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املقدمة

في نهاية عام 2019،أشارت التقديرات إلى أن األطفال يشكلون أكثر من %40 من سكان األردن.1 ومع ارتفاع معدالت 
الفقر والبطالة والضغط الكبير على الخدمات والبنية التحتية، أصبح من الصعب على األردن حماية جميع األطفال 

وضمان حقوقهم.2 

 لمنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(، فإن األطفال والمراهقين من خلفيات اجتماعية اقتصادية 
ً
ووفقا

 في األردن، ألنهم أكثر عرضة لخطر الخروج من المدرسة. فالتسرب من 
ً
فقيرة هم من بين أكثر فئات األطفال ضعفا

المدرسة له تأثير سلبي قوي يختبرونه طوال مراحل حياتهم بأكملها.3 اعتبرت اليونيسف حاالت التسرب من المدارس 
على أنها مصدر قلق رئي�سي لألطفال في األردن في عام 2018، وهو تحّد متزايد يؤثر على جميع األطفال بغض النظر 
عن جنسياتهم.4 تتعدد األسباب التي تجعل األطفال ينسحبون من المدرسة لتشمل الفقر، واألعراف االجتماعية 
المحافظة والمخاوف المتعلقة بالحماية. ونتيجة لذلك، هناك مجموعات مختلفة من المتسربين من المدارس، 

يواجه كل منها مجموعة فريدة من التحديات.

 في األردن ويواجهن مجموعة متنوعة من الحواجز التي تمنعهن من 
ً
تعتبر الفتيات من بين أكثر فئات األطفال ضعفا

االستفادة من قدراتهن الكاملة.5 وفي الوقت الذي يرجح أن ترتاد الفتيات المدارس أكثر من أقرانهن من الذكور، إال أن 
تنقالت العديد من الفتيات في األردن مقيدة إلى حد كبير بسبب األعراف االجتماعية المحافظة. كما تملك الكثيرات 
منهن سلطة محدودة على الخيارات الشخصية مثل الزواج والعمل. وتظهر األبحاث أن تجارب الفتيات المراهقات في 

األردن ال تزال غير مستكشفة إلى حد كبير.6

هذا التقرير هو المخرج  األول لمشروع مدته خمس سنوات بعنوان "من الفتيات المهمشات إلى نساء متمكنات" 
ينفذه مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين بالشراكة مع )آي إم( الشريك السويدي للتنمية. يعرض 

التقرير نتائج البحث االولي والذي يضم 62 مقابلة مع  فتيات مهمشات  في عمان وإربد.

1

*هذا التقرير يعكس رأي الكاتب، حيث أن جمعية آي إ م الشريك السويدي للتنمية غير مسؤولة عن محتوياته.



عن املشروع
 

"من فتيات مهمشات إلى نساء متمكنات"  هو  مشروع مدته 5 سنوات، ينفذه مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة 
الملك الحسين بالشراكة مع )آي إم( الشريك السويدي للتنمية. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الحماية االجتماعية 
 في األردن من خالل إجراء البحوث وكسب التأييد بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني 

ً
لبعض الشابات األكثر ضعفا

التي تدعمهم.أ

ونشاطات  البحوث  من  العديد  الما�سي  العقد  الحسين خالل  الملك  مؤسسة   - والبحوث  المعلومات  مركز  أجرى 
كسب التأييد بشأن الوضع العام للفتيات ومختلف الفئات المستضعفة األخرى في األردن. وفي حين أن جميع الفئات 
مستضعفة بشكل خاص، انتهز المركز هذه الفرصة إلجراء البحث على جميع فئات الفتيات المستضعفات في األردن 
، والعمل مع كل من منظمات المجتمع المدني 

ً
بهدف دراسة التحديات وأوجه التشابه واالختالف التي يواجهنها جميعا

والجمعيات المحلية في إتاحة الدعم بشكل أكبر وزيادة إمكانية الوصول إليه. 

 في األردن، سيقوم مركز 
ً
بناًء على أهداف التأثير الخاصة ب )آي إم(، والتي تركز على أكثر الفتيات والشابات تهميشا

المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين بالعمل بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني األخرى لتطوير 
الحماية االجتماعية لهؤالء الفتيات والشابات المهمشات خالل انتقالهن إلى مرحلة البلوغ. وسيتم ذلك من خالل: 
تحديد احتياجاتهن؛ توفير الوصول إلى الخدمات؛ استخدام آليات كسب التأييد الوطنية والدولية؛ ودراسة طولية 

للعملية على مدى 5 سنوات باستخدام البحث اإلجرائي التشاركي.

من خالل العمل بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة المحليين وصناع السياسات وتوفير المعلومات حول بعض الفتيات 
 على وضع جميع الفتيات 

ً
، فإنه يؤمل بأن تكون البرامج والسياسات المستقبلية أكثر اطالعا

ً
والشابات األكثر تهميشا

والشابات في األردن لتمكينهن بشكل أفضل خالل انتقالهن إلى مرحلة البلوغ. 

2

أ تم تشكيل لجنة استشارية متمثلة من خبراء ومنظمات املجتمع املدني بهدف الحصول على املدخالت في مختلف مراحل املشروع. سوف يتم تشبيك الفتيات 

املهمشات اللواتي تمت مقابلتهن في املشروع مع هذه املنظمات حسب الحاجة. قائمة أعضاء اللجنة موجودة في امللحق 1.



منهجیة البحث والفئات املستهدفة 

خالل عام 2019 وبداية عام 2020، قام مركز المعلومات والبحوث بإجراء بحث نوعي تشاركي مع 62 فتاة مستضعفة 
)ضمن الفئة العمرية 14 – 19 سنة( في عمان وإربد. بشكل عام، كانت 33 فتاة من بين الفتيات متسربات من المدارس 
خالل وقت البحث. وغالبية الفتيات ينتمين إلى خلفيات اجتماعية اقتصادية فقيرة وكانت الكثيرات منهن يتشاركن 
في مجاالت الضعف نفسها )على سبيل المثال، فتاة من ذوات اإلعاقة ومتسربة من المدرسة(. يوضح الشكل )1( 

مجموعات الفتيات اللواتي تمت مقابلتهن.ب

استندت المقابالت إلى ثالث أدوات تشاركية متعمقة، هي:

 

ب لم یقم املركز بمقابلة الفتیات الالجئات السوریات والفلسطینیات في هذا البحث )ما عدا فتیات سوریات یعشن في املخیمات العشوائیة( بسبب البحث 

 مع الالجئين من األطفال واملراهقين. هنالك ملحة عامة مدرجة في القسم التالي عن التحدیات التي تواجهها الفتیات الالجئات 
ً
املكثف الذي تم إجراؤه مسبقا

في األردن.

3

یوم في حیاة فتاة: أداة سردیة ُیطلب من المشاركات فیها وصف یوم نموذجي في حیاتهم، 
لفهم وتقییم األدوار، والتنقل، والوصول إلى الخدمات واستخدامها، والقیود واستخدام 

الوقت.

لكسب  یسعون  من  حول  المشاركات  آراء  الستكشاف  تستخدم  أداة  الزهرة:  خریطة 
دعمهم ویكسبونه خالل أوقات النزاع، واألوقات الصعبة، أو الضیق وأنواع الدعم التي 

یتلقونها و/أو ال یتلقونها.

المشاركات.  إلیه  یطمح  مستقبلي  سیناریو  إلنشاء  تمرین  األحالم:  الرؤیا/لوحة  لوحة 
الغرض من التمرین هو تزوید المشاركات بمساحة أو فضاء یمكنهم من االتفكير في



األعمار: 12 إلى 18 	 	 	 	 	 	 9 فتيات 	

1 من 9 فتيات كانت متسربة من املدرسة

األعمار: 14 إلى 19 	 	 	 	 	 	 11 فتاة 	

6 من 11 كن متسربات من املدارس

األعمار: 14 إلى 18 	 	 7 فتيات )أمهاتهن أردنيات وآباؤهن مصريون( 	

2 من 7 فتيات كن متسربات من املدارس

األعمار: 12 إلى 18 	 	 	 	 	 	 8 فتيات 	

3 من 8 فتيات كن متسربات من املدارس

أنواع اإلعاقة: 5 إعاقات حركية، 2 إعاقات بصرية، 1 إعاقة سمعية

األعمار: 15 إلى 18  10 فتيات )6 سوريات في املخيمات العشوائية، 4 أردنيات( 	

جميع الفتيات كن متسربات من املدارس ويعملن في املزارع

األعمار: 14 إلى 18 	 	 	 	 	 	 7 فتيات 	

 تراوح أعلى مستوى تعليمي لهن ما بين الصف الثاني والصف العاشر

األعمار: 15 إلى 17  	 	 	 	 	 10 فتيات 	

 في املدارس و 5 فتيات في التدريب املنهي
ً
 5 فتيات حاليا

4

الشكل 1: مجموعات الفتیات اللواتي تمت مقابلتهن 

 منهجیة البحث والفئات املستهدفة

 الفتيات اللواتي
يعانين من الفقر

الفتيات املتزوجات
زواج أطفال 

الفتيات من أبناء
األردنيات املتزوجات 

من غير األردنيين 

الفتيات ذوات اإلعاقة

 
الفتيات العامالت
(عمالة األطفال(

  
 الفتيات املتسربات

من املدارس

 الفتيات داخل
دور الرعاية



 في االردن؟ وماذا تخبرنا األبحاث السابقة عنهن؟ 
ً
ما هي أكثر فئات الفتيات ضعفا

زواج األطفال/الزواج املبكر 

حسب التقرير اإلحصائي السنوي لدائرة قا�سي القضاة، 
 إلى حاالت الزواج المسجلة، %0.4 من الحاالت 

ً
واستنادا

%11.6 تضمنت أنثى  18 و   تحت سن ال 
ً
تضمنت ذكرا

حاالت  نسبة  2017. 7 وكانت  عام  في   18 ال  سن  تحت 
الزواج المسجلة لفتيات قاصرات ثابتة إلى حد ما ولكنها 
بدأت تنقص في عام 2018: حيث تغيرت من %13.35 في 
عام 2015 إلى %13.40 في عام 2016 إلى %13.43 في عام 

2017، وإلى %11.6 في عام 2018. 8 

 18 األردن  في  للزواج  القانوني  للسن  األدنى  الحد  يعتبر 
سنة، ولكن يتم تطبيق بعض اإلستثناءات لألطفال بعمر 
ال 15 سنة، إذا قرر القا�سي أن مصالحهم تحتم ذلك.9 
وفي اآلونة األخيرة، قام مجلس النواب برفع الحد األدنى 

لسن الزواج لمثل هذه االستثناءات من 15 إلى 16 سنة.10

قبل  من  المعّدة  السياسات  إلحدى  موجز  استكشف 
المجلس األعلى للسكان أسباب زواج األطفال في األردن، 
 وراء ذلك. إن 

ً
 رئيسيا

ً
 ودافعا

ً
ووجد أن الفقر كان سببا

العديد  إلیها  تلجأ  سلبية  تكّيف  آلية  هو  األطفال  زواج 
من األسر الفقيرة. فعن طريق تزويج بناتهم، تقلل األسر 
الفقيرة من أعبائها المالية. وتعد األعراف االجتماعية، بما 
في ذلك الحاجة إلى حماية شرف الفتيات، من العوامل 

الدافعة وراء زواج األطفال في األردن.11

تقرر  العائالت  أن  األبحاث  فتظهر  النزوح،  في حالة  أما 
الفرص  زيادة  أو  العائلة،  شرف  لحماية  بناتها  تزويج 
واالعتداء  العنف  من  حمايتهن  أو  لبناتهم،  االقتصادية 

الجن�سي.12

%11.6 من حاالت الزواج 
املسجلة في عام 2018 

تضمنت فتاة 
تحت سن ال 18 سنة. 

5
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 في االردن؟
ً
 ما هي أكثر فئات الفتيات ضعفا

 وماذا تخبرنا األبحاث السابقة عنهن؟

الفتيات جليسات املنازل 

أعمارهن  تقل  "فتيات  هّن  المنازل  جليسات  الفتيات 
 قمن باالنسحاب أو قام أهلهن بسحبهن من 

ً
عن 18 عاما

وتم حجزهن  اجتماعية  أو  اقتصادية  المدرسة ألسباب 
في المنزل، مما يؤدي إلى إعاقة نموهن العقلي والفكري 
مع  تفاعلهن  يصبح  االحتجاز،  لهذا   

ً
ونظرا والنف�سي."13 

للغاية،   
ً
مراهقتهن ضئيال سنوات  الخارجي خالل  العالم 

وفي بعض الحاالت غير موجود، مما يحد من وصولهن إلى 
جميع أنواع الخدمات.

أظهرت دراسة أجريت عام 2013 حول الفتيات جليسات 
االنسحاب  وراء  الكامنة  األسباب  أن  األردن  في  المنازل 
من المدرسة هي أسباب اجتماعية واقتصادية. وكان أهم 
سببين من بين األسباب التي ذكرتها الفتيات لترك المدرسة 
يلیها "والدي شجعني على  المنزل،"  في  "والدتي تحتاجني 
ترك المدرسة." وأشارت أمهات الفتيات جليسات المنازل 
إلى عدة أسباب لترك الفتيات المدرسة، بما في ذلك تكلفة 
إلى المدرسة، والقيمة المحدودة  النقل  وسالمة وسائل 
الفتيات  أداء  يكون  عندما  المدرسة  في  الفتيات  إلبقاء 
االجتماعية  األعراف  إلى  باإلضافة   ،

ً
متدنيا األكاديمي 

المتعلقة بشرف الفتاة ودورها في المجتمع.14

المنازل  جليسات  الفتيات  أن   
ً
أيضا الدراسة  أظهرت 

يمضين ثلث يومهن في تأدية األعمال المنزلية وباقي الوقت 
في مشاهدة التلفاز في الغالب. لذلك، تعتبر هذه الفتيات 
في  تساهم  التي  النشاطات  من  العديد  من  محرومات 
الفتيات  الذهنية. هؤالء  العقلية واالجتماعية و  التنمية 
لديهن قدرة محدودة على التنقل خارج منازلهن ويسمح 
لهن بالذهاب إلى أماكن محددة مثل بقالة قريبة أو منزل 

أحد األقارب بموافقة مسبقة ومع مرافق. 15

الفتيات جليسات املنازل 
هّن "فتيات تقل أعمارهن عن 

 قمن باالنسحاب أو قام 
ً
18 عاما

أهلهن بسحبهن من املدرسة ألسباب 
اقتصادية أو اجتماعية وتم حجزهن 
في املنزل، مما يؤدي إلى إعاقة نموهن 

العقلي والفكري والنف�سي."
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 في االردن؟
ً
 ما هي أكثر فئات الفتيات ضعفا

 وماذا تخبرنا األبحاث السابقة عنهن؟

الفتيات ذوات اإلعاقة

األطفال  وضع  تتناول  التي  البحوث  في  ندرة  هناك 
واألشخاص ذوي اإلعاقة في األردن. تعتبر الفتيات ذوات 
مع  بالمقارنة  تعليمهن  إلكمال   

ً
احتماال أقل  اإلعاقة 

الفتيان، و %4.8 فقط من الفتيات ذوات اإلعاقة )بعمر 
.16 كما تشير األبحاث 

ً
15 سنة وأكثر( نشيطات اقتصاديا

إلى عدم كفاية إمكانية الوصول إلى العديد من المدارس، 
وعدم كفاية المعلمين المؤهلين الستيعاب الطالب ذوي 
المخصصة  التعليمية  الميزانيات  ومحدودية  اإلعاقة، 

لتوفير غرف الموارد في المدارس والمراكز التعليمية.17

القانونية، ال تزال الوصمة  الرغم من اإلصالحات  وعلى 
االجتماعية التي تحيط باألشخاص ذوي اإلعاقة تعرقل 
الجهود المبذولة على اإلعاقات السائدة وتحسين دمجهم 
في  ُيخبأون  األطفال  من  العديد  يزال  وال  المجتمع.  في 
منازلهم ويخجل اآلخرون بهم. كما يوجد نقص في الفهم 
ذوي  واألشخاص  األطفال  تمتع  بإمكانية  يتعلق  فيما 
اإلعاقة بالفرص والخدمات المناسبة لهم بمجرد إتاحتها 

لهم.18

وتوضح األبحاث التي تم إجراؤها أن المراهقين من ذوي 
االضطرابات  من  للمعاناة  أعلى  لخطر  عرضة  اإلعاقة 
اإلعاقة،  ذوي  غير  من  أقرانهم  مع  بالمقارنة  العاطفية 
وكنتيجة للعزل االجتماعي، لمستويات عالية من التنمر 
والوصمة االجتماعية والدعم المحدود من األهل. ويعتبر 
إلى  الوصول  ومحدودية  المدرسة  من  االستبعاد  كذلك 
التي تمنعهم من  البرامج الخاصة باألطفال من العوامل 

بناء عالقات صداقة مع غيرهم.19 

 إن %41 من األشخاص ذوي اإلعاقة في األردن هم من 
التعليم  إلكمال   

ً
احتماال أقل  الفتيات  وتعتبر  اإلناث. 

من  و%4.8 فقط  بالفتيان،   
ً
مقارنة والجامعي  المدر�سي 

 .
ً
اإلناث ذوات اإلعاقة )15 سنة فأكثر( ناشطات اقتصاديا

وتعتبر الفتيات ذوات اإلعاقة عرضة ألشكال مختلفة من 
التمييز والممارسات المسيئة مثل استئصال الرحم، فعلى 
الرغم من قرار اإلفتاء العام بتحريم إزالة رحم الفتيات 
ذوات اإلعاقة، إال أن مثل هذه الممارسات ال تزال تحدث 

في المجتمع األردني.20

الفتيات ذوات اإلعاقة في األردن 
 إلكمال التعليم الثانوي 

ً
أقل احتماال

 بالفتيان ذوي اإلعاقة.
ً
مقارنة
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عمالة األطفال من الفتيات

تضاعفت عمالة األطفال في األردن خالل العقد الما�سي.21 
إلى   2011 السوريين منذ عام  الالجئين  فقد أدى تدفق 
تفاقم الوضع من حيث الحجم والتعقيد.22 أجري أحدث 
مسح وطني حول عمالة األطفال في عام 2016 من قبل 
األردنية  للجامعة  التابع  االستراتيجية  الدراسات  مركز 
وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل. شمل 
المسح حوالي 20,000 أسرة من جميع محافظات المملكة 
 )أو 

ً
االثني عشر، تبين من خالله أن حوالي 75,982 طفال

و17   5 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  األطفال(  من   1.9%
  يعملون )%88.3 فتيان؛ %11.7 فتيات(. ومن بين 

ً
عاما

هؤالء، هناك ما نسبته %22 من األطفال يجمعون بين 
المدرسة والعمل، %32 يعملون وال يذهبون إلى المدرسة 
و%45 يعملون، ويساعدون في األعمال المنزلية ويذهبون 
إلى المدرسة. تشمل األعمال المنزلية الشائعة المذكورة 
الطبخ، والتنظيف، والغسيل، والرعاية والتسوق. كانت 
من  المنزلية  األعمال  في  لالنخراط  عرضة  أكثر  الفتيات 
 بين صفوف 

ً
األوالد، وتبين بأن عمالة األطفال أكثر شيوعا

 
ً
 كبيرا

ً
 أن عددا

ً
األطفال الالجئين السوريين. وتبين أيضا

من األطفال السوريين ال يعملون وال يذهبون للمدرسة 
23.)

ً
)خمس األطفال السوريين تقريبا

 من الفتيات في عمالة 
ً
يرجح أن يكون الفتيان أكثر انخراطا

في األردن.كما تؤثر عمالة األطفال بشكل سلبي  األطفال 
األطفال،  لدى  واالجتماعي  والذهني  العقلي  التطور  على 
باإلضافة إلى أن األطفال الذين يعملون في ظروف عمل 
خطيرة يتحملون مجازفة أعلى ألنهم أكثر عرضة للمخاطر 

البدنية والصحية.24 

 الستقصاء عمالة 
ً
استنادا

األطفال الوطنية األردنية، 
%1.9 من األطفال الذين 

أعمارهم 5 – 17 سنة يعملون.
(%88.3 ذكر; %11.7 أنثى(



تم إصدار بطاقات تعريفية ل %20 فقط من أبناء األردنيات بين عامي
 2014 و 2018.
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أبناء األردنيات المتزوجات  الفتيات من 
من غير األردنيين

بموجب قانون الجنسية األردنية، ال يحق للمرأة األردنية 
المتزوجة من رجل غير أردني أن تمنح جنسيتها ألوالدها. 
ما  هناك  أن  الداخلية  وزارة  أفادت   ،2014 عام  ففي 
ألمهات  المواطنين  غير  األبناء  من   355,000 عن  يزيد 
األردنية،  الجنسية  على  حصولهم  عدم  ومع  أردنيات.25 
يواجه هؤالء األبناء مجموعة متنوعة من المشاكل، بما 
في ذلك محدودية فرص الحصول على العمل، والتعليم 
األسعار  ذات  الصحية  الرعاية  وخدمات  المدعوم، 
المعقولة، وكذلك عدم االنتماء المستمر واالستبعاد من 
جانب الدولة والمجتمع. إن معاملتهم ووصفهم كأجانب 
يؤثر على الرفاه العام لهؤالء األبناء وذلك ألن "األشكال 
 
ً
غالبا يواجهونها  التي  والتمييز  االستبعاد  من  المتعددة 
أعباًء  آفاق تطلعاتهم بشدة وتضع  إلى تضاؤل  ما تؤدي 

 ال داعي لها على أسرهم."26 
ً
 واجتماعية

ً
اقتصادية

وفي عام 2014، صدر قرار من الحكومة بتخفيف القيود 
المفروضة على وصول أبناء األردنيات غير المواطنين إلى 
العديد من المجاالت، بما في ذلك التوظيف، والتعليم، 
والرعاية الصحية العامة، والحصول على رخصة قيادة، 
واالستثمار. وقد تم ذلك بعد مفاوضات مع كتلة تشريعية 
تطالب بالحقوق المدنية ألبناء األردنيات المتزوجات من 

غير األردنيين.27

وعلى الرغم من أن عائالت النساء األردنيات رحبت بذلك 
كخطوة إيجابية إلى األمام، لم تِف الحكومة بالوعود التي 
قطعتها بالكامل، حيث صدرت بطاقات هوية لما نسبته 
%20 فقط من أبناء األردنيات بين عامي 2014 و2018. 
ولم يتمكن الكثيرون من الحصول على بطاقات الهوية 
إلى  باإلضافة  للغاية.  المقيدة  التطبيق  متطلبات  بسبب 
لم  بأنه  بطاقات  على  حصلوا  الذين  أولئك  أفاد  ذلك، 
الكثيرون  يزال  وال  وضعهم،  على  كبير  تحسن  أي  يطرأ 
على  الحصول  أمام  وتنظيمية  قانونية  عوائق  يواجهون 
عمل أو يشعرون بأن وظائفهم معرضة باستمرار للخطر. 
أما أولئك الذين فشلوا في تلبية متطلبات الحصول على 
األجانب،  معاملة  يعاملون  يزالون  فال  الهوية،  بطاقات 
حيث يواجهون عوائق متعددة تمنعهم من العيش حياة 

آمنة ومنتجة.28

المواطنين  غير  األردنيات  أبناء  جميع  أن  حين  وفي 
على  الحصول  لإلناث  يمكن  أنه  إال  مستضعفون، 
الجنسية األردنية في غضون بضع سنوات بعد الزواج من 

أردنيين - وهو مسار غير متاح للذكور.



الفتيات فاقدات السند األسري

يعيش العديد من األيتام والشباب فاقدي السند األسري 
، وبعد ذلك 

ً
18 عاما في دور الرعاية اإليوائية حتى سن 

يغادرون هذه المراكز ويصبحون خريجي دور الرعاية. وفي 
حين أن جودة دور الرعاية اإليوائية في األردن قد تحسنت 
إلى حد ما على مر السنين، إال أن بعضها ال يزال يفشل في 
توفير احتياجات األطفال األساسية مثل الطعام المغذي، 
والمالبس المناسبة، ومرافق النظافة الصحية، ومعظم 
الكافي،  والعاطفي  النف�سي  الدعم  إلى  تفتقر  المراكز 

وخطط الرعاية الفردية، والدعم األكاديمي والمنهي.29

المعاناة من اإلقصاء  إلى  الرعاية  في دور  يميل األطفال 
االجتماعي في المدارس ومن قبل أفراد المجتمع المحلي. 
 لعدة نقاط انتقالية - مثل االنفصال 

ً
كما يخضعون أيضا

إلى  وإرسالهم   
ً
تقريبا عشرة  الثانية  سن  في  أقرانهم  عن 

أو  يضيف  مما  الجنس،  منفصلة حسب  جديدة  منازل 
 بأنه تم التخلي عنهم.30

ً
يخلق لديهم شعورا

الفتيات فاقدات السند 
األسري عرضة للزواج 
التعسفي واالستغاللي 

حينما يقترب وقت تخرجهن
 من الدور. 

10

بعد قضاء معظم حياتهم في االعتماد على الرعاية، يتم 
إخراج األطفال من دور الرعاية اإليوائية - عادة عندما 
 - ويتوقع أن ينتقلوا إلى حياة تمتاز 

ً
يبلغون سن 18 عاما

باالستقالل التام. وفي هذه السن المبكرة، ومن دون دعم 
، وأن يواصلوا 

ً
من األسرة، يتوقع منهم أن يجدوا مسكنا

عائلة  ويؤسسوا  عيشهم،  لقمة  يكسبوا  وأن  تعليمهم، 
الحرمان  يبدأ  بتهميشهم.  يقوم  مجتمع  في  بهم،  خاصة 
األسري  السند  فاقدو  والشباب  األيتام  يعيشه  الذي 
بحيث ينبع من ظروفهم الخاصة: "إنهم شباب عانوا من 
صعوبات مثل الهجر واإلهمال وسوء المعاملة والعنف أو 
 
ً
الفقر منذ سن مبكرة للغاية. وتلعب هذه الظروف دورا

مختلف  في  وكبار  وشباب  كأطفال  وصمهم  في   
ً
أساسيا

مراحل ومجاالت الحياة".31

السند  فاقدي  واألطفال  األيتام  جميع  يعتبر  حين  وفي 
األسري ضعفاء للغاية، تميل الفتيات إلى مواجهة تحديات 
إضافية. تظهر األبحاث أن الفتيات داخل دور الرعاية يتم 
في  الدخول  الزواج كنوع من  الغالب على  في  تشجيعهن 
»شبكة األمان« عندما يقتربن من نهاية مرحلة تواجدهن 
مولودات  كونهن  فكرة  فإن  ذلك،  ومع  الرعاية.  دور  في 
"مضطربة"  ظروف  من  قدومهن  أو  الزواج   إطار  خارج 

تجعلهن عرضة للزواج التعسفي واالستغاللي.32

 في االردن؟
ً
 ما هي أكثر فئات الفتيات ضعفا

 وماذا تخبرنا األبحاث السابقة عنهن؟



حددت املفوضية السامية لألمم املتحدة 

لشؤون الالجئين مخاطر حماية األطفال 

الالجئين القاطنين في األردن بالتالي: 

· التعرض للعنف الجسدي والعاطفي والجن�سي 

· التهميش من قبل أفراد العائلة ومقدمي الرعاية

· التعرض لالستغالل وعمالة األطفال 

· زواج األطفال الذي يؤثر على الفتيات اللواتي 

أعمارهن بين 15 – 17 سنة
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الفتيات الالجئات 

 من عام 2019، فإن هناك ما يزيد عن 2 مليون 
ً
اعتبارا

 67,266 و  سوري،33  الجئ   654,568 فلسطيني،  الجئ 
الجئ عراقي، و 23,276 الجئ من بلدان أخرى في األردن.34 
لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  حددت 
الالجئين  األطفال  لحماية  متعددة  مخاطر  الالجئين 
القاطنين في األردن وتضمنت: التعرض للعنف الجسدي، 
العائلة  أفراد  قبل  من  والتهميش  والجن�سي،  والعاطفي، 
ومقدمي الرعاية، والتعرض لالستغالل وعمالة األطفال، 
والزواج المبكر الذي يؤثر على الفتيات اللواتي أعمارهن 

بين 15 – 17 سنة.35 

وضع  في  للبحث  تبذل  مكثفة  جهود  هناك  األردن،  في 
أن  األبحاث  أوضحت  الالجئين.  والمراهقين  األطفال 
الالجئين من الفتيات والفتيان يواجهون تحديات مختلفة 
اللجوء،  ووضع  اإلقامة،  على  خطورتها  تعتمد  بحيث 

ومستوى التمكين.36

على  بناًء  بالمدارس  الالجئين  األطفال  التحاق  يختلف 
العمر والجنس. من المرجح أن يكون الشباب المراهقون 
 
ً
الالجئون ملتحقين بالمدارس أكثر من أقرانهم األكبر سنا

واحتمالية التحاق الفتيات المراهقات أكثر من أقرانهن 
من  التسرب  إلى  الالجئات  الفتيات  وتميل  الذكور.37 
المدارس لعدة أسباب تتضمن ُبعد المدرسة، واألعراف 

االجتماعية، والخوف من التحرش والزواج المبكر.38

 على الفتيات الالجئات 
ً
 حقيقيا

ً
يشكل الزواج المبكر خطرا

في األردن. في عام 2013، كان ما نسبته %17.6 من بين 
فلسطينيات  الجئات   

ً
إناثا تتضمن  التي  الزيجات  جميع 

 من 
ً
. واعتبر الفقر واحدا

ً
18 عاما لفتيات تحت سن ال 

أهم العوامل التي تؤدي إلى زواج األطفال بين الالجئين 
الفلسطينيين. وبالمثل، فإن الفتيات الالجئات السوريات 
 عرضة لزواج األطفال، فهناك العديد من 

ً
يعتبرن أيضا

العائالت التي تلجأ لزواج األطفال لحماية "شرف" العائلة 
ولحماية الفتيات من العنف واالستغالل الجن�سي.39

 لتعداد السكان والمساكن لسنة 2015، فإن 4 من 
ً
ووفقا

بين كل 10 إناث سوريات متزوجات كن قاصرات.40

من  العديد  أن  والمراهقة  االجتماعي  النوع  برنامح  يجد 
هذه الزيجات تنتهي باالنفصال والطالق. وذكرت الفتيات 
المطلقات تعرضهن للوصمة االجتماعية على نحو يومي 
 ما 

ً
باإلضافة إلى اإلقصاء من الخدمات والبرامج التي نادرا

تجمع الفتيات المتزوجات مع غير المتزوجات – وذلك 
العتبار أن الفتيات المتزوجات لديهن معرفة بالعالقات 
غير  الفتيات  على   

ً
سيئا  

ً
تأثيرا يشكل  قد  مما  الجنسية 

المتزوجات.41 

كما أوضحت المراجعات المسبقة أنه ال يوجد بحث كاٍف 
الفلسطينيين،  لالجئين  واالجتماعي  النف�سي  الرفاه  عن 
وأن رفاه الفتيات الالجئات السوريات في خطر – حيث أن 
العديد من الفتيات خسرن منازلهن، وشهدن أو تعرضن 
في  محدودية  ولديهن  الفقر  من   

ً
ظروفا ويعشن  للعنف، 

السلطة وحرية التنقل.42
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الفتيات في دور الحماية  

هنالك  فإن  االجتماعية،  التنمية  وزارة  تقارير  على  بناًء 
تقدم خدمات  بدورها  التي  األردن  في  حماية  دور  أربعة 
يتعرضن  اللواتي  والفتيات  للنساء  والتأهيل  الحماية 
للعنف المبني على النوع االجتماعي، والمهددات بالقتل 
من قبل أسرهن. بعض هذه الدور تقدم خدمات اإليواء 
للفتيات تحت سن ال 18 والبعض اآلخر للنساء فوق سن 
 إلى ذلك، هنالك 19 مكتب للخدمة 

ً
ال 18 عام. إضافة

إلدارة  والتابعة  المحافظات  كل  في  موزعة  االجتماعية 
حماية األسرة.43

فإن  االجتماعية،  التنمية  وزارة  باسم  لمتحدث   
ً
ووفقا

على  المبني  للعنف  ُسجلن كضحايا  وفتاة  امرأة   4,527
2019. ومن خالل هذه الدور،  النوع االجتماعي في عام 
فقد تم تزويد خدمات الحماية والتأهيل ل 449 سيدة 

 ألمهاتهم في عام 2019. 44
ً
 مرافقا

ً
وفتاة، و 67 طفال

هؤالء النساء والفتيات عرضة ألشكال مختلفة من اإلساءة 
والتعسف، وفي بعض الحاالت يعتبرن في خطر التعرض لما 
يسمى جرائم القتل. ففي عام 2018، تعرضت 3,847 سيدة 
وفتاة لإلساءة الجسدية، و 393 لإلساءة الجنسية، و 1,814 

لإلهمال و 654 لإلساءة النفسية من قبل أفراد أسرهن.45

4,527
امرأة وفتاة

 كَن ضحايا للعنف املبني على 
النوع االجتماعي في عام 2019



نسعى من خالل هذه الدراسة إلى معرفة المجموعات المختلفة من الفتيات المستضعفات في األردن والكشف عن أوجه 
التشابه واالختالف في التحديات التي يواجهنها. 

التعليم

بغض النظر عن نقاط الضعف التي تعاني منها الفتيات، 
فقد تبين لنا من خالل البحث بأن هناك اختالفات كبيرة 
الملتحقات  وغير  بالمدارس  الملتحقات  الفتيات  بين 
السابقة أفضل بكثير من  المجموعة  منهن، حيث كانت 
األخيرة. إن الفتيات الملتحقات بالمدارس يتمتعن بدرجة 
أداء  في  وقتهن  ويستغللن  التنقل،  على  القدرة  من  أعلى 
ورش  وحضور  المنزلية،  الواجبات  مثل  مثمرة  أعمال 
العمل، ومن المرجح أن تكون لديهن قدرة على الوصول 
أسرهن  نطاق  خارج  هم  ممن  واألفراد  األصدقاء  إلى 
الفتيات  معظم  تشاهد  فراغهن،  أوقات  وفي  المباشرة. 
واستخدام  والعائلة  األصدقاء  بزيارة  ويقمن  التلفاز، 
 YouTube قناة  ومشاهدة  للعب،  المحمولة  الهواتف 
والتنقل بين منصات التواصل االجتماعي. وهناك 9 من 
ورش  يحضرن  بالمدارس  الملتحقات  من  فتاة   29 بين 
فإن  عام،  بشكل  مختلفة.  مجتمعية  منظمات  في  عمل 
الفتيات الملتحقات بالمدارس لديهن طموحات عالية – 

وأغلبهن يطمحن للدراسة في الجامعة.

من بين الفتيات الملتحقات بالمدارس، كان من المرجح 
إكمال  في  متعلقة  تحديات  تواجه  مجموعات  ثالث  أن 
التعليم العالي. وبسبب الموارد المالية المحدودة، فإنه 
يحققن  أن  الفقيرة  العائالت  من  الفتيات  على  يجب 
بالمسار  يلتحقن  حتى   

ً
جدا  

ً
عاليا  

ً
أكاديميا  

ً
تحصيال

األمر  وكذلك  األردنية.  الجامعات  في  للدراسة  التناف�سي 
بالنسبة للفتيات المقيمات في دور الرعاية، فإنهن يواجهن 
التعليمي  الدعم  ينقصهن  منهن  والعديد  التحدي  ذات 

الرشد.  مرحلة سن  إلى  االنتقال  الكافي خالل  والتوجيه 
وبسبب عدم  األردنيات،  أبناء  من  للفتيات  بالنسبة  أما 
 ألنهن 

ً
 مضاعفا

ً
امتالكهن للجنسية، فإنهن يواجهن تحديا

ال يستطعن تحمل »الرسوم األجنبية« للتعليم العالي. 

تركت الفتيات المتسربات من المدرسة مقاعد الدراسة 
ودعم  العمل  إلى  الحاجة  هي:  رئيسية  أسباب  لثالثة 
عدم  جانب  إلى  األكاديمي  تحصيلهن  انخفاض  أسرهن؛ 
وجود بيئة داعمة لهن؛ والعادات والتقاليد. أما الفتيات 
كثيرة   

ً
قيودا فيواجهن  بالمدارس،  الملتحقات  غير 

وجميع  االجتماعية.  والشبكات  الخدمات  إلى  للوصول 
األعمال  عن  أسا�سي  بشكل  مسؤوالت   

ً
تقريبا الفتيات 

األخوة  ورعاية  والطهي  التنظيف  ذلك  في  بما  المنزلية، 
واألخوات واألبوين. وقد تبين أن النوم كوسيلة لتمضية 
الوقت أمر شائع بين الفتيات غير الملتحقات بالمدرسة 
الالتي ال يعملن. ومن المتوقع من الفتيات المنخرطات 
في عمالة األطفال أن يقمن باألعمال المنزلية - مما يشكل 
أن  الحالي  البحث  يعكس  رفاههن.  على   

ً
هائال  

ً
ضغطا

الفتيات المنخرطات في عمل مدفوع األجر اضطررن إلى 
، على الرغم من تفضيلهن االستمرار 

ً
مساعدة آبائهن ماليا

 من ذلك.
ً
على مقاعد الدراسة بدال

"الصراحة أنا ما بحب الزراعة، غصب عني بدي 
أشتغل. ما حد بيحب هذا الشغل.  جوا حم وبوجع 

الجسم والظهر."  )طفلة عاملة، 17( 

13
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التنقل

توصلنا من خالل البحث إلى أن محدودية الحركة لهؤالء 
األعراف  هو  األول  رئيسيين.  لسببين  تعود  الفتيات 
حركة  بشدة  تحكم  التي  المحافظة  االجتماعية 
وتصرفات العديد من الفتيات الالتي تمت مقابلتهن. وال 
ُيسمح ألغلبية الفتيات غير الملتحقات بالمدرسة مغادرة 

.
ً
المنزل بمفردهن ألن ذلك غير مقبول اجتماعيا

 ... عيب  �سي  كل  عندهم  أهلي،  "بصراحة 
�سي  قرايبنا فكل  ويا  اننا ساكنين  المشكلة 

عيب." )طفلة عاملة، 15(

فقد  بالسالمة.  المتعلقة  المخاوف  هو  الثاني  السبب 
ذكرت بعض الفتيات أنهن ال يخرجن وحدهن ألنه غير آمن 
لهن. ويشعر أولياء األمور بالقلق تجاه خروج بناتهم للم�سي 
بمفردهن في الشوارع حيث يمكن أن يتعرضن لتحرشات 
لفظية أو جسدية أو جنسية. وينطبق هذا بشكل خاص 
 
ً
على الفتيات اللواتي ينتمين إلى األحياء الفقيرة اقتصاديا
، وكذلك الفتيات اللواتي يعشن في المخيمات 

ً
واجتماعيا

العشوائية. 

بدي  اذا  الجرائم،  من  علي  خايفين  "أهلي 
أروح عند خواتي كل شوي بيرنوا."  

)فتاة متسربة من المدرسة، 17(

بالمدارس  الملتحقات  الفتيات  تتمتع  أعاله،  كر 
ُ
ذ وكما 

بشكل عام بوصول أفضل إلى العالم الخارجي. فقد كان 
 
ً
لدى الغالبية )باستثناء اثنتين منهن( درجة جيدة نسبيا

من القدرة على التنقل مقارنة بالفتيات غير الملتحقات 
بالمدارس. فتذهبن إلى المدرسة مع األشقاء أو األقارب 
وأخذت  بالحافلة.  أو  األقدام  على   

ً
سيرا األصدقاء،  أو 

 في التعليم المساند أو التدريب أو 
ً
الكثيرات منهن دروسا

ورش العمل في المنظمات المجتمعية القريبة. كما يسمح 
لمعظمهن بزيارة األصدقاء واألقارب.

الملتحقات  غير  الفتيات  حركة  فإن  أخرى،  ناحية  من 
بالمدارس مقيدة بشكل كبير. فال ُيسمح لجميع الفتيات 
أو  األم  رفقة  بدون  أو  إذن  دون  المنزل  مغادرة   

ً
تقريبا

أن  إلى  المتزوجات  غير  الفتيات  وتميل  الذكور.  األشقاء 
يكّن حبيسات المنزل، ويقتصر تنقل الفتيات المتزوجات 
على زيارة أهل الزوج. ذكرت 3 فقط من بين 33 فتاة أنهن 
من   7 بينما  القريبة،  المجتمعية  المنظمات  إلى  يذهبن 
بين 33 فتاة ليس لديهن أي شكل من أشكال الوصول إلى 

منصات وسائل التواصل االجتماعي.

 للظروف، فإنه ال يسمح للفتيات اللواتي ُيقمن في 
ً
ونسبة

دور الرعاية مغادرة الدور لوحدهن، وبذلك تعتبر حرية 
بالمدارس  الملتحقات  وغير  الملتحقات  لدى  التنقل 
الفتيات  هؤالء  فإن  حمايتهن،  وبهدف   .

ً
جدا محدودة 

يتنقلن من وإلى المدرسة عن طريق حافلة خاصة، وينسق 
لهن الدار الرحالت خالل األعياد والمناسبات الوطنية. 
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السلطة وصنع القرار

أظهر هذا البحث أن اآلباء بشكل عام هم صانعو القرار 
والقرارات  بالتنقل  األمر  يتعلق  عندما  األساسيون 
األخرى المتعلقة بالمدرسة، واللباس )بما في ذلك ارتداء 
زيارتهم.  للفتيات  يمكن  الذين  واألشخاص  الحجاب(، 
غير  الفتيات  على  خاص  بشكل  األمر  هذا  انطبق  وقد 
تشاركت  الحاالت،  بعض  وفي  بالمدرسة.  الملتحقات 
األمهات وجهات النظر ذاتها مثل اآلباء، بينما في حاالت 
أخرى حاولن مساعدة بناتهن ليتمتعن بقدر من الحرية. 
أو  والعمات  األخوال،  أو  واألعمام  اإلخوة،  أن  ُوجد  كما 
الخاالت يتدخلون في قرارات الفتيات واختياراتهن، كما 

ذكرت إحدى الفتيات:

يعني  بيدققوا علي كتير كتير كتير،  "اخواني كتير 
لبس وميك أب وكل �سي يعني ليش حاطة هيك 
بنفس  بس  عارفة شو  ومش  هيك  البسة  وليش 

الوقت أنا من جواي بكيف عليهم." 
)فتاة متسربة من املدرسة، 18(

اعتقدت العديد من الفتيات أن هذا السلوك من قبل 
الوالدين بشكل عام واألخوة واألخوات بشكل خاص له 
ما يبرره بسبب المخاطر التي تواجهها الفتيات والنساء في 
المجتمع، حيث وصفت بعضهن العالم بأنه مكان مخيف 

وأشارت أخريات إلى المضايقات التي يواجهنها.

"ما عنا بنات يطلعوا لحالهم ممنوع  الدنيا بتخوف 
البنات بالشارع مش طبيعيات والشباب كمان اذا 
كنتي ماشية مع واحدة وضحكت الناس بجمعوا 

الكل ما بجمعوني لحالي."
 )فتاة متسربة من املدرسة، 18(

األطفال العاملون لديهم سلطة محدودة للغاية، خاصة 
يختاروا  لم  فهم  والعمل؛  بالمدرسة  األمر  يتعلق  عندما 
العمل ولكنهم أجبروا على ترك المدرسة. تحدثت الفتيات 
العشوائية  المخيمات  في  خاص  بشكل  يعملن  اللواتي 
واألعراف  العار  ثقافة  عن  المتزوجات  والفتيات 

 مختلفة علیهن.
ً
االجتماعية التي تفرض قيودا

 
ً
أكثر وضوحا القرارات  واتخاذ  السلطة  إلى  االفتقار  كان 

بين صفوف الفتيات المتزوجات واألمهات الصغيرات في 
السن. وتم نقل القرارات التي كان يتخذها اآلباء وغيرهم 
الزواج.  بعد  وعائالتهم  األزواج  إلى  األسرة  أفراد  من 
الوقت  معظم  قضاء  أو  السكن،  أماكن  قرب  وبسبب 
أنهن  الفتيات  من  العديد  ذكرت  أزواجهن،  أقارب  مع 
يواجهن مشاكل مع أمهات وأخوات الزوج، اللواتي يبدو 
أنهن يتدخلن في القرارات الشخصية. ذكرت فتاة مطلقة 

الوقت الذي قضته مع زوجها قائلة:

"كان ممنوع آجي عند أهلي غير مرة باألسبوع ومن 
دون نوم، وقرايبي وال حدا أروح عليه، مرضت ما 

سأل فيي وما ر�سي أروح عالدكتور." 
)فتاة متزوجة زواج أطفال، 19(

فهن  الرعاية  دور  في  يسكنن  اللواتي  للفتيات  وبالنسبة 
 لديهن سلطة محدودة، فهن ُيعتبرن قاصرات وتحت 

ً
أيضا

الدار. وكنتيجة لذلك، فإن  الحماية من قبل  مسؤولية 
مقدمي الرعاية إلى جانب إدارة الدار هم المسؤولون عن 

 عن هؤالء الفتيات.
ً
اتخاذ القرارات نيابة

 .
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العالقات االجتماعية وشبكة الدعم

الفئات  جميع  بين  من  الفتيات  أن  البحث  هذا  وجد 
المستضعفة )ما عدا الفتيات في دور الرعاية( اعتمدن 
على  للحصول  المباشرين  العائلة  أفراد  على  الغالب  في 
 بشكل خاص بالنسبة للفتيات 

ً
الدعم. وكان هذا صحيحا

مع  والتعامل  التنقل  على  محدودة  قدرة  لديهن  اللواتي 
الفتيات من  إلى ذلك، ُوجد أن  العالم الخارجي. إضافة 
حيث  من  محددة  تحديات  واجهن  المختلفة  الفئات 

الحصول على الدعم. 

األطفال،  عمالة  في  انخرطن  اللواتي  الفتيات  حصلت 
على  العشوائية،  المخيمات  في  يعشن  اللواتي  وخاصة 
مكان  في  يعشن  وكّن  للغاية،  محدودة  دعم  شبكات 
محصور وكانت عالقاتهن مقتصرة على عائالتهن. وبخالف 
 
ً
مصدرا العمومة  وأبناء  األشقاء  كان  واألمهات،  اآلباء 
 مع العالم الخارجي ألن 

ً
للدعم. لم تختلط الفتيات كثيرا

 لكونهن فتيات، 
ً
حركتهن كانت مقيدة بشكل خاص نظرا

.
ً
ولهذا كانت عالقاتهن محدودة أيضا

"ما بنقدر نطلع حتى على الدكانة، كل �سي عيب... 
أخوي بيروح ألنه ولد."  )طفلة عاملة، 15(

السابقة  البحوث  مع  إلیها  توصلنا  التي  النتائج  تتما�سى 
حول زواج األطفال في األردن، والتي أظهرت أن الفتيات 
التكيف  في  بالغة  صعوبة  يجدن   

ً
مبكرا يتزوجن  الالتي 

مع الحياة الزوجية، ويعزى ذلك في الغالب إلى التدخل 
وبالنسبة  للزوج.  الممتدة  األسرة  قبل  من  المستمر 
للفتيات المتزوجات، وبسبب عيشهن مع أهل الزوج، فإن 
معظمهن يعانين من مشاكل مع أسر أزواجهن وتدخلهم 
في صنع القرار للزوجين والعالقة الزوجية. باإلضافة إلى 
ذلك، تحدثت العديد من الفتيات عن مشاكل مع أفراد 
إخوته،  زوجات  أو  الزوج  أخوات  مثل  اآلخرين  األسرة 
اللواتي يملن إلى التدخل في القضايا الشخصية والتحدث 

عن الفتيات بسوء أمام أزواجهن. 

أخته  ورا  من  متأخرة  أصحى  أخاف  "كنت 
تحكيلي  بتروح  ألمها  تحكي  تروح  ما  عشان 

ليش نايمة لهسا افر�سي حدا إجا عليكي."
)فتاة متزوجة زواج أطفال، 19(

النتائج
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ً
وقد تبين لنا أن الفتيات ذوات اإلعاقة يعتمدن اعتمادا
 على أفراد العائلة المباشرين في األنشطة اليومية؛ 

ً
كبيرا

أمهاتهن،  من  الدعم  على  يحصلن  غالبيتهن  أن  حيث 
وبعضهن يحصلن عليه من كال الوالدين، والبعض اآلخر 

من األخوة واألخوات.

" أمرات بحتاج لخواتي يساعدوني باللباس ما بقدر 
لحالي." )فتاة ذات إعاقة، 18( 

كما تسعى بعض الفتيات ذوات اإلعاقة إلى الحصول على 
يتعلق  فيما   

ً
خاصة المجتمعية،  المنظمات  من  الدعم 

باألدوات واألجهزة التي يحتجن إلیها.

وكانت الفتيات من األسر الفقيرة اللواتي تمت مقابلتهن في 
هذا البحث هن أكثر من استشهد بالمعلمين والمنظمات 
منهن  الكثيرات  تذهب  إذ  للدعم.  كمصدر  المجتمعية 
لتلقي  فقط  ليس  المجاورة  المجتمعية  المنظمات  إلى 
 للمشاركة في األنشطة الترفیهية 

ً
الدعم المالي، وإنما أيضا

وبناء  أخريات  فتيات  مع  للتفاعل  لهن فرصة  توفر  التي 
دعم  مصدر  الصديقات  كانت  وبينما  معهن.  العالقات 
المستضعفة،  الفئات  الغالب ضمن  في  الفتيات  لجميع 
يتعلق  الفقيرة تحديات فيما  الفتيات من األسر  واجهت 
بتكاليف النقل لزيارة األصدقاء أو األقارب، مما أدى إلى 

الحد من شبكات الدعم الخاصة بهن.

"ما بنزور قرايبنا كتير ألنه أبوي ما بيقدر يتحمل 
تكاليف املواصالت." )فتاة تعيش في فقر، 17(

الرعاية  دور  في  للفتيات  االجتماعية  فالشبكات   ،
ً
وأخيرا

كانت في الغالب محدودة مع األشخاص المتواجدين في 
مقربات من مقدمي  أنهن  الفتيات  أوضحت  فقد  الدار. 
الرعاية واألخصائيات االجتماعيات األخريات كما لديهن 
عالقات صداقة مع أقرانهن داخل البيوت. ذكرت معظم 
البيولوجية  عائالتهن  من  مقربات  غير  أنهن  الفتيات 
من  وتاريخ  مفككة  عائالت  من  أتين  معظمهن  أن  حيث 
مع  السابقة  تجاربهن  وبسبب  واإلهمال.  المعاملة  سوء 
عائالتهن، أبدت هؤالء الفتيات أكثر الضغوطات النفسية 

والصدمات.

"صاحبتي فرح مرت بنفس ظروفي، أنا أمي ماتت 
بجريمة قتل وهي أخوها مات بجريمة قتل." 

)فتاة فاقدة سند أسري، 16(

توأم  همه  الصغار  إخواني  كثير  "بحب 
بشتاقلهم إلني أنا ربيتهم لما كانوا بالكوفلية، 
أمهم تركتهم وضلوا عندي ... هال صار عمرهم 
13 ... كمان لما أكون بدي أحكي معهم وترد 
أول أمهم بتصير تحكيلي قصص هيك بتتعب 
نفسيتي إنه عن اخواني وكيف همه مريضين 
كثير."  وبتأثر  نفسيتي  بتتعب  الضرب،  من 

)فتاة فاقدة سند أسري، 16(
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التطلعات املستقبلية

الملتحقات  الفتيات  أن  البحث  خالل  من  استنتجنا 
23 من  ، إذ تطمح 

ً
بالمدارس لديهن تطلعات كبيرة جدا

بين 29 فتاة من الملتحقات بالمدرسة بالوقت الحالي إلى 
إكمال تعليمهن الثانوي والتسجيل في الجامعة. وشملت 
الطفل،  وتربية  والتمريض،  الطب،  اهتمامهن  مجاالت 
والمحاسبة، وهندسة الحاسوب، والترجمة، وعلم النفس 
الفتيات  تطمح  ذلك،  إلى  باإلضافة  االجتماعي.  والعمل 
التوجيهي  امتحانات  أكملن  الالتي  المتزوجات  الثالث 
المحاسبة  دراسة  في  مهتمات  وهّن  العالي  التعليم  إلى 

والقانون واألدب اإلنجليزي.

تنجذب الفتيات اللواتي انسحبن من المدرسة إلى العمل 
الفتيات  من  الكثيرات  ذكرت  حيث  المنهي،  والتدريب 
رغبتهن في العمل الكتساب قدر من االستقالل المالي. كما 
أدركت العديد من الفتيات أن الوقت قد فات بالنسبة 
أو  تعلمهن مهنة  المدرسة، وبالتالي فإن  إلى  للعودة  لهن 
الفتيات  بعض  أن  حين  وفي  لهن.  فائدة  أكثر  هو  مهارة 
يرغبن في االنضمام إلى دورات في التجميل، أرادت أخريات 
تعلم الطهي، بينما ذكرت اثنتان اهتمامهن باالنضمام إلى 

قوات األمن العام.

من  أكثر  األطفال  عمالة  في  المنخرطات  الفتيات  كانت 
إلكمال  الدراسة  مقاعد  إلى  العودة  في  الرغبة  أظهرن 
إحدى  فقالت  مختلفة.  مهنة  في  والعمل  تعليمهن، 
الفتيات التي تعيش في أحد المخيمات العشوائية وتعمل 

في مزرعة: 

"أنا الزم أكمل تعليمي، أمنيتي اني أكمل تعليمي، 
وملا أكبر بحلم أصير آنسة، وبعرف... إذا بدي أَدِرس 

الزم أنا أدُرس." )طفلة عاملة، 17(

أظهر البحث بوضوح أن الفتيات المنخرطات في عمالة 
 للغاية ويحلمن بحياة مختلفة

ً
 صعبا

ً
األطفال يعشن واقعا

. ففي لوحات الرؤيا/االحالم الخاصة بهن، طمحت 
ً
تماما

الخيمة،  من   
ً
بدال منزل  في  العيش  إلى  منهن  العديدات 

بالمدرسة،  وااللتحاق  األساسية،  احتياجاتهن  وتلبية 
وعيش حياة أكثر راحة.

"اتمنيت انه أكون قاعدة هناك ]صورة شاطئ[ 
أي  أو  بدون أي شغل  وأكون مرتاحة ومبسوطة 
ا�سي. أنا بحب يكون عندي بيت بدل هاي الخيمة، 
نكون مبسوطين ومرتاحين وعنا مستقبل أحسن 

من هيك بكتير." )طفلة عاملة، 17(

عن   
ً
أيضا اإلعاقة  ذوات  الفتيات  أعربت  عام،  وبشكل 

رغبتهن في إكمال التعليم العالي. وتطمح إحدى الفتيات 
أجل  من  المستقبل  في  الخاص  مشروعها  تأسيس  إلى 

االعتماد على نفسها وتحمل تكاليف عالجها الطبيعي.

 "حابة يكون عندي راتب أعتمد على نف�سي... حابة 
أقدر  أم�سي  مش  األقل  على  طبيعي  عالج  أعمل 
بالضرورة  نف�سي مش  أوقف على حيلي وأساعد 

أظل أعتمد على أهلي." )فتاة ذات إعاقة، 18(

الملتحقات  وغير  الملتحقات   – الفتيات  غالبية  أعربت 
بالمدرسة على حد سواء ومن مختلف جوانب الضعف 
بعض  ذكرت  المادية.  األشياء  شراء  في  رغبتهن  عن   -
واإلكسسوارات،  المالبس  مثل  أساسية  أشياء  الفتيات 
بينما قالت أخريات بأنهن يرغبن في الحصول على هواتف 
محمولة، وتحلم بعضهن بامتالك منزل وسيارة. كما تبين

لنا بأن السفر كان رغبة مشتركة، حيث كانت الكثيرات 
تطمحن للسفر إلى أماكن مثل فلسطين وتركيا وفرنسا.

النتائج
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في  األطفال  إنجاب  أو  الزواج  في  الرغبة  التعبير عن  بدر 
الغالب من قبل الفتيات غير الملتحقات بالمدرسة. وقد 
عبرت فتاة متزوجة عن رغبتها القوية في إنجاب طفل، من 
أجل شغل وقتها وتحسين مكانتها مع والدة زوجها. في حين 
 بالزواج 

ً
أن العديد من الفتيات اللواتي كن مهتمات أيضا

وتكوين عائلة، أعربن عن أن هذا لن يحدث إال بعد إكمال 
الفتيات  بعض  وأشارت  الجامعي.  أو  المدر�سي  تعليمهن 
عن الصفات التي يرغبن أن يجدنها في الزوج المستقبلي 
 
ً
– بتسليط الضوء على رغبتهن في العثور على الحب بدال

من الزواج التقليدي.

وبينه  بيني  حب  في  يكون  تجوزت  إذا  حابة  "أنا 
يعني."  كثير  مش  التقليدي  شفت  ألنه  ]الزوج[، 

)فتاة مطلقة، 18(

"بدي أرتبط بواحد يكون شوي فري يعني اللي كان 
عندي كان معقد جنني باللبس خالني ألبس جلباب 
وعبايات بعدين صار بده بس لون أسود وممنوع 

أحط مكياج." 
)فتاة متزوجة زواج أطفال – منفصلة، 19(

الفتيات  لدى  ظهرت  التي  الرئيسية  التحديات  كانت 
الفتيات  مجموعتي  ولدى  الضعف  جوانب  مختلف  من 
حول  تدور  بالمدرسة(  الملتحقات  وغير  )الملتحقات 
ر الفقر على كل 

ّ
نقص الموارد وتكاليف المعيشة. فقد أث

من التنقل، والوصول إلى الموارد، وحرية اتخاذ القرارات، 
أو  التدريبات  إلى  والوصول  التعليم،  على  والحصول 
الخدمات، والعديد من جوانب الحياة األخرى. كما ذكرت 
األطفال  وعمالة  األطفال  زواج  في  المنخرطات  الفتيات 

بشكل خاص مدى صعوبة الوضع المالي لهن وألسرهن.

 لو بفكر بدي أفطر ما بكون في 
ً
 أحيانا

ً
"يعني مثال

ا�سي بالبيت إنه آكل يعني، احنا مش من الناس 
 بنجيب فطور مخصص مشان املدارس." 

ً
الي مثال

)فتاة تعيش في فقر، 16(

"أنا هسا بمرحلة إنه ال بتسمحلي ال إني أحكيلك 
أنا  اه بدي أتجوز وال أحكيلك أل ما بدي أتجوز 
بالنسبة الي عندي طموحات، عندي أحالم، عندي 
كتير أشياء بدي أعملها ممكن ما عشت الحياة اللي 
أنا بدي اياها أو ما عشت طفولة زي اللي عاشوها 
الناس العاديين فإنه حابة إني أصنع مستقبل حلو 

الي." )فتاة تعيش في فقر، 17(

عبرت الفتيات اللواتي يسكنن في دور الرعاية عن قلقهن 
بعد  بمفردهن  العيش  للمستقبل وقدرتهن على  بالنسبة 
التخرج من دور الرعاية – في عمر ال 18. فبينما كانت 
بعضهن تشعرن بالقلق بشأن العثور على مكان للعيش 
فيه، كانت األخريات تتمنين لو أن عائالتهن البيولوجية 
إلكمال  يطمحن  اللواتي  للفتيات  وبالنسبة  تحتضنهن. 
تعليمهن، فهن على دراية كافية بصندوق األمان – وهو 
عبارة عن مؤسسة غير ربحية تزود األيتام بالدعم التعليمي 
– ويتمنين أن يستطعن تأمين التعليم الجامعي والمسكن 
ألن  الفتيات  معظم  وتطمح  المؤسسة.  هذه  خالل  من 

 وعضوات فعاالت في المجتمع.
ً
يصبحن مستقالت ماديا

 
لبعض  المختارة  الرؤيا  لوحات  على  يحتوي   2 الملحق 

المشاركات.

النتائج
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االستنتاجات

يهدف هذا البحث إلى التعرف على الفئات المختلفة من الفتيات المهمشات في األردن واستكشاف أوجه التشابه 
واالختالف في التحديات التي يواجهنها. وقد كشف بأنه على الرغم من أن كل فئة مستضعفة بشكل خاص، إال أن 
العديد من الفتيات يواجهن تحديات مماثلة، بما في ذلك نقص الموارد، ومحدودية الوصول إلى الفرص والخدمات، 
باإلضافة إلى محدودية القدرة على التنقل وامتالك السلطة.  ومع ذلك، فإن الفتيات اللواتي يندرجن تحت أكثر من فئة 
 من أهم العوامل التي تساهم في تحقيق 

ً
 – باعتبار التسرب من المدرسة واحدا

ً
من فئات الضعف يعتبرن األكثر حرمانا

هذه الدرجة من الحرمان. وبغض النظر عن العمر وفئة الضعف، فقد ُوجد أن التسرب من المدرسة يعمل على التأثير 
على جميع النواحي األخرى من حياة الفتيات بما في ذلك الشبكات االجتماعية، وحرية الحركة، والرفاه، والوصول إلى 

الخدمات، والقوة في صنع القرار، والمسارات المستقبلية. 

ومن أجل ضمان وصول الفتيات للموارد والخدمات التي يحتاجونها، فإن على صانعي السياسات، وممار�سي المهن، 
والبرامج  السياسات  تصميم  عند  والمتقاطعة  الخاصة  الضعف  نقاط  االعتبار  بعين  يأخذوا  أن  المدني  والمجتمع 

والتدخالت من أجل تزويدهن باالحتياجات األساسية وتعزيز الحماية االجتماعية.
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