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تــقـديــم

يــر املجلــس االعــى للســكان ان يصــدر دراســة »زواج القــارصات يف االردن«، والتــي هدفــت اىل تشــخيص كمــي ونوعــي 

ملشــكلة زواج االنــاث دون ســن 18 ســنة يف األردن مــن واقــع بيانــات التعــداد العــام للســكان واملســاكن لعــام 2015، ودراســة 

اســباب املشــكلة واثارهــا وامتدادهــا املــكاين. وقــد أعدهــا املجلــس ضمــن جهــوده يف متابعــة التحــوالت الدميوغرافيــة التــي 

ميــر بهــا االردن.

ــق يف  ــم، والح ــق يف التعلي ــا الح ــات ومنه ــة للفتي ــانية املرشوع ــوق اإلنس ــن الحق ــد م ــاكا للعدي ــارصات انته ــر زواج الق يعت

تنميــة القــدرات واالختيــار الواعــي دون إجبــار عــى رشيــك الحيــاة، والحــق يف ضــان تكافــؤ الــزواج وبنــاء عالقــات أرسيــة 

ــة،  فضــال عــن  ــاة، وعــى صحتهــا اإلنجابي ــاة للفت ســوية، وينعكــس إهــدار تلــك الحقــوق ســلبيا عــى نوعيــة وجــودة الحي

االثــار االقتصاديــة، وعــى قــدرة األرسة عــى القيــام بواجباتهــا يف تربيــة النــشء، خاصــة ان بنــاء األجيــال الجديــدة مرهــون 

بخصائصهــا، كــا يهــدد الخصائــص الســكانية للمجتمــع والجهــود الراميــة اىل االنتفــاع مــن مرحلــة التحــول الدميوغــرايف التــي 

ميــر بهــا االردن.

ــل  ــرض الفص ــن يع ــا، يف ح ــة ومنهجيته ــة الدراس ــل االول مقدم ــرض الفص ــول؛ يع ــس فص ــر اىل خم ــذا التقري ــم ه وينقس

ــار  ــة التــي تناولــت اآلث ــرز نتائــج العديــد مــن الدراســات الوطنيــة واالقليميــة والعاملي ــزواج القــارصات، واب الثــاين تعريفــا ل

ــزواج  ــة ال ــي الناظــم لعملي ــار الترشيع ــاول االط ــا تن ــارصات، ك ــزواج الق ــة ل ــة والنفســية واالقتصادي ــة والصحي الدميوغرافي

يف االردن، امــا الفصــل الثالــث فقــد شــخص حجــم ظاهــرة زواج القــارصات يف االردن عــى املســتوى الوطنــي، وعــى عــدة 

ــل اتجاهــات املشــكلة  ــة، كــا حل ــن، والســورين والجنســيات االخــرى املقيمــة عــى االرض االردني ــن االردني مســتويات ؛ ب

حســب التقســيات االداريــة، واســتعرض بعــض خصائــص املتزوجــات دون ســن 18، امــا الفصــل الرابــع فقــد حلــل نقاشــات 

مجموعــات الرتكيــز التــي ضمــت مجموعــات مــن املتزوجــات دون ســن 18، واطبــاء ومرشفيــن تربويــن وقــادة مجتمــع محــي  

ــج  ــل نتائ ــش مجم ــة بفصــل ناق ــا، واختتمــت الدراس ــار املشــكلة واقرتاحــات الحــد منه ــا اث ــع ابرزه ــدة مواضي ملناقشــة ع

ــات للحــد مــن مشــكلة زواج القــارصات يف االردن. الدراســة وقــدم توصي

ويف الختــام فإننــا عــى ثقــة بــأن هــذه الدراســة ستشــكل اضافــة نوعيــة للدراســات الوطنيــة، وســتكون إحــدى األدوات املهمــة 

لرســم السياســات واعــداد الخطــط والرامــج للحــد مــن مشــكلة زواج القــارصات يف االردن. 

وفقنــا اللــه جميعــاً لخدمــة أردننــا الغــايل ومجتمعنــا االردين بقيــادة صاحــب الجاللــة الهاشــمية امللــك عبداللــه الثــاين ابــن 

الحســن املعظــم حفظــه اللــه ورعــاه وســدد عــى طريــق الخــر والفــالح خطــاه.

                                               األمني العام  

  

     م. ميسون عيد الزعبي 
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شكر وعرفان

يتقــدم املجلــس االعــى للســكان بالشــكر والتقديــر اىل دائــرة االحصــاءات العامــة عــى توفرهــم للبيانــات مــن واقــع نتائــج 

التعــداد العــام للســكان واملســاكن 2015، وملشــاركة ممثلهــم يف اللجنــة الفنيــة لهــذه الدراســة، كــا نتقــدم بالشــكر اىل كل 

مــن املجلــس الوطنــي لشــؤون االرسة، واللجنــة الوطنيــة االردنيــة لشــؤون املــرأة، وجمعيــة املركــز االســالمي والذيــن تابعــوا 

معنــا الدراســة بكافــة مراحلهــا مــن خــالل ممثليهــم يف اللجنــة الفنيــة للدراســة.

ــب عــى تنفيذهــم الدراســة، والشــكر  ــة والتدري ــة لالستشــارات العلمي ــن املعرف ــة ميادي ــس بالشــكر اىل رشك ويتقــدم املجل

للرســامة ربــا حكمــت كوافحــة عــى تطوعهــا برســم صــورة الغــالف، وايضــا الشــكر للعاملــن يف املجلــس الذيــن عملــوا عــى 

الدعــم الفنــي واملراجعــة والتوجيــه واالخــراج لهــذه الدراســة بصورتهــا النهائيــة. 

وال يفوتنــا ان نتقــدم بالشــكر والتقديــر اىل مركــز دعــم بحــوث النــوع االجتاعــي » KVINFO “عــى دعمهــم املــادي لتنفيــذ 

هــذه الدراســة، املــن ان تشــكل هــذه الدراســة مرجعــا ملتخــذي القــرار ومخططــي الرامــج متمنــن للجميــع كل التوفيــق 

ولبلدنــا العزيــز كل التقــدم واالزدهــار.

والله ويل التوفيق
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قامئة املشاركني يف إعداد الدراسة

فريق البحث:

· رشكة ميادين املعرفة لالستشارات العلمية والتدريب 	

فريق املجلس االعىل للسكان

· عطوفة املهندسة ميسون الزعبي: االمن العام للمجلس االعى للسكان.	

· السيدة رانيا العبادي: مساعد االمن العام للشؤون الفنية ومنسق التخطيط االسرتاتيجي.	

· السيد عي املطلق: مدير وحدة الدراسات والسياسات.	

· الدكتورة سوسن الدعجة: مدير وحدة الرامج	

· السيد غالب العزة: باحث رئييس/ وحدة الدراسات والسياسات.	

اللجنة الفنية املشكلة للدراسة:

· الدكتور يوسف ابو الزيت: جمعية املركز االسالمي	

· االستاذة آمال حدادين: اللجنة الوطنية االردنية لشؤون املرأة	

· السيدة مي سلطان: املجلس الوطني لشؤون االرسة.	

· السيدة اماين جودة: دائرة االحصاءات العامة.	

رسم صورة الغالف: 

· ربـا حكمت كوافحة	
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قــائــمــة املـحـتــويـــات

الصفحةالـمــوضــــوع

Iتقديم

IIIشكر وعرفان

Vقامئة املشاركن يف اعداد الدراسة

XVامللخص باللغة العربية

XIXامللخص باللغة االنجليزية

VIIقامئة املحتويات

Xقامئة الجداول

XIIIقامئة األشكال

XIVقامئة املالحق

1الفصل االول: املقدمة واملنهجية

11. املقدمة

1.11  متهيد

2.11 أهداف الدراسة

3.12 املنهجية

1.3.12 أدوات الدراسة

2.3.13 مجتمع الدراسة وعيناته

3.3.14 إجراءات البحث

4.3.14 تحليل البيانات

4.14 محددات الدراسة

5.15 صعوبات الدراسة

6.15 مميزات الدراسة

7الفصل الثاين: اإلطار النظري والدراسات السابقة

1.27 زواج القارصات عامليًّا واصطالحيًّا



] VIII [

الصفحةالـمــوضــــوع

28. 2 أسباب زواج القارصات

29. 3 اآلثار الدميوغرافية والصحية والنفسية لزواج القارصات

4.211  اآلثار االقتصادية لزواج القارصات

5.212 اسرتاتيجيات وبرامج للحّد من زواج القارصات

214. 6 العامل العريب وزواج القارصات

7.217 املجتمع األردين وزواج القارصات

220. 8 مجتمع اللجوء يف األردن وزواج القارصات

23الفصل الثالث: مشكلة زواج القارصات يف األردن

323. ظاهرة زواج القارصات يف األردن

1.323 العمر عند الزواج األول

2.324 حجم مشكلة زواج القارصات يف االردن

1.2.3 حجم مشكلة زواج القارصات دون سن 18 سنة، من واقع بيانات عقود الزواج املسجلة   

24        يف دائرة قايض القضاة

2.2.326 حجم مشكلة املتزوجات دون سن 18 سنة، من واقع بيانات دائرة اإلحصاءات العامة

26أوالً: حجم مشكلة املتزوجات دون سن 18 سنة عى املستوى الوطني )كافة الجنسيات(

28ثانياً: حجم مشكلة زواج األردنيات دون سن 18 سنة

29ثالثاً: حجم مشكلة زواج السوريات دون سن 18 سنة

30رابعاً: حجم مشكلة زواج الجنسيات االخرى دون سن 18 سنة

3.332 التوزيع الجغرايف لزواج القارصات يف االردن

1.3.332 التوزيع الجغرايف لكافة املتزوجات املتزوجات دون 18 سنة

2.3.333 التوزيع الجغرايف لالردنيات املتزوجات دون 18 سنة

3.3.334 التوزيع الجغرايف لالردنيات املتزوجات دون 18 سنة

4.335 الحالة التعليمية

5.340 العالقة بالنشاط االقتصادي

6.342 حالة التأمن الصحي

7.344 الحالة الزواجية الحالية لإلناث

8.348 العمر الحايل والعمر وقت الزواج األول
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الصفحةالـمــوضــــوع

9.353 الحالة الزواجية والعمر الحايل

10.358 العمر وقت الزواج األول والعمر الحايل للزوج

11.362 جنسية الزوج والزوجة

12.363 عمل الزوج وجنسية الزوجة

13.364 ملكية املسكن وجنسية الزوجة

14.365 وفيات اإلناث الاليت أعارهن 13-54 سنة

67الفصل الرابع: نتائج الدراسة النوعية لزواج القارصات

1.468 الوصف العام للمشاركات يف جلسات مجموعات النقاش من حاالت زواج القارصات

468. 2  اآلراء واالتجاهات نحو زواج القارصات

468. 2. 1 الثقافة السائدة حول العمر املناسب للزواج

470. 2. 2 األسباب واالتجاهات يف زواج القارصات

3.2.475 اإلجراءات يف زواج القارصات

3.478 التوقعات واآلثار االجتاعية والنفسية والصحية لزواج القارصات

478. 3. 1 توقعات القارصات حول الزواج

2.3.479 اآلثار االجتاعية والنفسية والصحية لزواج القارصات

4.483 مقرتحات يف مواجهة مشكلة زواج القارصات

85الفصل الخامس: ملخص النتائج والتوصيات

1.585 ملخص النتائج

1.689 التوصيات

91قامئة املراجع:

91املراجع العربية

92املراجع اإلنجليزية

93املالحق:
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قـائـمــــة الجـــداول 

الصفحةالــبــيــــانالرقم

3توزيع الفئة املستهدفة يف حلقات النقاش املركزة1

23 متوسط العمر وقت الزواج األول حسب الجنسية والجنس، 22015

24متوسط العمر وقت الزواج األول حسب املحافظة والجنس، 32015

ــنة 4 ــن 18 س ــل م ــن أق ــاليت أعاره ــاث ال ــجلة لإلن ــزواج املس ــاالت ال ــة لح ــبة املئوي النس

25حســب املحافظــة، خــالل الفــرتة 2015-2011

ــل مــن 18 5 ــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر وتزوجــن يف عمــر أق ــاث ال ــة لإلن النســبة املئوي

ــزواج 2015-2010 ــنة ال ــة، وس ــب املحافظ ــنة حس 27س

 النســبة املئويــة لإلنــاث األردنيــات الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر وتزوجــن يف عمــر أقــل 6

29مــن 18 ســنة حســب املحافظــة وســنة الــزواج 2015-2010

 النســبة املئويــة لإلنــاث الســوريات الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر وتزوجــن يف عمــر أقــل 7

30مــن 18 ســنة حســب املحافظــة، وســنة الــزواج 2015-2010

 النســبة املئويــة لإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر 8

ــزواج 2015-2010 31وتزوجــن يف عمــر أقــل مــن 18 ســنة حســب املحافظــة وســنة ال

 التوزيــع النســبي لإلنــاث األردنيــات الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر وتزوجــن يف عمــر أقــل 9

35مــن 18 ســنة، حســب ســنة الــزواج 2010-2015 والحالــة التعليميــة

 التوزيــع النســبي لإلنــاث األردنيــات الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر وتزوجــن يف عمــر 18 10

36ســنة فأكــر حســب ســنة الــزواج 2010-2015 والحالــة التعليميــة

 التوزيــع النســبي لإلنــاث الســوريات الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر وتزوجــن يف عمــر أقــل 11

37مــن 18 ســنة حســب ســنة الــزواج 2010-2015 والحالــة التعليميــة

 التوزيــع النســبي لإلنــاث الســوريات الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر  وتزوجــن يف عمــر 18 12

38ســنة فأكــر حســب ســنة الــزواج 2010-2015 والحالــة التعليميــة

 التوزيــع النســبي لإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر 13

ــزواج 2015-2010  ــنة ال ــب س ــزواج حس ــت ال ــنة وق ــن 18 س ــل م ــر أق ــن يف عم وتزوج

ــة ــة التعليمي 39والحال

 التوزيــع النســبي لإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر 14

39وتزوجــن يف عمــر 18 ســنة فأكــر حســب ســنة الــزواج 2010-2015 والحالــة التعليميــة

ــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر املتزوجــات حســب 15 ــات ال ــاث األردني ــع النســبي لإلن التوزي

ــة بالنشــاط االقتصــادي ــزواج 2010-2015 والعالق ــزواج وســنة ال ــد ال 40العمــر عن
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التوزيــع النســبي لإلنــاث الســوريات الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر املتزوجــات حســب 16

ــزواج 2010-2015 والعالقــة بالنشــاط االقتصــادي ــزواج وســنة ال ــد ال 41العمــر عن

التوزيــع النســبي لإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر 17

ــاط  ــة بالنش ــزواج 2010-2015 والعالق ــنة ال ــزواج وس ــد ال ــر عن ــب العم ــات حس املتزوج

42االقتصــادي

ــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر املتزوجــات حســب 18 ــات ال ــاث األردني ــع النســبي لإلن التوزي

ــة التأمــن الصحــي ــزواج وحال ــزواج 2010-2015 والعمــر وقــت ال 43ســنة ال

التوزيــع النســبي لإلنــاث الســوريات الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر املتزوجــات حســب 19

ــة التأمــن الصحــي ــزواج وحال ــزواج )2010-2015( والعمــر وقــت ال 43ســنة ال

التوزيــع النســبي لإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر 20

ــن  ــة التأم ــزواج وحال ــت ال ــر وق ــزواج )2010-2015( والعم ــنة ال ــب س ــات حس املتزوج

44الصحــي

التوزيــع النســبي لإلنــاث الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر وتزوجــن يف عمــر أقــل مــن 18 21

45ســنة حســب ســنة الــزواج 2010-2015 والحالــة الزواجيــة الحاليــة والجنســية

التوزيــع النســبي لإلنــاث الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر وتزوجــن يف عمــر 18 ســنة فأكــر 22

46حســب ســنة الــزواج 2010-2015 والحالــة الزواجيــة الحاليــة والجنســية

النســبة املئويــة لإلنــاث املطلقــات الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر وتزوجــن يف أعــار تقــل 23

47عــن 18 ســنة حســب ســنة الــزواج 2010-2015 والجنســية

النســبة املئويــة لحــاالت الطــالق التــي متــت يف املحاكــم الرشعيــة الخــاص بالزوجــة التــي 24

48عمرهــا أقــل مــن 18 ســنة، خــالل الفــرتة 2015-2011

التوزيــع النســبي لكافــة اإلنــاث املتزوجــات الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر ، حســب العمــر 25

49الحــايل والعمــر وقت الــزواج األول والجنســية.

ــر وتزوجــن يف 26 ــاليت أعارهــن 13 ســنة فأك ــات ال ــاث األردني ــة اإلن ــع النســبي لكاف التوزي

ــزواج األول. 50أعــار تقــل عــن 18 ســنة حســب العمــر الحــايل والعمــر وقــت ال

ــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر وتزوجــن يف 27 ــاث الســوريات ال ــة اإلن ــع النســبي لكاف التوزي

ــزواج األول. 51أعــار تقــل عــن 18 ســنة حســب العمــر الحــايل والعمــر وقــت ال

التوزيــع النســبي لكافــة اإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى الــاليت أعارهــن 13 ســنة 28

فأكــر وتزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة حســب العمــر الحــايل والعمــر وقــت الــزواج 

52األول.

التوزيــع النســبي لإلنــاث األردنيــات الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر حســب العمــر الحــايل 29

54والحالــة الزواجيــة.
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التوزيــع النســبي لإلنــاث الســوريات الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر حســب العمــر الحــايل 30

55والحالــة الزواجيــة.

التوزيــع النســبي لإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر 31

57حســب العمــر الحــايل والحالــة الزواجيــة.

ــر 32 ــنة فأك ــن 13 س ــاليت أعاره ــا ال ــات حالي ــات املتزوج ــاث األردني ــبي لإلن ــع النس التوزي

وتزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة حســب العمــر الحــايل للــزوج والعمــر وقــت الــزواج 

58األول.

ــر 33 ــنة فأك ــن 13 س ــاليت أعاره ــاً ال ــات حالي ــوريات املتزوج ــاث الس ــبي لإلن ــع النس التوزي

وتزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة حســب العمــر وقــت الــزواج األول والعمــر الحــايل 

60للــزوج.

التوزيــع النســبي لإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى املتزوجــات حاليــاً الــاليت أعارهــن 34

13 ســنة فأكــر وتزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة حســب العمــر وقــت الــزواج األول 

61والعمــر الحــايل للــزوج.

توزيــع اإلنــاث املتزوجــات حاليــا وأعارهــن 13 ســنة فأكــر الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل 35

62عــن 18 ســنة حســب جنســية الــزوج والزوجــة

ــنة 36 ــن 18 س ــل ع ــار تق ــن يف أع ــر وتزوج ــنة فأك ــن 13 س ــاليت أعاره ــاث ال ــع اإلن توزي

ــة ــية الزوج ــزوج وجنس ــل ال ــب عم 63حس

توزيــع اإلنــاث الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة 37

64حســب نــوع ملكيــة املســكن وجنســية الزوجــة

التوزيــع النســبي لوفيــات اإلنــاث الــاليت أعارهــن )54-13 ســنة( خــالل 24 شــهراً الســابقة 38

للتعــداد العــام للســكان واملســاكن 2015، الــاليت ســبق لهــن الــزواج حســب الفئــة العمريــة 

65وقــت الوفــاة وســبب الوفــاة

توزيــع حلقــات النقــاش حســب الفئــة املســتهدفة وعــدد املشــاركن ومقــر انعقــاد الحلقــة 39

67النقاشــية

84توصيات مبنية عى استنتاجات مجموعات النقاش40
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شــكل رقــم )1(: النســبة املئويــة لحــاالت الــزواج املســجلة لإلنــاث الــاليت أعارهــن أقــل مــن 1

1826 ســنة ولالنــاث الســوريات الــاليت أعارهــن أقــل مــن 18 ســنة، خــالل الفــرتة 2015-2011

شــكل رقــم )2(: النســبة املئويــة لإلنــاث الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر وتزوجــن يف عمــر أقــل 2

28مــن 18 ســنة حســب الجنســية، وســنة الــزواج 2015-2011

ــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر وتزوجــن يف عمــر 3 ــاث ال ــة لإلن شــكل رقــم )3(: النســبة املئوي

ــرة االحصــاءات العامــة خــالل الفــرتة  ــايض القضــاة ودائ ــرة ق ــل مــن 18 ســنة حســب دائ أق

2015-201132

شــكل رقــم )4(: التوزيــع النســبي لإلنــاث األردنيــات الــاليت أعارهن 13 ســنة فأكــر املتزوجات 4

37حســب العمــر وقــت الــزواج والحالــة التعليمية

شــكل رقــم )5(: التوزيــع النســبي لإلنــاث الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر املتزوجــات حســب 5

ــزواج  ــنوات ال ــالل الس ــية خ ــة والجنس ــة الحالي ــة الزواجي ــزواج األول والحال ــت ال ــر وق العم

2015-201046
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ــن 1 ــراً وأعاره ــات مبك ــي )املتزوج ــث النوع ــاركات يف البح ــتبانة للمش ــم )1(: اس ــق رق ملح

ــل مــن 18 ســنة( ــة أق 95الحالي

ملحــق رقــم )2(: دليــل مجموعــات النقــاش املركــزة- دليــل املقابلــة مــع الفتيــات دون ســن 18 2

96وأعارهــن الحالية دون ســن 18 ســنة

ــي مــرت 3 ــة مــع األرس الت ــل املقابل ــزة- دلي ــل مجموعــات النقــاش املرك ــم )3(: دلي ملحــق رق

ــاً ــا دون )18( عام ــد بناته ــة زواج أح 99بتجرب

ــرات املــدارس 4 ملحــق رقــم )4(: دليــل مجموعــات النقــاش املركــزة- دليــل النقــاش مــع مدي

ــدارس ــات واملرشــدات يف امل 101واملعل

ــي 5 ــق الطب ــع الفري ــة م ــل املقابل ــزة- دلي ــاش املرك ــات النق ــل مجموع ــم )5(: دلي ــق رق ملح

ــية( ــة، نفس ــة وطفول ــائية، أموم ــي )نس 103والصح

ملحــق رقــم )6(:  التوزيــع النســبي والعــددي لحــاالت زواج اإلنــاث الــاليت أعارهــن 13 ســنة 6

105فأكــر وتزوجــن يف عمــر أقــل مــن 18 ســنة حســب القضــاء وســنة الــزواج 2015-2010

ملحــق رقــم )7(:  التوزيــع النســبي لحــاالت زواج اإلنــاث األردنيــات الــاليت أعارهــن 13 ســنة 7

109فأكــر وتزوجــن يف عمــر مــن 18 ســنة حســب القضــاء وســنة الــزواج 2015-2010

ملحــق رقــم )8(: التوزيــع النســبي لحــاالت زواج اإلنــاث الســوريات الــاليت أعارهــن 13 ســنة 8

113فأكــر وتزوجــن يف عمــر أقــل مــن 18 ســنة حســب القضــاء وســنة الــزواج 2015-2010
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الـمــلــخـــص الــتـنــفــيــذي

هدفــت دراســة زواج القــارصات يف األردن إىل معرفــة حجــم املشــكلة وانتشــارها بــن صفــوف األردنيــات وغــر األردنيــات، 

ومعرفــة أســبابها وآثارهــا املختلفــة، والخــروج بتوصيــات تســاهم يف الحــّد مــن زواج القــارصات؛ وآثــاره الســلبية، باإلضافــة 

إىل دعــم تصميــم الرامــج الوطنيــة األكــر نجاعــة، والقــادرة عــى تعزيــز االتجاهــات واملارســات اإليجابيــة لــدى املجتمــع ؛ 

للتعاطــي مــع تلــك الظاهــرة. 

ــك  ــي؛ وذل ــي، والنوع ــي الكم ــن املنهج ــع ب ــذي يجم ــي ال ــي التحلي ــج الوصف ــي املنه ــم تبن ــة ت ــداف الدراس ــق أه ولتحقي

باســتخدام أدوات نوعيــة وكميــة يف جمــع البيانــات وتحليلهــا، حيــث تــم االعتــاد عــى مراجعــة التقاريــر الســنوية لدائــرة 

قــايض القضــاة، وقــراءة وتحليــل بيانــات التعــداد العــام للســكان واملســاكن لعــام 2015، إضافــة إىل أدلــة مجموعــات النقــاش 

املركــزة. 

لقــد بينــت نتائــج الدراســة أن هنــاك عوامــل وأســباب تفــرض عــى األرس تزويــج فتياتهــا، حيــث يعــّد الفقــر، والتخلــص مــن 

مســؤولية الفتــاة املاديــة، وحايــة رشف الفتــاة مــن أهــم األســباب املؤديــة إىل زواج القــارصات، يف حــن ظهــرت أســباب أخــرى 

عنــد معظــم األرس الســورية مرّدهــا العــادات والتقاليــد، وحايــة »رشف الفتاة«بســبب اللجــوء. 

لقــد أكــدت البيانــات الصــادرة عــن دائــرة قــايض القضــاة ودائــرة االحصــاءات العامــة أن هنالــك مشــكلة تتزايــد عــى املســتوى 

الوطنــي يف تزويــج االنــاث الــاليت تقــل اعارهــن عــن 18 ســنة بشــكل عــام، وبــن االنــاث الســوريات بشــكل خــاص. 

وقــد تبــن مــن التحليــل االحصــايئ، لبيانــات التعــداد العــام للســكان واملســاكن 2015 أن تزويــج الفتيــات دون )18(عامــاً يف 

تزايــد مســتمر يف املجتمــع األردين، حيــث هنــاك ارتفــاع ملحــوظ يف أعــداد حــاالت الــزواج لإلنــاث الــاليت أعارهــن تقــل عــن 

ــث ارتفعــت النســبة مــن 13.7% يف عــام 2010 إىل 15% يف عــام 2013،  ــة 2010-2015؛ حي )18( ســنة خــالل الفــرتة الزمني

ــت  ــوايل. وكان ــى الت ــب )16.2% و18.1%( ع ــت النس ــث بلغ ــي 2014 و2015 حي ــالل عام ــاع خ ــبة باالرتف ــتمرت النس واس

أعالهــا يف محافظــة املفــرق حيــث بلغــت النســبة 24.5% تالهــا محافظــة الزرقــاء وبنســبة 18.8% ومــن ثــم محافظــة اربــد 

ــي حيــث تراوحــت النســب لباقــي  ــة املســتوى الوطن وبنســبة بلغــت 17.7% ، يف حــن مل تتعــد املحافظــات التســعة الباقي

املحافظــات مــا بــن 13.3% يف محافظــة العاصمــة و5.6% يف محافظــة الطفيلــة. وقــد بــّن التعــداد العــام أن نســبة االنــاث 

االردنيــات الــاليت تزوجــن يف االعــار التــي تقــل عــن 18 ســنة قــد تراوحــت بــن 9.5% يف عــام 2011 و11.6% يف عــام 2015، 

وباملقابــل كانــت االنــاث الســوريات املقيــات عــى االرايض االردنيــة هــن االكــر زواجــاً يف االعــار التــي تقــل عــن 18 ســنة 

حيــث تراوحــث نســبهن بــن 33.2% يف عــام 2010 و43.7% يف عــام 2015 .
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كــا بينــت النســبة املئويــة لحــاالت الــزواج املســجلة لــدى دائــرة قــايض القضــاة لإلنــاث الســوريات الــاليت أعارهــن أقــل مــن 

18 ســنة خــالل الفــرتة 2011-2015 ارتفاعــا مقارنــة بالنســب الوطنيــة التــي ســجلت؛  حيــث ارتفعــت النســبة مــن 12% مــن 

مجمــوع عــدد حــاالت الــزواج املســجلة يف عــام 2011 إىل 18.4% يف عــام 2012 وإىل 25% يف عــام 2013 وإىل 32.3% يف عــام 

2014  واســتمر االرتفــاع اىل عــام 2015 فبلغــت نســبتهن 34.6%، وهــذا يعنــي أن ثلــث االنــاث الســوريات الــاليت تزوجــن 

يف عــام 2015 كانــت اعارهــن دون الثامنــة عــرش، يف حــن بغلــت هــذه النســبة 13.4% عــى املســتوى الوطنــي يف االردن.

كــا أشــارت البيانــات االحصائيــة والبحــث امليــداين، أن الــزواج املبكــر يحــرم الفتيــات مــن اســتكال تعليمهــن بســبب الــزواج، 

وكذلــك الحرمــان مــن تطويــر املهــارات وفــرص العمــل؛ حيــث أن معظــم القــارصات األردنيــات تعليمهــن ابتــدايئ أو أعــدادي 

بنســبة )66.7%(، أمــا الســوريات فغالبيتهــن مــن حملــة الشــهادة االبتدائيــة واإلعداديــة، بنســبة )69.3%(، وترتفــع كذلــك 

ــة، والعــادات  ــاب الفــرص التعليمي ــك امللــات )15.2%(. ونتيجــة غي ــات بــن صفــوف الســوريات )9.8%( وكذل نســبة األميّ

والتقاليــد االجتاعيــة، وجــدت الدراســة أن الغالبيــة الســاحقة مــن اإلنــاث األردنيــات والســوريات ال يعملــن، وال يبحــن عــن 

عمــل. حيــث شــكلت اإلنــاث الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة الــاليت ال يعملــن وال يبحــن عــن عمــل الغالبيــة 

العظمــى مــن بــن اإلنــاث الــاليت تزوجــن يف كافــة الســنوات وتراوحــت نســبتهن مــا بــن 94.2% لــاليت تزوجــن يف عــام 2010 

و96.3% لــاليت تزوجــن يف عــام 2015.

كــا تشــر البيانــات إىل أن غالبيــة اإلنــاث األردنيــات الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة أو مــا نســبته 76.7% منهــن 

يقمــن يف مســاكن متلكهــا األرسة أو أحــد أفرادهــا. بينــا يقيــم حــوايل ثالثــة أربــاع اإلنــاث الســوريات الــاليت تزوجــن يف أعــار 

تقــل عــن 18 ســنة أو مــا نســبته 74.8% يف مســاكن مســتأجرة غــر مفروشــة.  

أمــا فيــا يتعلــق بالوضــع الصحــي والنفــيس للفتيــات القــارصات، فقــد بينــت النتائــج النوعيــة مــن البحــث امليــداين أن مــن 

أســوأ آثــار زواج القــارصات هــي اآلثــار الصحيــة والنفســية الســلبية التــي يرتكهــا الــزواج عــى القــارصات، ومــا يتبعــه مــن 

حمــل ووالدة ومســؤوليات اجتاعيــة ونفســية. كــا أشــارت البيانــات االحصائيــة أن أكــر مــن نصــف األردنيــات الــاليئ تزوجــن 

يف أعــار تقــل عــن )18( ســنة، وكذلــك )69.4%( مــن اإلنــاث الســوريات كــن مــن غــر املؤمنــات صحيًّــا. وشــكلت الوفيــات 

بســبب الحمــل بــن اإلنــاث الصغــرات الــاليت أعارهــن 13-19 ســنة وقــت الوفــاة مــا نســبته 6.3% مــن اجــايل الوفيــات 

ــوالدة  ــاث الــاليت أعارهــن 13-19 خــالل 42 يومــا مــن ال ــة وفــاة لإلن ــاء الحمــل، بينــا مل تســجل أي حال التــي حدثــت أثن

)فــرتة النفــاس(.

وقــد أشــارت النتائــج أن األردنيــات عــادة يتزوجــن مــن أردنيــن بنســبة )98.1%(، وأن الســوريات يتزوجــن ســورين 

ــد البحــث النوعــي  ــد أك ــن نظــره الســوري. وق ــارص وم ــه الق ــن زوجت ــا م ــر تعلي ــزوج األردين أك بنســبة)97.4%(،  وأن ال

والكمــي أن الــزوج قــد يكــون ال يعمــل، فقــط )45.3%( مــن األزواج األردنيــن، و )13.6%( مــن األزواج الســورين لديهــم عمل 

دائــم. وبالتــايل فاملســؤولية األرسيــة وصناعــة القــرار أكــر تعقيــدا، مــا يفــرض ضغــوط اضافيــة عــى الفتيــات القــارصات، 

قــد تصــل إىل مارســة العنــف ضدهــا مــن جميــع أفــراد أرسة الــزوج.  وعنــد النظــر إىل نســب املطلقــات مــن اإلنــاث الــاليت 

تزوجــن دون 18 ســنة يتبــن أن 5.3% مــن اإلنــاث حملــة الجنســيات األخــرى هــن مطلقــات حاليــاً و3.7% مــن األردنيــات 

و1.8% مــن الســوريات، يف حــن مل تتجــاوز نســب اإلنــاث األرامــل واملنفصــالت معــاً الواحــد الصحيــح. 
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وأوصــت الدراســة إىل الحاجــة إىل إيجــاد اســرتاتيجية، أو سياســات يتــم اقرارها عى املســتوى الوطنــي ملكافحــة زواج القارصات 

وآثــاره الســلبية، ورضورة خلــق بيئــة داعمــة للتغيــر املجتمعــي مــن خــالل التوعيــة لكافــة رشائــح املجتمــع، وتحفيــز الرســائل 

اإلعالميــة التــي تعمــل عــى رفــع درجــة الوعــي بشــأن اآلثــار الســلبية الناتجــة عــن زواج القــارصات. كــا دعــت الدراســة إىل 

رضورة ضــان حــق التعليــم بالنســبة لجميــع القــارصات املتزوجــات عــن طريــق اســرتاتيجيات التعليــم غــر النظامــي، ودعــم 

برامــج الصحــة االنجابيــة وتطويرهــا كــا اقرتحــت الدراســة إىل ضبــط زواج القــارصات مــن خــالل الغــاء االســتثناء واعتبــار 

ســن الزواج 18 ســنة ملزما للجنسن.    





] XIX [

 

Executive Summary

The study of the child marriage in Jordan has aimed at identifying the rate of spreading of this 

phenomenon among Jordanians and non-Jordanians, finding out the reasons and its different 

adverse effects, as well as coming up with recommendations that contribute to the reduction of 

the marriage of underage girls and its negative impacts, in addition to supporting the design of 

the most effective national programs that can enhance the positive trends and practices of the 

community to deal with the phenomenon.

To achieve the objectives of the study, the descriptive and analytical approach which combines the 

quantitative and qualitative method has been adopted by using qualitative and quantitative tools in 

data collection and analysis through depending and reviewing the annual reports of the Supreme 

Judge Department, and reading and analyzing the Jordan Population and Housing Census 2015, in 

addition to the evidence gathered by the focus groups discussion.

The results of the study have indicated that there are factors and reasons that forced families to 

marry off their daughters. Poverty, getting rid of financial responsibilities, and protecting honor 

of the girl are considered the main reasons that lead to the marriage of the underage girls, while 

other reasons have sprung up among most of Syrian families due to custom and traditions, and 

protection of honor and dignity of the girl because of refugee.

Data collected from the Department of the Chief Justice and the Department of Statistics has 

confirmed that there is a growing problem at the national level in terms of underage marriage of 

girls who are generally below 18, and in particular among Syrian females.

The statistical analysis and field research for different target groups revealed that marrying off 

girls under 18 years is increasing in Jordanian society, where there is a clear rise in the number 

of marriages of girls who are below 18 years old during 2011-2015; where the ratio rose from 
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13.7% in 2010 to 15% in 2013. The ratio continued to rise in 2014 and 2015, as the ratios reached 

(16.2% and 18.1% respectively). The highest ratio was in Mafraq Governorate where the ratio 

was 24.5%, followed by Zarqa Governorate at 18.8% and then Irbid Governorate at 17.7%, while 

the remaining nine governorates did not exceed the national level where the ratios of rest of the 

governorates ranged from 13.3% in the capital Governorate, and 5.6% in Tafila Governorate. The 

2015 Population and Housing census showed that the ratio of Jordanian women married below 18 

years ranged between 9.5% in 2011 and 11.6% in 2015, while Syrian women residing in Jordan 

were the greatest in number to have married below 18 years; the ratios ranged between 33.2% in 

2010 and 43.7% in 2015.

In addition, the rate of marriages registered with the Department of the Chief Justice of Syrian 

females who are below 18 during the period of 2011 to 2015 increased compared to the national 

rates recorded; where the rate rose from 12% of the total number of the registered marriages in 

2011 to 18.4% in 2012, 25% in 2013, 32.3% in 2014, and continued to rise in 2015, reaching 

34.6%. This means that one-third of Syrian females who married in 2015 were below 18, while 

this rate was 13.4% at the level national in Jordan.

The statistical data and field research indicated that early marriage deprives girls of completing 

their education due to marriage, as well as depriving them of skills development and employment 

opportunities. Most of the Jordanian underage girls acquire either elementary or preparatory 

education at the rate of (66.7%), while the Syrian girls are holders of elementary or preparatory 

certificates at the rate of (69.3%). In addition, the ratio of the illiterate Syrian women stands at 

(9.8%) while the ratio of the literate women stands at (15.2%). Due to the lack of educational 

opportunities, and dysfunctional social custom and traditions, the study found that the vast 

majority of Jordanian and Syrian women are neither working nor looking for jobs. The females 

who married below 18 were neither working nor looking for jobs. They formed the vast majority 

of the females who married throughout the years, and their rate was between 94.2% for ones who 

married in 2010 and 96.3% for the ones who married in 2015.

The data also indicates that the majority of Jordanian females who are got married below 18  or 

(76.7%) of them are living in houses owned by the family or a member of the family. While 

three-quarters of Syrian females (74.8%) who are got married below 18 are residing in rented and 

unfurnished accommodation.
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The results of the field research manifested that underage marriage has some negative health 

and psychological effects. Consequently, underage marriage leads to encountering difficulties in 

pregnancy and birth, and also increases social responsibilities. The statistical data also indicated 

that more than half of Jordanian women who got married below (18) years, and (69.4%) of the 

Syrian women were not insured. The rate of maternal mortality due to pregnancy of women between 

ages 13-19 were 6.3% of the total deaths that occurred during pregnancy. On the other hand, no maternal 

mortalities occurred among the women between ages 13-19 during the 42 days after delivery (post-

partum period).

The results showed that the ratio of Jordanian women who usually married Jordanian men stands at 

(98.1%), while (97.4%) of Syrian women married Syrian men. Jordanian husbands are more educated than 

their underage wives and their Syrian counterparts. The qualitative and quantitative research confirmed 

that the ratio of the unemployed Jordanian and Syrians husbands are high. (45.3%) of Jordanian husbands 

and (13.6%) of Syrian husbands have permanent jobs. According to the aforementioned ratios, the family 

responsibility and decision-making have become more complicated. As a result, the underage wives are 

usually abused by their husbands' family members. The rate of divorcees who got married below 18 

reveals that 5.3% are of other nationalities, 3.7% are Jordanians, and 1.8% are Syrians, while the rate of 

widows and separated together does not exceed one percent.

The study recommended that there should be a strategy or policies established at the national level to 

combat underage marriage and its negative effects. Moreover, there is a need to create a supportive 

environment for community change through outreach of all segments of society, and to encourage media 

communications that will raise awareness of the negative effects of underage marriage. The study also 

called for the need to ensure the right to education for all underage married women through non-formal 

educational strategies, and to enhance reproductive health and development programs. The study also 

suggested to cancel the  exception  and  considering  the  age  of  18  years  of  marriage is  binding for 

both sexes.
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الفصل االول

املقدمة واملنهجية

1.1  متهيد

بالرغــم مــن أن األردن يُعتــر مــن الــدول املتوســطة إىل املنخفضــة يف أعــداد النســاء اللــوايت تزوجــن قبــل بلوغهــن الثامنــة عرش 

عامــاً، إال أنــه ويف الســنوات الخمــس األخــرة - وبعــد تدهــور الوضــع األمنــي واالقتصــادي يف املنطقــة بســبب الحــروب، ومــع 

تدفــق اللجــوء الســوري - بــدأ موضــوع زواج القــارصات بالظهــور إىل الســطح، ويف ظــل االفــرتاض بــأن األردن سيشــهد ارتفاعــاً 

يف معــدالت حــاالت الــزواج، يف الســنوات القادمــة مــا بــن صفــوف اإلنــاث اللــوايت مل يبلغــن الثامنــة عــرش عامــاً، وخشــية مــن 

أن يرتتــب عــى ذلــك بعــض املشــكالت املتمثلــة يف اســتغالل الفتيــات، واضطهادهــن، وحرمانهــن مــن حقوقهــن، وانعــكاس 

ــة هــذه الدراســة  ــأيت أهمي ــه، ت ــذي ميــر ب ــة، واســتفادة األردن مــن التحــول الدميوغــرايف ال ــك عــى مشــاركتهن يف التنمي ذل

املعمقــة ملوضــوع زواج القــارصات، والتــي تقــوم عــى تشــخيص الواقــع الحــايل الحقيقــي يف األردن.

ــاين  ــل الث ــهب الفص ــة، ويس ــداف، واملنهجي ــل األول األه ــرض الفص ــول؛ يع ــة فص ــة يف خمس ــك الدراس ــم تل ــم تنظي ــد ت وق

ــا، وعربًّيــا، وخاصــة يف األردن، ومــع  مبراجعــة اإلطــار النظــري والدراســات الســابقة التــي تحدثــت عــن زواج القــارصات دوليًّ

الرتكيــز عــى رسد القوانــن والترشيعــات ذات العالقــة، والرامــج والتجــارب الدوليــة يف الحــّد مــن زواج القــارصات. ويقــدم 

الفصــل الثالــث تحليــالً للبيانــات اإلحصائيــة املســتخرجة مــن التعــداد العــام للســكان عــن عــام 2015؛ فيبــن حجــم ظاهــرة 

زواج القــارصات عــى مســتوى املحافظــات، والتقســيات اإلداريــة، كــا يقــدم الفصــل كذلــك قــراءة لبيانــات دائــرة قــايض 

القضــاة للســنوات الخمــس األخــرة، بينــا يســتعرض الفصــل الرابــع نتائــج البحــث النوعــي املتمثــل بحلقــات النقــاش املركــزة 

التــي عقــدت مــع الفئــات املســتهدفة مــن نســاء أردنيــات وســوريات كــن قــد تزوجــن قبــل ســن )18( عامــاً، باإلضافــة إىل 

ــم الدراســة مبلخــص ألهــم  ــات، واملمرضــات، وتختت حلقــات النقــاش مــع املعلــات، واملرشــدات، واملجتمــع املــدين، والطبيب

النتائــج والتوصيــات.

2.1 أهداف الدراسة

هدفــت الدراســة إىل الخــروج بتوصيــات تســاهم يف الحــّد مــن زواج القــارصات يف األردن؛ لتعزيــز خصائــص اإلنــاث، وتعزيــز 

ــر  ــة األك ــج الوطني ــم الرام ــة إىل دعــم تصمي ــة، واســتثار التحــول الدميوغــرايف يف األردن، باإلضاف دورهــن يف مســرة التنمي

نجاعــة، والقــادرة عــى تعزيــز االتجاهــات واملارســات اإليجابيــة لــدى املجتمــع؛ للتعاطــي مــع هــذه املشــكلة، والتقليــل مــن 

اآلثــار الســلبية التــي قــد تتصــل بهــا، وتهــدف بشــكل تفصيــي إىل مــا يــي:

مراجعة األدبيات والتجارب العاملية التي تناولت ظاهرة زواج القارصات.——

مراجعة اإلطار الترشيعي والسيايس يف ضوء الحّد من زواج من هن دون 18 سنة.——
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التعــرف إىل حجــم حــاالت زواج القــارصات عــى املســتوى الوطنــي، وعــى مســتوى املحافظــات والتقســيات اإلدرايــة، ——

واتجاهاتهــا خــالل الفــرتة 2010-2015، وتحديــد البــؤر األكــر حاجــة للتدخــل.

التعرف إىل آثار اللجوء السوري يف زيادة زواج القارصات يف األردن.——

التعرف إىل خصائص املتزوجات دون سن )18( سنة.——

التعرف إىل أسباب  مشكلة زواج القارصات من وجهة نظر الفئات املستهدفة.——

التعرف إىل تجارب النساء األردنيات والالجئات السوريات اللوايت تزوجن قبل بلوغهن )18( سنة. ——

التعرف إىل أسباب زواج القارصات من وجهة نظر الرتبوين، وطبيبات األمومة والطفولة، والقيادات النسائية.——

الخروج بتوصيات محددة؛ للمساهمة يف الحّد من مشكلة زواج القارصات يف األردن.——

3.1 املنهجية

ــك باســتخدام أدوات  ــن املنهجــي الكمــي، واملنهــج النوعــي، وذل ــذي جمــع ب ــي ال ــت الدراســة املنهــج الوصفــي التحلي تبن

نوعيــة وكميــة يف جمــع البيانــات وتحليلهــا. ومــن ميــزات تلــك املنهجيــة الشــمولية إذ أنهــا تناســب دراســات قضايــا املــرأة، 

والنــوع االجتاعــي، مــن حيــث اســتخدام األرقــام، وتفســرها، والتعمــق فيهــا مــن خــالل تجــارب نوعيــة للفئــات املســتهدفة، 

وباألخــص النســاء.

1.3.1 مصادر بيانات الدراسة

التعــداد العــام للســكان واملســاكن 2015 الــذي اجرتــه دائــرة االحصــاءات العامــة، وقــد تــم تحديــد الجــداول املطلوبــة ——

ــة،  ــارصات حســب املحافظــات والتقســيات اإلداري ــع زواج الق ــة توزي ــم تغطي ــث ت ــداد، حي ــع اســتارة التع ــن واق م

والكشــف عــن خصائــص الفتيــات األردنيــات والســوريات عــى عــدد مــن املــؤرشات التعليميــة، والصحيــة، واالقتصاديــة.

التقاريــر الســنوية لدائــرة قــايض القضــاة، والتــي تبــن حــاالت الــزواج املســجلة لإلنــاث الــاليت أعارهــن أقــل مــن )18( ——

ســنة حســب املحافظــة، خــالل الفــرتة 2015-2011.

اجتاعــات الرتكيــز، لقــد تــم تحديــد املحــاور الرئيســة التــي غطتهــا مواضيــع النقــاش وفــق أدلــة لالجتاعــات، حيــث ——

هدفــت أدلــة حلقــات النقــاش املركــزة إىل مناقشــة الفئــات املســتهدفة وتفاعلهــا عــى املحــاور اآلتيــة: اآلراء واالتجاهــات، 

ــزواج  ــة ل ــة، والنفســية، والصحي ــار االجتاعي والثقافــة الســائدة يف املجتمــع، والتغــر الزمنــي للظاهــرة، واألســباب واآلث

القــارصات، وإجــراءات األرسة وســلوكاتها، والتعمــق يف مواضيــع الــزواج والتعليــم، والــزواج والصحــة اإلنجابيــة، والبحث يف 

مواجهــة املشــكالت املرتتبــة عــن زواج القــارصات واملقرتحــات؛ وذلــك لتصميــم الخدمــات والرامــج التنمويــة وتحســينها.
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2.3.1 مجتمع الدراسة وعيناته

إن مجتمع الدراسة هو اإلناث املتزوجات دون سن )18( سنة، أو املخطوبات، وقد تم االعتاد عى ما يي:

ــام للســكان —— ــداد الع ــره التع ــذي وف ــي، وال ــاث دون ســن )18( ســنة عــى املســتوى الوطن ــزواج اإلن الحــر الشــامل ل

واملســاكن 2015، وقــد حــر عــى املســتوى الوطنــي )54,120( حالــة زواج ألنثــى دون ســن )18( ســنة خــالل الفــرتة 

.2015-2010

الحــر الشــامل لحــاالت الخطوبــة لإلنــاث دون ســن )18( ســنة، والتــي وفرتهــا التقاريــر الســنوية الصــادرة عــن دائــرة ——

قــايض القضــاة.

عينــات مــن الرشائــح املســتهدفة يف املحافظــات التــي بينهــا التعــداد أنهــا أكــر كثافــة لحــاالت زواج القــارصات كــا يبينهــا ——

اآليت: الجدول 

جدول رقم )1( توزيع الفئة املستهدفة يف حلقات النقاش املركزة

مقر انعقاد حلقة النقاشالعددالفئة املستهدفةاملحافظة

جمعية حاية األرسة والطفولة8إناث أردنيات تزوجن دون سن )18( سنةإربد

جمعية حاية األرسة والطفولة10إناث سوريات تزوجن دون سن )18( سنةإربد

مدرسة ذات النطاقن الحكومية11مرشدات ومعلاتإربد

وزارة التخطيط والتعاون الدويل8مجتمع مدينالعاصمة

8مرشدات ومعلاتالعاصمة
مدرسة إعدادية إناث النزهة الثانية- 

األونروا

العاصمة
أمهات لديهن فتيات تزوجن قبل بلوغ )18( 

عاماً
9

مدرسة إعدادية إناث النزهة الثانية- 

األونروا

معهد العناية بصحة األرسة – نور الحسن 8إناث سوريات تزوجن دون سن )18( سنةالعاصمة

معهد العناية بصحة األرسة – نور الحسن 8طبيبات وممرضات األمومة والطفولةالعاصمة

معهد العناية بصحة األرسة – نور الحسن 8قيادات مجتمع محيالعاصمة

6طبيبات وممرضات األمومة والطفولةالزرقاء
مركز عائشة أم املؤمنن الصحي- 

عيادة األونروا 

معهد العناية بصحة األرسة – نور الحسن7طبيبات وممرضات األمومة والطفولةاملفرق – مخيم الزعرتي
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3.3.1 إجراءات البحث

قــام الفريــق البحثــي مبراجعــة التقاريــر الدوليــة والوطنيــة، والدراســات الوطنيــة والعربيــة، حيــث متــت مراجعــة األدبيات ——

التــي تبحــث يف أســباب زواج مــن هــم دون )18( عامــاً، واآلثــار املرتتبــة عــن وقــوع الــزواج، وبحثــت كذلــك يف البيانــات 

املتوفــرة عامليًّــا، والرامــج والتدخــالت التــي تُطبــق يف دول العــامل، وتقييــم تلــك الرامــج مبنهجيــات علميــة. كــا كشــفت 

الدراســات الســابقة عــن اســرتاتجيات الــدول العربيــة يف التقليــل مــن معدالتــه، وتــم قــراءة عــدد مــن الدراســات الخاصــة 

باملجتمــع األردين، ومجتمعــات اللجــوء يف األردن، وتحليلهــا.

أجــرى الفريــق البحثــي عــدداً مــن املقابــالت مــع القطــاع العــام، واملنظــات الدوليــة، واملجتمــع املــدين، حيــث أجريــت ——

ــة  ــد العناي ــة، ومعه ــة األرسة والطفول ــة حاي ــيف، وجمعي ــة اليونيس ــط، ومنظم ــع وزارة التخطي ــة م ــالت املعمق املقاب

ــروا«، وركــزت املقابــالت عــى التعــرف إىل السياســات، والرامــج واألنشــطة التــي  ــة الغــوث »األون بصحــة األرسة، ووكال

تقدمهــا تلــك املؤسســات الدوليــة والوطنيــة؛ للتعامــل مــع زواج مــن هــم دون )18( عامــاً.

مراجعــة بيانــات التعــداد العــام للســكان واملســاكن، حيــث تــم االعتــاد عــى بيانــات التعــداد العــام للســكان واملســاكن ——

ــام والنســب  ــاً، وعــرض األرق ــل إمتــام )18( عام ــن قب ــن والالجئ ــي وقعــت لألردني 2015 يف األردن؛ لرصــد الزيجــات الت

املئويــة لحجــم زواج القــارصات وانتشــاره، ودراســة الخصائــص االقتصاديــة واالجتاعيــة لهــن حســب الجنســية، وســنة 

الــزواج والتوزيــع الجغــرايف مــن 2010 إىل 30/11/2015، ويُعــد هــذا التاريــخ اإلســناد الزمنــي للتعــداد العــام للســكان 

واملســاكن 2015.

ــة —— مــن خــالل معرفــة البــؤر الســاخنة-أي األكــر انتشــاراً لحــاالت زواج القارصات-تــم التنســيق مــع املجتمعــات املحلي

الفاعلــة؛ لعقــد حلقــات نقــاش مركــزة مــع نســاء كــن قــد تزوجــن قبــل بلوغهــن )18( عامــاً، إضافــة إىل حلقــات النقــاش 

املركــزة مــع أصحــاب العالقــة.

4.3.1 تحليل البيانات

ــراءة  ــج Excel  يف ق ــى برنام ــاد ع ــم االعت ــدان، وت ــة املي ــية لعين ــات األساس ــال البيان ــج SPSS يف إدخ ــتخدام برنام ــم اس ت

وتحليــل الجــداول والتكــرارات الصــادرة عــن كل مــن دائــرة اإلحصــاءات العامــة، ودائــرة قــايض القضــاة، أمــا البيانــات النوعيــة 

ــع إىل  ــا حســب املواضي ــا، وتنظيمه ــم تفريغه ــزة، فت ــاش املرك ــات النق ــالت، وحلق ــن املقاب ــا الدراســة م ــت عليه ــي حصل الت

ــم االســتعانة باســتخدام برنامــج ATLAS.ti ؛ ملعالجــة  ــات، وت ــكار والكل ــا حســب تكــرار األف ــم تبويبه محــاور رئيســة، وت

البيانــات كعامــل مســاعد لقدرتــه عــى التعامــل مــع النصــوص وترميزهــا.

4.1 محددات الدراسة

مــن املعــروف أن الدراســات النوعية-التــي ال تكتفــي باألرقــام وقراءتهــا، وترتكــز عــى تجربــة الفئــات املدروســة-تحتاج إىل 

وقــت أكــر نســبيًّا مــن الدراســات اإلحصائيــة، حيــث إن فريــق البحــث كان محــدداً بفــرتة زمنيــة إلنجــاز الدراســة، وبالتــايل مل 

يتمكــن مــن التوســع يف عقــد املزيــد مــن حلقــات النقــاش يف محافظــات أخــرى مــن اململكــة.
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ــّد مــن فريــق البحــث االلتــزام املطلــق بأخالقيــات البحــث، وقبــول املبحوثــن  كــا أن مثــل تلــك الدراســات الحساســة ال ب

ــزاً. ــة يف حلقــات النقــاش املركــزة؛ مــا يحــّد مــن االطــالع عــى تجــارب أكــر تنوعــاً ومتي ــات املشــاركة الطوعي واملبحوث

باالضافــة اىل أن البحــوث النوعيــة ال تــؤدي إىل تعميــم نتائجهــا، وبالتــايل فــإن نتائــج تلــك الدراســة لــن تعمــم عــى املجتمــع 

األردين إال مبــا يتعلــق باملحــور اإلحصــايئ، ومعرفــة انتشــار حــاالت الــزواج ملــن هــم دون )18( عامــاً يف األردن، أمــا االتجاهــات 

والســلوك واملارســات والتجــارب فهــي تعمــم فقــط عــى عينــة تلــك الدراســة.

ومــن املحــددات الســتخدام للبيانــات اإلحصائيــة املســتمدة مــن التعــداد العــام للســكان بــأن التعــداد يجــرى مــرة كل عــرش 

ســنوات، وعــدم توفــر مصــادر اخــرى للبيانــات التــي انتجهــا التعــداد الســكاين  كاملســوح األرسيــة، األمــر الــذي يعيــق تتبــع 

اتجاهــات ظاهــرة زواج القــارصات خــالل الفــرتة بــن التعــدادات، باالضافــة اىل ان بيانــات التعــداد العــام للســكان واملســاكن 

2015 مل تعكــس كافــة حــاالت الــزواج عــام 2015، اذ مل تشــتمل عــى حــاالت الــزواج التــي متــت خــالل شــهر كانــون اول مــن 

عــام 2015.

5.1 صعوبات الدراسة

تتمثــل الصعوبــات يف الحصــول عــى البيانــات حســب الخصائــص املطلوبــة، والتــي قــد ال تكون متوفــرة يف الناذج املســتخدمة 

يف تســجيل حــاالت الــزواج، مــا يتطلــب إعــادة النظــر يف تصميــم هــذه النــاذج؛ لتغطيــة كافــة الخصائــص الدميوغرافيــة، 

واالجتاعيــة، واالقتصاديــة، وغرهــا.

6.1 مميزات الدراسة

تتميــز تلــك الدراســة باســتخدامها-وألول مــرة عــى املســتوى الوطنــي واإلقليمي-لبيانــات التعــداد الســكاين، والــذي يعتــر مــن 

أكــر العمليــات اإلحصائيــة التــي تقــوم بهــا الدولــة، والتــي ميكــن مــن خاللهــا الحصــول عــى بيانــات تفصيليــة عــن الســكان، 

وخصائصهــم االجتاعيــة، والدميوغرافيــة، واالقتصاديــة، وغرهــا مــن الخصائــص التــي ميكــن تبويبهــا حســب الجنــس، ومــن 

ثــم تحديــد العمــر وقــت الــزواج األول؛ لتكــون أحــد املصــادر الرئيســة لدراســة زواج القــارصات، كــا متكننــا بيانــات التعــداد 

الســكاين مــن مقارنــة البيانــات املتحصــل عليهــا بــن املناطــق املختلفــة يف الدولــة، ملعرفــة مــدى انتشــار هــذه املشــكلة.
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1.2 زواج القارصات عامليًّا واصطالحيًّا

ــا حقــوق اإلنســان  ــة مــن قضاي ــاً كقضي ــوراً وإناث ــا ذك ــة زواج مــن هــم دون )18( عام ــدويل بقضي ــام ال بالرغــم مــن االهت

وحقــوق الطفــل، إال أن أعــداد الفتيــات اللــوايت يتزوجــن، أو يدخلــن يف عالقــات جنســية قبــل )18( عامــاً يف ازديــاد ملحــوظ، 

حيــث تنتــرش تلــك الظاهــرة يف الــدول اإلفريقيــة؛ فدولــة مثــل النيجــر )75%( مــن فتياتهــا متزوجــات أو دخلــن يف عالقــة 

جنســية قبــل بلوغهــن عامهــن الثامــن عــرش، وتــزداد تلــك النســبة يف مناطــق الجنــوب؛ أي القرويــة، لتتخطــى )88%( يف بعــض 

املناطــق النيجريــة اإلفريقيــة.1 وحينــا ندقــق يف األرقــام العامليــة، نجــد أن )720( مليــون امــرأة عــى قيــد الحيــاة كانــت قــد 

تزوجــت أو دخلــت يف عالقــة قبــل عامهــا الثامــن عــرش؛ أي )10%( مــن ســكان العــامل. وتتــزوج )15( مليــون فتــاة ســنويًّا؛ 
ــا؛ أي تتــزوج )28( فتــاة يف كل دقيقــة.2 مبعــدل )41( ألــف فتــاة يوميًّ

غــر أن مــن املهــم يف هــذا الســياق اإلشــارة إىل أن مشــكلة الــزواج أو الدخــول يف عالقــة جنســية ملــن هــم دون )18( عامــاً 

ال تقتــر عــى الــدول الفقــرة والناميــة كــا قــد يتخيــل البعــض، بــل إنهــا تعــد مشــكلة عامليــة تكتســح الكثــر مــن الــدول 

الغنيــة واملتقدمــة تحــت مســميات مختلفــة؛ ففــي دول الغــرب، هنــاك أعــداد هائلــة مــن الفتيــات اللــوايت يقمــن عالقــات 

ــل  ــن عوام ــات بشــكل أســايس م ــأيت االختالف ــة عــرش3. وت ــوغ ســن الثامن ــل بل ــات، قب ــات عازب ــد يصبحــن أمه جنســية، وق

أخــرى مرتبطــة بعوامــل التنميــة، والنــوع االجتاعــي؛ أي حصــول الفتيــات عــى املــوارد االقتصاديــة، واملعرفيــة، والقــدرة عــى 

اســتخدامها؛ مبعنــى أن هنــاك اختــالف شاســع يف اإلتاحــة، والوصــول إىل املعلومــات، والخدمــات الصحيــة، واســتخدام موانــع 

الحمــل، وغرهــا مــا بــن الــدول الفقــرة والغنيــة.

وتقــدم التقاريــر والدراســات الدوليــة صــورة ســوداوية للغايــة عــن الفتيــات الصغــرات املتزوجــات، فتصفهــن بأنهــن أكــر 

الفئــات تهميشــاً وحرمانــاً يف العــامل؛ فهــن يحرمــن مــن التعليــم، وبالتــايل يحرمــن مــن فــرص املعرفــة واملهــارات، وبالتــايل فــرص 

ــزوج، وأكــر عرضــة  ــة، ويف أرس ال ــا، ومضطهــدات يف بيــت الزوجي العمــل الالئــق لهــن وألرسهــن، وهــن مهمشــات مجتمعيًّ

للعنــف، وال ميتلكــن قــراراً يف حياتهــن، ويف أجســادهن، وخياراتهــن يف العالقــة الزوجيــة واإلنجــاب غــر متاحــة، كــا أنهــن أكــر 

الفئــات عرضــة للمخاطــر الصحيــة والنفســية4.

واســتخدمت عــدة مصطلحــات للتعبــر عــن زواج الفتيــات دون )18( ســنة؛ فاســتخدم مصطلــح زواج القــارصات، وهــو األكــره 

تشــدداً يف رفــض الــزواج، ويف مواطــن أخــرى، يســتخدم مصطلــح زواج األطفــال أو الــزواج املبكــر، وجميعهــا يــراد بهــا حســب 

UNFPA, 2012, Marrying too Young: End Child Marriage, United Nations Population Fund UNFPA, New York .1

 UNICEF, 2014, A Study on Early Marriage in Jordan 2014, Amman, Jordan .2

Look at: A League Table of Teenage Births in Rich Nations, UNICEF. And , Treffes, P., 2003, Teenage Pregnancy, a Worldwide Problem, Netherlands, 147)47( .3

 UNFPA, 2012, Marrying too Young: End Child Marriage, United Nations Population Fund UNFPA, New York .4
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تعريــف اليونيســيف )2015(: »الــزواج الرســمي، أو االتصــاالت الجنســية العرفيــة أو القانونيــة املعــرتف بهــا كــزواج رســمي 

تــم قبــل الثامنــة عــرشة، ومــع أن هــذا الــزواج ميتــد أحيانــاً ليشــمل الذكــور كذلــك، إال أن عــدد الفتيــات املشــموالت يف هــذا 

النــوع مــن الــزواج يفــوق عــدد الفتيــان بكثــر. وال يقــف التعريــف عنــد ذلــك الحــد الوصفــي املحايــد، بــل يتعــداه إىل تبنــي 

تعريــف قيمــي مســبق يذهــب إىل القــول بــأن زواج اإلنــاث لــه آثــار ســلبية أعمــق مــن زواج الذكــور، ويفــرتض أنــه يؤثــر 

ســلبيًّا عــى حيــاة الفتيــات، ويضــع نهايــة لطفولتهــن ومراهقتهــن، بتحميلهــن أدواراً ومســؤوليات قبــل نضوجهــن الجســاين، 

والنفــيس، والعاطفــي5«.

هــذا، ومــن املفيــد التمييــز بــن التعريفــات الدوليــة لــزواج القــارصات أو األطفــال الــذي ُحــدد دون )18( ســنة، وبــن تعريــف 

عمــر الطفولــة يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل الــذي مل يكــن حاســاً فيــا يتعلــق بســن الرشــد، إذ إن املــادة األوىل مــن االتفاقيــة 

قــــد فتحــــت املجــــال إلمكانية انتهــــاء ســــن الطفولــة قبــل ســــن )18( كاملــــة؛ لذلــك دعــت لجنــــة حقــوق الطفــل 

الــــدول األطراف يف االتفاقية إىل مراجعــــة ســــن الرشــــد يف ترشيعاتها الوطنية إذا كان محــــدداً بأقــل مــن )18( عاما6. وقد 

يكــون ذلــك مــا يــرر اســتخدام مصطلــح »القــارصات« بــدالً مــن »األطفــال«، حيــث يعــرف القــارص قانونيًّــا بأنــه: »كل إنســان 

ــه كل فــرد يعجــز عــن تــويل مســؤولية  ــدِه، أو ويل أمــره، ويعــرف أيضــاً بأن ــة وال ــة، ومــا زال تحــت وصاي ــة الطفول يف مرحل

نفســه القانونيّــة، ويكــون مرتبطــاً ارتباطــاً مبــارشاً بعائلتــِه، ويف أغلــب دول العــامل يعــد كل فــرد تحــت الســن القانــوين، والــذي 

يقــدر يف ُعمــر الثانيــة عــرش عامــاً قــارصاً قانونيــاً.«

2.2 أسباب زواج القارصات

وفقــاً للبيــان املشــرتك7 الــذي أصدرتــه املنظــات الدوليــة، والتــي منهــا: اليونيســف، وهيئــة األمــم املتحــدة لتمكــن املــرأة، 

ــم عــدة أســباب  ــم تقدي ــف العاملــي8 لعــام 2013 ت ــة، والتحال ــدوق األمــم املتحــدة للســكان، ومنظمــة الصحــة العاملي وصن

لــزواج القــارصات منهــا:

أن بعض اآلباء واألمهات يعتقدون أن الزواج املبكر سيحمي بناتهم من العنف الجنيس.——

أن األرس الفقــرة تــزوج بناتهــا الصغــار؛ للحــّد مــن عــدد األطفــال الذيــن يحتاجــون إىل الطعــام، والكســاء، والتعليــم. ويف ——

بعــض الثقافــات، يكــون الحافــز الرئيــس هــو املهــر الــذي يدفعــه الــزوج املحتمــل لقــاء العــروس الصغــرة.

ــض —— ــال- يف بع ــبيل املث ــى س ــى زواج األطفال-ع ــدام ع ــع األرس لإلق ــع أن تدف ــة يف املجتم ــوط االجتاعي ــن للضغ ميك

ــى األرسة. ــة ع ــب الرك ــوف يجل ــوغ س ــن البل ــل س ــات قب ــج البن ــد أن تزوي ــات يعتق الثقاف

بعــض املجتمعــات تعتقــد أن الــزواج املبكــر مــن شــأنه أن يحمــي الفتيــات مــن االعتــداءات الجنســية والعنــف، ويــرون ——

أنهــا وســيلة للتأكــد مــن منــع حمــل االبنــة خــارج إطــار الــزواج، وجلــب العــار للعائلــة.

United Nations Children’s Fund )2015(. Child Protection from Violence, Exploitation and Abuse.  .5

6. املادة األوىل من االتفاقية ) ألغراض هذه االتفاقية، يعني الطفل كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عرشة، ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه( اتفاقية 
حقوق الطفل الصادرة عن األمم املتحدة واملنشورة عى الصفحة 3993 مـن عدد الجريدة الرسمية رقم 4787 تاريخ 16 – 10 – 2006.

7. منظمة الصحة العاملية، 2014، بيان نيويورك، Every Women Every Child/Girls Not Brides مركز وسائل اإلعالم: زواج األطفال: 39 ألف زيجة كل يوم، 7 آذار 2013. 
/WWW.WHO.int/ mediacenter/news.    

 PMNCH/United Nations Foundation/ UNFPA/UNICEF/UN Women/WHO/World Vision /World YMCA. .8
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ترى العديد من العائالت أيضاً أن تزويج بناتهم مبكراً هو ببساطة الخيار الوحيد الذي يعرفونه.9——

أمــا يف تقريــر اليونيســيف لعــام )2001(، فقــد ذكــرت أســباب شــبيهة بالبيــان، وأســباب إضافيــة لــزواج القــارصات، أهمهــا: 

الفقــر، وحايــة الفتيــات مــن التحــرش الجنــيس، باإلضافــة إىل التهميــش االجتاعــي، أو اســتعباد الفتيــات بدرجــات متفاوتــة 

ــاة وســيلة لضــان  ــر للفت ــزواج املبك ــد ال ــد تع ــاك شــعوب كالهن ــة، فهن ــة إىل دور الثقاف ــره، إضاف ســواء أكان جنســيًّا أم غ

انتقــال امللكيــة واألمــوال ضمــن العائــالت، وتــرى شــعوب أخــرى أن يف الــزواج املبكــر للفتــاة تعزيــزاً للعالقــات داخــل أو بــن 

املجتمعــات، وتفــادي حــاالت الحمــل خــارج الــزواج10.

أمــا »جــن وكــورز« )2007( فقــد بحثتــا يف ســؤال: مــا العوامــل التــي تســهم أو متنــع الــزواج يف عمــر مبكــر؟ فباالعتــاد عــى 

املســوحات الدميوغرافيــة والصحيــة، تناولــت الباحثتــان يف بحثهــا )20( دولــة مــن الــدول التــي تنتــرش فيهــا ظاهــرة زواج 

ــة. وقــد بــن  ــم تحليــل )12( عامــاًل مــن العوامــل املســببة للخطــر والحاي ــؤر الســاخنة(، وقــد ت األطفــال، مبــا يســمى )الب

البحــث أن أربعــة عوامــل ذات ارتبــاط وثيــق بــزواج األطفــال: عامــل تعليــم البنــات؛ وهــو العامــل األهــم عــى اإلطــالق يف 

زواج األطفــال. وعامــل فــرق العمــر بــن األزواج والزوجــات؛ أي الــزواج غــر املتكافــئ، ومــا يرتتــب عليــه مــن مخرجــات ســلبية 

كالعنــف األرسي. وعامــل االختــالف املناطقــي؛ مــا يســتدعي الرتكيــز عــى املناطــق األكــر تعرضــاً لــزواج األطفــال. وأخــراً 

عامــل فقــر األرسة، ومــا يرتتــب عليــه مــن دعــم لــألرس يف تكاليــف تأخــر زواج بناتهــن11.

ــت  ــاث، فكان ــور واإلن ــاً مــن الذك ــة عــرش عام ــد أســباب زواج ملــن هــم دون الثامن ــي اختلفــت يف تحدي ــا الدراســات الت أم

ضمــن رؤيــة فقهيــة تدعــو إىل التبكــر يف زواج الفتيــان والفتيــات؛ ففــي دراســة القضــاة )2010( بعنــوان »التبكــر يف الــزواج 

واآلثــار املرتتبــة عليــه« هدفــت الدراســة إىل البحــث يف مســألة التبكــر يف الــزواج، واآلثــار املرتتبــة عليــه مــن خــالل بحــث 

ــة  ــوص الرشعي ــتقراء النص ــالل اس ــن خ ــة م ــات العربي ــض الترشيع ــخصية األردين، وبع ــوال الش ــون األح ــارن بقان ــي مق فقه

ــه؛ حرصــاً عــى  ــزواج، وتحــث علي ــت الدراســة إىل أن الرشيعــة اإلســالمية تدعــو إىل التبكــر يف ال والقواعــد العامــة، وتوصل

الشــباب مــن االنحــراف، ولصيانــة املجتمــع مــن أي فســاد، حيــث يبــن الباحــث أن الحاجــة إىل التبكــر يف الــزواج رضورة يف 

العــر الحــارض بســبب ضعــف القيــم، ولكنــه اســتدرك بارتبــاط الــزواج باشــرتاط النضــج، وهــو مــا يختلــف مــن شــخص آلخر، 

ومــن مجتمــع آلخــر. كــا بــن الباحــث يف دراســته أن الرشيعــة اإلســالمية تجيــز زواج الصغــار ضمــن ضوابــط ورشوط معينــة 

حددهــا الفقهــاء، وهــي بذلــك ال تحــدد ســناً معينــا للــزواج، أمــا قوانــن األحــوال الشــخصية تحــدد ســنًّا معينــة للــزواج، وال 

تجيــز زواج الصغــار؛ خشــية إلحــاق الــرر بهــم، ومراعــاة ملصلحتهــم. وأشــارت الدراســة إىل تفــاوت يف آراء العلــاء بالنســبة 

لآلثــار املرتتبــة عــى التبكــر بالــزواج؛ فمنهــم مــن يــرى أن مثــل هــذا الــزواج يرتتــب عليــه آثــاراً ســلبية، ومنهــم مــن يــرى أنــه 

يرتتــب عليــه آثــار إيجابيــة12.

2. 3 اآلثار الدميوغرافية والصحية والنفسية لزواج القارصات

ــامل،  ــات يف الع ــول املراهق ــة ح ــات الدميوغرافي ــن البيان ــام )2013( ع ــكان لع ــدة للس ــم املتح ــدوق األم ــف تقرير صن كش

9.  املرجع السابق.

10.  جريدة الرشق األوسط، اليونيسيف، العدد 8135، 1/3/2001.

 Jain,S. and Kurz., 2007, New Insights on Preventing Child Marriage: A Global Analysis of Factors and Programs, International Center for .11
Research on Women )ICRW(, Washington DC.

12.  القضاة، مصطفى، 2010، التبكر يف الزواج واآلثار املرتتبة عليه دراسات فقهية قانونية مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، مج. )26(، ع)1(.
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كــا تحــدث التقريــر عــن الواقــع الــذي تعيشــه املراهقــات، والدوافــع الكامنــة والتكاليــف الباهظــة ملــا وصفــه بـــ »أمومــة 

ــة،  ــدان النامي ــات دون ســن )18( يف البل ــة والدة لفتي ــف حال ــوم يشــهد )20( أل ــأن كل ي ــر ب ــر التقري ــث ذك ــة«، حي الطفول

وتشــهد البلــدان املتقدمــة النمــو أيضــاً حــاالت مــن هــذا القبيــل، ولكــن عــى نطــاق أصغــر بدرجــة كبــرة. وتوصــل التقريــر 

إىل أن )3.7( مليــون فتــاة تنجــب وهــي تحــت ســن )18(، وبــن التقريــر أثــر الحمــل عــى الصحــة، والتعليــم، واإلنتاجيــة، 

ــة  ــاء لطفول ــات مــن املــدارس، وإنه ــؤدي إىل تــرب الفتي ــرة، إذ ي ــدة، وعــى مســتويات كث والضغــوط مــن اتجاهــات عدي

الفتــاة، ويلقــي عــى كاهــل فتــاة صغــرة مســؤوليات أكــر مــن عمرهــا مــع زوجهــا وعائلتــه، كــا أوضــح التقريــر أن تغيــراً 

ــا يطــرأ عــى حيــاة أيــة فتــاة مراهقــة عندمــا تصبــح حامــاًل، ونــادراً مــا يكــون هــذا التغيــر إىل األفضــل. جذريًّ

ــة الفقــر  ــب إدام ــوالدة، إىل جان ــاة متــوت ســنويًّا؛ بســبب مضاعفــات الحمــل وال ــف فت ــر إىل أن )70( أل كــا تطــرق التقري

والحرمــان مــن الحقــوق األساســية، وإهــدار إمكانــات الفتيــات. وبــن التقريــر األســباب الكامنــة لحمــل الفتيــات قبــل ســن 

الثامنــة عــرشة، والتــي تشــمل: زواج األطفــال، وعــدم املســاواة بــن الجنســن، والفقــر، وعــدم الحصــول عــى خدمــات التثقيف 

والصحــة اإلنجابيــة، وضعــف االســتثارات مــن أجــل الفتيــات. وأوىص التقريــر األممــي الــدول التــي يتــم فيهــا زواج الصغــرات 

بوضــع الترشيعــات التــي متنــع الــزواج تحــت ســن )18( ســنة؛ لتــاليف األخطــار الصحيــة الجســيمة عــى صحــة الفتــاة وجنينهــا 

ا للأمســاة التــي تنتــج عــن زواج القــارصات13. يف حــال الحمــل تحــت هــذا الســن؛ مــا قــد يضــع حــدًّ

ــر«، 2014،  ــار الســلبية الصحيــة عــى وجــه الخصــوص، مــا قامــت بدراســته »فاول ومــن الدراســات التــي تحدثــت عــن اآلث

ــة،  ــات الدولي ــا املنظ ــوم به ــي تق ــة الت ــائل التوعي ــن رس ــزز م ــات تع ــات وتوصي ــروج ببيان ــتها الخ ــدف دراس ــد كان ه فق

ــث اســتهدفت  ــارصات، حي ــن زواج الق ــّد م ــا يف الح ــورب« يف حمالته ــن، و »مــريس ك ــة الالجئ ــل: اليونيســيف، ومفوضي مث

ــوايت هــن أصــاًل متزوجــات  ــالت مــع املراجعــات الســوريات الل ــد، وعقــدت مقاب ــة إرب ــة يف مدين ــادات الصحي ــة العي الباحث

قــارصات، أو األرس التــي تحــر فتياتهــا للــزواج قبــل بلــوغ )18( ســنة، باإلضافــة إىل عــدد مــن املقابــالت مــع العاملــن يف 

تلــك العيــادات. ووضحــت الدراســة أن الفتيــات تعــاين مــن زيــادة مخاطــر اإلصابــة مبشــكالت صحيــة مختلفــة مثــل: اإلصابــة 

بناســور الــوالدة، وتزايــد مخاطــر الوفيــات أثنــاء الــوالدة، واألمــراض املرتبطــة بالــوالدة، وتزايــد مخاطــر اإلصابــة بفــروس نقــص 

املناعــة املكتســبة/ اإليــدز، وأن تلــك املخاطــر الصحيــة هــي بســبب الحمــل، وأوصــت الدراســة بــأن تقــوم املؤسســات الدوليــة 

واملحليــة باالهتــام بالرتكيــز عــى منــع املشــكالت الصحيــة أكــر مــن اهتامهــا مبنــع زواج القــارصات، حيــث تــرى أن تلــك 

املؤسســات يجــب أن تضــع جهــوداً أكــر يف مواجهــة املشــكالت املرتتبــة عــن زواج القــارصات؛ وذلــك ألنــه مــن الصعــب أن 

يتــم إيقــاف ســلوك األرس يف تزويــج فتياتهــا الصغــرات. ودعــت اليونيســيف يف اســتمرار حمــالت التوعيــة حــول اآلثــار الســلبية 

لــزواج القــارصات، ولكنهــا تــرى أنــه يجــب أن يكــون هنــاك تربيــة جنســية صحيــة، وإرشــادات ملنــع الحمــل املبكــر، والعنــف 

األرسي14.

وتخصصــت دراســة أحمــد وآخريــن )2013( يف البحــث يف تقييــم اآلثــار النفســية للــزواج املبكــر، حيــث هدفــت الدراســة إىل 

تقييــم اآلثــار النفســية، وعامــل االكتئــاب لــدى الفتيــات اللــوايت يتزوجــن مبكــراً، ومقارنتــه مــع الفتيــات الــاليت مل يســبق لهــن 

الــزواج، حيــث جمعــت البيانــات مــن )100( امــرأة يف الباكســتان يف الفئــة العمريــة )13-35( عامــاً، وخلصــت الدراســة إىل أن 

https://www.unfpa.org/sites/default/،13. صندوق األمم املتحدة للسكان، 2013، حالة سكان العامل 2013: أمومة يف عمر الطفولة، مواجهة تحدي حمل املراهقات
files/pub-pdf/AR-SWOP13_0.pdf

 Fowler, R., 2014, Syrian Refugee Families’ Awareness of the Health Risks of Child Marriage and What Organizations Offer or Plan in order .14
to Raise Awareness, SIT Graduate Institute/SIT Study Abroad SIT Digital Collections, Fall 2014.
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الــزواج املبكــر، ومــا يتبعــه مــن تحمــل للمســؤوليات، إضافــة إىل الحمــل املبكــر، واحتاليــة وفيــات األطفــال العاليــة، يجعــل 

مــن الفتيــات عرضــة أكــر للمشــاكل النفســية والجســدية، وفقــدان للثقــة يف العالقــة الزوجيــة، وعــدم القــدرة عــى التكيــف 

واالســتمرار يف عالقــة صحيــة، وبالتــايل، خلصــت الدراســة إىل أن الفتيــات اللــوايت يتزوجــن مبكــراً يتعرضــن إىل حــاالت مــن 

االكتئــاب أكــر ممــن مل يســبق لهــن الــزواج 15.

ــرأي  ــة« ال ــن الوضعي ــن أحــكام الرشيعــة وأحــكام القوان ــزواج املبكــر ب ــور أحمــد )2015( يف دراســته »ال ــدم الدكت ــا ق بين

اآلخــر والنقيــض ملــا طرحتــه الدراســات الدوليــة، ودراســات الصحــة اإلنجابيــة خاصــة مــن آثــار ســلبية للــزواج املبكــر، حيــث 

ــة  ــراءة تاريخي ــام بق ــر، وق ــزواج املبك ــاوية لل ــات الس ــة يف الديان ــكام الرشعي ــتقراء لألح ــة اس ــته الوصفي ــتخدم يف دراس اس

ــا:  ــزواج املبكــر، منه ــات لل ــد مــن اإليجابي ــاك العدي ــن يف دراســته أن هن ــة، وب ــا باألحــكام الوضعي لتجــارب األمــم ومقارنته

تحقيــق املقاصــد الرشعيــة، وإشــباع الغريــزة الجنســية لــكل مــن الذكــر واألنثــى نتيجــة التطــور الجســمي للمراهــق واملراهقــة 

ــه يحقــق غــض البــر، ويقــي مــن أخطــار االنفعــاالت النفســية، ويحــي روح العفــاف  يف ســن )14-16( عامــاً، كــا بــن أن

والــرشف عنــد الشــباب، خاصــة يف ظــل عوملــة الثقافــة، وإشــاعة الفــوىض الجنســية بحجــة الحريــة الشــخصية، كــا خلــص إىل 

أن الــزواج املبكــر يحــي مبــدأ التعــاون االجتاعــي، والرتابــط األرسي16.

4.2  اآلثار االقتصادية لزواج القارصات

اتفقــت معظــم الدراســات]5[ عى أن زواج القــارصات لــه آثــار ســلبية عــى مخرجــات التنميــة البرشيــة؛ فزواجهــن مبكــرا 

ــع  ــل والوض ــل والدخ ــرص العم ــى ف ــول ع ــايل الحص ــارات، وبالت ــة وامله ــن للمعرف ــايل امتالكه ــن، وبالت ــرص تعليمه ــد ف يقي

ــل النمــو االقتصــادي، إال  ــر ويعرق ــد يســهم يف تفــي الفق ــدويل أن زواج القــارصات ق ــك ال ــن البن االقتصــادي األفضــل. ويب

أنــه يعتــر مــن الصعوبــة قيــاس التكلفــة االقتصاديــة لــزواج القــارصات وذلــك ألنــه ال تــزال تلــك املارســات تعتــر مســألة 

اجتاعيــة وليســت اقتصادية. وتربــط معظــم الدراســات القليلــة املتوفــرة اآلثــار االقتصاديــة بتتبــع احتســاب التعليــم، حيــث 

ــة مــن  ــا يصــل إىل 20 يف املائ ــوب الصحــراء، وبنغــالدش »م ــا جن ــك الظاهــرة كأفريقي ــا تل ــدان املتفشــية فيه تشــكل يف البل

حــاالت التــرب بــن الفتيــات يف املرحلــة الثانويــة، وميكــن أن يزيــد تأثــر ســن زواج القــارصات عامــا واحــدا مــن احتــال 

اتقــان القــراءة والكتابــة وإمتــام املرحلــة الثانويــة بعــدة نقــاط مئويــة بــن الفتيــات املتأثــرات«. وبشــكل عــام، يبــن البنــك 

الــدويل يف تقريــره حــول هــل ميكــن قيــاس تكلفــة زواج القــارصات؟ أنــه ال توجــد أبحــاث اقتصاديــة متخصصــة أو تقديــرات 

ــة والنمــو  ــط بالدخــل، واإلنتاجي ــا يرتب ــدان وعــى اقتصادهــا، وم ــزواج القــارصات عــى البل ــة ل ــار االقتصادي واضحــة يف اآلث

االقتصــادي.

 ومــن جهــة أخــرى، أجــرى مجموعــة مــن الباحثــن والباحثــات مراجعــة لألدبيــات املتوفــرة لآلثــار االقتصاديــة للــزواج املبكــر 

يف دراســة متخصصــة17، كانــت أهــم نتائجهــا أن الــدول األكــر فقــرا هــي الــدول التــي ترتفــع فيهــا معــدالت الــزواج املبكــر، 

http://blogs.worldbank.org/voices/ar/education/measuring-economic-cost-child-marriage. ]5[

 Ahmed, s., Khan, S., Alia & Noushad, S., 2013, Psychological Impact Evaluation of Early Marriages, International Journal of Endorsing Health .15
Science Research, Volume 1 Issue 2, December 2013.

16. أحمد، فؤاد، 2015، الزواج املبكر بن أحكام الرشيعة وأحكام القوانن الوضعية، مجلة الحجاز العاملية املحكمة للدراسات اإلسالمية والعربية، ع.12، آب 2015.

Governance and Social Development Resource Center, 2007, Helpdesk Research Report: Child Marriage, http://www.gsdrc.org/docs/open/  .17
HD663.pdf.
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ليكــون زواج  القــارصات واحــد مــن الحلــول التــي تلجــأ اليهــا األرس يف مواجهــة الفقــر، وخاصــة ان كان هنــاك »مهــر« ، وبالتايل 

فــأن األرسة الفقــرة تجنــي املكاســب االقتصاديــة الريعــة عــى املــدى القريــب، ولكنهــا تكــون باملقابــل ، خــرت املكاســب 

التنمويــة البعيــدة املــدى مــن االســتثار يف الفتيــات، ناهيــك عــن حقوقهــن االنســانية بعيدا عــن الحســابات االقتصادية.   

5.2 اسرتاتيجيات وبرامج للحّد من زواج القارصات

بــّن تقريــر صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان لعــام )2016(18 أن برامــج منــع زواج األطفــال تصــب معظمهــا يف اســرتاتجيات 

تضــم أساســاً: متكــن البنــات مــن خــالل التثقيــف، وبنــاء املهــارات، وشــبكات الدعــم، وتعليــم وحشــد اآلبــاء وأفــراد املجتمــع، 

وتعزيــز فــرص التعليــم الرســمي الجيــد للفتيــات، وتقديــم الدعــم االقتصــادي والحوافــز للفتيــات وألرسهــن، وتعزيــز إطــار 

العمــل القانــوين والســيايس الــذي يســاعد عــى التمكــن. وأظهــرت التقييــات أن الرامــج التــي ركــزت عــى “التثقيــف وبنــاء 

املهــارات وشــبكات الدعــم للفتيــات” أفضــت إىل أقــوى النتائــج، وأكرهــا اتســاقاً، أمــا الرامــج التــي حققــت أضعــف التأثــرات 

مــن حيــث تقليــل زواج األطفــال فكانــت هــي الرامــج التــي حاولــت “معالجــة املشــكلة فقــط عــى املســتوى القومــي، مثــاًل 

مــن خــالل تغيــر القوانــن”، كــا أكــد التقريــر أن تطبيــق برامــج الحوافــز رضورة يف الــدول األشــد فقــراً، فذكــر التقريــر تجربــة 

تطبيــق برنامــج الحوافــز يف كينيــا، حيــث اعتمــد عــى تقديــم الحوافــز لــألرسة؛ لبقــاء الفتيــات يف املدرســة، إضافــة إىل تقديــم 

برامــج توعيــة حــول فــروس نقــص املناعــة. وكانــت مخرجــات الرنامــج أنــه رصــد تأجيــل زواج البنــات بنســبة )12%(، وزواج 

البنــن بنســبة )%40(. 

ــن زواج  ــل م ــات للتقلي ــارات الفتي ــاء مه ــه بن ــالدش، هدف ــج آخــر يف بنغ ــم برنام ــكان بتقيي ــم املتحــدة للس ــدوق األم ــام صن ــا ق ك

األطفــال، وكان قــد طبــق يف الفــرتة 2012-2016 مــن قبــل جمعيــة محليــة، حيــث أجريــت الدراســة التجريبيــة عــى نطــاق محــدود 

يف بنغــالدش، مبشــاركة )9000( فتــاة يف الفئــة العمريــة )12-18( عامــاً، واختيــار )72( مجموعــة تجريبيــة خضعــن لتدخــالت الرنامــج، 

و)24(مجموعــة ضابطــة مل يتعرضــن ألي مــن التدخــالت. وتعرضــت مجموعــات التدخــل لواحــد مــن الرامــج الثالثــة اآلتيــة: 

التعليــم: فقــد تلقــت الفتيــات يف املــدارس دروســاً خصوصيــة يف اإلنجليــزي والرياضيــات، ويف خــارج املدرســة، دروســاً يف ——

الحاســوب اآليل، واإلدارة املاليــة.

الثقافــة الحقوقيــة والنــوع االجتاعــي: وتلقــت الفتيــات مــن خاللــه تدريبــاً يف مهــارات الحيــاة التــي ركــزت عــى النــوع ——

االجتاعــي، والحقــوق، واملفاوضــات، والتفكــر النقــدي.

تدريــب عــى مهــارات مختلفــة لكســب الــرزق، مثــل: التدريــب عــى الحاســوب اآليل، وإدارة األعــال، وإصــالح الهواتــف ——

الجوالــة، والتصويــر الفوتوغــرايف، واإلســعافات األوليــة.

وبينــت نتائــج الدراســة التقييميــة أن مجموعــات التدخــل جميعهــا شــهدت انخفاضــاً يف احتــال الــزواج املبكــر مقارنــة باملجموعــة 

ــبة )%31(،  ــي بنس ــوع االجتاع ــة، والن ــة الحقوقي ــول الثقاف ــاً ح ــن تدريب ــوايت تلق ــات الل ــر للفتي ــزواج املبك ــض ال ــة، وانخف الضابط

ــوايت تلقــن تعليــاً أفضــل بنســبة )%23(. ــات الل ــزواج املبكــر بــن الفتي ــك انخفــض ال وكذل

وقــد أكــدت دراســة »الكومونولــث ومنــع زواج األطفــال: دور التعليــم«، 2015 عــى مــا لتعليــم الفتيــات مــن أهميــة يف الحــّد 

.UNFPA ،2016 18. صندوق األمم املتحدة للسكان )2016(، حالة سكن العامل
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مــن احتاليــات تزويجهــن قبــل بلوغهــن )18( ســنة، فقــد ركــزت تلــك الدراســة مبــارشة عــى أن التعليــم هــو االســرتاتجية 

املثــى ملنــع زواج القــارصات يف دول الكومونولــث، أمــا التعليــم املقصــود فهــو الحســاس للنــوع االجتاعــي، والــذي يراعــي 

احتياجــات الفتيــات الصغــرات، وذو نوعيــة جيــدة، وذو أثــر بعيــد املــدى، وهــو التعليــم الــذي يكــون شــامالً ملفهــوم الوطنية، 

والرتبيــة الجنســية، وهــو التعليــم الــذي ال يكــون فيــه متييــز، ويحــرتم املشــاركة املجتمعيــة، واألرسيــة، واألطفــال يف العمليــة 

ــذي ميــارس ضدهــم، وتراعــي  ــف ال ــل عــن العن ــة، وال تغف ــة للطفول ــم صديق ــة التعلي ــة إىل أن تكــون بيئ ــة، إضاف التعليمي

حقوقهــم، وطاقاتهــم اإلنســانية19.

ــن  ــز ب ــن التميي ــل م ــر )2013( إىل التقلي ــج ك ــم املتحــدة للســكان )2016(، وبرام ــدوق األم ــج أخــرى لصن ــم برام ــا تهت ك

الجنســن، وتحقيــق املســاواة، والتقليــل مــن إمكانــات حــدوث العنــف املبنــي عــى النــوع االجتاعــي، وكــا تعمــل تلــك 

الرامــج عــى منهجيــة تعزيــز مشــاركة الرجــال والشــبان ملبــادرات املســاواة، والتمكــن والعدالــة بــن الجنســن، حيــث تســعى 

تلــك الرامــج إىل تغيــر املفاهيــم التقليديــة ملعنــى الرجولــة، والســلوك املتوقــع مــن الذكــور؛ مــا سيســاهم مــن تغيــر الثقافــة 

الســائدة، وبالتــايل التوقعــات أن يقلــل ذلــك مــن زواج القــارصات يف املجتمــع20.

ويف دراســة تحليليــة هامــة، قــام بإعدادهــا مركــز الحاكميــة والتنميــة االجتاعيــة )2007(، حيــث تــم مراجعــة وتحليــل )66( 

برنامجــاً، إضافــة إىل عــدد مــن التدخــالت التــي نفــذت بغايــة الحــّد مــن زواج القــارصات. حيــث نفــذ )49( برنامجــاً وتدخالً يف 

إفريقيــا، و)34( برنامجــاً يف جنــوب آســيا، وأربعــة برامــج يف مناطــق أخــرى مــن العــامل، وقــد بينــت الدراســة أن هنــاك قصــوراً 

بحثيًّــا يف تقييــم الرامــج، وأن الدراســات املتوفــرة قليلــة وضعيفــة يف نوعيتهــا، وأن )10%( مــن تلــك الرامــج املدروســة أجــري 

لهــا بحــث تقييمــي ملــدى نجاعــة الرنامــج، وقــد صنفــت الدراســة الرامــج املدروســة إىل خمســة محــاور أساســية: تعليــم األرس 

واملجتمــع، وتعليــم الفتيــات، ومبــادرات سياســية واقتصاديــة، وبرامــج فــرص اقتصاديــة، وبرامــج حقوقيــة. وقــد قدمــت تلــك 

الدراســة عــدداً مــن الــدروس املســتفادة تشــابهت إىل حــّد مــا مــع العديــد مــن الدراســات، واملراجعــات التقييميــة للرامــج 

والتدخــالت؛ فاملنهجيــة املتعــددة القطاعــات تقــدم العديــد مــن امليــزات، مثــل: الرامــج التــي تركــز عــى إدخــال خدمــات 

برامــج الصحــة، وتنظيــم األرسة إىل الخدمــات الصحيــة واالجتاعيــة األخــرى21، ومنهجيــة شــمول املجتمــع يف جميــع مراحــل 

املــرشوع، ومنهجيــة الرتكيــز عــى األعــار املفصليــة )13 و14( عامــاً، إضافــة إىل أهميــة منهجيــة تعليــم الفتيــات، وإىل الحاجــة 

إىل تكــرار الرامــج وتكييفهــا يف بقــاع مختلفــة مــن العــامل22.

ومــن الدراســات الهامــة أيضــاً، مــا قــام بــه املركــز الــدويل لبحــوث املرأة-وبدعــم مــن منظمــة الصحــة العاملية23-مــن عــرض 

لجميــع برامــج التدخــل، والجهــود الراميــة إىل الحــّد مــن زواج األطفــال، والتــي طبقــت خــالل الفــرتة الزمنيــة 2009-1973، 

وبيّنــت الدراســة أن )150( برنامجــاً وجهــداً قــد طبــق عــى املســتوى الــدويل؛ بهــدف الحــّد مــن زواج األطفــال، وأن أغلبيــة 

الرامــج والجهــود تركــز عــى الفتيــات الصغــرات، وتأخــذ مــن التعليــم، وتقديــم املهــارات املحــور الرئيــس للتدخــل، كــا أن 

معظــم الجهــود جعلــت مــن األرسة واملجتمــع املحــي رشكاء يف تطبيــق الرنامــج، كــا ســعت تلــك الرامــج إىل تغيــر املعايــر 

ــن  ــن؛ لتحس ــادي للوالدي ــم االقتص ــّدم الدع ــج ق ــك الرام ــن تل ــد م ــا أن العدي ــال، ك ــارس زواج األطف ــي مت ــة الت االجتاعي

 The Royal Commonwealth Society, 2015, Preventing Child Marriage in The Commonwealth: The Role of Education. .19

20. صندوق األمم املتحدة للسكان )2016(، حالة سكن العامل UNFPA ،2016، ص 76.

USAID, 2007, ESD .21

 Governance and Social Development Resource Center, 2007, Helpdesk Research Report: Child Marriage, http://www.gsdrc.org/docs/open/HD663.pdf .22

 International Center for Research on Women )ICRW(, 2009, Malhotra,A.,Warner, A., Mc Gonagle,A. and Rife, S., Solutions to End Child .23
 Marriage: What the evidence shows
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التعليــم والســلوكات نحــو الصحــة اإلنجابيــة مبفهومهــا الشــمويل، كــا بــّن فريــق الباحثــات القائــم عــى تلــك الدراســة أن 

مــن بــن )150( برنامجــاً تــم تطبيقهــم، )23( برنامجــاً فقــط اهتــّم بقيــاس ودراســة التغيــر يف معتقــدات األفــراد واملجتمــع 

وســلوكهم واتجاههــم24.

6.2 العامل العريب وزواج القارصات

اختلــف تحديــد ســن الــزواج يف العــامل العــريب مــن بلــد إىل آخــر، مــع مالحظــة أن قانــون األحــوال الشــخصية يف اليمــن كان 

يحــدد الحــد األدىن لســن الــزواج للفتــاة بـــ )15( ســنة، وذلــك مبوجــب القانــون رقــم 20 لســنة 1992، إال أن التعديــالت التــي 

طــرأت عــى القانــون الحقــاً خلــت مــن تحديــد حــد أدىن لســن الــزواج، حيــث ســمح القانــون للــويص عــى الفتــاة باتخــاذ 

القــرار حــول مــا إذا كانــت الفتــاة قــادرة جســديًّا ونفســيًّا للــزواج بغــض النظــر عــن عمرهــا، وهــذا مــا يفــر زواج اليمنيــات 

يف العــارشة أو التاســعة مــن العمــر.

ويف القانــون املــري، مينــع توثيــق الــزواج ملــن مل يبلــغ مثــاين عــرشة ســنة ميالديــة كاملــة مــن الجنســن، كــا أوجــب القانــون 

عقوبــة تأديبيــة لــكل مــن وثــق زواًجــا خالفــاً ألحــكام القانــون. وبالرغــم مــن تشــدد القانــون املــري يف منــع الــزواج ملــن 

مل يتجــاوز ســن الثامنــة عــرش، ومل يســمح أيــة اســتثناءات، إال أن صياغــة النــص القانــوين الخــاص بالــزواج فتــح البــاب عــى 

مرعيــه الرتــكاب املخالفــات بحجــة أنهــا ال تحظــر الــزواج ملــن هــم دون )18( ســنة بــل تحظــر توثيــق هــذا الــزواج.

ويف ذلــك يتشــابه القانــون املــري مــع القانــون الكويتــي مــن حيــث إن اخرتاقــات القانــون تــأيت مــن حجــة توثيــق العقــد يف 

املحكمــة، حيــث منــع قانــون األحــوال الشــخصية الكويتــي توثيــق عقــد الــزواج أو املصادقــة عليــه مــا مل تتــم الفتــاة الخامســة 

عــرش مــن العمــر، ويُتــم الفتــى الســابعة عــرش مــن العمــر وقــت توثيــق العقــد، وذلــك يف املــادة )26(، يف حــن تــم النــص 

يف املــادة )24( عــى أن أهليــة الــزواج هــي العقــل والبلــوغ فقــط؛ أي أن القانــون مل مينــع زواج الفتــاة قبــل الخامســة عــرش، 

وإمنــا منــع توثيــق العقــد قبــل هــذا العمــر.

ومل يتخــذ القانــون العراقــي موقفــاً مغايــراً عــن القوانــن املقارنــة، فقــد نــص يف قانــون األحــوال الشــخصية العراقــي عــى أهلية 

الــزواج باعتبــار رَشْطـَـي العقــل وبلــوغ الثامنــة عــرش، حيــث نــص يف املــادة )7( أنــه: »يشــرتط يف متــام أهليــة الــزواج العقــل، 

وإكــال الثامنــة عــرشة«، إال أن الفقــرة )2( مــن املــادة )8( متنــح للقــايض أن يــأذن ملــن أكمــل الخامســة عــرش، وطلــب الــزواج 

بذلــك، رشيطــة أن يثبــت للقــايض وجــود رضورة قصــوى، وتحقــق البلــوغ الرشعــي، والقابليــة البدنيــة. ومــن الوقــوف عــى 

نصــوص قانــون األحــوال الشــخصية العراقــي يتبــن أن القانــون العراقــي منــع زواج الفتــاة دون الخامســة عــرش عامــاً منعــاً 

باتًّــا، أمــا العمــر بــن )15 و 18( عامــاً فتقديــره للقــايض، وبالــرشوط املذكــورة.

أمــا يف فلســطن فتختلــف نصــوص القانــون بــن القانــون املطبــق يف قطــاع غــزة، وبــن القانــون املطبــق يف الضفــة الغربيــة، إال 

أن األحــكام واحــدة، فالقانــون املطبــق يف قطــاع غــزة هــو قانــون حقــوق رقــم 303 لســنة 1954، وينــص يف املــادة )6( منــه 

 International Center for Research on Women )ICRW(, 2009, Malhotra,A.,Warner, A., Mc Gonagle,A. and Rife, S., Solutions to End Child .24
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عــى أن يكــون ســن الخاطــب مثــاين عــرش ســنة فأكــر، وســن املخطوبــة ســبع عــرشة ســنة فأكــر، ولكــن القانــون أورد اســتثناًء 

عــى هــذه القاعــدة؛ وهــو الســاح للقــايض بتزويــج الفتــاة التــي تتجــاوز ســن التاســعة مــن عمرهــا، وكذلــك األمــر بالنســبة 

ــة فهــو أيضــاً يحــدد الحــد األدىن لســن زواج  إىل قانــون األحــوال الشــخصية رقــم 61 لســنة 1976 املطبــق يف الضفــة الغربي

الفتــاة بســبعة عــرش عامــاً مــع االســتثناء نفســه الــوارد يف قطــاع غــزة؛ وهــو الســاح بتزويــج الفتــاة التي تتجــاوز )9( ســنوات. 

ونالحــظ أنــه ال يوجــد يف القوانــن املقارنــة مثــل هــذا االســتثناء مــن حيــث صغــر الســن املســموح لــه للــزواج.

ــن نصــوص  ــه ع ــل واختالف ــة ب ــن املقارن ــن القوان ــه ع ــي اختالف ــون الليب ــريب، فيســجل للقان ــرب الع وبالنســبة إىل دول املغ

االتفاقيــات الدوليــة؛ إذ نــص يف املــادة السادســة مــن القانــون أن أهليــة الــزواج تتــم ببلــوغ ســن العرشين-إضافــة إىل رشطــي 

العقــل والبلــوغ-، كــا أجــاز للمحكمــة وحدهــا أن تــأذن بالــزواج قبــل بلــوغ هــذه الســن ملصلحــة، أو رضورة تقدرهــا بعــد 

موافقــة الــويل. وبالرغــم مــن أن قانــون األحــوال الشــخصية يف تونــس حــدد ســن الــزواج للفتــى بعرشيــن عاماً-كــا ليبيــا-، 

إال أنــه حــدد ســن الــزواج للفتــاة بســبعة عــرش عامــاً، ونــص عــى أنــه ال ميكــن إبــرام عقــد الــزواج قبــل الســن املحــددة يف 

القانــون إال مبوجــب إذن خــاص مــن املحاكــم، وال يعطــى هــذا اإلذن الخــاص إال وفــق أســباب خطــرة، وبعــد التحقــق مــن 

مصلحــة واضحــة بــن الزوجــن؛ أي أن القانــون بهــذه الصيغــة-وإن تضمــن اســتثناء عــى ســن الســابعة عــرش-إال أنــه منــع 

الــزواج العــريف، وهــذا مــا يفــر قلــة حــاالت زواج القــارصات يف تونــس.

وقدمــت فاهيمــي وإبراهيــم25 )2013( ورقــة سياســة هامــة حــول وضــع زواج القــارصات يف العــامل العــريب، واآلليــات الكفيلــة 

بالقضــاء تلــك الظاهــرة، حيــث بــدأت املؤلفتــان يف تحديــد كيــف أن زواج القــارصات غالبــاً مــا يعمــل عــى اســتدامة دورة 

ــا أن تعــوق  ــة، وضعــف الصحــة، وهــي أمــور مــن شــأنها جميعه ــم، وارتفــاع الخصوب الفقــر واســتمرارها، وانخفــاض التعلي

ــن  ــدالت زواج ب ــى مع ــة أن أع ــت الورق ــا وضح ــة، ك ــة واالجتاعي ــة االقتصادي ــق التنمي ــول دون تحقي ــات، وتح املجتمع

األطفــال يف املناطــق العربيــة هــي يف البلــدان األكــر فقــراً يف املنطقــة، والتــي تشــمل: اليمــن، والســودان، والصومــال، وجنــوب 

الســودان، كــا أن احتاليــة تزويــج الفتيــات الــاليت ينتمــن إىل أفقــر ُخمــس الســكان قبــل بلوغهــن ســن )١٨( عامــاً تبلــغ عــى 

األقــل أربعــة أضعــاف أولئــك الــاليت ينتمــن إىل أغنــى ُخمــس الســكان.

وربطــت الورقــة بــن هــدف القضــاء عــى زواج األطفــال، وتحقيــق أهــداف التنميــة يف مكافحــة الفقــر، وتحســن الصحــة، 

وجــودة الحيــاة للجميــع. وأوصــت الورقــة بجملــة مــن التوصيــات، أبرزهــا: 

القضاء عى الفقر املدقع والجــوع: حيث ميــر زواج األطفــال بــدورة الفقــر، وضعــف الصحــة، وانخفــاض مســتوى ——

التعليــم مــن جيــل إىل آخــر.

ــرة يف اكتســاب الوعــي —— ــث ال تحظــى زواج القــارصات بفرصــة كب التشجيع عى املساواة بن الجنســن ومتكن املرأة: حي

بحقوقهــن؛ وذلــك بســبب ديناميكيــات القــوة غــر العادلــة بــن )الزوجــات القــارصات( وأزواجهــن، وأرس أزواجهن.

ــرة —— ــات خط ــطة لــه تداعي ــة األوىل واملتوس ــالل مرحلــة املراهق ــال خ ــث إن والدة أطف ــال: حي الحد من وفيات األطف

عــى صحــة األمهــات، واملواليــد الجــدد، فمــن املرجــح أن تلــد األمهــات القــارصات أطفــاالً مبتريــن غــر كامــي النمــو، 

ويعانــون مــن انخفــاض أوزانهــم عنــد الــوالدة.
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ــزة —— ــاة، واألجه ــب القض ــم تدري ــروري أن يت ــن ال ــه م ــر أن ــث أوىص التقري ــن القانونية للزواج: حي فرض وتطبيق الس

املعنيــة بإنفــاذ القانــون وتطبيقــه، كــا ينبغــي أيضــاً أن يكــون هنــاك نظــام عــام ســلس، ويعمــل بشــكل جيــد يف تســجيل 

املواليــد؛ وذلــك مــن أجــل التأكــد مــن حصــول الفتيــات عــى الوثائــق واملســتندات الخاصــة بأعارهــن.

 منــع األرس الــاليت لديهــن القــدرة عــى التحايــل عــى القانــون مــن خــالل ترتيــب مراســم زواج دينيــة لبناتهــن الُقــّر ——

الــاليت دون الســن القانونيــة، ومــن ثــم االنتظــار بعــد ذلــك للتســجيل الرســمي للزيجــة بعدمــا تصــل الفتيــات إىل الســن 

القانونيــة )١٨( عامــاً. إن هــذا أمــراً بالــغ األهميــة؛ نظــراً ألنــه يف حالــة إذا قــرر الــزوج أن ينفصــل ويــرتك الزوجــة )أو 

العكــس بالعكــس(، فــإن الزوجــة الطفلــة تصبــح دون غطــاء، أو حايــة قانونيــة تكفــل لهــا حقهــا، وحــق أطفالهــا.

زيادة الوعي العــام: مــن خــالل تشــجيع اآلبــاء عــى إبقــاء بناتهــم يف املــدارس حتــى ينهــن املرحلــة الثانويــة، وتقديــم ——

العــون املــايل إىل األرس الــاليت يُعانــن مــن مــوارد ماليــة محــدودة، إضافــة إىل إذكاء الوعــي العــام بشــأن حقــوق األطفــال يف 

التمتــع بالتعليــم، والحايــة مــن االســتغالل، والعمــل عــى تغيــر االتجاهــات واملواقــف نحــو زواج القــارصات مــن خــالل 

حمــالت مســتهدفة، كــا ينبغــي مناشــدة قــادة املجتمــع مبــا يف ذلــك الرمــوز الدينيــة؛ للمســاعدة يف تغيــر االتجاهــات 

واملواقــف بشــأن موقــف الفتيــات والنســاء، مبــا يف ذلــك تغيــر مواقفهــن واتجاهاتهــن إذا مــا كــن يدعمــن مســألة الــزواج 

املبكــر للقــارصات.

ــن، والحــد مــن الضغــوط —— ــة تعليمه ــن عــى مواصل ــك مــن خــالل ضــان قدرته مد يد العون واملســاعدة للفتيات، وذل

يف قضيــة الحمــل مبــارشة بعــد الــزواج، وتحســن إمكانيــة التمتــع بالرعايــة الصحيــة اإلنجابيــة وفرصهــا، مبــا يف ذلــك فــرص 

الحصــول عــى اإلرشــاد والخدمــات الخاصــة بتنظيــم األرسة.

اكتساب التأييد الســيايس: مــن خــالل التأكــد مــن وجــود برامــج فعالــة تســاعد عــى متكــن الفتيــات، وتقــدم ألرسهــن ——

الحوافــز الالزمــة ملنــع زواج القــارصات.

وأخــرا بينــت ورقــة السياســة أنــه مــن الــروري االســتعانة مبؤسســات دوليــة وإقليميــة لهــا مكانــة يف املنطقــة، مثــل: منظمــة 

التعــاون اإلســالمي، وجامعــة الــدول العربيــة. فــرتى املؤلفتــان أنهــا األجــدر مبــا لهــا مــن مكانــة عــى تــويل قضيــة القضــاء 

ــؤر الســاخنة« يف  ــد »الب ــا بتحدي ــالل قيامه ــن خ ــك م ــة؛ وذل ــة للمنطق ــدة اإلمنائي ــن األجن ــزء م ــارصات كج ــى زواج الق ع

اإلقليــم، والتــي تشــهد فيهــا ظاهــرة زواج القــارصات رواجــاً هائــالً، وهــو األمــر الــذي مــن شــأنه أن يدعــم البحــث الــذي يف 

مقــدوره أن يعمــل عــى تحســن السياســات، والرامــج، وتطويــر قواعــد بيانــات برامــج ناجحــة قــد أظهــرت نتائــج يف اإلبقــاء 

عــى الفتيــات يف املــدارس، وتأجيــل الــزواج26.

ومــن الدراســات العربيــة التــي أظهــرت تناقضــاً مــع الدراســات العامليــة حــول أهميــة عامــل التعليــم، والتــي أبــرزت قــوة 

ــزواج املبكر–دراســة  ــوان »االتجاهــات نحــو ال ــه )2013( بدراســة بعن ــه فضــل الل ــد، مــا توصــل إلي عامــل العــادات والتقالي

ميدانيــة بقريــة املالحــة بالنيــل األبيــض«، حيــث هــدف فيهــا إىل معرفــة الســمة العامــة لســكان قريــة املالحــة حــول الــزواج 

ــس،  ــي تعــزى للمســتوى التعليمــي، والجن ــزواج املبكــر الت ــة املالحــة نحــو ال ــة الفــروق يف االتجاهــات بقري املبكــر، ومعرف

وبينــت النتائــج أن ظاهــرة الــزواج املبكــر بقريــة املالحــة تعتــر عــادة اجتاعيــة، وهــي جــزء ال يتجــزأ مــن مجتمــع لذلــك 

يؤيدونــه، إضافــة إىل أن البحــث مل يســجل أي فــروق تعــزى إىل الجنــس، واملســتوى التعليمــي؛ فجميــع ســكان القريــة يؤيــدون 
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الــزواج املبكــر، كــا أن التعليــم مل يضــف لهــم أي يشء. وبــررت الباحثــة ذلــك بــأن العــادات تؤثــر أكــر مــن مســتوى التعليــم 

مهــا بلــغ الفــرد مــن مســتوى التعليــم فــال ميكنــه الخــروج عــن عــادات مجتمعــه، حيــث النشــأة والبيئــة تفــرض عليهــم 

ــا  ــي تكــر فيه ــة للمجتمعــات الت ــج تثقيفي ــم برام ــة األهــايل، وتقدي ــم. وأوصــت الدراســة بــرورة توعي تفكرهــم وقراراته

عــادات زواج القــارصات27.

ومــن التقاريــر الهامــة التــي تكشــف عــن حقيقــة زواج القــارصات يف ســوريا قبــل اللجــوء، مــا أجرتــه اليونيســيف28 )2008(

مــن مســح عنقــودي ضمــن الــدورة الثالثــة مــن املســوح العنقوديــة متعــددة املــؤرشات، حيــث اعتمــدت أدوات املســح عــى 

النــاذج واملعايــر التــي وضعهــا مــرشوع املســوح العنقوديــة متعــددة املــؤرشات العامليــة، والــذي صمــم مــن أجــل جمــع 

معلومــات عــن وضــع النســاء واألطفــال يف دول العــامل، وقــد بــن املســح العنقــودي يف ســوريا بــأن )3.4( مــن النســاء يتزوجــن 

يف ســن مبكــرة قبــل إمتامهــن ســن )15( عامــاً، وتتفــاوت هــذه النســبة عــى مســتوى املحافظــات، حيــث بلغــت أعالهــا يف 

محافظــة درعــا )5.2%(، وأدناهــا يف محافظــة طرطــوس )1.1%(، وتنخفــض هــذه النســبة كلــا ارتفــع املســتوى التعليمــي 

للمــرأة، وترتفــع كلــا ارتفــاع املســتوى االقتصــادي واالجتاعــي لــألرسة، وتتفــاوت عــى مســتوى كل مــن الحــر والريــف، 

حيــث بلغــت يف الحــر )4.0%( مقابــل )2.7%( يف الريــف، أمــا بالنســبة للنســاء اللــوايت تزوجــن قبــل ســن )18( عامــاً فقــد 

بلغــت نســبتهن )17.7%(، ونســبة النســاء يف العمــر مــا بــن )15-19( ســنة واملتزوجــات حاليــاً بلغــت )%9.7(.

7.2 املجتمع األردين وزواج القارصات

ركــزت معظــم دراســات زواج القــارصات يف املجتمــع األردين عــى التقاريــر الدوليــة التــي تصدرهــا منظــات األمــم املتحــدة 

ــة  ــى دراس ــد ع ــة تعتم ــوث أكادميي ــة إىل بح ــة، إضاف ــاءات العام ــرات اإلحص ــن تقدي ــتمدة م ــات مس ــى بيان ــدة ع معتم

املجتمعــات املحليــة املمثلــة؛ محاولــة يف توفــر بيانــات تفــر تلــك الظاهــرة، وتــرد األســباب، والعوامــل، واآلثــار املتوقعــة. 

واألردن-ومبقارنتــه مــع الــدول العربيــة- يعــاين بنســبة متوســطة إىل منخفصــة مــن ظاهــرة زواج مــن هــم دون )18( عامــاً؛ 

وذلــك النتشــار التعليــم، وارتفــاع نســب التحــاق الفتيــات يف التعليــم االبتــدايئ والثانــوي.

ففــي تقريــر األمــم املتحــدة حــول حالــة ســكان العــامل 2013، الــذي أصــدره صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان تحــت عنــوان 

»أمومــة يف عمــر الطفولــة، مواجهــة تحــدي حمــل املراهقــات« أظهــر التقريــر أن نســبة زواج القــارصات يف األردن ظــل يــرتاوح 

مــا بــن )8% – 14%( مــن عــام 2005 لغايــة 2012 رغــم إقــرار قانــون األحــوال الشــخصية لعــام 2010 املؤقــت الــذي ضيّــق 

الحــاالت التــي يســمح بهــا الــزواج تحــت ســن )18( عامــاً، كــا ذكــر التقريــر أن نســبة زواج القــارصات يف األردن خــالل عــام 

2012 وصلــت إىل )13%.(، واســتند التقريــر لنتائــج أوليــة لدراســة اليونســيف بــأن نســبة اإلنجــاب يف ســن )15( خــالل عــام 

2012 وصلــت إىل )0.1%(، ويف ســن )16( عامــاً بلغــت )1.2%(، ويف ســن )17( كانــت )2.9%(، ويف ســن )18( هــي )%6.9(. 

وبــن التقريــر أن تلــك النســب مل تختلــف عــا كانــت قبــل إقــرار قانــون األحــوال الشــخصية املؤقــت لعــام 2010، والــذي كان 

مــن املتوقــع أن يضيّــق الحــاالت التــي يســمح بهــا الــزواج تحــت ســن )18( عامــاً.

27. فضل الله، بهجة، 2013، االتجاهات نحو الزواج املبكر- دراسة ميدانية بقرية املالحة بالنيل األبيض، بحث مقدم إىل كلية اآلداب لنيل درجة البكالوريوس العام، مر: 
جامعة الخرطوم- كلية اآلداب.

28.  اليونيسيف، 2008، »املسح العنقودي متعدد املؤرشات 2006، املكتب املركزي لإلحصاء، اليونيسف- منظمة األمم املتحدة للطفولة- املرشوع العريب لصحة األرسة- 
جامعة الدول العربية.
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ــرتة 2012-2005،  ــايض القضــاة للف ــرة ق ــنوية لدائ ــر الس ــة، والتقاري ــرة اإلحصــاءات العام ــات دائ ــر بيان ــة إىل تفس وباإلضاف

ــيف يف ذات  ــت اليونيس ــر يف األردن29 2014« ، قام ــزواج املبك ــة ال ــتها: »دراس ــيف يف دراس ــا اليونيس ــدت عليه ــي اعتم والت

الدراســة بالكشــف عــن مارســات وســلوكات الــزواج عنــد األردنيــن والســورين، حيــث عقــدت مقابــالت معمقــة، وحلقــات 

ــات، والشــيوخ،  ــي الخدم ــع املحــي، ومقدم ــاً، واملجتم ــات، ونســاء تزوجــن دون )18( عام ــاء واألمه ــع اآلب ــزة م ــاش مرك نق

ــت  ــام 2013 ضم ــجلة يف األردن يف ع ــال املس ــات األطف ــن زيج ــوايل )87.4%( م ــيف أن ح ــر اليونيس ــر تقري ــره. وأظه وغ

مواطنــن ذوي جنســية أردنيــة، وبلغــت نســبة الفتيــات الســوريات الالجئــات )6.7%( موضحــة أن هــذا ليــس الرقــم الحقيقــي 

الفعــي؛ وذلــك نظــراً ألن ليــس جميــع الســورين يســجلون زيجاتهــم30، كــا أوصــت اليونيســيف إىل دعــم الحــد األدىن للســن 

القانــوين للــزواج وهــو ســن الـــ )18( للفتيــان والفتيــات؛ وذلــك متاشــياً مــع املعايــر الدوليــة، وإىل تعزيــز التعليــم، وتوفــر 

أماكــن آمنــة تتوفــر فيهــا الحايــة، حيــث ميّكــن الفتيــات مــن مناقشــة قضاياهــن، والتحــدث مــع أوليــاء األمــور، واملجتمــع 

املحــي والزعــاء الدينيــن، وكلهــا تلعــب دوراً يف معالجــة الــزواج املبكــر31.

ــث  ــن حي ــل م ــدة مراح ــرت بع ــوص م ــن نص ــخصية األردين ضم ــوال الش ــون األح ــزواج يف قان ــألة ال ــدرج مس ــا، تن وقانونيًّ

التعديــل، فقــد نصــت املــادة 5 مــن قانــون األحــوال الشــخصية رقــم 61 لســنة 1976 عــى أن »يشــرتط يف أهليــة الــزواج أن 

يكــون الخاطــب واملخطوبــة عاقلــن، وأن يُتــم الخاطــب الســنة السادســة عــرشة، وأن تتــم املخطوبــة الخامســة عــرشة مــن 

العمــر«، ثــــم تـــــم تعديــل هــذه املــادة مبوجــب القانــون املعــدل رقــم 82 لســنة 2001 لتصبــح عــى النحــو التــايل: »يشــرتط 

يف أهليــة الــزواج أن يكــون الخاطــب واملخطوبــة عاقلــن، وأن يكــون كل منهــا قــد أتــم الثامنــة عــرشة ســنة شمســية، إال أنــه 

يجــوز للقــايض أن يــأذن بــزواج مــن مل يتــم منهــا هــذا الســن إذا كان قــد أكمــل الخامســة عــرشة مــن عمــره، وكان يف مثــل 

هــذا الــزواج مصلحــة تحــدد أسســها مبقتــى تعليــات يصدرهــا قــايض القضــاة لهــذه الغايــة«.

ومــع أن قانــون األحــوال الشــخصية رقــم 36 لســنة 2010 نــص عــى أهليــة الــزواج يف املــادة )10(، وهــي بلــوغ )18( ســنة شمســية 

كاملــة، إال أن هــذا املبــدأ العــام يــرد عليــه بعــض مــن االســتثناءات، حيــث يســمح لــزواج مــن أكملــت الخامســة عــرشة ســنة 

شمســية مــن عمرهــا وفقــاً لــرشوط محــددة، مبينــة يف التعليــات التــي صــدرت لهــذه الغايــة عــن دائــرة قــايض القضــاة، وذلــك 

عــى النحــو التــايل: »ب. عــى الرغــم مــا ورد يف الفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة يجــوز للقايض-ومبوافقــة قــايض القضــاة-أن يــأذن يف 

حــاالت خاصــة بــزواج مــن أكمــل الخامســة عــرشة ســنة شمســية مــن عمــره وفقــاً لتعليــات يصدرهــا لهــذه الغايــة إذا كان يف 

زواجــه رضورة تقتضيهــا املصلحــة، ويكتســب مــن تــزوج وفــق ذلــك أهليــة كاملــة يف كل مــا لــه عالقــة بالــزواج والفرقــة وآثارها.«

أمــا التعليــات املشــار إليهــا مبوجــب املــادة املذكــورة آنفــاً فهــي التعليــات الخاصــة مبنــح اإلذن بالــزواج ملــن هــم دون الثامنــة 

عــرشة لســنة 2011، والصــادرة مبوجــب املــادة 10 مــن قانــون األحــوال الشــخصية األردين، وهــي عــى النحــو التــايل:

“املــادة 1: يجــوز للقايض-ومبوافقــة قــايض القضــاة-أن يــأذن بــزواج مــن أكمــل الخامســة عــرشة ســنة شمســية مــن عمــره إذا كان 

يف زواجــه رضورة تقتضيهــا املصلحــة وفقــاً ملــا يــأيت:

 .UNICEF, 2014, A Study on Early Marriage in Jordan 2014, Amman, Jordan  .29

UNICEF, 2014 .30

UNICEF, 2014 .31
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أن يكــون الخاطــب كفــؤاً للمخطوبــة وفــق عنــارص الكفــاءة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة )أ( مــن املــادة )21( مــن قانــون . 1

األحــوال الشــخصية.

أن يتحقق القايض من الرضا، واالختيار التاّمن.. 2

أن تتحقــق املحكمــة مــن الــرورة التــي تقتضيهــا املصلحــة ســواء أكانــت الــرورة اقتصاديــة، أم اجتاعيــة، أم أمنيــة، أم . 3

غرهــا؛ مــا يــؤدي إىل تحقيــق منفعــة، أو درء مفســدة، ومبــا تــراه مناســباً مــن وســائل التحقــق، وعــى أن تنــزل الحاجــة 

منزلــة الــرورة يف ذلــك.

أن تراعــي املحكمــة مــا أمكــن وحســب مقتــى الحــال وجــود مصلحــة ظاهــرة يف اإلذن بالــزواج كأن يكــون فــارق الســن بــن . 4

الخاطبــن مناســباً، وأال يكــون الــزواج مكــررا، وأال يكــون الــزواج ســبباً يف االنقطــاع عــن التعليــم املــدريس.

أن يجري العقد مبوافقة الويل، وذلك مع مراعاة أحكام املواد )17( و)18( و)20( من قانون األحوال الشخصية.. 5

ــزواج، . 6 أن تنظــم املحكمــة ضبطــاً رســميًّا يتضمــن تحقــق املحكمــة مــن األمــور املذكــورة والتــي اعتمدتهــا إلجــل اإلذن بال

وتنســيبها بخصوصهــا، ثــم ترفــع املعاملــة مــع الضبــط إىل دائــرة قــايض القضــاة؛ لتدقيقهــا، واتخــاذ القــرار املناســب بشــأنها.

بعد صدور موافقة قايض القضاة تسجل حجة إاذن بالزواج حسب األصول.. 7

يتم إجراء عقد الزواج بعد التحقق من انتفاء املوانع الرشعية والقانونية.. 8

أما األحوال الشخصية لدى الطوائف املسيحية، فتقسم إىل أربع عائالت مسيحية )والعائلة يقصد بها الطائفة أو الكنسية(:

ســن الــزواج لــدى الطائفــة الكاثوليكيــة: لقــد حــدد املــرشع الكنــيس يف مجموعــة قوانــن الكنائــس الرشقيــة، ومجموعــة ——

الحــق القانــوين يف فصــل موانــع الــزواج: أن عمــر الــزواج للرجــل ســت عــرشة ســنة، واملــرأة بأربــع عــرشة ســنة، وقــد 

أجــاز املــرشع فــرض ســن أكــر للــزواج وفــق القوانــن املدنيــة، إال أن الكنســية-وبالرغم مــن هــذه النصــوص-ال توافــق 

عــى تزويــج مــن هــم أقــل مــن الســن القانونيــة إال بتوافــر أســباب يقتنــع فيهــا األســقف املســؤول.

ســن الــزواج لــدى الطائفــة األرثوذكســية: نصــت املــادة )30( مــن قانــون العائلــة البيزنطــي عــى رشوط عقــد الــزواج، ——

واعتــرت املــادة املذكــورة أن الحــد األدىن لســن الــزواج أن تكــون املــرأة قــد أمتــت الســنة الثانيــة عــرشة مــن عمرهــا، وأتم 

الرجــل الرابعــة عــرش مــن عمــره، وأيضــاً وبالرغــم مــن أن املــرشع الكنــيس قــد وضــع ســناً للــزواج لــدى العروســن، إال أن 

مــا هــو جــار عليــه العمــل خــالف ذلــك، حيــث إن الكنســية ترفــض تزويــج البنــت يف ســن الثانيــة عــرشة، والولــد يف ســن 

الرابعــة عــرش، وتشــرتط البلــوغ إلمتــام الــزواج، وبــإذن مــن الرئاســة الروحيــة الكنســية، وألســباب يقتنــع بهــا األســقف 

الــذي يــأذن بالــزواج.

ســن الــزواج لــدى الطائفــة اإلنجيليــة األســقفية: حــددت املــادة )21( مــن قانــون األحــوال الشــخصية ملطرانيــة القــدس ——

للكنســية األســقفية يف القــدس، والــرشق األوســط رشوط صحــة الــزواج، ومــن ضمــن هــــذه الرشوط-إضــــافة إىل الرشوط 
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العامــة يف التعاقــد؛ وهــي الرضــا واألهليــة-رشط العمــر لــكل مــن طالبــي الــزواج، وذلــك يف الفقــرة الثالثــة، حيــث يُتــم 

طالــب الــزواج الثامنــة عــرش مــن عمــره إذا كان ذكــراً، والسادســة عــرش إذا كان أنثــى.

ســن الــزواج لــدى الطائفــة القبطيــة: بينــت املــادة )21( مــن الئحــة األحــوال الشــخصية لألقبــاط األرثوذكــس بــأن ســن ——

الــزواج هــو مثانيــة عــرش عامــاً للجنســن، وأنــه ال يجــوز عــى اإلطــالق زواج القــارص.

ومــن البحــوث األكادمييــة التــي تناولــت زواج القــارصات يف األردن، نســتعرض دراســة الجواميــس )2014( التــي كانــت بعنــوان 

ــة عــان«، واســتهدفت الدراســة  ــزواج املبكــر يف مدين ــة نحــو ال ــة الثانوي ــات الصــف العــارش األســايس واملرحل »اتجاهــات طالب

التعــرف إىل اتجاهــات الطالبــات يف الصــف العــارش األســايس، واملرحلــة الثانويــة يف املــدارس الحكوميــة والخاصــة يف مدينــة عــان 

نحــو الــزواج املبكــر مــن خــالل التعــرف إىل مــدى وعــي الطالبــات يف تلــك الصفــوف مبفهــوم الــزواج، وعقــد الــزواج، ومــدى إقبــال 

الطالبــات عــى الــزواج املبكــر، كــا هدفــت الدراســة إىل معرفــة الدوافــع والضغــوط االجتاعيــة املؤثــرة يف اتخــاذ الطالبــات قــرار 

الــزواج، ومــدى مفاضلــة الطالبــات بــن التعلــم والــزواج. واســتخدمت الدراســة عينــة طبقيــة عشــوائية ممثلــة، شــملت )5%( مــن 

طالبــات املــدارس الحكوميــة والخاصــة، بالرجــوع إىل قاعــدة بيانــات الطلبــة مــن قســم التخطيــط يف وزارة الرتبيــة والتعليم للفصل 

ــات،  ــة املســحوبة )3176( مــن إجــايل عــدد الطالب ــغ حجــم العين ــث بل ــدرايس 2013/2012، حي ــاين مــن العــام ال ــدرايس الث ال

واســتخدمت الباحثــة االســتبانة، ودليــل املقابــالت، وكان مــن أهــم نتائــج الدراســة: وجــود وعــي لــدى الطالبــات مبفهــوم الــزواج، 

والســن القانــوين للــزواج يف األردن، وعقــد الــزواج، كــا أظهــرت الدراســة أن انخفــاض احتاليــة إقبــال الطالبــات عــى الــزواج يف 

هــذا الســن، وأن تأييــد الطالبــات لدوافــع الــزواج املبكــر كان بدرجــة متوســطة، وأن أكــر الدوافــع املؤثــرة يف اتخاذهن قــرار الزواج 

هــو الغــرة مــن القريبــات والصديقــات، وأقلهــا تأثــراً كان وجــود عالقــة عاطفيــة. ومــن أكــر الضغــوط االجتاعيــة تأثــراً يف قــرار 

الــزواج هــو فقــر األرسة، وأقلهــا تأثــراً دور املعلــات يف دفــع الطالبــات ذوات التحصيــل املتــدين لــرتك املدرســة32.

أمــا يف دراســة الزيــود )2012( والتــي كانــت بعنــوان »موقــف املجتمــع األردين مــن الــزواج املبكــر«، فقــد تــم تســليط الضــوء عــى 

موقــف املجتمــع األردين مــن الــزواج املبكــر مــن خــالل دراســة عينة عشــوائية بســيطة، قوامهــا )500 فــرد( ذكــوراً وإناثاً باســتخدام 

أداة االســتبانة املغلقــة، وتوصلــت الدراســة إىل أن اتجاهــات املجتمــع األردين إيجابيــة نحــو الــزواج املبكــر، إال أنــه ال يعنــي عــدم 

وجــود ســلبيات لــه حســب مــا اتفــق أفــراد العينــة، أمــا أســباب الــزواج املبكــر، فمنهــا االجتاعيــة، مثــل: الرغبــة يف التخلــص مــن 

ســيطرة اآلبــاء وقســوتهم، ومنهــا االقتصاديــة، وارتبطــت أكــر األســباب االقتصاديــة بالفقــر، والوضــع املــادي لــألرسة، كــا أن معظم 

األرس تعتــره وســيلة للتخلــص مــن أعبــاء الفتــاة ومصاريفهــا، وبينــت الدراســة أن للــزواج املبكــر آثــاراً ســلبية عى كافة املســتويات 

االجتاعيــة، واالقتصاديــة، والنفســية، والصحيــة، والتعليميــة، حيــث ازديــاد العنــف ضــد املــرأة والطفــل، وازدياد معــدالت الطالق، 

ــة والجهــل،  ــه تفــي البطال ــة للمــرأة، وانتهــاك حقوقهــا، كــا ينتــج عن ــة، واالجتاعي وعــدم توفــر الراحــة النفســية، والعاطفي

وحرمــان الفتــاة مــن اســتكال تعليمهــا. وقــد أوىص الباحــث بوضــع حلــول ناجحــة ملعالجــة املشــكالت االقتصاديــة التــي تعــاين 

منهــا بعــض األرس، والعمــل عــى إجــراء البحــوث والدراســات حــول مخاطــر الــزواج املبكــر، وســلبياته، وآثــاره عــى املجتمــع، وعى 

تأخــر تقــدم املجتمــع، وقيــام األخصائيــن النفســين واالجتاعيــن بدورهــم يف توعيــة اآلبــاء، واألمهــات، والشــباب حــول مخاطــر 

الــزواج املبكــر عــى املــرأة والطفــل، واتخــاذ إجــراءات رســمية يف املحاكــم الرشعيــة، والتأكــد مــن الســن القانونيــة للــزواج33.

الجواميس، شرين، 2014، اتجاهات طالبات الصف العارش األسايس واملرحلة الثانوية نحو الزواج املبكر يف مدينة عان، رسالة ماجستر- دراسات املرأة، األردن-   .32
الجامعة األردنية.

33. الزيود، إساعيل، 2012، موقف املجتمع األردين من الزواج املبكر، دراسات العلوم االجتاعية واإلنسانية، مجلد )39( عدد )2(.
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2. 8 مجتمع اللجوء يف األردن وزواج القارصات

ــال  ــة األطف ــق عمــل حاي ــن الــرشف التنمــوي، وضمــن فري ــد زي ــة األمــم املتحــدة للمــرأة بالتعــاون مــع معه أجــرت هيئ

والعنــف املبنــي عــى النــوع االجتاعــي34 دراســة هامــة حــول »العنــف املبنــي عــى النــوع االجتاعــي وحايــة الطفــل بــن 

الالجئــن الســورين يف األردن مــع الرتكيــز عــى الــزواج املبكــر 2013«،   فقــد قامــت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة بالنظــر يف 

مســألة العنــف املبنــي عــى التمييــز ضــد املــرأة والتعليــم، وقــدرة الالجئــن عــى التمتــع بأبســط املــوارد األساســية والخدمــات 

ــر  ــف تؤث ــة، وكي ــؤدي إىل مخاطــر صحي ــي ت ــال، والت ــزواج األطف ــات الخاصــة ب ــة التداعي ــم عــى معرف املتخصصــة، وقدرته

املعرفــة عــى األعبــاء املاليــة التــي يتحملونهــا.

ــات  ــى بيان ــاد ع ــك باالعت ــة، وذل ــجلن يف كل محافظ ــورين املس ــن الس ــن أرس الالجئ ــة )3%( م ــتهدفت الدراس ــد اس وق

مفوضيــة الالجئــن حتــى شــهر 10 لســنة 2012، وقــد اســتخدمت الدراســة عــدة أدوات كميــة ونوعيــة، حيــث وزعــت اســتبانة 

عــى )613( فــرداً، وعقــدت حلقــات نقــاش مركــزة مــع املتزوجــن وغــر املتزوجــن مــن الذكــور واإلنــاث، وعقــدت مقابــالت 

معمقــة مــع الفاعلــن يف املجتمــع املحــي.

ــن  ــن دون الس ــوا متزوج ــم كان ــارج املخي ــن خ ــور املقيم ــن الذك ــاث، و )13%( م ــن اإلن ــة أن )51.3%( م ــفت الدراس وكش

القانونيــة، وأن )44%( مــن جميــع املشــاركن يف الدراســة كانــوا يؤمنــون أن الــزواج قبــل بلــوغ الســن القانونيــة )18( ســنة 

أمــراً عاديًّــا وطبيعيــاً بالنســبة للفتيــات. وعرضــت الدراســة أســباب زواج القــارصات يف مجتمــع الالجئــن الســورين: الحايــة 

لهــن، واملزايــا االقتصاديــة الناتجــة عــن انخفــاض عــدد األطفــال يف األرس؛ مــا يخفــف مــن أعبــاء تربيتهــن، ورعايتهــن، والتكفل 

بهــن، وعــدم وجــود معرفــة باملــوارد املتاحــة بشــأن الــزواج املبكــر، ونقــص الوعــي بالتداعيــات، كــا أشــارت الدراســة أنــه 

ــة  ــن داخــل العين ــن املجيب ــد أو التهجــر، إال أن )100%( م ــزواج املبكــر الناجــم عــن الترشي ــادة حــاالت ال بالرغــم مــن زي

وافقــوا عــى أن الــزواج املبكــر بــن الســورين هــو تقليــد يعــود تاريخــه إىل مــا قبــل حــدوث األزمــة الســورية بكثــر باعتبــاره 

مارســة مقبولــة.

وقدمــت الدراســة عــدداً مــن الحلــول والتوصيــات منهــا: زيــادة الوعــي لــدى اآلبــاء، وقــادة املجتمــع والعشــائر، والقبائــل، 

وصانعــي السياســات بشــأن التداعيــات الصحيــة عــى الفتيــات وحقوقهــن نتيجــة الــزواج يف ســن مبكــرة، ودعــوة املترعــن أن 

يدعمــوا املبــادرات املجتمعيــة مــن أجــل تغيــر اآلثــار الناتجــة عــن األعــراف، والتقاليــد االجتاعيــة، والرامــج طويلــة األجــل 

التــي تدعــو ملواجهــة أســباب الــزواج املبكــر، وهــذا يتعلــق باملؤسســات التــي تدعــو لبــدء برامــج تعليميــة، وتحســن فــرص 

االســتفادة مــن التعليــم، واإلميــان بفرضيــة أن اإلبقــاء عــى الفتيــات يف املــدارس يعمــل عــى تأجيــل ســن الــزواج، إضافــة إىل 

ــد العــون واملســاعدة بشــكل  ــم الخدمــات أن يكثفــوا مــن جهودهــم مــن أجــل مــد ي ــة بتقدي دعــوة كافــة الجهــات املعني

أفضــل وذلــك باملعلومــات والخدمــات35.

كــا تنــاول تقريــر األمــم املتحــدة حــول حالــة ســكان العــامل 2013 اســتطالعاً آلراء أهــايل الالجئــات الســوريات يف األردن، إذ 

 UN women, 2013, Inter-agency assessment Gender-based Violence and Child Protection among Syrian refugees in Jordan, with a focus on  .34
.Early Marriage, Amman, Jordan

 UN women, 2013, Inter-agency assessment Gender-based Violence and Child Protection among Syrian refugees in Jordan, with a focus on  .35
.Early Marriage, Amman, Jordan
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أشــار ذلــك االســتطالع إىل أن الــزواج املبكــر مقبــوالً اجتاعيًّــا يف ســوريا وخاصــة يف املناطــق الريفيــة، وأظهــر أن الســن مــن 

)15-18( عامــاً هــو ســن الــزواج األنســب حســب رأي األغلبيــة، يف حــن أن )44%( مــن املســتجيبن واملســتجيبات يعتــرون 

أن )15-17( الســن الطبيعــي لــزواج الفتــاة، و)65%( يعتقــدون بعــدم وجــود أي تغيــر يف ســن الــزواج منــذ قــدوم الســورين 

ــزواج  ــدون أن ســن ال ــم إىل األردن، و)10%( يعتق ــذ قدومه ــض من ــد انخف ــزواج ق ــدون أن ســن ال إىل األردن، و)23%( يعتق

ــاد  ــل برجــل أكــر ســناً مــن املعت ــاة مــن املمكــن أن تقب ــأن الفت ــر ب ــر التقري ــذ قدومهــم إىل األردن. كــا ذك ــد ارتفــع من ق

ضمــن الظــروف الراهنــة، وقالــوا أن مثــة فوائــد اقتصاديــة لعائلــة الفتــاة، وضانــات اقتصاديــة للفتــاة، ومــن األســهل عــى 

الفتــاة االندمــاج مــع عائلــة الــزوج إذا كانــت أصغــر ســناً، وزيــادة املكانــة االجتاعيــة للفتــاة مــع الــزواج، وتســهيل إجــراءات 

الدخــول إىل األردن كعائلــة والحصــول عــى امتيــازات أكــر36.

ومــن الدراســات األكادمييــة الحديثــة، مــا قامــت شــقبوعة )2015( بتناولــه مــن خــالل دراســة »الــزواج املبكــر يف مخيــات 

الالجئــن الســورين يف األردن- دراســة ميدانيــة يف مخيــم الزعــرتي«، فقــد قامــت الباحثــة بتنــاول مخيــم الزعــرتي بالبحــث 

والتحليــل كنمــوذج ملجتمعــات اللجــوء الســوري يف األردن، حيــث كشــفت الدراســة عــن انتشــار زواج القــارصات يف املخيــم، 

فقــد بلغــت نســبة املتزوجــات يف الفئــة العمريــة )15-18( ســنة )73.3%(، وترتفــع نســبة الــزواج بــن الفتيــات التــي تزيــد 

ــن  ــزواج بينه ــل نســبة ال ــن ســتة أشــهر أو أق ــم م ــات باملخي ــا املقي ــم عــن ســنة بـــ)64.6%( بين ــن يف املخي ــدة إقامته م

ــات الســوريات تكمــن يف عامــل الحصــول عــى األمــان يف ظــل  )10.8%(. وقــد أشــارت الدراســة إىل أن أســباب زواج الالجئ

غيــاب فــرص التعليــم، وعــدم اســتقرار األرسة، وفقــدان األهــل، ورغبــة الوالديــن، واإلقامــة مــع األقــارب، واإلقامــة مــع األخــوة، 

كــا أشــارت الفتيــات الالجئــات أن العــادات والتقاليــد تشــجع عــى زواجهــن قبــل بلــوغ )18( عامــاً، أمــا األســباب االقتصاديــة، 

ــا  ــاة. ك ــا الفت ــي تتطلبه ــات الت ــة االحتياج ــر كاف ــة يف توف ــل، والرغب ــي أفض ــتوى معي ــى مس ــول ع ــت بالحص ــد متثل فق

عرضــت الدراســة بعضــاً مــن اآلثــار الصحيــة الجســدية عــى الفتيــات، حيــث متثلــت بوفــاة الطفــل واإلجهــاض، وعــدم املعرفــة 

بأســاليب تنظيــم الحمــل، واإلرهــاق الجســدي، وفقــر الــدم، والــوالدة املبكــرة37.

https://www.unfpa.org/sites/default/،صندوق األمم املتحدة للسكان، 2013، حالة سكان العامل 2013: أمومة يف عمر الطفولة، مواجهة تحدي حمل املراهقات  .36
files/pub-pdf/AR-SWOP13_0.pdf

شقبوعة، إرساء، 2015، الزواج املبكر يف مخيات الالجئن السورين يف األردن- دراسة ميدانية يف مخيم الزعرتي، رسالة ماجستر غر منشورة، األردن: الجامعة األردنية-   .37
كلية الدراسات العليا.
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الفصل الثالث

مشكلة زواج القارصات يف األردن

تتعــدد املصــادر التــي ميكــن الحصــول منهــا عــى البيانــات املتعلقــة بــزواج القــارصات، فتشــكل البيانــات الصــادرة مــن دائــرة 

قــايض القضــاة املصــادر اإلداريــة للبيانــات التــي ميكــن مــن خاللهــا الحصــول عــى عــدد عقــود الــزواج املســجلة للقــارصات 

مــن عمــر 15 ســنة إىل مــا دون 18 ســنة، أمــا املصــادر امليدانيــة واملتمثلــة بالتعــداد العــام للســكان واملســاكن 2015 والتــي 

تعطــي الرقــم الفعــي لــزواج القــارصات مــن عمــر 11 ســنة إىل مــا دون 18 ســنة وذلــك مــن خــالل ســؤال مبــارش لــكل فــرد 

بلــغ عمــر 13 ســنة فأكــر عــن حالتــه االجتاعيــة فــإن كان هــذا الفــرد متــزوج أو ســبق لــه الــزواج يســأل عــن عمــره وقــت 

الــزواج األول. 

لقــد تــم االعتــاد عــى بيانــات التعــداد العــام للســكان واملســاكن 2015، لرصــد ودراســة ظاهــرة زواج القــارصات يف األردن 

ــراة متزوجــة دون ســن 18  ــد حــر التعــداد )414358( ام ــة والســورية والجنســيات األخــرى، وق حســب الجنســية األردني

ــة، يف حــن بلــغ عــدد الســوريات )113370( امــرأة  ــة، مــن بينهــا )253155( امــراة اردني ســنة  تعيــش عــى االرض االردني

ــن  ــنة ( م ــداد املتزوجــات دون ســن 18 س ــداد ) اع ــد شــكلت هــذه االع ــراة، وق ــة الجنســيات االخــرى )47833( ام وحمل

مجمــل املتزوجــات لــكل فئــة عــى النحــو التــايل: النســبة العامــة للمتزوجــات دون ســن 18 عــى املســتوى الوطنــي )%21(، 

ــرى يف االردن )%19.2(. ــيات االخ ــة الجنس ــت لحمل ــن بلغ ــوريات يف االردن )39.5%(، يف ح ــات )17.6%(، وللس ولالردني

1.3 العمر عند الزواج األول

أظهــرت بيانــات التعــداد العــام للســكان واملســاكن 2015 يف الجــدول رقــم )2( العمــر وقــت الــزواج األول حســب الجنســية 

والجنــس، ويعــرف متوســط العمــر وقــت الــزواج األول بأنــه العمــر الــذي يتــزوج عنــده النســبة األكــر مــن اإلنــاث والذكــور. 

وتشــر البيانــات إىل أن العمــر وقــت الــزواج األول للذكــور األردنيــن أكــر مــن العمــر وقــت الــزواج األول للســورين ولحملــة 

الجنســيات األخــرى، حيــث بلــغ 25.6 ســنة مقابــل 23.7 ســنة و25.3 ســنة للســورين ولحملــة الجنســيات األخــرى عــى التــوايل.  

جدول رقم )2(: متوسط العمر وقت الزواج األول حسب الجنسية والجنس، 2015

الجنسية
الجنس

أنثىذكر

25.621.2أردنية

23.718.9سورية

25.321.1أخرى

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015
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ــاث  ــزواج األول لإلن ــات كان أكــر مــن متوســط العمــر وقــت ال ــاث األردني ــزواج األول لإلن كــا أن متوســط العمــر وقــت ال

الســويات واإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى، حيــث بلــغ 21.2 ســنة مقابــل 18.9 ســنة لإلنــاث الســوريات و21.1 ســنة 

لإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى.

وتشــر البيانــات يف الجــدول رقــم )3( إىل أن محافظــة العاصمــة قــد ســجلت العمــر األكــر وقــت الــزواج للذكــور، حيــث بلــغ 

25.8 ســنة تالهــا محافظــة الكــرك مبتوســط عمــر وقــت الــزواج األول بلغــت قيمتــه 25.4 ســنة. وجــاءت محافظــات مأدبــا 

ومعــان والعقبــة يف املرتبــة الثالثــة مبتوســط عمــر وقــت الــزواج األول بلغــت قيمتــه 25.2 ســنة. وســجلت محافظــة املفــرق 

ــر عمــر وقــت  ــه 23.9 ســنة. وســجلت محافظــة الكــرك أك ــور وبلغــت قيمت ــزواج األول للذك ــل متوســط عمــر وقــت ال أق

الــزواج األول لإلنــاث حيــث بلــغ 21.4 ســنة تالهــا محافظتــا البلقــاء ومأدبــا مبتوســط عمــر وقــت الــزواج األول مقــداره 21.2 

ســنة. ويف املقابــل، فقــد ســجلت محافظــة املفــرق أقــل عمــر وقــت الــزواج األول لإلنــاث حيــث بلــغ 20.1 ســنة. 

جدول رقم )3(: متوسط العمر وقت الزواج األول حسب املحافظة والجنس، 2015

املحافظة
الجنس

أنثىذكر

25.821.0العاصمة

25.121.2البلقاء

25.020.4الزرقاء

25.221.2مأدبا

25.120.7اربد

23.920.1املفرق

24.320.7جرش

25.021.0عجلون

25.421.4الكرك

24.921.1الطفيلة

25.220.9معان

25.221.1العقبة

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015

2.3 حجم مشكلة زواج القارصات يف االردن

ــزواج  ــود ال ــات عق ــع بيان ــن واق ــنة، م ــن 18 س ــارصات دون س ــكلة زواج الق ــم مش 1.2.3 حج
ــاة ــايض القض ــرة ق ــجلة يف دائ املس

أشــارت البيانــات لــدى دائــرة قــايض القضــاة املتعلقــة بتســجيل حــاالت الــزواج، إىل ارتفــاع يف أعــداد حــاالت الــزواج لإلنــاث 

الــاليت أعارهــن تقــل عــن 18 ســنة خــالل الفــرتة الزمنيــة 2011-2015، حيــث ارتفــع عــدد حــاالت الــزواج لهــذه الفئــة مــن 

ــام 2015  ــة زواج يف ع ــام 2014 وإىل 10,866 حال ــة زواج يف ع ــام 2011 إىل 10,834 حال ــة زواج يف ع ــاث مــن 8,093 حال اإلن
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وبنســبة زيــادة بلغــت 34.3% بــن عامــي 2011 و2015.

ــب  ــنة حس ــن 18 س ــل م ــن أق ــاليت أعاره ــاث ال ــجلة لإلن ــزواج املس ــاالت ال ــة لح ــبة املئوي ــم )4( النس ــدول رق ــن الج ويب

املحافظــة خــالل الفــرتة 2011-2015. وتشــر البيانــات إىل ارتفــاع يف نســبة حــاالت الــزواج لإلنــاث الــاليت أعارهــن اقــل مــن 

18 ســنة خــالل الفــرتة 2011-2015، حيــث ارتفعــت النســبة مــن 12.6% مــن مجمــوع عــدد حــاالت الــزواج املســجلة يف عــام 

ــام 2015. ــام 2014 وإىل 13.4% يف ع ــام 2013 وإىل 13.3% يف ع 2011 إىل 13.2% يف ع

وحســب املحافظــة فقــد أظهــرت البيانــات تذبذبــاً يف نســب حــاالت الــزواج املســجلة لإلنــاث الــاليت تقــل أعارهــن عــن 18 

ســنة، حيــث ســجلت محافظــة املفــرق النســبة األكــر وتراوحــت النســبة مــا بــن 12.6% يف عــام 2011 و21.4% يف عــام 2015 

وبنســبة زيــادة بلغــت 70% بــن عامــي 2011 و2015، تالهــا محافظــة الزرقــاء حيــث تراوحــت نســبة فيهــا مــا بــن %15.5 

يف عــام 2014 و18.4% يف عــام 2013. واحتلــت محافظــة العقبــة املرتبــة الثالثــة وتراوحــت نســبة مــا ســجل فيهــا مــن حــاالت 

زواج لإلنــاث أعارهــن تقــل عــن 18 ســنة مــا بــن 11.4% يف عــام 2014 و17.2% يف عــام 2012.

يف حــن ســجلت محافظتــي الطفيلــة والكــرك النســب األقــل يف حــاالت الــزواج املســجلة لإلنــاث الــاليت أعارهــن تقــل عــن 18 

ســنة يف عــام 2015 حيــث بلغــت النســب )5.3% و6.0%( عــى التــوايل. ومــن امللفــت لالنتبــاه االنخفــاض الحــاد التــي ســجلته 

محافظــة جــرش مــا بعــد عــام 2012 حيــث انخفضــت النســبة مــن 18.1 يف عــام 2012 إىل 9.6% يف عــام 2014 ثــم عــاودت 

االرتفــاع إىل 11.1% يف عــام 2015.

جدول رقم )4(: النسبة املئوية لحاالت الزواج املسجلة لإلناث الاليت أعارهن أقل من 18 سنة حسب املحافظة، خالل الفرتة 

2015-2011

20112012201320142015املحافظة

12.612.412.712.611.6العاصمة

11.311.010.512.011.4البلقاء

16.916.418.415.517.4الزرقاء

9.710.110.110.811.7مأدبا

11.611.913.014.513.9اربد

12.613.315.519.521.4املفرق

16.118.112.49.611.1جرش

10.48.58.511.612.4عجلون

7.05.37.16.16.0الكرك

6.96.87.56.65.3الطفيلة

7.59.711.010.79.4معان

13.117.213.611.414.3العقبة

12.612.613.213.313.4اململكة

املصدر: دائرة قايض القضاة، التقارير السنوية
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ــاليت  ــوريات ال ــاث الس ــجلة لإلن ــزواج املس ــاالت ال ــة لح ــبة املئوي ــر يف النس ــاع كب ــاك ارتف ــم )1( أن هن ــكل رق ــن الش ويب

أعارهــن أقــل مــن 18 ســنة خــالل الفــرتة 2011-2015 مقارنــة بالنســب الوطنيــة التــي ســجلت. وعنــد النظــر اىل الشــكل 

يتــن أن النســبة املئويــة لالنــاث الســوريات الــاليت اعارهــن اقــل مــن 18 قــد تضاعفــت حــوايل ثالثــة مــرات خــالل  خــالل 

الفــرتة 2011-2015، حيــث ارتفعــت النســبة مــن 12% مــن مجمــوع عــدد حــاالت الــزواج املســجلة يف عــام 2011 إىل %18.4 

يف عــام 2012 وإىل 25% يف عــام 2013 وإىل 32.3% يف عــام 2014  واســتمر االرتفــاع اىل عــام 2015 فبلغــت نســبتهن %34.6، 

وهــذا يعنــي أن ثلــث االنــاث الســوريات الــاليت تزوجــن يف عــام 2015 كانــت اعارهــن دون الثامنــة عــرش، يف حــن بغلــت 

هــذه النســبة 13.4% عــى املســتوى الوطنــي يف االردن.

شكل رقم )1(: النسبة املئوية لحاالت الزواج املسجلة لإلناث الاليت أعارهن أقل من 18 سنة ولالناث السوريات الاليت 

أعارهن أقل من 18 سنة، خالل الفرتة 2015-2011

      املصدر: دائرة قايض القضاة، التقارير السنوية

2.2.3 حجم مشكلة املتزوجات دون سن 18 سنة، من واقع بيانات دائرة اإلحصاءات العامة

أوالً: حجم مشكلة املتزوجات دون سن 18 سنة عىل املستوى الوطني )كافة الجنسيات( 

كــا أظهــرت بيانــات دائــرة اإلحصــاءات العامــة مــن التعــداد العــام للســكان واملســاكن 2015 يف الجــدول رقــم )5(، أن النســبة 

ــل  ــاليت تزوجــن ألول مــرة قب ــاث ال ــاليت تزوجــن يف عمــر أقــل مــن 18 ســنة والتــي تحســب بقســمة اإلن ــاث ال ــة لإلن املئوي

إمتــام ســن الثامنــة عــرشة وأعارهــن الحاليــة 13 ســنة فأكــر عــى إجــايل اإلنــاث الــاليت تزوجــن وأعارهــن الحالــة 13 ســنة 

فأكــر قــد بلــغ 15.1% مــن إجــايل اإلنــاث الــاليت تزوجــن خــالل فــرتة 2010 إىل 2015، وكانــت أعالهــا يف محافظــة املفــرق 

حيــث بلغــت النســبة 24.5% تالهــا محافظــة الزرقــاء وبنســبة 18.8% ومــن ثــم محافظــة اربــد وبنســبة بلغــت 17.7%، يف 

حــن مل تتعــدى املحافظــات التســعة الباقيــة املســتوى الوطنــي حيــث تراوحــت النســب لباقــي املحافظــات مــا بــن 13.3% يف 

محافظــة العاصمــة و5.6% يف محافظــة الطفيلــة. 
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ــث  ــنة يف األردن حي ــن 18 س ــل ع ــار تق ــن يف أع ــاليت تزوج ــاث ال ــب اإلن ــاً يف نس ــات ارتفاع ــرت البيان ــام، أظه ــكل ع وبش

ارتفعــت النســبة مــن 13.7% يف عــام 2010 إىل 15% يف عــام 2013 أي بنســبة زيــادة بلغــت 9% بــن عامــي 2010 و2013، 

واســتمرت النســبة باالرتفــاع خــالل عامــي 2014 و2015 حيــث بلغــت النســب )16.2% و18.1%( عــى التــوايل، وبنــاًء عــى 

هــذه النتائــج فقــد بلغــت نســبة الزيــادة يف نســب اإلنــاث الــاليت تزوجــن دون 18 ســنة يف األردن 24.5% خــالل فــرتة 2010 

إىل 2015. 

وحســب املحافظــات، فقــد أظهــرت النتائــج تفاوتــاً يف نســب اإلنــاث لــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة خــالل الفــرتة 

ــن %19.4  ــنة م ــن 18 س ــل ع ــار تق ــن يف أع ــاليت تزوج ــاث ال ــبة اإلن ــت نس ــرق ارتفع ــة املف ــي محافظ 2010 - 2015، فف

و19.7% يف عامــي 2010 و2011 إىل 21.4% يف عــام 2013 واســتمرت النســب باالرتفــاع حيــث بلغــت 29.2% يف عــام 2014 

و31.1% يف عــام 2015 أي بنســبة زيــادة بلغــت 38% خــالل فــرتة 2010 و2015، وكذلــك الحــال يف محافظتــي الزرقــاء واربــد. 

يف املقابــل ارتفعــت نســبة اإلنــاث الــاليت تزوجــن دون الثامنــة عــرشة يف محافظــة الطفيلــة 3.7% يف عــام 2010 إىل 9.8% يف 

عــام 2015. ويســتدل مــن هــذه البيانــات إن هنــاك ارتفاعــاً واضحــاً يف نســبة اإلنــاث الــاليت قــد تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 

18 ســنة يف األردن ويف كافــة املحافظــات دون أي اســتثناء.

جدول رقم )5(: النسبة املئوية لإلناث الاليت أعارهن 13 سنة فأكر وتزوجن يف عمر أقل من 18 سنة حسب املحافظة، وسنة 

الزواج 2015-2010

املجموع

سنة الزواج

2015 2014 2013 2012 2011 2010 املحافظة

13.3 16.2 13.4 12.9 12.5 13.0 12.6 العاصمة

12.0 14.6 11.9 13.0 10.5 12.4 10.5 البلقاء

18.8 21.0 19.4 17.7 19.1 18.4 17.5 الزرقاء

11.0 12.5 13.2 10.7 11.5 8.8 10.1 مأدبا

17.7 20.8 19.2 17.3 16.6 16.4 16.5 اربد

24.5 31.1 29.2 26.4 21.4 19.7 19.4 املفرق

12.9 14.4 15.9 13.1 13.1 11.6 9.7 جرش

9.9 13.5 10.6 10.3 8.4 8.5 8.6 عجلون

7.8 8.6 8.1 8.2 8.4 8.0 6.1 الكرك

5.6 9.8 6.3 6.4 5.9 2.8 3.7 الطفيلة

8.2 9.7 11.9 9.4 7.7 4.8 6.4 معان

10.4 9.5 10.4 12.1 12.2 9.6 8.2 العقبة

15.1 18.1 16.2 15.0 14.3 14.2 13.7 اململكة

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015
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وعنــد النظــر بشــكل عــام للنســب املئويــة لإلنــاث الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل 18 ســنة مــن أجــايل اإلنــاث الــاليت تزوجــن 

يف األردن حســب الجنســية وكانــت ســنة الــزواج لهــن 2010-2015، يتبــن مــن الشــكل رقــم )2( أن اإلنــاث األردنيــات هــن 

األقــل زواجــاً يف األعــار التــي تقــل عــن 18 ســنة وتراوحــت نســبهن بــن 9.5% يف عــام 2011 و11.6% يف عــام 2015 وهــذا 

يعنــي أنــه مــن بــن كل تســعة إنــاث أردنيــات تزوجــن يف عــام 2015 هنالــك أنثــى أردنيــة واحــدة تزوجــت دون 18 ســنة. 

فاملقابــل كانــت اإلنــاث الســوريات املقيــات عــى األرايض األردنيــة هــن األكــر زواجــاً يف األعــار التــي تقــل عــن 18 ســنة 

حيــث تراوحــت نســبهن بــن 33.2% يف عــام 2010 و43.7% يف عــام 2015 أي مــن بــن كل عــرش إنــاث ســوريات تزوجــن يف 

2015 هنالــك أربعــة إنــاث تزوجــن دون 18 ســنة. 

شكل رقم )2(: النسبة املئوية لإلناث الاليت أعارهن 13 سنة فأكر وتزوجن يف عمر أقل من 18 سنة حسب الجنسية، وسنة 

الزواج 2015-2010

      املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015

ثانياً: حجم مشكلة زواج األردنيات دون سن 18 سنة 

يبــن الجــدول رقــم )6( النســبة املئويــة لإلنــاث األردنيــات الــاليت تزوجــن يف عمــر أقــل مــن 18 ســنة حســب املحافظــة وســنة 

الــزواج 2015-2010. وأشــارت البيانــات إىل أن نســبة اإلنــاث األردنيــات الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة قــد بلغــت 

10.2% مــن إجــايل اإلنــاث األردنيــات الــاليت تزوجــن خــالل فــرتة 2010 إىل 2015، وكانــت أعالهــا يف محافظــة الزرقــاء حيــث 

بلغــت النســبة 14.5 % تالهــا محافظــة اربــد وبنســبة 10.7% ومــن ثــم محافظــة املفــرق وبنســبة بلغــت 10.2%، يف حــن 

ســجلت محافظتــي الطفيلــة ومعــان النســب األقــل لإلنــاث األردنيــات الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة حيــث مل 

تتجــاوز النســبة 5% مــن أجــايل اإلنــاث األردنيــات الــاليت تزوجــن يف تلــك املحافظتــن. 
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وعنــد النظــر للبيانــات يتبــن أن هنــاك ارتفاعــاً يف نســب اإلنــاث األردنيــات الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة، حيــث 

ارتفعــت النســبة مــن 9.6% يف عــام 2010 إىل 11.6% يف عــام 2015 أي بنســبة زيــادة بلغــت 17.4% بــن عامــي 2010 و2015. 

وحســب املحافظــات، فقــد أظهــرت النتائــج تفاوتــاً يف نســب اإلنــاث األردنيــات الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة 

خــالل الفــرتة 2010-2015، ففــي محافظــة الزرقــاء ارتفعــت نســبة اإلنــاث الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة مــن 

ــم عــادت لالرتفــاع يف عامــي 2014  ــم انخفضــت إىل 14% يف عــام 2013 ث 13.6% يف عــام 2010 إىل 14.7% يف عــام 2012 ث

و2015 حيــث بلغــت النســب )14.9% و16.2%( عــى التــوايل، ويف محافظــة اربــد ارتفعــت نســبة اإلنــاث الــاليت تزوجــن دون 

ــادة بلغــت 17% خــالل  ــة عــرشة 10% يف عــام 2010 واســتمرت باالرتفــاع لتصــل إىل 12% يف عــام 2015 وبنســبة زي الثامن

فــرتة 2015-2010.

جدول رقم )6(: النسبة املئوية لإلناث األردنيات الاليت أعارهن 13 سنة فأكر وتزوجن يف عمر أقل من 18 سنة حسب 

املحافظة وسنة الزواج 2015-2010

املجموع
سنة الزواج

املحافظة
2015 2014 2013 2012 2011 2010

10.1 11.1 10.6 9.9 9.7 9.6 10.1 العاصمة

9.6 10.8 10.5 9.8 8.8 9.9 8.3 البلقاء

14.5 16.2 14.9 14.0 14.7 13.9 13.6 الزرقاء

7.4 10.7 9.5 6.1 7.2 6.1 6.0 مأدبا

10.7 12.0 12.0 10.9 9.7 9.7 10.0 اربد

10.2 13.5 11.0 9.8 9.0 9.8 9.2 املفرق

9.0 9.9 12.0 9.0 8.5 7.1 7.8 جرش

6.3 9.2 6.8 6.9 4.3 5.4 5.4 عجلون

4.8 6.5 5.2 4.4 4.9 4.1 4.4 الكرك

4.8 7.1 5.2 5.9 5.4 2.6 3.4 الطفيلة

5.6 5.5 7.1 7.7 4.7 3.3 5.1 معان

8.0 7.6 8.6 8.8 9.5 6.9 6.3 العقبة

10.2 11.6 11.0 10.2 9.7 9.5 9.6 اململكة

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015

ثالثاً: حجم مشكلة زواج السوريات دون سن 18 سنة 

يبــن الجــدول رقــم )7( النســبة املئويــة لإلنــاث الســوريات الــاليت تزوجــن يف عمــر أقــل مــن 18 ســنة حســب املحافظــة وســنة 

الــزواج 2010-2015. وتشــر البيانــات إىل أن أكــر مــن ثلــث اإلنــاث الســوريات قــد تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة أي 
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بنســبة بلغــت 37.2% مــن أجــايل اإلنــاث الســوريات الــاليت تزوجــن خــالل فــرتة 2010 إىل 2015. ســجلت محافظــة عجلــون 

أعــى نســبة لإلنــاث الســوريات الــاليت تزوجــن دون 18 ســنة وبنســبة بلغــت 44% تالهــا محافظــة املفــرق وبنســبة بلغــت 

42.7% ومــن ثــم محافظتــي مأدبــا واربــد حيــث بلغــت النســب )40.8% و40.1%( عــى التــوايل. 

ويالحــظ مــن البيانــات أن هنــاك نســبة كبــرة مــن اإلنــاث الســوريات يف األردن تزوجــن دون 18 ســنة، وعنــد النظــر بشــكل 

تفصيــي للبيانــات يظهــر االرتفــاع يف نســب اإلنــاث الســوريات الــاليت تزوجــن دون 18 ســنة خــالل األعــوام 2010 إىل 2015 

حيــث ارتفعــت مــن 33.2% يف عــام 2010 إىل 43.7% يف عــام 2015 وبزيــادة مقدارهــا 10.5 نقطــة مئويــة خــالل تلــك الفــرتة. 

كــا أظهــرت البيانــات عــى مســتوى املحافظــات ارتفاعــات متفاوتــة يف نســب اإلنــاث الســوريات الــاليت تزوجــن يف أعــار 

تقــل عــن 18 ســنة خــالل الفــرتة 2015-2010. 

جدول رقم )7(: النسبة املئوية لإلناث السوريات الاليت أعارهن 13 سنة فأكر وتزوجن يف عمر أقل من 18 سنة حسب 

املحافظة، وسنة الزواج 2015-2010

املحافظة
سنة الزواج

املجموع
201020112012201320142015

29.033.929.430.131.939.032.0العاصمة

27.941.430.337.127.951.736.2البلقاء

35.534.434.536.041.142.937.4الزرقاء

37.334.045.045.243.038.840.8مأدبا

37.239.840.337.840.546.440.1اربد

34.734.738.844.550.149.942.7املفرق

26.724.037.231.050.929.233.8جرش

37.742.742.049.545.647.644.0عجلون

36.155.238.937.136.232.539.3الكرك

12.99.540.010.547.450.025.8الطفيلة

23.923.438.428.458.641.736.9معان

36.730.640.740.736.236.237.2العقبة

33.236.035.336.239.443.737.2اململكة

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015

رابعاً: حجم مشكلة زواج الجنسيات االخرى دون سن 18 سنة 

يبــن الجــدول رقــم )8( النســبة املئويــة لإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى الــاليت تزوجــن يف عمــر أقــل مــن 18 ســنة 

حســب املحافظــة وســنة الــزواج 2010-2015. وأشــارت البيانــات إىل أن نســبة اإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى الــاليت 

تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة قــد بلغــت 11.7% مــن إجــايل اإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى الــاليت تزوجــن 
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خــالل فــرتة 2010 إىل 2015، وكانــت أعالهــا يف محافظــة جــرش حيــث بلغــت النســبة 21.2% تالهــا محافظــة الزرقــاء وبنســبة 

17.5% ومــن ثــم محافظــة املفــرق وبنســبة بلغــت 14.5%، يف حــن ســجلت محافظــة عجلــون النســبة األقــل لإلنــاث مــن 

حملــة الجنســيات األخــرى الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة حيــث بلغــت النســبة 6.8% مــن أجــايل اإلنــاث الــاليت 

تزوجــن يف تلــك املحافظــة. 

جدول رقم )8(: النسبة املئوية لإلناث من حملة الجنسيات األخرى الاليت أعارهن 13 سنة فأكر وتزوجن يف عمر أقل من 18 

سنة حسب املحافظة وسنة الزواج 2015-2010

املحافظة
سنة الزواج

املجموع
201020112012201320142015

8.79.19.89.17.512.69.3العاصمة

19.26.710.418.311.26.112.8البلقاء

15.821.321.315.414.617.117.5الزرقاء

10.810.212.27.03.41.58.0مأدبا

11.815.513.09.313.69.912.4اربد

14.09.618.225.29.48.014.5املفرق

14.623.922.423.619.024.221.2جرش

0.00.00.00.00.030.06.8عجلون

5.38.423.217.218.34.111.9الكرك

0.00.07.418.20.035.710.0الطفيلة

0.010.517.617.20.00.011.1معان

7.115.813.712.77.57.710.8العقبة

10.612.213.011.410.013.511.7اململكة

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015

ــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة،  ــة الجنســيات األخــرى ال ــاث مــن حمل ــاً يف نســب اإلن ــات تذبذب وأظهــرت البيان

حيــث بلغــت النســبة 10.6% يف عــام 2010 ارتفعــت إىل 12.2% و13% يف عامــي 2011 و2012 عــى التــوايل، ثــم انخفضــت 

نســبتهن إىل 11.4% و10% يف عامــي 2013 و2014 عــى التــوايل، ومــن ثــم عــاودت النســبة لالرتفــاع وبشــكل ملحــوظ يف عــام 

2015 حيــث بلغــت النســبة 13.5% وهــذا يعنــي أن نســبة الزيــادة بــن عامــي 2014 و2015 بلغــت %26. 

وحســب املحافظــات، فقــد أظهــرت النتائــج تفاوتــاً يف نســب اإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى الــاليت تزوجــن يف أعــار 

تقــل عــن 18 ســنة خــالل الفــرتة 2010-2015، ففــي محافظــة جــرش ارتفعــت نســبة اإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى 

الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة مــن 14.6% يف عــام 2010 إىل 23.9% يف عــام 2011 وإىل 24.2% يف عــام 2015، 

ويف محافظــة الزرقــاء ارتفعــت نســبة اإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى الــاليت تزوجــن دون الثامنــة عــرشة مــن %15.8 
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يف عــام 2010 إىل 21.3% يف عامــي 2011 و2012 ثــم انخفضــت النســبة بعــد عــام 2012 لتصــل إىل 14.6% يف عــام 2014 ثــم 

ارتفعــت النســبة لتصــل إىل 17.1% يف عــام 2015.

وبنــاًء عــى ماســبق، فقــد أكــدت البيانــات الصــادرة عــن دائــرة قــايض القضــاة ودائــرة االحصــاءات العامــة أن هنالــك مشــكلة 

تتزايــد عــى املســتوى الوطنــي يف تزويــج االنــاث الــاليت تقــل اعارهــن عــن 18 ســنة بشــكل عــام، وبــن االنــاث الســوريات 

بشــكل خــاص. )شــكل 3(  

شكل رقم )3(: النسبة املئوية لإلناث الاليت أعارهن 13 سنة فأكر وتزوجن يف عمر أقل من 18 سنة حسب دائرة قايض 

القضاة ودائرة االحصاءات العامة خالل الفرتة 2015-2011

     املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015

دائرة قايض القضاه، التقارير السنوية

3.3 التوزيع الجغرايف لزواج القارصات يف االردن

1.3.3 التوزيع الجغرايف للمتزوجات دون سن 18 سنة )كافة الجنسيات( 

يبــن امللحــق رقــم )6( التوزيــع النســبي لحــاالت زواج اإلنــاث الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر وتزوجــن يف عمــر أقــل مــن 18 

ســنة مــن كافــة الجنســيات حســب القضــاء وســنة الــزواج 2010-2015. وتشــر البيانــات إىل أن النســبة األكــر مــن حــاالت الــزواج 

املســجلة يف محافظــة العاصمــة خــالل الســنوات 2010-2015 كانــت يف قضــايئ مــاركا والقويســمة وتراوحــت نســبة حــاالت الــزواج 

املســجلة يف قضــاء مــاركا مــن مجمــوع حــاالت الــزواج املســجلة يف محافظــة العاصمــة مــا بــن 25.3% يف عــام 2014 و27.2% يف 

عامــي 2010 و2012 كــا تراوحــت النســب يف قضــاء القويســمة بــن 19.7% يف عــام 2011 و23.9% يف عــام 2013. 
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ــزواج املســجلة يف محافظــة البلقــاء  ــزواج املســجلة يف قضــاء عــن الباشــا النســبة األكــر مــن حــاالت ال وشــكلت حــاالت ال

وتراوحــت مــا بــن 49.2% يف عــام 2012 و55.6% يف عــام 2015 يف حــن احتــل قضــاء الشــونة الجنوبيــة املرتبــة الثانيــة يف 

تســجيل حــاالت الــزواج وتراوحــت نســبة مــا ســجل فيــه مــا بــن 12.1% يف عــام 2011 و17.3% يف عــام 2010. وكان قضــاءا 

الزرقــاء والرصيفــة االكــر تســجيال لحــاالت الــزواج يف محافظــة الزرقــاء وتراوحــت نســبة مــا ســجل يف قضــاء الزرقــاء مــا بــن 

35.7% يف عــام 2013 و41.5% يف عــام 2014. يف حــن تراوحــت نســبة الحــاالت املســجلة يف قضــاء الرصيفــة مــا بــن 33.9% يف 

عــام 2014 و39.2% يف عــام 2013. وشــكلت حــاالت الــزواج املســجلة يف قضــاء مادبــا الغالبيــة الســاحقة مــن حــاالت الــزواج 

املســجلة يف محافظــة مادبــا حيــث تراوحــت نســبتها مــا بــن 80.2% يف عــام 2013 و83.1% يف عــام 2012.

وشــهد قضــاءا اربــد والرمثــا تســجيل العــدد األكــر مــن حــاالت الــزواج املســجلة يف محافظــة اربــد، وتراوحــت نســبة حــاالت 

ــل، تراوحــت نســبة حــاالت  ــن 39% يف عــام 2012 و43.1% يف عــام 2011. ويف املقاب ــا ب ــد م ــزواج املســجلة يف قضــاء ارب ال

ــالية  ــة الش ــاء البادي ــل قض ــام 2010. واحت ــام 2015 و27.7% يف ع ــن 23.8% يف ع ــا ب ــا م ــاء الرمث ــجلة يف قض ــزواج املس ال

الغربيــة املرتبــة األوىل يف تســجيل حــاالت الــزواج، حيــث تراوحــت نســبة مــا ســجل فيــه مــا بــن 48.1% مــن مجمــوع حــاالت 

ــزواج املســجلة يف محافظــة املفــرق يف عــام 2012 و56% يف عــام 2014. وشــهد قضــاء جــرش تســجيل العــدد األكــر مــن  ال

حــاالت الــزواج املســجلة يف محافظــة جــرش وتراوحــت نســبة الحــاالت املســجلة مــا بــن 82.8% يف عــام 2014 و90.6% يف 

عــام 2011. 

وشــهد قضــاءا عجلــون وصخــرة تســجيل العــدد األكــر مــن حــاالت الــزواج يف محافظــة عجلــون وتراوحــت نســبة الحــاالت 

املســجلة فبــي قضــاء عجلــون مــا بــن 29.5% يف عــام 2012 و48.1% يف عــام 2013، يف حــن تراوحــت نســبة الحــاالت املســجلة 

يف قضــاء صخــرة مــا بــن 22.9% يف عــام 2013 و37.7% يف عــام 2010. وشــهدت أقضيــة الكــرك واملــزار الجنــويب والطفيلــة 

وبصــرا ومعــان والبــرتاء والعقبــة والقويــرة تســجيل العــدد األكــر مــن حــاالت الــزواج يف املحافظــات االربــع الجنوبيــة.

2.3.3 التوزيع الجغرايف لالردنيات املتزوجات دون 18 سنة 

يبــن امللحــق رقــم )7( التوزيــع النســبي لحــاالت زواج اإلنــاث األردنيــات الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر وتزوجــن يف عمــر 

ــزواج  ــزواج 2010-2015. وتشــر البيانــات إىل أن النســبة األكــر مــن حــاالت ال أقــل مــن 18 ســنة حســب القضــاء وســنة ال

ــن  ــت 28.6% م ــبة بلغ ــمة وبنس ــاء القويس ــا قض ــنوات 2010-2015 كان أعاله ــالل الس ــة خ ــة العاصم ــجلة يف محافظ املس

أجــايل حــاالت الــزواج لإلنــاث األردنيــات الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة يف محافظــة العاصمــة، وتراوحــت نســب 

الــزواج يف قضــاء القويســمة بــن 26.9% يف عــام 2010 و31.9% يف عــام 2013، ومــن ثــم قضــاء مــاركا ونســبة بلغــت %27.9 

وتراوحــت نســب الــزواج يف هــذا القضــاء مــا بــن 26.9% يف عــام 2013 و28.8% يف 2010، فقضــاء عــان ونســبة %20.1.

ــزواج املســجلة يف محافظــة البلقــاء  ــزواج املســجلة يف قضــاء عــن الباشــا النســبة األكــر مــن حــاالت ال وشــكلت حــاالت ال

وتراوحــت مــا بــن 51.1% يف عــام 2012 و56.2% يف عــام 2013 يف حــن احتــل قضــاء ديــر عــال املرتبــة الثانيــة يف تســجيل 

ــه مــا بــن 9.2% يف عــام 2010 و20% يف عــام 2013. ــزواج وتراوحــت نســبة مــا ســجل في حــاالت ال

 ويف محافظــة الزرقــاء، كان قضــاء الزرقــاء والرصيفــة األكــر تســجيال لحــاالت الــزواج يف محافظــة الزرقــاء وتراوحــت نســبة مــا 
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ســجل يف قضــاء الزرقــاء مــا بــن 40% يف عــام 2013 و45.2% يف عــام 2010. يف حــن تراوحــت نســبة الحــاالت املســجلة يف 

قضــاء الرصيفــة مــا بــن 37.6% يف عامــي 2010 و2014 و43.4% يف عــام 2013.

وشــكلت حــاالت الــزواج املســجلة يف قضــاء مأدبــا الغالبيــة الســاحقة مــن حــاالت الــزواج املســجلة يف محافظــة مأدبــا حيــث 

تراوحــت نســبتها مــا بــن 70.8% يف عــام 2014 و80.7% يف عــام 2015.

وشــهد قضــاء اربــد والرمثــا تســجيل العــدد األكــر مــن حــاالت الــزواج املســجلة يف محافظــة اربــد. وتراوحــت نســبة حــاالت 

الــزواج املســجلة يف قضــاء اربــد مــا بــن 31.2% يف عــام 2012 و33.9% يف عــام 2011. ويف املقابــل، تراوحــت نســبة حــاالت 

الــزواج املســجلة يف قضــاء الرمثــا مــا بــن 26.6% يف عــام 2015 و32.8% يف عــام 2011.

 واحتــل قضــاء بلعــا املرتبــة األوىل يف تســجيل حــاالت الــزواج، حيــث تراوحــت نســبة مــا ســجل فيــه مــا بــن 15.3% مــن 

مجمــوع حــاالت الــزواج املســجلة يف محافظــة املفــرق يف عــام 2014 و23.2% يف عــام 2011. وشــهد قضــاء جــرش تســجيل 

العــدد األكــر مــن حــاالت الــزواج املســجلة يف محافظــة جــرش وتراوحــت نســبة الحــاالت املســجلة مــا بــن 70.9% يف عــام 

ــام 2011.  2014 و80.5% يف ع

وشــهد قضــاء عجلــون وكفرنجــة تســجيل العــدد األكــر مــن حــاالت الــزواج يف محافظــة عجلــون وتراوحــت نســبة الحــاالت 

املســجلة يف قضــاء عجلــون مــا بــن 31.9% يف عــام 2012 و55% يف عــام 2011، يف حــن تراوحــت نســبة الحــاالت املســجلة 

ــة  ــة الكــرك واملــزار الجنــويب والطفيل يف قضــاء كفرنجــة مــا بــن 22.8% يف عــام 2013 و40% يف عــام 2010. وشــهدت أقضي

وبصــرا ومعــان والبــرتاء والعقبــة تســجيل العــدد األكــر مــن حــاالت الــزواج يف املحافظــات األربــع الواقعــة يف إقليــم الجنــوب.

3.3.3 التوزيع الجغرايف للسوريات املتزوجات دون 18 سنة 

ويبــن امللحــق رقــم )8( التوزيــع النســبي لحــاالت زواج اإلنــاث الســوريات الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر وتزوجــن يف عمــر 

ــزواج  ــزواج 2010-2015. وتشــر البيانــات إىل أن النســبة األكــر مــن حــاالت ال أقــل مــن 18 ســنة حســب القضــاء وســنة ال

املســجلة يف محافظــة العاصمــة خــالل الســنوات 2010-2015 كانــت يف قضــايئ عــان ومــاركا وتراوحــت نســبة حــاالت الــزواج 

املســجلة يف قضــاء عــان مــا بــن 17.7% يف عــام 2015 و22.3% يف عــام 2011. وتراوحــت نســبة حــاالت الــزواج املســجلة 

يف قضــاء مــاركا مــن مجمــوع حــاالت الــزواج املســجلة يف محافظــة العاصمــة مــا بــن 23.5% يف عــام 2011 و25.9% يف عــام 

.2014

ــزواج املســجلة يف محافظــة البلقــاء  ــزواج املســجلة يف قضــاء عــن الباشــا النســبة األكــر مــن حــاالت ال وشــكلت حــاالت ال

ــة يف تســجيل  ــة الثاني ــل قضــاء الســلط املرتب ــام 2011 يف حــن احت ــام 2010 و61.2% يف ع ــن 43.9% يف ع ــا ب وتراوحــت م

حــاالت الــزواج وتراوحــت نســبة مــا ســجل فيــه مــا بــن 12.5% يف عــام 2013 و38.8% يف عــام 2012. وكان قضــاءا الزرقــاء 

واألزرق األكــر تســجيال لحــاالت الــزواج يف محافظــة الزرقــاء وتراوحــت نســبة مــا ســجل يف قضــاء الزرقــاء مــا بــن 32.4% يف 

عــام 2013 و43.8% يف عــام 2011. يف حــن تراوحــت نســبة الحــاالت املســجلة يف قضــاء األزرق مــا بــن 17.3% يف عــام 2014 

و28.9% يف عــام 2013. وشــكلت حــاالت الــزواج املســجلة يف قضــاء مأدبــا الغالبيــة الســاحقة مــن حــاالت الــزواج املســجلة يف 

محافظــة مأدبــا حيــث تراوحــت نســبتها مــا بــن 83.3% يف عــام 2011 و96.6% يف عــام 2014.
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وشــهد قضــاءا اربــد والرمثــا تســجيل العــدد األكــر مــن حــاالت زواج الســوريات املســجلة يف محافظــة اربــد. وتراوحــت نســبة 

حــاالت الــزواج املســجلة يف قضــاء اربــد مــا بــن 44.2% يف عــام 2010 و48.7% يف عــام 2011. ويف املقابــل، تراوحــت نســبة 

حــاالت الــزواج املســجلة يف قضــاء الرمثــا مــا بــن 19.6% يف عــام 2012 و26.5% يف عــام 2010.

ــزواج للســوريات، حيــث تراوحــت نســبة مــا  ــة األوىل يف تســجيل حــاالت ال ــة املرتب ــة الشــالية الغربي ــل قضــاء البادي واحت

ســجل فيــه مــا بــن 62.7% مــن مجمــوع حــاالت الــزواج املســجلة يف محافظــة املفــرق يف عــام 2012 و69.4% يف عــام 2015. 

ــزواج املســجلة يف محافظــة جــرش وتراوحــت نســبة الحــاالت  ــن حــاالت ال ــر م ــدد األك وشــهد قضــاء جــرش تســجيل الع

املســجلة مــا بــن 92.9% يف عــام 2015 و100% يف عــام 2012. وشــهد قضــاءا عجلــون وصخــرة تســجيل العــدد األكــر مــن 

حــاالت الــزواج يف محافظــة عجلــون وتراوحــت نســبة الحــاالت املســجلة قضــاء عجلــون مــا بــن 11.4% يف عــام 2011 و%40.4 

يف عــام 2014، يف حــن تراوحــت نســبة الحــاالت املســجلة يف قضــاء صخــرة مــا بــن 40.4% يف عــام 2014 و56.5% يف عــام 

ــه تســجيل العــدد  ــة ووادي عرب ــرتاء والعقب ــة وبصــرا ومعــان والب ــويب والطفيل ــة الكــرك واملــزار الجن 2010. وشــهدت أقضي

األكــر مــن حــاالت الــزواج يف املحافظــات األربــع الجنوبيــة.

4.3 الحالة التعليمية

ويبــن الجــدول رقــم )9( التوزيــع لإلنــاث األردنيــات الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر وتزوجــن يف عمــر أقــل مــن 18 ســنة 

حســب ســنة 2010-2015 الــزواج والحالــة التعليميــة. وتشــر النتائــج إىل أن 66.7% مــن اإلنــاث األردنيــات الــاليت تزوجــن يف 

عمــر أقــل مــن 18 ســنة كــن مــن حملــة املؤهــالت التعليميــة االبتــدايئ واإلعــدادي واألســايس يف حــن بلغــت نســبة اإلنــاث 

مــن حملــة املؤهــل الثانــوي 18.9%. كــا تجــدر اإلشــارة إىل أن هنــاك 5.4% مــن اإلنــاث األردنيــات الــاليت تزوجــن وأعارهــن 

اقــل مــن 18 ســنة ال يعرفــن القــراءة والكتابــة أي أميــات 8.2% منهــن ملــات. انظــر شــكل رقــم )4(

جدول رقم )9(: التوزيع النسبي لإلناث األردنيات الاليت أعارهن 13 سنة فأكر وتزوجن يف عمر أقل من 18 سنة، حسب سنة 

الزواج 2010-2015 والحالة التعليمية

سنة الزواج

أقل من 18 سنة

الحالة التعليمية

ملمأمي
ابتدايئ، إعدادي، 

أسايس

تلمذة 

مهنية
ثانوي

دبلوم 

متوسط

بكالوريوس 

فأعى
املجموع

20106.18.765.00.118.80.40.84,229

20115.67.967.20.118.10.60.53,767

20125.27.666.30.219.90.50.24,033

20135.48.265.80.120.20.30.04,357

20144.78.567.30.418.80.30.04,558

20155.38.269.30.316.90.00.03,483

5.48.266.70.218.90.40.224,427املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015
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كــا شــكلت اإلنــاث مــن حملــة املؤهــالت االبتــدايئ واإلعــدادي واألســايس النســبة األكــر مــن بــن اإلنــاث األردنيــات الــاليت 

تزوجــن يف عمــر أقــل مــن 18 ســنة يف كافــة الســنوات خــالل الفــرتة 2010-2015 وتراوحــت نســبتهن مــا بــن 65% يف عــام 

ــة بلغــت  ــوم املتوســط والبكالوريــوس فأعــى نســبة ضئيل ــة الدبل ــاث مــن حمل 2010 و69.3% يف عــام 2015. وشــكلت اإلن

0.6% فقــط.

ويبــن الجــدول رقــم )10( التوزيــع النســبي لإلنــاث األردنيــات الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر وتزوجــن يف عمــر 18 ســنة 

فأكــر حســب ســنة الــزواج 2010-2015 والحالــة التعليميــة. فتشــر النتائــج إىل أن النســبة األكــر مــن اإلنــاث األردنيــات الــاليت 

تزوجــن يف عمــر 18 ســنة فأكــر هــن مــن حملــة الشــهادة الجامعيــة )بكالوريــوس فأعــى( وبنســبة بلغــت 37.1% يف حــن 

بلغــت نســبة اإلنــاث مــن حملــة املؤهــل الثانــوي 24.9% وحملــة املؤهــالت االبتــدايئ واإلعــدادي واألســايس 20%. ويف املقابــل، 

فقــد بلغــت نســبة األميــات 2.3% وامللــات 4.3%. وشــكلت اإلنــاث مــن حملــة املؤهــالت البكالوريــوس فأعــى النســبة األكــر 

مــن بــن اإلنــاث األردنيــات الــاليت تزوجــن يف عمــر 18 ســنة فأكــر يف كافــة الســنوات خــالل الفــرتة 2010-2015 وتراوحــت 

ــة نســبة  ــة مؤهــل التلمــذة املهني ــاث مــن حمل نســبتهن مــا بــن 36% يف عــام 2015 و38.2% يف عــام 2012. وشــكلت اإلن

ضئيلــة بلغــت 0.3% فقــط. انظــر شــكل رقــم )4(.

جدول رقم )10(: التوزيع النسبي لإلناث األردنيات الاليت أعارهن 13 سنة فأكر وتزوجن يف عمر 18 سنة فأكر حسب سنة 

الزواج 2010-2015 والحالة التعليمية

سنة الزواج

18 سنة فأكرب

املجموع
الحالة التعليمية

ملمأمي
ابتدايئ، إعدادي، 

أسايس
ثانويتلمذة مهنية

دبلوم 

متوسط

بكالوريوس 

فأعى

20102.64.519.80.324.711.736.440,060

20112.34.520.00.324.111.737.136,271

20122.44.319.40.324.011.338.237,375

20132.24.120.00.324.311.337.837,759

20142.04.120.10.326.110.836.735,870

20152.34.120.70.326.410.236.026,434

2.34.320.00.324.911.237.1213,769املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015
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شكل رقم )4(: التوزيع النسبي لإلناث األردنيات الاليت أعارهن 13 سنة فأكر املتزوجات حسب العمر وقت الزواج والحالة التعليمية

     املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015

كــا أشــارت النتائــج أيضــا إىل أن النســبة األكــر مــن اإلنــاث الســوريات الــاليت تزوجــن يف عمــر أقــل مــن 18 ســنة مــن حملــة 

الشــهادة االبتدائيــة واإلعداديــة واألساســية وبنســبة بلغــت 69.3%، يف حــن بلغــت نســبة اإلنــاث مــن حملــة املؤهــل الثانــوي 

5.3% وحملــة مؤهــل الدبلــوم املتوســط والبكالوريــوس فأعــى 0.1% و0.2 % عــى التــوايل، ونســبة األميــات 9.8% وامللــات 

15.2%. وشــكلت اإلنــاث مــن حملــة املؤهــالت االبتــدايئ واإلعــدادي واألســايس النســبة األكــر مــن بــن اإلنــاث الســوريات 

الــاليت تزوجــن يف عمــر أقــل مــن 18 ســنة يف كافــة الســنوات خــالل الفــرتة 2010-2015 وتراوحــت نســبتهن مــا بــن %66.5 

يف عــام 2011 و72.6% يف عــام 2015. وشــكلت اإلنــاث مــن حملــة مؤهــل التلمــذة املهنيــة نســبة ضئيلــة بلغــت 0.1% فقــط. 

)انظــر جــدول رقــم 11(

جدول رقم )11(: التوزيع النسبي لإلناث السوريات الاليت أعارهن 13 سنة فأكر وتزوجن يف عمر أقل من 18 سنة حسب 

سنة الزواج 2010-2015 والحالة التعليمية

سنة الزواج

أقل من 18 سنة

املجموع
الحالة التعليمية

ملمأمي
ابتدايئ، إعدادي، 

أسايس

تلمذة 

مهنية
ثانوي

دبلوم 

متوسط

بكالوريوس 

فأعى

201010.314.667.10.07.10.30.63,597

201110.515.266.50.26.90.30.43,376

201210.813.768.60.16.30.10.43,499

20139.915.769.50.14.70.10.04,112

20148.616.670.70.04.10.00.04,551

20159.114.872.60.33.20.00.04,032

9.815.269.30.15.30.10.223,167املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015
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أمــا اإلنــاث الســوريات الــاليت تزوجــن يف عمــر 18 ســنة فأكــر مل يبلغــن مســتوى تعليمــي كاألردنيــات الــاليت تزوجــن يف نفــس 

العمــر، فلــم تتجــاوز نســبة اإلنــاث مــن حملــة املؤهــل الثانــوي 19.6% وحملــة مؤهــالت الدبلــوم املتوســط والبكالوريــوس 

فأعــى4.7% و8% عــى التــوايل. كــا أشــارت النتائــج إىل أن النســبة األكــر مــن اإلنــاث الســوريات الــاليت تزوجــن يف عمــر 18 

ســنة فأكــر كــن مــن حملــة املؤهــالت االبتــدايئ واإلعــدادي واألســايس وبنســبة بلغــت 45.1%، كــا بلغــت نســبة األميــات 

10% وامللــات 12.2%. وشــكلت اإلنــاث مــن حملــة املؤهــالت االبتــدايئ واإلعــدادي واألســايس النســبة األكــر مــن بــن اإلنــاث 

الســوريات الــاليت تزوجــن يف عمــر 18 ســنة فأكــر يف كافــة الســنوات خــالل الفــرتة 2010-2015 وتراوحــت نســبتهن مــا بــن 

43.7% يف عــام 2010 و50% يف عــام 2015. وشــكلت اإلنــاث مــن حملــة مؤهــل التلمــذة املهنيــة نســبة ضئيلــة بلغــت %0.3 

فقــط. )انظــر جــدول 12(

جدول رقم )12(: التوزيع النسبي لإلناث السوريات الاليت أعارهن 13 سنة فأكر  وتزوجن يف عمر 18 سنة فأكر حسب سنة 

الزواج 2010-2015 والحالة التعليمية

سنة الزواج

18 سنة فأكرث

املجموع
الحالة التعليمية

ملمأمي
ابتدايئ، إعدادي، 

أسايس
ثانويتلمذة مهنية

دبلوم 

متوسط

بكالوريوس 

فأعى

201011.313.143.70.417.95.87.87,288

201111.812.943.90.317.74.78.75,951

201211.011.142.30.419.46.49.46,413

20139.412.645.00.320.04.48.37,198

20148.311.346.60.321.14.08.46,950

20158.012.250.00.322.12.35.05,097

10.012.245.10.319.64.78.038,897املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015

ويبــن الجــدول رقــم )13( التوزيــع النســبي لإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى )غــر الجنســيتن األردنيــة والســورية( 

ــج إىل أن  ــة. فتشــر النتائ ــة التعليمي ــزواج )2015-2010( والحال ــل مــن 18 ســنة حســب ســنة ال ــاليت تزوجــن يف عمــر أق ال

ــة املؤهــالت  ــن حمل ــنة م ــن 18 س ــل م ــر أق ــاليت تزوجــن يف عم ــة الجنســيات األخــرى ال ــاث حمل ــن اإلن ــر م النســبة األك

االبتــدايئ واإلعــدادي واألســايس وبنســبة بلغــت 61.4% كــا بلغــت نســبة اإلنــاث مــن حملــة املؤهــل الثانــوي 14.2% وحملــة 

ــوايل.  ــوس فأعــى 1.3% و0.3% عــى الت ــوم املتوســط والبكالوري مؤهــالت الدبل

ــالت  ــة املؤه ــن حمل ــاث م ــات أن اإلن ــرت البيان ــات 12.9%. وأظه ــات 9.3% واملل ــبة األمي ــت نس ــد بلغ ــل، فق ويف املقاب

االبتدائيــة واإلعداديــة واألساســية شــكلن النســبة األكــر مــن بــن اإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى الــاليت تزوجــن يف 

عمــر أقــل مــن 18 ســنة يف كافــة الســنوات خــالل الفــرتة 2010-2015 وتراوحــت نســبتهن مــا بــن 57% يف عــام 2012 و%69 

يف عــام 2015. وشــكلت اإلنــاث مــن حملــة مؤهــل التلمــذة املهنيــة نســبة ضئيلــة بلغــت 0.6% فقــط.
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جدول رقم )13(: التوزيع النسبي لإلناث من حملة الجنسيات األخرى الاليت أعارهن 13 سنة فأكر وتزوجن يف عمر أقل من 

18 سنة وقت الزواج حسب سنة الزواج 2010-2015 والحالة التعليمية

سنة الزواج

أقل من 18 سنة

املجموع
الحالة التعليمية

ملمأمي
ابتدايئ، إعدادي، 

أسايس

تلمذة 

مهنية
ثانوي

دبلوم 

متوسط

بكالوريوس 

فأعى

201011.410.960.01.115.10.70.8989

20119.012.861.00.712.63.30.5935

201212.114.357.01.313.21.50.51,118

20139.611.464.30.012.72.00.0952

20146.516.558.70.018.30.00.0782

20155.311.469.00.014.20.00.0772

9.312.961.40.614.21.30.35,548املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015

ويبــن الجــدول رقــم )14( التوزيــع النســبي لإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى )غــر الجنســيتن األردنيــة والســورية( 

الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر وتزوجــن يف عمــر 18 ســنة فأكــر حســب ســنة الــزواج )2010-2015( والحالــة التعليميــة. 

فأظهــرت النتائــج إىل أن 28.5% منهــن مــن حملــة املؤهــل الجامعــي )البكالوريــوس فأعــى(، يف حــن بلغــت نســبة اإلنــاث 

مــن حملــة املؤهــل الثانــوي 22.9% وحملــة مؤهــالت االبتــدايئ واإلعــدادي واألســايس %23. 

جدول رقم )14(: التوزيع النسبي لإلناث من حملة الجنسيات األخرى الاليت أعارهن 13 سنة فأكر وتزوجن يف عمر 18 سنة 

فأكر حسب سنة الزواج 2010-2015 والحالة التعليمية

سنة الزواج

18 سنة فأكرث

املجموع
الحالة التعليمية

ملمأمي
ابتدايئ، إعدادي، 

أسايس
ثانويتلمذة مهنية

دبلوم 

متوسط

بكالوريوس 

فأعى

201011.310.522.90.523.28.922.68,227

20117.08.623.71.320.38.730.56,593

20126.68.424.30.423.110.326.97,448

20135.38.520.00.322.511.931.37,217

20145.55.623.30.523.99.731.56,874

20156.36.424.20.324.38.929.74,888

7.18.223.00.522.99.828.541,247املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015
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ويف املقابــل، فقــد بلغــت نســبة األميــات 7.1% وامللــات 8.2%. وشــكلت اإلنــاث مــن حملــة املؤهــالت البكالوريــوس فأعــى 

النســبة األكــر مــن بــن اإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى الــاليت تزوجــن يف عمــر 18 ســنة فأكــر يف كافــة الســنوات مــا 

عــدا عــام 2010 وتراوحــت نســبتهن مــا بــن 22.6% يف عــام 2010 و31.5% يف عــام 2014. وشــكلت اإلنــاث مــن حملــة مؤهــل 

التلمــذة املهنيــة نســبة ضئيلــة بلغــت 0.5% فقــط. 

5.3 العالقة بالنشاط االقتصادي

يبــن الجــدول رقــم )15( التوزيــع النســبي لإلنــاث األردنيــات الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر املتزوجــات حســب ســنة الــزواج 

2010-2015 والعالقــة بالنشــاط االقتصــادي. وتشــر البيانــات إىل أن مجمــوع اإلنــاث األردنيــات الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل 

عــن 18 ســنة للفــرتة 2010-2015 بلــغ 25,138 أنثــى شــكلت اإلنــاث الــاليت ال يعملــن وال يبحــن عــن عمــل الغالبيــة العظمــى 

منهــن أو مــا نســبته 95.2% يف حــن شــكلت الــاليت يعملــن 1.8% والــاليت ال يعملــن ويبحــن %3.

وشــكلت اإلنــاث الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة الــاليت ال يعملــن وال يبحــن عــن عمــل الغالبيــة العظمــى مــن 

بــن اإلنــاث الــاليت تزوجــن يف كافــة الســنوات وتراوحــت نســبتهن مــا بــن 94.2% لــاليت تزوجــن يف عــام 2010 و96.3% لــاليت 

تزوجــن يف عــام 2015. كــا تباينــت نســب اإلنــاث الــاليت يعملــن حســب ســنة الــزواج األول وتراوحــت مــا بــن 1.5% لــاليت 

تزوجــن يف عامــي 2012 و2015 و2.4% لــاليت تزوجــن يف عــام 2010.

وشــكلت اإلنــاث الــاليت ال يعملــن وال يبحــن عــن عمــل النســبة األكــر مــن بــن اإلنــاث الــاليت تزوجــن يف العمــر 18 ســنة فأكــر 

)67%( يف حــن شــكلت الــاليت يعملــن مــا نســبته 17.5% والــاليت ال يعملــن ويبحــن ما نســبته %15.5. 

جدول رقم )15(: التوزيع النسبي لإلناث األردنيات الاليت أعارهن 13 سنة فأكر املتزوجات حسب العمر عند الزواج وسنة 

الزواج 2010-2015 والعالقة بالنشاط االقتصادي

سنة 

الزواج

العمر عند الزواج االول

18 سنة فأكربأقل من 18 سنة

لديها عمل
ال تعمل وتبحث 

عن عمل

ال تعمل وال 

تبحث عن عمل
املجموع

 لديها

عمل

 ال تعمل

 وتبحث عن

عمل

 ال تعمل وال

 تبحث عن

عمل

املجموع

20102.43.494.24,28920.113.766.240,506

20112.23.394.53,85118.515.266.236,826

20121.53.794.84,11317.815.966.338,297

20131.72.895.54,43717.016.566.439,145

20141.62.695.84,69615.816.168.137,912

20151.52.296.33,75214.815.869.428,611

1.83.095.225,13817.515.567.0221,297املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015
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كــا شــكلت اإلنــاث الــاليت تزوجــن يف العمــر18 ســنة فأكــر الــاليت ال يعملــن وال يبحــن عــن عمــل النســب األعــى مــن بــن 

اإلنــاث الــاليت تزوجــن يف كافــة الســنوات وتراوحــت نســبتهن مــا بــن 66.2% لــاليت تزوجــن يف عامــي 2010 و2011 و%69.4 

لــاليت تزوجــن يف عــام 2015.

ويبن الجدول رقم )16( التوزيع النسبي لإلناث السوريات الاليت أعارهن 13 سنة فأكر املتزوجات حسب سنة 

ــاليت تزوجــن يف  ــاث الســوريات ال ــات إىل أن مجمــوع اإلن ــة بالنشــاط االقتصــادي. وتشــر البيان ــزواج 2015-2010 والعالق ال

أعــار تقــل عــن 18 ســنة قــد بلــغ 23,327 أنثــى شــكلت اإلنــاث الــاليت ال يعملــن وال يبحــن عــن عمــل الغالبيــة العظمــى 

منهــن أو مــا نســبته 94.6% يف حــن شــكلت الــاليت يعملــن 1.3% والــاليت ال يعملــن ويبحــن عــن %4.1.

وشــكلت اإلنــاث الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة الــاليت ال يعملــن وال يبحــن عــن عمــل الغالبيــة الســاحقة مــن 

بــن اإلنــاث الــاليت تزوجــن يف كافــة الســنوات وتراوحــت نســبتهن مــا بــن 94.1% لــاليت تزوجــن يف عــام 2014 و95.3% لــاليت 

تزوجــن يف عــام 2015.

وشــكلت اإلنــاث الــاليت ال يعملــن وال يبحــن عــن عمــل الغالبيــة العظمــى مــن بــن اإلنــاث الــاليت تزوجــن يف العمــر 18 ســنة 

فأكــر، حيــث بلــغ عددهــن 36248 أنثــى أو مــا نســبته 92.1% يف حــن شــكلت اإلنــاث الــاليت يعملــن 2.5% واإلنــاث الــاليت 

ال يعملــن ويبحــن عــن عمــل %5.4. 

كــا شــكلت اإلنــاث الــاليت تزوجــن يف العمــر 18 ســنة فأكــر الــاليت ال يعملــن وال يبحــن عــن عمــل الغالبيــة الســاحقة مــن 

ــاث الــاليت تزوجــن يف كافــة الســنوات وتراوحــت نســبتهن مــا بــن 91% لــاليت تزوجــن يف عــام 2015 و93% لــاليت  بــن اإلن

تزوجــن يف عــام 2014.

جدول رقم )16(: التوزيع النسبي لإلناث السوريات الاليت أعارهن 13 سنة فأكر املتزوجات حسب العمر عند الزواج وسنة 

2010-2015 الزواج والعالقة بالنشاط االقتصادي

سنة 

الزواج

العمر عند الزواج االول

18 سنة فأكربأقل من 18 سنة

لديها عمل
ال تعمل وتبحث 

عن عمل

ال تعمل وال 

تبحث عن عمل
لديها عملاملجموع

 ال تعمل وتبحث

عن عمل

 ال تعمل وال

تبحث عن عمل
املجموع

20101.44.294.43,6262.85.491.97,323

20111.63.994.63,3843.15.691.35,977

20121.04.394.73,5232.45.392.46,471

20131.34.194.64,1272.05.292.87,271

20141.54.494.14,5852.24.893.07,063

20151.13.795.34,0822.76.291.05,243

1.34.194.623,3272.55.492.139,348املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015
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ويبــن الجــدول رقــم )17( التوزيــع النســبي لإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى )غــر الجنســيتن األردنيــة والســورية( 

الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر املتزوجــات حســب ســنة الــزواج 2010-2015 والعالقــة بالنشــاط االقتصــادي. وتشــر البيانــات 

ــة الجنســيات األخــرى الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة قــد بلــغ 5,650 أنثــى  إىل أن مجمــوع اإلنــاث مــن حمل

شــكلت اإلنــاث الــاليت ال يعملــن وال يبحــن عــن عمــل الغالبيــة الســاحقة منهــن أو مــا نســبته 89.1% يف حــن شــكلت اإلنــاث 

الــاليت يعملــن 9.4% والــاليت ال يعملــن 1.5%. وشــكلت اإلنــاث الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة الــاليت ال يعملــن 

وال يبحــن عــن عمــل الغالبيــة الكــرى مــن بــن اإلنــاث الــاليت تزوجــن يف كافــة الســنوات وتراوحــت نســبتهن مــا بــن %72.3 

لــاليت تزوجــن يف عــام 2010 و82.4% لــاليت تزوجــن يف عــام 2015.

ــاليت تزوجــن يف العمــر 18 ســنة  ــاث ال ــاث الــاليت ال يعملــن وال يبحــن عــن عمــل العــدد األكــر مــن بــن اإلن وشــكلت اإلن

فأكــر، حيــث بلــغ عددهــن 33,139 أنثــى أو مــا نســبته 77.5% يف حــن بلغــت نســبة اإلنــاث الــاليت يعملــن 17.3% والــاليت 

ال يعملــن ويبحــن عــن عمــل %5.1. 

جدول رقم )17(: التوزيع النسبي لإلناث من حملة الجنسيات األخرى الاليت أعارهن 13 سنة فأكر املتزوجات حسب العمر 

عند الزواج وسنة الزواج 2010-2015 والعالقة بالنشاط االقتصادي

سنة الزواج

العمر عند الزواج

18 سنة فأكربأقل من 18 سنة

لديها عمل

ال تعمل 

وتبحث عن 

عمل

ال تعمل وال 

تبحث عن 

عمل

لديها عملاملجموع

 ال تعمل

 وتبحث عن

عمل

 ال تعمل وال

 تبحث عن

عمل

املجموع

201018.91.379.899624.13.772.38,436

201110.51.288.494619.24.476.46,789

201210.70.688.71,13716.35.877.97,638

20138.22.689.296416.94.978.27,492

20141.81.696.679513.16.780.27,184

20153.62.094.581211.95.782.45,197

9.41.589.15,65017.35.177.542,736املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015

6.3 حالة التأمني الصحي 

ــر املتزوجــات حســب ســنة  ــاليت أعارهــن 13 ســنة فأك ــات ال ــاث األردني ــع النســبي لإلن ــم )18( التوزي ــن الجــدول رق ويب

ــة التأمــن الصحــي. فتشــر البيانــات إىل أن أكــر مــن نصــف اإلنــاث  الــزواج 2010-2015 والعمــر وقــت الــزواج األول وحال

األردنيــات الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة أو مــا نســبته 54.9% كــن مــن غــر املؤمنــات صحيــاً. وتراوحــت نســبة 

اإلنــاث األردنيــات غــر املؤمنــات صحيــاً حســب ســنة الــزواج األول مــن 54% يف عــام 2013 و56.5% يف عــام 2010.

وعــى العكــس مــن اإلنــاث األردنيــات الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة فــإن النســبة الكبــرة مــن اإلنــاث األردنيــات 
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الــاليت تزوجــن يف العمــر 18 ســنة فأكــر أو 63.6% كــن املؤمنــات صحيــاً. وتراوحــت نســبة اإلنــاث األردنيــات الــاليت تزوجــن يف 

العمــر 18 ســنة فأكــر املؤمنــات صحيــاً حســب ســنة الــزواج األول مــن 60.2% يف عــام 2015 و65.2% يف عامــي 2010 و2011.

جدول رقم )18(: التوزيع النسبي لإلناث األردنيات الاليت أعارهن 13 سنة فأكر املتزوجات حسب سنة الزواج 2015-2010 

والعمر وقت الزواج وحالة التأمن الصحي

سنة الزواج 

العمر عند الزواج األول

18 سنة فأكرثأقل من 18 سنة

مؤمنةغر مؤمنةمؤمنةغر مؤمنة

201056.543.534.865.2

201154.745.334.865.2

201254.945.135.664.4

201354.046.036.363.7

201454.645.437.962.1

201554.645.439.860.2

54.945.136.463.6املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015

ــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر املتزوجــات حســب ســنة  ــاث الســوريات ال ــع النســبي لإلن ــن الجــدول رقــم )19( التوزي ويب

الــزواج 2010-2015 والعمــر وقــت الــزواج األول وحالــة التأمــن الصحــي. فأظهــرت البيانــات إىل غالبيــة اإلنــاث الســوريات 

الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة أو مــا نســبته 69.4% كــن مــن غــر املؤمنــات صحيــاً. وتراوحــت نســبة اإلنــاث 

ــارت  ــام 2011. وأش ــام 2013 و72.1% يف ع ــن 65.8% يف ع ــزواج األول م ــنة ال ــب س ــاً حس ــات صحي ــر املؤمن ــوريات غ الس

ــاليت تزوجــن يف العمــر 18 ســنة فأكــر أو 71.9% كــن مــن غــر  ــاث الســوريات ال ــرة مــن اإلن ــات إىل أن النســبة الكب البيان

املؤمنــات صحيــا. وتراوحــت نســبة اإلنــاث الســوريات الــاليت تزوجــن يف العمــر 18 ســنة فأكــر غــر املؤمنــات صحيــا حســب 

ــام 2015.  ــام 2014 و72.7% يف ع ــزواج األول مــن 70.6% يف ع ســنة ال

جدول رقم )19(: التوزيع النسبي لإلناث السوريات الاليت أعارهن 13 سنة فأكر املتزوجات حسب سنة الزواج )2015-2010( 

والعمر وقت الزواج وحالة التأمن الصحي

سنة الزواج 

العمر عند الزواج األول

18 سنة فأكرثأقل من 18 سنة

مؤمنةغر مؤمنةمؤمنةغر مؤمنة

201071.029.072.227.8

201172.127.971.328.7

201270.229.873.326.7

201365.834.271.528.5

201468.032.070.629.4

201570.129.972.727.3

69.430.671.928.1املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015
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ويبــن الجــدول رقــم )20( التوزيــع النســبي اإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى )غــر الجنســيتن األردنيــة والســورية( 

ــة التأمــن  الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر املتزوجــات حســب ســنة الــزواج 2010-2015 والعمــر وقــت الــزواج األول وحال

الصحــي. وتشــر البيانــات إىل ثالثــة أربــاع اإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة 

أو مــا نســبته 75.2% كــن مــن غــر املؤمنــات صحيــا. وتراوحــت نســبة اإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى غــر املؤمنــات 

صحيــا حســب ســنة الــزواج األول مــن 69.9% يف عــام 2011 و81.3% يف عــام 2010. وأشــارت البيانــات إىل أن النســبة الكبــرة 

مــن اإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى الــاليت تزوجــن يف العمــر 18 ســنة فأكــر أو 70.3% كــن مــن غــر املؤمنــات صحيــا. 

وتراوحــت نســبة اإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى الــاليت تزوجــن يف العمــر 18 ســنة فأكــر غــر املؤمنــات صحيــا حســب 

ســنة الــزواج األول مــن 68.6% يف عــام 2015 و72.3% يف عــام 2010. 

جدول رقم )20(: التوزيع النسبي لإلناث من حملة الجنسيات األخرى الاليت أعارهن 13 سنة فأكر املتزوجات حسب سنة 

الزواج )2010-2015( والعمر وقت الزواج وحالة التأمن الصحي

سنة الزواج

العمر عند الزواج األول

18 سنة فأكربأقل من 18 سنة

مؤمنةغر مؤمنةمؤمنةغر مؤمنة

201081.318.772.327.7

201169.930.169.730.3

201274.225.870.929.1

201374.925.169.230.8

201472.627.470.529.5

201578.221.868.631.4

75.224.870.329.7املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015

7.3 الحالة الزواجية الحالية لإلناث

ويبــن الجــدول رقــم )21( التوزيــع النســبي لإلنــاث الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر وتزوجــن يف عمــر أقــل مــن 18 ســنة 

ــن  ــاحقة م ــة الس ــات إىل أن الغالبي ــر البيان ــية. فتش ــة والجنس ــة الحالي ــة الزواجي ــزواج 2010-2015 والحال ــنة ال ــب س حس

اإلنــاث األردنيــات والســوريات ومــن حملــة الجنســيات األخــرى الــاليت تزوجــن األول مــرة يف عمــر دون 18 ســنة كــن مــن 

ــوايل.  ــى الت ــكلن )95.9%، 97.4%، 94%( ع ــث ش ــات حي املتزوج

وعنــد النظــر إىل نســب املطلقــات مــن اإلنــاث الــاليت تزوجــن دون 18 ســنة يتبــن أن 5.3% مــن اإلنــاث حملــة الجنســيات 

ــل  ــاث األرام ــاوز نســب اإلن ــن الســوريات، يف حــن مل تتج ــات و1.8% م ــن األردني ــاً و3.7% م ــات حالي ــن مطلق األخــرى ه

واملنفصــالت معــاً الواحــد الصحيــح. 

وشــكلت املتزوجــات األردنيــات الــاليت أعارهــن أقــل مــن 18 ســنة وقــت الــزواج األول الغالبيــة الســاحقة مــن بــن اإلنــاث 
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ــة 2010-2015،  ــرتة الزمني ــالل الف ــنوات خ ــة الس ــنة ويف كاف ــن 18 س ــل م ــر أق ــرة يف عم ــن ألول م ــاليت تزوج ــات ال األردني

وتراوحــت نســبتهن مــا بــن 94.7% يف عــام 2012 و98% يف عــام 2015. وكذلــك الحــال لإلنــاث الســوريات ولإلنــاث مــن حملــة 

الجنســيات األخــرى الــاليت تزوجــن ألول مــرة يف عمــر أقــل مــن 18 ســنة.

جدول رقم )21(: التوزيع النسبي لإلناث الاليت أعارهن 13 سنة فأكر وتزوجن يف عمر أقل من 18 سنة حسب سنة الزواج 

2010-2015 والحالة الزواجية الحالية والجنسية

الجنسية
الحالة 

الزواجية
املجموع201020112012201320142015

أردنية

95.295.094.795.996.698.095.9متزوجة

4.34.44.93.73.01.73.7مطلقة

0.50.60.30.40.40.30.4أخرى

42893851411344384696375225139املجموع

سورية

96.796.896.698.197.198.897.4متزوجة

2.11.92.11.52.30.91.8مطلقة

1.31.31.20.40.60.30.8أخرى

3626.03384.03523.04131.04585.04082.023,331املجموع

أخرى

94.291.193.193.297.296.394.0متزوجة

5.28.15.06.12.83.75.3مطلقة

0.60.71.90.70.00.00.7أخرى

996.0946.01137.0964.0795.0812.05650.0املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015

وبشــكل عــام تشــر البيانــات أن نســبة الطــالق يف األردن بــن اإلنــاث الــاليت تزوجــن يف عمــر 18 ســنة فأكــر منخفضــة نســبيا 

حيــث بلغــت نســبة املطلقــات لإلنــاث األردنيــات 2.6% ولإلنــاث الســوريات 1.9% ولإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى 

2.4%. كــا تجــدر اإلشــارة أن نســبة األرامــل واملنفصــالت مل تتجــاوز الواحــد الصحيــح. )انظــر جــدول رقــم 22(

وباإلضافــة إىل مــا ســبق، فقــد تبــن أن الغالبيــة الســاحقة مــن بــن اإلنــاث بكافــة الجنســيات يف األردن والــاليت تزوجــن ألول 

مــرة يف عمــر 18 ســنة فأكــر ويف كافــة الســنوات أي خــالل الفــرتة الزمنيــة 2010-2015 هــن مــن املتزوجــات حاليــاً، وتراوحــت 

نســبتهن لإلنــاث األردنيــات مــا بــن 96.3% يف عــام 2010 و98.7% يف عــام 2015، ولإلنــاث الســوريات مــا بــن 95.5% يف عــام 

2010 و97.8% يف عــام 2015، ولإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى مــا بــن 95.9% يف عامــي 2010 و2011 و98.1% يف 

عــام 2014. 



] 46 [

جدول رقم )22(: التوزيع النسبي لإلناث الاليت أعارهن 13 سنة فأكر وتزوجن يف عمر 18 سنة فأكر حسب سنة الزواج 

2010-2015 والحالة الزواجية الحالية والجنسية

الجنسية
الحالة 

الزواجية
املجموع201020112012201320142015

أردنية

96.396.496.496.997.598.796.9متزوجة

3.13.13.12.62.11.02.6مطلقة

0.60.50.40.50.40.40.5أخرى

40,50636,82638,29739,14537,91228,611221,297املجموع

سورية

95.595.997.097.697.697.896.9متزوجة

2.52.11.71.41.81.51.9مطلقة

1.92.01.41.00.50.71.2أخرى

7323.05977.06471.07275.07063.05243.039,352املجموع

أخرى

95.995.996.997.398.197.996.9متزوجة

3.33.12.51.71.51.82.4مطلقة

0.71.00.60.90.50.30.7أخرى

8,4366,7897,6387,4927,1845,19742736املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015

وعنــد املقارنــة بــن اإلنــاث الــاليت تزوجــن يف العمــر األقــل مــن 18 ســنة والــاليت تزوجــن يف العمــر 18 ســنة فأكــر يتبــن مــن 
الشــكل رقــم )5( أن الغالبيــة الســاحقة مــن اإلنــاث الــاليت تزوجــن خــالل فــرتة 2010-2015 هــن مــن املتزوجــات وأن نســبة 
قليلــة مل تتجــاوز 6% هــن مــن املطلقــات واألرامــل واملنفصــالت وكانــت النســبة األعــى مــن بــن املطلقــات لــاليت أعارهــن 

أقــل مــن 18 ســنة لإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى. 

شكل رقم )5(: التوزيع النسبي لإلناث الاليت أعارهن 13 سنة فأكر املتزوجات حسب العمر وقت الزواج األول والحالة 

الزواجية الحالية والجنسية خالل السنوات الزواج 2015-2010

      املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015

أخرى

متزوجةمطلقةأخرىمتزوجةمطلقةأخرى
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وعنــد النظــر للنســبة املئويــة لإلنــاث املطلقــات الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر وتزوجــن يف عمــر أقــل مــن 18 ســنة حســب 

الجنســية وســنة الــزواج 2010-2015. وتحســب النســبة املئويــة لإلنــاث املطلقــات الــاليت تزوجــن يف عمــر أقــل مــن 18 ســنة 

بقســمة اإلنــاث املطلقــات الــاليت تزوجــن ألول مــرة قبــل إمتــام ســن الثامنــة عــرشة وأعارهــن الحاليــة 13 ســنة فأكــر عــى 

ــاليت  ــات املطلقــات ال ــات إىل أن نســبة األردني ــة 13 ســنة فأكــر. وأشــارت البيان ــاث املطلقــات وأعارهــن الحال إجــايل اإلن

تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة قــد بلغــت 13.9% مــن إجــايل األردنيــات املطلقــات الــاليت تزوجــن خــالل فــرتة 2010 

ــة الجنســيات األخــرى حيــث بلغــت 22.9%، يف حــن أظهــرت  إىل 2015، وارتفعــت هــذه النســبة بــن املطلقــات مــن حمل

البيانــات ارتفاعــاً واضحــاً بــن املطلقــات الســوريات حيــث تبــن أن مــن بــن كل خمــس مطلقــات ســوريات هنــاك اثنتــن 

تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة أي بنســبة بلغــت 40%. )انظــر جــدول 23(

وعنــد النظــر للبيانــات يتبــن أن هنــاك تفاوتــاً بــن الســنوات، حيــث كانــت أعــى نســبة للمطلقــات األردنيــات الــاليت تزوجــن 

يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة لــاليت تزوجــن يف عــام 2015 وبنســبة بلغــت 18.9% يف املقابــل كانــت أقــل نســبة للمطلقــات 

األردنيــات لــاليت تزوجــن يف عــام 2010 وبنســبة بلغــت 12.8%. أمــا املطلقــات الســوريات الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 

18 ســنة فقــد تراوحــت نســبتهن مــا بــن 28.8% لــاليت تزوجــن يف عــام 2010 و44.7% لــاليت تزوجــن يف عــام 2014. وتراوحــت 

نســبة املطلقــات مــن حملــة الجنســيات األخــرى الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة مــا بــن 15.6% لــاليت تزوجــن يف 

عــام 2010 و31.2% لــاليت تزوجــن يف عــام 2013. 

جدول رقم )23(: النسبة املئوية لإلناث املطلقات الاليت أعارهن 13 سنة فأكر وتزوجن يف أعار تقل عن 18 سنة حسب سنة 

الزواج 2010-2015 والجنسية 

سنة الزواج األول
أقل من 18 سنة

جنسيات أخرىسوريةأردنية

201012.828.815.6

201112.933.326.6

201214.541.022.9

201313.737.031.2

201414.844.717.1

201518.932.524.4

13.940.022.9املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015

بينــا تشــر البيانــات الخاصــة بالســجالت اإلداريــة لدائــرة قــايض القضــاة أن النســبة املئويــة إلجــايل حــاالت الطــالق الرتاكمية 

التــي متــت يف املحاكــم الرشعيــة والخــاص بالزوجــة دون 18 ســنة مــن إجــايل حــاالت الطــالق الرتاكميــة لجميــع األعــار أن 

هنــاك انخفاضــا يف نســب الطــالق خــالل فــرتة 2010-2015 حيــث انخفضــت النســبة مــن 6.3% يف عــام 2010 إىل 4.7% يف 

عــام 2015. )انظــر جــدول رقــم 24(
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جدول رقم )24(: النسبة املئوية لحاالت الطالق التي متت يف املحاكم الرشعية الخاص بالزوجة التي عمرها أقل من 18 سنة، 

خالل الفرتة 2015-2010

 عدد حاالت الطالق الرتاكميةسنة الزواج
النسبة %إجاميل حاالت الطالق الرتاكميةألقل من 18 سنة

20151026220704.65

20141158209115.54

20131014189765.34

20121038176965.87

2011733160864.56

2010995157076.33

املصدر: دائرة قايض القضاة، التقارير السنوية لألعوام 2010-2015

8.3 العمر الحايل والعمر وقت الزواج األول

ويبــن الجــدول رقــم )25( التوزيــع النســبي لإلنــاث املتزوجــات الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر حســب العمــر الحــايل والعمــر 

وقــت الــزواج األول والجنســية. حيــث تظهــر هــذه البيانــات جميــع حــاالت الــزواج لإلنــاث الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 

18 ســنة بغــض النظــر عــن ســنة الــزواج، فقــد تبــن أن اإلنــاث األردنيــات قــد شــكلن العــدد األكــر مــن بــن اإلنــاث الــاليت 

تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة، حيــث بلــغ عددهــن 253,155 أنثــى أو مــا نســبته 61.1% يف حــن بلــغ عــدد اإلنــاث 

الســوريات 113,370 أو مــا نســبته 27.4% واإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى 47,833 مبــا نســبته %11.5. 

وشــكلت اإلنــاث الــاليت تزوجــن وأعارهــن الحاليــة تقــل عــن 18 ســنة 4.2% مــن مجمــوع اإلنــاث الــاليت تزوجــن يف أعــار 

ــاث الســوريات  ــاث الســوريات حيــث بلغــت النســبة 7.9% مــن إجــايل اإلن ــد اإلن تقــل عــن 18 ســنة، وكانــت أعالهــا عن

الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة، ثــم تالهــا اإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى وبنســبة بلغــت 2.9% فاإلنــاث 

األردنيــات وبنســبة بلغــت %2.8. 

كــا لوحــظ مــن البيانــات أنــه كلــا زاد العمــر الحــايل لإلنــاث األردنيــات كلــا زادت نســبة الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 

18 ســنة حيــث أن ربــع اإلنــاث الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة أعارهــن الحاليــة 60 ســنة فأكــر. يف حــن أظهــرت 

البيانــات تذبــذب يف نســب اإلنــاث الســوريات حيــث تبــن أن النســبة األكــر مــن اإلنــاث الســوريات الــاليت تزوجــن يف أعــار 

تقــل عــن 18 ســنة أعارهــن الحاليــة بــن 20 ســنة و39 ســنة وبنســبة بلغــت 52.6%. وكذلــك الحــال لإلنــاث مــن حملــة 

الجنســيات األخــرى فقــد أظهــرت البيانــات تذبــذب يف نســبها حســب العمــر الحــايل حيــث كانــت أعالهــا لــاليت أعارهــن 

الحاليــة 60 ســنة فأكــر ونســبة بلغــت %16.9.

أمــا اإلنــاث األردنيــات الــاليت تزوجــن يف العمــر 18 ســنة فأكــر فقــد تراوحــت نســبتهن مــا بــن 0.2% لــاليت تزوجن عنــد العمر 

ــاث الســوريات  ــاث الــاليت تزوجــن وأعارهــن الحاليــة 30-34 ســنة. ويف املقابــل تراوحــت نســبة اإلن 18 ســنة و15.0% لإلن
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الــاليت تزوجــن يف العمــر 18 ســنة فأكــر مــا بــن 0.8% لــاليت أعارهــن الحاليــة 18 ســنة و18.4% لــاليت أعارهــن الحاليــة 

30-34 ســنة، أمــا اإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى فرتاوحــت النســبة مــا بــن 0.3% لــاليت أعارهــن الحاليــة 18 ســنة 

و17.4% لــاليت أعارهــن الحاليــة 30-34 ســنة. 

جدول رقم )25(: التوزيع النسبي لكافة اإلناث املتزوجات الاليت أعارهن 13 سنة فأكر ، حسب العمر الحايل والعمر وقت 

الزواج األول والجنسية*

العمر الحايل

العمر وقت الزواج األول

18 سنة فأكربأقل من 18 سنة

املجموعأخرىسوريةأردنيةاملجموعأخرىسوريةأردنية

130.010.080.000.030.000.000.000.00

140.020.320.020.100.000.000.000.00

150.281.500.390.630.000.000.000.00

160.862.600.791.330.000.000.000.00

171.633.431.712.130.000.000.000.00

181.753.602.092.290.220.760.250.28

191.763.512.262.300.551.400.610.66

24-208.1715.3011.3010.487.7012.808.538.37

29-257.9813.9114.2610.3313.8918.2817.0114.78

34-308.0312.5313.789.9314.9618.3617.4215.66

39-359.5210.8211.8010.1413.8913.6815.2214.04

44-408.828.058.088.5312.8310.8611.2612.41

49-458.426.695.727.6411.177.938.3210.44

54-508.635.525.217.388.295.356.137.68

59-558.504.205.697.005.553.894.645.25

60+25.617.9416.8919.7710.976.6910.6210.45

253,155113,37047,833414,3581,184,273173,431201,8121,559,516املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015

* التوزيع يعكس الوضع القائم عام 2015 

ويبــن الجــدول رقــم )26( التوزيــع النســبي لكافــة اإلنــاث األردنيــات الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر وتزوجــن يف أعــار تقــل 

عــن 18 ســنة حســب العمــر الحــايل والعمــر وقــت الــزواج األول. وتشــر البيانــات إىل أن 38.1% مــن اإلنــاث األردنيــات الــاليت 

تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة تزوجــن عنــد العمــر 17 ســنة تالهــن اإلنــاث الــاليت تزوجــن عنــد العمــر 16 بنســبة 

بلغــت 29.4% و21% تزوجــن عنــد العمــر 15 ســنة. وشــكلت اإلنــاث األردنيــات الــاليت تزوجــن يف العمريــن 11 و12 ســنة 

نســبة ضئيلــة بلغــت %1.9. 
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كــا يتضــح مــن الجــدول أن 52.9% مــن اإلنــاث الــاليت أعارهــن الحاليــة 13 ســنة تزوجــن عنــد العمــر 13 ســنة يف حــن 

ــد العمــر 14  ــاث الــاليت عمرهــن الحــايل 14 ســنة عن تــزوج 47.1% يف العمريــن 11 و12 ســنة. كــا تــزوج 59.3% مــن اإلن

ســنة يف حــن تــزوج 40.7% يف األعــار 11 و12 و13 ســنة. وتزوجــت الغالبيــة الســاحقة مــن اإلنــاث الــاليت أعارهــن الحاليــة 

15 ســنة أو مــا نســبته 86.9% عنــد العمــر 15 ســنة، يف حــن تــزوج 57.9% و44.3% مــن اإلنــاث الــاليت أعارهــن الحاليــة 16 

ســنة و17 ســنة عنــد هذيــن العمريــن عــى التــوايل.

وتشــر البيانــات إىل أن نســبا ضئيلــة مــن اإلنــاث الــاليت أعارهــن الحاليــة 20 ســنة فأكــر تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 14 ســنة 

وتراوحــت هــذه النســبة مــا بــن 0.3% لإلنــاث الــاليت أعارهــن الحاليــة 20-24 ســنة و7% لإلنــاث الــاليت أعارهــن الحاليــة 

60 ســنة فأكــر. كــا تشــر البيانــات إىل أن النســبة األكــر مــن اإلنــاث الــاليت أعارهــن الحاليــة 20 ســنة فأكــر قــد تزوجــن 

عنــد العمــر 17 ســنة، وتراوحــت نســبة الــاليت تزوجــن عنــد هــذا العمــر مــا بــن 27.2% لــاليت أعارهــن الحاليــة 60 ســنة 

فأكــر و47.8% لــاليت أعارهــن الحاليــة 20-24 ســنة.

جدول رقم )26(: التوزيع النسبي لكافة اإلناث األردنيات الاليت أعارهن 13 سنة فأكر وتزوجن يف أعار تقل عن 18 سنة 

حسب العمر الحايل والعمر وقت الزواج األول*

العمر الحايل
العمر وقت الزواج األول

املجموع
11121314151617

1317.629.452.90.00.00.00.017

1416.716.77.459.30.00.00.054

150.70.41.510.486.90.00.0711

160.80.50.34.036.657.90.02,183

170.40.20.31.417.535.944.34,131

180.50.20.21.514.530.552.74,431

190.70.30.31.715.730.750.64,457

24-201.10.60.32.916.830.547.820,692

29-252.51.10.53.016.030.246.720,203

34-302.21.31.04.118.330.243.020,335

39-351.21.00.84.418.430.443.924,108

44-400.70.70.94.918.129.645.022,340

49-450.50.61.26.319.430.841.321,320

54-500.30.61.99.121.330.536.221,838

59-550.20.92.811.723.229.032.121,508

60+0.51.64.913.426.226.227.264,827

0.91.02.17.621.029.438.1253,155املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015

* التوزيع يعكس الوضع القائم عام 2015 
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ويبــن الجــدول رقــم )27( التوزيــع النســبي لكافــة اإلنــاث الســوريات الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر وتزوجــن يف أعــار 

تقــل عــن 18 ســنة حســب العمــر الحــايل والعمــر وقــت الــزواج األول. وتشــر البيانــات إىل أن 35.6% مــن اإلنــاث الســوريات 

الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة تزوجــن عنــد العمــر 15 ســنة تالهــن اإلنــاث الــاليت تزوجــن عنــد العمــر 16 بنســبة 

بلغــت 30% و1.3% تزوجــن عنــد العمريــن 11 و12 ســنة. وشــكلت اإلنــاث الســوريات الــاليت تزوجــن يف العمــر 17 ســنة مــا 

نســبته %13.8. 

كــا يتضــح مــن الجــدول أن 88.5% مــن اإلنــاث الســوريات الــاليت أعارهــن الحاليــة 13 ســنة تزوجــن عنــد العمــر 13 ســنة يف 

حــن تــزوج 11.5% يف العمــر 12 ســنة. كــا تــزوج 76.3% مــن اإلنــاث الــاليت عمرهــن الحــايل 14 ســنة عنــد العمــر 14 ســنة 

يف حــن تــزوج 23.7% يف األعــار 11 و12 و13 ســنة. وتزوجــت نســبة كبــرة مــن اإلنــاث الــاليت أعارهــن الحاليــة 15 ســنة أو 

مــا نســبته 67.2% عنــد العمــر 15 ســنة، يف حــن تــزوج 45.2% و31.9% مــن اإلنــاث الــاليت أعارهــن الحاليــة 16 ســنة و17 

ســنة عنــد هذيــن العمريــن عــى التــوايل.

جدول رقم )27(: التوزيع النسبي لكافة اإلناث السوريات الاليت أعارهن 13 سنة فأكر وتزوجن يف أعار تقل عن 18 سنة 

حسب العمر الحايل والعمر وقت الزواج األول

العمر الحايل
العمر وقت الزواج األول

املجموع
11121314151617

130.011.588.50.00.00.00.096

140.06.617.176.30.00.00.0363

150.61.37.023.967.20.00.01,705

160.60.32.912.738.345.20.02,948

170.30.31.76.624.035.331.93,891

180.30.41.58.120.529.939.34,079

190.30.42.510.421.028.736.73,980

24-200.30.41.911.022.429.634.317,345

29-250.20.42.010.321.329.536.315,769

34-300.40.93.611.423.028.132.714,201

39-350.50.93.514.222.726.631.712,262

44-400.30.74.713.124.225.231.89,121

49-450.21.35.216.024.225.627.57,589

54-500.51.27.117.423.224.526.16,254

59-550.52.17.014.826.724.124.94,766

60+0.72.57.415.530.822.320.69,001

0.40.93.912.824.427.430.1113,370املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015

* التوزيع يعكس الوضع القائم عام 2015 
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كــا تشــر البيانــات إىل أن نســبا ضئيلــة مــن اإلنــاث الــاليت أعارهــن الحاليــة 20 ســنة فأكــر تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 14 

ســنة وتراوحــت هــذه النســبة مــا بــن 2.6% لإلنــاث الــاليت أعارهــن الحاليــة 24-20 ســنة و29-25 ســنة و10.7% لإلنــاث 

ــة  ــاليت أعارهــن الحالي ــاث ال ــات إىل أن النســبة األكــر مــن اإلن ــة 60 ســنة فأكــر. كــا تشــر البيان ــاليت أعارهــن الحالي ال

20 ســنة فأكــر قــد تزوجــن عنــد العمــر 17 ســنة، وتراوحــت نســبة الــاليت تزوجــن عنــد هــذا العمــر مــا بــن 20.6% لــاليت 

أعارهــن الحاليــة 60 ســنة فأكــر و36.3% لــاليت أعارهــن الحاليــة 29-25 ســنة. 

ويبــن الجــدول رقــم )28( التوزيــع النســبي لكافــة اإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخرى )غــر الجنســيتن األردنية والســورية( 

الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر وتزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة حســب العمــر الحــايل والعمــر وقــت الــزواج األول. 

فتشــر البيانــات إىل أن 35.8% مــن اإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة تزوجــن 

عنــد العمــر 17 ســنة تالهــن اإلنــاث الــاليت تزوجــن عنــد العمــر 16 بنســبة بلغــت 32.4% و0.8 تزوجــن عنــد العمريــن 11 

و12 ســنة. وشــكلت اإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى الــاليت تزوجــن يف العمــر 15 ســنة مــا نســبته %25.1. 

جدول رقم )28(: التوزيع النسبي لكافة اإلناث من حملة الجنسيات األخرى الاليت أعارهن 13 سنة فأكر وتزوجن يف أعار 

تقل عن 18 سنة حسب العمر الحايل والعمر وقت الزواج األول*

العمر الحايل
العمر وقت الزواج األول

املجموع
11121314151617

130.00.00.00.00.00.00.00

140.00.070.030.00.00.00.010

150.00.00.020.779.30.00.0188

160.30.36.14.222.866.30.0377

171.10.71.02.118.626.550.1819

180.20.00.52.421.430.844.7998

190.40.50.03.016.234.945.21,083

24-200.61.41.25.721.428.041.65,403

29-251.81.92.86.819.330.836.66,823

34-301.82.12.57.919.729.236.96,593

39-350.81.32.28.021.627.138.95,645

44-400.71.13.38.722.326.237.63,866

49-450.61.73.811.419.228.534.82,736

54-500.81.32.413.422.428.131.72,494

59-551.10.82.914.020.627.333.32,721

60+0.82.35.213.426.725.126.48,077

1.01.62.99.021.828.235.547,833املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015

* التوزيع يعكس الوضع القائم عام 2015 
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ويتضــح مــن الجــدول أن 79.3% مــن اإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى الــاليت أعارهــن الحاليــة 15 ســنة تزوجــن عنــد 

العمــر 15 ســنة يف حــن تــزوج 20.7% يف العمــر 14 ســنة. كــا تــزوج 66.3% مــن اإلنــاث الــاليت عمرهــن الحــايل 16 ســنة 

عنــد العمــر 16 ســنة يف حــن تــزوج 33.7% يف األعــار 15-11 ســنة. وتــزوج نصــف اإلنــاث الــاليت أعارهــن الحاليــة 17 ســنة 

أو مــا نســبته 50.1% عنــد العمــر 17 ســنة، يف حــن تــزوج 18.6% و26.5% عنــد العمريــن 15 ســنة و16 ســنة عــى التــوايل.

وتشــر البيانــات إىل أن نســبا ضئيلــة مــن اإلنــاث الــاليت أعارهــن الحاليــة 20 ســنة فأكــر تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 14 

ســنة وتراوحــت هــذه النســبة مــا بــن 3.2% لإلنــاث الــاليت أعارهــن الحاليــة 24-20 ســنة و8.3% لإلنــاث الــاليت أعارهــن 

الحاليــة 60 ســنة فأكــر. كــا تشــر البيانــات إىل أن النســبة األكــر مــن اإلنــاث الــاليت أعارهــن الحاليــة 20 ســنة فأكــر قــد 

تزوجــن عنــد العمــر 17 ســنة، وتراوحــت نســبة الــاليت تزوجــن عنــد هــذا العمــر مــا بــن 26.4% لــاليت أعارهــن الحاليــة 60 

ســنة فأكــر و41.6% لــاليت أعارهــن الحاليــة 24-20 ســنة. 

9.3 الحالة الزواجية والعمر الحايل 

ويبــن الجــدول رقــم )29( التوزيــع النســبي لإلنــاث األردنيــات الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر حســب العمــر الحــايل والحالــة 

الزواجيــة. وتشــر البيانــات إىل أن اإلنــاث األردنيــات املتزوجــات قــد شــكلن النســبة األكــر مــن مجمــوع اإلنــاث األردنيــات 

الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر وبنســبة بلغــت 56.1%. واحتلــت اإلنــاث الــاليت مل يســبق لهــن الــزواج املرتبــة الثانيــة وبنســبة 

36.4%. وشــكلت املطلقــات واألرامــل واملنفصــالت نســبا قليلــة بلغــت 1.7% و5.7% و0.1 عــى التــوايل. 

وتباينــت نســبة الــاليت مل يســبق لهــن الــزواج مــن بــن اإلنــاث الــاليت أعارهــن الحاليــة 20 ســنة فأكــر تباينــا ملحوظــا وأظهرت 

النســب منطــا مييــل إىل االنخفــاض مــع تقــدم العمــر. وتراوحــت نســبة الــاليت مل يســبق لهــن الــزواج مــا بــن 3.2% مــن الــاليت 

أعارهــن الحاليــة 60 ســنة فأكــر و63.6% مــن الــاليت أعارهــن الحاليــة 20-24 ســنة. وبــن حســاب معامــل االرتبــاط بــن 

العمــر الحــايل ونســبة اإلنــاث الــاليت مل يســبق لهــن الــزواج وجــود ارتبــاط عكــيس قــوي بــن املتغريــن بلغــت قيمتــه )0.795-( 

مــا يعنــي أنــه كلــا ارتفــع العمــر كلــا انخفضــت نســبة اإلنــاث الــاليت مل يســبق لهــن الــزواج والعكــس صحيــح.

ــا  ــا ملحوظ ــر تباين ــنة فأك ــة 20 س ــن الحالي ــاليت أعاره ــاث ال ــن اإلن ــن ب ــا م ــات أيض ــاث املتزوج ــبة اإلن ــت نس ــا تباين ك

ــا. وتراوحــت نســبة املتزوجــات مــا بــن 35.3% مــن الــاليت أعارهــن الحاليــة 20-24 ســنة  وأظهــرت النســب منطــا متذبذب

ــاث  ــبة اإلن ــايل ونس ــر الح ــن العم ــاط ب ــل االرتب ــاب معام ــن حس ــنة. وب ــة 40-44 س ــن الحالي ــاليت أعاره ــن ال و83.7% م

املتزوجــات وجــود ارتبــاط طــردي متوســط القــوة بــن املتغريــن بلغــت قيمتــه )0.234( مــا يعنــي أنــه كلــا ارتفــع العمــر 

ــح. ــاث املتزوجــات والعكــس صحي ــا ارتفعــت نســبة اإلن كل

وتباينــت نســبة املطلقــات مــن بــن اإلنــاث الــاليت أعارهــن 20 ســنة فأكــر، حيــت تراوحــت مــا بــن 1% مــن بــن اإلنــاث 

ــاث الــاليت أعارهــن الحاليــة 45-49 ســنة و50-54 ســنة. وبــن  الــاليت أعارهــن الحاليــة 20-24 ســنة و2.7% مــن بــن اإلن

حســاب معامــل االرتبــاط بــن العمــر الحــايل ونســبة اإلنــاث املطلقــات وجــود ارتبــاط طــردي متوســط القــوة بــن املتغريــن 

بلغــت قيمتــه )0.308( مــا يعنــي أنــه كلــا ارتفــع العمــر كلــا ارتفعــت نســبة اإلنــاث املطلقــات والعكــس صحيــح.
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وأظهــرت نســبة األرامــل مــن بــن اإلنــاث الــاليت أعارهــن الحاليــة 20 ســنة فأكــر تباينــا جوهريــا، حيــث تراوحــت مــا بــن 

0.1% مــن بــن اإلنــاث الــاليت أعارهــن الحاليــة 20-24 ســنة و41.1% مــن بــن اإلنــاث الــاليت أعارهــن الحاليــة 60 ســنة 

ــاط طــردي قــوي جــدا بــن  ــاث األرامــل وجــود ارتب ــاط بــن العمــر الحــايل ونســبة اإلن فأكــر. وبــن حســاب معامــل االرتب

املتغريــن بلغــت قيمتــه )0.802( مــا يعنــي أنــه كلــا ارتفــع العمــر كلــا ارتفعــت نســبة اإلنــاث األرامــل والعكــس صحيــح.

جدول رقم )29(: التوزيع النسبي لإلناث األردنيات الاليت أعارهن 13 سنة فأكر حسب العمر الحايل والحالة الزواجية*

العمر الحايل

املجموعالحالة الزواجية

مل يسبق لها 

الزواج
منفصلةأرملةمطلقةمتزوجة

1399.970.030.000.000.0066,633

1499.920.080.000.000.0066,760

1598.951.030.020.000.0067,701

1696.563.350.080.000.0063,482

1793.646.170.170.020.0164,910

1889.2010.460.320.010.0064,694

1983.8215.650.450.020.0568,092

24-2063.6035.261.010.070.06307,255

29-2526.8470.861.950.240.11252,389

34-3015.6381.362.330.540.14234,122

39-3512.5483.512.551.220.18215,590

44-4010.9883.712.622.500.20195,734

49-459.4182.502.725.120.26169,558

54-507.2480.132.679.660.30129,393

59-555.1675.562.4116.510.3691,940

60+3.1854.011.4641.080.28201,101

36.3856.101.685.690.152,259,354املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015

* التوزيع يعكس الوضع القائم عام 2015 

ويبــن الجــدول رقــم )30( التوزيــع النســبي لإلنــاث الســوريات الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر حســب العمــر الحــايل والحالــة 

الزواجيــة، وأشــارت البيانــات أن اإلنــاث املتزوجــات قــد شــكلن النســبة األكــر وبنســبة بلغــت 65.7% يف حــن شــكلت الــاليت 

مل يســبق لهــن الــزواج 26.2% واألرامــل6.3% واملطلقــات واملنفصــالت 1.5% و0.3% عــى التــوايل. وتباينــت نســبة مــا شــكلته 

املتزوجــات مــن بــن اإلنــاث الــاليت أعارهــن الحاليــة 13-17 ســنة، حيــث بينــت النتائــج أن 0.6% مــن الــاليت عمرهــن الحــايل 
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13 ســنة كــن متزوجــات مقابــل 23.4% مــن الــاليت عمرهــن الحــايل 16 ســنة 33.1% مــن الــاليت عمرهــن الحــايل 17 ســنة. 

وتباينــت نســبة الــاليت مل يســبق لهــن الــزواج مــن بــن اإلنــاث الــاليت أعارهــن الحاليــة 20 ســنة فأكــر تباينــا ملحوظــا وأظهرت 

ــن  ــن 2.4% م ــا ب ــزواج م ــن ال ــاليت مل يســبق له ــر. وتراوحــت نســبة ال ــدم العم ــع تق ــاض م ــل إىل االنخف النســب منطــا ميي

الــاليت أعارهــن الحاليــة 60 ســنة فأكــر و27.8% مــن الــاليت أعارهــن الحاليــة 20-24 ســنة. وبــن حســاب معامــل االرتبــاط 

 بــن العمــر الحــايل ونســبة اإلنــاث الــاليت مل يســبق لهــن الــزواج وجــود ارتبــاط عكــيس قــوي بــن املتغريــن بلغــت قيمتــه 

)0.784-( ما يعني أنه كلا ارتفع العمر كلا انخفضت نسبة اإلناث الاليت مل يسبق لهن الزواج والعكس صحيح.

جدول رقم )30(: التوزيع النسبي لإلناث السوريات الاليت أعارهن 13 سنة فأكر حسب العمر الحايل والحالة الزواجية*

العمر الحايل

الحالة الزواجية

املجموع مل يسبق لها 

الزواج
منفصلةأرملةمطلقةمتزوجة

1399.350.630.020.000.0014,830

1497.402.540.030.030.0013,969

1588.3511.410.170.000.0714,635

1676.0623.410.400.060.0812,313

1766.3333.120.500.020.0311,556

1855.6043.180.890.190.1412,164

1945.7652.890.850.320.1911,823

24-2027.8269.781.211.050.1554,777

29-2511.2484.851.612.070.2353,478

34-307.4487.451.843.040.2349,752

39-356.3187.161.794.370.3738,415

44-405.5985.632.345.970.4729,612

49-454.7782.332.469.680.7622,402

54-503.4677.682.6015.830.4316,092

59-553.0669.782.2124.300.6611,881

60+2.4247.151.6748.350.4121,105

26.2465.711.486.310.27388,804املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015

* التوزيع يعكس الوضع القائم عام 2015 

ــا  ــا ملحوظ ــر تباين ــنة فأك ــة 20 س ــن الحالي ــاليت أعاره ــاث ال ــن اإلن ــن ب ــا م ــات أيض ــاث املتزوج ــبة اإلن ــت نس ــا تباين ك
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وأظهــرت النســب منطــا متذبذبــا. وتراوحــت نســبة املتزوجــات مــا بــن 47.1% مــن الــاليت أعارهــن الحاليــة 60 ســنة فأكــر 

ــاث  ــبة اإلن ــايل ونس ــر الح ــن العم ــاط ب ــل االرتب ــاب معام ــن حس ــنة. وب ــة 30-34 س ــن الحالي ــاليت أعاره ــن ال و87.5% م

املتزوجــات وجــود ارتبــاط عكــيس قــوي بــن املتغريــن بلغــت قيمتــه )0.558-( مــا يعنــي أنــه كلــا ارتفــع العمــر كلــا 

ــح. ــاث املتزوجــات والعكــس صحي انخفضــت نســبة اإلن

وتباينــت نســبة املطلقــات مــن بــن اإلنــاث الــاليت أعارهــن 20 ســنة فأكــر، حيــت تراوحــت مــا بــن 1.2% مــن بــن اإلنــاث 

الــاليت أعارهــن الحاليــة 20-24 ســنة و2.6% مــن بــن اإلنــاث الــاليت أعارهــن الحاليــة 50-54 ســنة. وبــن حســاب معامــل 

االرتبــاط بــن العمــر الحــايل ونســبة اإلنــاث املطلقــات وجــود ارتبــاط طــردي قــوي بــن املتغريــن بلغــت قيمتــه )0.582( مــا 

يعنــي أنــه كلــا ارتفــع العمــر كلــا ارتفعــت نســبة اإلنــاث املطلقــات والعكــس صحيــح.

وأظهــرت نســبة األرامــل مــن بــن اإلنــاث الــاليت أعارهــن الحاليــة 20 ســنة فأكــر تباينــا جوهريــا، حيــث تراوحــت مــا بــن 

1% مــن بــن اإلنــاث الــاليت أعارهــن الحاليــة 20-24 ســنة و48.4% مــن بــن اإلنــاث الــاليت أعارهــن الحاليــة 60 ســنة فأكــر. 

وبــن حســاب معامــل االرتبــاط بــن العمــر الحــايل ونســبة اإلنــاث األرامــل وجــود ارتبــاط طــردي قــوي جــدا بــن املتغريــن 

بلغــت قيمتــه )0.854( مــا يعنــي أنــه كلــا ارتفــع العمــر كلــا ارتفعــت نســبة اإلنــاث األرامــل والعكــس صحيــح.

ــة  ــيتن األردني ــر الجنس ــرى )غ ــيات األخ ــة الجنس ــن حمل ــاث م ــة اإلن ــبي لكاف ــع النس ــم )31( التوزي ــدول رق ــن الج ويب

والســورية( الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر حســب العمــر الحــايل والحالــة الزواجيــة. وكذلــك أيضــا فقــد أظهــرت البيانــات أن 

املتزوجــات قــد شــكلن النســبة األكــر ونســبة بلغــت 53.4% يف حــن شــكلت الــاليت مل يســبق لهــن الــزواج 39.5% واألرامــل 

ــوايل.  4.7% واملطلقــات واملنفصــالت 2.1% و0.2% عــى الت

وتباينــت نســبة مــا شــكلته املتزوجــات مــن بــن اإلنــاث الــاليت أعارهــن الحاليــة 13-17 ســنة، حيــث بينــت النتائــج أن %0.1 

مــن الــاليت عمرهــن الحــايل 14 ســنة كــن متزوجــات مقابــل 3.5% مــن الــاليت عمرهــن الحــايل 16 ســنة و7.1% مــن الــاليت 

عمرهــن الحــايل 17 ســنة.

وتباينــت نســبة الــاليت مل يســبق لهــن الــزواج مــن بــن اإلنــاث الــاليت أعارهــن الحاليــة 20 ســنة فأكــر تباينــا ملحوظــا وأظهرت 

النســب منطــا مييــل إىل االنخفــاض مــع تقــدم العمــر. وتراوحــت نســبة الــاليت مل يســبق لهــن الــزواج مــا بــن 5.3% مــن الــاليت 

أعارهــن الحاليــة 60 ســنة فأكــر و63.7% مــن الــاليت أعارهــن الحاليــة 20-24 ســنة. وبــن حســاب معامــل االرتبــاط بــن 

العمــر الحــايل ونســبة اإلنــاث الــاليت مل يســبق لهــن الــزواج وجــود ارتبــاط عكــيس قــوي بــن املتغريــن بلغــت قيمتــه )0.841-( 

مــا يعنــي أنــه كلــا ارتفــع العمــر كلــا انخفضــت نســبة اإلنــاث الــاليت مل يســبق لهــن الــزواج والعكــس صحيــح.

ــا  ــا ملحوظ ــر تباين ــنة فأك ــة 20 س ــن الحالي ــاليت أعاره ــاث ال ــن اإلن ــن ب ــا م ــات أيض ــاث املتزوج ــبة اإلن ــت نس ــا تباين ك

ــا. وتراوحــت نســبة املتزوجــات مــا بــن 34.9% مــن الــاليت أعارهــن الحاليــة 20-24 ســنة  وأظهــرت النســب منطــا متذبذب

ــاث  ــبة اإلن ــايل ونس ــر الح ــن العم ــاط ب ــل االرتب ــاب معام ــن حس ــنة. وب ــة 40-44 س ــن الحالي ــاليت أعاره ــن ال و81.4% م

املتزوجــات وجــود ارتبــاط طــردي متوســط القــوة بــن املتغريــن بلغــت قيمتــه )0.315( مــا يعنــي أنــه كلــا ارتفــع العمــر 

ــح. ــاث املتزوجــات والعكــس صحي ــا ارتفعــت نســبة اإلن كل
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وتباينــت نســبة املطلقــات مــن بــن اإلنــاث الــاليت أعارهــن 20 ســنة فأكــر، حيــت تراوحــت مــا بــن 1.2% مــن بــن اإلنــاث 

الــاليت أعارهــن الحاليــة 20-24 ســنة و3.5% مــن بــن اإلنــاث الــاليت أعارهــن الحاليــة 40-44 ســنة. وبــن حســاب معامــل 

االرتبــاط بــن العمــر الحــايل ونســبة اإلنــاث املطلقــات وجــود ارتبــاط طــردي متوســط القــوة بــن املتغريــن بلغــت قيمتــه 

)0.264( مــا يعنــي أنــه كلــا ارتفــع العمــر كلــا ارتفعــت نســبة اإلنــاث املطلقــات والعكــس صحيــح.

وأظهــرت نســبة األرامــل مــن بــن اإلنــاث الــاليت أعارهــن الحاليــة 20 ســنة فأكــر تباينــا جوهريــا، حيــث تراوحــت مــا بــن 

0.1% مــن بــن اإلنــاث الــاليت أعارهــن الحاليــة 20-24 ســنة و40.3% مــن بــن اإلنــاث الــاليت أعارهــن الحاليــة 60 ســنة 

ــن  ــاط طــردي قــوي جــدا ب ــاث األرامــل وجــود ارتب ــن العمــر الحــايل ونســبة اإلن ــاط ب فأكــر. وبــن حســاب معامــل االرتب

املتغريــن بلغــت قيمتــه )0.803( مــا يعنــي أنــه كلــا ارتفــع العمــر كلــا ارتفعــت نســبة اإلنــاث األرامــل والعكــس صحيــح.

جدول رقم )31(: التوزيع النسبي لإلناث من حملة الجنسيات األخرى الاليت أعارهن 13 سنة فأكر حسب العمر الحايل 

والحالة الزواجية*

العمر الحايل

الحالة الزواجية

املجموع مل يسبق لها 

الزواج
منفصلةأرملةمطلقةمتزوجة

13100.000.000.000.000.0012,060

1499.920.060.030.000.0011,973

1598.471.460.070.000.0012,254

1696.323.520.090.070.0010,253

1792.597.090.320.000.0011,058

1886.8112.610.580.000.0011,428

1980.2618.720.730.130.1611,693

24-2063.7134.931.150.120.0962,347

29-2533.7063.312.310.450.2362,055

34-3020.4275.582.970.810.2252,467

39-3515.2079.803.321.410.2742,868

44-4011.6981.443.552.900.4330,097

49-4510.2480.773.355.110.5321,753

54-508.2377.583.2910.150.7516,205

59-555.7275.342.8615.670.4212,818

60+5.2552.201.7640.250.5331,138

39.4853.452.084.750.25412,467املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015

* التوزيع يعكس الوضع القائم عام 2015 
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10.3 العمر وقت الزواج األول والعمر الحايل للزوج

يبــن الجــدول رقــم )32( التوزيــع النســبي لإلنــاث األردنيــات املتزوجــات حاليــا الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر وتزوجــن يف 

أعــار تقــل عــن 18 ســنة حســب العمــر وقــت الــزواج األول والعمــر الحــايل للــزوج. وتشــر البيانــات إىل أن مجمــوع اإلنــاث 

األردنيــات الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة ومتزوجــات مــن أزواج أعارهــم الحاليــة أقــل مــن 18 ســنة قــد بلــغ 

5,456 أنثــى. وبينــت النتائــج أن الغالبيــة الســاحقة )86.7%( مــن اإلنــاث الــاليت تزوجــن يف العمــر 15 ســنة متزوجــات مــن 

أزواج أعارهــم الحاليــة 15 ســنة يف حــن أن النســبة املتبقيــة متزوجــات مــن أزواج تقــل أعارهــم الحاليــة عــن 15 ســنة. 

كــا أن 56.8% مــن اإلنــاث الــاليت تزوجــن يف العمــر 16 ســنة متزوجــات مــن أزواج أعارهــم الحاليــة 16 ســنة يف حــن أن 

النســبة املتبقيــة )43.2%( متزوجــات مــن أزواج تقــل أعارهــم عــن 16 ســنة. كــا أن 43.4% مــن اإلنــاث الــاليت تزوجــن 

عنــد العمــر 17 ســنة متزوجــات مــن أزواج أعارهــم الحاليــة 17 ســنة يف حــن أن النســبة املتبقيــة )56.6%( متزوجــات مــن 

أزواج أعارهــم الحاليــة أصغــر مــن أعارهــن. 

جدول رقم )32(: التوزيع النسبي لإلناث األردنيات املتزوجات حاليا الاليت أعارهن 13 سنة فأكر وتزوجن يف أعار تقل عن 

18 سنة حسب العمر الحايل للزوج والعمر وقت الزواج األول*

العمر الحايل 

للزوج

العمر وقت الزواج األول للزوجة
املجموع

11121314151617

1325.012.562.50.00.00.00.08

1417.26.96.969.00.00.00.029

151.00.61.810.086.70.00.0512

160.90.50.34.237.356.80.01,661

170.50.20.31.418.036.243.43,246

180.70.10.21.514.530.552.53,681

190.80.20.31.815.730.351.03,789

24-201.10.60.32.816.930.847.518,295

29-252.51.10.52.915.830.446.918,479

34-302.21.30.93.818.130.543.118,731

39-351.10.90.84.118.030.544.621,994

44-400.70.70.84.517.729.845.719,810

49-450.50.61.05.719.030.942.317,898

54-500.30.41.67.921.231.237.517,029

59-550.10.72.410.622.630.033.714,759

60+0.41.13.511.423.428.431.925,481

1.00.81.35.819.430.541.3185,402املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015

* التوزيع يعكس الوضع القائم عام 2015 
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وتشــر البيانــات إىل أن 41.4% مــن اإلنــاث األردنيــات الــاليت تزوجــن يف العمــر 17 ســنة أعــار أزواجهــن الحاليــة هــي 20 

ــة  ــد العمريــن 16 ســنة و15 ســنة أعــار أزواجهــن الحالي ــاث الــاليت تزوجــن عن ســنة فأكــر، وأن 30.2% و19.2% مــن اإلن

20 ســنة فأكــر كــا أن 3.2% مــن اإلنــاث الــاليت تزوجــن يف األعــار 11-13 ســنة أعــار أزواجهــن الحاليــة 20 ســنة فأكــر. 

وتراوحــت نســبة اإلنــاث األردنيــات الــاليت تزوجــن عنــد العمــر 11 ســنة وأعــار أزواجهــن الحاليــة 20 ســنة فأكــر مــا بــن 

0.1% لــألزواج الذيــن أعارهــم الحاليــة 55-59 ســنة و2.5% لــألزواج الذيــن أعارهــم الحاليــة 25-29 ســنة. 

وتراوحــت نســبة اإلنــاث األردنيــات الــاليت تزوجــن عنــد العمــر 14 ســنة وأعــار أزواجهــن الحاليــة 20 ســنة فأكــر مــا بــن 

2.8% لــألزواج الذيــن أعارهــم الحاليــة 20-24 ســنة و11.4% لــألزواج الذيــن أعارهــم الحاليــة 60 ســنة فأكــر. وتراوحــت 

ــن %15.8  ــا ب ــر م ــة 20 ســنة فأك ــن الحالي ــر 15 ســنة وأعــار أزواجه ــد العم ــاليت تزوجــن عن ــات ال ــاث األردني نســبة اإلن

لــألزواج الذيــن أعارهــم الحاليــة 25-29 ســنة و23.4% لــألزواج الذيــن أعارهــم الحاليــة 60 ســنة فأكــر. 

كــا تراوحــت نســبة اإلنــاث األردنيــات الــاليت تزوجــن عنــد العمــر 16 ســنة وأعــار أزواجهــن الحاليــة 20 ســنة فأكــر مــا بــن 

30% لــألزواج الذيــن أعارهــم الحاليــة 55-59 ســنة و31.2% لــألزواج الذيــن أعارهــم الحاليــة 50-54 ســنة. ويف املقابــل، 

تراوحــت نســبة اإلنــاث األردنيــات الــاليت تزوجــن عنــد العمــر 17 ســنة وأعــار أزواجهــن الحاليــة 20 ســنة فأكــر مــا بــن 

31.9% لــألزواج الذيــن أعارهــم الحاليــة 60 ســنة فأكــر و47.5% لــألزواج الذيــن أعارهــم الحاليــة 20-24 ســنة. 

ــر  ــاليت أعارهــن 13 ســنة فأك ــا ال ــاث الســوريات املتزوجــات حالي ــة اإلن ــع النســبي لكاف ــم )33( التوزي ــن الجــدول رق ويب

ــات إىل أن  ــزوج. وتشــر البيان ــزواج األول والعمــر الحــايل لل وتزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة حســب العمــر وقــت ال

مجمــوع اإلنــاث الســوريات الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة ومتزوجــات مــن أزواج أعارهــم الحاليــة أقــل مــن 

18 ســنة قــد بلــغ 4,741 أنثــى. وبينــت النتائــج أن النســبة األكــر )64%( مــن اإلنــاث الســوريات الــاليت تزوجــن يف العمــر 

15 ســنة متزوجــات مــن أزواج أعارهــم الحاليــة 15 ســنة يف حــن أن النســبة املتبقيــة متزوجــات مــن أزواج تقــل أعارهــم 

الحاليــة عــن 15 ســنة. كــا أن 44.4 % مــن اإلنــاث الــاليت تزوجــن يف العمــر 16 ســنة متزوجــات مــن أزواج أعارهــم الحاليــة 

16 ســنة يف حــن أن النســبة املتبقيــة )55.6%( متزوجــات مــن أزواج تقــل أعارهــم عــن 16 ســنة. كــا أن 29.5% مــن اإلنــاث 

الــاليت تزوجــن عنــد العمــر17 ســنة متزوجــات مــن أزواج أعارهــم الحاليــة 17 ســنة يف حــن أن النســبة املتبقيــة )%70.5( 

متزوجــات مــن أزواج أعارهــم الحاليــة أصغــر مــن أعارهــن.

ــي  ــة ه ــن الحالي ــار أزواجه ــنة أع ــر 17 س ــن يف العم ــاليت تزوج ــوريات ال ــاث الس ــن اإلن ــات إىل أن 89.1% م ــر البيان وتش

20 ســنة فأكــر، وأن 82.9% و87% مــن اإلنــاث الــاليت تزوجــن عنــد العمريــن 15 ســنة و16 ســنة أعــار أزواجهــن الحاليــة 

20 ســنة فأكــر كــا أن 15% مــن اإلنــاث الــاليت تزوجــن يف األعــار 11-13 ســنة أعــار أزواجهــن الحاليــة 20 ســنة فأكــر. 

وتراوحــت نســبة اإلنــاث الســوريات الــاليت تزوجــن عنــد العمــر 11 ســنة وأعــار أزواجهــن الحاليــة 20 ســنة فأكــر مــا بــن 

0.1% لــألزواج الذيــن أعارهــم الحاليــة 25-29 ســنة و0.7% لــألزواج الذيــن أعارهــم الحاليــة 60 ســنة فأكــر.

وتراوحــت نســبة اإلنــاث الســوريات الــاليت تزوجــن عنــد العمــر 14 ســنة وأعــار أزواجهــن الحاليــة 20 ســنة فأكــر مــا بــن 

10.9% لــألزواج الذيــن أعارهــم الحاليــة 25-29 ســنة 30-34 ســنة و15.3% لــألزواج الذيــن أعارهــم الحاليــة 45-49 ســنة 



] 60 [

و60 ســنة فأكــر. وتراوحــت نســبة اإلنــاث الســوريات الــاليت تزوجــن عنــد العمــر 15 ســنة وأعــار أزواجهــن الحاليــة 20 ســنة 

فأكــر مــا بــن 22% لــألزواج الذيــن أعارهــم الحاليــة 25-29 ســنة و27.6% لــألزواج الذيــن أعارهــم الحاليــة 60 ســنة فأكــر. 

كــا تراوحــت نســبة اإلنــاث الســوريات الــاليت تزوجــن عنــد العمــر 16 ســنة وأعــار أزواجهــن الحاليــة 20 ســنة فأكــر مــا 

بــن 22.2% لــألزواج الذيــن أعارهــم الحاليــة 60 ســنة فأكــر و29.6% لــألزواج الذيــن أعارهــم الحاليــة 20-24 ســنة. ويف 

املقابــل، تراوحــت نســبة اإلنــاث الســوريات الــاليت تزوجــن عنــد العمــر 17 ســنة وأعــار أزواجهــن الحاليــة 20 ســنة فأكــر 

مــا بــن 27.8% لــألزواج الذيــن أعارهــم الحاليــة 60 ســنة فأكــر و36.3% لــألزواج الذيــن أعارهــم الحاليــة 25-29 ســنة. 

الجدول رقم )33( التوزيع النسبي لإلناث السوريات املتزوجات حالياً الاليت أعارهن 13 سنة فأكر وتزوجن يف أعار تقل عن 

18 سنة حسب العمر وقت الزواج األول والعمر الحايل للزوج* 

العمر الحايل 

للزوج

العمر وقت الزواج األول
املجموع

11121314151617

130.05.994.10.00.00.00.034

140.013.516.270.30.00.00.0148

150.91.58.425.264.00.00.0866

160.80.62.712.139.544.40.01,576

170.30.31.77.427.833.129.52,117

180.50.62.28.321.031.336.22,432

190.30.22.411.422.327.236.32,543

24-200.40.52.011.022.429.634.211,923

29-250.10.42.010.922.028.436.311,200

34-300.40.83.210.922.629.132.910,265

39-350.30.73.113.722.327.732.38,432

44-400.20.53.912.623.426.532.96,071

49-450.20.84.515.324.026.229.04,583

54-500.50.74.717.622.126.527.93,510

59-550.41.25.712.325.726.428.32,278

60+0.71.74.815.327.622.227.82,149

0.30.73.212.323.728.131.770,127املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015

* التوزيع يعكس الوضع القائم عام 2015 

ويبــن الجــدول رقــم )34( التوزيــع النســبي لإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى )غــر الجنســيتن األردنيــة والســورية( 

املتزوجــات حاليــا الــاليت أعارهــن 13 ســنة فأكــر وتزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة حســب العمــر وقــت الــزواج األول 

والعمــر الحــايل للــزوج. فتشــر البيانــات إىل أن مجمــوع اإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل 

عــن 18 ســنة ومتزوجــات مــن أزواج أعارهــم الحاليــة أقــل مــن 18 ســنة قــد بلــغ 450 أنثــى. وبينــت النتائــج أن النســبة 

األكــر )80.4%( مــن اإلنــاث الســوريات الــاليت تزوجــن يف العمــر 15 ســنة متزوجــات مــن أزواج أعارهــم الحاليــة 15 ســنة 
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يف حــن أن النســبة املتبقيــة متزوجــات مــن أزواج تقــل أعارهــم الحاليــة عــن 15 ســنة. كــا أن 67.7% مــن اإلنــاث الــاليت 

تزوجــن يف العمــر 16 ســنة متزوجــات مــن أزواج أعارهــم الحاليــة 16 ســنة يف حــن أن النســبة املتبقيــة )32.3%( متزوجــات 

مــن أزواج تقــل أعارهــم عــن 16 ســنة. كــا أن 53.1% مــن اإلنــاث الــاليت تزوجــن عنــد العمــر 17 ســنة متزوجــات مــن 

أزواج أعارهــم الحاليــة 17 ســنة يف حــن أن النســبة املتبقيــة )46.9%( متزوجــات مــن أزواج أعارهــم الحاليــة أصغــر مــن 

أعارهــن.

الجدول رقم )34(: التوزيع النسبي لإلناث من حملة الجنسيات األخرى املتزوجات حالياً الاليت أعارهن 13 سنة فأكر 

وتزوجن يف أعار تقل عن 18 سنة حسب العمر وقت الزواج األول والعمر الحايل للزوج*

العمر الحايل 

للزوج

العمر وقت الزواج األول
املجموع

11121314151617

130.00.00.00.00.00.00.00

140.00.00.00.00.00.00.00

150.00.00.019.680.40.00.046

160.00.07.93.121.367.70.0127

170.70.00.00.720.225.353.1277

180.00.00.00.524.034.341.2420

190.20.00.01.017.134.547.1403

24-200.31.20.75.519.728.843.82,203

29-251.80.80.84.116.333.143.12,662

34-301.21.01.36.017.830.342.52,636

39-350.20.71.06.420.129.042.62,635

44-400.50.63.16.822.226.939.81,901

49-450.71.63.28.520.131.334.71,431

54-500.70.71.911.018.832.734.31,176

59-551.00.30.812.221.328.336.11,041

60+0.42.34.39.019.429.734.91,633

0.71.01.76.619.530.440.118,591املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015

* التوزيع يعكس الوضع القائم عام 2015 

كــا تشــر البيانــات يف الجــدول الســابق إىل أن 91.4% مــن اإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى الــاليت تزوجــن يف العمــر 

17 ســنة أعــار أزواجهــن الحاليــة هــي 20 ســنة فأكــر، وأن 89% و89.7% مــن اإلنــاث الــاليت تزوجــن عنــد العمريــن 15 ســنة 

و16 ســنة أعــار أزواجهــن الحاليــة 20 ســنة فأكــر كــا أن 96.1% مــن اإلنــاث الــاليت تزوجــن يف األعــار 11-13 ســنة أعــار 

أزواجهــن الحاليــة 20 ســنة فأكــر. وتراوحــت نســبة اإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى الــاليت تزوجــن عنــد العمــر 11 
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ســنة وأعــار أزواجهــن الحاليــة 20 ســنة فأكــر مــا بــن 0.2 لــألزواج الذيــن أعارهــم الحاليــة 35-39 ســنة و1.8% لــألزواج 

الذيــن أعارهــم الحاليــة 25-29 ســنة.

وتراوحــت نســبة اإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى الــاليت تزوجــن عنــد العمــر 14 ســنة وأعــار أزواجهــن الحاليــة 20 

ســنة فأكــر مــا بــن 4.1% لــألزواج الذيــن أعارهــم الحاليــة 25-29 ســنة و12.2% لــألزواج الذيــن أعارهــم الحاليــة 59-55 

ســنة. وتراوحــت نســبة اإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى الــاليت تزوجــن عنــد العمــر 15 ســنة وأعــار أزواجهــن الحاليــة 

20 ســنة فأكــر مــا بــن 16.3% لــألزواج الذيــن أعارهــم الحاليــة 25-29 ســنة و22.2% لــألزواج الذيــن أعارهــم الحاليــة 44-40 

ســنة. كــا تراوحــت نســبة اإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى الــاليت تزوجــن عنــد العمــر 16 ســنة وأعــار أزواجهــن 

الحاليــة 20 ســنة فأكــر مــا بــن 26.9% لــألزواج الذيــن أعارهــم الحاليــة 40-44 ســنة و33.1% لــألزواج الذيــن أعارهــم 

الحاليــة 25-29 ســنة. ويف املقابــل، تراوحــت نســبة اإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى الــاليت تزوجــن عنــد العمــر 17 ســنة 

وأعــار أزواجهــن الحاليــة 20 ســنة فأكــر مــا بــن 34.3% لــألزواج الذيــن أعارهــم الحاليــة 50-55 ســنة و43.8% لــألزواج 

الذيــن أعارهــم الحاليــة 20-24 ســنة. 

11.3 جنسية الزوج والزوجة

يبــن الجــدول رقــم )35( توزيــع اإلنــاث املتزوجــات حاليــا وأعارهــن 13 ســنة فأكــر الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 

ســنة حســب جنســية الــزوج والزوجــة. وتشــر البيانــات إىل أن الغالبيــة الســاحقة أو مــا نســبته 98.1% مــن اإلنــاث األردنيــات 

ــة و0.4% متزوجــات مــن  ــة الجنســية األردني ــا وأعارهــن 13 ســنة فأكــر متزوجــات مــن أزواج مــن حمل املتزوجــات حالي

أزواج مــن حملــة الجنســية الســورية يف حــن أن 1.5% متزوجــات مــن أزواج مــن حملــة الجنســيات األخــرى. وبينــت النتائــج 

ــة الجنســية الســورية متزوجــات مــن  ــا مــن حمل ــاث املتزوجــات حالي ــة الســاحقة أو مــا نســبته 97.4% مــن اإلن أن الغالبي

أزواج ســورين وأن 2.3% متزوجــات مــن أزواج أردنيــن وأن 0.3% متزوجــات مــن أزواج مــن جنســيات أخــرى. كــا بينــت 

النتائــج أن الغالبيــة الســاحقة أو مــا نســبته 92% مــن اإلنــاث املتزوجــات حاليــا مــن حملــة الجنســيات األخــرى متزوجــات 

مــن أزواج مــن حملــة الجنســيات األخــرى وأن 7.5% متزوجــات مــن أزواج أردنيــن وأن 0.6% متزوجــات مــن أزواج ســورين. 

جدول رقم )35(: توزيع اإلناث املتزوجات حاليا وأعارهن 13 سنة فأكر الاليت تزوجن يف أعار تقل عن 18 سنة حسب 

جنسية الزوج والزوجة*

جنسية الزوج
جنسية الزوجة

أخرىسوريةأردنية

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

180,42098.11,5902.31,3767.5أردين

7110.467,36997.41050.6سوري

2,7831.52290.316,94592.0أخرى

183,914100.069,188100.018,426100.0املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015

* التوزيع يعكس الوضع القائم عام 2015 
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12.3 عمل الزوج وجنسية الزوجة

ويبــن الجــدول رقــم )36( توزيــع اإلنــاث املتزوجــات حاليــا وأعارهــن 13 ســنة فأكــر الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 

ســنة حســب عمــل الــزوج وجنســية الزوجــة. وتشــر البيانــات إىل أن 45.3% مــن أزواج اإلنــاث األردنيــات املتزوجــات حاليــا 

وأعارهــن 13 ســنة فأكــر وتزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة لديهــم عمــل دائــم وأن 32.9% مــن األزواج ليــس لديهــم 

عمــل وأن 10.1% لديهــم عمــل مؤقــت يف أن 5.4% ليــس لديهــم عمــل ويبحثــون عــن عمــل.

ــا وأعارهــن 13 ســنة فأكــر وتزوجــن يف أعــار  ــاث الســوريات املتزوجــات حالي ــج أن 35.7% مــن أزواج اإلن ــت النتائ وبين

تقــل عــن 18 ســنة ال يعملــون وال يبحثــون عــن عمــل وأن 20.7% مــن األزواج لديهــم عمــل مؤقــت وأن 13.6% مــن األزواج 

هــم مــن العاملــن يف األعــال الدامئــة يف حــن أن 17.6% ال يعملــون ويبحثــون عــن عمــل. أمــا بالنســبة لإلنــاث مــن حملــة 

الجنســيات األخــرى املتزوجــات حاليــا وأعارهــن 13 ســنة فأكــر وتزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة، فقــد كان %47.4 

مــن أزواجهــن ممــن لديهــم عمــل دائــم و24.2% ليــس لديهــم عمــل وال يبحثــون عــن عمــل و14.7% لديهــم عمــل مؤقــت 

يف حــن أن 4.6% ليــس لديهــم عمــل ولكنهــن يبحثــون عــن عمــل. 

جدول رقم )36(: توزيع اإلناث الاليت أعارهن 13 سنة فأكر وتزوجن يف أعار تقل عن 18 سنة حسب عمل الزوج وجنسية 

الزوجة*

عمل الزوج

جنسية الزوجة

أخرىسوريةأردنية

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

83,31545.39,44413.68,73313.6لديه عمل

لديه عمل 

مؤقت
18,62510.114,32220.72,71620.7

3,4271.91,6742.45072.4يعمل يف املواسم

ميارس أعال غر 

منتظمة
7,9734.36,8809.91,1759.9

ليس لديه عمل 

ويبحث
9,9995.412,14417.684017.6

ليس لديه عمل 

وال يعمل
60,57532.924,72435.74,45535.7

183,914100.069,188100.018,426100.0املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015

* التوزيع يعكس الوضع القائم عام 2015 
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13.3 ملكية املسكن وجنسية الزوجة

يبــن الجــدول رقــم )37( توزيــع اإلنــاث املتزوجــات حاليــا وأعارهــن 13 ســنة فأكــر الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 

ــا  ــة املســكن وجنســية الزوجــة. وتشــر البيانــات إىل أن غالبيــة اإلنــاث األردنيــات املتزوجــات حالي ســنة حســب نــوع ملكي

وأعارهــن 13 ســنة فأكــر الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة أو مــا نســبته 76.7% منهــن يقمــن يف مســاكن متلكهــا 

األرسة أو أحــد أفرادهــا. ويقيــم 18.9% مــن اإلنــاث األردنيــات املتزوجــات حاليــا وأعارهــن 13 ســنة فأكــر الــاليت تزوجــن يف 

أعــار تقــل عــن 18 ســنة يف مســاكن مســتأجرة غــر مفروشــة يف حــن يقيــم 2.9% يف مســاكن ميلكهــا أحــد األقــارب. ويقيــم 

حــوايل ثالثــة أربــاع اإلنــاث الســوريات املتزوجــات حاليــا وأعارهــن 13 ســنة فأكــر الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عن 18 ســنة 

أو مــا نســبته 74.8% يف مســاكن مســتأجرة غــر مفروشــة، ويقيــم 12.6% يف مســاكن متلكهــا األرسة أو أحــد أفرادهــاو%6.4 

يف مســاكن دون مقابــل. ويقيــم 55.6% مــن اإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى املتزوجــات حاليــا وأعارهــن 13 ســنة 

فأكــر الــاليت تزوجــن يف أعــار تقــل عــن 18 ســنة يف مســاكن متلكهــا األرسة أو أحــد أفرادهــا و34.1% يف مســاكن مســتأجرة 

دون فــرش و4.4% يف مســاكن مفروشــة. 

جدول رقم )37(: توزيع اإلناث الاليت أعارهن 13 سنة فأكر الاليت تزوجن يف أعار تقل عن 18 سنة حسب نوع ملكية 

املسكن وجنسية الزوجة*

نوع ملكية 

املسكن

جنسية الزوجة

أخرىسوريةأردنية

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

ملك لألرسة أو 

أحد أفرادها
194,04676.714,31112.626,54055.6

مستأجر دون 

فرش
47,82418.984,80174.816,27534.1

1,1990.54,0313.62,1224.4مستأجر مفروش

ملك ألحد 

األقارب
7,3082.94050.41,1002.3

5840.28020.71,0942.3مقابل عمل

1,4150.67,2176.44841.0دون مقابل

7100.31,7441.51520.3أخرى

253,086100.0113,311100.047,767100.0املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015

* التوزيع يعكس الوضع القائم عام 2015 
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14.3 وفيات اإلناث الاليت أعامرهن 13-54 سنة

يبــن الجــدول )38( التوزيــع النســبي لوفيــات اإلنــاث الــاليت أعارهــن )13-54 ســنة( خــالل 24 شــهراً الســابقة للتعــداد العــام 

للســكان واملســاكن 2015، الــاليت ســبق لهــن الــزواج حســب الفئــة العمريــة وقــت الوفــاة وســبب الوفــاة. وتشــر البيانــات إىل 

أن مجمــوع وفيــات اإلنــاث الــاليت ســبق لهــن الــزواج وأعارهــن 13-54 ســنة وقــت الوفــاة قــد بلــغ 186 حالــة وفــاة منهــا 

80 حالــة بســبب الحمــل و35 حالــة أثنــاء الحمــل و44 حالــة خــالل فــرتة النفــاس )42 يومــا بعــد الــوالدة( و27 حالــة ألســباب 

أخــرى. وشــكلت حــاالت الوفــاة بســبب الحمــل العــدد األكــر مــن حــاالت الوفــاة يف كافــة الفئــات العمريــة مــا عــدا الفئتــن 

العمريتــن 40-44 و49-45.

وعنــد النظــر للبيانــات يتبــن أن مــن بــن كل 100 وفــاة مــن اإلنــاث الــاليت أعارهــن 13-54 ســنة وســبق لهــن الــزواج هنــاك 

ثــالث أنــاث أعارهــن 13-19 ســنة، وشــكلت الوفيــات بســبب الحمــل النســبة األكــر مــن وفيــات بــن اإلنــاث الصغــرات 

الــاليت أعارهــن 13-19 ســنة وقــت الوفــاة، حيــث بلغــت نســبتهن 6.3% مــن أجــايل الوفيــات التــي حدثــت أثنــاء الحمــل 

وتركــزت يف اربــع محافظــات وهــي العاصمــة واربــد والزرقــاء والكــرك، تالهــا الوفــاة ألســباب أخــرى )حــادث، حــرق،...( بنســبة 

بلغــت 3.2% مــن إجــايل الوفيــات التــي حدثــت ألســباب أخــرى، ثــم الوفــاة أثنــاء الــوالدة حيــث أظهــرت البيانــات أن مــن 

بــن كل 100 أنثــى توفيــت أثنــاء الــوالدة هنــاك ثــالث إنــاث أعارهــن 13-19 ســنة أي بنســبة بلغــت 2.9%. ومــن امللفــت 

لالنتبــاه عــدم وجــود وفيــات مــن اإلنــاث الــاليت أعارهــن 13-19 خــالل 42 يومــا مــن الــوالدة )فــرتة النفــاس(.

 جدول رقم )38(: التوزيع النسبي لوفيات اإلناث الاليت أعارهن )54-13 سنة( خالل 24 شهراً السابقة للتعداد العام للسكان 

واملساكن 2015، الاليت سبق لهن الزواج حسب الفئة العمرية وقت الوفاة وسبب الوفاة

الفئة العمرية

وقت الوفاة

سبب الوفاة

املجموع
أثناء الوالدةالحمل

خالل 42 يوما من 

الوالدة
أخرى

19-136.32.90.03.73.2

24-2015.017.19.129.613.6

29-2528.822.911.411.117.6

34-3013.825.715.933.316.3

39-3523.822.931.811.119.9

44-403.85.715.93.75.9

49-451.32.96.87.43.2

54-507.50.09.10.04.5

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع 

80354427186العدد

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعداد العام للسكان واملساكن 2015
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الفصل الرابع

 نتائج الدراسة النوعية لزواج القارصات

ــك  ــن ذل ــة ع ــار املرتتب ــات، واآلث ــائدة، واآلراء واالتجاه ــة الس ــارصات، والثقاف ــرة زواج الق ــباب ظاه ــرف إىل أس ــدف التع به

الــزواج، تــم عقــد )11( مجموعــة نقــاش مركــزة يف كل مــن العاصمــة عــّان، وإربــد، والزرقــاء واملفــرق، شــملت فئــة النســاء 

ــادات  ــات واملرشــدات، والقي ــة إىل اســتهداف املعل ــن، باإلضاف ــد تزوجــن يف ســن مبكــرة مــن الســورين واألردني ــوايت ق الل

النســائية، واملجتمــع املــدين، وطبيبــات األمومــة والطفولــة. ويف جميــع حلقــات النقــاش املركــزة تــم االلتــزام بتجانــس الفئــات 

املســتهدفة، والتأكيــد عــى رسيــة املعلومــات، واحــرتام املشــاركات، وأنــه ال يوجــد رأي صحيــح، وآخــر خاطــئ، وأن مشــاركة 

ا. الجميــع ألمــر هــام جــدًّ

وتــم تدريــب باحثــات امليــدان عــى تيســر جلســات النقــاش مــن قبــل باحثــة زائــرة مــن جامعــة أوتــاوا متخصصــة بالجنــدر 

والصحــة اإلنجابيــة، وقــد تــم عقــد حلقــات النقــاش بالتعــاون مــع كل مــن جمعيــة حايــة األرسة والطفولــة، ومدرســة ذات 

النطاقــن الحكوميــة يف إربــد، ومــدارس وكالــة الغــوث إلغاثــة الالجئــن الفلســطينين وتشــغيلهم يف منطقــة النزهــة، ومخيــم 

ــز عائشــة الصحــي،  ــة إىل مرك ــم الزعــرتي، باإلضاف ــح، ومخي ــور الحســن لصحــة األرسة يف كل مــن صويل ــد ن الحســن، ومعه

وعيــادة األونــروا يف الزرقــاء.

ومــن محــددات هــذه الدراســة النوعيــة أنــه مل يتــم مشــاركة عــدد أكــر مــن الذكــور، يف مجموعــات النقــاش املركــزة، فقــد 

شــارك فقــط ثالثــة مــن صنــاع القــرار يف املجموعــات الخاصــة باملجتمــع املــدين.

جدول رقم )39(: توزيع حلقات النقاش حسب الفئة املستهدفة وعدد املشاركن ومقر انعقاد الحلقة النقاشية

رقم 

الجلسة
الفئة املستهدفةاملحافظة

عدد 

املشاركني
مقر انعقاد حلقة النقاش

جمعية حاية األرسة والطفولة8إناث أردنيات تزوجن دون سن )18( سنةإربد1

جمعية حاية األرسة والطفولة10إناث سوريات تزوجن دون سن )18( سنةإربد2

مدرسة ذات النطاقن الحكومية11مرشدات ومعلاتإربد3

وزارة التخطيط والتعاون الدويل8مجتمع مدينعّان4

مدرسة إعدادية إناث النزهة الثانية- األونروا8مرشدات ومعلاتعّان5

مدرسة إعدادية إناث النزهة الثانية- األونروا9أمهات لديهن فتيات تزوجن قبل بلوغ )18( سنةعّان6

معهد العناية بصحة األرسة – نور الحسن 8إناث سوريات تزوجن دون سن )18( سنةعّان7

معهد العناية بصحة األرسة – نور الحسن 8طبيبات وممرضات األمومة والطفولةعّان8

معهد العناية بصحة األرسة – نور الحسن 8قيادات مجتمع محيعّان9

مركز عائشة أم املؤمنن الصحي- األونروا 6طبيبات وممرضات األمومة والطفولةالزرقاء10

معهد العناية بصحة األرسة – نور الحسن7طبيبات وممرضات األمومة والطفولةاملفرق – الزعرتي11
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4. 1 الوصف العام للمشاركات يف جلسات مجموعات النقاش من حاالت زواج القارصات

شــارك يف أربــع مجموعــات نقــاش متجانســة )35( امــرأة ســورية وأردنيــة، وهــؤالء النســاء كــن قــد تزوجــن قبــل عامهــن )18(، 

حيــث بلغــت نســبة املتزوجــات يف عمــر )16( ســنة، و )15( ســنة هــي األعــى نســبة )37.1%(، )31.4%( عــى التــوايل، كــا 

يوجــد حــاالت مــن الســوريات تزوجــن يف عمــر )13 و14( ســنة بنســبة )11.4%(، بينــا تبلــغ متوســط أعارهــن الحاليــة دون 

)35( عامــاً، وكــا بلغــت نســبة املتزوجــات وقــت انعقــاد حلقــات النقــاش املركــزة )80%(، بينــا )20%( كــن مطلقــات، كــا 

اعتــرت املشــاركات أنهــن إىل حــد كبــر ملتزمــات ومتدينــات بنســبة )%48.6(.

وقيّمــت النســبة األعــى )45.7%( مــن املشــاركات وضعهــن املــادي بأنــه يفــي باالحتياجــات األساســية فقــط مــن طعــام ورشاء 

ومســكن، وبينــت )31.4%( بــأن الدخــل ال يفــي حتــى باالحتياجــات األساســية، ووضحــت )14.3%( مــن املشــاركات أن األرسة 

ــار  ــار بنســبة )51.4%(، وأقــل مــن 300 دين تعــاين مــن كــرة الديــون، وتــراوح دخــل األرسة الشــهري مــا بــن 300-500 دين

بنســبة )%45.7(.

4. 2  اآلراء واالتجاهات نحو زواج القارصات 

4. 2. 1 الثقافة السائدة حول العمر املناسب للزواج 

مل تختلــف عينــة الدراســة يف اعتبــار أن تزويــج الفتيــات والفتيــان يف عمــر أقــل مــن )18( ســنة هــو زواج مبكــر، واتفقــت 

ــا؛ أي إنهــاء  ــي تبلغه ــة الدراســية الت ــات يتحــدد بــرشط إنهائهــا املرحل ــزواج الفتي ــع املجموعــات أن العمــر املناســب ل جمي

مرحلــة التوجيهــي؛ وذلــك بحســب مجموعــات النســاء األردنيــات، والالجئــات الســوريات والفلســطينيات اللــوايت تزوجــن قبــل 

ســن الثامنــة عــرش عامــاً، أمــا الفئــة املتعلمــة مــن مجموعــات املجتمــع املحــي، واملعلــات واملرشــدات، فــرتى أن عمــر الــزواج 

ــة )20-22( ســنة، أمــا العمــر املناســب  ــة األوىل، أو خــالل ســنوات الدراســة الجامعي ــة الجامعي ــاة يرتبــط بإنهــاء املرحل للفت

للشــاب، فهــو يتحــدد بــرشط قدرتــه عــى العمــل، وكســب الــرزق، فرتاوحــت اإلجابــات مــا بــن )22-30( ســنة. وبالرغــم مــن 

اتفــاق املجموعــات بــأن الــزواج دون )18( ســنة ليــس مناســباً للفتيــات، إال أنهــم أكــدوا أن الــزواج قــد يحــدث نتيجــة ظــروف 

محــددة وخاصــة بــكل أرسة عــى حــدة.

»أقــل مــن توجيهــي يعتــر مبكــر » . »إذا خلصــت توجيهــي ممكــن تتــزوج، وإذا أقــل مــن توجيهــي يعتــر مبكــر«. »يعنــي 

ممكــن بعــد ســن ال 20 ســنة.« مجموعــات حلقــات النقــاش املركــزة

ــايل ممكــن عمــر 22 ســنة فــا فــوق عمــر مناســب  ــاة، وبالت ــم الفت ــاط مبســتوى التعلي ــه ارتب ــات ل »العمــر املناســب للفتي

بعــد إكــال الفتــاة مرحلــة البكالوريــوس، حيــث إنــه أصبــح متطلــب أســايس للفتــاة، وكذلــك األمــر بالنســبة للرجــل فالعمــر 

املناســب 22 ســنة فــا فــوق«. عــدة مجموعــات نقــاش مركــزة

ــه ال يصــل إىل  ــاك تزويجــاً للفتيــات دون )18( عامــاً يف املجتمــع األردين، ولكن ــه هن ــات أن ويــرى معظــم املبحوثــن واملبحوث

حــّد اعتبــاره ظاهــرة منتــرشة عــى حــّد قــول البعــض منهــم، كــا يــرى بعــض أفــراد املجتمــع املــدين أن اللجــوء الســوري هــو 
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الســبب الرئيــس الرتفــاع نســب زواج القــارصات األردنيــات، وأن زواج القــارصات ظاهــرة يف املجتمــع الســوري، وليــس األردين، 

أمــا املجموعــات املشــاركة مــن مخيــم الحســن، ومنطقــة النزهــة، فتعتــر معظــم النســاء اللــوايت شــاركن يف حلقــات النقــاش 

أن زواج القــارصات ظاهــرة منتــرشة يف األرس التــي تقطــن املخيــات الفلســطينية، وأنهــا ليســت متأثــرة باللجــوء الســوري.

»مــو ظاهــرة بــاألردن زي عنــا بســوريا«. » جــزء مــن عــادات وتقاليــد زواج البنــت ألنهــا إذا بدهــا تــدرس املــدارس بعيــدة عــن 

األريــاف عنــا بســوريا.« مجموعــة الســوريات يف جمعيــة حايــة األرسة والطفولــة- إربد

» ليــس هنــاك زواج مبكــر كظاهــرة يف املجتمــع األردين، ولكــن أصبــح هنــاك ثقافــة دخيلــة متمثلــة بلجــوء املجتمع الســوري إىل 

ا يف املجتمــع الســوري حتــى بعــد اللجــوء.« » ظاهــرة الــزواج املبكر)كعقليــة(  األردن، ويعــد الــزواج املبكــر ظاهــرة واضحــة جــدًّ

فقــط يف املجتمــع األردين، ولكــن كأرقــام ليــس هنــاك ظاهــرة.« مجموعــة املجتمــع املــدين يف مؤسســة نــور الحســن–صويلح

»هنــاك تحــّول يف الوقــت الحــايل يف األردن، حيــث تغــرت ســلوكات واتجاهــات األرسة حيــث إنهــم أصبحــوا يتزوجــون يف ســن 

مبكــر كــا هــو حــال الفتيــات الســوريات...... » مرشــدة شــباب، مركــز صحي-مخيــم الزعــرتي

وفيــا يتعلــق بالتغــر الزمنــي واملجتمعــي يف زواج القــارصات مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة، اختلفــت املجموعــات فيــا 

بينهــا حــول إن كان هنــاك انخفــاض أو ارتفــاع يف الوقــت الحــايل يف نســبة املتزوجــات دون )18( ســنة، باملقارنــة بالســنوات 

املاضيــة، حيــث تــرى معظــم املعلــات أن زواج الطالبــات قــد أصبــح محــدوداً، وإن تــم مقارنتــه مــا بــن اآلن، وقبــل عرشيــن 

عامــاً، فهنــاك قلــة يف عــدد الطالبــات اللــوايت يكــن مخطوبــات يف املدرســة يف املرحلــة األساســية، ولكــن تــرى بعــض املعلــات 

ــات قــد اختلفــت نحــو فكــرة  ــاه، أن اتجاهــات الفتي ــات، ولكــن مــا يلفــت االنتب ــه قــد تكــون انخفضــت نســبة املخطوب أن

الخطبــة والــزواج، فأصبــح هنــاك اتجاهــات إيجابيــة بــن صفــوف املخطوبــات.

»صــار إقبــال مــن الطالبــة نفســها هــي صــارت بدهــا...... فيــه طالبــات يعنــي 16 - 17 ســنة ممكــن همــه نفســهم، أنــا بحــي 

مــو بــس باملدرســة أنــا كــان بحــي مــن الــي حواليــه كثــر بالعيلــة...... » . » يف عنــدي وحــدة بــس صــارت صــف عــارش مــا 

بدهــا تكمــل، بدهــا تتــزوج هــي تحــي ألمهــا بدهــا تتــزوج ....« . » عــدد البنــات زمــان كان فيــه 7 خاطبــن بالصــف، أمــا 

اآلن عــدد املخطوبــن أقــل، بــس زي مــا قالــت زميلتــي هــم نفســهم بدهــم، زمــان كانــوا يزوجــوا البنــت ألنهــا عــبء عليهــم 

بالتعليــم والفقــر فكانــت، تيجــي األم تحكيلــك بدهــا تــزوج بناتهــا بدهــا متشــيهم.... ». » رصيل 22 ســنة بهــذه املدرســة زمــان 

كان يبقــى عنــا 7 خاطبــن، أو 5، أو 3 هــأل ممكــن 1 أو 2 خاطبــن إن كــرت بالصــف، مــا عــاد زي قبــل !« . » بــس البنــات 

ــو تيجــي إلهــم نفســهم بكونــوا إلهــم نفــس ينخطبــوا، زمــان كان أهــل البنــات يجروهــم عالــزواج أو الخطبــة،  منفتحــن ل

وكانــوا يبقــوا شــاطرين و مؤدبــن، أمــا هــأل البنــت الــي مــو نافعــة بيقولــوا بدنــا نضبهــا ونخطبهــا لــي بدهــا إيــاه عشــان مــا 

تفلــت معــه..... » مجموعــة معلــات ومرشــدات – مدرســة النزهــة، وإربــد

ــذي  ــوايت تزوجــن قبــل بلوغهــن )18( عامــاً، فريــن أن البيئــة هــي العامــل األســايس ال ــات الل أمــا مجموعــة النســاء األردني

يحــدد أن تتــزوج الفتــاة، أو تكمــل تعليمهــا، حيــث يريــن أن املخيــات، واألغــوار، واملناطــق الريفيــة هــي أكــر املناطــق التــي 
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يتــم تزويــج الفتيــات فيهــا مبكــراً؛ وذلــك ألنــه ال يوجــد أمــام الفتيــات خيــارات أخــرى غــر الــزواج، ومــا إن تغــرت البيئــة 

وتلــك الظــروف إىل األفضــل، ســوف يرتفــع ســن الــزواج، كــا تــرى بعــض النســاء أن أعــداد املتزوجــات القــارصات مل يتغــر 

بتغــر الزمــن، ولكــن مــا تغــر هــو ارتفــاع عــدد حــاالت الطــالق، أمــا مجموعــة النســاء الســوريات اللــوايت تزوجــن يف عمــر 

أقــل مــن )18( ســنة، فريــن أن زواج القــارصات يف ســوريا تحكمــه بشــكل خــاص العــادات والتقاليــد، وليــس التغيــر الزمنــي.

»إيل زاد الطــالق، بــس الــزواج لســه هــو هــو ...... الطــالق زاد ألنــه الشــباب تافــه.... تعــرف عــى وحــده.... بعديــن تعجبــه 

وحــده تانيــة وهيــك ..... بــس يتزوجهــا وتخلــف ويصــر شــكلها غــر، وتصــر تهمــل حالهــا، بصــر بــده وحــده تانيــة تهتــم 

فيــه ....... وممكــن كــان البنــات، البنــات مــا برتكــز، كأنهــا رايحــة تلعــب ... » مجموعــة ســيدات يف مدرســة النزهــة – األونــروا

خالصة:

يالحــظ مــا ســبق اتفــاق أفــراد العينــة مــن النســاء الــاليئ تزوجــن قبــل ســن الثامنــة عــرشة، ومــن جميــع الجنســيات، عــى 

رضورة إنهــاء الفتــاة تعليمهــا الثانــوي قبــل الــزواج، مــا يعنــي بلوغهــا الثامنــة عــرشة تلقائيــا، وكذلــك رأي الفئــة املتعلمــة 

مــن النســاء حــول رضورة إرجــاء الــزواج ملــا بعــد إنهــاء الدراســة الجامعيــة، أي بلــوغ الثانيــة والعرشيــن عــى األقــل، وميكــن 

اســتثار هــذا يف:

إتاحــة املجــال للعديــد ممــن تزوجــن قبــل ســن الثامنــة عــرشة بتوصيــل نصيحتهــا والحديــث عــن تجربتهــا إىل أفــراد ——

املجتمــع، واملســاهمة يف خلــق الوعــي وتغيــر الثقافــة الســائدة.

الحــرص عــى إرشاك النســاء املؤثــرات مــن املجتمــع املحــي يف الحمــالت اإلعالميــة الهادفــة إىل تغيــر قناعــات املجتمــع، ——

وبالتــايل الحــد مــن ظاهــرة زواج القــارصات.

4. 2. 2 األسباب واالتجاهات يف زواج القارصات

ــة والســورية،  ــارصات يحــدث يف األرس األردني ــى أن زواج الق ــزة ع ــاش املرك ــات النق ــع املشــاركات واملشــاركون يف حلق أجم

ومخيــات اللجــوء الفلســطينية والســورية لألســباب األوليــة اآلتيــة: الفقــر، وهــو أهــم تلــك األســباب عــى اإلطــالق؛ فالتخلــص 

مــن مســؤولية الفتــاة املاديــة خاصــة يف ظــل كــرة البنــات يف األرسة مــن أكــر األســباب املؤديــة إىل تزويــج الفتيــات يف ســن 

مبكــرة، ويليهــا يف األولوية-بحســب املجموعات-التخلــص مــا يســمى مســؤولية »حايــة رشف الفتــاة«.

»الفقر هو إيل بخي الناس تزوج وتخلص من بناتها.« عدة نساء من مختلف املجموعات

»يعنــي ملــا يكــون الواحــد عنــده يف البيــت 5-6 بنــات، وتجيهــم الــدورة الشــهرية مــع بعــض، مــش هــدول بدهــم )احتياجــات 

نســائية( وحــق )احتياجــات نســائية(، مــن ويــن الواحــد بقــدر يجيــب ....« امــرأة– مدرســة إنــاث النزهــة – األونــروا
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 وقــد بيّنــت معظــم املشــاركات مــن اللــوايت تزوجــن قبــل بلــوغ الثامــن عــرشة، أن مــن أهــم أســباب زواج الفتيــات بعــد ســن 

البلــوغ لتتخلــص األرسة مــن عــبء مســؤولية حايــة الــرشف للفتيــات، خاصــة إن رافــق ذلــك رســوب متكــرر، وفشــل درايس 

يف املدرســة، حيــث يعتــر الوالديــن يف تلــك األرس املتوســطة والفقــرة أن الــزواج فرصــة جيــدة لتحميــل املســؤولية املاديــة 

والخلقيــة إىل الــزوج، وأهــل الــزوج.

» إحنــا نحــي إنــه شــلنا هــم مــو منــي مــن أبوهــم أن حاســس البنــات حمــل عــى ظهــره، مــو بــس هــو، الــكل زوجــي وأبــوي 

وابــن عمــي و أخــوي كلهــم بفكــروا بنفــس الطريقــة، ان متــى مــا هــو زوج البنــت، شــال همهــا عــن حالــه وحــط همهــا 

لزوجهــا . ....... هــي حقيقــة ان أنــا أتخلــص مــن مــروف واحــد أنــا عنــدي 6 بنــات أزوجهــم و أخلــص مــن همهــن.......« 

امــرأة ســورية– مؤسســة نــور الحســن- صويلــح

 »كــرة البنــات بالبيــت مــن أســباب الــزواج املبكــر أكيــد ملــا الواحــد يكــون عنــده بنــت وحــدة بتالقيهــا تكــر ومــع ذلــك مــا 

شــايل همهــا إذا وحــدة أو اثنتــن بــس ملــا يكونــوا أكــر 5 - 6 بحــس بعــبء، الشــب بجيــب والبنــت قاعــدة بالــدار بدهــا 

مــروف.......« امــرأة– مدرســة إنــاث النزهــة –األونــروا

» فعليــاً ال ظاهريــاً آه إنــه ارتاحــوا منهــا وحطوهــا زي مــا بحكــوا برقبــة واحــد يعنــي يتخلــوا عــن مســؤوليتها وحطوهــا عنــد 

واحــد وإنــه خلــص هيــك ارتاحــوا مــن مصاريفهــا و طلباتهــا......« امــرأة أردنية-جمعيــة حايــة األرسة والطفولة-إربــد

»كــان ممكــن النــاس مــا عندهــا قــدرة تتحمــل بنــت بالبيــت إن ضلــت تخــاف عليهــا يعنــي البنــت تقعــد ببيــت زوجهــا 

حتــى لــو كانــت مــو مرتاحــة أفضــل مــن أن تقعــد ببيــت أهلهــا مــو خــوف خــوف مــن االنحــراف ألنهــن مــا بطلعــوا بــرات 

البيــت مــا إلهــم طلعــات وفوتــات لحالهــم... » امــرأة ســورية – مؤسســة نــور الحســن– صويلــح

ــر  ــة غ ــارش والحال ــط باللجــوء بشــكل مب ــاة« ارتب ــة »رشف الفت ــوم حاي ــات الســوريات أن مفه ــة مجموع ــت عين ــا بين ك

ــا معظــم األرس الســورية. ــت اليه ــي آل املســتقرة الت

»قلتلــك مــن األول كنــا ناويــن نرجــع ع ســوريا، خفنــا نرّجــع البنــات معنــا عشــان الظــروف الــي صايــرة بســوريا..... حبينــا 

نزوجهــم هــون ونســرت عليهــم ونرتكهــم، وأصــالً أعطيناهــم لقرايبنــا، مــا أعطيناهــم لغــرب لحتــى نخــاف عليهــم. همــة قرايبــي 

أنــا..... لــوال كنــا بدنــا نرجــع مــا بزوجهــم...... لكــن أبوهــم ضغــط عــي بهــذا املوضــوع. كان نــاوي يرجــع ســوريا ومصمــم 

عــى الرجعــة، و أنــا خايفــة أين أرجــع مــع البنــات.... فأخــرتت أســهل الطــرق إين أزوجهــم ومــا أرجعهــم معــي خــوف ال ســمح 

اللــه اغتصــاب أو غــره أو يروحــوا بالطريــق منــي، هــاد الــي مخوفنــي، فخــر األمــور أســهلها..... واألســهل عنــدي كان أزوجهــم 

...« امــرأة ســورية – مؤسســة نــور الحســن – صويلــح

 كــا تــرى بعــض مجموعــات النســاء اللــوايت تزوجــن قبــل ســن )18( عامــاً، ومــن يزوجــن بناتهــن يف ســن مبكــرة أنــه قــد 

يكــون نضــج جســد الفتــاة الالفــت للنظــر مــن األســباب التــي تدفــع األرسة إىل تزويــج بناتهــن يف ســن مبكــرة )15-16 ســنة(، 

كــا أكــدت جميــع املشــاركات يف تلــك املجموعــات أن عامــل الغــرة بــن األقــارب يظهــر بقــوة يف تزويــج القــارصات.
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»بتكــون جســمها مبــن عليهــا إنهــا كبــرة وبســن زواج وتلفــت النظــر.« امــرأة ســورية – جمعيــة حايــة األرسة 

ــد ــة – إرب والطفول

ــدا  ــا ح ــي، يخده ــا بنت ــروح عليه ــاش ت ــا .... بده ــاي علين ــة ج ــوم رايح ــت 40 ي ــا ضل ــر، حاته ــة القم ــي زي فلق »بنت

ــوم  ــق..... . ي ــض 10 دقاي ــع بع ــدوا م ــه يقع ــباب وإن ــت الش ــن جاب ــنة....، بعدي ــا 15 س ــه ..... كان عمره ــا البن غره

ــروا ــاث النزهــة- األون ــزوج بناتهــا يف ســن مبكــر– مدرســة إن ــن .....« . امــرأة ت ــة عملتلهــا شــعرها فصــارت تجن الخطب

ــا....«  ــروح عليه ــا ت ــى بناتن ــن ع ــر خايف ــص منص ــب، خل ــة يخط ــن العيل ــدا م ــب، أو ح ــران تخط ــت الج ــا بن »أول م

ــروا ــة – األون ــاث النزه ــة إن ــات يف مدرس ــة األمه مجموع

ــو تقــدم لبنــت عمــك لتحــي آه  ــه ل ــك..... والل ــروح يشــوف غــرك أحســن من ــو رفضتــي، رح ي » أنــت تتدلــي هــأل، ل

ــد ــة األرسة والطفولة–إرب ــة حاي ــاً، جمعي ــة حالي ــن )18( ســنة ومطلق ــل م ــر أق ــة تزوجــت بعم ــرأة أردني ....« ام

كــا بينــت حلقــات النقــاش أن العــادات والتقاليــد هــي مــن العوامــل الهامــة والحاســمة يف تزويــج الفتيــات القــارصات يف 

ــد أجمعــت  ــات الفلســطينية، فق ــع األردين واملخي ــات املجتم ــارش يف مجموع ــر بشــكل مب ــا مل تذك ــع الســوري، بين املجتم

ــوء- ــن اللج ــوريا أو يف أماك ــورية-إن كان يف س ــالت الس ــد يف العائ ــادات والتقالي ــوريا أن الع ــن س ــات م ــاركات الالجئ املش

ــا يف تزويــج الفتيــات قبــل بلــوغ الثامنــة عــرش عامــاً، بــل يعتــرن أن التــي تضيــع عليهــا فرصــة الــزواج يف  تلعــب دوراً هامًّ

األعــار الصغــرة، ســوف تتعــرض للعنوســة وعــزوف الشــباب عنهــا الحقــاً. كــا ذكــرت بعــض املشــاركات الســوريات أن تلــك 

العــادات والتقاليــد بــدأت تتغــر متأثــرة بواقــع حــال املجتمــع األردين؛ أي يف تأخــر تزويــج الفتيــات إىل مــا بعــد إنهــاء مرحلــة 

التوجيهــي )18( ســنة وأكــر؛ تأثــرا بثقافــة املجتمــع األردين، بينــا ذكــر بعــض املشــاركن يف مجموعــات املجتمــع املــدين أن 

عــادات وتقاليــد بعــض األرس األردنيــة هــي التــي تغــرت وتأثــرت باللجــوء الســوري، وباتــت تــزوج األرسة األردنية-خاصــة يف 

إربــد، واملفــرق- بناتهــا القــارصات تقليــدا لعــادات الســورين.

»إحنــا عنــا البنــت تطبــق 20-22 ســنة تعتــر نفســها عانــس...... خلــص صــارت فرصتهــا 2-3% يف الــزواج...... 25 ســنة 

ــزوج، وهــاد املعتقــد  ــا كــرت، وخلــص صــار الزم تت ــر عانــس تكــون هــاي انتهــت! » . »نحــس خلــص إنه ــر تعت بالكث

ــن  ــه..... ممك ــا علي ــي وعين ــذا ال ــزوج...... ه ــي الزم تت ــت يعن ــرت ووعي ــص ك ــت خل ــبب...... البن ــئ دون أي س خاط

ــح ــور الحســن – صويل ــاً- مؤسســة ن عــادات...!« مجموعــة نســاء ســوريات تزوجــن دون )18( عام

ــي  ــا نالق ــزواج .....، رصن ــة ال ــن ناحي ــوب م ــا بن ــا فكرن ــزواج، غرن ــم يف ال ــفنا األردن، ووضعه ــا األردن، وش ــا أجين »مل

ــور  ــة ن ــورية –مؤسس ــرأة س ــم.« ام ــد عليه ــو جدي ــن وم ــم، منفتح ــة قدامه ــر لس ــم العم ــر، ومعاه ــار يف العم كب

ــح ــن – صويل الحس

ــئة  ــب التنش ــرت، تلع ــي ذك ــباب الت ــة إىل األس ــه باإلضاف ــدات أن ــات، واملرش ــي، واملدرس ــع املح ــات املجتم ــت مجموع وبين
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ــات  ــي الفتي ــى وع ــر ع ــة-دوراً يف التأث ــة والهندي ــة الرتكي ــالت الخيالية-وخاص ــالم، واملسلس ــات، واإلع ــة، والصديق االجتاعي

ــة  ــدين، واملؤسس ــع امل ــن املجتم ــاركات م ــض املش ــرتى بع ــزواج. ف ــب، وال ــة، والح ــرة الخطب ــن إىل فك ــات، ونظرته املراهق

الرتبويــة أن الفتيات-خاصــة مــن غــر الراغبــات يف التعليم-هــن اللــوايت أصبحــن يتشــجعن عــى أن يخضــن تجربــة الحــب، 

وإقامــة عالقــات عاطفيــة؛ مــا يجعلهــن يتوقعــن أن الخطبــة والــزواج، ومهــا كانــت ضغوطاتــه ومســؤولياته، هــي أقــل مــن 

مســؤوليات الدراســة واملدرســة.

»مــرة وزعنــا اســتبانات كان عــن الــزواج املبكــر وكان معظــم حجــة األهــايل يف تزويــج بناتهــم الفقــر والخــوف عــى 

البنــت تكــر وتضــل بوجههــم وكانــوا األهــل خــالل املــرشوع هــذا يقمعــوك إنــه شــو الــي تحكيــه إنــت كأنــك جــاي 

ــزواج املبكــر  ــي عملناهــا لل ــه. االســتبانة ال ــي تحــي في ــة كالم مــو واقعــي ال ــت مــو واقعي مــن كوكــب آخــر أن إن

العينــة الــي كانــوا خاطبــن نســبة 60% منهــم رفضــوا يجــوا يعملــوا اللقــاء، والــي إجــى وحــى وعمــل اللقــاء هــم 

البنــات الــي جربــت الخطبــة أو الــزواج وفشــلت أو طلقــت، وهــي مخلفــة ومعهــا ولــد أو خطبــت مرتــن وفشــلت 

فبتالقيهــا عندهــا انطبــاع ســيئ عــن الــزواج املبكــر هــؤالء مثــالً الــي رضيــوا يجــوا يحكــوا معنــا، أمــا الباقــي تحــي ال 

خلــص هــذا موضوعــي مفــروغ منــه ومــا رضيــوا مثــالً نحــي معهــم بهيــك مواضيــع.« معلمــة اجتاعيــات يف مدرســة 

إنــاث النزهــة– األونــروا

ــاً األهــل ببطلوهــا  »كــان الرغبــة يف ســرتة البنــت خاصــة الــي يكــون ســلوكياً عليهــا عالمــات اســتفهام....« . »أحيان

ألن ســلوكها ليســت جيــدة مبعنــى مصاحبــة شــباب )بالعاميــة( ....«. »تــرف األهــل بهيــك حالــة ببطلوهــا مبــارشة 

ــس  ــت لنف ــت رجع ــا وإذا البن ــالث يرجعوه ــن ث ــوا مرت ــس وبحاول ــالل التدري ــي خ ــن تجربت ــذا م ــة وه ــن املدرس م

املمــى مــا إلهــا حــل غــر إنهــا تبطــل وتقعــد بالبيــت أو يخطبوهــا أو يزوجوهــا يعنــي مرينــا باملدرســة بحــاالت زي 

هيــك...« معلمــة تربيــة إســالمية يف مدرســة إنــاث النزهــة– األونــروا

ــور ال  ــة أن زواج الذك ــة الدراس ــد أجمعــت عين ــة عــرش، فق ــر الثامن ــان دون عم ــة زواج الفتي ــات يف تجرب ــا رأي املجموع أم

يكــون دون )18( ســنة، إمنــا قــد يكــون يف عمــر )20 أو 21( ســنة، أمــا األســباب والظــروف التــي تدفــع الشــباب الذكــور يف 

هــذا العمــر للــزواج، فهــي الحاجــة العاطفيــة والجســدية دون أيــة أســباب أخــرى، فقــد ذكــرت امــرأة ســورية وأخــرى أردنيــة 

تجربتهــا يف تزويــج أوالدهــا، وقــد كانــت األســباب والنتيجــة متشــابهة متامــاً، حيــث يتــزوج الشــاب إلعجابــه بفتــاة معينــة، 

وبنــاء عــى طلبــه، تقــوم الوالــدة بتزويجــه تلــك الفتــاة، وبحســب تجربتهــا، مــا إن يتــم تزويــج الشــاب-وبعد فــرتة زمنيــة 

قليلــة- يصبــح نادمــاً، متهربــاً مــن املســؤولية، خاصــة إن أصبحــت حامــاًل وأنجبــت طفــالً. 

» اســمعوا منــي كلكــم عشــان تتعلمــوا ..... نطــي ابنــي إيل مخلــص توجيهــي وعمــره 21 ســنة بــده يتــزوج، حكتلــه أنــا 

ــه: يامــا تعــايل،  ــاداين أخــوه األكــر من مــا بعــرف أطلبلــك وإنــت لســه مــا عــم تشــتغل وال بتقــدر تفتــح بيــت ..... . ن

ــا، عمرهــا كان أقــل مــن )18( ســنة... . بعــد  ــروح عــى الحــرام! فصحــاين .... فجيــت خطبتهــا وأخدناهــا لعن بتقبــي ي

ــة.....! الشــب  ــا عــارف ليــش رديتــي عــي...! هــو بحبهــا، بــس بــده يشــوف وحــده تاني كــم شــهر، أجــاين يحكيــي: أن

عنــده طاقــة.... واحنــا حمنــاه ! بــس يفــرغ كل طاقتــه، وملــا حملــت مرتــه وأجتــه بنــت، صــار يفكــر أنــه بــده يتحمــل 

مســؤولية فخــاف، ونــدم !« امــرأة أردنيــة- مدرســة إنــاث النزهــة – األونــروا
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ــا محــل، عــارف  ــا عندن ــا نجح....إحن ــا نزوجــه... هــو كمــل توجيهــي وم ــي أجرن ــزوج 22 ســنة.... هــو ال ــي ت ــا ابن »أن

ويــن راح يــروح يعنــي، مــا إلــو ميــول للدراســة، صــار يشــتغل، أول، مــا كان أبــوه يعطيــه راتــب، بعديــن صــار يعطيــه 

ــاي  ــي ه ــوة، يح ــدة حل ــوف وح ــا يش ــن م ــاش، فوي ــه مع ــنة، ومع ــار 21 س ــره ص ــيارة، عم ــرتى س ــن اش ــب، بعدي رات

ــا دفــع نــروح نخطــب  ــة، هــو دفعن ــا، راح شــاف وحــدة تاني ــه، مــا عجبتن ــا خطبنال ــوة، اخطبــويل إياهــا، نحــن رحن حل

لــه، صــار بــدو هــاي وبــدو هــاي، فنحــن رحنــا خطبنــا لــه بنــت، وتزوجهــا..... يعنــي هــو عمــره حاليــا 29 ســنة وعنــده 

3 أطفــال. مــرات أحســه إنــه هــو تــرع أو نــدم..... أو لــو عــادت بــه األيــام مــا كان تــزوج.... ألنــه مــا كان يفكــر راح 

ــه هــو  ــزوج، ألن ــا ت ــاين اآلن 27 ســنة، وبعــده م ــه مــروف، و امرأة.وأخــوه الث ــال ومســؤولية، وفي ــه أطف يكــون في

مــا طلــب، فأحيانــاً، نفــس الــي البنــت أو الشــب، حســب شــو هــو رغبتــه..... يعنــي هــو دفعــك دفــع إنــك أنــت 

ــة -إربــد تزوجيــه.« امــرأة أردنيــة يف جمعيــة حايــة األرسة والطفول

وقــد اتفقــت جميــع مجموعــات النقــاش املركــزة أن أهــم الخصائــص التــي يجــب أن تتوفــر يف الشــاب املتقــدم لخطبــة 

الفتيــات القــارصات هــو أن يكــون لديــه أي عمــل أو مهنــة يعمــل بهــا، وبالتــايل املقــدرة عــى كفايــة بيــت الزوجيــة مــن 

االحتياجــات األساســية، وكــا أجمعــوا أن الشــهادة العلميــة ليســت مــن الــرشوط املطلوبــة يف املوافقــة عــى الخاطــب، 

كــا مل يكــن الســكن املســتقل مــن الــرشوط التــي يتوقــف عندهــا كثــراً أرسة الفتــاة، كــا اتفقــت املجموعــات أن ســن 

ــر  ــرتاوح عم ــنوات كأن ي ــن الس ــدود م ــدد مح ــا بع ــاة، أو يكره ــن الفت ــن س ــاً م ــادة قريب ــون ع ــب يك ــاب الخاط الش

الخاطــب مــا بــن )21-25( ســنة، واختلفــت اآلراء حــول صلــة القرابــة بــن املخطوبــن، فبينــت معظــم املشــاركات أنــه 

ال تشــرتط األرسة وجــود صلــة قرابــة، وان وجــدت، فتكــون مــن قرابــة األب أكــر مــن األم.

» عادة الخاطب بكون عمره بن 20-21 ســنة«، » فرق بســيط بينهم أنا ما شــفت كبار!«.

ومــن القضايــا الهامــة التــي أثــرت يف نقــاش مجموعــات النســاء األردنيــات والســوريات تحميــل الزوجــة القــارص )-15 

ــن األم،  ــزوج م ــراد أرسة ال ــع أف ــل جمي ــور«؛ فيحّم ــل أو املته ــزوج الهام ــاب » ال ــر الش ــؤولية تغي ــنة مس دون 18( س

واألب، واألخــوة الكبــار، وحتــى أرسة الزوجــة مســؤولية »التغيــر إىل األفضــل البنهــم غــر املنضبــط« إىل الزوجــة الفــرد 

الجديــد يف أرسة الــزوج.

ــنة –  ــر 15 س ــى عم ــا ع ــت ابنته ــرأة زوج ــدا...« ام ــي يه ــال دورك تخ ــا ه ــر، وحكاله ــوه الكب ــي أخ ــع بنت ــد م » قع

ــروا ــة- األون ــاث النزه ــة إن مدرس

ــزوج  ــس يت ــرة ب ــادي..... بك ــواين ع ــوا إخ ــاروا يحك ــيارة، فص ــط بالس ــوم بفعف ــه كل ي ــوا أن ــوا يحك ــي، كان »زي طليق

ببطــل.... بتصــري تطلعــي إنــت وإيــاه ســوا . بــس مــا تغــر، وظــل يفعفــط بالســيارة! امــرأة أردنيــة يف جمعيــة حايــة 

ــد ــة- إرب األرسة والطفول



] 75 [

خالصة:

مل تختلــف نتائــج هــذه الدراســة عــن معظــم الدراســات العربيــة، مــن حيــث أســباب زواج القــارصات، ولعــل الفقــر كان 

الســبب األبــرز وضوحــا، إضافــة إىل عوامــل أخــرى أهمهــا: حايــة رشف الفتــاة باعتبارهــا عــورة ينبغــي ســرتها، وتأثــر 

ــوريات،  ــاء الس ــد النس ــذات عن ــد، وبال ــادات والتقالي ــر الع ــرا، وتأث ــن مبك ــن يتزوج ــرة مم ــن والغ ــات بزميالته الفتي

ــة. ــر وســائل اإلعــالم واملسلســالت العاطفي ــة وتأث ــك التنشــئة االجتاعي كذل

ــي  ــورية الت ــات األرس الس ــر قناع ــك تغ ــن ذل ــض، وم ــا البع ــا ببعضه ــات وتاثره ــر املجموع ــاه، تأث ــت االنتب ــا يلف وم

ــن  ــر األردني ــل، تأث ــة، ويف املقاب ــة الثانوي ــد املرحل ــا بع ــل مل ــة التأجي ــات، وأهمي ــول زواج البن ــن ح ــت باألردني اختلط

بالســورين وبالــذات يف منطقــة إربــد واملنطقــة املحاذيــة للحــدود الســورية، وبشــكل ســلبي مييــل إىل تزويــج القــارصات 

أســوة بالســورين.

ــا،  ــلوك زوجه ــر س ــارص تغي ــات الق ــن واجب ــرى أن م ــق، إذ ي ــه املنط ــع ينقص ــدى املجتم ــام ل ــي الع ــإن الوع ــك ف كذل

والــذي يكرهــا عــادة يف العمــر، وكأنهــا خبــرة أو اختصاصيــة، وتجاهــل أنهــا مراهقــة تحتــاج للرعايــة وتوجيــه الســلوك.

ــي  ــدية، والت ــة والجس ــة العاطفي ــع الحاج ــن، وبداف ــادي والعرشي ــن والح ــن العرشي ــزواج يف س ــباب لل ــوء الش إن لج

رسعــان مــا تــزول وينــدم الشــاب متخليــا عــن مســؤولية الزوجــة واألفــال القادمــن، مدعــات أيضــا لالهتــام، ورضورة 

البحــث عــن الوســائل التــي تحــد مــن زواج الشــباب قبــل التمكــن العمــري والعمــي واملــادي عــى األقــل، مــا يقلــل 

مــن ظاهــرة زواج القــارصات باعتبــار وجــود فــرق يف العمــر بــن الشــاب والفتــاة، وكذلــك النتائــج الســلبية املتأتيــة مــن 

ــه. ــة من ــج الســلبية املتأتي ــارصات، والنتائ زواج الق

ــو  ــؤدي إىل من ــي ت ــباب الت ــن األس ــد م ــع للح ــبيل األنج ــو الس ــق، له ــتى الطري ــايف، وبش ــادي، والثق ــن األرس امل إن متك

الظاهــرة، بــل والعمــل عــى تقليصهــا والحــد مــن مخاطرهــا، وصــوال إىل مجتمــع صحــي وأرس تســاهم يف عجلــة 

ــا. ــال له ــون معرق ــة، ال أن تك التنمي

3.2.4 اإلجراءات يف زواج القارصات

بينــت جميــع املشــاركات يف حلقــات النقــاش أن الفتــاة دون )18( عامــاً يتــم ســؤالها حــول رأيهــا يف الخطبــة والشــاب 

ــل األرسة، ولكــن  ــار مــن قب ــزواج، ودون إجب ــة وال ــات يوافقــن عــى الخطب ــن أن الفتي ــّن معظمه ــة، فب املتقــدم للخطب

ــاع  ــم إقن ــد، فيت ــراد األرسة خاصــة الوال ــل أف ــن قب ــارشة م ــادة نتيجــة أســاليب الضغــط غــر املب ــأيت ع ــة ت ــك املوافق تل

الفتــاة عــن طريــق الوالــدة مــن خــالل مــدح املتقــدم للخطبــة، وأرستــه، واملبالغــة يف الحديــث عــن محاســنه، وأهميــة 

ــزواج يحــدث يف حــاالت محــدودة ويف  ــاة عــى ال ــار الفت ــا ذكــرت املشــاركات أن إجب ــك الفرصــة، بين ــع تل عــدم تضيي

ظــروف خاصــة.
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ــاه« »البنــت مــا تقــدر ترفــض تخجــل تحــي »ال« احرتامــاً لوالدهــا«.  » بياخــذوا رأيهــا بــس بقنعوهــا بالــي بدهــم إي

يعنــي بقنعوهــا ......راح يجيبلــك....... راح يدللــك«. مجموعــات حلقــات نقــاش مركــزة لســيدات تزوجــن يف عمــر أقــل 

مــن 18 ســنة.

ــاة  ــغ الفت ــا القــارصات عــدة اســرتاتيجيات وإجــراءات يف حــال مل تبل ــج بناته ــي ترغــب بتزوي ــة الت تتخــذ األرسة األردني

ــن  ــاركات ع ــاء املش ــض النس ــت بع ــاش، تحدث ــات النق ــالل مجموع ــن خ ــج، فم ــمح للتزوي ــذي يس ــوين ال ــر القان العم

ــات لعــدم املعرفــة باإلجــراءات، أو لنســيانها مــا حــدث  ــج بناتهــن، يف حــن تحفظــت أخري تجاربهــن املختلفــة يف تزوي

فعــالً. وبينــت غالبيــة املشــاركات أن أرسة الفتــاة وأرسة الخاطــب يتفقــون فيــا بينهــم مــن خــالل » قــراءة الفاتحــة«، 

ــاب« يف  ــب الكت ــالل »كت ــن خ ــج م ــم التزوي ــنة(، ويت ــن )15 س ــاة س ــوغ الفت ــن بل ــران إىل ح ــارب والج ــالم األق وإع

املحكمــة، ثــم حفلــة الــزواج مبــارشة بعــد عــدة أيــام فقــط. كــا ذكــرت بعضهــن أن األرسة كان تلجــأ ســابقاً للذهــاب 

ــزواج دون )15( ســنة. ــت اإلجــراءات يف ســوريا تســمح بال ــث كان ــران، حي ــد الق إىل ســوريا، وعق

ــراءات  ــول اإلج ــات ح ــن معلوم ــس لديه ــن لي ــايض، فغالبيته ــام الق ــة أم ــات يف املحكم ــاركات املتزوج ــة املش ــا تجرب أم

ــب  ــة حس ــرر باملوافق ــة، ويق ــاة املخطوب ــرى الفت ــايض ي ــاركات أن الق ــض املش ــت بع ــد بين ــا، فق ــت حينه ــي اتبع الت

ــك لســوء وضعــه  ــأن يوافــق، وذل ــّح عــى القــايض ب ــأن األب أل النضــج الجســدي، كــا ذكــرت امــرأة أخــرى تجربتهــا ب

ــادي. ــبء امل ــف الع ــن؛ لتخفي ــاج لتزويجه ــات يف األرسة، ويحت ــن البن ــر م ــدد كب ــود ع ــادي، ووج امل

ــى  ــف ع ــدر تخل ــا تق ــى الحجــم والنضــج وإنه ــنة .....، وع ــا 15 س ــه عمره ــا صــدق إن ــايض بشــوف الوحــدة، م  »الق

ــروا ــة، األون ــاث النزه ــة إن ــنة، مدرس ــا دون 18 س ــزوج بناته ــرأة ت طــول« ام

ــم  ــت معظ ــد بين ــر- فق ــزواج املبك ــى ال ــذة ع ــد املحب ــادات والتقالي ــة الع ــورية-ونظراً لطبيع ــألرسة الس ــبة ل ــا بالنس أم

ــزواج يف  ــد ال ــت عق ــم تثبي ــيخ«، ث ــأذون »الش ــاطة م ــاب” بوس ــب الكت ــة«، و”كت ــراءة الفاتح ــم »ق ــه يت ــاركات أن املش

ــدى  ــرت إح ــى ذك ــزواج، حت ــة ال ــجيل واقع ــران، وتس ــد الق ــد عق ــن بع ــرتة م ــت الف ــو طال ــى ل ــاً، حت ــة الحق املحكم

املشــاركات أنــه مل يتــم تثبيــت واقعــة الــزواج حتــى بعــد إنجــاب األطفــال؛ مــا تســبب لهــم مبشــاكل عنــد اســتخراج 

ــمية. ــة الرس ــق العائل وثائ

ــورية،  ــرأة س ــك.« ام ــا هي ــات إذا عملن ــا يف عقوب ــة وم ــت باملحكم ــن تثبي ــيخ بعدي ــد ش ــاب عن ــب الكت ــوريا كت »بس

ــح ــن - صويل ــور الحس ــة ن مؤسس

ــزواج يف ســوريا بصــر الزم للحصــول عــى الحقــوق، وللحصــول عــى دفــرت عيلــة يعنــي  »بعــد الــوالدة األوىل تتثبــت ال

بعــرف نــاس مــو عارفــن يثبتــوا أوالدهــم ألنهــم أنجبــوا االطفــال وهمــة لســة مــو مثبتــن باملحكمــة زواجهــم« امــرأة 

ــد ــة األرسة والطفولة-إرب ــة حاي ســورية، جمعي
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ــا  ــاة الســورية للســاح له ــة للفت ــن وزارة الداخلي ــتثناء م ــد بعــض املشــاركات الســوريات بوجــود اس ويف األردن، تعتق

ــة. ــا األردني ــزواج بعمــر أقــل مــن نظرته بال

أمــا فيــا يتعلــق بحقــوق القــارصات يف املهــر ومســكن الزوجيــة املالئــم، ومــا جــرت العــادة مــن توفــره وفــق العــادات 

والتقاليــد مــن قبــل أرسة الخاطــب واملتمثلــة يف »جهــاز العــروس«، وحفلــة الــزواج، وغــره، فقــد اختلفــت اآلراء 

بحســب ظــروف األرسة؛ فقــد ذكــرت بعــض املشــاركات األردنيــات أن األرسة التــي يتواجــد فيهــا عــدد كبــر مــن 

ــم،  ــهيل زواج بناته ــة« يف تس ــمعة الطيب ــى »الس ــاظ ع ــان الحف ــك لض ــات؛ وذل ــر واملتطلب ــل امله ــم تقلي ــات، يت الفتي

ــات القــارصات يأخــذن كافــة حقوقهــن كغرهــن مــن  ــات، كــا ذكــرت بعــض املشــاركات أن الفتي لضــان زواج األخري

ــاك عــادات وتقاليــد لبعــض األرس الســورية يف املســاهمة  الفتيــات، يف حــن بينــت بعــض املشــاركات الســوريات أن هن

ــاب. ــن اإلنج ــاد ح ــم واألحف ــز فتياته يف تجهي

ــرى رضورة توفــر مســكن  ــع حلقــات النقــاش، فمنهــم مــن ي ــة، انقســمت اآلراء يف جمي ــق مبســكن الزوجي ــا يتعل وفي

ــرأي اآلخــر أنــه ال مانــع مــن اإلقامــة مــع أرسة الــزوج؛ لعــدم القــدرة عــى تحمــل  ــّن ال مســتقل عــن أرسة الــزوج، وب

ــت مســتقل. مســؤولية بي

»يف نظــرة أخــرى إذا كان عنــده بنــات كيــف بــدو يــزوج بناتــه لــو النــاس عرفــت إنــه مهــر بنتــه املتزوجــة عــايل هيــك 

ــا  ــزوج غرهــا، م ــات فهــون األب بحــط مهــر معقــول عشــان ي ــات األخري ــوا البن ــوا يجــوا يخطب بصــروا الخطــاب يخاف

بقــدر يحــط مهــر كبــر ألنــه يف بنــات غرهــا بالبيــت.« امــرأة أردنيــة، جمعيــة حايــة األرسة والطفولة-إربــد

خالصة:

رغــم الحــرص عــى أخــذ رأي املخطوبــة، إال أن هنــاك تأثــرا مــن األرس وبالــذات اآلبــاء باتجــاه القبــول بالــزواج يف ســن 

اقــل مــن 18 ســنة، كذلــك فــإن اإلجــراءات املتبعــة يف قــراءة فاتحــة البنــت قبــل بلوغهــا ســن ال15 ســة، وتأجيــل عقــد 

ــة  ــات دون الســن القانوني ــج الفتي ــول تزوي ــر العاطفــي عــى القضــاة بقب ــا الخامســة عــرشة، والتاث ــد بلوغه القــران عن

ــاة مــن خــالل بنيتهــا  ــزواج اعتــادا عــى تقديــره لنضــوج الفت املنصــوص عليهــا يف القانــون األردين، وإقــرار القــايض بال

الجســدية، وليــس اعتــاد عمرهــا املثبــت يف شــهادة امليــالد، كل ذلــك يســاهم يف مراوحــة املشــكلة مكانهــا، ومــا يزيــد 

األمــر ســوءا، لجــوء الســورين لعقــد القــران داخــل الدولــة الســورية، حيــث أن اإلجــراءات تيــر ذلــك.

إن البعــد االقتصــادي والفقــر وتعــدد البنــات لــدى األرس الفقــرة، يســاهم يف اســتدرار البعــد العاطفــي، وتيســر زواج 

القــارصات، يف ظــل قانــون متســاهل ال يجــرم وال يحظــر زواج القــارصات، وال يشــدد عــى املعايــر املنصــوص عليهــا يف 

القانــون.

ــي  ــع النواح ــب م ــا إىل جن ــح، جنب ــع الرشائ ــى جمي ــزواج يف األردن، وع ــن ال ــدد لس ــون املح ــود القان ــل بن ــل تفعي لع
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ــا. ــن آثاره ــد م ــرة، والح ــص الظاه ــر يف تقلي ــد كب ــاهم إىل ح ــر، يس ــن الفق ــد م ــزم الح ــة، وح اإلعالمي

3.4 التوقعات واآلثار االجتامعية والنفسية والصحية لزواج القارصات

4. 3. 1 توقعات القارصات حول الزواج

ــة  ــات حقيقي ــن توقع ــن لديه ــن مل يك ــطينيات أنه ــوريات والفلس ــات الس ــات، والالجئ ــاركات األردني ــع املش ــت جمي بيّن

ــيس  ــا”، و”املشــاوير”، و”الحــب الرومان ــة البيضــا”، و”الهداي ــالً بـــ “البدل ــزواج متمث ــن ال ــن يري ــد ك ــزواج؛ فق حــول ال

كــا يف املسلســالت”، كــا وضحــت غالبيــة املشــاركات أنهــن توقعــن أن تكــون مســؤولية الــزواج محــدودة، وأن يكــون 

ــن،  ــى زواجه ــدم ع ــن يشــعرن بالن ــة املشــاركات أنه ــرت غالبي ــد، وذك ــم« الوحي ــرار و«املتحك ــزوج هــو صاحــب الق ال

ــى  ــدرة ع ــدم املق ــرة، وع ــل حجــم املســؤوليات الكب ــدم تحم ــزوج، وع ــزوج، وأهــل ال ــع ال ــث ال يوجــد تفاهــم م حي

ــر  ــا غ ــات، وأنه ــذه الصعوب ــع كل ه ــف م ــتطاعت التكيّ ــا اس ــاركات أنه ــض املش ــت بع ــا وضح ــال، بين ــة األطف تربي

ــزواج. ــم ال ــل، ث ــن والعم ــن تعليمه ــى يكمل ــن حت ــودة بالزم ــن الع ــن يتمن ــت بعــض املشــاركات أنه ــا بين ــة، ك نادم

» يــا ريــت لــو ضليــت ببيــت أهــي..... بتحــيس مــا يف تفاهــم...... هــو تفكــره غــر.... يعنــي جنــة أهــي وال زوج مــا 

ــه إلهــا مســؤولية........ بدهــا تصحــى الصبــح تفكــر شــو بدهــا تطبــخ..... شــو بدهــا تعمــل، تحســب يف دار  تعــرف إن

ــة األرسة والطفولة-إربــد ــة، جمعيــة حاي عــم بنــات احمــى.......... يف إلهــم عزايــم.« امــراة أردني

»بتكــون حســابات البنــت وقتهــا إنهــا بتكــون حلــوة وشــياكة...... إنــه فيــه هالشــخص أعجــب فيهــا حبهــا.... وإنــه راح 

تظــل تلبــس، وتتزبــط، ويطلعهــا مشــاوير....... ويحكيلهــا بحبــك وحيــاة ورديــة!« مجموعــة نســاء أردنيــات وســوريات

ــك  ــة هي ــن جاي ــن رايحــة وي ــا وي ــم مســؤولن عنه ــا وأخوهــا كله ــو أبوهــا وأمه ــا م ــه واحــد مســؤول عنه »ممكــن إن

ــة،  ــرأة أردني ــا.« ام ــا بده ــى م ــى مت ــام وتصح ــي وتن ــروح وتيج ــع وت ــدر تطل ــا تق ــا دام بحبه ــد م ــا واح ــر عنده بص

جمعيــة حايــة األرسة والطفولة–إربــد

ــا  ــرة بعده ــياء كث ــل أش ــة واشــتغل وأعم ــدرس الجامع ــزوج أوالً ب ــا برجــع أت ــس م ــا مرتاحــة بزواجــي ب ــو إين حالي »ل

ــد ــة األرسة والطفولة–إرب ــة حاي ــة، جمعي ــرأة أردني ــزوج.« ام أت

أمــا فيــا يتعلــق بتوقعــات العالقــة الزوجيــة الخاصــة، فغالبيــة املشــاركات ذكــرن أنــه مل يكــن لديهــن أيــة معلومــات 

حــول العالقــة الزوجيــة، ومــا يرتبــط بقضايــا الصحــة اإلنجابيــة، وكــا وضحــن أن الخالــة، والصديقــة، واألخــت املتزوجــة 

ــات  ــى معلوم ــن ع ــات يحصل ــات املخطوب ــات واملرشــدات أن البن ــرت املعل ــا ذك ــادة، بين ــات ع هــي مصــدر املعلوم

مغلوطــة عــن العالقــة الخاصــة مــن اإلنرتنــت، والصديقــات.
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»أنــا بــس تزوجــت مــا كنــت عارفــة وال أي يش عــن العالقــة الخاصــة زوجــي رن ع أمــي نفــس اليــوم الفجــر صــار يبهــدل 

ــا كان يصــر عــي وهــو بعــرف  ــه م ــا تحسســت من ــا أن ــن يومه ــه تزوجوهــا وم ــك لي ــك هي ــا بنت ــا طامل ــا ويحكيله فيه

كل ايش وبــده يجــرب كل ايش بهــل البنــت مــا بهمــه نفســيتها.« امــرأة أردنيــة، جمعيــة حايــة األرسة والطفولة–إربــد

واختلفــت تجــارب املشــاركات عــى قدرتهــن عــى التكيّــف مــع الــزواج ومســؤولياته، فذكــرن أنهــن غــر قــادرات عــى 

ــن أجــل  ــن أن يســتمر، خاصــة م ــّد م ــزواج ال ب ــزوج، ولكــن ال ــة أرسة ال ــاء، وبيئ ــزوج، واألبن ــع ال ــم م ــف والتأقل التكيّ

ــتطعن  ــن اس ــاالت أنه ــض الح ــت بع ــا بيّن ــت األب، أو األخ، بين ــودة إىل بي ــى الع ــدرة ع ــدم الق ــال، وع ــود األطف وج

ــل. ــم والعم ــتكال التعلي ــرار باس ــاذ ق ــا باتخ ــب عليه ــكالت، والتغل ــة املش مواجه

»أنــا لحــد اآلن رصاحــة مــا حبيــت زوجــي صــار الــوالد وخلــص، لــو يجــي يــوم أشــوفه ميــرض أتعاطــف معــه أتأثــر عليــه 

أمــا الحــب الــي هــو حــب الــي منشــوفه باملسلســالت الرتكيــة ال !« امــرأة ســورية، مؤسســة نــور الحســن، صويلــح

خالصة:

تبــن وجــود نقــص واضــح يف الوعــي مبفهــوم الــزواج وتحمــل املســؤولية، والقــدرة عــى تربيــة األبنــاء، وكذلــك الوعــي 

ــن  ــتقى م ــي تس ــة الت ــات املغلوط ــلبي للمعلوم ــر الس ــع التاث ــة، م ــة اإلنجابي ــة، وبالصح ــة الخاص ــات الزوجي بالعالق

ــة نظــر الباحــث إىل: ــن وجه ــات، وهــذا يســتدعي م ــت أو الصديق اإلنرتن

تقديــم املعلومــات الكاملــة مــن قبــل املتخصصــن واملثقفــن الصحيــن والرتبويــن والنفســين، ومــن خــالل جميــع القنــوات ——

اإلعالميــة واملجتمعيــة.

إقامــة الــدورات وتكثيــف املوجــودة حاليــاً، والتــي تســتهدف رشائــح الشــباب املقبلــن عــى الــزواج، لتمكينهم مــن املعلومات ——

الســليمة، واملهــارات املناســبة، للتعامــل اإليجــايب مــع فكــرة اتخــاذ قرار الزواج، وســبل اســتمراريته بشــكل ســليم.

احتضان األرس املفككة، وتسهيل العمل والدراسة للفتيات املنفصالت، أو املعوزات للحد من آثار زواج القارصات.——

2.3.4 اآلثار االجتامعية والنفسية والصحية لزواج القارصات

ــوط  ــن لضغ ــنة يتعرض ــر )18( س ــل عم ــن قب ــوايت يتزوج ــات الل ــن أن الفتي ــزة، يتب ــاش املرك ــات النق ــالل حلق ــن خ م

اجتاعيــة ونفســية، ومعظــم األحيــان للــرب والتعنيــف مــن قبــل الــزوج، وأرسة الــزوج، وأخوتهــا، ولكــن هــذا 

العنــف مل يرتبــط بعامــل عمــر الفتــاة، حيــث هنــاك تقبــل ألشــكال العنــف املختلفــة مــن قبــل البيئــة املحيطــة بهــؤالء 

ــا؛  ــأن إليه ــن ال يلج ــة األرسة، ولكنه ــات، وحاي ــات الجمعي ــن بخدم ــن يعلم ــاركات أنه ــة املش ــرت غالبي ــات. وذك الفتي

وذلــك خوفــاً مــن »الفجــوة« التــي ميكــن أن تحــدث بينهــا، وبــن الــزوج يف حــال تدخــل طــرف خارجــي مثــل حايــة 

ــزوج. ــم اشــرتاطه عــى ال ــذي يت ــد ال األرسة، والتعه
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ــق...  ــة أتطل ــت حاب ــدي، كن ــوا ض ــي.. وقف ــوا مع ــا وقف ــدة ......م ــرة واح ــي م ــأت أله ــا لج ــرب .... أن ــن نن »آه ممك

وقفــوا كلهــم ضــدي حطــوا الحــق عــي ! وان زوجــي مــا عمــل ايش . وأنــا زعلــت أنــا املهمومــة و أنــا الزعالنــة وباألخــر 

ــح ــور الحســن- صويل الحــق عــي، وخلــص رصت أتعــود وعــادي.« امــرأة ســورية، مؤسســة ن

»أكــر مــن مــرة رضبنــي قــدام أخــواين خلــص رضبنــي مــرة قــدام أخــواين خلــص صــار ممكــن يربنــي بالشــارع«. امــرأة 

ســورية، مؤسســة نــور الحســن، صويلــح

ــا راح  ــت م ــك.... والبن ــوا ان حــدا رضب ــوراً بعرف ــت ف ــا تزحلق ــالً أن ــي مث ــت تكــذيب تح ــت املستشــفى وحاول »إذا وصل

ــدرج  ــن ال ــا تزحلقــت ع ــم أن ــرة بســمة حكتله ــا رحــت مستشــفى األم ــك مل ــا هي ــا...... أن ــا زوجه ــي رضبه ــي أن ال تح

ــام.......  ــس 3 أي ــة األرسة وانحب ــي حاي ــوا لزوج ــا جاب ــة........ ويومه ــك مروب ــمك ووجه ــن جس ــن م ــه مب ــوا أن حك

وكتــب تعهــد مــا يربنــي ورجــع رضبنــي ...... أحيانــاً الفتــاة بتخــاف تلجــأ للمراكــز عشــان بتخــاف يصــر فجــوة بينهــا 

ــد ــة األرسة والطفولة-إرب ــة حاي ــة، جمعي ــرأة أردني ــا.« ام ــن زوجه وب

ــى  ــات ع ــدرة الفتي ــدم مق ــث إن ع ــة، حي ــارصات مرتفع ــات الق ــالق الفتي ــبة ط ــاركات أن نس ــة املش ــت غالبي واتفق

ــاة  ــراد األرسة يف حي ــع أف ــل جمي ــدة، وتدخ ــع األرسة املمت ــكن م ــل الس ــة يف ظ ــة، خاص ــاة الزوجي ــع الحي ــف م التكيّ

ــدم  ــو ع ــالق ه ــية للط ــباب األساس ــن األس ــن أن م ــرت جميعه ــا ذك ــباب، ك ــط األس ــف ألبس ــرض للعن ــن، والتع الزوج

تحمــل الــزوج الشــاب املســؤوليات املرتتبــة عــى الــزواج، خاصــة يف ظــل وجــود األطفــال، إضافــة إىل أنــه يبــدأ بإقامــة 

ــرى. ــة أخ ــات عاطفي عالق

»أنــا تزوجــت بكــر، بــس انفصلــت . أنــا انفصلــت بعمــر )18( ســنة وعنــدي بيبــي، وولــدت كــان عنــد أهــي مــا قعــدت 

عنــدو فــرتة طويلــة كان يربنــي وهــو كان جامعــي وأنــا كنــت لســة مــو دارســة طلــع بحــب وحــدة وكان يربنــي وأنــا 

ــاه فكانــت أحالمــي غــر وملــا إجيــت  ــاه ) طليقهــا ( أهــي مــا بدهــم إي ــا الــي كنــت بــدي إي كنــت وحيــدة أهــي وأن

عنــدو غــر.« امــرأة أردنيــة يف جمعيــة حايــة األرسة والطفولة-إربــد

ــل  ــة عوام ــاك ثالث ــاش أن هن ــات النق ــن مجموع ــح م ــتها، اتض ــتكال دراس ــن اس ــاة م ــان الفت ــم وحرم ــبة للتعلي بالنس

ــزوج أن  ــم، أو رفــض ال ــاة نفســها مــن اســتكال التعلي ــة الفت ــم الزوجــات القــارصات: إمــا عــدم رغب مــن حرمــان تعلي

ــل إدارة املدرســة،  ــن قب ــة م ــن الرجــوع إىل املدرســة النظامي ــن م ــم منعه ــات يت ــه للمدرســة، أو أن الفتي تخــرج زوجت

حيــث بينــت معظــم املعلــات أنــه قــد ال يكــون هنــاك قانــون مينــع الزوجــة القــارص مــن االلتحــاق باملدرســة، إال أنــه 

وبتطبيــق »العــرف« متنــع الفتــاة مــن املدرســة، وذلــك بحجــة أنهــا ستفســد بقيــة زميالتهــا، مبــا لديهــا مــن معلومــات 

حــول الــزواج والعالقــة مــع الــزوج.

» قانونــا مســموح مــن زمــان مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم، وكــان بصــر تــداوم وهــي حامــل عــادي، حتــى مبدارســنا...... 

لكــن نفضــل إنهــا مــا ترجــع..... وإذا رجعــت بكــون يف اتفــاق......... ألننــا منخــاف مــن البنــت املتزوجــة ...... منخــاف 
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ــو  ــا..... ل ــك إيده ــو مس ــر ل ــرة..... بتص ــت صغ ــا بن ــة إنه ــرب، خاص ــه بخ ــف كل ــب، الص ــس تخط ــت ب ــبب أن البن لس

ــد ــن- النزهــة وإرب ــات مدرســتي النزهــة وذات النطاق ــا كل ايش ...... » معل ــي لزميالته ــوا تح طلع

ــن  ــة م ــز الصحي ــن يف املراك ــة بالعامل ــاش الخاص ــات النق ــت حلق ــد بين ــية، فق ــة والنفس ــار الصحي ــق باآلث ــا يتعل وفي

ــة،  ــن املشــاكل النفســية والصحي ــن عــدداً م ــن نفســين، وممرضــات أن الزوجــات القــارصات يواجه ــات، وأخصائي طبيب

حيــث بينــت الطبيبــات أنــه مــن الناحيــة البيولوجيــة يعتــر جســم الفتيــات يف ســن )15-17( غــر ناضــج، ومل يكتمــل 

ــدورة الشــهرية، ولديهــن  ــوغ، وال ــة عــن البل ــات ال يكــون لديهــن معلومــات كافي بعــد الجهــاز التناســي، كــا أن الفتي

ــا:  ــدية منه ــاكل جس ــارصات إىل مش ــات الق ــرض املتزوج ــية. وتتع ــة الجنس ــزواج، والثقاف ــول ال ــة ح ــات مغلوط معلوم

ــدم  ــك لع ــارشاً؛ وذل ــالً مب ــزواج حم ــع ال ــة إن تب ــات خاص ــأذي الفتي ــد ت ــل. ويزي ــققات يف املهب ــادة، وتش ــات ح التهاب

اكتــال الجهــاز التناســي، وعــدم اكتــال نضــج الرحــم، وعضــالت الرحــم، كــا بينــت الطبيبــات أن الفتيــات يتعرضــن 

ــق  ــبب ضي ــرة؛ بس ــرة وع ــات، ووالدات مبك ــبب اإلجهاض ــم بس ــات يف الرح ــررة، والتصاق ــات متك ــر دم، وإجهاض لفق

ــة. ــات القيري ــا يتســبب إىل اللجــوء إىل إجــراء العملي ــه؛ م ــدم اكتال عظــام الحــوض، وع

ومــن املشــاكل االجتاعيــة التــي تطرقــت إليهــا الطبيبــات أن األرسة تشــدد عــى رضورة حــدوث الحمــل مبــارشة بعــد 

ــى  ــة، أو حت ــزات لإلباض ــاء محف ــض، أو إعط ــى املباي ــاس ع ــود أكي ــل بوج ــة تتمث ــاكل صحي ــبب مش ــا يس ــزواج؛ م ال

اللجــوء إىل عمليــات الــزرع عنــد بلوغهــا ســن )17( ســنة؛ مــا يعرضهــا آلالم ال تحتمــل يف البطــن، وارتفــاع يف درجــات 

ــا، وال يحتــاج إىل أي تدخــالت  الحــرارة بســبب كــر حجــم املبايــض، مــع تأكيــد الطبيبــات أنــه قــد يكــون املبيــض طبيعيًّ

ــاة. ــة، ولكــن قــد يتأخــر الحمــل بســبب صغــر عمــر الفت خارجي

ــوا  ــا، ببلشــوا يعالجوهــا، وميكــن وصل ــة أشــهر.....وإذا تأخــر حمله ــزواج خــالل أربع ــد ال ــن بع » بصــر الحمــل ملعظمه

ــا«  ــروا عليه ــا يص ــة وم ــدة تاني ــم وح ــوا ابنه ــل يزوج ــان األه ــتعدين ك ــي«، ومس ــاح الصناع ــب »اللق ــة األنابي ملرحل

ــاء ــز صحي-الزرق ــة، مرك طبيب

كــا وضحــت مجموعــات العاملــن يف املراكــز الصحيــة أن الزوجــات القــارصات ال يوجــد لديهــن أي وعــي حــول أهميــة 

ــاك رفــض  ــوالدة، فهن ــع بعــد ال ــؤدي إىل حمــل رسي ــن األحــال؛ مــا ي ــم الحمــل، واملباعــدة ب اســتخدام وســائل تنظي

ــأن أرضارهــا أكــر مــن نفعهــا، إضافــة إىل جهــل  للفتيــات وأزواجهــن وأرسهــن مــن اســتخدام تلــك الوســائل معللــن ب

ــم. ــة مــن رضاعــة، ومطاعي األرسة يف احتياجــات الطفــل الصحي

ــول  ــائعة ح ــة ش ــكار خاطئ ــبب أف ــتخدامها بس ــض الس ــم األرسة، ورف ــائل تنظي ــتخدام وس ــن اس ــر م ــوف كب ــاك خ » هن

ــرتي ــم الزع ــي- مخي ــز الصح ــة يف املرك ــداع......« قابل ــمنة، والص ــم، والس ــل: العق ــم األرسة، مث تنظي

»مــرة اجتنــي بنــت، وطلبــت منــي أشــيل اللولــب،........، وبعــد شــهر، رجعــت حامــل، وطلبــت التخلــص مــن 

ــا، هــاي حــايت إيل أجرتنــي أشــيل  ــه مــش أن الحمــل.............، حكتلهــا إنتــي إيل طلبتــي تشــيي اللولب......جاوبــت إن

ــح ــن- صويل ــور الحس ــة ن ــة مؤسس ــة يف مجموع ــل .....« طبيب ــدي أحم ــا ب ــا م ــب، وأن اللول
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»بفكــروا يعملــوا تنظيــم األرسة بعد الطفــل الرابع أو الخامس« طبيبــة يف مركز صحي- الزرقاء

واعتــرت األخصائيــات النفســية أن الفتيــات القــارصات يتعرضــن مــن اليــوم األول للــزواج إىل الصدمــة النفســية، وعــدم 

ــد يصــن بحــاالت  ــف، وق ــد يتعرضــن للعن ــزواج واألرسة، وق ــات ومســؤوليات ال ــع تبع ــاً م ــف الحق ــى التكيّ ــدرة ع الق

مــن االكتئــاب، وقــد يحــدث الطــالق املبكــر؛ مــا يزيــد مــن الضغوطــات النفســية واالجتاعيــة، حيــث تصبــح »امــرأة 

مطلقــة«، وهــي قــد تكــون مل تبلــغ ســن الرشــد بعــد.

ــي  ــت وهــأل بشــتغل بجين ــا درســت جامعــة وكمل ــزوج، لحــد اآلن أن ــا بت ــك كان م ــزواج هي ــت بعــرف ال ــو كن »كــان ل

ــة  ــرأة أردني ــا« ام ــت فيه ــي مري ــياء ال ــص أن األش ــزوج خل ــدي أت ــا ب ــم م ــة بحكيله ــق الجمعي ــن طري ــوين ع ــاس يطلب ن

ــد ــة – إرب ــة األرسة والطفول ــة حاي ــنة، جمعي ــن18 س ــل س ــت قب ــت وتطلق تزوج

خالصة:

أبرزت املناقشــات وجود مشــكالت متعددة ناجمة عن زواج القارصات:

مشــاكل اجتاعيــة متعــددة، وضغــوط نفســية متكــررة، واعتــداء بالــرب، مــع عــدم اللجــوء إىل الجمعيــات وحايــة األرسة، ——

رغــم علــم الفتيــات بهــا، خوفــا عــى زيــادة الفجــوة يف العالقــات األرسيــة.

نســب طــالق مرتفعــة ناجمــة عــن ضعــف التكيــف مــع الحيــاة ضمــن األرس املمتــدة، وتدخــل الجميــع يف حيــاة الزوجــن ——

اليافعــن، إضافــة إىل هــروب األزواج الشــباب مــن تحمــل املســؤولية بعــد قــدوم األطفــال، وإقامــة العالقــات الخارجيــة.

عــزوف عــن إكــال تعليــم الفتيــات القــارصات املتزوجــات، إمــا لعــدم رغبتهــن، أو رفــض الــزوج، أو صعوبــة الرجــوع إىل ——

املــدارس النظاميــة.

مشــاكل بيولوجيــة ناجمــة عــن عــدم اكتــال الجهــاز التناســي لــدى الفتيــات قبــل ســن الثامنــة عــرشة، ومشــاكل صحيــة ——

متعــددة.

صدمات نفسية منذ اليوم األول للزواج تؤدي إىل عدم التكيف الحقا.——

عدم الوعي بأهمية تنظيم النسل.——

يــرى الباحــث رضورة إجــراء وتشــجيع الدراســات املســحية امليدانيــة واملفصلــة لآلثــار االجتاعيــة والصحيــة والنفســية، 

ــة،  ــار االســرتاتيجيات التنفيذي ــد اختي ــا عن ــاء عليه ــى تضمــن يف الخطــة االســرتاتيجية، والبن ــرار، حت ــا ملتخــذ الق وتقدميه

والتــي تضمــن الحــد مــن الظاهــرة وتقليصهــا كإجــراء وقــايئ أوال، وعــالج آثــار هــذه الظاهــرة لضــان أقــل النســب يف 

املشــكالت واآلثــار الســلبية، والتــي تنعكــس عــى مفهــوم التنميــة املســتدامة للوطــن.
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4.4 مقرتحات يف مواجهة مشكلة زواج القارصات

ــى  ــت ع ــث ليس ــملها البح ــي ش ــتهدفة، والت ــات املس ــع الفئ ــزة أن جمي ــاش املرك ــات النق ــل مجموع ــن تحلي ــن م تب

مســتوى واحــد مــن الدرايــة والعلــم مبــا يتوفــر مــن خدمــات، وبرامــج، وسياســات تصــب يف الحــّد مــن زواج القــارصات، 

ــاش النســاء  ــد، ومجموعــة نق ــن يف إرب ــات ومرشــدات يف مدرســة ذات النطاق ــاش الخاصــة مبعل ــا النق ــالً مجموعت فمث

األردنيــات يف مدرســة النزهــة ال يوجــد لديهــن معرفــة بالرامــج والسياســات، وحتــى القوانــن الخاصــة بــزواج القــارصات.

ــة  ــر معرف ــن األك ــية ه ــات النفس ــالت، واألخصائي ــات، والقاب ــات، واملمرض ــدين، والطبيب ــع امل ــة املجتم ــت فئ ــا كان بين

وتطبيقــاً لرامــج التوعيــة للحــّد مــن زواج القــارصات، باإلضافــة إىل التأكيــد عــى دور املراكــز الصحيــة املهــم يف 

ــة، ومــع ذلــك، تــرى غالبيــة املراكــز الصحيــة  التعامــل مــع حمــل القــارصات، ومــا يرافقــه مــن مشــاكل نفســية وصحي

ــا، ونفســيًّا لــألزواج، إال أّن اإلقبــال  أنــه بالرغــم مــن وجــود الرامــج والنشــاطات املتمثلــة يف جلســات نــرش الوعــي صحيًّ

ضعيــف عــى تلــك الرامــج، كــا يــرون أن اإلقبــال واالقتنــاع ضعيــف حتــى يف اســتخدام الوســائل الحديثــة يف تنظيــم 

األرسة.

ــة  ــز الصحي ــدين، واملراك ــع امل ــزة الخاصــة باملجتم ــاش املرك ــات النق ــه يف مجموع ــاق علي ــم االتف ــا ت ــرز م ــي أب ــا ي وفي

ــع األردين: ــارصات يف املجتم ــكلة زواج الق ــة مش ــات ملواجه كمقرتح

أجمعت مجموعات نقاش األردنيات والسوريات أن للتعليم واملدرسة دور مهم يف موضوع التوعية يف زواج القارصات.——

تحســن الوصــول للفئــات املســتهدفة مــن خــالل نــرش الوعــي خاصــة بــن الرجــال؛ ألنهــم هــم مــن يتخــذون القــرارات داخــل ——

األرسة. )مجموعــة مركــز الزرقــاء الصحي(

تحسن وصول خدمات الصحة اإلنجابية للرجال. )مجموعة املركز الصحي يف مخيم الزعرتي(——

معرفــة جوانــب القصــور يف التدخــل يف حايــة الفتيــات، وإعطــاء جديــة لقضيــة زواج القــارصات، وتوجيــه بحــوث علميــة. ——

)مجموعــة املجتمــع املــدين يف مؤسســة نــور الحســن(

زيــادة الــدروس وحلقــات العلــم يف املســاجد والكنائــس، حيــث أصبحــت يف اآلونــة األخــرة مقــرة بشــؤون املجتمــع خاصــة ——

ــة. )مجموعــة  ــة األردني ــة املجتمعي ــوة بحكــم البني ــر مــن أي ق ــرد أك ــة ألي ف ــوة معنوي ــر ق ــس تعت أن للمســاجد والكنائ

املجتمــع املــدين يف مؤسســة نــور الحســن(

إعطــاء الزوجــة القــارص أو املطلقــة القــارص قروضــاً، أو مســاعدات ماليــة، أو إعطاؤهــن أي فــرص تنمويــة حتــى تســتطيع ——

الفتــاة بنــاء مســتقبلها، وتفعيــل دورهــا، وأال يعاقبهــا املجتمــع بالتهميــش والرفــض. كــا أن تلــك املســاعدات ســوف تســاهم 

مبســاعدة األزواج يف تأمــن احتياجــات البيــت؛ مــا يــؤدي إىل تحســن الحيــاة الزوجيــة. )مجموعــة املركــز الصحــي يف مخيــم 

الزعــرتي(
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ــة األرسة —— ــة لثقافــة املجتمــع األردين. )مجموعــة املجتمــع املــدين يف جمعيــة حاي الحــرص عــى التدخــالت والرامــج املراعي

ــة(. والطفول

وميكن تلخيص املقرتحات اآلتية اشتقاقا ما ورد من نتائج مجموعات النقاش واملبينة يف الجدول )40(:——

جدول رقم )40(: توصيات مبنية عى استنتاجات مجموعات النقاش

الحل املقرتحملحوظات املجموعات

حمــالت وطنيــة مكثفــة لحصــد التأييــد املجتمعــي لتأخــر الــزواج إىل تأييد تأجيل الزواج ملا بعد الثامنة عرشة

مــا بعــد ســن)١٨( عامــاً.

ــا  ــة، م ــة العام ــي إىل الثانوي ــي التعليم ــن اإللزام ــع الس ــة برف التوصي

ــات ــدالت ســن زواج الفتي ــن مع ــع م يرف

عــدم إدراك حجــم املشــكلة يف األردن، والتقليــل مــن 

حدتهــا

ــالل  ــن خ ــكلة م ــم املش ــول حج ــوء ح ــليط الض ــق وتس ــان الحقائ بي

القنــوات والوســائل اإلعالميــة واالجتاعيــة.

بــروز الظاهر بشــكل أكــر يف البيئــات الريفيــة والتجمعات 

الســكانية الفقرة

تركيــز الحمــالت عــى التجمعــات املقصــودة )مخيــات، أغــوار، مناطــق 

ريفيــة، تجمعات الســورين(

مكافحــة الفقــر، ودعــم املشــاريع اإلنتاجيــة الفرديــة والجاعيــة، اعتبار الفقر أحد أهم زواج القارصات

ــاء التجمعــات  ــن يشــغلون أبن ــم التســهيالت للمســتثمرين الذي وتقدي

ــاملة ــة ش ــوث علمي ــتنادا إىل بح ــرة، اس الفق

التأكيــد عــى متكــن املــرأة قبــل زواجهــا، وتضمــن الحمــالت التوعويــة اعتبار أن البنت “هم” وزواجها سرت

برامــج تهــدف إىل تغيــر النظــرة الســلبية للفتــاة، واعتبارهــا مشــاركا يف 

عجلــة التنميــة، والرفــاه االقتصــادي واالجتاعــي، والرتبــوي.

تأثــر املسلســالت العاطفيــة املعروضــة عــى القنــوات 

ــر ــكل مبك ــزواج بش ــذ ال ــلبي يحب ــكل س بش

إنتاجــات دراميــة مشــوقة، تبــن بشــكل غــر مبــارش أرضار زواج 

القــارصات، وتنفــر الفتيــات الصغــار منــه.

اعتبــار العديــد مــن الشــباب أن الــزواج مــن الصغــار 

أفضــل وذو منافــع متعــددة )وعــي ثقــايف ســلبي(

اســتهداف الشــباب الذكــور بكافــة الوســائل، وتعديــل قناعاتهــم، نحــو 

ســلبيات التبعــات املاديــة والصحيــة واالجتاعيــة العديــدة لــزواج 

ــق  ــد التمكــن، ورضورة التواف ــا بع ــم إىل م ــل زواجه ــارصات، وتأجي الق

ــن الزوجــن. العمــري ب

عــى  اعتــادا  القــارصات  تزويــج  إىل  القضــاة  لجــوء 

الجســمي لنضوجهــن  تقديرهــم 

التغليظ والتأكيد عى االلتزام بسن ال )١٨(

اإلنجابيــة  والصحــة  الزوجيــة  العالقــة  حــول  الجهــل 

للزوجــن املشــرتكة  واملســؤوليات 

التثقيف الرتبوي، واإلعالمي والصحي والديني
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خلصــت الدراســة إىل أن زواج القــارصات قــد يــأيت ضمــن ظــروف اقتصاديــة صعبــة، وضمــن عــادات وتقاليــد اجتاعيــة 

متأصلــة الجــذور. وقــد تبــن مــن البحــث امليــداين واملقابــالت الجاعيــة ملختلــف الفئــات املســتهدفة أن تزويــج 

ــات  ــن أن اتجاه ــم م ــع األردين. وبالرغ ــرشة يف املجتم ــرة منت ــاره ظاه ــّد اعتب ــل إىل ح ــاً ال يص ــات دون )18( عام الفتي

العينــة املبحوثــة متيــل إىل رفــض الــزواج دون )18( عامــاً، إال أن هنــاك عوامــَل وأســباباً تفــرض عليهــم تزويــج فتياتــه، 

حيــث يعــّد الفقــر، والتخلــص مــن مســؤولية الفتــاة املاديــة، وحايــة رشف الفتــاة مــن أهــم األســباب املؤديــة إىل زواج 

ــة »رشف  ــد، وحاي ــادات والتقالي ــا الع ــورية مرّده ــم األرس الس ــد معظ ــرى عن ــباب أخ ــرت أس ــن ظه ــارصات، يف ح الق

ــي  ــة، ومعظــم الدراســات الســابقة الت ــر اليونيســيف الدولي ــع تقاري ــج م ــك النتائ الفتاة«بســبب اللجــوء، وتوافقــت تل

تــم مراجعتهــا. وتوافــق البحــث النوعــي مــع األرقــام اإلحصائيــة يف أن هنــاك نســبة ضئيلــة لــزواج الذكــور املبكــر، أمــا 

األســباب التــي تدفــع الشــباب الذكــور يف الــزواج دون )20( عامــاً، فتتمثــل يف الحاجــة العاطفيــة والجســدية دون أيــة 

أســباب أخــرى.

ــاع يف أعــداد  ــزواج- إىل ارتف ــة بتســجيل حــاالت ال ــايض القضاة-واملتعلق ــرة ق ــات الصــادرة عــن دائ ــد أشــارت البيان وق

حــاالت الــزواج لإلنــاث الــاليت أعارهــن تقــل عــن )18( ســنة خــالل الفــرتة الزمنيــة 2011-2015، حيــث ارتفــع عــدد 

ــام  ــة زواج يف ع ــام 2011 إىل )10,834( حال ــة زواج يف ع ــن )8,093( حال ــاث م ــن اإلن ــة م ــذه الفئ ــزواج له ــاالت ال ح

ــي 2011 و2015.  ــن عام ــت )34.3%( ب ــادة بلغ ــبة زي ــام 2015، وبنس ــة زواج يف ع 2014، وإىل )10,866( حال

ــث  ــارصات، حي ــاع النســبي يف حــاالت زواج الق ــك االرتف ــام 2015 ذل ــام للســكان واملســاكن لع ــداد الع ــّد التع ــد أك وق

ــت  ــث ارتفع ــنة يف االردن حي ــن 18 س ــل ع ــار تق ــن يف اع ــاليت تزوج ــاث ال ــب االن ــاً  يف نس ــات ارتفاع ــرت البيان أظه

ــاع خــالل عامــي 2014 و2015  النســبة مــن 13.7 % يف عــام 2010 إىل 15% يف عــام 2013، واســتمرت النســبة باالرتف

ــبة  ــت النس ــث بلغ ــرق حي ــة املف ــا يف محافظ ــت أعاله ــوايل. وكان ــى الت ــب )16.2% و18.1%( ع ــت النس ــث بلغ حي

24.5% تالهــا محافظــة الزرقــاء وبنســبة 18.8% ومــن ثــم محافظــة اربــد وبنســبة بلغــت 17.7%، يف حــن مل تتعــدى 

املحافظــات التســعة الباقيــة املســتوى الوطنــي حيــث تراوحــت النســب لباقــي املحافظــات مــا بــن 13.3% يف محافظــة 

ــة.  ــة الطفيل ــة و5.6% يف محافظ العاصم

وقــد بــّن التعــداد العــام أن نســبة االنــاث االردنيــات الــاليت تزوجــن يف االعــار التــي تقــل عــن 18 ســنة قــد تراوحــت 

بــن 9.5% يف عــام 2011 و11.6% يف عــام 2015، وباملقابــل كانــت االنــاث الســوريات املقيــات عــى االرايض االردنيــة 

ــن 33.2% يف عــام 2010 و%43.7  ــي تقــل عــن 18 ســنة حيــث تراوحــث نســبهن ب هــن االكــر زواجــاً يف االعــار الت

يف عــام 2015. 

وقــد كانــت أعــى نســب حــاالت الــزواج لألردنيــات دون 18 ســنة يف محافظــة العاصمــة يف قضــاء القويســمة وبنســبة 

ــزواج املســجلة  ــزواج املســجلة يف قضــاء عــن الباشــا النســبة األكــر مــن حــاالت ال بلغــت 28.6%، وشــكلت حــاالت ال
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ــة  ــاء والرصيف ــام 2013. وكان قضــاء الزرق ــام 2012 و56.2% يف ع ــن 51.1% يف ع ــا ب ــاء وتراوحــت م يف محافظــة البلق

االكــر تســجيال لحــاالت الــزواج يف محافظــة الزرقــاء وتراوحــت نســبة مــا ســجل يف قضــاء الزرقــاء مــا بــن 40% يف عــام 

2013 و45.2% يف عــام 2010. يف حــن تراوحــت نســبة الحــاالت املســجلة يف قضــاء الرصيفــة مــا بــن 37.6% يف عامــي 

2010 و2014 و43.4% يف عــام 2013. وشــهد قضــاء اربــد والرمثــا تســجيل العــدد األكــر مــن حــاالت الــزواج املســجلة 

ــام 2012 و%33.9  ــن 31.2% يف ع ــا ب ــد م ــزواج املســجلة يف قضــاء ارب ــد، وتراوحــت نســبة حــاالت ال يف محافظــة ارب

ــام 2015  ــن 26.6% يف ع ــا ب ــا م ــزواج املســجلة يف قضــاء الرمث ــل، تراوحــت نســبة حــاالت ال ــام 2011. ويف املقاب يف ع

و32.8% يف عــام 2011.

وأشــارت البيانــات إىل أن النســبة األكــر مــن حــاالت زواج اإلنــاث الســوريات الــاليت أعارهــن عنــد الــزواج األول أقــل 

ــبة  ــت نس ــاركا وتراوح ــان وم ــايئ ع ــت يف قض ــنوات 2010-2015 كان ــالل الس ــة خ ــة العاصم ــنة يف محافظ ــن 18 س م

حــاالت الــزواج املســجلة يف قضــاء عــان مــا بــن 17.7% يف عــام 2015 و22.3% يف عــام 2011. وتراوحــت نســبة حــاالت 

الــزواج املســجلة يف قضــاء مــاركا مــن مجمــوع حــاالت الــزواج املســجلة يف محافظــة العاصمــة مــا بــن 23.5% يف عــام 

2011 و25.9% يف عــام 2014.

ــة  ــجلة يف محافظ ــزواج املس ــاالت ال ــن ح ــر م ــبة األك ــا النس ــن الباش ــاء ع ــجلة يف قض ــزواج املس ــاالت ال ــكلت ح وش

البلقــاء وتراوحــت مــا بــن 43.9% يف عــام 2010 و61.2% يف عــام 2011. وكان قضــاءا الزرقــاء واألزرق األكــر تســجيال 

ــام 2013  ــن 32.4% يف ع ــا ب ــاء م ــاء الزرق ــجل يف قض ــا س ــبة م ــت نس ــاء وتراوح ــة الزرق ــزواج يف محافظ ــاالت ال لح

ــجلة  ــوريات املس ــاالت زواج الس ــن ح ــر م ــدد األك ــجيل الع ــا تس ــد والرمث ــاءا ارب ــهد قض ــام 2011. وش و43.8% يف ع

ــام 2010 و%48.7  ــن 44.2% يف ع ــا ب ــد م ــزواج املســجلة يف قضــاء ارب ــد. وتراوحــت نســبة حــاالت ال يف محافظــة ارب

ــام 2012  ــن 19.6% يف ع ــا ب ــا م ــزواج املســجلة يف قضــاء الرمث ــل، تراوحــت نســبة حــاالت ال ــام 2011. ويف املقاب يف ع

و26.5% يف عــام 2010. واحتــل قضــاء الباديــة الشــالية الغربيــة املرتبــة األوىل يف تســجيل حــاالت الــزواج للســوريات، 

ــزواج املســجلة يف محافظــة املفــرق يف  ــن 62.7% مــن مجمــوع حــاالت ال ــه مــا ب حيــث تراوحــت نســبة مــا ســجل في

ــام 2015.  ــام 2012 و69.4% يف ع ع

كــا أشــارت البيانــات االحصائيــة والبحــث امليــداين، أن الــزواج املبكــر يحــرم الفتيــات مــن اســتكال تعليمهــن بســبب 

الــزواج، وكذلــك الحرمــان مــن تطويــر املهــارات وفــرص العمــل؛ حيــث أشــارت البيانــات إىل أن )66.7%( مــن اإلنــاث 

ــدادي،  ــدايئ، واإلع ــة االبت ــة املؤهــالت التعليمي ــن حمل ــن م ــنة ك ــن )18( س ــل م ــر أق ــاليئ تزوجــن يف عم ــات ال األردني

واألســايس، يف حــن بلغــت نســبة اإلنــاث مــن حملــة املؤهــل الثانــوي )18.9%(، يف حــن أن )5.4%( أميّــات. أمــا النســبة 

األكــر مــن اإلنــاث الســوريات الــاليئ تزوجــن يف أعــار تقــل عــن )18( ســنة يحملــن الشــهادة االبتدائيــة، واإلعداديــة، 

واألساســية، حيــث بلغــت )69.3%(، يف حــن بلغــت نســبة اإلنــاث مــن حملــة املؤهــل الثانــوي )5.3%(، وحملــة مؤهــل 

ــات  ــات )9.8%( واملل ــبة األميّ ــت نس ــوايل، وبلغ ــى الت ــى )0.1%(، و)0.2%( ع ــوس فأع ــوم املتوســط والبكالوري الدبل

.)%15.2(

ــن  ــاحقة م ــة الس ــة أن الغالبي ــدت الدراس ــة، وج ــد االجتاعي ــادات والتقالي ــة، والع ــرص التعليمي ــاب الف ــة غي ونتيج
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ــل.  ــن عم ــن ع ــن، وال يبح ــوريات ال يعمل ــات والس ــاث األردني اإلن

وقــد أشــارت النتائــج أن األردنيــات عــادة يتزوجــن مــن أردنيــن بنســبة )98.1%(، وأن الغالبيــة الســاحقة أو مــا نســبته 

ــاً، وأعارهــن )13( ســنة فأكــر متزوجــات مــن أزواج ســورين، وأن  )97.4%( مــن اإلنــاث الســوريات املتزوجــات حالي

)2.3%( متزوجــات مــن أزواج أردنيــن، وأن )0.3%( متزوجــات مــن أزواج مــن جنســيات أخــرى. كــا أن )92%( مــن 

اإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى املتزوجــات حاليــاً وأعارهــن )13( ســنة فأكــر متزوجــات مــن أزواج مــن حملــة 

الجنســيات األخــرى، وأن )7.5%( متزوجــات مــن أزواج أردنيــن، وأن )0.6%( متزوجــات مــن أزواج ســورين.

ومل تتوافــق نتائــج دراســتنا مــع الدراســات الســابقة يف خصائــص الــزوج، وخاصــة يف التبايــن يف العمــر، حيــث أظهــرت 

ــارص، أو  ــاة الق ــن الفت ــن س ــاً م ــادة قريب ــون ع ــب يك ــاب الخاط ــن الش ــي أن س ــث النوع ــة والبح ــات االحصائي البيان

ــن الســنوات.  يكرهــا بعــدد محــدود م

ــايل  ــا، وبالت ــل به ــة يعم ــل أو مهن ــه أي عم ــون لدي ــر بالخاطــب هــو أن يك ــي تتوف ــص الت ــن أهــم الخصائ ــن أن م وتب

املقــدرة عــى كفايــة بيــت الزوجيــة، كــا أجمعــوا عــى عــدم اشــرتاط التعليــم، أو صلــة القرابــة. فقــد بينــت االحصــاءات 

ــات  ــبته )25.3%(، واملتزوج ــا نس ــكل م ــوي تش ــل الثان ــة املؤه ــن حمل ــن أزواج م ــات م ــات املتزوج ــاث األردني أن اإلن

مــن أزواج مــن حملــة املؤهــالت بكالوريــوس فأعــى )19.1%(، واملتزوجــات مــن أزواج أميــن )8.4%(. بينــا شــكلت 

ــات  ــر أو )21.2%(، واملتزوج ــبة األك ــدادي النس ــل اإلع ــة املؤه ــن حمل ــن أزواج م ــات م ــوريات املتزوج ــاث الس اإلن

ــايس  ــل األس ــة املؤه ــن حمل ــن أزواج م ــات م ــبته )20.3%(، واملتزوج ــا نس ــدايئ م ــل االبت ــة املؤه ــن حمل ــن أزواج م م

)18.6%(، واملتزوجــات مــن أزواج أميــن )17.3%(، أمــا اإلنــاث مــن حملــة الجنســيات األخــرى املتزوجــات مــن أزواج 

ــن بنســبة  ــن أزواج أمي ــر أو )%23.3(، تالهــن املتزوجــات م ــد شــكلن النســبة األك ــدادي فق ــة املؤهــل اإلع ــن حمل م

ــوي بنســبة بلغــت )15%(. ــة املؤهــل الثان ــن أزواج مــن حمل بلغــت )%16.4(، واملتزوجــات م

ــزوج قــد يكــون ال  ــات بينــت أن ال وبالرغــم مــن ظهــور اشــرتاط العمــل للخاطــب يف البحــث النوعــي، إال أن االحصائي

ــاً وأعارهــن  ــات املتزوجــات حالي ــاث األردني ــن أزواج اإلن ــة إىل أن )%45.3( م ــات الكمي ــارت البيان ــث أش ــل، حي يعم

ــس  ــن األزواج لي ــم، وأن )%32.9( م ــل دائ ــم عم ــنة لديه ــن )18( س ــل ع ــار تق ــن يف أع ــر، وتزوج ــنة فأك )13( س

لديهــم عمــل، وأن )%10.1( لديهــم عمــل مؤقــت، يف حــن أن )%5.4( ليــس لديهــم عمــل، ويبحثــون عــن عمــل. بينــا 

)%35.7( مــن أزواج اإلنــاث الســوريات املتزوجــات حاليــاً وأعارهــن )13( ســنة فأكــر، وتزوجــن يف أعــار تقــل عــن 

ــن  ــت، وأن )%13.6( م ــل مؤق ــم عم ــن األزواج لديه ــل، وأن )%20.7( م ــن عم ــون ع ــون، وال يبحث ــنة ال يعمل )18( س

ــرت  ــا أظه ــل. ك ــن عم ــون ع ــن أن )%17.6( ال يعملونـــ ويبحث ــة، يف ح ــال الدامئ ــن يف األع ــن العامل ــم م األزواج ه

ــنة  ــن )13( س ــاً وأعاره ــات حالي ــرى املتزوج ــيات األخ ــة الجنس ــن حمل ــاث م ــن أزواج اإلن ــات أن )%47.4( م البيان

فأكــر، وتزوجــن يف أعــار تقــل عــن )18( ســنة لديهــم عمــل دائــم، و)%24.2( ليــس لديهــم عمــل، وال يبحثــون عــن 

ــل. ــن عم ــون ع ــم يبحث ــل، ولكنه ــم عم ــس لديه ــت، يف حــن أن )%4.6( لي ــم عمــل مؤق ــل، و)%14.7( لديه عم

ــا بالخاطــب، حيــث  ــا للموافقــة وإقناعه ــات للضغــط عليه ــاك أســاليب متارســها أرس الفتي ــّن البحــث النوعــي أن هن وب
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ــزواج إال يف نطــاق ضيــق. وتتشــابه اإلجــراءات التــي تتبعهــا األرسة األردنيــة يف تزويــج  ــار عــى ال مل يظهــر حــاالت إجب

ــاة ســن  ــوغ الفت ــارب والجــران إىل حــن بل ــالم األق ــا إع ــراءة الفاتحــة«، ويليه ــل بـــ »ق ــث تتمث ــارصات، حي ــا الق بناته

ــام  ــدة أي ــد ع ــارشة بع ــزواج مب ــة ال ــم حفل ــة، ث ــاب« يف املحكم ــب الكت ــن خــالل »كت ــج م ــم التزوي ــم يت )15 ســنة(، ث

ــث  ــرت يف البح ــي ظه ــة الت ــل الحال ــن مث ــج، م ــايض بالتزوي ــاع الق ــة إلقن ــائل مختلف ــادة وس ــارس األرسة ع ــط. ومت فق

ــّح عــى القــايض بــأن يوافــق؛ وذلــك لســوء وضعــه املــادي، ووجــود عــدد كبــر مــن البنــات يف  النوعــي«األب الــذي أل

ــادي«. ــبء امل ــف الع ــم لتخفي ــاج لتزويجه األرسة، ويحت

ــات  ــالف التوقع ــة اخت ــك نتيج ــر؛ وذل ــزواج املبك ــى ال ــا ع ــّد م ــاً إىل ح ــاك ندم ــأن هن ــي ب ــث النوع ــّن البح ــا ب ك

ــات  ــج أن الفتي ــرت النتائ ــم، كــا أظه ــاه عــن اســتكال التعلي ــا إي ــزواج، وتفضيله ــاة مســبقاً عــن ال ــي شــكلتها الفت الت

ــة. ــة اإلنجابي ــا الصح ــط بقضاي ــا يرتب ــة، وم ــة الزوجي ــول العالق ــات ح ــة معلوم ــن أي ــن لديه ــرات مل يك الصغ

وتشــابهت نتائــج البحــث النوعــي للدراســة مــع مــا ذكــر يف الدراســات الســابقة فيــا يخــص باآلثــار النفســية والصحيــة 

ــدم  ــف، وع ــية، والعن ــة والنفس ــوط االجتاعي ــة للضغ ــر عرض ــارصات أك ــات الق ــّن أن الفتي ــث تب ــر، حي ــزواج املبك لل

القــدرة عــى التكيّــف واالســتمرار يف عالقــة زواجيــة صحيــة؛ مــا يــؤدي إىل الطــالق املبكــر. ولكــن بشــكل عــام أشــارت 

ــاليت تزوجــن خــالل  ــاث ال ــة الســاحقة مــن االن ــة ان نســب الطــالق يف االردن منخفضــة، وأن الغالبي ــات االحصائي البيان

ــالت  ــل واملنفص ــات واالرام ــن املطلق ــن م ــاوز %6 ه ــة مل تتج ــبة قليل ــات وأن نس ــن املتزوج ــن م ــرتة 2015-2010 ه ف

وكانــت النســبة االعــى مــن بــن املطلقــات لــاليت اعارهــن أقــل مــن 18 ســنة لالنــاث مــن حملــة الجنســيات االخــرى. 

ــق  ــث تتواف ــارصات، حي ــل الق ــة لحم ــار الصحي ــق باآلث ــا يتعل ــي م ــرت يف البحــث النوع ــي ظه ــر املشــاكل الت ــن أك وم

تلــك النتائــج مــع الدراســات الســابقة التــي تناولــت اآلثــار الصحيــة والنفســية، ومــن تلــك املشــاكل: التهابــات حــادة، 

ــرة  ــات، ووالدات مبك ــبب اإلجهاض ــم بس ــات يف الرح ــررة، والتصاق ــات متك ــر دم، وإجهاض ــل، وفق ــققات يف املهب وتش

ــن )18(  ــل ع ــار تق ــن يف أع ــاليئ تزوج ــات ال ــف األردني ــن نص ــر م ــة أن أك ــات االحصائي ــارت البيان ــا أش ــرة. ك وع

ــة  ــاث مــن حمل ــا، و)%75.2( مــن اإلن ــات صحيًّ ــاث الســوريات، كــن مــن غــر املؤمن ــك )%69.4( مــن اإلن ســنة، وكذل

الجنســيات األخــرى. وشــكلت الوفيــات بســبب الحمــل النســبة األكــر مــن وفيــات اإلنــاث الصغــرات الــاليت أعارهــن 

19-13 ســنة وقــت الوفــاة، حيــث بلغــت نســبتهن 6.3 % مــن اجــايل الوفيــات التــي حدثــت أثنــاء الحمــل، بينــا مل 

ــوالدة )فــرتة النفــاس(. ــاليت أعارهــن 19-13 خــالل 42 يومــا مــن ال ــاث ال ــاة لإلن ــة وف تســجل أي حال

أمــا فيــا يتعلــق بالسياســات والرامــج املتعلقــة بــزواج مــن هــم دون )18( عامــاً مــن الذكــور واإلنــاث يف األردن، فلــم 

ــة  ــة املطبق ــج املنظــات الدولي ــق برام ــا يتعل ــى في ــذا الخصــوص، حت ــذت يف ه ــج نف ــم لرام ــة أي تقيي ــد الدراس تج

ــج  ــايل برام ــة، وبالت ــرتاتيجيات واضح ــات واس ــود سياس ــزم بوج ــن الج ــال ميك ــوء، ف ــات اللج ــع األردين، ومخي يف املجتم

ــك  ــم تل ــد دع ــارش، وق ــكل مب ــى بش ــراً أو أنث ــاً إن كان ذك ــم دون ) 18( عام ــن ه ــوع زواج م ــج موض ــاريع تعال ومش

ــه تنتــرش بعــض النشــاطات  النتيجــة البحــث املكتبــي، واملقابــالت املعمقــة التــي أجريــت بهــدف تلــك الدراســة، إال أن

ــة  ــادات املجتمعي ــجيع القي ــاطات تش ــة، ونش ــر املنتظم ــة غ ــالت التوعي ــة يف األردن؛ كحم ــن مختلف ــدودة يف أماك املح
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والطالبيــة يف تنفيــذ مبــادرات مــن شــأنها املســاهمة يف الجهــود املبذولــة تجــاه هــذه القضيــة املجتمعيــة ذات األهميــة.

ولكــن مقابــل ذلــك، يوجــد العديــد مــن السياســات والرامــج التــي تســتهدف النــوع االجتاعــي، والعدالــة االجتاعيــة 

ــة  ــل كاف ــن قب ــق م ــج تطب ــك الرام ــة، وتل ــة اإلنجابي ــي، والصح ــوع االجتاع ــى الن ــم ع ــف القائ ــن، والعن ــن الجنس ب

الجهــات مــن مؤسســات دوليــة وحكوميــة، ومجتمــع مــدين. واكتســب موضــوع زواج القــارصات أهميتــه مــن االشــتباه 

ــج  ــوة برام ــط بق ــايل، ارتب ــن، وبالت ــات الصغــرات وأطفاله ــة الســلبية عــى األمه ــار الصحي ــن اآلث ــد م بارتباطــه بالعدي

ــة  ــاالت الصح ــن يف مج ــن العامل ــم، ومتك ــاء قدراته ــباب؛ لبن ــم الش ــى دع ــل ع ــالل العم ــن خ ــة م ــة اإلنجابي الصح

اإلنجابيــة، واالســتجابة لحــاالت العنــف املبنــي عــى النــوع االجتاعــي؛ لتقديــم خدمــات عاليــة الجــودة للفئــة 

ــج  ــع نتائ ــق م ــذا يتف ــج. وه ــك الرام ــتهدفة لتل ــة املس ــن الفئ ــارصات ضم ــاالت زواج الق ــر ح ــي تعت ــتهدفة، والت املس

البحــث النوعــي بــأن هنــاك خدمــات تنظيــم األرسة، ولكــن الفتيــات ال يقبلــن عليهــا، إمــا خوفــاً مــن آثارهــا، أو أنهــن 

ــي. ــد اجتاع ــتخدامها كتقلي ــدء باس ــل الب ــال قب ــن األطف ــدد م ــا لع ــرار، أو رضورة إنجابه ــات ق ــن صاحب لس

التوصيات

الحاجــة إىل إيجــاد سياســة، أو اســرتاتيجية، أو خطــة وطنيــة تبنــى عــى اســرتاتيجيات قــد تــّم إقرارهــا مســبقاً )الطفولــة، أو ——
الســكان، أو األرسة، أو املــرأة(، حيــث تُعنــى بشــكل خــاص بــزواج القــارصات.

خلــق بيئــة مســاعدة عــى التغيــر االجتاعــي مــن خــالل التوعيــة لكافــة رشائــح املجتمــع، وباألخــص الهيئــة التعليميــة حــول ——
أهميــة التعليــم يف حيــاة الفتيــات، وتأجيــل ســن الــزواج حتــى إكــال الفتيــات املرحلــة الثانويــة عــى األقــل.

إعــداد برنامــج توعــوي متخصــص للقضــاة الرشعيــن؛ للوقــوف عــى الحــاالت الخاصــة التــي يــأذن مبوجبهــا القــايض بتزويــج ——
مــن أكملــت )15( ســنة شمســية مــن عمرهــا.

ضــان حــق التعليــم بالنســبة لجميــع القــارصات املتزوجــات، والحوامــل عــن طريــق اســرتاتيجيات التعليــم غــر النظامــي، ——
أو صفــوف محــو األميــة، أو أي خيــارات وإجــراءات يتــم اســتحداثها.

دعــم برامــج التعليــم العامــة، والوســائل اإلعالميــة التــي تعمــل عــى رفــع درجــة الوعــي بشــأن النتائــج والتداعيــات الســلبية ——
ــك مــن أجــل العمــل عــى  ــات والنســاء؛ وذل ــة الخاصــة بالفتي الناتجــة عــن زواج القــارصات، وحقــوق اإلنســان ذات الصل

تغيــر االتجاهــات، واملواقــف، وتعزيــز واجبــات اآلبــاء، واألوصيــاء واملجتمــع لحايــة الفتيــات املســتضعفات.

ــة —— ــدرات الالزم ــارات والق ــة امله ــم لكاف ــد مــن امتالكه ــايل، والتأك ــك الدعــم امل دعــم مؤسســات املجتمــع املــدين مبــا يف ذل
ــارصات. ــزواج الق ــات لوضــع حــد ل ــد املجتمع لكســب تأيي

دعم مبادرات التأييد املجتمعي التي تستهدف الذكور داخل املجتمع، والسيا البنن، والشباب، واآلباء.——

ــة، —— ــرص االقتصادي ــن الف ــر؛ لتحس ــزواج املبك ــر ال ــات لخط ــات املعرض ــي ألرس الفتي ــب املهن ــايل والتدري ــم امل ــم الدع تقدي
ووســائل الــرزق واملعيشــة لتلــك األرس، حيــث إن هــذا قــد يســاعد عــى تقديــم الضانــات الكافيــة بــأال يظهــر الــزواج عــى 

أنــه الخيــار الوحيــد املتــاح لــألرس الفقــرة.

دعــم العاملــن يف القطــاع الصحــي مــن أجــل نــرش رســائل تدعــو إىل الحــّد مــن زواج القــارصات؛ وذلــك ألهميــة دورهــم يف ——
رصــد املخاطــر الصحيــة والنفســية عــى حيــاة الفتيــات الصغــرات.

دعم املؤسسات املنفذة لرامج الصحة اإلنجابية يف سبيل وضع وتنفيذ السياسات الخاصة بزواج القارصات.——
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ضــان إتاحــة املعلومــات للمتزوجــات القــارصات؛ لالســتفادة مــن خدمــات الصحــة اإلنجابيــة، وإتاحــة الفرصــة لهــن أيضــاً ——
ــن،  ــات األخصائي ــن خدم ــتفادة م ــة االس ــة إىل فرص ــة، باإلضاف ــات الالزم ــم األرسة، واملعلوم ــات تنظي ــن خدم ــتفادة م لالس

والرعايــة الصحــة املقدمــة يف هــذا الشــأن.

تحســن فــرص الوصــول لخدمــات صحــة الطفــل واألمومــة، مبــا يف ذلــك رعايــة ســابقة للــوالدة، وبرامــج مطاعيــم األطفــال، ——
والتغذيــة، والســيا للزوجــات/ األمهــات القــارصات الــاليت غالبــاً مــا ال يتمتعــن بإمكانيــة كبــرة للوصــول لهــذه الخدمــات.

مكافحــة كل أشــكال العنــف الــذي مُيــارس ضــد الفتيــات والنساء-والســيا العنــف الجنــيس، واالعتــداء الجنــيس- مــن خــالل ——
السياســات، والرامــج التــي تركــز عــى الوقايــة، والعــالج، واإلرشــاد، والحايــة القانونيــة.

تحســن نظــم البيانــات والرصــد مــن خــالل إدخــال آليــات تســاعد عــى الرصــد الــدوري للسياســات والرامــج املرتبطــة بــزواج ——
القــارصات؛ وذلــك مــن أجــل املســاعدة عــى تقييــم التقــدم.

إجراء املزيد من الدراسات املقارنة حول توقعات الزواج يف املجتمع األردين وآثاره.——

اجــراء تعديــل عــى قانــون األحــوال الشــخصية مبــا يحقــق الغــاء االســتثناءات والتأكيــد عــى ان الحــد االدىن لســن الــزواج  ——
هو 18 ســنة. 

بالتعــاون مــع دائــرة قــايض القضــاة، متابعــة تطويــر بيانــات املحاكــم الرشعيــة لتكــون أكــر شــمولية للمتغــرات املتوفــرة ، ——

وتصنيفهــا حســب الفئــة العمريــة مــا أمكن.  
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ملحق رقم )1(: استبانة للمشاركات يف البحث النوعي )املتزوجات مبكراً وأعامرهن الحالية أقل من 18 سنة(

أختي املشــاركة يف هذا االجتاع،

ــوف عــى أســباب هــذه الظاهــرة، وآثارهــا  ــزواج القــارصات يف األردن؛ للوق ــس األعــى للســكان بدراســة ل ــوم املجل يق

ــة، وال  ــراض الدراس ــتخدم إال ألغ ــن تس ــا ل ــاً بأنه ــئلة، عل ــذه األس ــن ه ــة ع ــم اإلجاب ــن لك ــدو ممتن ــاة، ونغ ــى الفت ع

ــتبانة. ــي لتســجيل االســم عــى هــذه االس داع

عقــد املقابلة: -------------------------------------------------------------------------------------------. 1

الجنســية: -------------------------- مكان الســكن: املحافظة-------------------  املنطقة ------------------. 2

ماهــو عمرك الحايل: -------------------------------- ماهــو العمر الحايل لزوجك:---------------------------. 3

 زواجك األول:------------------------------------------------------------------------------------------. 4

الحالــة االجتاعيــة:               أ. متزوجــة               ب. أرملــة                      ج. مطلقــة. 5

إذا كانــت الفتاة مطلقة، فا هي أســباب الطالق؟----------------------------------------------------------. 6

ما هو مســتوى تعليمك:---------------------------------------------------------------------------------. 7

عدد األطفال الذيــن أنجبتيهم:----------------------------------------------------------------------------. 8

مــا هو مســتوى تعليم والدك: ----------------------------------------------------------------------------. 9

مــا هو مســتوى تعليم والدتك: ---------------------------------------------------------------------------. 10

عــدد أفراد أرسة والدك وقت زواجك:-----------------------------------------------------------------------. 11

دخــل أرسة والدك وقت زواجك:. 12

أ. ال يفــي باالحتياجات األساســية من طعــام ورشاب وعــالج          ب. يفــي باالحتياجــات األساســية فقط.

ج. يفي باالحتياجات األساســية مع مســاحة للتوفر          د. كــرة الديــون 

هــل واجهــت صعوبة لــدى املحكمة الرشعية يف عقد القــران بحكم عمرك؟. 13

أ. نعــم                              ب. ال 

إذا كانــت اإلجابة »نعم:، وضحي---------------------------------------------------------------------------
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ملحق رقم )2(: دليل مجموعات النقاش املركزة

دليل املقابلة مع الفتيات دون سن 18 وأعامرهن الحالية دون سن 18 سنة

املحور األول:اآلراء واالتجاهات نحو زواج القارصات )30 دقيقة(

الثقافة السائدة حول الزواج املبكر

باعتقادكن، ما هو العمر املناسب لزواج البنات واألوالد يف املجتمع األردين؟——

باعتقادكن، هل يوجد ظاهرة الزواج املبكر )أقل من 18 سنة( يف املجتمع األردين؟ هل هي مشكلة فعالً؟——

هل يطلق الزواج املبكر عى البنات أم عى األوالد؟——

مــا هــو العمــر الــذي ميكــن أن نعتــر زواج البنــات فيــه أنــه زواج مبكــر؟ ومــا هــو العمــر الــذي ميكــن أن نعتــر زواج األوالد ——
فيــه زواجــاً مبكــراً؟

هل يوجد لديكم معلومات حول العمر القانوين لزواج البنات، وزواج األوالد؟——

مــا دوافــع زواج الفتيــات مبكــراً؟ )اليتــم، وضعــف التحصيــل العلمــي، والعالقــة بــن الوالديــن، والطــالق أو االنفصــال، ثقافــة ——
اجتاعيــة، والوضــع االقتصــادي لــألرسة، وغرهــا(.

املحور الثاين: إجراءات وسلوكات أرسة الفتاة يف زواج القارصات

يف رأيكم، هل للفتاة دون )18( سنة رأي عادة يف زواجها؟——

إن رفضت الفتاة، ماذا تكون ردة فعل األرسة؟——

ماذا تفعل األرسة عندما يكون عمر الفتاة أقل من القانوين؟ ما اإلجراءات والسلوكات املتبعة؟——

مــا هــي إجــراءات الــزواج عــادة للبنــات األقــل مــن )18( ســنة؟ هــل يوجــد اختــالف يف املعاملــة عــن مثيالتهــا إن تزوجــت ——
ضمــن العمــر القانــوين؟ )املهــر، ومــكان الســكن، وحفلــة الــزواج، وعقــد القــران يف املحكمــة(، هــل يســبق الــزواج )كتــب 

الكتــاب( فــرتة خطوبــة؟ 

وجود صلة قرابة ما بن الخاطب واملخطوبة، والفارق العمري بينهم.——

املحور الثالث: اآلثار املتوقعة لزواج القارصات )30 دقيقة(

أ. إيجابيات وسلبيات زواج القارصات

يف اعتقادكن، هل يوجد إيجابيات لزواج البنات دون )18( سنة؟ ما هي؟——

يف اعتقادكن، هل يوجد سلبيات لزواج البنات دون )18( سنة؟ ما هي؟——
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هل تعرضت ملشاكل صحية بعد الزواج؟ اذكريها ——

هل واجهت تعقيدات يف الوالدة؟ اذكريها——

هل واجهت مشاكل يف التعامل مع الزوج؟ اذكريها——

مباذا تصفن حالتك النفسية؟——

هل واجهت نظرة اجتاعية سلبية——

 من أهل الزوج، أو من أهل الزوجة، أو من الجران؟ اذكريها——

هل أجرت عى الزواج من قبل أرستك؟ تسجيل الوقائع——

مدى رضاك عن عالقتك بزوجك؟——

ب. زواج القارصات والصحة اإلنجابية والنفسية، والخدمات الصحية للفتيات

هل تعلمن عن وسائل تنظيم األرسة؟——

هل تستخدمن وسائل تنظيم األرسة؟——

هل تتوفر خدمات الصحة اإلنجابية؟ ——

هل تواجهن مشاكل يف تأمن هذه الوسائل؟ ——

هــل تلقيــت معلومــات حــول الثقافــة الصحيــة، أو العالقــة الزوجيــة الخاصــة، أو أي تحضــرات نفســية عــن الــزواج؟ ومــا ——
مصــدر هــذه املعلومــات؟

هل واجهت مشاكل أثناء الحمل والوالدة؟——

 ما هي توقعاتك عن الزواج؟ ما مصدر التوقعات؟ ——

باعتقادكن، إىل أي مدى كانت توقعاتك حقيقية؟ ملاذا؟——

كيف تعاملت مع اختالف توقعاتك حول الزواج؟ كيف تكيفت مع األمر الواقع؟——

-يف حاالت العنف، إىل من تلجأين؟ هل تعرفن تلك الحاالت؟——

املحور الرابع: زواج القارصات وتعليم الفتيات

كيف يتم تعامل املخطوبات يف املدرسة من قبل املعلات، والطالبات، واإلدارة؟——

هل تبقى البنات عى مقاعد الدراسة )املدرسة( بعد الزواج؟ ملاذا؟——

املحور الخامس: مواجهة مشكلة الزواج املبكر وتحسني املعلومات والخدمات )15 دقيقة(

هل لديكن معرفة بالرامج الخاصة بحاية الفتيات بشكل عام؟ ما مصدرها إن وجدت؟——
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هل لديكن معرفة بالقوانن، والرامج الخاصة بالزواج املبكر؟ ما مصدرها إن وجدت؟——

ماذا تقرتحن لتحسن وصولكن إىل التعليم والعمل؟——

 يف رأيكن، ماذا ميكن أن ينجز لتحسن الرامج املتعلقة بذلك؟——

ما دور كل من: املدرسة، واألرسة، واملجتمع، والقضاة، واملراكز الصحية، ورجال الدين يف الحد من زواج القارصات؟——

من واقع تجربتك هل تشجعن عى الزواج املبكر؟——

نعم .... ملاذا؟——

ال .... ما البدائل حينها؟——
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ملحق رقم )3(: دليل مجموعات النقاش املركزة

دليل املقابلة مع األرس التي مرت بتجربة زواج أحد بناتها دون )18( عاماً

املحور األول: اآلراء واالتجاهات: زواج القارصات    )30 دقيقة(

أ. الثقافة السائدة حول زواج القارصات

باعتقادكم، ما هو العمر املناسب لزواج البنات يف املجتمع األردين؟——

باعتقادكم، هل يوجد ظاهرة زواج القارصات )أقل من 18 سنة( يف املجتمع األردين؟ هل هي مشكلة فعالً؟——

باعتقادكم، هل يوجد ظاهرة زواج قارصات )أقل من 15 سنة( يف املجتمع األردين؟——

 ما هو العمر الذي ميكن أن نعتر زواج البنات فيه أنه زواج مبكر؟——

هل يوجد لديكم معلومات حول العمر القانوين لزواج البنات؟ هل ترونه مناسباً؟ ملاذا؟——

ب. التغري الزمني واملجتمعي يف زواج القارصات

يف اعتقادك، هل تغرت اتجاهات وسلوكات األرسة تجاه العمر املناسب لتزويج بناتهن؟——

لنقــارن مثــالً بــن التســعينات واآلن، هــل حــدث أي تغيــر يف املجتمــع يف تزويــج البنــات؟ هــل زادت أعــداد املتزوجــات دون ——
)18( ســنة أو قلــت أو بقيــت كــا هــي؟

 ولنقارن كذلك األمر يف آخر خمس سنوات؟——

ج. أسباب زواج القارصات

باعتقادكم، ما هي الظروف/ السات املشرتكة لألرس التي تزوج بناتها يف أعار دون )18( سنة؟——

ــم، —— ــة الجس ــنة )ناضج ــن دون )18( س ــم تزويجه ــوايت يت ــات الل ــة للبن ــروف معين ــص/ ظ ــد خصائ ــل يوج ــم، ه باعتقادك
ــخ(؟ ا،...إل ــة جدًّ ــة، وجميل ــر رشعي ــة غ ــلوكها، وعالق ــتباه يف س ــي يسء، واش ــا التعليم وتحصيله

هل الزواج من األقارب سبب يف زواج القارصات؟——

باعتقادكم، ما هي صفات الخاطب الكفؤ؟——

د. إجراءات وسلوكات األرسة يف الزواج املبكر

يف رأيكم، هل للفتاة دون )18( سنة رأي عادة يف زواجها؟——

إن رفضت الفتاة، فا هي ردة فعل األرسة؟ ——

ماذا تفعلون عندما يكون عمر الفتاة أقل من القانوين؟ ما هي اإلجراءات والسلوكات املتبعة؟——

ماذا عن شهادة التسنن، هل تقبل يف املحكمة الرشعية؟——
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ما اإلجراءات املتبعة يف دائرة قايض القضاة عند املوافقة عى إذن الزواج؟——

ما الوثائق التي يتم طلبها من دائرة قايض القضاة للموافقة عى إذن الزواج؟——

ما هي إجراءات الزواج عادة للبنات األقل من )18( سنة؟ هل يأيت مأذون إىل املنزل، أو يتم الذهاب إىل املحكمة؟——

هــل تواجــه األرسة صعوبــة لــدى املحكمــة الرشعيــة يف عقــد الــزواج للفتــاة دون ســن )18(؟ مــا هــي هــذه الصعوبــات إن ——
وجــدت، وكيــف تتغلــب عليهــا األرسة؟

 هــل يوجــد اختــالف يف املعاملــة عــن مثيالتهــا إن تزوجــت ضمــن العمــر القانــوين؟ )املهــر، ومــكان الســكن، وحفلــة الــزواج، ——
والفحــص قبــل الــزواج، وعقــد القــران يف املحكمــة، ..........( 

املحور الثاين : اآلثار املتوقعة لزواج القارصات   )30 دقيقة(

إيجابيات وسلبيات زواج القارصات——

هل يوجد إيجابيات لزواج البنات دون )18( سنة؟ ما هي؟ هل لديكم شواهد عى ذلك؟——

هل يوجد سلبيات لزواج البنات دون )18( سنة؟ ما هي؟ هل لديكم شواهد عى ذلك؟——

هل زواج القارصات عرضة لحدوث الطالق؟ هل لديكم شواهد عى ذلك؟——

املحور الثالث: مواجهة مشكلة زواج القارصات، وتحسني املعلومات والخدمات )15 دقيقة(

هل لديكم معرفة بالرامج الخاصة بحاية الفتيات بشكل عام؟ ما مصدرها إن وجدت؟——

هل لديكم معرفة بالقوانن، والرامج الخاصة بالزواج املبكر؟ ما مصدرها إن وجدت؟——

كيف ميكن تحسن وصول الفتيات املتزوجات مبكراً إىل التعليم والفرص التنموية؟ وإن كان بعد الزواج؟——

يف رأيكــم، مــاذا ميكــن أن ينجــز لتحســن الرامــج، والقوانــن، واألنظمــة للحــد مــن ظاهــرة زواج القــارصات؟ مــا دور كل مــن: ——
املدرســة، واألرسة، واملجتمــع، والقضــاة، واملراكــز الصحيــة، ورجــال الديــن؟
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ملحق رقم )4(: دليل مجموعات النقاش املركزة

دليل النقاش مع مديرات املدارس واملعلامت واملرشدات يف املدارس

املحور األول: اآلراء واالتجاهات زواج القارصات    )30 دقيقة(

أ. الثقافة السائدة حول زواج القارصات

حسب معلوماتكم، ما هو العمر املناسب لزواج البنات يف املجتمع األردين؟——

هل يوجد لديكم معلومات حول العمر القانوين لزواج البنات؟ هل ترونه مناسباً؟ ملاذا؟——

ب. التغري الزمني واملجتمعي يف الزواج املبكر

يف اعتقادك، هل تغرت اتجاهات األرسة وسلوكاتها تجاه العمر املناسب لتزويج بناتهن؟——

لنقــارن مثــالً بــن التســعينات واآلن، هــل حــدث أي تغيــر يف املجتمــع يف تزويــج البنــات؟ هــل زادت أعــداد املتزوجــات دون ——
)18( ســنة أو قلــت أو بقيــت كــا هــي؟ 

لنقارن كذلك األمر يف آخر خمس سنوات؟ ——

أسباب زواج القارصات )يعطى هذا املحور األهمية والوقت الكافين يف الجلسة(——

ــا هــي أســباب تــرب —— ــة األساســية؟ وم ــات مــن املرحل مــن خــالل مارســتكم لعملكــم، كــم هــي حجــم ظاهــرة املترب
ــزواج؟ ــن إىل ال ــات يتجه ــل كل املترب ــية؟ وه ــة األساس ــن املرحل ــات م الطالب

مــن خــالل مارســتكم لعملكــم، مــن هــو صاحــب القــرار األول يف خــروج الفتــاة مــن املدرســة، هــل هــو الفتــاة نفســها، أو ——
األهــل؟

من خالل مارستكم لعملكم، هل ملستم حاالت زواج لفتيات دون سن )18( سنة؟ ما هوحجم الظاهرة يف املدرسة؟——

ــم —— ــث )مســتوى تعلي ــا مبكــراً دون ســن )18( مــن حي ــزوج بناته ــي ت مــن خــالل مارســتكم لعملكــم، مــن هــي األرس الت
ــف  ــل تكالي ــى تحم ــدرة ع ــدم الق ــألرسة، وع ــام ل ــادي الع ــع االقتص ــل األب، واألم، والوض ــم األرسة، وعم ــن، وحج الوالدي

ــة(؟  ــاكل أرسي ــن، أو مش ــد الوالدي ــاة أح ــال، أو وف ــالق، أو انفص ــن )ط ــة الوالدي ــة، وعالق الدراس

ــزواج )ناضجــة الجســم، ومســتوى —— ــوايت يتجهــن لل ــات دون ســن )18( الل مــن خــالل مارســتكم لعملكــم، مــن هــن الفتي
تحصيلهــن العلمــي، وقدرتهــن عــى االســتمرار يف الدراســة؛ أي قدرتهــا عــى االســتيعاب، واشــتباه يف ســلوكهن، وعالقــة غــر 
ا، وعالقتهــن مــع زميالتهــن، وعالقتهــن مــع الهيئــة التدريســية يف املدرســة(؟ تســجل إفــادات كاملــة  رشعيــة، وجميلــة جــدًّ

مــن املشــاركات يف االجتــاع، ويعطــى هــذا املوضــوع الوقــت الــكايف لذلــك.

باعتقادكم، ما هي صفات الخاطب؟ إىل من تزوج األرسة عادة فتياتها؟——

املحور الثاين: اآلثار املتوقعة للزواج املبكر   )30 دقيقة(
أ. إيجابيات وسلبيات الزواج املبكر

يف اعتقادكم، هل يوجد إيجابيات لزواج البنات دون )18( سنة؟ ما هي؟——
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يف اعتقادكم، هل يوجد سلبيات لزواج البنات دون )18( سنة؟ ما هي؟ ——

ب. زواج القارصات والتعليم

كيف يتم تعامل املخطوبات يف املدرسة من قبل املعلات، والطالبات، واإلدارة؟——

ماهو برأيكم تأثر الفتيات الخاطبات عى زميالتهن يف املدرسة، وهل فعالً يحصل ترويج للزواج املبكر بينهن؟——

هل تبقى البنات عى مقاعد الدراسة )املدرسة( بعد الزواج؟ ملاذا؟——

تشر األرقام إىل أن البنات يتابعن دراستهن بعد الزواج، مدى صحة هذه املعلومة يف رأيكم؟——

ما الخدمات املتوفرة يف املدرسة للفتاة املتزوجة إن وجدت؟——

ج. حاالت زواج القارصات والصحة النفسية للفتيات

يف اعتقادكــم، هــل تتلقــى البنــات معلومــات صحيــة عــن العالقــة الزوجيــة الخاصــة، وأي تحضــرات نفســية عــن الــزواج؟ ——
كيــف؟ وملــاذا؟

يف اعتقادكم، ما هي توقعات الفتيات املقبالت عى الزواج؟——

باعتقادكم، إىل أي مدى تكون توقعاتهن حقيقية؟ ملاذا؟——

كيف تتعامل الفتيات مع اختالف توقعاتهن حول الزواج؟ كيف تتكيف مع األمر الواقع؟ ——

املحــور الثالــث: مواجهــة مشــكلة زواج القــارصات وتحســني املعلومــات والخدمــات )يعطــى هــذا املحــور األهمية يف الجلســة 

ــت الكافيني( والوق

ــن املدرســة؟ وماهــي —— ــرب م ــا االســتعداد للت ــي لديه ــى مســتوى املدرســة بالحــاالت الت ــؤ ع ــن التنب ــف ميك ــم، كي برأيك
ــات؟ ــرب الفتي ــن ت ــا للحــد م ــي تقرتحونه ــية الت ــج املدرس ــك؟ ماهــي الرام ــة لذل ــائل املمكن الوس

ماهو دور املدرسة الحايل ) مربية الصف، املرشدة، مديرة املدرسة(عندما ترتك الفتاة املدرسة؟——

ماذا تحتاجون لتعزيز دور املدرسة الحايل يف الحد من ترب الفتاة من املدرسة؟——

برأيكم، كيف ميكن تحسن وصول الفتيات إىل التعليم والفرص التنموية وإن كان بعد الزواج؟——

برأيكم، ماذا ميكن أن ينجز القرتاح أو تحسن الرامج والسياسات والقوانن الحالية للحد من زواج الفتيات مبكراً؟——

برأيكم، ما دور كل من: األرسة، واملجتمع، والقضاة، واملراكز الصحية، ورجال الدين للحد من الظاهرة؟——

برأيكم، ما دور املدرسة للحد من هذه الظاهرة؟——

ج . املناهج الدراسية. أ . دور املعلات.        ب . املرشدة االجتاعية. 
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ملحق رقم )5(: دليل مجموعات النقاش املركزة

دليل املقابلة مع الفريق الطبي والصحي )نسائية، أمومة وطفولة، نفسية(

املحور األول: اآلراء واالتجاهات نحو زواج القارصات )30 دقيقة(

أ. الثقافة السائدة حول الزواج املبكر

ــات —— ــع األردين؟ وهــل يوجــد دراس ــات واألوالد يف املجتم ــزواج البن ــر املناســب ل ــو العم ــا ه ــة م ــم الطبي حســب معلوماتك
حــددت هــذا العمــر؟

مــن خــالل عملكــم، هــل يوجــد زواج مبكــر )أقــل مــن 18 ســنة( يف املجتمــع األردين؟ هــل هــي مشــكلة فعــالً؟ مــا هــي أبــرز ——
مظاهــر هــذه املشــكلة مــن واقــع مارســتكم العمــل اليوميــة؟

باعتقادكم هل توجد ظاهرة الزواج املبكر)أقل من 15 سنة( يف املجتمع األردين؟——

مــا هــو العمــر الــذي ميكــن أن نعتــر زواج البنــات فيــه أنــه زواج مبكــر؟ ومــا هــو العمــر الــذي ميكــن أن نعتــر زواج األوالد ——
فيــه زواجــاً مبكــراً؟

هل يوجد لديكم معلومات حول العمر القانوين لزواج البنات، وزواج األوالد؟ هل ترونه مناسباً؟——

ب. التغري الزمني واملجتمعي يف الزواج املبكر

يف اعتقادك، هل تغرت اتجاهات وسلوكات األرسة اتجاه العمر املناسب لتزويج بناتهن؟——

لنقــارن مثــاًل بــن التســعينات واآلن، هــل حــدث أي تغيــر يف املجتمــع يف تزويــج البنــات؟ هــل زادت أعــداد املتزوجــات دون ——
)18( ســنة، أو قلــت، أو بقيــت كــا هــي؟

املحور الثاين: اآلثار املتوقعة لزواج القارصات )30 دقيقة(

أ. إيجابيات وسلبيات الزواج املبكر

يف اعتقادكم، هل يوجد سلبيات لزواج البنات دون )18( سنة من الناحية الصحية والنفسية؟ ما هي؟——

مــن واقــع مارســتكم لعملكــم، هــل ملســتم أرضاراً صحيــة واجهــت الفتيــات املتزوجــات مبكــراً بعــد الــزواج وقبــل الحمــل؟ ——
نســجل كتابيًّــا روايــات األطبــاء يف هــذا املجــال، ومــدى تكــرار أنــواع األرضار الصحيــة.

هــل ملســتم أرضاراً صحيــة واجهــت الفتيــات املتزوجــات مبكــرا بعــد الحمــل؟ نســجل كتابيًّــا روايــات األطبــاء يف هــذا املجــال ——
ومــدى تكــرار انــواع االرضار الصحيــة يف روايــات األطبــاء.

هــل ملســتم أرضاراً صحيــة واجهــت الفتيــات املتزوجــات مبكــرا اثنــاء الــوالدة؟ نســجل كتابيًّــا روايــات األطبــاء يف هــذا املجــال، ——
ومــدى تكــرار أنــواع األرضار الصحيــة يف روايــات األطبــاء.

هــل ملســتم أرضاراً صحيــة واجهــت الفتيــات املتزوجــات مبكــراً بعــد الــوالدة؟ نســجل كتابيًّــا روايــات األطبــاء يف هــذا املجــال، ——
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ومــدى تكــرار أنــواع األرضار الصحيــة.

هــل ملســتم أرضاراً نفســية لحقــت بالفتيــات املتزوجــات مبكــراً قبــل الــزواج وبعــده؟ نســجل كتابيًّــا روايــات األطبــاء يف هــذا ——
املجــال، ومــدى تكــرار أنــواع هــذه األرضار النفســية.

هل ملستم مشاكل يف والدات )األطفال( الفتيات املتزوجات مبكراً؟ ما هي هذه املشاكل؟——

هل ملستم حاالت عنف تعرضت إليها الفتيات املتزوجات مبكراً؟——

ب. زواج القارصات وخدمات الصحة اإلنجابية والنفسية للفتيات املتزوجات مبكراً

يف اعتقادكــم، هــل تتلقــى البنــات معلومــات عــن الثقافــة الجنســية، والعالقــة الزوجيــة الخاصــة قبــل الــزواج؟ مــا مصــدر ——
املعلومــات أو مــن مصــدر املعلومــات؟ 

كيف تتعامل الفتيات مع اختالف توقعاتهن حول الزواج؟ كيف تتكيف مع األمر الواقع؟ ——

ج. الزواج املبكر والصحة اإلنجابية )بعض األسئلة ميكن أن تأخذ وقتاً أكرث مع ذوي العالقة يف املجال الصحي(

هــل يكــون لــدى املخطوبــة ثقافــة جنســية؟ هــل يكــون هنــاك تحضــرات نفســية وتزويدهــا مبعلومــات طبيــة حــول العالقــة ——
ــة الخاصة؟ الزوجي

ما املشكالت التي ميكن أن تواجه الفتاة املتزوجة زواجاً مبكراً يف العالقة الزوجية الخاصة؟——

هل تتوفر خدمات الصحة اإلنجابية )وسائل موانع حمل، وفحوصات، وتوعية،...إلخ(؟ )نحدد املكان(——

يف حاالت العنف، إىل من تلجأ الفتاة عادة؟——

هــل ملســتم معرفــة لــدى الفتيــات املتزوجــات مبكــراً بخدمــات الصحــة اإلنجابيــة التــي تقدمهــا املراكــز الصحيــة )وســائل ——
تنظيــم األرسة، وفحوصــات، توعية،...إلــخ(؟ ماهــو مســتوى هــذه املعرفــة؟ ومــن أيــن يحصلــن عليهــا؟

هــل ملســتم إقبــال الفتيــات املتزوجــات مبكــراً عــى وســائل تنظيــم األرسة؟ ومــن أيــن يحصلــن عليهــا؟ كيــف تقيمــون هــذا ——

اإلقبال؟

املحور الثالث: مواجهة مشكلة زواج القارصات وتحسني املعلومات والخدمات )15دقيقة(

كيف ميكن تحسن وصول الفتيات إىل الخدمات الصحية والفرص التنموية وإن كان بعد الزواج؟——

ــزواج املبكــر؟ مــا دور املراكــز الصحيــة يف هــذا املجــال؟ وكيــف ——  يف رأيكــم، مــاذا ميكــن أن ينجــز يف للحــد مــن ظاهــرة ال
ميكــن تطويــره يف هــذا املجــال؟
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ملحق رقم )6(:  التوزيع النسبي والعددي لحاالت زواج اإلناث الاليت أعامرهن 13 سنة فأكرث وتزوجن يف 

عمر أقل من 18 سنة حسب القضاء وسنة الزواج 2010-2015

املجموع سنة الزواج
املحافظة/

العددالقضاء
النسبة 

املئوية
2015 2014 2013 2012 2011 2010

18848 100 3,004 3,222 3,249 3,053 2,959 3,361 العاصمة

3861 20.5 19.4 21.3 20.1 19.2 22.1 20.7 عان

4988 26.5 27.0 25.3 26.2 27.2 25.8 27.2 ماركا

4123 21.9 20.9 23.4 23.9 22.3 19.7 20.8 القويسمة

2080 11.0 10.3 8.8 9.0 12.5 12.9 12.9 الجامعة

1109 5.9 4.8 6.1 6.4 5.3 5.9 6.6 وادي السر

1338 7.1 9.0 7.4 7.7 6.5 6.9 5.4 سحاب

468 2.5 3.0 2.6 2.4 2.1 2.5 2.2 الجيزة

20 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 أم الرصاص

288 1.5 2.2 1.7 1.4 1.1 1.4 1.4 املوقر

167 0.9 0.9 1.6 0.7 1.0 0.6 0.5 رجم الشامي

292 1.5 1.7 1.4 1.5 2.0 1.4 1.2 ناعور

50 0.3 0.2 0.1 0.4 0.1 0.3 0.5 أم البساتن

64 0.3 0.5 0.2 0.1 0.6 0.4 0.4 حسبان

2097 100 329 358 414 315 340 341 البلقاء

200 9.5 8.8 7.5 6.8 14.6 10.9 9.7 السلط

24 1.1 0.3 0.0 1.2 2.2 2.4 0.9 العارضة

55 2.6 2.1 2.2 1.9 1.9 3.2 4.4 زي

12 0.6 2.4 0.6 0.0 0.0 0.3 0.3 عرا ويرقا

314 15.0 14.3 15.9 15.2 14.9 12.1 17.3
الشونة 

الجنوبية

299 14.3 12.2 17.0 15.9 14.9 14.7 10.3 دير عال

1126 53.7 55.6 53.4 54.8 49.2 55.0 53.7 عن الباشا

67 3.2 4.3 3.4 4.1 2.2 1.5 3.5
ماحص 

والفحيص

9723 100 1508 1792 1610 1669 1549 1595 الزرقاء

3746 38.5 36.3 41.5 35.7 37.0 39.5 40.9 الزرقاء
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املجموع سنة الزواج
املحافظة/

العددالقضاء
النسبة 

املئوية
2015 2014 2013 2012 2011 2010

320 3.3 2.6 3.6 4.2 2.6 4.0 2.7 قضاء برين

686 7.1 10.1 8.1 6.3 8.1 5.8 3.9 الضليل

720 7.4 7.1 6.6 9.4 6.9 7.4 7.1 األزرق

3642 37.5 38.1 33.9 39.2 38.6 36.8 38.5 الرصيفة

609 6.3 5.9 6.3 5.2 6.8 6.5 6.8 الهاشمية

776 100 115 149 126 148 104 134 مأدبا

633 81.6 81.7 81.2 80.2 83.1 80.8 82.1 مأدبا

18 2.3 1.7 2.0 1.6 4.1 1.0 3.0 جرينه

38 4.9 7.0 2.7 4.8 6.8 3.8 4.5 ماعن

12 1.5 0.9 1.3 2.4 1.4 1.9 1.5 الفيصلية

27 3.5 2.6 4.0 5.6 0.7 2.9 5.2 ذيبان

9 1.2 1.7 2.0 0.0 0.7 2.9 0.0 العريض

39 5.0 4.3 6.7 5.6 3.4 6.7 3.7 مليح

12555 100 1980 2428 2176 1999 1896 2076 اربد

5,131 40.9 41.3 41.4 39.6 39.0 43.1 40.9 اربد

3,227 25.7 23.8 25.9 25.6 24.2 26.8 27.7 الرمثا

774 6.2 5.7 8.2 6.8 5.5 5.1 5.2 الكورة

614 4.9 5.3 4.6 5.1 5.4 5.0 4.0 بني كنانة

664 5.3 5.1 5.4 4.8 6.4 5.1 5.0
األغوار 

الشالية

1,327 10.6 11.6 8.0 12.0 12.9 8.6 10.6 بني عبيد

313 2.5 2.9 2.1 2.2 3.0 2.0 2.8
املزار 

الشايل

280 2.2 2.5 1.8 2.2 2.1 2.4 2.5 الطيبة

225 1.8 1.8 2.6 1.6 1.7 2.0 1.1 الوسطية

5878 100 1061 1285 1171 832 720 809 املفرق

894 15.2 13.8 14.6 15.5 16.2 15.1 16.7 املفرق

331 5.6 6.2 3.7 4.5 6.1 7.9 7.0 بلعا

132 2.2 1.8 2.6 1.9 2.4 2.6 2.2 ارحاب

88 1.5 0.8 1.6 1.4 2.0 0.8 2.5 املنشية

222 3.8 4.7 4.2 2.1 4.0 3.6 4.2 الصالحية
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املجموع سنة الزواج
املحافظة/

العددالقضاء
النسبة 

املئوية
2015 2014 2013 2012 2011 2010

100 1.7 1.4 1.6 1.8 2.2 1.8 1.5 صبحا

181 3.1 1.8 3.5 3.2 2.6 4.6 3.1 أم الجال

42 0.7 1.0 0.8 0.2 1.0 1.1 0.4 دير الكهف

74 1.3 1.0 0.9 1.5 1.6 1.3 1.6 أم القطن

3,102 52.8 55.6 56.0 55.3 48.1 48.2 49.2

البادية 

الشالية 

الغربية

194 3.3 3.8 2.6 3.7 3.1 4.7 2.1
سا 

الرحان

169 2.9 2.5 3.0 3.6 2.9 2.6 2.3 حوشا

265 4.5 4.6 4.3 3.2 6.4 4.3 4.8 الخالدية

84 1.4 0.9 0.7 2.1 1.4 1.3 2.3 الرويشد

1217 100 188 268 207 212 181 161 جرش

1,047 74.8 88.8 82.8 84.1 86.3 90.6 85.1 جرش

104 15.5 7.4 12.7 7.7 7.1 4.4 10.6 املصطبة

66 9.7 3.7 4.5 8.2 6.6 5.0 4.3 برما

717 100 136 135 131 105 104 106 عجلون

273 38.1 39.7 39.3 48.1 29.5 36.5 32.1 عجلون

217 30.3 27.9 30.4 22.9 36.2 28.8 37.7 صخره

60 8.4 9.6 3.7 9.9 12.4 9.6 5.7 عرجان

167 23.3 22.8 26.7 19.1 21.9 25.0 24.5 كفرنجة

870 119 151 156 167 150 127 الكرك

241 27.7 23.5 23.8 30.1 28.7 32.7 26.0 الكرك

236 27.1 34.5 25.8 30.8 25.7 20.7 26.8
املزار 

الجنويب

34 3.9 0.0 4.6 2.6 0.0 8.7 7.9 مؤاب

46 5.3 5.0 4.6 9.0 7.2 4.7 0.0 القر

10 1.1 2.5 2.6 0.0 0.6 0.7 0.8 املوجب

118 13.6 11.8 11.9 12.2 13.8 14.0 18.1 غور الصايف

103 11.8 12.6 14.6 9.0 15.0 6.7 13.4 غور املزرعة

6 0.7 0.0 1.3 0.6 1.8 0.0 0.0 عي

29 3.3 5.0 4.0 0.0 3.0 2.7 6.3 فقوع
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املجموع سنة الزواج
املحافظة/

العددالقضاء
النسبة 

املئوية
2015 2014 2013 2012 2011 2010

47 5.4 5.0 6.6 5.8 4.2 9.3 0.8 القطرانة

217 100 46 42 45 41 17 26 الطفيلة

123 56.7 69.6 50.0 48.9 56.1 70.6 50.0 الطفيلة

71 32.7 21.7 35.7 44.4 34.1 23.5 30.8 بصرا

23 10.6 8.7 14.3 6.7 9.8 5.9 19.2 الحسا

434 100 60 108 89 70 45 62 معان

25 13.5 55.0 14.9 14.9 9.4 8.7 9.1 معان

26 1.6 3.3 2.6 0.9 2.2 0.0 1.7 ايل

23 1.7 3.3 0.9 1.5 2.2 2.2 1.7 الجفر

12 1.5 3.3 2.0 0.9 2.2 0.9 0.8 املريغة

68 0.8 1.7 0.9 0.0 0.9 0.4 1.7 اذرح

44 4.5 18.3 6.1 3.3 2.2 1.7 5.8 البرتاء

30 2.9 11.7 3.2 1.8 2.2 2.6 2.9 الشوبك

25 2.0 3.3 0.9 3.3 0.6 3.1 2.1 الحسينية

788 100 100 138 159 162 116 113 العقبة

629 79.8 77.0 74.6 75.5 77.2 92.2 85.8 العقبة

61 7.7 11.0 8.0 10.7 6.8 1.7 8.0 وادي عربه

76 10.9 10.0 16.7 13.2 14.8 4.3 2.7 القويره

10 1.5 2.0 0.7 0.6 1.2 1.7 3.5 الديسة
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ملحق رقم )7(:  التوزيع النسبي لحاالت زواج اإلناث األردنيات الاليت أعامرهن 13 سنة فأكرث وتزوجن يف 

عمر من 18 سنة حسب القضاء وسنة الزواج 

2010-2015

املجموع
سنة الزواج املحافظة/

2015القضاء 2014 2013 2012 2011 2010

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 العاصمة

20.1 18.8 19.6 20.2 19.4 21.4 20.7 عان

27.9 28.1 27.1 26.9 28.1 28.2 28.8 ماركا

28.6 27.5 28.3 31.9 29.5 27.6 26.9 القويسمة

4.4 4.7 4.4 3.1 4.6 4.6 5.2 الجامعة

3.8 4.0 3.9 3.3 3.2 4.0 4.2 وادي السر

6.8 7.7 7.7 5.7 7.1 6.4 6.2 سحاب

2.6 2.2 2.7 3.0 2.1 2.7 3.0 الجيزة

0.2 0.4 0.1 0.2 0.2 0.4 0.2 أم الرصاص

1.4 1.6 1.5 1.3 1.5 1.1 1.3 املوقر

1.3 1.4 1.9 1.3 1.3 1.0 0.7 رجم الشامي

1.9 2.7 2.3 2.4 1.9 1.1 1.4 ناعور

0.4 0.4 0.2 0.3 0.3 0.6 0.8 أم البساتن

0.5 0.5 0.4 0.2 0.9 0.8 0.5 حسبان

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 البلقاء

6.5 6.0 6.6 5.0 7.5 6.1 7.9 السلط

0.6 0.5 0.0 0.0 0.9 1.3 1.3 العارضة

2.5 2.0 1.5 2.3 2.6 3.5 3.1 زي

0.4 1.0 0.7 0.0 0.0 0.4 0.4 عرا ويرقا

16.8 16.5 17.0 15.8 17.6 14.4 19.7
الشونة 

الجنوبية

17.3 16.5 18.5 20.0 19.4 19.7 9.2 دير عال

54.4 56.0 54.2 56.2 51.1 53.7 55.5 عن الباشا

1.4 1.5 1.5 0.8 0.9 0.9 3.1
ماحص 

والفحيص

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 الزرقاء

42.1 40.2 44.2 40.0 40.7 41.9 45.2 الزرقاء

5.7 4.8 5.4 6.6 5.0 7.2 4.9 قضاء برين
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املجموع
سنة الزواج املحافظة/

2015القضاء 2014 2013 2012 2011 2010

4.0 4.8 4.3 3.9 4.3 3.4 3.1 الضليل

0.5 0.4 0.3 0.5 0.7 0.5 0.6 األزرق

40.1 42.1 37.6 43.4 40.1 40.0 37.6 الرصيفة

7.7 7.6 8.1 5.6 9.0 7.0 8.7 الهاشمية

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مأدبا

75.5 80.7 70.8 73.3 74.0 77.4 77.3 مأدبا

3.4 2.4 3.4 3.3 3.9 1.6 6.1 جرينه

8.7 9.6 4.5 10.0 13.0 6.5 9.1 ماعن

1.8 1.2 2.2 1.7 2.6 3.2 0.0 الفيصلية

3.9 3.6 6.7 5.0 1.3 1.6 4.5 ذيبان

1.1 0.0 3.4 0.0 1.3 1.6 0.0 العريض

5.5 2.4 9.0 6.7 3.9 8.1 3.0 مليح

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اربد

33.2 33.6 33.3 33.5 31.2 33.9 33.6 اربد

29.9 26.6 29.3 30.4 29.4 32.8 31.1 الرمثا

6.2 6.5 7.7 6.9 5.1 4.8 6.0 الكورة

6.1 6.7 6.1 5.1 5.7 7.0 6.2 بني كنانة

11.3 11.7 11.2 10.1 12.9 10.4 11.5
األغوار 

الشالية

6.3 6.9 6.3 7.2 7.3 4.4 5.5 بني عبيد

2.7 3.7 1.7 2.6 3.1 2.2 3.1 املزار الشايل

2.8 2.6 2.3 3.0 3.6 3.1 2.4 الطيبة

1.4 1.7 2.0 1.1 1.7 1.3 0.7 الوسطية

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املفرق

14.9 15.9 15.3 13.2 13.1 14.8 17.1 املفرق

19.4 21.2 15.3 16.8 20.1 23.2 20.8 بلعا

5.1 4.9 4.8 5.0 5.0 6.4 4.6 ارحاب

1.3 0.9 1.6 1.8 2.5 0.0 0.9 املنشية

11.0 12.8 11.7 8.6 9.5 10.8 12.0 الصالحية

2.6 3.1 2.8 1.8 3.0 2.0 2.8 صبحا

6.3 4.9 8.9 6.4 7.0 6.4 4.2 أم الجال
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املجموع
سنة الزواج املحافظة/

2015القضاء 2014 2013 2012 2011 2010

2.1 3.1 3.2 0.9 3.0 2.0 0.5 دير الكهف

4.0 3.1 3.6 5.0 4.5 3.4 4.2 أم القطن

9.0 6.6 12.5 6.8 6.5 8.9 12.0

البادية 

الشالية 

الغربية

5.0 7.1 4.0 5.9 5.5 5.9 1.4 سا الرحان

5.6 4.0 4.8 11.8 7.0 3.9 2.3 حوشا

9.1 9.7 10.1 8.6 9.0 8.9 8.3 الخالدية

4.5 2.7 1.2 7.3 4.0 3.4 8.8 الرويشد

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 جرش

74.8 79.3 70.9 73.1 71.3 80.5 77.0 جرش

15.5 15.2 20.9 13.9 14.9 8.5 16.0 املصطبة

9.7 5.4 8.1 13.0 13.9 11.0 7.0 برما

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 عجلون

44.0 46.9 38.5 54.4 31.9 55.0 31.7 عجلون

17.0 14.8 23.1 13.9 14.9 11.7 23.3 صخره

9.9 13.6 6.4 8.9 19.1 8.3 5.0 عرجان

29.1 24.7 32.1 22.8 34.0 25.0 40.0 كفرنجة

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 الكرك

24.3 21.5 24.4 21.9 26.7 24.2 26.3 الكرك

18.5 24.1 10.5 26.0 16.3 16.7 18.8 املزار الجنويب

2.3 0.0 2.3 5.5 0.0 3.0 3.8 مؤاب

5.7 7.6 8.1 4.1 7.0 7.6 0.0 القر

2.1 3.8 4.7 0.0 1.2 1.5 1.3 املوجب

19.6 11.4 16.3 17.8 16.3 28.8 28.8 غور الصايف

19.8 19.0 24.4 19.2 26.7 9.1 17.5 غور املزرعة

0.6 0.0 2.3 1.4 0.0 0.0 0.0 عي

3.2 5.1 3.5 0.0 2.3 6.1 2.5 فقوع

3.8 7.6 3.5 4.1 3.5 3.0 1.3 القطرانة

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 الطفيلة

54.3 61.3 48.5 51.3 54.3 66.7 50.0 الطفيلة
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املجموع
سنة الزواج املحافظة/

2015القضاء 2014 2013 2012 2011 2010

34.9 32.3 39.4 41.0 34.3 26.7 27.3 بصرا

10.9 6.5 12.1 7.7 11.4 6.7 22.7 الحسا

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 معان

46.2 46.7 54.4 46.2 46.2 46.4 35.6 معان

5.7 6.7 5.3 4.6 12.8 0.0 4.4 ايل

9.8 6.7 5.3 7.7 17.9 17.9 8.9 الجفر

5.7 6.7 8.8 4.6 7.7 0.0 4.4 املريغة

4.5 3.3 5.3 0.0 7.7 3.6 8.9 اذرح

13.6 16.7 15.8 13.8 2.6 7.1 22.2 البرتاء

3.0 6.7 0.0 6.2 0.0 0.0 4.4 الشوبك

11.4 6.7 5.3 16.9 5.1 25.0 11.1 الحسينية

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 العقبة

87.3 85.0 88.0 86.2 82.1 95.4 89.6 العقبة

2.4 1.7 3.3 2.3 3.2 0.0 3.0 وادي عربه

8.2 10.0 7.6 10.3 12.6 1.5 4.5 القويره

2.1 3.3 1.1 1.1 2.1 3.1 3.0 الديسة
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ملحق رقم )8(: التوزيع النسبي لحاالت زواج اإلناث السوريات الاليت أعامرهن 13 سنة فأكرث وتزوجن يف 

عمر أقل من 18 سنة حسب القضاء وسنة الزواج 2010-2015

املجموع
سنة الزواج املحافظة/ 

2015القضاء 2014 2013 2012 2011 2010

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 العاصمة

19.4 17.7 20.2 18.3 19.1 22.3 19.1 عان

24.9 24.2 25.9 25.0 25.6 23.5 25.2 ماركا

14.0 14.0 16.6 13.2 11.5 12.2 15.8 القويسمة

17.5 16.9 13.3 14.6 20.6 20.3 20.2 الجامعة

9.1 6.4 9.0 10.9 9.7 9.0 10.0 وادي السر

8.3 11.6 7.9 11.5 6.7 7.3 4.5 سحاب

2.7 3.8 2.7 2.6 2.2 2.7 1.8 الجيزة

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 أم الرصاص

1.8 3.5 2.6 2.1 1.2 0.0 1.4 املوقر

0.6 0.6 1.2 0.3 1.1 0.3 0.3 رجم الشامي

1.3 1.3 0.6 0.9 2.0 2.4 0.9 ناعور

0.2 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.3 أم البساتن

0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.3 حسبان

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 البلقاء

18.4 14.3 13.2 12.5 38.8 18.4 21.1 السلط

1.9 0.0 0.0 4.5 0.0 5.1 0.0 العارضة

3.1 2.5 0.0 1.8 0.0 3.1 14.0 زي

1.2 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 عرا ويرقا

10.6 8.4 10.3 18.8 9.0 7.1 7.0
الشونة 

الجنوبية

6.5 5.9 16.2 8.0 0.0 2.0 8.8 دير عال

51.8 56.3 51.5 44.6 49.3 61.2 43.9 عن الباشا

6.5 7.6 8.8 9.8 3.0 3.1 5.3
ماحص 

والفحيص

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 الزرقاء

38.9 33.7 40.6 32.4 40.6 43.8 42.1 الزرقاء

1.2 0.6 2.4 2.2 0.0 0.8 0.6 قضاء برين
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املجموع
سنة الزواج املحافظة/ 

2015القضاء 2014 2013 2012 2011 2010

14.3 20.4 16.0 13.2 15.7 12.8 7.3 الضليل

21.8 19.5 17.3 28.9 22.8 23.2 20.5 األزرق

17.4 21.2 17.8 16.3 14.6 11.2 22.2 الرصيفة

6.5 4.7 5.9 7.1 6.3 8.2 7.3 الهاشمية

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مأدبا

88.2 83.9 96.6 85.2 91.5 83.3 85.0 مأدبا

1.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 جرينه

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ماعن

1.3 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 3.3 الفيصلية

3.3 0.0 0.0 6.6 0.0 5.6 6.7 ذيبان

1.3 6.5 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 العريض

4.9 9.7 3.4 4.9 3.4 5.6 5.0 مليح

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اربد

45.5 45.8 46.2 44.7 43.4 48.7 44.2 اربد

23.1 22.5 24.2 22.0 19.6 23.4 26.5 الرمثا

6.2 5.3 8.6 7.1 6.2 5.0 4.9 الكورة

4.1 4.5 3.5 5.4 5.4 3.3 2.4 بني كنانة

0.6 0.6 0.5 0.4 1.4 1.0 0.0
األغوار 

الشالية

14.0 14.6 9.7 14.9 18.2 12.5 15.0 بني عبيد

2.5 2.5 2.7 1.9 3.1 1.9 2.8 املزار الشايل

1.8 2.5 1.4 1.6 1.0 1.5 2.7 الطيبة

2.1 1.8 3.1 2.1 1.7 2.6 1.4 الوسطية

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املفرق

14.9 12.9 14.3 15.2 17.2 14.9 16.2 املفرق

1.6 2.2 0.9 1.7 1.8 2.0 1.4 بلعا

1.5 1.0 2.1 1.2 1.6 1.2 1.4 ارحاب

1.6 0.8 1.6 1.3 1.9 1.2 3.2 املنشية

1.7 2.5 2.4 0.7 2.3 0.8 1.4 الصالحية

1.3 1.0 1.4 1.2 1.9 1.8 1.1 صبحا

2.0 1.0 2.2 2.2 1.3 4.0 2.1 أم الجال

0.3 0.5 0.2 0.0 0.3 0.8 0.4 دير الكهف
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املجموع
سنة الزواج املحافظة/ 

2015القضاء 2014 2013 2012 2011 2010

0.5 0.5 0.2 0.7 0.6 0.4 0.7 أم القطن

66.5 69.4 66.9 68.1 62.7 64.2 65.1

البادية 

الشالية 

الغربية

2.9 2.9 2.3 3.3 2.4 4.4 2.5 سا الرحان

2.1 2.1 2.6 1.7 1.6 2.2 2.5 حوشا

2.4 2.9 2.3 1.7 3.6 2.0 2.1 الخالدية

0.5 0.5 0.5 1.0 0.6 0.4 0.0 الرويشد

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 جرش

95.9 92.9 94.5 97.2 100.0 95.8 93.8 جرش

3.1 0.0 5.5 2.8 0.0 4.2 6.2 املصطبة

1.0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 برما

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 عجلون

31.0 32.7 40.4 38.5 27.6 11.4 32.6 عجلون

47.1 44.9 40.4 36.5 53.4 52.2 56.5 صخره

6.5 4.1 0.0 11.5 6.9 11.4 6.5 عرجان

15.4 18.3 19.2 13.5 12.1 25.0 4.2 كفرنجة

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 الكرك

33.9 23.7 27.8 35.6 39.7 40.5 28.2 الكرك

40.2 57.9 46.3 39.7 50.0 20.3 38.5 املزار الجنويب

6.8 0.0 9.3 0.0 0.0 14.9 17.9 مؤاب

2.4 0.0 0.0 8.2 0.0 2.7 0.0 القر

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 املوجب

6.0 13.2 7.4 8.2 5.2 2.7 0.0 غور الصايف

0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 غور املزرعة

4.2 5.3 5.6 0.0 5.2 0.0 15.4 فقوع

6.0 0.0 3.7 8.2 0.0 16.2 0.0 القطرانة

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 الطفيلة

67.7 80.0 55.6 100.0 50.0 100.0 50.0 الطفيلة

19.4 0.0 22.2 0.0 50.0 0.0 50.0 بصرا

12.9 20.0 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0 الحسا

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 معان
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املجموع
سنة الزواج املحافظة/ 

2015القضاء 2014 2013 2012 2011 2010

49.4 63.3 39.2 78.9 42.9 46.7 35.3 معان

6.3 0.0 11.8 0.0 7.1 0.0 11.8 ايل

5.0 0.0 3.9 0.0 14.3 13.3 0.0 املريغة

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 اذرح

18.1 20.0 23.5 10.5 10.7 13.3 23.5 البرتاء

21.3 16.7 21.6 10.5 25.0 26.7 29.4 الشوبك

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الحسينية

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 العقبة

49.7 52.0 29.4 45.5 42.9 72.7 69.0 العقبة

25.9 40.0 23.5 31.8 22.9 9.1 24.1 وادي عربه

23.3 8.0 47.1 22.7 34.3 18.2 0.0 القويره

1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 الديسة






