مشروع مكافحة الزواج المبكر والقسري
االستجابة الطارئة للعنف القائم على نوع االجتماعي في حاالت النزاع.

اسم المشروع

(مكافحة الزواج المبكر والقسري).
وصف المشروع

مشروع يهدف للحد من ظاهرة الزواج القسري والمبكر من خالل تفعيل تحالف نجود للحد

أهداف المشروع

 -المساهمة في الحد من حاالت الزواج المبكر وذلك بطرق تسمح إلى االنتهاء من

من تزويج األطفال على مستوى جميع محافظات المملكة.

هذه الظاهرة  ،وتعزيز حقوق وتمكين هؤالء المعرضين للزواج المبكر.

 تأهيل وبناء قدرات الكادر التعليمي للدفاع ورفع الوعي بأهمية مكافحة الزواجالمبكر ،باالضافة إلى التأهيل فيما يتعلق بعملية التوجيه واالرشاد للطلبة/ات

المعرضين للزواج المبكر.
مبررات المشروع

-

تقوم الجمعية بدعم وتعزيز البرامج والتشريعات المعدة إلنهاء الزواج المبكر والزواج
القسري ،من خالل تزويد الفتيات والمجتمع المحلي في المعلومات والمهارات والخدمات
التي يحتاجونها ليكونوا أصحاء ومثقفين وآمنين.

-

معدل الزواج المبكر في األردن في عام ( 2016دون  18سنة من العمر) كان األعلى
في خمس سنوات ( 10،907حالة و  ٪ 13.4من الزواج)  ،مما أسفر عن أرقام قياسية

في مسائل أخرى ذات صلة ٪52 .من النساء المطلقات دون الـ  25سنة.
مدة تنفيذ المشروع
المخرجات المتوقعة للمشروع

 12شه اًر.
 .1رفع الوعي بأهمية مكافحة ظاهرة الزواج القسري والمبكر على مستوى محافظات
المملكة اجمع.
 .2تأهيل الكوادر التعليمية من معلمي/ات حول التوعية واالرشاد بقضية الزواج المبكر
والقسري .وكيفية التعامل والتوجيه مع الطلبة/ات عرضة للزواج المبكر.

 .3إصدار بيانات صحفية واوراق حقائق واوراق سياسات ذات الصلة في الزواج المبكر
والقسري( احصائيات أرقام حقائق..إلخ).
 .4مبادرات شبابية باستخدام وسائل التكنولوجيا،إليجاد حلول واقعية وقابلة للتطبيق
حول الحد من ظاهرة الزواج القسري والمبكر.

منظمة األصوات الحيوية.

مصدرالتمويل
الفئات المستهدفة

المناطق الجعرافية المستهدفة
ضمن المشروع

االنشطة الرئيسية للمشروع

-

منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية والناشطات والهيئات الرسمية ذات الصلة.

-

الرأي العام ووسائل اإلعالم.

-

الحكومة  /مجلس األمة.

-

الشباب من كال الجنسين.

-

ااألهالي  /المجتمع المحلي .

-

الكادر اإلرشادي.

-

الطلبة.
جميع محافظات المملكة.

 .1اختيار الفريق األساسي المتخصص للمشروع
 .2تطوير دليل تدريب مدربين ومواد متعلقة بالزواج المبكر.
 .3إجراء  TOTلـ  30مشارك حول كتيب الزواج المبكر.
 .4في وقت الحق  ،سيقوم هؤالء بإجراء  30جلسة ميدانية للتوعية حول الزواج المبكر في
 12محافظة في األردن ،سيتم إجراء كل جلسة ميدانية تحت إشراف ميسري الجمعية .
 .5إطالق تحالف (نجود) ضد الزواج المبكر،بالتعاون من أصحاب المصلحة والمسؤولين
والناشطين األفراد لتشكيل قوة ضاغطة لتعديل القانون إللغاء االستثناءات في القانون.
 .6رسم خرائط معلوماتية وجغرافية لمنظمات المجتمع المحلي في المحافظات وآليات عملها،
وتقديم الدعم والمواد حول الزواج المبكر .الحشد والمناصرة ليشمل التوعية حول الزواج
المبكر ضمن منهجية عملهم.
 .7إجراء تدريب مدربين/ات خاص لـ ( )30من الكادر اإلرشادي ،حول نظام وآليات
اإلحالة الخاصة بحاالت الطلبة المعرضين/ات للعنف أو اإلساءة لمدة  3أيام.
 .8عقد مؤتمر الشباب والتنكولوجيا حول الزواج المبكر  ،وسبل التوعية ونشر المعرفة.
أيضا ،الخروج بمبادرات من خالل استخدام التكنولوجيا في تعزيز هذه القضية.

