمهما عملت في المنزل، يمكنك الحصول على دخل [المقابلة الفردية 2]

قد يكون من المهم أن ك§ من ال§جئ الفلسطيني وال§جئة السورية المذكورين أع§ه قد تعرضا لطرق أخرى للعيش. وتشير بيانات المقابلة إلى أن 
العديد من ا��شخاص الذين يعيشون في أقليات المجتمعات ا��ردنية المهمشة قد � يواجهون ذلك.

الع�قة ا�سرية الممزقة/ التفكك ا�سري 
إن بيانات المقاب§ت الفردية هي أمثلة على الحا�ت التي تم فيها دفع الفتيات الصغيرات إلى قبول زواج ا��طفال. وتمشيا مع الع§قة ا��سرية 

الممزقة/ التفكك ا��سري «التي تم الكشف عنها في تحليل بيانات مجموعات التركيز، توضح هذه العوامل كيف أن الوفاة أو الَهجر أو وجود والد 
مريض قد يترك الفتيات دون أي خيار يذكر:

اين والدك؟
- لقد تُوفي، لهذا السبب تزوجت. الحياة لم تكن جميلة.

هل كنت ِ سعيدة عندما تزوجِت؟
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� -
لماذا؟

- بعد 4 أشهر كان ا��مر جميً£، ثم بعد مرور شهرين أصبح كل شيء سيًئا. كان ا��ب يحبني مثل ابنته، لكنه ا�¶ن � يحبني [...] لقد 
ضربني.

هل قالت أمك أي شيء عندما ضربك؟
- لم تقل والدتي شيئاً.

لماذا؟
[IDD6] هي مريضة ورأسها ثقيل و� تتحدث أو تفعل أي شيء. هي مريضة جدا -

كما هو الحال مع تحليل بيانات مجموعات التركيز، يمكن أن يكون زواج ا��ب أيًضا دافعاً: 
قد يكون للفتاة زوجة أب ويريد ا��ب تزويج الفتاة لتجنب حدوث المشاكل مع زوجته الجديدة أو لتخفيض النفقات المالية، لذلك 

[المقابلة الفردية 5]. تلعب زوجة ا��ب دوًرا في الزواج. حدث هذا مع جيراننا – لقد زوج ا��ب ابنته في سن 15

سبب الط£ق الرئيسي هو أن الفتاة يتم إجبارهاعلى الزواج. لن تعرف الفتاة سبب زواجها. لن تكون الفتاة مستعدة للزواج وستعيش مع 
 .[IDS3] شخص آخر

هنــاك موضــوع آخــر ذو صلــة ينشــأ داخــل المقابــ§ت الفرديــة وهــو بعــض القبــول بيــن المشــاركين لقاعــدة الطــ§ق المبكــر وتكــرار الطــ§ق. أشــار 
العديــد مــن المســتجيبين أن الطــ§ق هــو أحــد مســاوئ زواج ا��طفــال، علــى ســبيل المثــال:

الط£ق بسبب قلة المعرفة بالزواج وتأثير الناس من حولهم. إذا طلبت زوجة ا��ب إبنة زوجها مغادرة المنزل، فستغادر دون التفكير في 
.[IDS6] حقوقها، وما الذي ستخاطر به

مع ذلك، ليس من الواضح من الروايات ما تداعيات هذا بالنسبة لفتاة. في حين تحدث بعض المسؤولين عن الفتيات العائدات إلى المدرسة بعد 
الط§ق، في تجربة واحدة، فإن ا�Âحجام عن السماح للفتيات غير المتزوجات با�خت§ط مع الفتيات المتزوجات (من أجل الحفاظ على حماية 

كمال تعليمهم. Â� المجموعة السابقة) يعني أن الفتيات قد � يسمح لهن في بعض الحا�ت بالعودة إلى المدرسة

الجهل
أدرجت عشرون مجموعة من مجموعات التركيز الخمسين «الجهل» كواحد من أكثر ث§ثة دوافع لزواج ا��طفال. مع ذلك، ومن خ§ل بيانات مجموعات 

التركيز وحدها، لم يكن من الممكن تمييز «من» الذي زُعم أنه جاهل وليس «ما الذي يجهله». لقد قدمت المقاب§ت الفردية رؤى حول هذا ا��مر. 
وقد وصفت المقاب§ت جهل عدد من ا��فراد. وشملت هذه المقاب§ت الفتاة نفسها التي كانت تخضع لزواج ا��طفال، وكذلك والديها. أنواع «الجهل» 

الموصوفة متنوعة وتشمل «ضعف التعليم»، «عدم معرفة وتقدير قيمة التعليم، «الفشل في ا�خت§ط مع المجتمعات ا��خرى و»سوء تفسير 
الدين». سوف نتناول بعض أوصاف الجهل هنا بمزيد من التفصيل.

فيما يتعلق بالفتيات ال£ئي ينخرطن في زواج ا��طفال، أوضح المستجيبين أنهن يجهلن بالجنس والع£قات الجنسية - وربما � يعرفن 
ناث. وقد أوضحت إحدى الزوجات طفلة، أنها عرفت فقط «في الليلة السابقة  حتى أن الرجال لديهم أعضاء تناسلية مختلفة عن ا��

[للزواج]» حيث أخبرتني أمي عن ذلك»[IDD8]. على الرغم أن الفتيات قد يذهبن إلى المدرسة، إ� أنه يبدو من الممكن تجنب الخوض 
في هذا الموضوع. وقد أوضح أحد صانعي السياسات أنه درس العلوم في المدرسة، لكن «عندما وصلنا إلى الوحدة الخاصة بالنمو 

.[IDPM1] «!الجنسي، تخطاها المعلم

كما تم وصف الجهل بشكل منتظم على أنه «عدم الثقافة» - مع وجود رأي رئيسي مفاده أن ا��باء غير المتعلمين لن يقّدروا قيمة التعليم، أو يرون 
أنه مهم، وبالتالي من المحتمل أن يدعموا الزواج المبكر لبناتهم.

إن وجــود آبــاء غيــر متعلميــن يلعــب دورا رئيســيا. كونهــم حرمــوا مــن التعليــم فهــم � يعرفــون أهميــة ذلــك. وفــي بعــض الحــا�ت التــي 
يكــون فيهــا الوالــدان غيــر متعلميــن، يتــم تعليــم جميــع ا��طفــال، لكنــك � تــزال تشــعر أن الوالديــن يوافقــان علــى أفــكار مثــل زواج ا��طفــال 

.[IDP1]

ا��باء وا��مهات غير المتعلمين الذين شاركوا في البحث، يعبرون عن هذا الرأي في بعض ا��حيان. على سبيل المثال، استجابت هذه المجموعة من 
ا��مهات من أقليات المجتمعات ا��ردنية المهمشة بالطريقة التالية:
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إذا لم تكن إبنتك ناجحة في المدرسة، هل تسمحين لها بمغادرة المدرسة والزواج؟

- نعم، إنها � تستفيد من المدرسة على أي حال.

.[IDD5] إذا كانت تبلغ من العمر 13 عاًما و� ترغب في الدراسة أو أي شيء، فإن الزواج هو أفضل شيء -

شارة إلى أن ا��باء الذين اختلطوا مع مجموعات أخرى (على سبيل المثال، ال§جئون السوريون) قالوا إنهم غيروا وجهة نظرهم  Âمع ذلك، من المهم ا�
بشأن زواج ا��طفال، بسبب م§حظتهم ��شخاص آخرين يختارون مسلكاً مختلفاً لبناتهم. فمث§:

في سوريا يتزوجون مبكرا. هذا خطأ، يبدو ا��مر وكأننا استيقظنا فجأة وأدركنا أن هذه مشكلة كبيرة. في الثالثة عشرة من عمرها، تُخطب 
الفتاة، وهي في الرابعة عشرة من عمرها تتزوج، وهي في الخامسة عشرة من عمرها يكون لديها طفل. لكن حياتها دمرت، فهي � تتلقى 

التعليم. اكتشفنا أن هذا خطأ حًقا. لكن كل شيء سببه والدينا، هكذا هم. فبمجرد أن تنضج، تتزوج. يمكن ��ي شخص أن يتزوجها 
[IDR2]

وهناك نقطة أخرى هنا هي أن «الجهل» أوضحه بعض المستجيبين على أنه جهل الفتيات كشخص له حقوق. وعندما سئل «ماذا تقصد بالجهل؟» 
قال أحد ا��باء ذو ا��صل الفلسطيني:

جهل الوالدين، � يقدرون أن للفتيات حقوق قبل الزواج، مثل مواصلة تعليمهن، من أجل أن تأخذ حقها كطفل. لدى ا��هل الكثير من 
[IDR4] هل التخلص منها�ا��طفال! فبمجرد أن تبلغ الفتاة من العمر15 أو 16 عاًما، يريد ا�

وجهات النظر حول تأثير الدين
قدمت المقاب§ت الفردية رؤى عميقة حول ما إذا كان «الدين» يعتبر دافعاً لزواج ا��طفال أم � من قبل مجموعات مختلفة داخل ا��ردن. وفي 

مجموعة التركيز، تم إعطاء كل من «الدين» و»التفسير الخاطئ للدين» و»البعد عن الدين» كدوافع لزواج ا��طفال ولكن دون تفصيل.
س§م؛ في  Âول هو أن «الزواج» في حد ذاته يُعتقد أنه مطلوب من أتباع ا��تكشف النقاشات ضمن بيانات المقابلة أن المشكلة ذات شقين. ا�عتبار ا�
حين أن هناك مسألة منفصلة هي أن زواج ا��طفال قد (أو �) يُعتقد أنه جزء من تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم.19 ويعتمد هذا ا�عتقاد 

ا��خير على ا�عتقاد بأن النبي محمد محمد صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، التي كانت صغيرة جًدا (ربما في سن 
التاسعة) في وقت الزواج.

وقد تم التعبير عن مجموعة من وجهات النظر حول هذه المسألة ا��خيرة من قبل المشاركين في المقابلة.

كما عّبر أحد علماء الشريعة عن الرأي التالي (الذي يسمح بالزواج من سن البلوغ):

«في رأيي كمتخصص في الشريعة ا�س£مية، نعتقد أن سن 18 ليس سناً صغيراً، ومعيارنا هو سن البلوغ. لذلك، بعد سن البلوغ فالفتاة 
حرة في أن تقرر وتختار. نريد التأكيد على حقيقة أنها قد تنضج في سن أقل من سن 18 عاًما بدرجة كافية. مع ذلك، فإنه يختلف من 

فتاة إلى أخرى. و� يعتبر سن البلوغ هو سن الرشد ولكنه المعيار الذي نستخدمه لتحديد حقها في الزواج واتخاذ قراراتها الخاصة»
.[IDS3]

مع ذلك، كان المستجيبون ا��خرون صريحين ضد هذا ا�عتقاد:
«ليس للدين ع£قة بهذا، فهم يعتقدون أنه إذا كبرت الفتاة، فينبغي أن تكون متزوجة، لكن � يوجد شيء في الدين حول هذا ا��مر. 

تحدث الدين عن أهمية تعليم الفتيات وتربيتهم بشكل جيد، حتى يتمكّن من اختيار الزوج المناسب في الوقت المناسب. فإذا تحجبت 
الفتاة، يجب أن تتزوج، كل هذا يأتي من الجهل وليس من الدين. ا��ب نفسه � يعرف القراءة والكتابة ولكن يفسر الدين وفًقا �حتياجاته 

[IDR4] » !ً£الخاصة، ولم يطلب منك ديننا أن تبقى جاه

«مجتمعنا خائف جًدا من القول إن زواج ا��طفال أمر خاطئ بسبب ا�رتباط الديني، حيث إذا كان شيء ما مسموًحا به في الدين فلن 
يكون خطأً؛ وهذا ما يقوم به الشيوخ؛ ويرى البعض أن الزواج بالمرأة مبكًرا واجب على حماية شرف العائلة؛ فهم يخلطون كل شيء 

مًعا! لذلك حتى لو لم يشارك شخص في زواج ا��طفال، ف£ يزال يدافع عن ذلك ��نه يربطه/ يبرره بالدين. وبالتالي، فإن معظم الناس 
يوافقون عليه. «عالم دين».

وج الفتاة بمجرد أن تحيض. åîéنهم يعتقدون أنه من المناسب أن ت
�

عì الرغم من أن من يمارس هذا من غæé المرجح أن يعتêé ذلك «زواج أطفال» نظًرا �  19
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في البيانات، كان المجتمع الوحيد الذي يبدو أنه يدعم بقوة فكرة الزواج عند سن البلوغ هم أولئك الذين كانوا جزًءا من أقليات المجتمعات ا��ردنية 
المهمشة.

[IDD5] «من يتزوج في سن مبكرة، يكمل نصف دينه»

مع ذلك، تكشف روايات ا��فراد من من أقليات المجتمعات ا��ردنية المهمشة أنه قد � يكون بالضرورة التمسك ا��عمى با�عتقاد الذي يشجع الزواج 
عند سن البلوغ، ولكن الخوف من ا��ذى [الجنسي] الذي يصيب بناتهم. فمن خ§ل الزواج، يمكن «ِستر» بناتهم.

وعندما سئل أحد ا��ئمة «هل تعتقد أن الحماية المفرطة تسبب الزواج المبكر؟» فأجاب:

[IDS4] حيان تحدث أشياء سيئة للفتيات الجيدات�في بعض ا�

السترة
لقد كان ضمان «سترة» الفتاة (حماية سمعتها) أحد أكبر خمسة دوافع لزواج ا��طفال التي ظهرت من التحليل السابق لبيانات مجموعات التركيز. وقد 

شارة إلى فكرة الزواج من فتاة لحمايتها من اتهامات بسلوك غير �ئق في محاضرة المقابلة أيًضا. وقد اشتملت ا��مثلة على ما يلي: Âتمت ا�
إذا تم القبض على فتاة وهي تتحدث إلى رجل، فإن الوالدين يزوجانها لتجنب المشاكل، لكن هذا ليس له أي معنى في رأيي، ��نهم 

[IDR4] مراهقون فقط ويجب أ� يتحملوا المسؤولية

[IDS3] ب، لماذا تريد أن تزوج إبنتك؟ فيقول: للحفاظ على أخ£قها�وهم يعتقدون أن هذا أفضل للفتاة. نسأل ا�
لسوء الحظ، هناك بعض المجتمعات التي تعتقد أن أهم شيء هو ا��خ£ق والزواج، فهم � يهتمون بالتعليم. لقد عملت كإمام 

مسجد منذ 20 عاًما، لم يسألني أحد قط عن رأيي في الزيجات، ويمكنهم فقط أن يسألوني في وقت ما عن العريس، إذا كان شخًصا 
[IDS4] جيًدا. لكن لم يسألني أحد أبًدا ما إذا كان الزواج بحد ذاته أمر جيد في سن مبكرة

كما تشير ا�قتباسات أع§ه، لم يتفق المشاركون في المقابلة بالضرورة على أن السترة كانت سبًبا كافًيا للزواج.
مع ذلك، كان من المحتمل أن يعتبر المشاركون في أقليات المجتمعات ا��ردنية المهمشة أن السترة هي السبب ا��كثر أهمية لزواج ا��طفال حيث 

تشير ا�قتباسات من مقابلتين (أدناه) إلى:

[IDD8] كثر أهمية. فأنت تهتم بشأن بناتك أكثر من أو�دك�السترة هي الشيء ا�

إنهم يفكرون فقط في ضمان السترة لبناتهم، � شيء أكثر من ذلك.

هل الجميع مقتنعون بأن الزواج يعني السترة؟

- نعم [IDD4، مقابلة المجموعة]

شارة إلى أن خطف الفتيات لم يتم إ� من قبل أفراد أقليات المجتمعات ا��ردنية المهمشة. أشار أحد الرجال الذين تمت  Âربما يكون من المناسب ا�
مقابلتهم:

من المحتمل أنه في المجتمعات التي تبدو فيها احتما�ت العنف الجنسي أعلى، يمكن إقناع ا��سر بأنها على ا��قل إذا تزوجت ابنتهم فسوف تتم 
حمايتها أو لن يشكك أحد في الحمل. هناك تردد عام من جانب من أجريت معهم المقاب§ت لمناقشة الحمل خارج إطار الزواج. مع ذلك، أشارت 

إحدى صانعات السياسات أن المولود خارج نطاق الزواج سيعتبر «لقيط» وسيبعد عن أمه. وقد أشارت أيضاً:

هذا هو أحد ا��سباب الرئيسية التي ناقشها قاضي القضاة، إذا حظرنا الزواج المبكر، فسنواجه عدًدا أكبر من المواليد الجدد غير 
[IDPM1] المسجلين

87 دراسة نوعية حول ا �عراف ا جتماعية وا �سباب ا قتصادية الكامنة

 التي تؤدي إلى زواج ا �طفال في ا �ردن



هذه الم§حظة تدل على كيف يمكن للقاعدة القانونية (أن أطفال ا��مهات غير المتزوجات «لقطاء») أن تؤدي إلى زواج ا��طفال20. من المهم أن 
ندرك أن المواقف تجاه ا��م الحامل غير المتزوجة ستكون حاسمة أيًضا. وقد قدم أحد صانعي السياسة مثا�ً:

ا��جهاض غير مسموح به. هل ستتبع الفتاة المغتصبة ا��جراءات القانونية؟ -�. الحل هو قتلها. يسمح المجتمع للفتاة أن تلد طف£ً يكون 
.[IDP4] ب)، لكن المجتمع يرفض ا��جهاض قائ£ً إنه حرام�شقيقها (عندما يغتصبها ا�

صاحب القرار الرئيسي فيما يتعلق بزواج ا�طفال

تم سؤال من أجريت معهم المقاب§ت «من تعتقد أن معتقداتهم وتوقعاتهم أهم بالنسبة �تخاذ القرارات حول زواج ا��طفال؟» يبدو أن ا�تجاه 
العام هو أن ا��ب ينظر إليه على أنه صاحب القرار ا��ساسي (من المقاب§ت وبيانات مسح المباديء ا�Âجتماعية). كان هذا هو الحال دائًما بين من 

أجريت معهم المقاب§ت والذين يعملون مع اليافعين كمدرسين أو مستشارين بالمدرسة. 

عندما يكون لدى ا��ب الرغبة في السماح �بنته بالزواج، يصعب على أي شخص آخر تغيير رأيه [IDS4، مرشد/ معلم مدرسة].
[ا��ب] يشبه أبيه وأبيه مثل جده. كنت في الصف الخامس، أخبروني أن بنيتي الصحية جيدة وأن ثديي (...)، لذلك يجب أن أترك 

المدرسة. بكيت بضعة أيام وكنت أتوسل من أجل العودة إلى المدرسة، لكن لم يسمعني أحد. أشعر با��سف ا�¶ن وأشعر أنني � أريد 
[IDR2] أن أسامح والدي على ذلك. الحياة صعبة عندما تكونين أمّية

مع ذلك، فقد ركزت أقلية ممن أجريت معهم مقاب§ت على أن ا��مهات سيشعرن بالقلق على بناتهن ويحرصن على زواجهن.

إنها تريد ما هو أفضل بالنسبة �بنتها، فهي تريدها أن تتزوج في أسرع وقت ممكن بد�ً من أن تصبح عانًسا، فإذا كان هو ابنها فلن 
[IDP3] !نه رجل وسوف يتزوج في النهاية�تقلق �

يظهر أفراد أقليات المجتمعات ا��ردنية المهمشة بشكل � لبس فيه ما يتعلق بالقرار الذي يتخذه ا��ب:

.[DD1] كثر أهمية�ا��ب، حتى لو كانت ا��م � تريد الزواج، فإن رأي ا��ب هو ا�

القرار هو قرار والدي. بحسب تقاليدنا، إذا كانت الفتاة تدرس، وتلقت عرضاً للزواج، فإنها تترك المدرسة لتتزوج، ��ن هذا يضمن لها 
.[IDD4] السترة

عتبار، صرح أحد ا��شخاص الذين تمت مقابلتهم من  Âمع ذلك، عندما سئل أحد من أجريت معهم المقابلة عما إذا كان سيتم أخذ رأي الفتاة بعين ا�
أقليات المجتمعات ا��ردنية المهمشة قائ§ً:

نعم، إذا أجبرتها ثم عادت إلّي بعد يومين من الزواج [DD5، أحد من أجريت معهم المقابلة في المجموعة]

في الواقع، على ا��قل عند التحقيق، ظن العديد من المستجيبين أنه سيتم استشارة الفتاة، كما في ا�قتباس أع§ه، ��نه � يوجد ما يجبرها ضد 
إرادتها ��ن هذا من المرجح أن يؤدي إلى الط§ق.

وقد وصف شيخ (مأذون) تجربته بمحاولة قياس وجهات نظر الفتاة المعنية:

من برأيك يتخذ القرار النهائي في الزواج؟

لسوء الحظ، ا��باء هم من يقررون. ا�¶ن نحن نسأل الفتيات بطريقة خاصة إذا كانت توافق على هذا الزواج.

هل يمكنها ا��جابة بحرية؟

نطلب من الوالدين الخروج ونسأل الفتاة وحدها. قلة من الفتيات يأتين وهن يبكين، وسيكون ا��مر واضًحا جًدا. ولسوء الحظ، بعض 
.[IDS3] الفتيات ليس لهن رأي. لدينا حا�ت عادت فيها الفتاة بعد شهرين من الزواج وأبلغتنا بأنها كانت مجبرة

مهــات æåè تلــك الــدول يتمتعــن عموًمــا بالحريــة æåè الحفــاظ عــì أطفالهــن وتربيتهــم 
�

عيــة»). كمــا � تــزال ا� ãäللطفــل (مــع إلغــاء حالــة «عــدم ال æåëالوضــع القانــو ìالعديــد مــن الــدول، � تؤثــر الحالــة الزوجيــة لوالــدي الطفــل عــ æåè   20
(غالًبــا بدرجــة مــا مــن الدعــم المــاæí مــن قبــل الدولــة).
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يشير ا�قتباس أع§ه إلى صعوبة محاولة التحقق من رأي مثل هذه الفتاة الذي من المحتمل أن تجهل ما هو متوقع منها كزوجة.

أوضحت إحدى من تمت مقابلتهن والبالغة من العمر 16 عاًما من مجتمع التركمان والتي كانت متزوجة في الرابعة عشرة من العمر كيف أقنعها 
أصدقاؤها أنه سيكون من الجميل أن تتزوج وكيف وافقت على ذلك جزئًيا خشية أن يتم قول أشياء سيئة عنها:

عندما تزوجت، هل خطبك الرجل من والديك؟

نعم.

هل أخذوا رأيك؟

  نعم، وقبلت. إذا قلت �، فلن يحدث ذلك.

عندما قلِت نعم، هل قدم لك أحد النصائح حول الزواج؟

نعم، أخبرني أصدقائي أنه يجب أن أتزوج ��نه أمر جميل. الفكرة تعجبني.

ما الذي أخبروك به؟

تحدثوا عن الحب. وكانوا يقولون، لماذا يجب أن أذهب إلى المدرسة، هناك فتيان وقد يقولون أشياء سيئة عنك.

لذا، كنت خائفة من أن شخًصا ما قد يضايقك؟

[IDD6] شياء مخيفة�نعم، هذه ا�

تشير ا�قتباسات أع§ه إلى ضرورة أن تكون الفتيات قادرات على الحصول على المشورة والتوجيه حتى يتمكن من اتخاذ قرار مستنير فيما يتعلق 
بالزواج. ومن بين ا��سئلة ا��خرى التي ُطرحت على المشاركين في المقابلة: ’أين (أو إلى) يذهب ا��طفال في مجتمعك عندما يحتاجون إلى مساعدة 

فيما يتعلق بزواج ا��طفال؟ كيف يمكنهم الحصول على معلومات حول أين يذهبون لطلب المساعدة؟ ‹نحن ا��ن ننظر في النتائج الطارئة فيما يتعلق 
بهذا السؤال.

أين يمكن أن يذهب ا�طفال عندما يحتاجون إلى مساعدة تتعلق بزواج ا�طفال؟

أشار معظم أولئك الذين ذكروا مصدًرا محتم§ً للمساعدة أقاربهم. فمث§:

أو�ً، قد تفكر الفتاة في التحدث مع والدتها، ويمكن أن تخبرها بأنها � تريد أن تتزوج وأن والدتها قد تقبل رأي ابنتها وتحاول تبرير 
ذلك ل§�ب حتى يلغي الفكرة. وفي بعض ا��حيان، من الممكن أ� تقبل ا��م وجهة نظر ابنتها وتقول «�»، وقد حدث ذلك في الحا�ت 

.[IDR3] ب الفتاة على الزواج فتهرب ابنته�التي يجبر فيها ا�

أعرب أفراد من أقليات المجتمعات ا��ردنية المهمشة عن رأي مفاده أن:

الفتاة ستكون محرجة من التحدث عن حقيقة أن والديها يريدان السماح لها بالزواج في سن مبكرة. كما � يمكنها التحدث مع ا��خرين 
حول هذا الموضوع. قد يحدث ذلك إذا سألت ا��خصائيين ا�جتماعيين أو ا��شخاص في المركز الصحي، حيث ستكون خائفة من أن 

يعرف والدها ذلك.

مع ذلك، كانت هناك أم �جئة سورية ترى أنه في حالة وجود مثل هذه المؤسسة:

.[IDR2] توجد هناك مؤسسة واحدة، لكن إذا كان هناك مثل هذه المؤسسة، فسيذهب الجميع �
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هل زواج ا�طفال يزداد أم يتناقص؟

يتفق المشاركون عموًما على أن زواج ا��طفال في ازدياد في مجتمعات معينة وفي ظروف معينة.

«النقطة التي أود تسليط الضوء عليها هي أننا نحاول على المستوى الوطني الحد من الزواج المبكر، وليس منعه».  أحد صانعي 
السياسات.

شعر بعض المستجيبين أن زواج ا��طفال قد تغير إلى نحو ا��فضل، وأن ا��باء وا��مهات أكثر تعليماً وأكثر إدراًكا مما يدفعهم إلى التأكد بشكل 
أفضل مما إذا كان طفلهم / أطفالهم على استعداد للزواج وتحمل المسؤوليات المترتبة عليه. 

ناث، وقد أتاحت لهم معرفة ما إذا كانوا مستعدين للزواج.»  «لقد غّيرت وسائل التواصل ا�جتماعي وقنوات ا�تصال تصورات الذكور وا��
- أحد صانعي السياسات.

أشار المشاركون إلى الحاجة لمزيد من الدراسات التحليلية، حيث يُنظر الى الدراسات الحالية على أنها تهتم بمسألة زواج ا��طفال بطريقة ضحلة 
وتستند إلى التنبؤات. من الضروري إجراء دراسات دقيقة للتمييز بين حا�ت الط§ق (الزيجات غير المكتملة او فسخ الزواج) وما يعتبر زواجاً فعلياً. 

ب§غ عن حا�ت الط§ق من مجلس القضاء ا��على. Âمور عند ا��على للمرأة بأنه قد طلب إجراء التمييز بين هذه ا��وقد صرح المجلس ا�

التشريعات الرئيسية واعتبارات مرتبطة بالسياسات

تباينت آراء المشاركين حول التشريعات والسياسات الرئيسية المتعلقة بزواج ا��طفال. � تتيح اللوائح الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2017
إ� بزواج ا��طفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاًما من خ§ل القوانين المدنية الشخصية وبموافقة قاضي القضاة، حيث يتمتع بالسلطات 

القضائية للسماح في حا�ت خاصة بزواج شخص دون سن 18 عاًما. وقد ذكر المشاركون أن هناك مجموعة من الشروط يجب الوفاء بها قبل النظر 
في القضية. كما ذكر المشاركون أن إدخال هذه اللوائح الجديدة قد أدى إلى انخفاض في عدد الطلبات، ولكن بالنظر إلى طبيعة المجتمع وتقاليده 

بشكل عام، � تزال بعض الحا�ت تبرر الحاجة إلى زواج ا��طفال.

وقد إتفق غالبية المشاركين على أن التغييرات في التشريعات والسياسات وحدها � يمكن أن تحل مشكلة زواج ا��طفال. ومن ا��مثلة المؤيدة لهذا 
ا��مر مثال مصر، حيث عندما تم تحديد السن القانوني للزواج بسن 18 عاًما في منطقة الصعيد، ازداد عدد الزيجات غير الموثقة، مما تسبب في 

فقدان الفتيات لحقوقهن.

وذكر أحد صانعي السياسات أن التناقضات في قوانين التعليم والعمل والمواطنين كانت بمثابة نقطة عمياء، مما يعزز الموافقة على طلبات زواج 
ا��طفال. إن التعليم إلزامي حتى سن 16 عاًما، وتطالب قوانين العمل بأن يكون عمر الشخص 16 عاًما على ا��قل قبل بدء العمل، و� يتم إصدار 

بطاقات الهوية الشخصية ��ي شخص حتى بلوغه سن 16 عاًما.

وقد أكد بعض المشاركين على أن ا�Âجراءات المعقدة الجديدة التي تنطوي على الحصول على الموافقة على زواج ا��طفال (الذين تتراوح أعمارهم 
بين 15 و18 عاًما)، ستجعل الناس «يفكرون مرتين» قبل مواصلة هذه العملية. وفي الواقع، سيؤدي هذا إلى تغيير العقلية، إلى جانب حم§ت 

التوعية.

طار القانوني من 3 إلى 6 أنواع من الموافقة - موافقة الوالد والفتاة والقاضي والمستشار القانوني وإدارة  «في نهاية اليوم، يتطلب ا��
شؤون ا��سرة التي درست هذه القضية، وأخيراً موافقة المحكمة العليا «محكمة التمييز»، ويجب أن يكون الجميع حاضرين من أجل 

الموافقة على الزواج من الناحية القانونية.» أحد صانعي السياسات.

لم يتفق جميع المشاركين على التشريع الجديد، الذي � يزال يوفر ثغرة لزواج ا��طفال الذين تتراوح أعمارهم بين 18-15. وقد صرح أحد صانعي 
السياسات:

«يجب رفع السن إلى 18 عاًما بد�ً من 16 عاًما دون أي استثناءات، وأي شخص يخالف هذا القانون يجب أن يواجه عقوبة قاسية. يجب 
عادة تأهيل الفتيات القاصرات المتزوجات، لحماية حقوقهن. كما يمكن القيام بالكثير من ا��شياء، وزيادة الوعي،  عليهم توفير برامج ��

والحصول على المزيد من ا��موال».
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كما ذكر المشاركون المادة 308، التي تحمي المغتصبين من العقاب إذا تزوجوا من ضحاياهم. وقد أشار المشاركون أنه في الحا�ت التي يرغب فيها 
ا��طفال دون سن 18 عاًما في الزواج وأن ا��باء أو القاضي � يوافقون على الزواج، فإنهم يقومون بممارسة جنسية من أجل فرض الزواج باستخدام 
المادة 308. وقال أحد المشاركين: «لم يعد هذا في القانون ا��ن وهناك عقوبة، وأعتقد أن النسب المئوية لزواج ا��طفال ستصبح أقل». وقد كان 

السبب الرئيسي لزواج ا��طفال  بموجب المادة 308، هو الحمل.

يعتقد بعض المشاركين أن زواج ا��طفال للفتيات في ظل «ظروف خاصة» ضروري لتأمين مستقبلهن. وتتنوع ا��سباب من التسرب المدرسي أو الفقر 
العائلي أو عدم قدرة ا��ب على إعالة أسرته وحا�ت الفتيات اليتامى وضحايا ا�غتصاب.

«أنا أؤيد رفع الوعي. هذا هو دور الوالدين ودور الحكومة. � نريد أن ينتفض المجتمع ضد القانون، فهناك أشخاص يحتاجون إلى زواج 
ا��طفال بسبب ظروف خاصة معينة (الفتاة يتيمة، قضية اغتصاب) «قائد مجتمعي/ معلم وإمام.

يمكن أن ترتفع جرائم الشرف نتيجة لتصرفات الفتيات «غير ا��خ§قية» التي يرتكبها شقيقها أو والدها إذا لم تكن قادرة على الزواج.

وقد صرح أحد أساتذة الدراسات الدينية أنه حتى لو تم سن القوانين، طالما رأى الناس زواج ا��طفال ضروريًا، فيمكنهم دائًما إيجاد طريقة للتغلب 
على القوانين. من المهم الحفاظ على ا��عراف الثقافية وا�جتماعية في قضية معقدة مثل زواج ا��طفال من أجل منع العواقب غير المرغوب فيها.

فترة الخطوبة وتسجيل الزيجات

إحدى القضايا الرئيسية التي أثارها المشاركون كانت أن عدد الزيجات الموثقة � يميز بين «الخطوبة» والزواج القانوني. يتم تسجيل الخطبة تقليديا 
كزواج قانوني، ولكن � يجوز إتمام الزواج إ� بعد تاريخ �حق، وغالًبا ما يكون ذلك سنة أو سنتين من تاريخ الزواج التعاقدي. فعدد حا�ت الط§ق 

من زواج ا��طفال  � تمثل بالضرورة الزيجات التامة.

«قد يخطبون في سن 15 ولكنهم � يتزوجون قبل سن 17 أو 18، ��نهم يأخذون وقتهم في التحضير للزفاف.» 
 أحد صانعي السياسات.

�حــظ العديــد مــن المشــاركين أن ا��شــخاص � يحتاجــون إلــى تجنــب تســجيل الــزواج حتــى يصــل عمــر الطرفيــن إلــى 18 عاًمــا ��نــه بإمكانهمــا ا��ن 
التغلــب علــى القانــون والــزواج بشــكل شــرعي فــي ســن 15 عاًمــا.

«تزوج عم لي من زوجته الثانية وكانت أصغر من بناته! لقد كانت تبلغ من العمر 15 أو 16 عاًما. ا�¶ن، ليست هناك حاجة، فهذا جائز 
طار القانوني، لقد كان هناك قانون قبل عام أو عامين، ينص على أنه إذا كانت الفتاة فوق سن 15 عاًما وترغب في الزواج،  ضمن ا��

ستثناء. فليست هناك حاجة لرشوة أي شخص ا�¶ن!» - قائد مجتمع/ معلم، جرش. فيمكن للقاضي إصدار أمر با��

يناقض الزعيم الديني هذا من تجربته، قائ§ً إنه من الشائع جًدا أن يتم ا�تفاق على الزيجات حالًيا وتجري دون تسجيل رسمي حتى يبلغ عمر ك§ 
الطرفين 18 عاًما.

ا�ªخت�فات الجغرافية

«يختلف مصطلح «الزواج المبكر» من منطقة إلى أخرى، فإذا قلت الزواج المبكر في عمان، فإنهم يعتقدون انه الزواج في سن 18 أو 20
أو 21، وهذا أمر مقبول».

صرح أحد صانعي السياسات أن أعلى نسبة من زواج ا��طفال تحدث في عمان. ويعتقد المشاركون ا��خرون أنه � يتعلق ا��مر بمنطقة ما بقدر ما 
يتعلق بظروف ا��سر المعنية.

في المخيمات السورية، تكون المعد�ت أعلى ويمكن أن نعزو ذلك إلى التقاليد، التي توجد داخل مجموعة فرعية من المجتمع السوري ككل. ذكر 
بعض المشاركين أنه قبل تدفق ال§جئين السوريين، كان من الشائع بين بعض المجتمعات ا��ردنية السفر إلى سوريا والزواج من الفتيات هناك 

(الزواج لن يكون مقبو�ً بموجب القانون ا��ردني) وبعد ذلك يعدن الفتيات مع أزواجهن.

وقد تم إجراء دراسات محدودة في أقليات المجتمعات ا��ردنية المهمشة وعدد قليل جًدا من الحا�ت المسجلة للزواج أو المواليد. وقد ذكر أحد 
المشاركين أنهم � يخضعون «لسلطة» أي قوانين. ويعتقد أحد صانعي السياسات أن زواج ا��طفال مرتفع بين أقليات المجتمعات ا��ردنية المهمشة، 
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«... يفضل الرجال في هذا المجتمع الزواج من فتاة تبلغ من العمر 13 عاًما حتى يتمكن من تربيتها بالطريقة التي يريدها».

وقد أبرز العديد من المشاركين أن قضية زواج ا��طفال قد تكون أكثر انتشاًرا في شمال ا��ردن وأقل انتشاًرا في الجنوب.

ا�ªخت�فات العرقية

تم تسليط الضوء على الفرق بين السوريين وا��ردنيين في زواج ا��طفال، وأشار بعض المشاركين إلى أن نسبة زواج ا��طفال بين السوريين تتراوح بين 
٪33 و٪35. وقد صرح أحد المشاركين:

«في القوانين المدنية في سوريا، يمكن للفتيات أن يتزوجن في سن الثالثة عشرة، والفتيان في سن السادسة عشرة. في سوريا، من 
المقبول إجراء الزواج من خ£ل شيخ فقط، دون تسجيل الزواج رسمًيا على الفور. لذا، عندما أتوا إلى ا��ردن، احتفظوا بهذا التقليد، لكن 

هذا لم يعد مسموًحا به، فهم بحاجة إلى اتباع القانون ا��ردني! «. أحد صانعي السياسات.

ما زالت الفتيات السوريات دون سن الخامسة عشرة يتزوجن داخل مخيمات ال§جئين في ا��ردن، ويتم ذلك دون وجود شيخ، ونتيجة لذلك يكون 
هناك أطفال � يحملون أي مستندات أو دليل على وجودهم. وقد أشار المشاركون إلى أن هذه ستظل مشكلة كبيرة. ويعتقد المشاركون أن مخيمات 

ال§جئين بشكل عام، سواء أكانت فلسطينية أم سورية، فيها مستويات أعلى من زواج ا��طفال مقارنة بالمعدل الوطني.

ــذا  ــول ه ــاركين ح ــد المش ــال أح ــد ق ــال. وق ــزواج ا��طف ــية ل ــع الرئيس ــي الدواف ــع ه ــات المجتم ــد وتوقع ــى أن التقالي ــاركون عل ــق المش ــد إتف وق
ــوع: الموض

«نعم، إنه كذلك بالتأكيد. بالنسبة لي، جاءت عائلتي من فلسطين وكل فتاة في عائلتي تزوجت في سن 18، وهذا هو الُعرف. مع ذلك، 
ناث من الدراسة في الرابعة والعشرين من العمر. وفي عمان يكون العمر  في ا��ردن، يكون العمر المقبول للزواج هو بعد أن تنتهي ا��

أكبر، حيث تبلغ الفتاة من العمر 30 عاًما وما زالت مقبولة للزواج. ”. أحد صانعي السياسات.

يعتقد المشاركون أن هناك توازنا في التقاليد التي تغيرت ا�¶ن على مدى السنوات العشر الماضية نحو الزواج في سن أكبر. ويوافق 
المشاركون على أن هذا يعتمد على ا��سرة، لكن بشكل عام، «تكون العائ£ت موافقة على زواج الفتاة في سن أكبر.» أحد صانعي 

السياسات.

لقد كان هناك إجماع بين المشاركين على أن الذكور في المجتمع بشكل عام يفضلون الفتيات ا��صغر سنا ��نهن، حسب رأي أحد المشاركين، 
يعتبرن «أكثر براءة ويمكن التحكم فيهن بسهولة»، وهو ما يشجع بدوره زواج ا�طفال. كان هذا المثال وثيق الصلة بشكل خاص في بيئة المخيم 

الفلسطيني، حيث تم وصف السيناريو التالي:

«في هذه السن، سيكون لديه عمل، مثل السوبر ماركت، لذا في العشرين من عمره، فهو يتزوج ��نه لديه دخل و� يريد مواصلة تعليمه. 
يجب أن يكون هناك فارق سن بينهما، لذلك ستكون الفتاة صغيرة جدا بعد ذلك ”. أحد صانعي السياسات.

وفيما يتعلق بأقليات المجتمعات ا��ردنية المهمشة، ذكر المستجيبون أن معظم حا�ت الزواج غير مسجلة لهذه المجموعة، وليس لديهم دفاتر 
ثبات ع§قتهم ومن ثم يصعب تقديم إحصاءات رسمية عن اتجاهات الزواج. Â� عائلية رسمية

دوافع زواج ا�طفال 

لقد حدد صانعو السياسات في جميع المجا�ت ث§ثة عوامل رئيسية لخطر زواج ا��طفال، وهي: الفقر، التسرب من المدرسة، والمفاهيم وا��عراف 
الثقافية - مكررين النتائج التي توصلت إليها مناقشات مجموعات التركيز.

لقد كان ينظر إلى ا��باء والبيئة ا��سرية على أنهم أكبر عامل خطر لزواج ا��طفال. ويكون للوالدين أكبر تأثير في تقرير زواج إبنهما مبكًرا، سواء كان 
ذلك ��سباب مالية أو لوجهات نظر أكثر تعمًقا حول مكان الفتيات / النساء داخل المجتمع. وقد صرح أحد المشاركين بما يلي:

يوائهم، أو ��نهم � يعتقدون أنه ينبغي أن يكون لها الحق في العمل، فهم يعتقدون أن  «... تزوج بعض ا��سر بناتها في وقت مبكر ��
الرجل هو المسؤول الوحيد عن توفير مستلزمات الحياة. لقد كنت معهم في مجموعات التركيز وأعرف كيف يفكرون؛ � ينبغي أن يكون 

للفتاة أي صوت أو رأي». أحد صانعي السياسات.
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تعتبر ا��سباب المالية وا�قتصادية قوة دافعة وراء قرارات بعض العائ§ت لتزويج بناتهم في وقت مبكر. وقد رأى أعضاء السلطة القضائية أن 
مستوى التعليم المنخفض عامل خطر مهم في زواج ا��طفال. وقد تتنبأ مجموعة مختلطة من الوضع المالي ومستوى التعليم بزواج ا��طفال، 

لكن هذا لم يكن مطلًقا ��ن بعض ا��سر التي تتمتع بوضع مالي أفضل لديها نسب مئوية أعلى من زواج ا��طفال، وهو تصور تدعمه أحدث بيانات 
المسح الديموغرافي والصحي بشأن زواج ا��طفال.

كما يُنظر إلى ا�زدحام في المجتمعات والمخيمات الحضرية كعوامل خطر لزواج ا��طفال.

وقد تم تحديد المجتمعات الدينية المحافظة أيًضا كدافع نحو زيادة زواج ا��طفال في المستقبل. �حظ المشاركون، وعلى نحو متزايد، أن اليافعون 
أكثر تعرًضا للعالم الخارجي ولديهم طرق أفضل للتواصل مع بعضهم البعض، وبالتالي � يُنظر إلى القيم الدينية المغروسة في ا��طفال واليافعين 

على أنها قوية بما يكفي لمقاومة هذه التغييرات. وهذا بدوره يدفع ا��باء إلى اللجوء إلى الزواج من أجل منع حدوث أي شيء «مخز» أو ضار 
بسمعة ا��سرة. وقد أفاد المستجيبون أيًضا أن لدى المؤسسات الدينية وا��ئمة تأثير كبير على الناس حتى من خ§ل خطب الجمعة. كما ذكر من تمت 

مقابلتهم فكرة السترة في المجتمع: «نحن دائًما ما نربط الشرف بعذرية الفتاة». أحد صانعي السياسات.

لقد تم تحديد النظام التعليمي من قبل المشاركين كعامل رئيسي لمنع زواج ا��طفال. فقد أشاروا إلى إن الفتيات ال§ئي � يجدن ا��داء ا��كاديمي 
مسموح لهن حالًيا بالتسرب من المدرسة، وأن هناك نقًصا في الفرص والتدريب ال§منهجي التي يمكن من توفير التدريب لهؤ�ء الفتيات وا�ستفادة 

من مواهبهن الفريدة. كما شعر المشاركون أن هذا من شأنه أن يعزز استق§ل الفتيات وقدرتهم على اتخاذ قرارات طويلة ا��جل، حيث لم يعد ينظر 
مكانية الوحيدة. Âإلى الزواج باعتباره ا�

آراء المجيبين حول انتشار تقاليد محددة - مثل زواج ابن عم (ا�قارب) والخطوبة المبكرة (في مجتمعهم وفي 
مجتمعات ا�Ëخرين)

الزواج بين أبناء العم هو أمر شائع في المناطق الفقيرة والمهمشة وفي العائ§ت التي تعاني الكثير من المشك§ت. على الرغم من مخاطر ا��مراض 
الوراثية، إ� أنهم ما زالوا يختارون الزواج من أو�د العم.

«في مجتمع المخيم، ترى الكثير من ا��قارب يتزوجون من بعضهم البعض. هذا يعتمد على ا��سرة: إذا كانوا متعلمين جيًدا ومستنيرين، 
عندها سوف يكونون ضد هذه الفكرة؛ إذا كانوا جميًعا أميين فسوف يكونون مؤيدين لذلك. نتحدث عن الع£قات ا��سرية، وهذا يتوقف 

على ما إذا كانوا يتفقون مع هذا أم �. «- أحد قادة المجتمع / معلم، جرش.

صرح أستاذ في القانون الشرعي أن بعض العائ§ت «تحجز» بناتها من أجل أبناء عمومتها.

قــال معلــم وإمــام فــي الرصيفــة إن التقــارب شــائع ومســاهم مشــترك فــي حــا�ت الــزواج غيــر المســجلة (قبــل ســن 18). يتــم خطــب فتــاة � تتجــاوز مــن العمــر 
15 عامــاً �بــن عمهــا، بينمــا يتــراوح عمــر الصبــي بيــن 17 و20 عاًمــا. فــي بعــض المجتمعــات، تفضــل العائــ§ت أن يتــزوج أو�دهــا مــن خــارج إطــار العائلــة.

زواج الطفــل مــن أجــل الحــب، ومنــع أي «أخطــاء» مــن الحــدوث، أمــر � يعتبــر خــارج عــن المألــوف وفًقــا ��حــد المشــاركين مــن الرصيفــة. أعــرب المشــارك عــن 
وجهــة نظــر مفادهــا أن الفتيــات ا��صغــر ســنا أكثــر خصوبــة، قائليــن:

� شك أن هذه الفكرة موجودة. عندما تعطي الشجرة ثمارها ا��ولى، ستكون الثمار جيدة جًدا. عندما تتزوج فتاة في سن السادسة عشرة، 
ستكون قادرة على إنجاب المزيد من ا��طفال، إذا كانت حام£ً مرة كل سنتين. من المعروف أن النساء يكبرن قبل الرجال».

 - أحد قادة المجتمع/ معلم إمام، الرصيفة

«زواج ا��طفال أمر شائع في بعض ا��سر أو القرى - وليس في جميع أنحاء ا��ردن. ليس كل ا��ردنيين لديهم نفس المنظور تجاه زواج 
ع§مي، ا��وقاف. Âطفال»- المستشار القانوني وا��ا��طفال؛ هناك بعض العائ£ت التي تقبل زواج ا�

«تعليم الفتيات هو قرار مهم للغاية لتجنب زواج ا��طفال؛ بالتأكيد سوف يقلل من زواج ا��طفال. الفتاة متعلمة ستكون على دراية 
بما يجري حولها. التعليم س£ح يمكن أن تستخدمه لمحاربة زواج ا��طفال، ��نها ستكون مدركة لحقوقها وواجباتها، وستتعلم بما يكفي 
لتعلم أن الزواج يجب أ� يكون في سن مبكرة. يمكنها أيًضا التأثير على ا��شخاص المحيطين بها وستبذل قصارى جهدها لتجنب زواج 

ع§مي، ا��وقاف Âطفال والتقاليد ذات الصلة». - المستشار القانوني وا��ا�
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وجهات نظر المجيبين الشخصية حول مدى الرغبة في وقف زواج ا�طفال (ولماذا)

يعتقد المشاركون أن زواج ا��طفال (أقل من 18 عاًما) يجب إيقافه حيث يفتقر الطفل إلى النضج والفهم الحقيقي لما سوف ينخرطون به. سوف 
يستغرق ا��مر من 10 إلى 20 عاًما ليعكسوا ويدركوا كيف تم إنتزاع حياتهم.

صرح أستاذ الشريعة أنه خ§ل العشرين عاًما من ممارسته لمهنته، لم يسأل أحد أبًدا عن رأيه حول السماح بزواج ا��طفال أم �. قال المشارك إن 
المحكمة تحاول بكل الطرق منع زواج ا��طفال، ولكن هناك العديد من الثغرات:

«من وجهة نظري، أن الثامنة عشرة هو السن القانوني للفرد، وعلينا أن نجعل حا�ت الزواج في سن أصغر نادرة جًدا وفي ظل ظروف 
خاصة.» - قائد مجتمع / أستاذ شريعة

وقد علق مرشد المدرسة على أهمية إنهاء الفتيات لتعليمهن لضمان استق§لهن على المدى الطويل. أن تثقيف ا��باء ورفع وعيهم بالحماية المفرطة 
والمعتقدات الخاطئة حول العفة  مر مهم لكبح زواج ا��طفال.

شارك المشاركون تجاربهم حول حا�ت زواج ا��طفال التي حدثت داخل عائ§تهم ومجتمعاتهم، حيث كانت جميع حا�ت الزواج بهذا الشكل 
باستثناء حالتين فشلت.

شخصياً، أنا ضد هذا الزواج، ��ن هذه الممارسة مرتبطة بما يمكن تسميته» تاريخ الموتى»، وبعبارة أخرى فهي مرتبطة بالتقاليد القديمة 
جًدا. في الماضي، كان هذا تقليًدا داخل العائ£ت والقبائل، لذلك أعتقد أن هذا ليس مفيًدا وقد يتسبب في الكثير من المشك£ت. 

ع§مي، ا��وقاف Âطفال تفشل». - المستشار القانوني وا��معظم حا�ت زواج ا�
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4. الخاتمة والمداخÁت متعددة القطاعات

طار الذي يركز على الطفل لفهم دوافع زواج  Âساليب المختلطة من خ§ل إطارين منفصلين: (1) ا��يحلل هذا الفصل النتائج المقدمة في دراسة ا�
قليمي لليونيسف في الشرق ا��وسط وشمال  Âو(2) إطار التغيير ا�جتماعي والسلوكي للمكتب ا� (Maternowska، Potts and Fry، 2018) طفال�ا�

طارين، يمكننا استكشاف الطرق التي يمكن من خ§لها تطبيق النتائج الرئيسية - في هذه  Âإفريقيا (اليونيسف، 2019). ومن خ§ل تطبيق هذين ا�
الحالة، العناصر ا��ساسية التي يجب مراعاتها في خطة متعددة القطاعات للحد من زواج ا��طفال في ا��ردن.

إطار العمل المتمركز حول الطفل 

طار العمل ا�جتماعي البيئي، حيث يستكشف دوافع زواج ا��طفال أو العوامل على  Â� ًأن إطار العمل المتمركز حول الطفل هو تعدي§ً حديثا
المستوى المؤسسي والهيكلي التي تهيء الظروف لوقوع زواج ا��طفال على نحو أكبر (أو أقل). تختلف هذه العوامل عن عوامل الخطر وعوامل 

Mater-) طفال بسبب صفات يجري قياسها في الغالب على مستوى الفرد والع§قات الشخصية والمجتمع�الوقاية التي تعكس احتمال وقوع زواج ا�
nowska, Potts & Fry, 2018). تدعم نتائجنا فكرة عدم وجود مستوى واحد فقط ضمن النموذج ا�جتماعي والبيئي أو عامل واحد فقط (الدوافع 

أو عوامل الخطر/ الوقاية) ضمن أو بين هذه المستويات يحدد أو يفسر زواج ا��طفال. بل إن أي عامل قد يؤدي إلى وضع يصبح فيه زواج ا��طفال 
أكثر احتما�ً عند جمعه مع عامل واحد آخر أو أكثر. وهكذا يتم تحديد الطبيعة المتغيرة للمجتمع على المستوى الهيكلي بطرق مختلفة لما يحدث 

ل§�طفال في حياتهم اليومية في المنزل وفي المدارس وفي المجتمع.

يظهر إطار العمل المتكامل التقاطع المحتمل لكل مستوى بد�ً من تمثيل المستويات بطريقة تخطيطة قد يساء تفسيرها على أنها أقل دينامية 
أو أكثر هرمية مما هو مقصود (Maternowska & Potts, 2017). وهو مصمم لمساعدة المختصين على تصور الطريقة التي تتفاعل فيها دوافع 

زواج ا��طفال مع عوامل الخطر والعوامل الوقائية. وا��هم من ذلك أنه يبقي الطفل في المركز - فيتفاعل ويواجه ويتقاطع مع مجموعة متنوعة من 
الدوافع وعوامل الخطر والوقاية خ§ل مراحل حياته.  
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حددت هذه الدراسة عدداً من عوامل الخطر الرئيسية لزواج ا��طفال على المستوى الفردي، وكان التحصيل العلمي (لكل من ا��طفال ووالديهم) 
والعرق والنوع ا�جتماعي (الفتيات أكثر عرضة للخطر) ووضع ال§جئين من تلك العوامل. أما على مستوى العÁقات الشخصية، فنرى أن الفقر 
الذي يؤدي إلى التوتر ا��سري وتدخل العائلة الممتدة وعدد أفراد ا��سرة وتعدد الزوجات وزواج ا��قارب والعنف ا��سري والخ§فات بين الزوجين 
من عوامل الخطر المؤدية لزواج ا��طفال. ونجد على مستوى المجتمع مواقف بشأن القيمة الكبيرة للزواج والمعايير الجنسانية المتعلقة بالزواج 

والمعتقدات العشائرية والثقافية بشأن زواج ا��قارب والمعتقدات وا��عراف الدينية والعيش في المناطق الريفية من بين العوامل الرئيسية التي تؤدي 
الى انتشار زواج ا��طفال. لكن ربما يكون العامل ا��هم على مستوى المجتمع - والذي ذكرته كل مجموعة تقريباً في كل مصدر للبيانات - هو السترة 

والتوقعات الثقافية المحيطة بها وثقافة العيب عندما يتم النظر اليها على أنها ضائعة أو غير محمية. يتفحص هذا النموذج دوافع زواج ا��طفال على 
المستوى المؤسسي والهيكلي أيضاً. على المستوى المؤسسي، هناك مجموعة من القوانين والسياسات المتعلقة بزواج ا��طفال بما فيها التشريعات 
الجديدة، إ� أن هناك بعض الممارسات أيضاً التي حددها المشاركين (مثل تأجيل التسجيل وما إلى ذلك) والتي تتيح استمرار زواج ا��طفال. تشمل 

العوامل المؤسسية ا�خرى الناشئة عن الدراسة النوعية اخت§ف في التعريفات والمعتقدات بيم المؤسسات حول المصطلحات والتعاريف المتصلة 
بزواج ا�طفال. أخيراً، هناك مواضيع رئيسية مستقاة من البيانات بشأن الفروقات بين القوانين والممارسات في الدول ا��صل والدول المستضيفة، 

� سيما فيما يتعلق بال§جئين السوريين، وهو ما يتيح استمرار زواج ا��طفال في ا��ردن. أما على المستوى الهيكلي، فقد برز الفقر وا��سباب الكامنة 
المؤدية له على أنه الدافع الرئيسي، إضافة إلى نقص فرص التعليم (والمعتقدات المتعلقة بأهمية التعليم والتي تعد عامل خطر أيضاً على مستوى 

الع§قات الشخصية والمجتمع) وعدم المساواة بين الجنسين (تفضيل الفتيان والحاجة لحماية الفتيات على نحو أكبر وما إلى ذلك).

إطار عمل التغيير ا جتماعي والسلوكي

بعد تحديد أهم عوامل الخطر والوقاية من خ§ل البيانات، كانت الصعوبة تكمن في تحديد مواضع التدخل الُمثلى من أجل تحقيق التغيير 
قليمي في الشرق ا��وسط وشمال أفريقيا بهدف  Âطفال. تم تطوير هذا النموذج من قبل مكتب اليونيسف ا��ا�جتماعي والسلوكي المتعلق بزواج ا�
زيادة الوضوح والدقة في تصميم ومراقبة برامج التغيير ا�جتماعي والسلوكي (اليونيسف، 2019). من خ§ل السؤال عن ا��سباب التي تدفع الناس 

لفعل ما يفعلونه، يمكننا أن نفكك تركيبة السلوكيات من أجل تحديد أهم دوافعها كما هي محددة في الدراسة النوعية والتحليل الثانوي. يمكن 
توظيف هذه الخريطة النظرية كقائمة تحقق عند محاولة فهم السلوكيات (البحث) والتأثير على السلوكيات (البرامج) وتتبع التغيير (الرصد). نحن 

نستخدم هذا النموذج لفهم الدراسات وجعل التخطيط متعدد القطاعات أكثر انتظاماً واعتماداً على ا��دلة. ومن مزايا إطار العمل هذا أنه يهيئ أيضاً 
مرجعية ولغة مشتركة لمناقشة التغيير ا�جتماعي والسلوكي، والتعاون، وبناء القدرات، وترسيخ مختلف التدخ§ت وا��دوات التي نقوم بتطويرها.

كما أن هذا النموذج يجمع العديد من نظريات التغيير السلوكي - مث§ً كيف ينتقل الناس من سلوك إلى آخر (وبذلك ينخفض زواج ا��طفال).  يبرز 
طار Âمربع النص أدناه النظريات والنماذج السلوكية التي تم استخدامها لشرح هذا ا�
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ق ا �وسط وشمال إفريقيا  Þãمنطقة ال Ì
ÓÕ لليونيسف Ìíا جتماعي والسلو ÌÍإطار التغي Ì

ÓÕ تساهم Ì
ÔÙالجدول 4.1: النظريات ال

طار. µ ح هذا ا ÞÛ المستخدمة من أجل

عÁم µ آثار وسائل ا
ا�Âجراء المنطقي ونموذج السلوك المخطط• 
نظرية الكفاءة الذاتية• 
النظرية ا�جتماعية المعرفية• 
النموذج البيئي ا�جتماعي• 
التسويق ا�Âجتماعي والتسويق ا�Âجتماعي المعتمد على المجتمع• 
الحركات ا�جتماعية• 
نظرية الشبكات ا�جتماعية ومدارات التأثير• 
نظريات العادات ا�Âجتماعية• 
علم اجتماع المنظمات• 
نظرية السلوك ا�جتماعي المعياري• 
نموذج نظرية التغيير (مراحل التغيير)• 
سناد•  Âنظرية ا� 
النظريات ا�قتصادية السلوكية• 
نموذج التواصل من أجل التغيير ا�جتماعي • 
نماذج المشاركة المجتمعية• 
نظرية النظم المعقدة• 
القرار النظري للسلوك الجماعي• 
نشر ا�بتكارات• 
النظرية التطورية للتحيزات المعرفية• 
التطور من أجل الصحة المستدامة• 
النظريات ا�جتماعية للنوع ا�جتماعي• 
نموذج المعتقدات الصحية• 
النموذج السلوكي المتكامل• 
نظرية التفكير• 

المصدر: اليونيسف، 2019

الشكل4.1: العوامل الثÁثة المؤثرة عÝ السلوكيات

علم النفس علم ا�جتماع البيئة

ما هو الدافع وراء السلوك ؟

المصدر: اليونيسف، 2019
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يحدد هذا النموذج دوافع مندرجة ضمن ث§ث فئات مختلفة (علم النفس وعلم ا�جتماع والبيئية). وقد تم تصنيف هذه الدوافع الموجودة ضمن كل 
فئة وفقاً لمستويين اثنين:

المستوى ا�ول: الدوافع عالية المستوى وتسمى العوامل• 
المستوى الثاني: يتم تفكيك كل عامل في العديد من ا��بعاد التي ينطوي عليها. هذه المفاهيم موضحة أدناه لكل فئة من الفئات الث§ث.• 

الشكل 4.2: العوامل المعززة للدوافع النفسية

الخصائص الشخصية

علم النفس

ات المعرفية 
 التح�	

ا�هتمام

الكفاءة الذاتية

العقنية المحدودة

السلوك

النية


 السلوك، ما أشعر به حيال ذلك.
	� 
رأ�


 ع� استعداد النظر فيها.

 يكون ذه�	

المعلومات ال��

، ماذا اريد. 
مدى جانبية التغي�


 القيام به.
ما أعتقد أنه يمكن�	

ما أخطط للقيام به؛ ما أنا مستعد له

أسباب عدم قيامي بما يجب ع� فعله.

من أنا

 المصدر: اليونيسف، 2019

الشكل 4.3: العوامل المعززة للدوافع ا جتماعية

علم ا�جتماع

التأث�� ا�جتماعي

المعاي�� وا��عراف ا��ساسية

ديناميكية المجتمع

السياق

كيف يؤثر ا�خرون ع� ما أفكر فيه و أشعر به وأفعله.

. القدرة الجماعية للمجموعة ع� التغي��

� المجتمع.
ما الذي يحدد ويحافظ ع� الطبقات وا��دوار والسلطات ��

� أعيش فيه
السياق ال��

 المصدر: اليونيسف، 2019
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الشكل 4.4: العوامل المعززة للدوافع البيئية

بيئة التواصل

الكيانات الحاكمة

البدائل الناشئة

الحواجز الهيكلية

السياق

� يمكن أن أتعرض لها.
المعلومات وا
�راء ال��

من 
 يفكرون أو يت�فون مثل ا
�غلبية.

كيف تؤثر المؤسسات ع� ما أقوم به.

� من اتحاذ ا
�جراء المناسب.
أشياء ملموسة تمنع��

السياق الذي أعيش فيه

البيئة

المصدر: اليونيسف، 2019

يقدم الشكل 4.5 ملخًصا لكل عنصر من العناصر الرئيسية، وفيما يلي الموضوعات الرئيسية الناشئة عن هذه الدراسة في كل مجال من هذه 
المجا�ت.

الشكل 4.5: جمع عناï إطار العمل 

علم النفس

السلوك

ا�هتمام

الكفاءة الذاتية

النية

ات المعرفية � التح��

العق�نية المحدودة

التأث�� ا�جتماعي

ديناميكية المجتمع

المعاي�� أو ا��عراف ا��ساسية

علم ا�جتماع

بيئة التواصل

البدائل الناشئة

الكيانات الحاكمة

الحواجز الهيكلية

البيئة

المصدر: اليونيسف، 2019

إذا نظرنا إلى كل من المجا�ت الرئيسية المعرفية في إطار العمل هذا وقارناها بمواضيع البيانات البارزة في الدراسة، نجد أن المواضيع المندرجة 
تحت الدوافع النفسية هي المتعلقة بالمعتقدات والمواقف وا�هتمامات والكفاءة الذاتية.

يمان بأهميته وفعاليته) والرغبة  Âوقد ظهرت في الدراسة عدة مواضيع في هذه المجا�ت منها المعيقات المتعلقة بالتوجهات إزاء التعليم (وا�
شاعات والتعرض للتهميش). لكن من الناحية  Âسرة والحفاظ على سمعة الشخص وأسرته (وذلك ينطوي على الخوف من ا��بالحفاظ على نسل ا�

يجابية، أظهر معظم المشاركين اهتماماً في العيش في مجتمع خال من زواج ا��طفال، إ� أن بعض المجتمعات كانت تفتقر للوعي بطرق أخرى  Âا�
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للعيش (وفقاً لما أظهرته المقاب§ت مع أفراد المجتمعات ا��ردنية المهمشة). 

وقد ُذكرت الثقافة العشائرية وزواج ا��قارب من قبل عدد من المشاركين وبا�Âضافة الى التأكيد على ا��سباب النفسية وأيضاً ا�جتماعية. كانت هناك 
ناث والذكور في المعتقدات بشأن زواج  Âمثل للزواج، والفروقات القائمة على النوع ا�جتماعي أيضاً بين ا��سر بشأن العمر ا��اخت§فات في آراء ا�

ا��طفال (وقد ظهر ذلك بشكل بارز بين ال§جئين الفلسطينيين).

كما ظهر عدد من ا �سباب ا جتماعية - وهي شبيهة بمستويات «المجتمع» و»الع§قات الشخصية» في إطار العمل المتمحور حول الطفل.  وتشمل 
مفهوم «السترة» والضغوط المجتمعية المرتبطة بها وبالقيمة ا�جتماعية العالية للزواج (� سيما بالنسبة للفتيات) وا�حتما�ت الناجمة عن ذلك 

�نتشار الشائعات في المجتمع في حال عدم السترة، فض§ً عن ا��عراف المتعلقة بالجنسين -� سيما بشأن عمر الزواج- التي ترسخ وفقاً للمشاركين 
ك§ً من ا��سباب الرئيسية لزواج ا��طفال. كما كان أثر العائلة الممتدة وزواج ا��قارب من المواضيع البارزة في هذا المجال. أخيراً، هناك تضارب في 

ا��راء بشأن أهمية المعتقدات الدينية بوصفها سبباً يؤدي إلى زواج ا��طفال، لكن جميع المشاركين أكدوا على أهمية ا��ثر الديني في الحد من زواج 
ا��طفال أو السماح له با�ستمرار.

أخيراً، كانت الدوافع البيئية شبيهة بالدوافع المؤسسية والهيكلية في إطار العمل المتمحور حول الطفل، باستثناء أنها تضم أيضاً بيئة التواصل 
والبدائل الناشئة. لقد اشتملت بيئة التواصل على الكثير من الرسائل المتضاربة - من وسائل التواصل ا�جتماعي والمصادر الدينية والجيران وأفراد 

المجتمع وحتى المؤسسات التي تعمل في مجال صنع السياسات والممارسة المهنية من حيث تعريف زواج ا��طفال والمصطلحات المستخدمة 
لوصفه. كما ذكر اليافعون أنهم يفتقرون للمعلومات حول الموضوع. وركز المشاركون على عدد من البدائل التي ظهرت مؤخراً ومن أكثرها تكراراً 

مواصلة تعليم الفتيات والزواج بعد ذلك - مع ذكر أمثلة حضرية في الكثير من ا��حيان على ذلك. 
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Ì إطار العمل بناء عÝ بيانات هذه الدراسة
ÓÕ êالشكل 4.6: العوامل المعززة لكل عن

النفسية

جتماعية ا��

•  التوجهات إزاء التعليم 
•  الرغبة بالحفاظ ع� نسل ا��ة

� مجتمع خاٍل من زواج ا��طفال
� العيش ��

•  ا�هتمام ��
ام •  الخوف من ا�ستبعاد / فقدان ا�ح��

شاعات والتعرض للتهميش •  الخوف من ا��
� الحفاظ ع� السمعة

•  الرغبة ��
( � � الفلسطين¢� � ال¦جئ¢� عتقادات القائمة ع� الفروقات المتعلقة بالنوع ا��جتماعي (خصوصاً ب¢� •  ا��

•  الثقافة العشائرية/ زواج ا��قارب
•  ا�عتقاد بأنه أمر حتمي � مفر منه

•  ا�فتقار للوعي بطرق أخرى (المجتمعات ا��ردنية المهمشة)
� الحفاظ ع� وسيلة للوجود

•  الرغبة ��
( � •  إعطاء ا��ولوية للبقاء (ال¦جئ¢�

•  الضغوطات المجتمعية- القيمة ا��جتماعية العالية للزواج
ة •  الس��

� المجتمع 
•  انتشار الشائعات ��

� مجتمع خال من زواج ا��طفال 
•  الرغبة بالعيش ��

•  الثقافة العشائرية/ زواج ا��قارب
� (عمر الزواج) •  ا�عراف المتعلقة بالجنس¢�

•  المعتقدات المتعلقة بحمياة الفتيات
•  تأث�� الحماة وأفراد العائلة الممتدة 

�
�Àثر الدي��المعتقدات الدينية وا  •

•  اخت¦ف المصطلحات والتعريفات المتعلقة بزواج ا��طفال
•  مضاعفة مصادر المعلومات

( � •  عدم الوصول اÁ المعلومات المتعلقة بزواج ا�طفال (خصوصاً اليافع¢�
•  مواصلة تعليم الفتيات/ الزواج �حقاً

� واستثناءات جديدة •  قوان¢�
( � � الدول ا��صل والدول المستضيفة (بالنسبة ل¦جئ¢�

�� � � القوان¢� •  الفروقات ب¢�
� •  تدفق ال¦جئ¢�

•  الفقر
•  البطالة

•  نقص فرص التعليم 
قليمية •  ا�خت¦فات ا��

� تسجيل واقعات الزواج
•  التاخر ��

البيئية

يوفر إطار عمل التغيير ا�جتماعي والسلوكي نموذجاً يصف كيفية تفاعل هذه العوامل من أجل دفع السلوكيات الفردية وتحديد التدخ§ت التي 
قد تنجح في معالجة هذه العوامل. يوضح الشكل 4.7، العوامل النفسية باللون ا��خضر وا�جتماعية باللون البرتقالي والبيئية با��زرق والخصائص 

الشخصية والسياقية العامة باللون الرمادي (اليونيسف، 2019).  
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Ì إطار العمل  بناًء عÝ بيانات هذه الدراسة
ÓÕ êالشكل 4.7: العوامل المعززة لكل عن

السلوك النية جراء ا��

الخصائص الشخصية

العوامل ذات الصلة بالسياق

السلوك

بيئة التواصل

البدائل الناشئة

ا�هتمام الكفاءة الذاتية العق�نية
المحدودة

المعاي�� وا�عراف
ا��ساسية

التأث��
ا�جتماعي

الكيانات
الحاكمة

ديناميكية
المجتمع

الحواجز
الهيكلية

ات المعرفية � التح��

المصدر: اليونيسف، 2019
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يمكننا مطابقة المواضيع الرئيسية الناشئة من البيانات مع نموذج التغيير السلوكي وا�جتماعي كما يلي:

الشكل 4.8: مطابقة الدوافع الرئيسية من الدراسة مع نموذج التغيÌÍ السلوÌí وا جتماعي

تضارب المصطح�ت، والتعاريف 
مصادر متعددة للمعلومات نقص 

مواد اتصال (خاصة بالنسبة 
( � لليافع��

 �
مواصلة الفتيات للتعليم وزواجهن ��

وقت حق

ة الس��
 / الزواج القب��
زواج ا�قارب

التأث�� من القيادات 
� ضغط  الدينية والمعلم��

المجتمع 
تأث�� الحموات وأفراد 

شاعات  ا�ªة الممتدة ا©
� أفراد المجتمع ب��

� واستثناءات جديدة  قوان��
 / �̄ طار المؤس ا©

تعريفات زواج ا�طفال
� البلد  � قوان�� الفرق ب��
� البلد  المضيف و قوان��

ا�ص��

شاعات  ا©
ضغط المجتمع

(عواقب عدم التمسك 
ة) بالس��

الفقر
البطالة

� التعليم
تد¶�

� الحرب / تدفق ال�جئ��

زواج ا�طفال

 �
� العيش ��

اهتمام ��
مجتمع ب� زواج أطفال.
� استمرار ا�ªة

الرغبة ��

� الحفاظ ع� 
الرغبة ��

وسيلة للوجود؛ إعطاء 
ا�ولوية للبقاء ع� 

قيد الحياة

الخوف من التهميش/فقدان 
شاعات / الخوف  ام ا© اح��
اعات الرغبة  � من النبذ حل ال��

� الحفاظ ع� السمعه
��

� حتمية محددة 
اعتقاد ��

سلفاً، وعدم الوعي 
بالخيارات ا�خرى

اهتمام

السلوك النية

محدودية
العق�نية

جراء ا© السلوك

المعاي�� واعراف
ا�ساسية

التأث��
اجتماعي

الجهات
الحاكمة

ديناميكية
المجتمع

الحواجز
الهيكلية

بيئة التواصل

ات المعرفية � التح��

البدائل الناشئة

الكفاءة الذاتية

كل عامل في إطار التغيير السلوكي وا�جتماعي مرتبط بتدخ§ت م§ئمة له، وعند تفحص البيانات مقابل إطار العمل، يمكن استكشاف التدخ§ت 
التالية في كل جزء منه:
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الشكل 4.9: مطابقة التدخÁت المحتملة الرئيسية مع نموذج التغيÌÍ السلوÌí وا جتماعي

حمت الوسائط المتعددة ا�تصا�ت 
الرقمية وجهاً لوجه المواءمة 

المؤسسية لتصا�ت

التدخت قبل ا�ختبار

برامج التعليم
برامج النوع ا�جتماعي

برامج حماية الطفل
برامج التماسك ا�جتماعي
� الحد من الوصم والتمي��

- تعزيز المعاي�� أو 
يجابية المتعلقة  ��ا��عراف 
ة، والتعليم، والنوع  بالس��

ا�جتماعي
- التدخت المتعلقة 
بالحد من زواج ا��قارب
- العمل مع القيادات 

� الدينية والمعلم¤�

دعوات الحشد والتأييد 
وإصح السياسات

القطاعية
الحشد المجتمعي

اكات المؤسسية ª«ال

التهج المجتمعية
منظمات المجتمع
، منظمات  �

المد®�
، �̄ المجتمع المح

المنظمات غ�� الحكومية

تعزيز النظم 
توصيل الخدمات

توصيل المتصقة والحماية
ا�جتماعية

 � المهارات الحياتية والتمك¤�
( � (للوالدين واليافع¤�

ة (ع¯  ª¶بناء القدرات المبا
سبيل المثال بشكل خاص 

 � للمجتمعات المهمشة والجئ¤�
وأولياء ا��مور)

ا�قتصاد السلو¾� الرؤى 
السلوكية

توليد ا��دلة: البحوث التكوينية 
والرصد

ا�هتمام

السلوك النية

محدودية
العقنية

جراء ��ا السلوك

المعاي�� وا�عراف
ا��ساسية

ات التأث��
ا�جتماعية

الجهات
الحاكمة

ديناميكية
المجتمع

الحواجز
الهيكلية

بيئة التواصل

ات المعرفية � التح��

البدائل الناشئة

الفعالية الذاتية

مداخ�ت متعددة القطاعات

طارين لوضع مداخ§ت متعددة القطاعات لمعالجة الدوافع الرئيسية التي تكمل النتائج في خطة العمل الوطنية للحد من  Âتم استخدام هذين ا�
زواج من هم دون سن الثامنة عشر ه ل§عوام 2022-2018. وللقيام بذلك، نقدم البيانات باستخدام إطار عمل INSPIRE (انظر الجدول 4.2)، 

وهي مجموعة من التدخ§ت التي أثبتت جدواها أو التي من المرجح أن تمنع العنف ضد ا��طفال (كما تظهر عوامل مثل زواج ا��طفال التي تزيد 
من تعرض ا��طفال للعنف) والتي طورتها منظمة الصحة العالمية واليونيسف ومركز السيطرة على ا��مراض والوقاية منها، ومبادرة «معاً من أجل 

يدز“ وأصحاب المصلحة ا��خرين (منظمة الصحة العالمية، 2016). وقد تمت مناقشة هذه الخطة  Âغاثة من ا� Â§الفتيات»،  خطة الرئيس الطارئة ل
متعددة القطاعات وتعزيزها في اجتماع المصادقة على الدراسة. في هذا ا�جتماع، حددت المجموعات المؤسسات الرئيسية المشاركة في تنفيذ 

البرامج والتدخ§ت على المستوى الوطني بما في ذلك: 1) وزارة التربية والتعليم، 2) وزارة التنمية ا�جتماعية، 3) وزارة الشباب، 4) وزارة العمل، 5) 
س§مية، 8) منظمات المجتمع المدني، 9) القطاع  Âوقاف والشؤون والمقدسات ا��مؤسسة التدريب المهني، 6) صندوق التنمية والتشغيل، 7) وزارة ا�
الخاص (المؤسسات ا�جتماعية)، 10) المنظمات الدولية، و11) وزارة الصحة. تم وضع خطة العمل متعددة القطاعات بناًء على نتائج الدراسة وتم 

فحصها والتحقق من صحتها مع خطة العمل الوطنية الحالية التي وضعها مكتب رئيس الوزراء لضمان أخذ جميع التدخ§ت في ا�عتبار

وقد تم توض يح دور هذه المؤسسات من حيث عملها على الحد من زواج ا��طفال:

وزارة التنمية ا�جتماعية: زيادة الوعي بمخاطر زواج ا��طفال.. 1

مركز المعلومات والبحوث: إجراء الدراسات البحثية للحم§ت الصحية وا�جتماعية.. 2
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صندوق المعونة الوطنية: التدريب والتأهيل والعمليات المستمرة.. 3

وزارة الداخلية، دائرة ا��حوال المدنية: استمرار المناقشات مع جميع ا��طراف المشاركة في زواج ا��طفال.. 4

نساني لحقوق المرأة: تعزيز الوعي الدستوري والتشريعي. . 5 Âجمعية الملتقى ا�

نسان: دراسة الدستور لجميع العناصر المتعلقة بزواج ا��طفال ورصد الشكاوى.. 6 Âالمركز الوطني لحقوق ا�

ا�تحاد النسائي ا��ردني العام: تنظيم محاضرات توعوية وبرامج يشارك فيها الرجال.. 7
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