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 رصد حاالت زواج القاصرات وتحليل هذه المشكلة

 نموذجا   –مخيم الحسين  –وتوثيقها ورفع مستوى الوعي بها  

 2015/ دراسة ملخص 

 : إعداد

 فريق البحث : جمال الخطيب رئيس 

 مركز البديل للدراسات واألبحاث

ات النقاش سيما أن بعين االعتبار الحساسيات األخالقية لمجموع أخذ  البحثفريق .. دراسة شاقة 

من صعوبة إجراء المقابالت  زادتهذا الموضوع محاط بمحاذير وحساسيات وخطوط حمراء 

وتسجيل الوقائع لذلك تجنبنا تسجيل الفيديو والصوت والتصوير الفوتوغرافي ، ووقعنا تحت 

المسؤولية األخالقية لبعض القصص والتصريحات التي ترتقي بعضها الى انتهاكات جسيمة،. 

كما أن بعض الفتيات أشرن الى تعرضهن للضرب من قبل أزواجهن دون التمكن من الشكوى ، 

يذكر أن فريق الدراسة في بعض المقابالت تعرض لخطر في الحي أثناء دخوله وخروجه من 

 .الموقع الذي أجريت به المقابالت ، وقد تم التعامل مع هذا الموقف بحكمة

لمعلومات ومواقع التواصل االجتماعي والعولمة والمحطات أن ثورة ا ومن أبرز اإلستخالصات

الفضائية لعبت دورا في إعادة تشكيل الثقافة االستهالكية بعيدا عن الدور المحافظ في السابق 

أن ضعف شبكة األمان االجتماعي من العوامل  كماالذين يرون في الزواج  وقاية وستر ، 

وتبين أن العامل الديني غير مؤثر من وجهة نظر الرئيسية للدخول في نفق زواج القاصرات. 

شبه إجماع من الفتيات والشباب خطيئة و الفئات المستهدفة جميعها في اتخاذ قرار الزواج المبكر

 .الزواج المبكر

 تقديم : 

المؤسسة  الحي، العائلة، المعنية:ال زال موضوع زواج القاصرات يثير جدال بين األطراف 

 ومنظمات المجتمع المدني والحكومات والبرلمان.  الدينية،التعليمية والمؤسسة 

 الصحفية بينهم من األردن في القاصرات زواج ظاهرة والصحفيين الكتاب من عدد تناولوقد 

 الدكتور إليه أشار ما سيما ، للدراسة التحضيرية اللجنة اجتماع في تشارك التي  النمري نادين
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 من انطالقا المبكر الزواج ظاهرة من للحد يماتوتعل ضوابط وضع ضرورة من مراد حمدي

 . للزوجين واالجتماعية االقتصادية األهلية ضرورة

 زواج حالة 9618 بتسجيل القضاة قاضي دائرة عن صادرة محلية رسمية إحصائيات أشارت كما

 أن الى يشير مما ،( 2) 2014 العام في العامة الزواج حاالت من%  13 نسبته بما قاصرات

 المستويين على السلبية للتداعيات الظاهرة هذه إلى باهتمام تنظر الرسمية الدينية سسةالمؤ

 يستدعي مما الظاهرة، لهذه واإلعالمي األهلي االهتمام مع وتناغما ، واالقتصادي االجتماعي

 الظاهرة هذه لضبط والرسمي الديني القطاع لتحفيز ضاغطة لوبيات تشكيل

نموذجا ، نظرا  –اسات واألبحاث بتنفيذ هذه  الدراسة في مخيم الحسين مركز البديل للدر  قد قامو

منه للتوسع الحقا في دراسة هذه الظاهرة في  انطالقاللمخيم  واالقتصادية االجتماعيةللظروف 

مناطق أخرى قد تختلف في العوامل المسببة لظاهرة زواج القاصرات .  ويسعى   المركز من 

 والتوعية بمشاكل المجتمع . االنتهاكاتومحاولة منع  اإلنسانوق خالل أهدافه الى تعزيز حق

ورئيس مركز البديل  ) جمال الخطيب مدير المشروع  و قد شارك في إعدادها فريق مكون من : 

، والباحثة  االتصال والمشاريع ، عال خليل منسق المشروع مسئول، وائل منسي للدراسات 

، تقتضي الضرورة عدم ذكر األسماء  في المخيم  ميدانيينمنسقين  الميدانية  أميرة عساف ، و

المفترض الذي تم إعداده بشخصيات غير حقيقية نظرا لحساسية الفلم الوثائقي  قد تم إلغاء و

 .الموضوع  

وهم : القاضي د. محمد الطراونة قبل وأثناء التنفيذ فريق من المستشارين قد تم استشارة و 

مييز ومتخصص سابق في شؤون األحداث ، د. عدنان الطوباسي محكمة الت –مستشار قانوني 

مرجع الفي جامعة فيالدلفيا ، د. حمدي مراد  االجتماعأستاذ علم  –المستشار النفسي واالجتماعي 

في صحيفة الغد الصحفية واإلعالمية نادين النمري ،أ . ، واألستاذ الجامعي المعروف ديني ال

، أ. وحيد فرمش ، خبير ، والتي ساهمت في أغناء هذا البحث  الشأنعة لهذا متابالمهتمة والو

هذه الدراسة بدعم من  تنفيذ تموالجدير بالذكر أنه  إعالمي ومدير مركز البديل للدراسات ، 

 .  المدني المجتمع مبادرات لدعم USAID برنامج

 

 المقدمة : 
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لتأثير على زواج القاصرات أن العامل االقتصادي هو األهم في امن خالل هذه الدراسة تبين  

السكاني ، كما ظهر أن الخالفات األسرية لها  واالكتظاظسيما وأن الفقر والبطالة وتدني األجور 

تأثير نفسي على األبناء مما شكل حافزا وهروبا من الواقع المعاش لألسرة وأبنائها ، ولعبت 

، و  ت القاصرات نحو الزواجالسلطة الذكورية من األب و تنمر اإلخوة دورا في خالص الفتيا

غالبا ما كان زواج القاصرات عادة وتقليد في العائلة والحي والمخيم ، و لوحظ تدني مستوى 

 التعليم من الشباب والفتيات مما عكس عدم قدرتهم على حل مشاكلهم التي يتعرضون اليها .

طالق المبكر إضافة إلى وكشفت الدراسة عن  التداعيات السلبية للزواج المبكر والمتمثل في ال

 اإلنجاب المبكر والذي زاد من المعاناة واألعباء المختلفة 

اإلستخالصات التي خرجت بها الدراسة :أن ثورة المعلومات ومواقع التواصل  ومن أبرز

بعيدا  االستهالكيةوالعولمة والمحطات الفضائية لعبت دورا في إعادة تشكيل الثقافة  االجتماعي

ولوحظ من خالل الدراسة  افظ في السابق الذين يرون في الزواج  وقاية وستر  ،عن الدور المح

) التأمين  االجتماعيةوالحماية  االجتماعيشبكة األمان  ضعفوالواقع المعاش في المخيم أن 

، وكلفة التعليم وتدنيه ، والسكن غير المالئم ، والفقر والبطالة،  االجتماعيالصحي ، والضمان 

الفرص ،.... الخ(هي من العوامل الرئيسية للدخول في نفق زواج القاصرات وغيرها وعدم تكافؤ 

من المشاكل. وتبين أن العامل الديني غير مؤثر من وجهة نظر الفئات المستهدفة جميعها في 

ومن اإلستخالصات البارزة أيضا شبه إجماع من الفتيات والشباب ،  اتخاذ قرار الزواج المبكر

 24لمبكر وأنه لو عاد بهم الزمن الى الوراء لن يتخذوا قرار الزواج قبل سن خطيئة الزواج ا

 للشباب 28للفتيات و 

 أهداف الدراسة : 

رصد حاالت زواج القاصرات وتحليل هذه المشكلة وتوثيقها ورفع مستوى الوعي  الهدف العام:

 بها في ضوء نتائج العمل والمقابالت الميدانية

 األهداف الفرعية:

سليط الضوء على ظاهرة زواج القاصرات والحد منها و  رفع مستوى الوعي لدى ت -1 

 القاصرات والفئات المستهدفة ذات العالقة و الوصول الى حلول ممكنة للظاهرة

المبادرات عبر  وإطالقتمكين الشابات والشباب وتعزيز قدراتهم في مجال العمل المجتمعي  -4

 إشراكهم في تنفيذها
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محاولة تحقيق نوع من المساواة  -غيير في النموذج المختار ) مخيم الحسين( ومحاولة الت -5

 والعدالة االجتماعية 

 الحد من اآلثار االقتصادية واالجتماعية لهذه الظاهرة 6

 الدراسة وفرضياتها :  أسئلة

 المتدني لألسرة له دور مؤثر في الزواج المبكر. االقتصاديالوضع   -

 لزواج.لب واألم أو تنمر األخوة على الفتيات له أثر على الفتاة القاصر المشاكل األسرية لأل -

 للبيئة المحيطة من أقارب وجيران تأثيرا على قرارات الزواج المبكر . -

 المستوى التعليمي لألبوين أو الفتاة / الشاب أثر على قرار الزواج المبكر. -

  تداعيات الزواج المبكر وخاصة بعد الطالق -

 نهجية الم 3

( مجموعة كل 1( مجموعات نقاش مركزة بمعدل )4عقدت ): حيث مجموعات النقاش المركزة

أيام  في مخيم الحسين ، وقد تم تقسيم مجموعة النقاش المركزة للفتيات والشباب الى قسمين ، 4

في كل جلسة لحساسية الموضوعات المثارة  بناء على طلب الفتيات والشباب أنفسهم  4بمعدل 

 الجهة الممولة بالتشاور مع مركز البديل للدراسات. ورأي

 العينة: 

( ،   9-7في اختيار العينة المستهدفة ،الجنس  ، الفئة العمرية ، والعدد ) االعتبارلقد تم األخذ بعين 

) متزوج/ متزوجة ، مقبل /مقبلة على الزواج ، مطلق / مطلقة ، وجود أطفال  االجتماعيةالحالة 

 لدراسة حقها في استخالص المعلومات واألطراف ذات العالقة بها.( . لكي نولي ا

 في اختيار العينة وفقا لخصائص المشاركين/ات المحددة في العينة االستقطابوقد بني 

 : االستبيان

تم إعداد وتصمين استبيان مبسط ومحكم من خالل مستشاري المشروع ، وتضمن عدد من 

ت التعرف على خصائص المجموعات المستهدفة وكذلك الكشف األسئلة المغلقة والمفتوحة ، لغايا

عن بعض المعلومات التي من الصعب البوح بها في الجلسة ، وقد تم تحليله وقراءته وعمل 

 جداول وبيانات مقارنة ) مرفق مع ملحقات الدراسة(
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 : ) المعيقات والمؤثرات( المحددات و الحساسيات األخالقية

الحساسيات األخالقية  االعتباردراسة وأثناء اإلعداد لها تم األخذ بعين ال شك أن فريق عمل ال

لمجموعات النقاش سيما أن هذا الموضوع محاط بمحاذير وحساسيات وخطوط حمراء تزيد من 

صعوبة إجراء المقابالت وتسجيل الوقائع لذلك تجنبنا تسجيل الفيديو والصوت والتصوير 

لية األخالقية لبعض القصص والتصريحات التي ترتقي ، ووقعنا تحت المسؤو الفوتوغرافي

بعضها الى انتهاكات جسيمة، حيث صرح أكثر من شاب عن عالقات وسلوكيات غير أخالقية 

كما أن بعض الفتيات أشرن الى تعرضهن للضرب من  قبل الزواج مما استدعى تزويجه بسرعة.

لتعاطي المخدرات والكحول مكان قبل أزواجهن دون التمكن من الشكوى ، وقد لوحظ أيضا أن 

اسة في بعض المقابالت تعرض لخطر في الحي أثناء دخوله كما أن فريق الدرفي هذه الدراسة.  

وخروجه من الموقع الذي أجريت به المقابالت ، وقد تم التعامل مع هذا الموقف بحكمة ، حيث 

راحل، وتعرضت خرجت الفتيات ليس في وقت واحد وخرج الفريق من مخرج آخر وعلى م

بعض اللقاءات الى فضول الجارات في الشارع المكتظ ، لدرجة اعتقاد المحيط أن الفريق يوزع 

وقد فضلت الفتيات أن يعطين اإلسم األول فقط ، وبعضهن  مساعدات أو هناك أمور أخرى.

مستعار ، كما رفضن أن يتم التصوير بالفيديو أو تسجيل الصوت حرصا  اسمفضلت أن تعطي 

 . برأيهنى حياتهن الزوجية أو خوفا من األهل والعائلة، وتم األخذ عل

 أوال: عرض نتائج الدراسة ) مقاربات ( للجلسات األربعة: 

 

 جلسة الفتيات والشباب ) مقاربة في النتائج( : 

 عرض النتائج:
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ة الفقر لدى األهل وعدم وجود عمل لرب األسر بالفتيات أنأظهرت مجموعات التركيز الخاصة  -

وعدم وجود غرف  والجدة،الجد  إلى ةالعائلة، إضافهو العامل األهم في ظل العدد الكبير ألفراد 

 وكافية.أخرى 

الخالص من هذا الوضع هو الزواج تحت مفهوم ما  إلىأن  الطريق  إلىأشارت أغلب الفتيات  -

أشارت إحدى  تردده األمهات " نار جوزك وال جنة أهلك " وتعتقد أن الحرية في زواجها ، حيث

 بعد أن خطبت "  إالأنها لم تحمل جهاز خلوي  إلىالفتيات 

تبين أن سلطة األخوة الذكورية ومنع الفتاة  من الخروج من المنزل يلعب دور بارز في إقدام الفتاة  -

 على الزواج .

البيئة والحاضنة االجتماعية والتأثر بالمحيط من جيران أو ؟أقارب يلعب دور قي  أنمن الواضح  -

أن أغلب أخواتها وقريباتها  إلىالزواج المبكر تقليدا للحاالت المحيطة ، فقد أشارت إحدى الفتيات 

 تزوجن في سن مبكر .

 الوحيد االبنتبين أن األهل هم من يقرروا ويشجعوا تزويج الشباب وخاصة  -

في  أهلهوكذلك يشارك  المراهقة،الشباب هو من يقرر الزواج للعالقات الغرامية في سن  بعض -

 الخطوة األولى لإلقالع عن تناول الكحول.  معتقدين أنهاقرار الزواج 

 سلطة األم ورغبتها تلعب دورا في تزويج األبناء مبكرا -

 بعض الشباب في سن المراهقة دفعت األهل تزويج أبنائهم  سلوكيات -

 غالبا ما يلجأ األسرة لتزويج الولد الوحيد لكي يفرحوا به وينجب أطفاال يحملوا اسم العائلة  -

 تقليد في العائلة والحارة غالبا ما يدفع الشباب للزواج المبكر -

 في المخيم يحتذيأصبح الزواج المبكر نموذجا  -

قريباتها شجعتها على وقريناتها و صديقاتهاأظهرت مجموعات التركيز الخاصة بالفتيات أن زواج  -

  واالجتماعية االقتصاديةقرار الزواج سيما وأن المنطقة المستهدفة التي تعاني من نفس الظروف 

ومنها الجيران واألقارب لها دورا  االجتماعيةأشارت مجموعة التركيز الخاص بالفتيات أن للبيئة  -

 في تشجيع الفتاة القاصر على الزواج  

 لها دور في قرار زواجها االجتماعيةها ، وتقليدا لقريناتها وبيئتها تبين كذلك أن للفتاة نفس -

 أظهرت مجموعات التركيز جميعها أن من مظاهر مشاكل الزواج المبكر، الطالق المبكر   -

الخالف مع أهل الزوج ، وضيق الحال ، وفي بعض الحاالت سلوكيات الزوج غير السوية ) سكر  -

بحقه ،.....الخ( عامل أساسي للمشاكل والخالفات الزوجية  ، إهانات ، وأحيانا ضرب، أسبقيات

 واألسرية 
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 االقتصادي العبء، منعا من زيادة ورا في منع الطالق من األبناء أن يلعب األمهات واآلباء د -

 على أهل الفتاة وأطفالها 

 اقتصادية والتزامات وأعباء ال تدركها هذه الفئات   المبكر مشاكلينتج عن الزواج  -

أن تدني مستوى الوعي والتعليم بين معظم أفراد هذه العينة هو سبب رئيسي لعدم القدرة على  تبين -

 حل المشاكل

الشباب الحكومة والتشريعات وإدارة حماية األسرة المسؤولية عن بعض المشاكل بعض يحمل  -

  التي يتعرضون لها للهروب من واقعهم المعاش

لحاالت تحمل مسؤولية أبنائهن لوحدهن دون مشاركة أشارت الفتيات أنهن ال يستطعن في معظم ا -

 أهاليهن في تحمل المسؤولية رغم البطالة والفقر الشديد   

 أجمع الشباب أن الزواج المبكر من قاصر أمر غير صحيح  -

بعض الشباب أشار إلى تدني مستوى الوعي وعدم القدرة على حل المشاكل عامل سلبي رئيسي  -

  في حاالت الزواج المبكر

 

 

 

 جلسة األمهات  واآلباء ) مقاربة في النتائج( : 

 عرض النتائج:

سبب تزويج الفتيات بالنسبة لألمهات واآلباء هو الوضع المادي السْي الذي ال يسمح تبين أن   -

بتأمين متطلبات المدرسة وتكلفة التعليم العالية كانت دافعا أساسيا إلقناعهن بالزواج وتخفيف 

 العبء المادي

تكون واعية وتدرك ما يحيط بها  14ض الحاالت أشارت األمهات إلى أن الفتاة بعمر في بع -

 ومستعدة للزواج

 ال تضيع  أنبعض النساء يرون أن الزواج للفتاة فرصة يجب   -
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 عادة ال يوجد ضغط من اآلباء على األمهات بل تتم الموافقة بالتراضي بين األم واألب -

 غبات  بالزواج أكثر من  األهل في معظم األحيان تكون الفتيات  را -

 للمخيم، االجتماعيةوغيرة من البيئة  هي عادةبعض اإلجابات أشارت إلى أن الزواج المبكر  -

وبعضها أسباب تتعلق بالعالقات الغرامية وضغط من الفتيان على األهل للزواج بالفتاة التي 

 يحبها

ويج أبنائهم وبناتهم،  والمهم من األسباب خوف بعض اآلباء من أن يكبروا ويهرموا دون تز -

 أن يفرحوا بهم

 أن العادات والتقاليد لها دور في تزويج الفتيات من وجهة نظر اآلباء  اإلجابات من معظمتبين  -

 االتصالإقبال أبنائهم على الزواج المبكر لوسائل اإلعالم ووسائل  إلىعزا بعض اآلباء  -

 نزواتهم وغرائزهم  التي يطلع فيها الفتيان على ما يثير االجتماعي

 وأحيانا لألقارب دور استشاري المبكر،تبين أن لألقارب دور في الضغط واإلقناع بالزواج  -

 . واالقتصادي االجتماعياتضح أيضا أن العامل الديني ليس هو المؤثر بل العامل  -

 إن مطالبة الزوجة القاصر بعد فترة من الزواج ببيت مستقل هو أبرز المشاكل أيضا -

 أيضا يعتبر من المشاكل  ابنهمل أهل الزوج بحياة زوجة إن تدخ -

لألسرة عادة ما ينتج عنه مشاكل وتؤدي للطالق وخاصة في وجود    االقتصاديالوضع   - -

 أطفال مما تتراكم المشاكل الحقا وعدم تحمل أهل الفتاة المطلقة أعباء الفتاة  وأطفالها 

مهات دورا رئيسيا للزواج المبكر ألبنائهم للخالفات األسرية لآلباء واأل اآلباء أنأجمع  -

 ورغبة الفتى / الفتاة القاصر بالزواج هروبا من واقعهم األسري

 بالنسبة ألثر التقاليد على الزواج المبكر تراوحت اإلجابات بين أنه مؤثر وغير مؤثر وأحيانا -

قد تكون عدم وعي الفتى والفتاة القاصر و عدم النضج يؤدي حتما إلى مشاكل وخالفات  -

صغيرة وتافهة لكن بوجه نظر المتزوجين مبكرا كبيرة وخطيرة وتؤدي للتنافر بينهما 

 وعائلتهما

أشارت إحدى اإلجابات الى أنه إذا كان الزوج والزوجة وعائالتهما من المتدينين من  -

 المستبعد أن يحصل مشاكل
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 النتائج العامة والتوصيات  5

 النتائج العامة: 

قتصادي هو األهم في التأثير على زواج القاصرات سيما وأن الفقر والبطالة وتدني أن العامل اال -

السكاني تبين من الدراسة والمقابالت أن الخالفات األسرية لها تأثير نفسي  واالكتظاظاألجور 

 على األبناء مما شكل حافزا وهروبا من الواقع المعاش لألسرة وأبنائها

 ب أو اإلخوة دورا في خالص الفتيات القاصرات نحو الزواجلعبت السلطة الذكورية من األ -

غالبا ما كان زواج القاصرات عادة وتقليد في العائلة والحي والمخيم كما جاء على لسان الفئات  -

 المستهدفة 

 –ألفضل الحاالت المستهدفة  االبتدائيبالكاد الحصول على التعليم  –لوحظ تدني مستوى التعليم  -

 . إليهاات مما عكس عدم قدرتهم على حل مشاكلهم التي يتعرضون من الشباب والفتي

برز عامل التداعيات السلبية للزواج المبكر والمتمثل في الطالق المبكر إضافة إلى اإلنجاب  -

 المبكر والذي زاد من المعاناة واألعباء المختلفة 

ائية لعبت دورا في والعولمة والمحطات الفض االجتماعيأن ثورة المعلومات ومواقع التواصل  -

تشكيل الثقافة والسلوك لدى القصر،  بعيدا عن الدور المحافظ في السابق وخاصة من وجهة نظر 

 اآلباء الذين يرون في زواج أبنائهم وقاية وستر على حد تعبيرهم

 

 اإلستخالصات:

حماية وال االجتماعيلوحظ من خالل الدراسة والواقع المعاش في المخيم أن غياب شبكة األمان  -

، وكلفة التعليم وتدنيه ، والسكن غير المالئم  االجتماعي) التأمين الصحي ، والضمان  االجتماعية
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، والفقر والبطالة، وعدم تكافؤ الفرص ،.... الخ( هي من العوامل الرئيسية للدخول في نفق زواج 

 القاصرات وغيرها من المشاكل.

المبكر وأنه لو عاد بهم الزمن الى الوراء لن شبه إجماع من الفتيات والشباب خطيئة الزواج  -

 للشباب 28للفتيات و  24يتخذوا قرار الزواج قبل سن 

كشفت الدراسة عن سعادة الفئات المستهدفة للمقابالت معهم لما أتيح لهم المجال للتنفيس والتفريغ  -

 مشاكلهم واأللم الكامن في الصدور. إلى واالنتباه، 

ر مؤثر من وجهة نظر الفئات المستهدفة جميعها في اتخاذ قرار الزواج تبين أن العامل الديني غي -

 المبكر

 

 التوصيات:

من الواضح أن هذه الدراسة قد تكون المنفردة التي تجرى ميدانيا في منطقة حساسة كمخيم 

صعبة ومقلقة من هنا ينظر فريق المشروع  واقتصادية اجتماعيةالحسين الذي يعاني من أوضاع 

ل عدد من التوصيات من خالل رؤيته الميدانية ، ومن خالل ما تضمنته إجابات الفئة إلى تسجي

 المستهدفة :

إجراء دراسة معمقة للكشف عن هذه الظاهرة، في مجتمعات وتجمعات أخرى تتشابه أو تتقاطع  - 

رصد حاالت زواج  في بعض الظروف وتكون فيها النتائج والتوصيات أكثر دقة وشمولية

 وتحليل أسبابها وظروفها في مناطق أخرى منتقاة والوصول الى حلول ممكنةالقاصرات 

إلى موضوع توثيق هذه المقابالت بعيدا التصوير الفوتوغرافي والفيديو لما له من أذى  االنتباه -

 وضرر وحساسية على الفئة المستهدفة وتداعيات قانونية واجتماعية

 اجتماعية مدني لتنفيذ مشاريع تنموية وبرامج تأهيلتحفيز المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع ال -

 لدمج الشباب والفتيات في مجتمعهم من خالل تعزيز العمل التطوعي وتعزيز المبادرات
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الضغط على صناع القرار المؤسسة الدينية )دائرة قاضي القضاة ومجلس اإلفتاء( والمؤسسة   -

 إلىأمام ظاهرة زواج القاصرات والنظر التشريعية باتجاه تعديل القوانين واألنظمة والوقوف 

 أهلية الزوج والزوجة

 خاتمة : 

يرى مركز البديل للدراسات من خالل الدراسة ضرورة تنظيم ورشات عمل ومناقشة للدراسة 

بحضور فريق من القضاة الشرعيين وبمشاركة عينات من األهالي من أجل مناقشة المشاكل التي 

في البرلمان لمناقشة إمكانية تعديل بعض  ةالقانونيركة اللجنة تنتج عن الزواج المبكر ، وبمشا

 التشريعات المتعلقة بهذا الشأن . 

أهمية نشر نتائج هذه الدراسة في وسائل اإلعالم المختلفة، وفرصة إلطالق كما يؤكد على 

ر حمالت توعية باآلثار السلبية والمشاكل المترتبة على الزواج المبكر، إضافة إلى أهمية دو

 منظمات المجتمع المدني وبالتنسيق مع اإلعالم في الكشف ومعالجة هذه الظاهرة

 االجتماعيتأخذ البعد  لهذا الواقعإطالق مبادرات مجتمعية تأهيلية إن المجتمع المدني معنيا ب

والنفسي لدمج الشباب في مجتمعاتهم ورفع الوعي في أهمية المشاركة المجتمعية  واالقتصادي

 العمل التطوعي ، والتدريب الشابات والشباب على مهارات العمل اإلنتاجي والسياسية و

 مراجع ومصادر:

 22/4/2015، نادين النمري صحفية في جريدة الغد ،  األردن في القاصرات زواج ظاهرة انتشار. 

 21/9/2014،  المملكة في قاصرات زواج9618  حالة أخبار األردن ، أسرار نيوز/ جريدة الغد . 

 http://www.sjd.gov.jo/StudiesAndStatistics.aspx   موقع دائرة قاضي القضاة / دراسات

 2013وإحصائيات / التقرير السنوي 

 نيوز المدينة،27/4/2010، القاصرات لزواج عامة نيابة إنشاء بصدد القضاة قاضي دائرة 

 شتيوي  موسى  .2015 مارس/  آذار 26 ،القاصرات زواج 

 شتيوي  موسى  .2015 مارس/  آذار 26 ،القاصرات زواج 

 " سمية“ جسد على السجائر، حروق  مجموع  100ندبة نادين النمري ، جريدة الغد " الموقع 

 http://www.nibonews.com/text-39606.htm 

http://www.sjd.gov.jo/StudiesAndStatistics.aspx
http://www.sjd.gov.jo/StudiesAndStatistics.aspx
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