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 الملخص التنفيذي
 تحت 5472 رقم الرسمية الجريدة عدد في ونشرت والقاصرات القاصرين لزواج الجديدة التعليمات صدرت 2017في نهاية عام 

 لعام( 1) رقم عشةةةةةةرة الثامنة يكمل ولم عمره من شةةةةةةمسةةةةةةية سةةةةةةنة عشةةةةةةرة الخامسةةةةةةة أكمل لمن بالزواج اإلذن منح تعليمات" عنوان
 بهذه ويعمل ،"2010 لعام( 36) رقم الشةةةةةةةةةةةةةةخ ةةةةةةةةةةةةةةية األحوال قانون  من( 10) المادة من( ب) الفقرة بموجب صةةةةةةةةةةةةةةادرة 2017
 شةةةةهد، و 2011 لعام عشةةةةرة الثامنة سةةةةن دون  هم لمن بالزواج اإلذن منح تعليمات تلغى فيما ،1/8/2017 من إعتبارا   التعليمات
عاما (،  51-18في عقود تزويج األطفال التي كان فيها أحد الزوجين أو كالهما ضةةةةةةةةةةةةةةمن الف ة العمرية )ارتفاع  2020عام 

% من مجمل عقود الزواج العادي 11.8عقدا  لفتيان قاصةةةةةةةةةةرين، و نسةةةةةةةةةةبة  194لفتيات قاصةةةةةةةةةةرات وعقدا   7964لت ةةةةةةةةةةل الى 
 7224% )10.6والي كانت فيه نسةةةةةةةبة تزويج القاصةةةةةةةرات  2019% مقارنة مع عام 1.2والمكرر، وكان هذا االرتفاع بنسةةةةةةةبة 

 عقدا (.

 من% 95 و نسةةةةبة طلبا   6401 لةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اإلذن منح تم طلبا ، 6740حيث اسةةةةتقملت مكاتب اإلصةةةةالي والترهيل األسةةةةري ما يقارب 
 مما حالة 7964 بلغت 2020 عام القاصةةةةرات تزويج حاالت عدد برن علما   ،%5 و نسةةةةبة طلبا   339 ورفض الطلبات، مجموع
تم  ، ولم يتم توضيح أسباب الطلبات التياألسري  والتوفيق والوساطة االصالي مكاتب على عرضها يتم لم طلبا   1224 برن يفيد

 .رفضها من قمل المكاتب

ية، عاما  وقراءة األرقام ال ةةةةادرة عن الجهات الرسةةةةم 18وفي سةةةةيار نشةةةةر التعليمات التي تنالم منح االذن بالزواج لمن هم دون 
لحد اكالمذكورة سةةابقا ، تتسةةاءل جممية معهد تضةةامن النسةةاء األردني، عن دور هذه المعايير في التقليل من اواج القاصةةرات او 

أظهرت ارتفاعا  عن السةةةةنة السةةةةابقة، وعلى الرغم من انها شةةةةهدت انخفاضةةةةا   2020ى الرغم برن النسةةةةب ال ةةةةادرة لعام منه، عل
، الورقة االسةةةةةةةةةةتطال ية هذهومن هنا انطلقت أهمية ولكن هذا االنخفاض لم يحدث أثرا  واضةةةةةةةةةةحا  على النسةةةةةةةةةةب الكلية لكل عام، 

رقة من وتنفذ هذه الو ، اواج القاصةةةةةةةةرات والتقليل منه، ومده فعاليتها وتطميقهامعرفة دور هذه المعايير في الحد من الى هدف تو 
 ، IRCمع المنالمة الدولية لإلغاثة قمل جممية معهد تضامن النساء األردني و الشراكة 

 المنهجية:

 على: الورقة تعتمد منهجية هذه

 أواًل: البيانات الثانواة

 ثانيًا: البيانات األولية
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 الثانواةأواًل: البيانات 

وللح ةةةول على الميانات األولية الى سةةةجالت اإلح ةةةاءات الرسةةةمية ال ةةةادرة عن الجهات الوقة تمت العودة في هذا الجزء من 
، واالعتماد أيضةةا  على الدراسةةات 2020الرسةةمية، مثل إح ةةاءات عقود تزويج األطفال ال ةةادرة عن داضرة قاضةةي القضةةاة لعام 

 أسةةةباب اواج القاصةةةرات او المبكر، حيث تعددت تسةةةمياته، فهناله من يسةةةميه اواج األطفال،بحاث السةةةابقة التي بحثت في واأل
ضق . )للمزيد حول األرقام والحقاعاما   18وهناله من يطلق عليه اواج القاصةةةةةةةرات أو الزواج المبكر، أو اواج من هم دون سةةةةةةةن 

 ة األرقام والحقاضق(.ي جزء المنهجي\انالر واإلح اءات الرسمية

 ثانيًا: البيانات األولية

في معرفتها حول تطميق معايير منح األذن بالزواج لمن هم دون سةةةةن  "تضةةةةامن"ومن أجل الح ةةةةول على الميانات التي تسةةةةعى 
 والقاضم على المنهج التشةةةةةةةةةةةةاركي في جمع الميانات، وذله من  الل ،عاما ، فقد تم االعتماد على منهج المسةةةةةةةةةةةةج االجتماعي 18

ع اداتي جمع الميانات )االسةةةةةةةةةةتميان، المقابالت( ويذكر أن أسةةةةةةةةةة لة االسةةةةةةةةةةتميان والمقابالت قاضمة على المنهج التشةةةةةةةةةةاركي في جم
 عاما  )للمزيد حول 18سةةةةةةةن من  الل العودة الى معايير منح األذن بالزواج لمن هم دون الميانات، حيث تم ت ةةةةةةةميم األسةةةةةةة لة 

 ي الملحقات(.\المعايير انالر

، والمحور الثاني المتخ ص عن معلومات شخ ية ضمن عينة الورقة تضمن االستميان محورين اساسين: المحور األول  بارة
أسةةةةةةةةةةةة لة مفتوحة تم طرحها على  8عاما ، و ينما تم ت ةةةةةةةةةةةةميم  18حول أسةةةةةةةةةةةة لة معايير منح األذن بالزواج لمن هم دون سةةةةةةةةةةةةن 

أسةة لة المقابالت تم ت ةةميمها أيضةةا  من  الل المشةةاركات أثناء جمع الميانات من  الل المقابالت الشةةخ ةةية، ويذكر أيضةةا  ان 
 ة.المعايير الموجود
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 العينة حسب الجنسية

نسبة و  132من األردنيات، والالج ات السوريات بحيث بلغ عدد األردنيات متزوجة  إمرأة  266 ورقة  )العينة(شاركت في هذه ال
 %.50.37و نسبة  134%، بينما الالج ات السوريات 49.62

 مشاركة. 266جميع المشاركات من االناث والبالغ عددهّن : حسب الجنس

 على النحو اآلتياألردن  ات على محافال الورقة االستطال يةتواعت عينة : المحافظةحسب 
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 االستخالصات

 وجاءت أبراها على النحو اآلتي: االستخالصاتالى العديد من  ورقةتوصلت هذه ال

 يهاالمن وص عل التعليماتعاما  وفق  18الفتيات القاصرات ال يعلمّن بمعايير منح االذن بالزواج لمن هم دون سن الةةة -1
 ، وال يوجد ما يوضح القيمة القانونية لكل مميار من هذه المعايير.غير وعيعن   موافقة مما يؤدي الى 

منح القاضي  أمام يفتح الباب على م را يه من م طلح )وجوب(( بدال  4في المادة ) (مراعاة)استخدام م طلح ان  -2
 عقد الزواج.لالمعايير الواجب توافرها ب تخلصالحيات تقديرية كميرة قد 

حو ان دورة ترهيل المقملين على الزواج غير واضحة وغير مفهومة لده الخاطمين، فقد جاءت نتاضج هذا الجزء على الن -3
ها؛ ل يخضةةةةةعنّ  لم% 88.72 بينما الزواج، على المقملين لدورة بخضةةةةةوعهنّ  المشةةةةةاركات من% 11.27 اآلتي: تشةةةةةير
 ضةةةةةةةةةةةةعّن لها حسةةةةةةةةةةةةب االجراءات المتبعة، ولكن بسةةةةةةةةةةةةمب طريقة طرحها الغير مفهومة، يعتقدن  عدم  بينما يعتقد انهنّ 
  ضوعهّن لها.

رد معايير و ال، على الرغم من ان و جزاءاتاجراءات أ أي أو هذه المعايير ضةةةةةةةمانات اكمال االناث تعليمهنّ  لم يرد في -4
ن الزواج حيث ان هناله الكثير من الحاالت التي وردت كا، أن ال يكون الزواج ساااااببًا في االنقطاا عن التعليم " بها

رقام األ ولكن لم تسةةةةةتطيع االلتحار بالدراسةةةةةة، سةةةةةمبا  في انقطاعها عن التعليم على الرغم من اشةةةةةتراطها اكمال تعليمها و 
 .المتعلقة بعدد القاصرات المتزوجات الالتي ال زلن على مقاعد الدراسة غير متاحة

( من هذه المعايير جاءت على 3مميار واحد على اآلقل مع آ ر غير واضةةحة، الن المادة رقم )ان إجراءات ا تالف  -5
 من عشرة الخامسة أكمل من بزواج يأذن أن للقاضي يجوز“ أنه على التعليمات من( 3) المادة النحو اآلتي: ن ت

، وهذه ”التعليمات هذه ألحكام وفقاً  المصاااالحة تقتضاااايها ضاااارورة زواجه في كان إذا عشاااارة الثامنة يكمل ولم عمره
( من التعليمات 11المادة تعطي صةةةةالحيات أكثر للقاضةةةةي دون اشةةةةتراي موافقة قاضةةةةي القضةةةةاة، ومخالفة للمادة رقم )

 نفسها، وتلغي موضوع الرقابة على قرارات منح االذن بالزواج، وترسيس ملف لكل حالة.
 تمت الموافقة عليها، بينما 2020والوسةةةاطة االسةةةرية لعام  % من الطلبات التي تمت احالتها لمكاتب اإلصةةةالي95ان  -6

قرار الرفض لم % من الطلبات لم ت ةةةةةةةةةةةةةةدر بها اذونات بالموافقة، ولكن على الرغم من رفض هذه الطلبات اال ان 5
 أسباب رفضها، كما لم توضح أسباب القمول.يوضح 

 أن يتحقق  علىفي هذه التعليمات غير واضةةةةةةةةةةةةةةحة والذي نص  4( في المادة 2ان منهجية التاكد من المميار رقم ) -7
هناله ا تالف وتباين في طريقة معرفة اال تيار والرضةةةةةةةةةةةةا من قمل حيث  ، القاضااااااااي من الرضااااااااا واالختيار التامين

فقد أفادت المشةةةةةةةةةاركات من مختلف المناطق برن طريقة التركد بعضةةةةةةةةةها جاء من  الل السةةةةةةةةةؤال الخاطب والمخطو ة، 
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ن  الل تكرار السؤال أكثر من المباشر، و عضها من  الل الجلوس مع طالمي األذن والسؤال بسرية، و عضها جاء م
 مرة أمام الجميع.

"، السااان بين الطرفين الخمساااة عشااار عاميتجاوز فارق اال  أن "(4( مميار )4ورد في هذه المعايير في المادة رقم ) -8
 .كمير جدا  بالنسبة لزواج القاصر هو فارر و 

وتعليمات منح اإلذن بالزواج لمن أكمل الخامسةةةة عشةةةرة سةةةنة  2019لعام  15لم ينص قانون األحوال الشةةةخ ةةةية رقم  -9
ضةةةةمنا  على األثر المترتب على مخالفة ، صةةةةراحة أو 2017( لعام 1شةةةةمسةةةةية من عمره ولم يكمل الثامنة عشةةةةرة رقم )

فة من التعليمات، و التالي لو أراد المشةةةةةةةةةرع بطالن أو فسةةةةةةةةةاد عقد الزواج عند مخال 4هذه الشةةةةةةةةةروي الواردة في المادة 
 .الشروي لرتب عليه أثرا  بنص القانون 

ضةةمن العينة المشةةاركات  هناله عالقة بين ممارسةةة العنف على القاصةةر و ين قمولها للزواج، حيث ذكرت العديد من -10
 اسةةةتمرتو منه  نّ تخل ةةةللتخلص منه، ولكن بعضةةةهّن لم يالى الزواج  نّ للعنف دا ل األسةةةرة مما دفع به نّ تعرضةةةانهّن ي

على أنه  0182-2017وتشةةةير نتاضج مسةةةح السةةةكان وال ةةةحة األسةةةرية لعام  ،اواجمن قمل األ ممارسةةةة العنف عليهنّ 
الالتي سةةةةمق لهن الزواج كلما إرتفعت نسةةةةبة من يمررن ضةةةةرب األاواج لهن، كلما إنخفض سةةةةن النسةةةةاء المتزوجات أو 

فقن على سةةةةةمب محدد عاما ( وا 19-15% من النسةةةةةاء المتزوجات من الف ة العمرية )62.5حيث أظهرت النتاضج برن 
ره العمرية األ وهذه النسبة هي األعلى بين جميع الف ات  ،ألاواج ب فعهن أو ضر هنواحد على األقل كممرر لقيام ا

 .% من األاواج69% و 46علما  برن النسبة لجميع الف ات العمرية من الزوجات  ،للنساء المتزوجات
زواج   اثبات مقدرة الخاطب على االنفاق ودفع المهر وتهيئة بيت ال" 7( 4ان المميةار الذي ورد في المةادة رقم ) -11

 غير واضح بالنسبة لوساضل التحقق من قمل المحكمة.
ا به المحكمة افهام المخطوبة حقها في اشتراط أي شرط يتحقق له( في هذه المعايير ن ت على "7ان المادة رقم ) -12

ر من الكثي أبدتمصااااااالحة وفقًا ألحكام القانون وتضااااااامين أية شاااااااروط ترغب بها في حجة األذن عند إصااااااادراها   
ي يها بما ه، بسةةةمب عدم وع(ال يوجد)معايير تقول من قمل المحكمة بناء  على هذا ال القاصةةةرات عند توجيه سةةةؤال لهنّ 

، تم سةةةؤالهّن حول ان كان لهّن ر بة في وضةةةع شةةةرويأنه % من العينة 58.27 افادت حيث ،الشةةةروي التي من حقها
شةةةروي مثل أي ولكن لم يكن هناله شةةةروي بسةةةمب عدم وعيهّن بها و حقوقهّن، والتعمير عن ندمهّن بسةةةمب عدم وضةةةع 

 المستقل، او اكمال التعليم، او عدم تعرضهّن للعنف.الميت توفير 
 عاما  لم من اعطاء الموافقة على قرار الزواج لمن يرغب، 18معايير منح األذن بالزواج لمن هم دون سةةةةةةةةةةةةةةن  لم تحد -13

يتم رفضةةةةها، على الرغم من ان هذه المعايير  ي والوسةةةةاطة األسةةةةرية، ونسةةةةب بسةةةةيطةبعد تحويلها الى مكاتب االصةةةةال
 لتنالم اذن الزواج.جاءت 
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( من هذه 11على الرغم من المعايير أوجمت على المحكمة ان تؤسةةةةس ملفا  لكل حالة حسةةةةب ما ورد من المادة رقم ) -14
متابعة  المعايير تتضةةةةةةةةةةمن المينات والمعزاات التي اسةةةةةةةةةةتندت اليها في قرارها..الم، اال ان الحاالت ال يتم متابعتها، وال

 التعليم. ان كان شري اكمالالشروي ان وجدت، مثال على ذله 
ناة عشارة مان طاب الذكار الاذي لام يكمال الثاماخليشاترط فاي مناح ا)أ( "من هذه التعليمات  (10جاء في المادة رقم )-15

اره  ارة  األذنعم ا اي الدائ ا ان ف ا اؤون القاصرا ا ام ش ا ان قس ا اة م ا اة موافق ا ارز للمحكم ازواج أن يب اة إلو بال ا اك إضاف ا ى ذل
اتيفاء اا ا اات لس ا اي امتطلب اواردة ف اابقة لموادال ا)ب( "، و الس اات احت ا األاال طلب ازواج الت ا اااا  الاي ذن بال اق عليه ا تنطب

فاي  بماداء الارأي فيهاا باإلديراااة التاركات وشاؤون القاصراان فاي الدائارة مل سااس الااواردة فااي هااذه التعليماااتاال
لرغم مما جاء في ا، ولكن على  بالازواج للخاطاب الذكار الاذي لام يكمال الثامناة عشارة مان عماره االذنذلاك طلباات 

ويتم اجراءها بعد رفض منحهم األذن  هذه المادة اال ان هناله حاالت اواج تسةةةةةةةةةةمى "اواج شةةةةةةةةةةرعي" وليسةةةةةةةةةةت قانونية
ن عد رفضةةها يتم اجراء الزواج الشةةرعي، لكن عن، حيث يتقدم كال الخاطمين بمعاملة من أجل اتمام الخطو ة، و بالزواج

 طريق شيم ويتم بعد مدة تثميت الزواج بالمحكمة.
 عاما  يقدم من قمل الفتيات  وتاليا  نص الطلب:  81-15ان طلبات منح االذن بالزواج للف ة العمرية  -16

 

 الموافقة على طلب اواجها.حيث يشير هذا الطلب الى ان الفتاة هي التي ترغب بالزواج وهي من تطلب 
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 التوصيات 

 :بعدد من التوصيات بناء  على النتاضج التي توصلت اليها لورقةتوصي هذه ا

لتعرض تحديد سن أدنى للخطو ة، وكذله تحديد الفترة ما بين الخطو ة والزواج، ووضع شري سنة لحماية الفتاة من ا -1
 للطالر واالنف ال في سن مبكر.

 الحد من السنوات المسموي بها اجراء العقد واقت ارها على سنتين. -2
يتهم للحياة وضع منهاج واضح لدورة ترهيل المقملين على الزواج، وافهام الخاطمين برن هذه الدورة من أجل ترهيلهم وتوع-3

 ية لقضاة وهي )شر األسرية الجديدة المقملين عليها، وذله ضمن المحاور المذكورة سابقا  من قمل داضرة قاضي ا
 وقانونية ونفسية، واجتما ية ومالية وصحية(.

المتزوجات  اجراء مخاطبات رسمية باستمرار من داضرة قاضي القضاة الى واراة التر ية والتعليم تتضمن إلتزام الطالبات-4
متابعته و المتزوجات عن الفتيات  بين الداضرة والواراة وجود سجل رسمي و  بعد الزواج،بااللتحار المدرسي ومتابعتهّن 

 .اأو طالقه\دوريا  لحين اكمال القاصرة تعليمها و
إلغاء نموذج طلب اذن الزواج وتقديمه من قمل القاصر، على ان يتم وضع نموذج آ ر يقدم من قمل ولي أمرها  -5

 الشرعي، والخاطب المتقدم لخطو تها.
ة ان تساؤالت مباشرة وغير مباشرة للتمكن من معرفيجب على القاضي االستماع للفتاة بمفردها و سرية تامة وطري  -6

 تمت ممارسة الضغط عليها من أجل الموافقة.
من كل يتضووجوب وضع كتيب يتم تسليمه الى الفتاة  رفع وعي الفتيات عند تعرضهّن الى الطالر بالحقور القانونية، -7

 مل الزواج.قوحقوقها باالنف ال والطالر، وذله ما يتعلق باآلثار المترتبة على الزواج والمسؤوليات والحقور الزوجية 
لطلب، شهور من تاريم تقديم ا 6اال بعد انقضاء  18ان ال يتم الرد على طلب منح األذن بالزواج لمن هم دون سن   -8

و الل هذه المدة يجب  ضوعهما للدورات التدريمية والتعارف على بعضهما بعضا ، ومتابعة اجراء الدراسات 
 االجتما ية.

سة عشر ان ال يتجاوز فرق السن بين الطرفين الخم"الحد األعلى لفرر السن بين الطرفين وهو ب تعديل مميار و جو  -9
 ، واستمدالة بعشرة سنوات كحد أدنى. عاماً 

  زواج   يجب على المحكمة مراعاة ما يلي لغايات منح األذن بالشطب م طلح "مراعاة" الوارد في التعليمات  -10
 بم طلح "وجوب"، والنص على اآلثار التي تترتب على مخالفة هذه المعايير.واستمداله 
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اشتراي القاصرة بعقد الزواج يجب ان تكون واضحة واعطاءها أمثلة عملية مثال )يحق له اكمال تعليمه في حال  -11
ء بالشروي رغمته(، أو يحق لِه المطالبة باالنف ال والطالر في حال وجود األسباب مثل العنف او عدم الوفا

 وغيرها..
ق عاما  يحال الى مكاتب االصالي والوساطة األسرية، ان يرف 18المطالبة بكل طلب اذن اواج لمن هم دون سن  -12

 تنسيب المكتب معلال  أسباب الرفض.
يجب وجود عضو أو أكثر من مؤسسات المجتمع المدني و اصة المؤسسات النسوية في مكاتب االصالي  -13

 والوساطة األسرية.
 النص صراحة على اآلثار المترتبة على اجراء عقد الزواج مع وجود مخالفات للمعايير والشروي الموجودة في -14

 التعليمات.
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 األول لمبحثا

 المقدمة
 من العمر، سيجعلني ضحية"، هكذا تعالت 17الةةةةةةةةةةةةةةة عاما ، رغم أنني لم أبلغ  13بةةةةةةةةةةةةةةة لم أكن أعلم أن الزواج من رجل يكمرني "

لدراسات اعاما ، وأصبحّن مطلقات قمل بلوغهّن سن الرشد، وتشير  18األصوات تجاه الزواج المبكر للفتيات اللواتي لم يملغّن ال 
 غر سن ه نالرا  لاالقليمية أن بعض حاالت الزواج المبكر سجلت بناء  على "التحايل على القانون" ال يسجلون الزواج وال يثمتون

أن  حيث يره الكثير، (2014بالش ) الطالر.الفتاة مما يؤدي إلى انعكاسةةةةةةةها سةةةةةةةلبا  على اسةةةةةةةتمرار الزواج، و التالي تتجه الى 
 الزواج للفتاة ستره.

عليمات لتوتباينت اآلراء حول ا ، ”كانت التعليمات تره بزواج الذكر القاصةةر اسةةتثناء، بينما األصةةل هو تزويج األنثىفي األردن 
الجديدة التي صةةةةدرت فيما يخص منح األذن بالزواج لمن أكمل الخمسةةةةة عشةةةةرة ولم يكمل الثامنة عشةةةةرة التي صةةةةدرت في نهاية 

ها ، حيث بدء العمل ب2011، عن تله التعليمات الموجودة في القانون لعام 2017عام  والمستندة الى قانون األحوال الشخ ية
تعميمها لتناليم كيفية إعطاء اإلذن، وتنتقد جممية معهد تضةةةةةةةةةةةةةةامن ذه التعليمات بهدف وصةةةةةةةةةةةةةةدرت ه 1/08/2017اعتبارا من 

النسةةةاء األردني منح صةةةالحيات أوسةةةع للقاضةةةي دون اشةةةتراي موافقة قاضةةةي القضةةةاة، على تزويج القاصةةةر، وتره أن التعليمات 
 ”.د تقيد بالشرويتكون ألغت الرقابة على قرارات منح اإلذن بالزواج للتركد من أن القاضي ق“بذله 

 وفي اطار تنفيذ أنشةةةطة مشةةةروع "توفير الخدمات ال ةةةحية والحماية المسةةةتدامة لالج ين السةةةوريين وأعضةةةاء المجتمعات المضةةةيفة
هم ٌأل  لمندور معايير منح األذن بالزواج تبحث في " "ورقة استطال ية بحثية"من الف ات األكثر هشاشة في األردن" يتم إجراء 

ويسةتهدف  IRC"، والممول من قمل اللجنة الدولية لإلغاثة مناهضة أو تقليل حاالت الزواج المبكر وااللتزام بهاعام في  18من
 اهذ سةةةةةتهدفتهذا المشةةةةةروع كافة أقاليم المملكة وهي اقليم الشةةةةةمال، اقليم الوسةةةةةط، واقليم الجنوب، في كافة محافالات المملكة، و 

للنسةةةةةةةةةةةةةاء األردنيات  2020إلى  2017هاية عام ن( لألعوام 24-20 في عمر )الفتيات ممن تزوجنّ  االسةةةةةةةةةةةةةتطال ية في عينتها
ا نالرا  لوجود تعليمات جديدة تم تحديثه 2020إلى  2017نهاية عام  ال تياروالالج ات السةةةةةةةةةةوريات، وتعود األسةةةةةةةةةةباب الموجبة 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت الخامسة \لمن أكمل 2017م )المذكورة أعاله( بخ وص منح األذن بالزواج )في قانون األحوال الشخ ية( في نهاية عا
 .2017ها، ولم يكمل أو تكمل الثامنة عشرة لسنة ة\عشرة سنة شمسية من عمره
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 الرئيسية العناصر: اإلطار المنهجي

 المشكلة
 2017الزواج المبكر(، والتي صدرت في نهاية عام االستثناء ) -ذن بالزواجداث تعليمات جديدة لحاالت منح اإلاستح مؤ را تم
 يجب على المحكمة مراعاة ما يلي لغايات منح اإلذن بالزواج: “ن ت على شروي منح اإلذن بالزواج حيث جاء فيها:  حيث

 .( من القانون 21أن يكون الخاطب كفؤا  للمخطو ة وفقا  ألحكام المادة ) -1
 أن يتحقق القاضي من الرضا واال تيار التامين.  -2
با  الم لحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة و ما تراه مناس أن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها -3

 من وساضل التحقق.
 أن ال يتجاوا فارر السن بين الطرفين الخمسة عشر عاما .  -4
 أن ال يكون الخاطب متزوجا .  -5
 أن ال يكون الزواج سمبا  في االنقطاع عن التعليم المدرسي. -6
 المهر وتهي ة بيت الزوجية. إثبات مقدرة الخاطب على اإلنفار ودفع -7
 .إبراا وثيقة الفحص الطمي المعتمد  -8

ي /انظر) ذن بالزواجالشةةةةةةةخ ةةةةةةةية المنالمة لتعليمات منح اإلالتي وردت في قانون األحوال الى جانب العديد من المواد القانونية 
وفي ظل العودة الى االرقام ال ةةةةةادرة عن داضرة قاضةةةةةي القضةةةةةاة بخ ةةةةةوص إجمالي حاالت الزواج الخاص بالزوجة  ،(المالحق

 بعد صةةةةدور هذه التعليمات نجد تباين في األرقام، وتباين 2020الى  2017التي سةةةةجلت لده المحاكم الشةةةةر ية منذ نهاية عام 
% من 96.3مكاتب اإلصالي والتوفيق األسري وافقت على  2018ام في حاالت منح الموافقة على الزواج المبكر، فمثال في ع

 .يل هذه األرقام في الجزء التالي()وسيتم تف  .طلبات منح اإلذن بتزويج القاصرات

ير في تطميق معاي االلتزام مده عنتبحث هنا  الورقةهذه األرقام والنسب تعكس وجود حاالت اواج مبكر في المجتمع، ومشكلة 
 ، ومن قمل جميع األطراف.يع المنود الواردة دون استثناءفي جمذن بالزواج المبكر الواردة في تعليمات منح اإلالشروي 

 لتساؤالتا
االذن  هل تم االلتزام بكافة معايير منح: عليهوالتي تسةةةةةعى الى االجابة  المشةةةةةكلة الرضيسةةةةةيةالتسةةةةةاؤل الرضيسةةةةةي من  الل  ينمثق

صااية في ساانة شاامسااية من عمره ولم يكمل الثامنة عشاارة الواردة في قانون األحوال الشااخبالزواج لمن أكمل الخامسااة عشاارة 
 ؟ وفي حال مخالفة أي بند ما هي االجراءات المتخذة؟2017نهاية عام 
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 اسةةةتخدامهاوالتي سةةةيتم )الكمية والنو ية(،  سةةةتطالعمنهجية اال الفر ية ضةةةمنينمثق عن التسةةةاؤل الرضيسةةةي مجموعة من االسةةة لة 
 (.الملحقاتي \أنظراألسئلة المفتوحة  /)االستبانة(، ستطالعي جزء منهجية اال\. )أنالرجمع الميانات الل 

 لورقة أهمية ا

 :جزضين أساسين وهما: األهمية المعرفية، واألهمية العلمية على النحو اآلتيتنقسم أهمية الورقة في 

 األهمية المعرفية
اللتزام وء على اضةة: أهمية معرفية حول تسةةليط الأولهماتعود الى جزضين أسةةاسةةيين تي تكتسةةمها هذه الورقة ان األهمية المعرفية ال

ألهميةة او عةدم االلتزام في تطميق المعةايير الواردة في تعليمةات منح اإلذن بةالزواج في حةاالت الزواج المبكر )االسةةةةةةةةةةةةةةتثنةاء(، وا
 ما .عا 18ضة الزواج المبكر أو التقليل معدد حاالته للفتيات أقل من عمر المعرفية الثانية في دور هذه التعليمات في مناه

 األهمية العلمية
ة في هامة لده مجتمع الباحثين ومنالمات المجتمع المدني المحلية والدولية، و اصةةةعلمية أهمية  توفر هذه الورقة االسةةةتطال ية

لتسةةةةةةةليط الضةةةةةةةوء على االجراءات المتخذة في سةةةةةةةميل مكافحة ، األحوال الشةةةةةةةخ ةةةةةةةيةقانون  التعليمات المنالمة ألمور الزواج في
يع الزواج ولمعرفة الى اين وصةةةلت الجهود الممذولة لده المهتمين والمهتمات في مواضةةة عددها، وتقليل\أو حاالت الزواج المبكرة

ع، ارتباطها في ز الوعي ومده تطميقها في المجتم، ولمعرفة الى أين وصةةةةةةةةةةةةةلت جلسةةةةةةةةةةةةةات تعزيواتاحتها ونشةةةةةةةةةةةةةر نتاضجها المبكر
 التعليمات المنالمة في قانون األحوال الشخ ية.

 األهداف 
 تسعى الورقة الى:

 .عام 18ذن بحاالت الزواج المبكر للفتيات أقل من عايير الواردة في تعليمات منح اإلمعرفة االلتزام بتطميق الم -1
 عام. 18معرفة دور المعايير في مناهضة حاالت الزواج المبكر للفتيات أقل من  -2
 عام. 18معرفة دور المعايير في تقليل عدد حاالت الزواج المبكر للفتيات أقل من  -3
 .2020الى  2017معرفة األرقام ال ادرة عن داضرة قاضي القضاة لألعوام من نهاية  -4
 التعرف على مده االلتزام بمعايير الزواج المبكر ال ادرة عن داضرة قاضي القضاة. -5

 المنهجية
سةةةةةيتم و  ،سةةةةةعى للكشةةةةةف عن الحقاضق والواقع االجتماعي المتمثل بزواج القاصةةةةةراتت( ةتحليلي ة)وصةةةةةفي البحثية الحاليةتعد الورقة 
على نوعين من الميةانةات، النوع األول من الميةانةات هي بيةانةات نالريةة ثةانويةة، والنوع الثةاني من الميةانةات هي بيةانةات  االعتمةاد
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تف ةةيلها  المقابالت(؛ وسةةيتمعلى المسةةح االجتماعي )للميانات الكمية( والمنهج النوعي ) اعتمادا   ،العينة دا ل المجتمعأولية من 
 تاليا :

 البيانات الثانواة :أوالً 

اضةةةةةةةي قعلى الميانات الثانوية )الحقاضق واألرقام(، وهي بيانات وتقارير سةةةةةةةنوية صةةةةةةةادرة عن داضرة  في هذا الجزء سةةةةةةةيتم االعتماد
، وداضرة االح ةةةةةةةاءات العامة، والجهات الرسةةةةةةةمية 2020-2017القضةةةةةةةاة فيما يخص اح ةةةةةةةاضيات الزواج المبكر وذله لألعوام 

 ابقة في حقل الزواج المبكر و اصة اواج األطفال.األ ره التي تنتج الميانات االح اضية، ومراجعة األدب والدراسات الس

 االحصائية( المؤشرات (وحقائقأرقام 
عدد عقود الزواج والتي كانت فيها ( ب2018-2014تشةةةةةةةير األرقام ال ةةةةةةةادرة عن داضرة قاضةةةةةةةي القضةةةةةةةاة آل ر  مس سةةةةةةةنوات )

 10907، و2015قاصرة عام  10866، و2014قاصرة عام  10834عقدا ، حيث تم تزويج  51267الفتيات القاصرات طرفا  
معهد تضةةةامن  )جممية .2018قاصةةةرة عام  8226العدد الى  وانخفض، 2017قاصةةةرة عام  10434، و2016قاصةةةرات عام 
 (2020النساء األردني 

 ةةةل عاما ( لت 18-15التي كان فيها أحد الزوجين أو كالهما ضةةةمن الف ة العمرية ) 2019عقود الزواج  الل عام  توانخفضةةة
%، 10.6عقدا  لفتيان قاصةةةرين من مجمل عقود الزواج العادي والمكرر وصةةةلت الى  295عقدا  لفتيات قاصةةةرات و 7224الى 

)نفس المرجع ..%11.6ي كانت فيه نسةةةةةةةةةةةبة تزويج القاصةةةةةةةةةةةرات والذ 2018% مقارنة مع عام 1بنسةةةةةةةةةةةبة  االنخفاضوكان هذا 
 السابق(

التي و  ،في إجمالي حاالت الزواج الخاص بالزوجة 2020وحسةةةةةب آ ر االح ةةةةةاضيات ال ةةةةةادرة عن داضرة قاضةةةةةي القضةةةةةاة لعام 
و حسةةةب  ،67389عام بلغت  18سةةةجلت لده المحاكم الشةةةر ية الواقعة ضةةةمن محافالات المملكة حسةةةب الف ة العمرية أقل من 

 25-21، ومن 12476عام بلغت  20-18الف ة العمرية بين  ، بينما7964عاما   18عينة وتف يلها ضمن األعمار أقل من ال
 .26725عام بلغت 

عاما  سةةةةةجل  20-18عقدا ، بينما الف ة العمرية من  2184عام  18لف ة العمرية أقل من عمان امحافظة العاصااامة سةةةةةجل في و 
عاما ، بينما  18عقدا  لألعمار أقل من  1617تسةةةةةةجيل تم  محافظة اربدوفي عقدا ،  9232سةةةةةةجل  25-21عقدا ، وف ة  3947
سةةجلت الف ة العمرية أقل من وفي محافالة المفرر  عقدا ، 5521سةةجلت نحو  25-21عقدا ، وف ة  2373سةةجلت  20-18ف ة 
 1808عاما  سةةةةةةةجل  25-21عقدا ، وف ة  1169 عاما  سةةةةةةةجلت نحو 20-18عقدا ، بينما في الف ة العمرية من  928عاما   18
 (2020)داضرة قاضي القضاء  عقدا .
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ظة الزرقاءوسةةةةةةةةةةةةةةجةةل في  حاف عةةام،  18عقةةدا  للف ةةة أقةةل من  1571حةةالةةة اواج حيةةث بلغةةت عةةدد عقود الزواج بواقع  9387 م
حالة اواج، فيما بلغت عدد  4111سةةةةةةةةةةةةةةجلت  ة البلقاءوفي محافظ، 25-21للف ة  3332، و20-18عقد للف ة من  2003و

ما في محافظة بين، 25-21للف ة  1592، و20-18عقدا  للف ة من  724وعام،  18للف ة أقل من  508عقود الزواج بواقع 
سةةةةةةةجلت و ، 25-21للف ة  1040، و20-18للف ة  445عام، و 18حالة ألقل من  155حالة اواج منها  2413سةةةةةةةجل  الكرك

 حالة للف ة 605، و 20-18حالة للف ة من  288عام، و  18ألقل من عقدا   145حالة اواج، منها  1467 محافظة معان
 . )نفس المرجع السابق(21-25

 457عام، و  20-18للف ة من  175عام، و  18عقدا  ألقل من  39حالة اواج منها  954 محافظة الطفيلةبينما سةةةةةةةةةجل في 
للف ة العمرية من  342ام، وع 18عقدا  للف ة أقل من  242حالة اواج منها  2064سةةةجلت محافظة مأدبا وفي ، 25-21للف ة 
عقدا  ألقل من  128حالة اواج، منها  1663سةةةةةةةةةةةةةةجل محافظة عجلون وفي ، 25-21حالة اواج للف ة  842عام، و 18-20
حالة  120حالة اواج منها  1331سجل حافظة العقبة م، بينما في 25-21للف ة  798، و20-18للف ة من  314عام، و 18

ألقل من  327ج، منها حالة اوا 2337 محافظة جرش، وفي 25-21للف ة  509، و20-18للف ة  260عام، و 18ألقل من 
 )نفس المرجع السابق(. .25-21للف ة  حالة 989، و20-18للف ة  436عام، و 18

 البيانات األولية :ثانياً 
ل وذله من  ال، )الميانات األولية( المحلي ضةةةةةةةمن العينة المختارةفي هذا الجزء سةةةةةةةيتم االعتماد على جمع الميانات من مجتمع 

ء  ا بناتساؤالت حول الزواج المبكر تم بناءه تحتوي على جزأين الجزء األول المعلومات الشخ ية، والجزء الثانيت ميم استبانة 
ام ع)الواردة في قانون األحوال الشةةةخ ةةةية( في نهاية  بالزواج المبكر ال ةةةادرة عن داضرة قاضةةةي القضةةةاةعلى معايير منح األذن 

  ةةةةعو اتمحافالتي العقبة والكرك، بسةةةةمب بعض ال باسةةةةتثناء، ليم األردن الثالث الشةةةةمال، الوسةةةةط، الجنوباأق وشةةةةملت، 2017
، في بعض المحافالات تعذر الوصةةةةةةةةةةةةةةول الى األردنيات، و عض المحافالات تعذر المطلو ة منها تعذر الوصةةةةةةةةةةةةةةول الى العينة

فس الوصةةةةةةةول الى األردنيات لنفس العينة المطلو ة، بينما محافالتي الكرك والعقبة تعذر الوصةةةةةةةول الى االردنيات والسةةةةةةةوريات لن
  عن داضرة قاضي القضاة.تعليمات منح األذن بالزواج سنة( بعد صدور  18العينة المطلو ة )ممن تزوجّن أقل من 

 ة توزاع العينة(.ل التاليتوضح الجداو)
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 حسب الجنس)أ( 

 النسبة المئواة التكرار الجنس
 %100 266 أنثى
 %100 266 المجموع

 )ب( حسب الجنسية

 النسبة المئواة العدد الجنسية
 %49.62 132 األردنية
 %50.37 134 السورية

 المحافظاتالتوزاع العددي حسب )ج( 

 السوراات االردنيات عدد المبحوثات المحافظة الرقم
 55 46 101 عمان 1
 21 23 44 ار د 2
 18 28 46 الزرقاء 3
 19 12 31 المفرر  4
 3 3 6 عجلون  5
 5 5 10 جرش 6
 5 5 10 مردبا 7
 5 4 9 الملقاء 8
 3 3 6 معان 9
 تعذر الوصول 3 3 الطفيلة 10
  العقبة 11

الوصول الى العينةتعذر   
 

 الكرك 12

 134 132 266 المجموع
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 التالي يوضح النسب المئواة د( الجدول)

 السوريات االردنيات عدد المبحوثات المحافالة الرقم
 %54.45 %45.54 101 عمان 1
 %47.72 %52.27 44 ار د 2
 %39.13 %60.87 46 الزرقاء 3
 %61.29 %38.71 31 المفرر  4
 %50 %50 6 عجلون  5
 %50 %50 10 جرش 6
 %50 %50 10 مردبا 7
 %55.55 %44.44 9 الملقاء 8
 %83.33 %83.33 6 معان 9
 تعذر الوصول %100 3 الطفيلة 10
  العقبة 11

 تعذر الوصول الى العينة
 

 الكرك 12

 %50.37 %49.62 266 المجموع
إلى  2017ّن لألعوام نهاية عام ( ممن تزوج24-20في عمر ) للفتيات يوضةةح الجدول السةةابق توايع العينة حسةةب المحافالات

 وكما هو عاما  وهي العينة المسةةةةةتهدفة، 18حيث بلغت أعمارهّن آنذاك أقل من  للنسةةةةةاء األردنيات والالج ات السةةةةةوريات 2020
 بار أيضةةةةةا  ة، وأ ذ بعين االعتعلى التوايع الجغرافي لكثافة السةةةةةكان في المملك ممين أعاله أن توايع العينة لكل محافالة تم بناء  

 حيث تم وضع أعداد معينة لكل محافالة ولكن لم يتم الوصول اليها لعدة أسباب تكمن في التالي: الميدانية؛ال عو ات 

 .تعذر الوصول الى العينة بسمب عدم توفر العناوين واألرقام -
 .تم الوصول الى العينة، ولكن امتنعت عن االجابة -
ج ولكن تحفالت على االجابة بسةةةةةةةمب وجود بعض أفراد العاضلة مثل الزوج او األم، أو أم الزو  تم الوصةةةةةةةول الى العينة -

 .أو غيرهم من أفراد عاضلتها أو عاضلة اوجها
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عن اسةةةةتكمال االسةةةةتبانة بسةةةةمب حالتها النفسةةةةية السةةةةي ة  وامتنعتتم الوصةةةةول الى العينة واجابت عن بعض االسةةةة لة  -
 بسمب المشاكل الزوجية بينها و ين اوجها، ووجودها في منزل أهلها ألسباب تتعلق بالمشاكل نفسها وتطلب الطالر.
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 التي بحثت في أسباب زواج القاصراتالمبحث الثاني: المفاهيم والمصطلحات والدراسات 

 المفاهيم والمصطلحاتأواًل: 
 :تاليا  مجموعة من المفاهيم والم طلحات األساسية، والتي سيتم وضع تعريفا  لها بشكل متكرر  ورقةفي هذا ال استخدم

 الرشد. م طلح يستخدم للداللة على الطفل الذي لم يكمل سنة: \القاصر -
د، وفي القانون األردني الذي لم يملغ سن الرش : م طلح قانوني يستخدم للداللة على الطفل ال غيرفي القانون  ة\القاصر -

 يملغ القاصر سن الرشد عندما يكمل سن الثامنة عشرة ميالدية.
ر من وهو سةةةةن الملوف، وفي كثي سةةةةن الثامنة عشةةةةرة لألطفال دون هو الزواج الذي يتم : تزواج القاصااارات أو الزواج المبكر -

نها ، ويجري هذا الزواج لعدة أسباب مالزوجة دون سن الثامنة عشرة األحيان يكون أحد الزوجين طفل، وفي العادة ما تكون 
، الزواج الفقر، الحرب، وغيرها من األسةةةةةةةةباب التي يره فيها المجتمع برنها أسةةةةةةةةباب موجبه إلتمامالعادات والتقاليد، القرابة، 

عاما   18طفٍل تحت سةةةةةةةةن أي اواج رسةةةةةةةةمي أو أي ارتباي غير رسةةةةةةةةمي بين وتعرف اليونيسةةةةةةةةف هذا النوع من الزواج برنه 
تيات غالبا  ما يكون اواج األطفال نتيجة النعدام المسةاواة المترصةلة بين الجنسةين، ما يجعل الف، وشةخص بالغ أو طفل آ ر

دس يترثرن على نحو غير متناسب بهذه الممارسة. على ال عيد العالمي، ال يمثل انتشار اواج األطفال بين األوالد سوه س  
 (.2019)اليونيسف   .ياتنسمته عند الفت

ل ةةةةةةادرة هي مجموعة من التعليمات والمواد القانونية الواردة في قانون األحوال الشةةةةةةخ ةةةةةةية واتعليمات منح االذن بالزواج:  -
 عن داضرة قاضةةةةةةي القضةةةةةةاة األردنية، والتي على أسةةةةةةاسةةةةةةها يتم عقد الزواج بين المتقدمين للزواج، ألن احده الزوجين يكون 

"تعليمات منح اإلذن بالزواج لمن أكمل الخامسةةةةةةة عشةةةةةةرة سةةةةةةنة  : تسةةةةةةمى هذه التعليماتمنها( 1؛ وحسةةةةةةب المادة رقم )طفال  
)رئاساااة الوزراء  . 2017\08\1، ويعمل بها من تاريم 2017( لسةةةةةنة 1) عشةةةةةرة رقمشةةةةةمسةةةةةية من عمره ولم يكمل الثامنة 

2021.) 
نتج عن طريق تزويج األطفال تضةةةةامن النسةةةةاء األردني والتي تمن الم ةةةةطلحات الخاصةةةةة بجممية معهد األسااارة القاصااار:  -

 .عاما   18تزوجا قمل بلوغهما سن الرشد وفي عمر أقل من  ،الزوج والزوجة بها والتي يكون 
احده برامج داضرة قاضةةةةةةةي القضةةةةةةةاة من أجل تمكين األسةةةةةةةرة وحمايتها والمحافالة عليها،  دورة تأهيل المقبلين على الزواج: -

العدالة في المجتمع، وتو ية الشةةةةةةةةباب المقملين على الزواج وترهليهم لتمكينهم من بناء أسةةةةةةةةرة ناجحة مسةةةةةةةةتقرة وترسةةةةةةةةيم  يم 
يهدف الى رفع مسةةةتوه ، واجتما ية ومالية وصةةةحية(، شةةةر ية وقانونية ونفسةةةيةوآمنة، وتضةةةمن هذا المرنامج محاورة متعدد )

ركين مهارات التواصل األسري الفعال دا ل األسرة، وتمكينهم من الوعي بمنالومة الحقور والواجبات الزوجية واكساب المشت
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التعامل بالشةةةةكل ال ةةةةحيح، واضةةةةافة الى تعريب المشةةةةاركين بمبادل ووسةةةةاضل تحقيق المودة والرحمة بين الزوجين التي تعد 
 (.2019دائرة قاضي القضاة  أساسا  في العالقات األسرية. )

ار والتوفيق األسري تعمل ضمن ا ت اص المحاكم الشر ية، تم اقر  االصالي مديرية مكاتب االصالح والوساطة األسراة: -
والمسةةةةتند الى المادية الحادية عشةةةةرة من قانون أصةةةةول المحاكمات الشةةةةر ية،  2013لسةةةةنة  (17نالامها بموجب نالام رقم )

ق ف على مكاتب االصةةةةةةالي والتوفيوالتوظيب األسةةةةةةري، يديرها قاِض ال تقل درجته عن الثالثة، تتولى هذه المديرية اإلشةةةةةةرا
ودية للنالام بقرار من قاضي القضاة حسب الحاجة، بحيث يتمكن المكتب من االستعانة باألساليب ال األسري التي تنشر وفقا  

، وتتمثل مجاالت سةةةةةةةةةةةةةميا  الى المحافالة على كيان األسةةةةةةةةةةةةةرة وحمايتها بما يحفو حقور كل مكوناتها من اوج واوجة وأبناء
 التاراخ غير متوفر(دائرة قاضي القضاة  ) عملها بة:

 . نالر الحاالت التي تتحول من المحكمة 
  اسةةةتقبال الحاالت التي ترد للمكتب مباشةةةرة من تلقاء نفسةةةها من أجل الح ةةةول على االرشةةةاد أو البحث عن طريق حل

 النزاع القاضم أو من أجل المعرفة و االرشاد الوقاضي .

 أسباب زواج القاصراتالتي بحث في الدراسات ثانيًا: 
لقرابة، االعادات والتقاليد،  منها:التعريفات السةةةةةابقة الى جملة من األسةةةةةباب تعود أسةةةةةباب اواج القاصةةةةةرات كما تم ذكره أعاله في 

من  لرشد )أقلقمل بلوغهّن سن ا بناتهّن )أو إناثهّن(لتزويج لتي تدفع أولياء األمور الفقر، الحروب وغيرها من األسباب والدوافع ا
يد من في العد، و حثت الدراسةةةةةةات السةةةةةةابقة في حقل الزواج المبكر أو اواج القاصةةةةةةرات كاملة   بموافقة األسةةةةةةرة وأحيانا   عاما ( 18

يان )أسةةةرة ، والذي ينتج عنه في بعض األحلموافقة على هذا الزواجلاألسةةةباب التي تدفع األسةةةرة للموافقة أو موافقة أولياء األمور 
 )عر ية، وأجنمية(. الجزء لعرض بعض الدراسات التي بحثت في هذا الحقل في مجتمعات مختلفة ؛ وسيخ ص هذاقاصر(

بكر في ( اتجاهات طالبات الصف العاشر األساسي والمرحلة الثانواة نحو الزواج الم2019دراسة )الجواميس؛ الخاروف  
 مدينة عمان 

عاشر األساسي والمرحلة الثانوية في المدارس الحكومية والخاصة استهدفت الدراسة التعرف إلى اتجاهات الطالبات فب ال ف ال
في مدينة عمان نحو الزواج المبكر، من  الل التعرف إلى مده وعي الطالبات بمفهوم الزواج المبكر وعقد الزواج، وإلى معرفة 

ضلتهّن بين التعليم والزواج، وإلى العالقة دوافعهّن للزواج المبكر، والضغوي االجتما ية المؤثرة في اتخاذهّن قرار الزواج ومده مفا
وتوصلت الدراسة إلى وجود وعي . بين الخ اضص الديمغرافية واالجتما ية واالقت ادية، و ين اتجاهاتهّن نحو الزواج المبكر

مرتفع لده الطالبات بمفهوم الزواج وعقد الزواج، كما تمين أن إ بال الطالبات على الزواج المبكر كان منخفضا وأنه ليس لديهن 
ذهن قرار وأن ترييدهن لدوافع الزواج المبكر كان بدرجة متوسطة، وأن أكثر الدوافع المؤثرة في اتخاالر بة بالزواج في هذه السن. 
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الزواج هو الغيرة من القريبات وال ديقات، وأقلها ا ترثير كان وجود عالقة عاطفية، كما تمين أن الفقر الذي تعاني منه أسر 
الطالبات كان من أكثر الضغوي االجتما ية المؤثرة على قرار الزواج، بينما كان أقلها ترثيرا هو دور المعلمات في دفع الطالبات 

المتدني لترك المدرسة، وأن وعي الطالبات بالةترثيرات الناجمة عن الزواج المبكر كان بدرجة متوسطة، وكانت ذوات التح يل 
 أكثر النتاضج سلمية من وجهة نالرهن أن الزواج المبكر يزيد من احتمال حدوث مشكالت اوجية. 

يحمي و كر برنه يحقق االستقرار النفسي للفتاة، وأبدت الطالبات ترييدا بدرجة متوسطة لبعض االتجاهات اإليجابية للزواج المب
ر المجتمع من الرذيلة. كما أظهرت النتاضج اتجاها بدرجة مرتفعة نحو التعليم وتفضيله على الزواج في هذه المرحلة من عم

ث المبكر حيالطالبات. وتمين أيضا وجود فرور ذات داللة إح اضية بين المتغيرات المختلفة واتجاهات الطالبات نحو الزواج 
واالجتما ية  شكل التخ ص أكثر المتغيرات ترثيرا، وأن وعي الطالبات بمفهوم الزواج وعقد الزواج أقل ترثرا بالمتغيرات الديمغرافية

 .واالقت ادية

 زواج القاصرات في المجتمع اليمني: األسباب وا"ثار(  2021دراسة )راجح  

رفة حيث تمحورت مشكلة البحث في مع، ي المجتمع اليمني واآلثار المترتبة عليهبحثت هذه الدراسة في أسباب اواج القاصرات ف
لى عالفتاة من وجهة نالر عينة من الشباب في المجتمع اليمني، واعتمد البحث  علىأسباب حدوث ظاهرة اواج القاصرات، وآثاره 

حو ن ترثير المستوه التعليمي للشباب وآراضهم، من أهم الفرضيات التي اعتمدت في البحث، البحث في المنهج الوصفي التحليلي
أسباب  لعديد من النتاضج: : ارتبايل، وتفاوت ترييد اواج القاصرات بين الشباب تبعا  للمحافالات، وتوصل البحث اواج القاصرات

 اذسن مبكرة، وكحدوث اواج القاصرات بالفقر، والالروف االقت ادية التي ترهق كاهل األسر؛ مما يؤدي الى تزويج بناتهّن في 
ان الفتاة كما توصل البحث الى ان هناك آثارا  مختلفة تعود على الفتاة منها: حرمالعادات والتقاليد التي ترغب في هذا الزواج، 

 القاصر من التمتع بطفولتها، وتحملها المسؤولية في سن مبكرة.

 المبكر  دراسة حالة ( آليات الحماية االجتماعية للقاصرات من الزواج 2021زلط  دراسة )

جتما ية هدفت الدراسة الحالية الى التعرف على األسباب الدافعة للزواج المبكر من القاصرات، وكذله التعرف على التدا يات اال
تخدمت والنفسية وال حية للزواج المبكر من القاصرات، وتقديم حلول مقترحة للتخفيب من حدة انتشار ظاهرة الزواج المبكر، واس

ي وااللتزام من المتزوجات مبكرا  قمل بلوف الثامنة عشر، وأثمتت الدراسة أن الجهل وعدم الوع 10الدراسة دليل دراسة الحالة لعدد 
الدراسة  بالعادات والتقاليد، وكذله الخوف من العنوسة من أهم األسباب الدافعة لزيادة معدالت الزواج المبكر للقاصرات، وأكدت

تبسيط إجراءات الح ول علي سمل و دمات وسياسات الحماية االجتما ية لكل المتضررين من الزواج علي ضرورة تسهيل و 
 المبكر.
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Study (Godha; Hotchkiss; Gade, 2013), Association between Child Marriage and 
Reproductive Health Outcomes and Service Utilization: A Multi-Country Study from South 
Asia 

لدان باألطفال بالخ ةةةةو ة والتحكم بها، ونتاضج اسةةةةتخدام الرعاية ال ةةةةحية لألمهات في أر عة اواج هدفت هذه الدراسةةةةة الى تقييم 
، نيبال، و اكسةةةةةةةةةةةتان، وتم الح ةةةةةةةةةةةول على بيانات الدراسةةةةةةةةةةةة عن طريق أحدث المسةةةةةةةةةةةوحات في جنوب أسةةةةةةةةةةةيا: الهند، بنغالدي 

ا، تم عام   24و 20الديموغرافية وال ةةحية في بلدان هذه الدراسةةة؛ اسةةتخدمت عينة فر ية من النسةةاء الالتي تتراوي أعمارهّن بين 
ا إلى م 18الزواج األول قمل سن  الذي يعّرف برنهاواج األطفال   نيبت عام ا  17-15األولى تزوجت في سن جموعتين: عام 

 أشةةةةةةةةةارت النتاضج إلى أن اواج األطفال، عام ا، تم اسةةةةةةةةةتخدام نماذج االنحدار متعددة المتغيرات 14وتزوجت ألول مرة في سةةةةةةةةةن 
تخدام وعدم اسةةةةةمرتبط بشةةةةةكل كمير بالوالدة السةةةةةريعة )المبكرة( والمتكررة، واسةةةةةتخدام وسةةةةةاضل منع الحمل الحديثة، وتعقيم اإلناث، 

ء غير كافية ل حة األم، والنسا وهناله  دمات، واالجهاض، والحمل بشكل غير مق ود، ىوساضل منع الحمل قمل الوالدة األول
جّن في مرحلة اللواتي تزوجّن في سةةةةةةن المراهقة أو الطفولة، أظهرّن ميال  أعلى تجاه النتاضج السةةةةةةلمية، مقارنة  بالنسةةةةةةاء اللواتي تزو 

 لمتوسطة.المراهقة ا

Study (de Groot; Kuuyem; Palermo, 2018), Child Marriage and Associated Outcomes in 
Northern Ghana: A Cross-Sectional Study.  

مل قحيث تتزوج فتاة واحدة من كل  مس فتيات  تبحث  لفية هذه الدراسة في اواج األطفال واآلثار المرتبطة به في شمال غانا
 امرأة  1349تكونت العينة من فتاة قمل بلوغها سةةةةن الخامسةةةةة عشةةةةرة،  20بلوغهن سةةةةن الثامنة عشةةةةرة وتتزوج فتاة واحدة من كل 

ة ر سةةةةلسةةةةلأسةةةةرة في المناطق الشةةةةمالية والشةةةةر ية العليا من غانا، تم تقدي 2497عام ا من  29و 20متزوجة تتراوي أعمارهن بين 
(OLS)ونماذج االنحدار اللوجيسةةةةةتي لمعرفة ارتباي اواج األطفال بال ةةةةةحة والخ ةةةةةو ة ومنع الحمل ووفيات األطفال، والدعم ، 

االجتماعي، والتعب واالجهاد، والخ ةةةةةاضص الفردية على مسةةةةةتوه األسةةةةةرة. توصةةةةةلت الدراسةةةةةة الى وجود عالقة بين ارتباي اواج 
ودين توصةةةةلت أيضةةةةا  الى ايادة احتمال وفيات األطفال المولوارتباطه باألنشةةةةطة اليومية،   ةةةةحةاألطفال بزيادة احتمال تدهور ال

 ألول مرة )الطفل األول(.

Study ( Batyra; Pesando, 2021), Trends in child marriage and new evidence on the 
selective impact of changes in age-at-marriage laws on early marriage. 
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ية عام ا، وفعال 18تهدف هذه الدراسةةةةة الى اسةةةةتكشةةةةاف اتجاهات اواج األطفال الذي يعرف بانه الفتيات الالتي تزوجّن قمل سةةةةن 
قانوني، هدف إلى الحد من اواج األطفال من  الل رفع الحد األدنى للسن الالتي ت التغييرات السياسية )تغير قوانين سن الزواج(

تم االعتماد على بيانات مقارنة عمر سةةةةةتة بلدان منخفضةةةةةة ومتوسةةةةةطة الد ل، والتي عملت على اجراء تغييرات في قوانين سةةةةةن 
وأسةةةةةيا الوسةةةةةطى )طاجيكسةةةةةتان، وكااا سةةةةةتان(، جنوب آسةةةةةيا الزواج، مثل إفريقيا وجنوب ال ةةةةةحراء )موريتانيا وجمهورية بنين(، 

 وتم الح ةةةةةةةةول على الميانات عن طريق المسةةةةةةةةوحات الديمغرافية وال ةةةةةةةةحية، والمسةةةةةةةةوحات متعددة المؤشةةةةةةةةرات)نيبال، و وتان(، 
ي ييرات فتشةةير النتاضج إلى أن التغ، ودراسةةات )الرصةةد ذات ال ةةلة بالسةةياسةةات ذات العالقة ب ةةحة السةةكان والتنمية المسةةؤولة(

خفاض ، ولوحو انقوانين الحد األدنى لسةةةةةةةن الزواج لم تكن فعالة في كبح الزواج المبكر في بنين وموريتانيا وكااا سةةةةةةةتان و وتان
فعالة  وهي غير، ولكن فعاليتها تعتمد على الحاالت والنماذج، كمير في الزواج المبكر بعد تطميق القانون في طاجيكستان ونيبال

ما تحقق  حياة الفتاة، وتشةةةير النتاضج التي توصةةةلت لها هذه الدراسةةةة الى ان التغييرات في قوانين الزواج نادرا  كسةةةياسةةةات لتشةةةكيل 
قور ح، ولضمان فعالية التغييرات في القوانين، يجب أن تكون القوانين م حو ة برصد ممارسات الزواج وحماية النتيجة المرجوة

 ن تحقيق حياة أفضةةةل للفتيات مثل ضةةةمان مشةةةاركتهّن في التعليم العالي والحياةالنسةةةاء والفتيات، ووضةةةع سةةةياسةةةات بديلة لضةةةما
 .االجتما ية

 التعليق على الدراسات السابقة
من بلد،  الزواج المبكر أو اواج القاصرات حسب التسميات المتعددة لكل الورقة االستطال يةتناولت الدراسة المذكورة سابقا  في 

ات جوانب متعددة، وأشةةةةارت بعض الدراسةةةةات إلى أن الطالبات في المدرسةةةةة لديهّن وعي بمفهوم الزواج وعقد الزواج، وان الطالب
الغيرة من  وهّن على مقاعد الدراسة في المدرسة، ال يوجد لديهّن ر بة تجاه الزواج، وان اكثر الدوافع التجاهّن نحو الزواج بسمب

بينما اشةةةةةةةارت بعض الدراسةةةةةةةات األ ره أيضةةةةةةةا  أن أسةةةةةةةباب اواج القاصةةةةةةةرات بسةةةةةةةمب الفقر والالروف  القريبات او ال ةةةةةةةديقات،
ترتبة االقت ةةةةةةةادية التي ترهق كاهل االسةةةةةةةر، والعادات والتقاليد التي ترغب في هذا الزواج والخوف من العنوسةةةةةةةة، وان اآلثار الم

 وتحملها المسؤولية في سن مبكرة. على هذا النوع من تزويج القاصر هو حرمانها من التمتع بطفولتها،

ا قييم اواج االطفال والتحكم في الخ ةو ة، والرعاية ال ةحية لألمهات، حيث جاءت نتاضجهوأشةارت بعض الدراسةات أيضةا  الى ت
بين ف ، بالوالدة السةةةةةةةةةريعة المبكرة والمتكررة واالجهاض، وان النتاضج اظهرت ا تالاواج القاصةةةةةةةةةرات(الى ارتباي اواج األطفال )

وعالقة ذله بتدهور ال ةةةةةةةةةحة وايادة االنشةةةةةةةةةطة  اللواتي يتزوجّن في عمر مبكر عن النسةةةةةةةةةاء اللواتي يتزوجن في عمر متوسةةةةةةةةةط
 اليومية، وايادة احتمال وفيات األطفال المولودين ألول مرة.

حيث جاءت النتاضج الى ان  بينما أشةةةارت دراسةةةات بحثت في القوانين والتغييرات السةةةياسةةةية وفعاليتها في الحد من اواج األطفال،
التغييرات في قوانين الحد األدنى لسةةةةةةةةةةةةةةن الزواج لم تكن فعالة أو نادرا  ما يمكن تحقيق الغاية المرجوة منها، ومن أجل تحقيقها 
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يجب أن تكون القوانين م حو ة برصد ممارسات الزواج وحماية حقور النساء والفتيات، ووضع سياسات بديلة لضمان تحقيق 
ضل لهّن مثل ضمان مشاركتهّن في التعليم والحياة االجتما ية، بدال  من ممارسة الضغط عليهّن وارتفاع مخاطر العوامل حياة أف
 النفسية.

 السابقة عن الدراسات ةالحالي ورقةال
لزواج اعام في مناهضة أو تقليل حاالت  18أقل من  لمن همدور معايير منح اإلذن بالزواج " ابعنوانه ةالحاليت الورقة جاءلقد 

ترتيب ، للكشةةةةةةف عن مده االلتزام بالمعايير المفروضةةةةةةة سةةةةةةابقا  من قمل داضرة قاضةةةةةةي القضةةةةةةاة، بناء  على ال"المبكر وااللتزام بها
دوات يث المنهجية واألمع الدراسةةةات السةةةابقة من ح في جزء معين يةاالسةةةتطال  شةةةابه هذه الورقةتوت، هذه المعايير المكتو ة بها

اركية على المنهجية التش ةقاضمفالمنهجية هنا  المنهجية، ، لكن في جزضية أ ره تختلف من حيثالتي بواسطتها تم جمع الميانات
لمعايير احيث تم استخدام اداتي جمع الميانات تمثلت بواسطة االستميان والذي بني اصال  بناء  على  ،في جمع الميانات وتحليلها

موضةةةةةةةةوعة من قمل داضرة قاضةةةةةةةةي القضةةةةةةةةاة، واداة المقابلة والتي تمثلت بطري االسةةةةةةةة لة المفتوحة على المشةةةةةةةةاركات. )لمزيد من ال
 ي المالحقات(.\التفاصيل انالر

قر، ولكنها وتتشةةةابه ايضةةةا  وتتفق مع الدراسةةةات السةةةابقة باتجاهات ودوافع القاصةةةرات نحو ا تيار الزواج، كالعادات والتقاليد، والف 
وان هذه المعايير ان العنف دا ل االسةةةةةةةةرة هو سةةةةةةةةمبا  ال تيار الزواج،  النتاضجتختلف من حيث دافع العنف، حيث جاءت بعض 

عاما ، ودورها في  18قمل داضرة قاضةةةةةي القضةةةةةاة لتناليم منح االذن بالزواج لمن هم دون سةةةةةن  اصةةةةةة باألردن وتم وضةةةةةعها من 
 التقليل او الحد من اواج القاصرات او المبكر.

وتم سةةةةةةةرد بعض المخاطر ال ةةةةةةةحية التي تعرضةةةةةةةت لها القاصةةةةةةةرات اثناء الحمل والوالدة و عدها، من حيث األمراض والمخاطر 
ممارسةةات التي فرضةةت عليهّن الجبارهّن على الموافقة، ومده تحقق القاضةةي من ا تيار ورضةةا ال ةةحية التي هدتهّن، و عض ال

 المبحث الثالث عرض النتاضج ومناقشتها(. ي\الطرفين، و عض المعايير األ ره )للمزيد من التفاصيل انالر
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  النتائج ومناقشتهاعرض المبحث الثالث: 

 ومناقشتها النتائج عرضأواًل: 
لميدانية وال ةةعو ات ا، والجنس، والجنسةةيات المسةةتهدفة )األردنية، السةةورية(، العدد ،لهذه الورقةسةةمق وتم توضةةيح العينة المختارة 

في الميدان، سةةةةةواء ال ةةةةةعو ات التي تتعلق بالعينة، والعمل الميداني، وفي هذا الجزء سةةةةةيتم توضةةةةةيحها بشةةةةةكل مف ةةةةةل، وتحليل 
 والنو ية.بيانات الدراسة الكمية 

رعمار المشاركات في هذا الجزء من الميانات سيتم وضع ت ور لخ اضص العينة التي تتعلق بفي  :خصائص العينةتابع ( 1)
، الدراسات ، والمستوه التعليمي: حيث تم تقسيم هذا الجزء إلى الف ات التالية وهي األمية، األساسي، الثانوي، البكالوريوسالمسح
تين االجتما ية وتم تقسةةةةةةةةةةيمها إلى ثالث ف ات وهي: متزوجة، مطلقة، أرملة؛ وتوفر السةةةةةةةةةةكن حيث تم اعتماد جملوالحالة العليا؛ 

أسةةاسةةيتين: لديهّن سةةكن مسةةتقل، ال يوجد سةةكن مسةةتقل؛ والعمل حيث تم تقسةةيم العمل الى ثالث ف ات: تعمل، ال تعمل، عملت 
 سابقا .

 األعمار

 المئواة النسبة التكرار الفئة العمراة
27 1 0.37% 
26 2 0.75% 
25 3 1.12% 
24 10 3.75% 
23 16 6.01% 
22 21 7.89% 
21 35 13.15% 
20 32 12.03% 
19 39 14.66% 
18 51 19.17% 
17 33 12.40% 
16 15 5.63% 
15 8 3.008% 
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 في مختلف مناطق األردن، و التالي فرن هذه العينة بق   ةةةةةةةةةاضص العينة بالنسةةةةةةةةةبة لتوايع األعمار الحاليةيالهر الجدول السةةةةةةةةةا
سةةةةةةةنة، وفي  15سةةةةةةةنة بينما بلغ أقل عمر  27فقد كان أعلى عمر في محافالة عمان ، سةةةةةةةابقا   تواعت على المحافالات المذكورة
ا سةةةةةةةنة بينم 25وفي محافالة الزرقاء بلغ أكمر عمر ، سةةةةةةةنة 15صةةةةةةةغر عمر بلغ سةةةةةةةنة بينما أ 22محافالة إر د كان أكمر عمر 

سةةةةةنة، وفي محافالة عجلون بلغ  16سةةةةةنة بينما أصةةةةةغر عمر  25سةةةةةنة، وفي محافالة المفرر بلغ أكمر عمر  16أصةةةةةغر عمر 
سنة، وفي  17سنة بينما أصغر عمر  21وفي محافالة جرش بلغ أكمر عمر سنة،  17سنة بينما أصغر عمر  24أكمر عمر 

سةةةةةةةنة بينما  23سةةةةةةةنة، وفي محافالة الملقاء بلغ أكمر عمر  16سةةةةةةةنة بينما أصةةةةةةةغر عمر بلغ  22محافالة مردبا كان أكمر عمر 
سةنة، وفي محافالة الطفيلة بلغ أكمر  18سةنة بينما أصةغر عمر  22سةنة، و لغ أكمر عمر في محافالة معان  16أصةغر عمر 

 سنة. 21سنة بينما أصغر عمر  24عمر 

 المستوى التعليمي 

 النسبة المئواة التكرار المتغير
  %2.25 6 أمية
 %69.92 186 أساسي
 %26.31 70 ثانوي 
 %1.50 4 بكالوريوس
 %0 0 دراسات عليا

 الحالة االجتماعية

 النسبة المئواة التكرار المتغير
 %89.09 237 متزوجة
 %10.52 28 مطلقة
 %0.37 1 أرملة
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 السكن

 ال يوجد سكن مستقل لديهّن سكن مستقل المحافظة
 النسبة المئواة التكرار النسبة المئواة التكرار

 %55.44 56 %44.55 45 عمان
 %52.27 23 %47.72 21 ار د
 %56.52 26 %43.47 20 الزرقاء
 %96.77 30 %3.22 1 المفرر 
 %66.66 4 %33.33 2 عجلون 
 %30 3 %70 7 جرش
 %30 3 %70 7 مردبا
 %44.44 4 %55.55 5 الملقاء
 %16.66 1 %83.33 5 معان
 %66.66 2 %33.33 1 الطفيلة
 114 42.85% 152 57.14% 

 لديهَن سكن وتشير جملة ، مف لبشكل  للعينةمستقل  اص و  سكنالمتعلقة بتوفر  الميانات الخاصةيشير الجدول السابق الى 
% من العينة بوجود سةةةةةةكن 42.85حيث أفادت  ،واوجها عن "أهل الزوج" تسةةةةةةكن به الزوجةإلى وجود بيت منف ةةةةةةل  مسااااتقل 
الروف أن هذه األسةةرة تسةةكن في بيت العاضلة الممتدة، "بيت أهل الزوج" ل إلى  ال يوجد سااكن مسااتقل ، بينما تشةةير جملة مسةةتقل

كن في وعدم توفر سكن مستقل "مله" مما دفع الزوج للس "سوء الوضع المادي"متعددة منها "عادات وتقاليد" أو الغالمية العالمى 
 % من العينة بعدم وجود سكن مستقل.57.14، حيث أشارت غرفة في بيت العاضلة

 

 

 

 



   

       
  

26 
 

ولمعرفة الحالة الوظيفية للعينة المختارة طري هذا التسةةةةةةةةةةةةةةاؤل وتضةةةةةةةةةةةةةةمن ثالث ف ات لال تيار على النحو التالي: : العملبيانات 
 سابقا  تعمل، ال تعمل، عملت 

 عملت سابقاً  ال تعمل تعمل المحافظة
 النسبة المئواة التكرار النسبة المئواة التكرار النسبة المئواة التكرار

 0 0 %100 101 0 0 عمان
 0 0 %97.72 43 %2.27 1 ار د
 %2.17 1 %93.47 43 %4.34 2 الزرقاء
 0 0 %100 31 0 0 المفرر 
 0 0 %100 6 0 0 عجلون 
 %10 1 %90 9 0 0 جرش
 %10 1 %80 8 %10 1 مردبا
 0 0 %100 9 0 0 الملقاء
 0 0 %83.33 5 %16.66 1 معان
 0 0 %100 3 0 0 الطفيلة

 5 1.88% 258 96.99% 3 1.12% 
، حيث بلغت نسةةةةةةبة اللواتي يعملّن من مجموع نسةةةةةةبة العينةالحالة الوظيفية للمسةةةةةةتجيبات ضةةةةةةمن بيانات يالهر الجدول السةةةةةةابق 

قا  ، بينما اللواتي عملّن سةةةةاب%96.99بينما اللواتي ال يعملّن بلغت نسةةةةمتهّن بشةةةةكل عام لجميع المناطق %، 1.88المسةةةةتجيبات 
المسةةةةةةةةةتجيبات %، وتنوعت األسةةةةةةةةةباب المذكور من قمل 1.12ة بلغت قمل الزواج أو أثناء الزواج وتركّن عملهّن ألسةةةةةةةةةباب متعدد
وأشارت جي   بسبب األبناء بترك العمل وأحيانًا بعمل وأحيانًا أل مع زو ألسباب ترك العمل أو عدم العمل، حيث ذكرت احداهّن "

الم أي ضةةةةةةمن قطاع العمل غير المنعمل حر   وعمرت العديد منهّن أن عملهّن "الدوام غير مراح في صااااالون   أ ره بقولها "
ويواجهّن العةةديةةد من الخسةةةةةةةةةةةةةةةاضر الحرف المهنيةةة واليةةدويةةة، وتتوقف هةةذه األعمةةال ألسةةةةةةةةةةةةةةبةةاب كةةل فترة، مثةةل العمةةل من المنزل، 

 .العمل لديهّن موسمي وغير مستقرالصيف  الشتاء  وال عو ات في تنفيذها، مثل الالتي يعملّن في المواسم "
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ف ات  أر عحيث قسةةةةةمت إجابات هذا السةةةةةؤال إلى  :فرق السااان بينها وبين زوجها: األسااائلة المتخصاااصاااة بالزواج المبكر (2)
 :وضح النتاضجي، والجدول التالي سنة 15إلى  5سنوات، من  5إلى  3وهي: سنة فرقل، من 

 سنة فأكثر 15 سنة 15إلى  5من  سنوات 5إلى  3من  سنة فأقل المحافظة
النسبة  التكرار

 المئواة
النسبة  التكرار

 المئواة
النسبة  التكرار

 المئواة
النسبة  التكرار

 المئواة
 0 0 %62.37 63 %29.70 30 %7.92 8 عمان
 0 0 %63.63 28 %34.09 15 %2.27 1 ار د
 %2.17 1 %60.87 28 %30.43 14 %60.52 3 الزرقاء
 %3.22 1 %29.32 9 %67.74 21 0 0 المفرر 
 0 0 %50 3 %33.33 2 %16.66 1 عجلون 
 0 0 %50 5 %40 4 %10 1 جرش
 %20 2 %60 6 %20 2 0 0 مردبا
 0 0 %44.44 4 %44.44 4 %11.11 1 الملقاء
 0 0 %83.33 5 %16,66 1 0 0 معان
 %33.33 1 %33.33 1 0 0 %33.33 1 الطفيلة

 16 6.01% 93 34.96% 152 57.14% 5 1.88% 
العامة لف ة سةةةةنة  الم وية ، حيث أظهرت النسةةةةبةالمتخ ةةةة ةةةةة بفرر السةةةةن بين المتزوجة واوجهاالجدول السةةةةابق الميانات يالهر 
سةةةنة  15بينما ف ة %، 57.14سةةةنة بلغت  15الى  5%، بينما ف ة من 34.96سةةةنوات  5الى  3%، بينما ف ة من 6.01فرقل 

 .%1.88فركثر بلغت 
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محاور االسةةةتميان سةةةؤال يهدف الى مده  تتضةةةمن ،من ضةةةمن األسةةة لة المتخ ةةة ةةةة في الزواجالموافقة على الزواج: ( 2.1)
ال وتم طري التسةةةاؤل التالي: هل كان اواجه برضةةةى كامل منهت وقسةةةمت  اممعرفة ان كان الزواج تم عن طريق رضةةةا الزوجة 
 مع التكرار ونسمها الم وية: العينة التالياإلجابة نعم أو ال وأظهرت النتاضج لكافة مناطق 

 ال نعم المحافظة
 النسبة المئواة التكرار سبة المئواةالن التكرار

 %4.95 5 %95.05 96 عمان
 %4.54 2 %95.45 42 ار د
 %15.21 7 %84.78 39 الزرقاء
 %93.54 29 %6.45 2 المفرر 
 %16.66 1 %83.33 5 عجلون 
 0 0 %100 10 جرش
 %10 1 %90 9 مردبا
 0 0 %100 9 الملقاء
 0 0 %100 6 معان
 0 0 %100 3 الطفيلة
 221 83.08% 45 16.91% 

وافقة يالهر الجدول السةةابق تفاصةةيل التكرار والنسةةب الم وية للموافقة على الزواج من قمل المتزوجة نفسةةها، حيث بلغت نسةةبة الم
ولكن هناله العديد من األسةةةةةةةةةةةةةةباب والدوافع التي دفعتها للموافقة على الزواج مثل الفقر  %83.08على الزواج برضةةةةةةةةةةةةةةى منها 

حيث أشةةةةةةةةةةةةةةارت العديد من المتزوجات  ،%16.91قة منها بلغت ، بينما بدون مواف( 2.7ي جدول رقم \)انظروالعادات والتقاليد 
  ني كنت خاطبة وتطلقت بعد سااااانة من الزواج ما بدي اتزوج أل عام أنها لم تكن راضةةةةةةةية عن الزواج بقولها "  18تحت سةةةةةةةن 

  نص نص كنت موافقتي .نها لم تكن راضية بشكل كامل بقولها وتذكر ا ره أكان خاطب ومطلق   " بينما تشير أ ره 
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)اواج  تم طري هذا التسةةةةاؤل لمعرفة مده انتشةةةةار اواج األقارب في سةةةةن مبكر: هل يوجد صااالة قرابة بينك وبين زوجك (2.2)
وقسةمت اإلجابة على نحو نعم  القاصةرات( حيث احتوه هذا السةؤال على فرعين أسةاسةين الفرع األول كما هو مطروي في المداية

وقسةةةةةةمت اإلجابة  نعم هل تعرضةةةةةةِت لضةةةةةةغط من العاضلة للموافقة على الزواجت، والفرع الثاني هو رد على إذا كانت اإلجابة أم ال
 على نحو نعم أم ال.

ير نتاضج األجو ة على السةةةةةةةةؤال مواعا  على كافة المناطق من  الل التكرار والنسةةةةةةةةبة الم وية، بينما يشةةةةةةةةيالهر الجدول السةةةةةةةةابق 
ضاااغط من هل تعرضااات  ل (نعم)إذا كانت اإلجابة على الفرع الثاني من هذا السةةةةؤال وهو الجدول التالي إلى تقسةةةةيم األجو ة بناء  

 .فرع اإلجابة نعم من التساؤل الرضيسيحيث يالهر النتاضج بناء  على  العائلة للموافقة على الزواج؟

 النسبة المئواة التكرار الفئة
 %22.4 28 نعم
 %77.6 97 ال

عدم وجود صلة قرابة بينها و ين اوجها، قد تعرضن للضغط من قمل األهل أجمّن على  تيالال العينة سيدة من 16بينما أشارت 
 .%11.348، بما نسمته للموافقة على الزواج

 ال نعم ةالمحافظ
 النسبة المئواة التكرار النسبة المئواة التكرار

 %46.53 47 %53.46 54 عمان
 %45.45 20 %54.54 24 ار د
 %69.56 32 %40.43 14 الزرقاء
 %41.93 13 %58.06 18 المفرر 
 %100 6 0 0 عجلون 
 %40 4 %60 6 جرش
 %40 4 %60 6 مردبا
 %88.88 8 %11.11 1 الملقاء
 %83.33 5 %16.66 1 معان
 %66.66 2 33.33 1 الطفيلة
 125 46.99% 141 53.008% 
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 بالضةةةةغط بسةةةةمبأبراها ان قمول الزواج ارتبط  واج ارتبطت بالعديد من المؤشةةةةراتأن الموافقة على الز الى وتشةةةةير المسةةةةتجيبات 
والدتي انت زوج وكانت هذه رغبته وكألنه هو والد ال أجل كسب ثقة خاليموافقة من  كنتبقولها   ، حيث ذكرت احداهنّ القرابة
الزواج  على خالة والدتي/ أجبرتني إبن بينما تشةةير أ ره وتعمل في تنظيف البيوت من أجل أن تصارف على عائلتها    أرمله
 قاصرات( "لزواج )اواج الوتشير أ ره بقولها عن موافقتها على اعمها أخو والدها وجده والدها   ألنه 

التالي على العينة من االسةةةةةةةتطالع، وتم تقسةةةةةةةيم األجو ة الى  حيث تم طري التسةةةةةةةاؤل( ما هو رأيك تجاه الزواج المبكر: 2.3) 
 ثالث ف ات على النحو التالي: موافقة، محايدة، معارضة.

% من 20.30يالهر الجدول السةةةةةابق آراء المشةةةةةاركات تجاه رأيهّن حول الزواج في عمر مبكر، وجاءت نتاضج هذا السةةةةةؤال برن 
% منهّن ابدّن 57.14% معارضةةات للزواج في عمر مبكر، بينما 22.55بينما المشةةاركات يوافقّن على الزواج في عمر مبكر، 

الزواج المبكر،  ووافقّن على أشةةارت بعض المشةةاركات في عينة االسةةتطالع ممن عارضةةنّ حيادهّن تجاه الزواج في عمر مبكرا، 
يتعرضّن لضغوطات نفسية، وال تكون على وعي تام بمفهوم  ألنهنفي سن صغير و شدة، أن بعد الزواج أصبحّن معارضات له 

بسبب المسؤوليات الكثيرة     زواج ومسؤولياته اال بعد الزواج، حيث اشارت احداهّن إلى رفضها الزواج في عمر مبكر وتقول ال
ألنة مسااااااؤولية " بينما تشةةةةةةةةةير أ ره  ولكنها متزوجة في سةةةةةةةةةن مبكر،أن الشااااااهادة أهم من الزواج  بينما اشةةةةةةةةةارت أ ره الى "

 معارضة محايدة موافقة المحافظة
 النسبة المئواة التكرار النسبة المئواة التكرار النسبة المئواة التكرار

 %56.43 57 %21.78 22 %21.78 22 عمان
 %24.45 20 %25 11 %29.54 13 ار د
 %73.91 34 %19.56 9 %6.52 3 الزرقاء
 %96.77 30 %3.22 1 0 0 المفرر 
 %50 3 %16.66 1 %33.33 2 عجلون 
 %50 5 %50 5 0 0 جرش
 %20 2 %20 2 %60 6 مردبا
 %11.11 1 %33.33 3 %55.55 5 الملقاء
 0 0 %50 3 %50 3 معان
 0 0 0 %100 3 0 الطفيلة
 54 20.30% 60 22.55% 152 57.14% 
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وضاااغوطات نفساااية لما الوحدة تتزوج بسااان صاااغير مابتكون فاهمة الحياة والزوج بده يتحكم بمحي شاااخصااايتها كليًا ماعندة 
 .بعد الزواج أصبحت معارضة  فيما عمرت أ ره انها أصبحت معارضة بعد الزواج من  الل قولها   كلمة 

ناتهّن، لمعرفة توجهاتهّن تجاه أبناضهّن و  العينةطري هذا التسةةةةةةةةةاؤل على  هل سااااااتزوجين بنتك أو ابنك في عمر مبكر؟( 2.4) 
 .عرفأ وقسمت اإلجابة على النحو التالي: نعم، ال، ال  ولمعرفة أن كان لديهّن اتجاه لتزويج ابناضهّن و ناتهّن في عمر مبكر

تزويج بناتهّن وأبناضهّن في عمر مبكر أم ال، حيث أشارت حول يالهر الجدول السابق آراء المشاركات حول ان كان لديهّن اتجاه 
 10.15% ال يرغمّن بذله، بينما 84.58% أنهّن يريدّن تزويج ابناضهّن و ناتهّن في عمر مبكر، بينما 5.26المشةةةاركات بنسةةةبة 

مده عدم معرفتهّن لبعض  وأشةةةةةةةارت المشةةةةةةةاركات تعميرا  عنال يعرفّن ان كن يرغمّن في تزويج أبناضهّن و ناتهّن في عمر مبكر، 
 اذا كان الشااخص بينما تعمر أ ره  إال إذا كان العراس المتقدم قد المسااؤولية ومعتمد ا حاله   األسةةةباب حيث تقول احداهّن 

 وتقول أخرى  اذ كان بالن نعم .مناسب    15في عمر بينما تقول أ ره "  المتقدم مناسب 

 ال أعرف ال نعم المحافظة
النسبة  التكرار

 المئواة
 النسبة المئواة التكرار النسبة المئواة التكرار

 %4.95 5 %92.07 93 %2.97 3 عمان
 %15.90 7 %65.90 29 %18.18 8 اربد

 %8.69 4 %89.13 41 %2.17 1 الزرقاء
 %3.22 1 %96.77 30 0 0 المفرق 
 0 0 %100 6 0 0 عجلون 
 %30 3 %70 7 0 0 جرش
 %20 2 %60 6 %20 2 مأدبا

 %55.55 5 %44.44 4 0 0 البلقاء
 0 0 %100 6 0 0 معان

 0 0 0 %100 3 0 الطفيلة
 14 5.26% 225 84.58% 27 10.15 
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حيث تم تقسةةةةةةةيم إجابة هذا السةةةةةةةؤال عام هل توافقين على زواجها؟  18بلوغها ( إذا تقدم شااااخص للزواج من ابنتك قبل 2.5)
على النحو التالي: نعم، ال؛ ويالهر الجدول التالي النتاضج حسةةةةةةةةةةةةةةب التكرار والنسةةةةةةةةةةةةةةبة الم وية لكل المناطق، والجدول الذي يليه 

 يوضح تفاصيل كل منطقة.

 %45.11 عام، حيث اشارت النتاضج ان 18يالهر الجدول السابق آراء المشاركات حول رغمتهّن في تزويج بناتهّن قمل بلوغها 
ّن وعمرت المشةةةةةاركات عن ذله من  الل ما تحدثّن به، وتقول احداه عام 18من المشةةةةةاركات يرغمّن بتزويج بناتهّن قمل بلوغها 

تعمر أ ره و اذا كان فرصة مش غلط   بينما تشير أ ره "الزواج سترة للبنات   وتقول ا ره "ممكن اذ كان إبن عالم وناس   "
غمّن بتزويج من المشاركات ال ير % 54.88بينما أشارت    17الولد الزم يكبر بينما البنت بعمر عن رأيها تجاه الذكر واألنثى "

تشير ا ره و  ال طبعًا   وتقول أ ره بدي أخليها تعنس عندي   "شير احداهّن تعميرا  عن رفضها وتعام،  18بناتهّن قمل بلوغها 
 مستحيل ."

 

 

 ال نعم المحافظة
 النسبة المئواة التكرار النسبة المئواة التكرار

 %63.36 64 %36.63 37 عمان
 %65.90 29 %20.45 15 ار د
 %45.65 21 %54.34 25 الزرقاء
 %3.22 1 %96.77 30 المفرر 
 %66.66 4 %33.33 2 عجلون 
 %60 6 %40 4 جرش
 %50 5 %50 5 مردبا
 %88.88 8 %11.11 1 الملقاء
 %100 6 0 0 معان
 %66.66 2 %33.33 1 الطفيلة
 120 45.11% 146 54.88% 
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تم طري هذا التسةةةةةاؤل على كافة افراد العينة لمعرفة ان كان الزواج سةةةةةمبا  في ( هل كان الزواج سااااببًا في انقطاا التعليم: 2.6)
 قسمت اإلجابة على النحو التالي نعم، ال، وأشارت النتاضج الى التالي:االنقطاع عن التعليم وترك الدراسة، حيث 

ان أشةةةةةةةةةةةار الجدول السةةةةةةةةةةةابق الى ان كان الزواج سةةةةةةةةةةةمبا  رضيسةةةةةةةةةةةيا  النقطاع المتزوجات عن اكمال تعليمهّن، حيث جاءت النتاضج 
حيث تعمر المشةةةةةةةةةةةةةةاركات عن أراضهّن من  الل قولهّن حيث تقول  انقطاعهّن عن التعليم% نعم الزواج كان سةةةةةةةةةةةةةةمبا  في 11.27
نعم ولكن " هنّ بينما تعمر احدا نعم وسااااأكمل االمتحانات الحقًا   بينما تقول أ ره "   الرئيسااااي السااااببأن الزواج كان احداهّن "

فتح دار تأقنعني بعد الزواج وبصير مره   وتقول احداهّن تركت المدرسة وتزوجت  وتقول أ ره " كان شرطي أن أكمل تعليمي 
النقطاع % لم يكن الزواج سمبا  في ا88.72، بينما كناية عن أن المرأة المتزوجة ال يجوا أن تدرس بدها تروح تدرس مابيصير 

 .عن التعليم

 

 

 ال نعم المحافظة
 النسبة المئواة التكرار النسبة المئواة التكرار

 %90.09 91 %9.10 10 عمان
 %79.54 35 %20.45 9 ار د
 %89.65 41 %10.87 5 الزرقاء
 %100 31 0 0 المفرر 
 %100 6 0 0 عجلون 
 %90 9 %10 1 جرش
 %70 7 %30 3 مردبا
 %77.77 7 %22.22 2 الملقاء
 %100 6 0 0 معان
 %100 3 0 0 الطفيلة
 30 11.27% 236 88.72% 
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على المستجيبات من العينة ، وتم تحديد هذه تم طري هذا السؤال  :( هل هذه األسباب أو أكثر سببًا التجاهك نحو الزواج2.7)
األسةةةةةةةةةةباب ال تيار سةةةةةةةةةةمبا  واحدا  أو أكثر من وجهة نالر المسةةةةةةةةةةتجيبات حيث جاءت هذه األسةةةةةةةةةةباب على النحو اآلتي: العادات 

عنف، والتقاليد، االنقطاع عن التعليم، إجبار األهل، الفقر والمسةةةةةةةةتوه المادي، القرابة، وسةةةةةةةةاضل التواصةةةةةةةةل )أسةةةةةةةةباب عاطفية(، ال
 اللجوء، وتم تحديد سمبا  آ ر مفتوي لترك اإلجابة للمستجيبة )أ ره(.

ت حيث جاءعاما ،  18دون سن  دفعت بهّن لالتجاه نحو الزواج )اواج القاصرات( يالهر الجدول السابق األسباب والدوافع التي
 حتى لو صااغيرة الصااغير بكبر احداهّن "وتقول  %57.75 و نسةةةبة عامة بلغت ولاأل سةةةتوه بشةةةكل عام في الم العادات والتقاليد
ستوه في الم الفقر والمستوى المادي، بينما حل  وكالم الناس ليه مو متزوجة تقاليد مثل خواتي وأ ره "السترة  وتقول أ ره "

 حيث عمرت المسةةتجيبات عن رفض الفقر والمسةةتوه المادي ودفعهّن ال تيار الزواج بعمر %34.58بنسةةبة عامة بلغت  الثاني
أهلي  دكان الفقر الشديد عن"وتقول أ ره " هروبًا من وضع أهلي المادي" قولهنّ بعن ذله التعمير من  الل  عاما   18اقل من 

سةةةةتوه جاء في الم القرابة، أما االتجاه نحو الزواج بسةةةةمب  ره بينما تعمر أ "دينار وحبيت أخفف عن أهلي 400وراتب الشاااب 
  الشااااخص مناسااااب وهو بقربلي وتعمر أ ره " ضااااغط الخال علي   حيث تقول احداهنّ  %34.21الثالث و نسةةةةةبة عامة بلغت 

عدم الذهاب وتعمر إحداهّن عن رأيها وتقول " %27.43في المستوه الرابع بنسبة عامة بلغت  االنقطاا عن التعليموحل سمب 
متعلقة بصديقاتي لما تركوا المدرسة كنت وتقول أ ره " للمدرسة بسبب بعد مكان السكن عن المواصالت العامة ووفاة األب 

بنسةةةةةبة  فيما جاء اللجوء في المرتبة الخامسةةةةةة فيما يخص المتزوجات من الالج ات السةةةةةوريات، "تركت المدرساااة وعشاااان أتزوج
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  اللجوء والفقر والمساااااااتوى المادي وعملي مع األهل والعائلة بالمزارا اصااااااااًل قبل حيث تقول احداهّن  %24.43عامة بلغت 
% جاء اجبار 14.28و نسبة   خوف األهل على البنات بعد اللجوء وتقول أ ره "الحرب والنصيب  بينما تعمر أ ره " الزواج  

ألنه رجل بينما تعمر ا ره "بسااابب إنفصاااال األب واألم والضاااغوطات   حيث تقول إحداهّن  في المرتبة السةةةةادسةةةةة األهل إلناثهن
بينما حلت اسةباب مواقع التواصل   " اليوجد أم إخواني بيتحكمو فييوتقول احداهّن  كثير سعودي وإعتقاد األهل بأن لديه مال 

بينما اإلعجاب وأرغب بالزواج   حيث تقول احداهّن  %12.40االجتماعي )اسةةةةةةباب عاطفية( في المرتبة السةةةةةةابعة بنسةةةةةةبة عامة 
حيث عمرت إحداهّن عن  بسةةةةةةةةةةةةمب العنف% 10.15وفي المرتبة الثامنة   أسااااااااباب عاطفية  جيران  تعرفت عليه  تعمر أ ره 

أبوي مراض سااااااااارطان وإخواني  بينما تقول أ ره مشااااااااااكل عائلية بيني وبين أختي المطلقة  العنف التي تتعرض له بقولها "
منه ما كان عنف مادي وأ ر غير مادي  حيث تنوعت اشةةةةةةةةةةةةةكال العنف الذي تتعرض له الفتيات والنسةةةةةةةةةةةةةاءشاااااااااديدين علي .  

)لفالي(، ومن األسةةباب التي دفعت بهّن نحو الزواج أيضةةا  المشةةاكل األسةةرية ووفاة أحد الوالدين أما الزوج أو الزوجة وومميشةةتها 
 سمب محدد. واألسباب األ ره تمثلت ان الفتاة نفسها ترغب بالزواج واليوجداما في بيت األخ أو األ ت أو أهل األم أو األب، 
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 ( هل كان زوجك قادر على االنفاق ودفع المهر والنفقة على بيت الزوجية؟2.8)

لمعرفة ان كان الزوج قادرا  على االنفار ودفع المهر العينة، يالهر الجدول السةةابق التكرارات والنسةةبة الم وية للمسةةتجيبات ضةةمن 
 والنفقة على بيت الزوجية، حيث احتوه هذا السؤال على اجابتين على النحو التالي نعم، ال

االنفار ودفع المهر والنفقة على بيت الزوجية، وجاءت النتاضج بنسبة أشار الجدول السابق االجابة على ان كان الزوج قادرا  على 
ولكن بحسةةةةب ما أشةةةةارت المشةةةةاركات ان القدرة كانت ضةةةةمن االتفار اي  % كان الزوج قادرا  على االنفار والمهر والنفقة73.68

وتقول فع بساااابب الحظر الشااااامل    أنا تزوجت بكورونا وما دبينما تقول أ ره "كله على الورقة   مكتو ة حيث تقول احداهّن "
وتقول ، "تمشاية حال /لم يدفع كل شي    وتقول ا ره  ما كان معه فلوس أبدًا ما أخذت المهر وكله اتفاق على الورق ا ره "
وتعمر المشةةةةاركات عن ذله حيث تشةةةةير  % لم يكن قادرا  على ذله26.31بينما   من أجل تدبير االمور وشااغله متقطع  أ ره 
 .نهائيًا ال وانت اتعرض للضرب المبرح  وكنت اطلب الطالق من الزوج ولم يوافق النه غير قادر على دفع النفقة  احداهّن "

 

 ال نعم المحافظة
 النسبة المئواة التكرار النسبة المئواة التكرار

 %11.88 12 %88.11 89 عمان
 %18.18 8 %81.81 36 ار د
 %19.56 9 %80.43 37 الزرقاء
 %100 31 0 0 المفرر 
 %50 3 %50 3 عجلون 
 %20 2 %80 8 جرش
 %30 3 %70 7 مردبا
 %11.11 1 %88.89 8 الملقاء
 0 0 %100 6 معان
 %33.33 1 %66.66 2 الطفيلة
 196 73.68% 70 26.31% 
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او  ،حيث تم طري هذا التسةةةةاؤل لمعرفة مده وجود اواج القاصةةةةرات كزواج متعدد( هل سااابق لزوجك الزواج من أخرى؟ 2.9) 
 اوجة ثانية، وتضمن هذا التساؤل االجو ة على النحو التالي نعم، ال.

% ان ااواجهّن سمق 6.39حيث اشارت المشاركات بنسبة وجود القاصرات كزواج متعدد معرفة مده يشير الجدول السابق الى 
وتشةةةةير المشةةةةاركات حول الزواج السةةةةابق ألاواجهّن او لم يسةةةةمق لهم الزواج من أ ره،  93.60اواجهم من أ ره، بينما بنسةةةةبة 

 الزوجة هي مطلقة سااااابقًا   بينما تشةةةةةةةير ا ره  كان خاطب ومطلق خطيبتة   الحالي من  الل وصةةةةةةةفهّن ذله وتقول احداهّن 
متزوج ومطلق وعنده وتشةةةةةةةةير احداهّن "كان متزوج ومطلق   وتقول ا ره "   ولكن كان خاطب وترك خطيبتة بينما تعمر أ ره 

 أوال .

 

 

 

 ال نعم المحافظة
 النسبة المئواة التكرار النسبة المئواة التكرار

 %99.01 100 %0.99 1 عمان
 %88.63 39 %11.36 5 ار د
 %86.95 40 %13.04 6 الزرقاء
 %90.32 28 %9.67 3 المفرر 
 %100 6 0 0 عجلون 
 %90 9 %10 1 جرش
 %100 10 0 0 مردبا
 %88.88 8 %11.11 1 الملقاء
 %100 6 0 0 معان
 %100 3 0 0 الطفيلة

 17 6.39% 249 93.60% 



   

       
  

38 
 

تم طري هةذا التسةةةةةةةةةةةةةةةاؤل الهةام حول مةده معرفةة اجراء فحص طمي قمةل  ( هل تم إجراء الفحص الطبي قبل الزواج؟ 2.10) 
فحص يهدف لمكافحة نمو األمراض الوراثية في األردن و اصةة الثالسةيميا، ويعتمر هذا الفحص إلزاميا قمل الموافقة  الزواج وهو

 نعم، ال على عقد القران، وتضمنت اجو ة هذا السؤال على النحو التالي

نسةةةةةبة اجراء الفحص الطمي قمل الزواج، حيث تشةةةةةير المشةةةةةاركات ضةةةةةمن عينة االسةةةةةتطالع الى ان الى يشةةةةةير الجدول السةةةةةابق 
 .لم يقمّن يإجراء الفحص الطمي قمل الزواج 15.78بينما % من العينة قمّن باجراء الفحص الطمي قمل الزواج، 84.21

 

 

 

 

 

 ال نعم المحافظة
 النسبة المئواة التكرار النسبة المئواة التكرار

 %9.90 10 %90.09 91 عمان
 %6.81 3 %93.18 41 ار د
 %13.04 6 %86.95 40 الزرقاء
 %67.74 21 %32.25 10 المفرر 
 0 0 %100 6 عجلون 
 0 0 %100 10 جرش
 %10 1 %90 9 مردبا
 0 0 %100 9 الملقاء
 0 0 %100 6 معان
 %33.33 1 %66.66 2 الطفيلة

 224 84.21% 42 15.78% 
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حيث تم طري هذا التسةةاؤل (: هل تم سااؤال إن كان لك رةبة في وضااع أي شااروط في عقد الزواج من قبل القاضااي؟ 2.11) 
 لهذا الجزء. المستجيباتتم وضعها ومده وعي  ولمعرفة الشروي التي وتضمنت االجابة على نحو نعم، ال؛ ،العينةعلى 

يشةةير الجدول السةةابق حول ان تم سةةؤال المشةةاركات عند عقد العقد عن ان كان لديها شةةروي او ال، وان كان لها شةةروي ما هي 
% لم يتم سؤالهّن 41.72من العينة تم سؤالهّن حول ان كان لهّن ر بة في وضع شروي، بينما  %58.27هذه الشروي، حيث 

ان يكون حيث تشةةةةةير احداهّن وتقول " ، وتعمر المشةةةةةاركات عن هذا الجزء من  الل وصةةةةةفهّن لذلهحول رغمتهّن بوجود شةةةةةروي
اشاااترطت اكمل بينما تقول ا ره "ممنوا يضاااربني وبدي شاااقة لحالي   وتشةةةةير أ ره الى شةةةةرطها وتقول "لديها بيت مساااتقل   

أخوي   وتقول ا ره أهلي ماحطوا عليه شروط   و  -لم أشترط ألني صغيره ومابعرف شو بحط شروط وتقول ا ره "  تعليمي 
  لم أضاااع شاااروط ألنه ماله داعي بينما تعمر ا ره عن وضةةةةعها يلي حط الشاااروط / يكون عندي بيت مساااتقل وفيه عفش   

في إشي اهم من  ماكنت أتخيل -أضع شروط   لموتعمر أ ره بقولها   حكيت ال النه ما كنت فاهمة شي وتعمر ا ره وتقول "
 الحب .

 ال نعم المحافظة
 النسبة المئواة التكرار النسبة المئواة التكرار

 %13.86 14 %86.13 87 عمان
 %50 22 %50 22 ار د
 %63.43 29 %36.95 17 الزرقاء
 %67.74 30 %3.22 1 المفرر 
 %16.66 1 %83.33 5 عجلون 
 %40 4 %60 6 جرش
 %50 5 %50 5 مردبا
 %44.44 4 %55.55 5 الملقاء
 %33.33 2 %66.66 4 معان
 0 0 %100 3 الطفيلة

 155 58.27% 111 41.72% 
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لدورة لمعرفة مده  ضةةةةةةةةةوعهم  العينةتم طري هذا التسةةةةةةةةةاؤل على هل خضااااااعتما لدورة تأهيل المقبلين على الزواج؟ ( 2.12) 
، وتضمنت وهي دورة تتم عن طريق داضرة قاضي القضاة، وتعد هذا الدورة إجبارية التمام عقد الزواج ترهيل المقملين على الزواج

 االجو ة على النحو التالي نعم، ال.

% من المشةةةةةةةةةاركات 11.27يشةةةةةةةةةير الجدول السةةةةةةةةةابق الى نسةةةةةةةةةبة من  ضةةةةةةةةةعّن لدورة ترهيل المقملين على الزواج، حيث تشةةةةةةةةةير 
، وتشةةةةةير بعضةةةةةهن الى % لم يخضةةةةةعّن لدورة ترهليل المقملين على الزواج88.72بينما اج، بخضةةةةةوعهّن لدورة المقملين على الزو 

وتشةةةةةير ا ره   بالمحكمة فقط جلساااات للمقبلين على الزواج  وصةةةةةف هذه الدورة من  الل ما وصةةةةةفهّن حيث تشةةةةةير احداهّن "
 .كان كل شي واقف بسبب وضع كورونا بينما تشير ا ره "محاضرات عن الزواج المبكر وقصص واقعية   "

يشةةةةةار الى ان داضرة قاضةةةةةي القضةةةةةاة تعقد "دورات ترهيل المقملين على الزواج" ومدتها يوم واحد، من  الل التدريب على محاور 
 من قمل المخت ين. متعددة وهي )الشر ية والقانونية والنفسية واالجتما ية والمالية وال حية(

 

 

 ال نعم المحافظة
 النسبة المئواة التكرار النسبة المئواة التكرار

 %84.15 85 %15.84 16 عمان
 %77.27 34 %22.72 10 ار د
 %97.82 45 %2.17 1 الزرقاء
 %100 31 0 0 المفرر 
 %100 6 0 0 عجلون 
 %90 9 %10 1 جرش
 %80 8 %20 2 مردبا
 %100 9 0 0 الملقاء
 %100 6 0 0 معان
 %100 3 0 0 الطفيلة

 30 11.27% 236 88.72% 
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 ( هل أحيل ملفكما إلى مكتب اإلصالح والوساطة األسراة؟ 2.13)

باعتقاد المشةةةةاركات في  الى نسةةةةبة ممن تم احالة ملفهّن الى مكاتب اإلسةةةة ةةةةالي والوسةةةةاطة األسةةةةريةاشةةةةار الجدول السةةةةابق الى 
حيث تشةةير احداهّن  % من المشةةاركات باحالة ملفهّن الى مكتب االصةةالي والوسةةاطة األسةةرية24.81االسةةتطالع، حيث أشةةارت 

ذت  أخوتعمر أ ره عن رأيها بقولها سااااااااانة   15 راحت على مكتب اإلصاااااااااالح ألن الفتاه قبل هذا الزوج كانت خاطبة وتقول 
 يحال ملفهّن الى مكتب االصالي والوساطة األسرية.% لم 75.18بينما  "،القانونيموافقة ألنني تحت السن 

ضةةةةمن ا ت ةةةةاص الشةةةةر ية تسةةةةمى مكاتب االصةةةةالي ويجب االشةةةةارة الى ان مكاتب االصةةةةالي والوسةةةةاطة األسةةةةرية هي مكاتب 
سةةةةرة و اسةةةةتمراريتها و معالجة والتوفيق األسةةةةري تهدف الى االرشةةةةاد االسةةةةري الوقاضي و العالجي من أجل لم شةةةةمل األ والوسةةةةاطة

الخالفات األسةةةرية و األ ذ بايدي الطرفين للوصةةةول الى حلول لنزاعاتهم بشةةةكل ودي رضةةةاضي و وصةةةوال  اذا لزم األمر الى اتفار 
باالجراءات القضةةةةةةةاضية في أسةةةةةةةري يتضةةةةةةةمن ما اتفق عليه طرفا الخالف بحيث يحفو لكل طرف حقوقه دون الحاجة الى المرور 

 ائرة قاضي القضاة  التاراخ غير متوفر(.)دالمحاكم. 

 

 ال نعم المحافظة
 النسبة المئواة التكرار النسبة المئواة التكرار

 %79.20 80 %20.79 21 عمان
 %40.90 18 %59.09 26 ار د
 %76.08 35 %23.91 11 الزرقاء
 %96.77 30 %3.22 1 المفرر 
 %66.66 4 %33.33 2 عجلون 
 %80 8 %20 2 جرش
 %90 9 %10 1 مردبا
 %88.88 8 %11.11 1 الملقاء
 %83.33 5 %16.66 1 معان
 %100 3 0 0 الطفيلة

 66 24.81% 200 75.18% 
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جاء هذا السةةةةؤال لمعرفة مده المتاعب والمشةةةةاكل ال ةةةةحية هل واجهتك أي متاعب أو مشااااكل صاااحية أثناء الحمل؟ ( 2.14)
أثناء فترة الحمل، حيث تم اسةةةةتخراج نسةةةةب هذا السةةةةؤال من التكرارات بواقع  العينةمنها السةةةةيدات المتزوجات ضةةةةمن التي عانت 

)حتى  المتبقية في مختلف المناطق انه لم يحدث حمل لغاية اآلن مسةةةةةتجيبة 26أفادت ال ، بينما266مسةةةةةتجيبة وليسةةةةةت  240
 %.9.77، و نسبة (تاريم اجراء الدراسة

اشار الجدول السابق الى مده مواجهة القاصرات أي متاعب أو مشاكل صحية أثناء الحمل، حيث افادت المشاركات ان بنسبة 
حيث تعمر احداهّن من  الل % لم يواجهّن مشاكل أثناء الحمل، 46.66% واجهّن مشاكل ومتاعب أثناء الحمل، بينما 53.33
 صااااار ضااااغط حمل والرحم صااااغير تم السااااباعي كان قلة تغذيه لكن كان الزوج  عن الم ةةةةةةاعب التي واجهتها وتقولوصةةةةةةفها 

 أصيبت بزالل وسكر  بينما تشةةير أ ره سكري وضغط حمل   "بينما تشةةير ا ره   يضربها أثناء الحمل وكانت تأخذ إبر تثبيت 
 بمتاعب حمل فيما تشةةةةةير أ ره انها أصةةةةةيمت فقر وألم أسااانان وإرتفاا ضاااغط وإنتفا، جسااام   أصااابت ب  وتقول ا ره حمل   
  إجهاض ألن المولود كان ضاااااااعيف والحمل ضاااااااعيف بينما تشةةةةةةةةةةةير أ ره الى حدوث فقر دم / نقص فيتامينات    -عادية 

تشااقق صااار عندي كثير تعبت  قولها "وت ةةةف مشةةةاركة أ ره المتاعب والم ةةةاعب التي تعرضةةةت لها أثناء الحمل من  الل 

 ال نعم المحافظة
 النسبة المئواة التكرار النسبة المئواة التكرار

 %34.65 35 %53.46 54 عمان
 %45.455 20 %31.81 14 ار د
 %63.04 29 %34.78 16 الزرقاء
 %19.35 6 %80.64 25 المفرر 
 %33.33 2 %66.66 4 عجلون 
 %60 6 %20 2 جرش
 %60 6 %40 4 مردبا
 %55.55 5 %33.33 3 الملقاء
 %16.66 1 %83.33 5 معان
 %66.66 2 %33.33 1 الطفيلة

 128 53.33% 112 46.66% 
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بالعناية الصااااااااحية نايمة على ظهري  نت  وكونزل الولد إلى الحوض بالشااااااااهر الثامنوبكتيراا حبل   وورم بالقدمين بالحمل
 .ورافعة رجلي 

 ثانيًا: مناقشة النتائج
ل عليها سيتم ر ط النتاضج ببعضها بعضا  من  الل النسبة الم وية التي تم الح و  ورقة االستطال ية البحثيةفي هذا الجزء من ال

 االستميان، واجو ة األس لة المفتوحة اثناء المقابالت مع المشاركات. من نتاضج

 واالختيار بالرضا أواًل: الموافقة على الزواج
ى %، بينما نسبة اللواتي لم تكن برض83.8حسب نتاضج االستميان فرن نسبة من تم الموافقة على تزويجهّن برضى منهّن بلغت 

ان عام فقد ن ةةةةةةةةت هذه المعايير على  18%، و العودة الى معايير منح االذن بالزواج لمن هم دون سةةةةةةةةن 16.91منهّن بلغت 
 الطرفينت، ولكن كيب يمكن للقاضي ان يتركد من رضا يتحقق القاضي من الرضا واال تيار التامين

لى االذهاب  ، فقد افادت المشاركات برنه وأثناءالعينةانه ومن  الل األجو ة التي تم الح ول عليها من قمل المشاركات ضمن 
وتكون هذه االسةةةةةة لة في بعض االحيان  ، يقوم القاضةةةةةةي بطري تسةةةةةةاؤالت على كل من الخاطب والمخطو ة،لعقد العقد القاضةةةةةةي

ل السؤال أو من  الموظفة في المحكمة  " تتم في قاعة مغلقة من قمل سرية وأحيانا  امام الموجودين في قاعة المحكمة، واحيانا  
، او من  الل القاضةةي نفسةةه بغرفة مغلقة ال حسةةب وصةةفهنّ مرات،  3عن طريق اكثر من شةةخص في المحكمة وتكرار السةةؤال 

يجلس القاضةةةي مع الخاطب والمخطو ة بروقات منف ةةةلة، بحيث يقوم بتوجيه األسةةة لة جد بها أحد سةةةوه المخطو ة والقاضةةةي، يو 
؛ ولكن هل تركت المدرسةةةة بسةةةمب الزواجت جمرك على الموافقةتت هل هناك شةةةخص اي عن الزواج\مثال: هل انت راض لها وله

ل وتوجيه السةةةةؤاالجميع،  الرضةةةةا والقمول بواسةةةةطة سةةةةؤال القاضةةةةي المباشةةةةر امامه تم التحقق من افادت العديد من المشةةةةاركات ان
في بعض الحاالت القليلة رفض القاضي و  ي ذلهت\على الزواجت الزواج مسةؤوليات هل تعلم ة\موافق ي\التالي له ولها: هل انت

 .عقد القران بسمب فارر العمل لحين الح ول على الموافقة من عمان حسب قولهنّ 

سةةةرية، للنالر بها واعطاء موافقة أو رفض، عام تحال الى مكتب االصةةةالي والوسةةةاطة األ 18يذكر ان طلبات الزواج دون سةةةن  
مكاتب اإلصةةةةةةالي والوسةةةةةةاطة والتوفيق األسةةةةةةري ، أن 2020وفي بيان صةةةةةةادر عن جممية معهد تضةةةةةةامن النسةةةةةةاء األردني لعام 

، % من طلبات منح اإلذن بتزويج القاصةةةرات95وافقت على ، حيث اما  ع 18طلبا  لمنح إذن الزواج دون سةةةن  6740إسةةةتقملت 
وتشةةةير  .(2020)جمعية معهد تضااامن النساااء األردني   ولم يتم ذكر أسةةةباب رفضةةةها.، طلب 339بواقع  % منها5ورفضةةةت 

ما يطري عليها من تسةةةاؤالت بسةةةمب  تفهم على القاضةةةيبعض المشةةةاركات ان سةةةؤال القاضةةةي حول التركد لم يكن واضةةةحا  او لم 
، وفي بعض الحاالت ذكرت انه و الل ذهابها برفقة والدها الى ألنها سةةةةترتدي فسةةةةتان أبيض وتضةةةةع المكياجشةةةةعورها بالسةةةةعادة 
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المحكمة للحضةةةور امام القاضةةةي قد قام والدها با بارها ان اي سةةةؤال يتم توجهه له من قمل القاضةةةي يجب عليِه االجابة بنعم، 
العنف  دافع او بسةةةمب  )االجبار غير المباشاار(ال.هل هناك من اجمرك على الموافقة يجب عليِه االجابة بةةةةةةةةةةةةةةةةة قام بسةةةؤاله  واذا

الزواج هو ا تيارهّن للتخلص من العنف الذي يمارس عليهّن دا ل األسةةةةرة، وفي بعض وكان  ،دا ل األسةةةةرةوتعرضةةةةهّن للعنف 
لم تتخلص منه عند اوجها، ذكرت انها ا تارت الزواج للتخلص من العنف دا ل األسةةةةةةةةةةةةةةرة ولكنها  هاالحاالت التي تمت مقابالت

، وتعرضهّن لضغوطات نفسية سي ة، انعكست على حاالتهّن ال حية بشكل سلمي، وفي بسمب ممارسة العنف عليها من الزوج
أقرت بالموافقة  وفا  من ممارسةةة العنف عليها من بعض الحاالت األ ره لم يكون الزواج برضةةا المخطو ة ولكنها أمام القاضةةي 

 اهلي اجبروني عشان اقبل اتزوج  وقدام القاضي حكيت موافقة .حيث أشارت احداهّن " قمل أهلها

 وموافقة الولي الشرعي من العمر طراقة القاضي في التأكدثانيا: 
السةةةةةن بالنسةةةةةبة لف ة سةةةةةنة فرقل جاءت بنحو فرر بين الخاطب والمخطو ة برن  سةةةةةنأشةةةةةارت نتاضج االسةةةةةتميان بخ ةةةةةوص فرر ال

سةنة فركثر  15%، بينما ف ة 57.14سةنة بلغت  15الى  5%، بينما ف ة من 34.96سةنوات  5الى  3بينما ف ة من %، 6.01
 كد، وفي وصف المبحوثات لطريقة التركد من فرر السن بينهّن و ين أاواجهّن في المحكمة أمام القاضي، يتم التر%1.88بلغت 

، من قمل القاضةةي بواسةةطة طلب األورار الثموتية )الشةةخ ةةية( مثل الهوية الشةةخ ةةية، شةةهادة الميالد، ورقة المفوضةةية للسةةوريات
، في بعض الحاالت التي رفض القاضةةةي الموافقة على اواجها بسةةةمب صةةةغر السةةةن، حيث ذكرت ان القاضةةةي وجه لكال الطرفين
الزواج  وعلى الرغم من موافقتها علىسنة هل توافقني؟    15سنوات وانت  عمرك  10 ااااااااااالمتقدم لخطوبتك يكبرك بسؤال لها "

سنة الاال ان القاضةةي رفض اتمام العقد، بسةةمب صةةغر سةةن الفتاة، وقال لهما " سنة  عودوا ال قادمة   لن يتم كتب الكتاب هذه ال
، يذكر ان تعليمات منح األذن عاما   18ون سةةةةةن وهذه احده االسةةةةةباب التي ذكرتها المشةةةةةاركات لرفض معاملة الزواج لمن هم د

 عاما . 15عاما  ذكرت برن ال يتجاو فارر السن بين الطرفين  18بزواج من هم دون 

ي على المحكماة التحقق من موافقاة الولعةةامةةا :  18( من تعليمةةات منح االذن بةةالزواج لمن هم دون 5بينمةةا جةةاء في المةةادة )
الشةةرعي  من  الل المشةةاركات برن غالمية حاالت الزواج كان الولي الورقةوتشةةير نتاضج عقد  الشارعي على منح االذن واجراء ال

و عض الحاالت ذكرت ان صةةديق والدها )من  الل وكالة(،  هو األب، وفي حال  ياب األب يكون األخ، أو العم، أو ابن العم
 ، والخال.في كان األب متوفى األمكان وليها من  الل توكيلة من قمل األب، وفي حاالت قليلة جدا  كانت 

 ثالثًا: تأهيل المقبلين على الزواج
من التعليمةات ما يوجب على الخةاطب والمخطو ة اإللتحةار بدورة المقملين على الزواج والتي تنالمهةا داضرة ( 8المةادة )ورد في 

تثبت إجتيازهما لدورة المقبلين على على الخاطبين إبراز شااااااهادة >> 8قاضةةةةةةةةةي القضةةةةةةةةةاة، حيث جاء في الفقرة )أ( من المادة 
من  الى أن نسةةةةةبة سةةةةةتميان، واشةةةةةارت نتاضج االالتي تنظمها الدائرة أو أي جهة يعتمدها قاضااااي القضاااااة لهذه الغاية   الزواج
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، وتتباين % لم يخضةةةةةعّن لدورة ترهليل المقملين على الزواج88.72%، بينما 11.27 ضةةةةةعّن لدورة ترهيل المقملين على الزواج 
ذه النسبة من محافالة الى ا ره، يشار الى ان المشاركات في االستطالع أشرن بنسبة كميرة الى انهّن لم يخضعّن لهذه الدورة ه

% لم يخضةةةةةةةةةةةةةةعّن لها، ولكن ومن  الل حديثهّن عن اجراءات المحكمة و عد احالة ملفاتهّن 88.72حيث كما ذكر سةةةةةةةةةةةةةةابقا  ان 
ضةةةةةعّن لها ولكن ليس بمفهوم "الدورة" المتعارف عليِه، حيث تشةةةةةير بعض المحموثات للح ةةةةةول على الموافقة من المؤكد انهّن  

على اكثر من مكتب وكانوا يحكوا لنا انه الزواج مساااؤوليات وبدكم تعرفوا ان رح يصاااير عليكم مساااؤوليات وكيف  ادخلنانها "
فيها مفهوم الزواج واواج القاصةةةةةةةةةةةةةةرات، بينما أشةةةةةةةةةةةةةةةارت بعضةةةةةةةةةةةةةةهّن ان هذه الدورة كانت مدتها يوم واحد تناول   اهتم بزوجي 

ومخاطر الحمل، حيث تنوعت ، والمسةةةةةةةةةةةةةةؤوليات، ومفهوم الحياة بعد الزواج، والتفاهم، والمهر حقا  لها وليس من حق الزوج ا ذه
 المواضيع بين المواضيع االقت ادية واالجتما ية ومفاهيم الزواج.

 الحالة الصحية للمتزوجات بعد الحمل والزواجرابعًا: 
 إبراز الفحص الطبي برنه يجب  8المميار  (4عام في المادة رقم ) 18ن ةةةةةةةةةةةةت معايير منح االذن بالزواج لمن هم دون سةةةةةةةةةةةةن 

د اال ومن المعروف ان الفحص الطمي قمل الزواج هو فحص الزامي لكل من يقمل على اتمام الزواج وال يتم اجراء العقالمعتمد  
يميا تمدتها واارة ال ةةحة في األردن للكشةةف عن األمراض الوراثية بما فيها مرض الثالسةةوهو من الفحوصةةات التي اعبعد ابرااه، 

 يعرف مرض الثالسةةةةةةيميا )فقر دم حوض البحر االبيض المتوسةةةةةةط (وهو من المرامج االلزامية المعتمدة؛  2004اعتبارا من عام 
موجلو ين كوين الهيموجلو ين، والذي يؤدي الى انتاج هيبانه فقر دم وراثي ناتج عن  لل جيني في المادة الوراثية المسؤولة عن ت

 3غير طميعي ، والى سرعة تكسر كريات الدم الحمراء، وت ل نسبة حاملي المرض في األردن حسب اإلح اءات الرسمية من
وتشةةةير (.2020وزارة الصااحة  ) .ألف مواطن يحملون الجين الوراثي 200 – 150 بالم ة من السةةةكان ، أي أن حوالي 3,5 –

لم يقمّن يةةإجراء الفحص  15.78% من العينةةة قمّن بةةاجراء الفحص الطمي قمةةل الزواج، بينمةةا 84.21ان نتةةاضج االسةةةةةةةةةةةةةةتطالع 
حيث ، وهذه األرقام ليست بالضرورة ان تعكس الواقع ال حيح، ولكن ما تعكس هو حدود معرفة المشاركات، الطمي قمل الزواج

ن عاملة لمنح االذن بالزواج باجراء الفحص الطمي ولكن لم يتم ا ذ الموافقة بسةةةةةةةةةةةةةةمب امن الممكن ان جميع من تقدم بإجراء م
لزواج الزوجين يحمالن الثالسةةةيميا، وفي هذه الحالة و حسةةةب واارة ال ةةةحة والخطوات المتبعة يتم اعطاضهم اسةةةتشةةةارة وراثية قمل ا

 .ة لالرشاد ومتابعة المواليدضرورة المتابع يوضح بها  طورة االنجاب، وفي حال االصرار على الزواج

 % لم يواجهّن مشاكل أثناء الحمل،46.66% واجهّن مشاكل ومتاعب أثناء الحمل، بينما 53.33افادت المشاركات ان بنسبة  
أثناء و عد  ية والتعب الجسدي والنفسي   وصا  وفي حديثهّن أثناء المقابالت واجهّن العديد من ال عو ات واألمراض ال ح

، حيث اشارت بعض المشاركات انه ولسمب صغر سنها وعدم تحمل جسمها الحمل واجهت متاعب  طرة على الحمل األول
حياتها، فمنهّن من واجهت نقص في المعادن والحديد، والضغط والسكري، ونقص االوكسجين، واالل، االجهاض، وأمراض الكلى، 
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بينما اشارت ا ره  سمي كثير تعب وعنق الرحم عندي ما تحمل الني صغيرة دخلت المستشفى وجحيث أشارت احداهّن "
وضعي النفسي كثير انعكس على صحتي بسبب المشاكل بيني وبين زوجي وتعرضي للعنف عنده  وهذا كله أثر على الجنين   "

ال يمّر يوم وغيرها من األمراض التي تتعرض لها القاصرات بسمب الحمل والوالدة، وتعسرها، وتشير منالمة ال حة العالمية برنه 
منظمة الصحة العالمية  دة. )امرأة في جميع أنحاء العالم جّراء مضاعفات الحمل والوال 830واحد إاّل ويشهد وفاة نحو 

تقضي النساء نحمهن نتيجة مضاعفات تحدث  الل  ان (Say, L., Chou, D...etc.2014)هذا وتشير دراسة  (.2019
الحمل والوالدة و عدهما. وتالهر معالم تله المضاعفات أثناء فترة الحمل ومعالمها يمكن الوقاية منها او عالجها. وقد تالهر 

ا كجزء من رعاية المرأة. وفيما يلي أهّم مضاعفات أ ره قمل تله الفترة ولكّنها تتفاقم  اللها و  وصا اذا لم يتم تداركه
 :% من مجموع وفيات األمومة75المضاعفات الكامنة وراء وقوع 

 )النزف الو يم )النزف الذي يعقب الوالدة بالدرجة األولى 

 )العداوه )تحدث عادة بعد الوالدة 

 )ارتفاع ضغط الدم أثناء فترة الحمل )مقّدمات االرتعاج واالرتعاج 

 تعّسر الوضع 

  اإلجهاض غير المرمون 

 وتشةةةةةير منالمة ال ةةةةةحة العالمية الى االسةةةةةباب التي تقف عاضقا   لف عدم تلقي النسةةةةةاء العناية ال ةةةةةحية الجيدة، حيث تقول ان
هدت وفي حين شةة ،لنسةةاء الفقيرات الالضي يعشةةن في المناطق الناضية هّن أقّل من ي رّجح ح ةةولهن على  دمات الرعاية المناسةةبةا

لرعاية ااية السةةةةةابقة للوالدة ايادة في العديد من مناطق العالم في السةةةةةنوات العشةةةةةر الماضةةةةةية، فإّنه ال يسةةةةةتفيد من مسةةةةةتويات الرع
دون وذلةةه يعني أّن ماليين الوالدات مةةا االةةت تتم بةة ،% من نسةةةةةةةةةةةةةةةاء الملةةدان ذات الةةد ةةل المنخفض51المةةاهرة أثنةةاء الوالدة إاّل 

 .مساعدة قابلة أو طميب أو ممّرضة مدّر ة

فترة  وفي الملدان المرتفعة الد ل تسةةةةةةةتفيد جميع النسةةةةةةةاء تقريبا  من أر عة فحوص من الفحوص السةةةةةةةابقة للوالدة على األقّل  الل
 فقد  ضةةةعت ما 2015الحمل، ومن مسةةةاعدة عامل صةةةحي ماهر أثناء الوالدة، ومن  دمات الرعاية التالية للوالدة. أما في عام 

 .ملدان المنخفضة الد ل والملدان المتوسطة الد ل للفحوص السابقة للوالدة% فقط من الحوامل في ال40يقارب 

 :الوالدة وفيما يلي العوامل األ ره التي تحول دون استفادة النساء من  دمات الرعاية أو التماسهن لها  الل فترة الحمل وأثناء

 الفقر 
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 المسافة 

 انعدام المعلومات 

 نقص الخدمات 

 الممارسات الثقافية 

 بّد، لتحسين صحة األمومة، من تحديد العقبات التي تحّد من فرص الح ول على الخدمات الجّيدة في مجال صحة األمومةوال 
 (2019)منظمة الصحة العالمية   .وتذليلها على جميع مستويات النالام ال حي
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 االستخالصات
 وجاءت أبراها على النحو اآلتي: االستخالصاتتوصلت هذه الدراسة الى العديد من 

عاما  وفق التعليمات المن ةةوص  18الفتيات القاصةةرات ال يعلمّن بمعايير منح االذن بالزواج لمن هم دون سةةن الةةةةةةةةةةةةةةةةة -17
 عن غير وعي، وال يوجد ما يوضح القيمة القانونية لكل مميار من هذه المعايير.  موافقة عليها مما يؤدي الى 

( بدال  من م ةةةةةةةةةطلح )وجوب( يفتح الباب على م ةةةةةةةةةرا يه أمام منح 4ان اسةةةةةةةةةتخدام م ةةةةةةةةةطلح )مراعاة( في المادة ) -18
 القاضي صالحيات تقديرية كميرة قد تخل بالمعايير الواجب توافرها لعقد الزواج.

ذا الجزء من ان دورة ترهيل المقملين على الزواج غير واضةةةةةةةةةةةةةةحة وغير مفهومة لده الخاطمين، فقد جاءت نتاضج ه -19
 بينما الزواج، على المقملين لدورة بخضةةةةةةةةةةةوعهنّ  المشةةةةةةةةةةةاركات من% 11.27 االسةةةةةةةةةةةتطالع على النحو اآلتي: تشةةةةةةةةةةةير

لها؛ بينما يعتقد انهّن  ضةةعّن لها حسةةب االجراءات المتبعة، ولكن بسةةمب طريقة طرحها الغير  يخضةةعنّ  لم% 88.72
 مفهومة، يعتقدن  عدم  ضوعهّن لها.

ورد  هذه المعايير ضمانات اكمال االناث تعليمهّن أو أي اجراءات أو جزاءات، على الرغم من ان المعايير لم يرد في -20
ن الزواج ، حيث ان هناله الكثير من الحاالت التي وردت كاأن ال يكون الزواج ساااااببًا في االنقطاا عن التعليم بها "

رقام األ مال تعليمها ولكن لم تسةةةةةتطيع االلتحار بالدراسةةةةةة، وسةةةةةمبا  في انقطاعها عن التعليم على الرغم من اشةةةةةتراطها اك
 .المتعلقة بعدد القاصرات المتزوجات الالتي ال زلن على مقاعد الدراسة غير متاحة

( من هذه المعايير جاءت 3ان إجراءات ا تالف مميار واحد على اآلقل مع آ ر غير واضةةةةةةةةةةةةةةحة، الن المادة رقم ) -21
 الخامسااااااة أكمل من بزواج يأذن أن للقاضااااااي يجوز“ أنه على التعليمات من( 3) المادة على النحو اآلتي: ن ةةةةةةةةةت

، ”عليماتالت هذه ألحكام وفقاً  المصلحة تقتضيها ضرورة زواجه في كان إذا عشرة الثامنة يكمل ولم عمره من عشرة
( من 11رقم )وهذه المادة تعطي صةةةةةةةةالحيات أكثر للقاضةةةةةةةةي دون اشةةةةةةةةتراي موافقة قاضةةةةةةةةي القضةةةةةةةةاة، ومخالفة للمادة 

 التعليمات نفسها، وتلغي موضوع الرقابة على قرارات منح االذن بالزواج، وترسيس ملف لكل حالة.
ا تمت الموافقة عليها، بينم 2020% من الطلبات التي تمت احالتها لمكاتب اإلصالي والوساطة االسرية لعام 95ان  -22

الرغم من رفض هذه الطلبات اال ان قرار الرفض لم  % من الطلبات لم ت ةةةةةةةةةةةةةةدر بها اذونات بالموافقة، ولكن على5
 أسباب رفضها، كما لم توضح أسباب القمول.يوضح 

 أن يتحقق  علىفي هذه التعليمات غير واضةةةةةةةةةةةةةةحة والذي نص  4( في المادة 2ان منهجية التاكد من المميار رقم ) -23
حيث هناله ا تالف وتباين في طريقة معرفة اال تيار والرضةةةةةةةةةةةةا من قمل  ، القاضااااااااي من الرضااااااااا واالختيار التامين

الخاطب والمخطو ة، فقد أفادت المشةةةةاركات بهذا االسةةةةتطالع من مختلف المناطق برن طريقة التركد بعضةةةةها جاء من 
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كرار  الل السةةةؤال المباشةةةر، و عضةةةها من  الل الجلوس مع طالمي األذن والسةةةؤال بسةةةرية، و عضةةةها جاء من  الل ت
 السؤال أكثر من مرة أمام الجميع.

"، امال يتجاوز فارق الساان بين الطرفين الخمسااة عشاار عا أن ("4( مميار )4ورد في هذه المعايير في المادة رقم ) -24
 وهو فارر كمير جدا  بالنسبة لزواج القاصر.

لمن أكمل الخامسةةة عشةةرة سةةنة وتعليمات منح اإلذن بالزواج  2019لعام  15لم ينص قانون األحوال الشةةخ ةةية رقم  -25
، صةةةةراحة أو ضةةةةمنا  على األثر المترتب على مخالفة 2017( لعام 1شةةةةمسةةةةية من عمره ولم يكمل الثامنة عشةةةةرة رقم )

فة من التعليمات، و التالي لو أراد المشةةةةةةةةةرع بطالن أو فسةةةةةةةةةاد عقد الزواج عند مخال 4هذه الشةةةةةةةةةروي الواردة في المادة 
 .القانون  الشروي لرتب عليه أثرا  بنص

هناله عالقة بين ممارسةةةةةةةةةةةة العنف على القاصةةةةةةةةةةةر و ين قمولها للزواج، حيث ذكرت العديد من المشةةةةةةةةةةةاركات في هذا  -26
نه االستطالع انهّن يتعرضّن للعنف دا ل األسرة مما دفع بهّن الى الزواج للتخلص منه، ولكن بعضهّن لم يتخل ّن م

 0182-2017وتشةةير نتاضج مسةةح السةةكان وال ةةحة األسةةرية لعام واسةةتمرت ممارسةةة العنف عليهّن من قمل األاواج، 
على أنه كلما إنخفض سن النساء المتزوجات أو الالتي سمق لهن الزواج كلما إرتفعت نسبة من يمررن ضرب األاواج 

عاما ( وافقن على سةةةةةةمب  91-15% من النسةةةةةةاء المتزوجات من الف ة العمرية )62.5لهن، حيث أظهرت النتاضج برن 
 وهذه النسةةةبة هي األعلى بين جميع الف ات العمرية ،د واحد على األقل كممرر لقيام األاواج ب ةةةفعهن أو ضةةةر هنمحد

 .% من األاواج69% و 46علما  برن النسبة لجميع الف ات العمرية من الزوجات  ،األ ره للنساء المتزوجات
زواج   على االنفاق ودفع المهر وتهيئة بيت ال اثبات مقدرة الخاطب" 7( 4ان المميةار الذي ورد في المةادة رقم ) -27

 غير واضح بالنسبة لوساضل التحقق من قمل المحكمة.
ا به المحكمة افهام المخطوبة حقها في اشتراط أي شرط يتحقق له( في هذه المعايير ن ت على "7ان المادة رقم ) -28

الكثير من  أبدتمصااااااالحة وفقًا ألحكام القانون وتضااااااامين أية شاااااااروط ترغب بها في حجة األذن عند إصااااااادراها   
 يهالقاصةةةرات عند توجيه سةةةؤال لهّن من قمل المحكمة بناء  على هذا المعايير تقول )ال يوجد(، بسةةةمب عدم وعيها بما 

، تم سةةةؤالهّن حول ان كان لهّن ر بة في وضةةةع شةةةرويأنه % من العينة 58.27 افادت حيثالشةةةروي التي من حقها، 
ولكن لم يكن هناله شةةةروي بسةةةمب عدم وعيهّن بها و حقوقهّن، والتعمير عن ندمهّن بسةةةمب عدم وضةةةع أي شةةةروي مثل 

 توفير الميت المستقل، او اكمال التعليم، او عدم تعرضهّن للعنف.
 عاما  لم من اعطاء الموافقة على قرار الزواج لمن يرغب، 18معايير منح األذن بالزواج لمن هم دون سةةةةةةةةةةةةةةن  لم تحد -29

بعد تحويلها الى مكاتب االصةةةةالي والوسةةةةاطة األسةةةةرية، ونسةةةةب بسةةةةيطة يتم رفضةةةةها، على الرغم من ان هذه المعايير 
 جاءت لتنالم اذن الزواج.
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( من هذه 11لى المحكمة ان تؤسةةةةس ملفا  لكل حالة حسةةةةب ما ورد من المادة رقم )على الرغم من المعايير أوجمت ع -30
متابعة  المعايير تتضةةةةةةةةةةمن المينات والمعزاات التي اسةةةةةةةةةةتندت اليها في قرارها..الم، اال ان الحاالت ال يتم متابعتها، وال

 الشروي ان وجدت، مثال على ذله ان كان شري اكمال التعليم.
ناة عشارة مان طاب الذكار الاذي لام يكمال الثاماخليشاترط فاي مناح ا)أ( ( من هذه التعليمات "01جاء في المادة رقم )-31

اره  ارة  األذنعم ا اي الدائ ا ان ف ا اؤون القاصرا ا ام ش ا ان قس ا اة م ا اة موافق ا ارز للمحكم ازواج أن يب اة إلو بال ا اك إضاف ا ى ذل
اتيفاء اا ا اي الس اواردة ف اات ال ا اابقة لموادمتطلب ا)ب( و"،  الس اات احت ا األاال طلب ازواج الت ا اااا  الاي ذن بال اق عليه ا تنطب

فاي  بماداء الارأي فيهاا باإلديراااة التاركات وشاؤون القاصراان فاي الدائارة مل سااس الااواردة فااي هااذه التعليماااتاال
لرغم مما جاء في ا، ولكن على  بالازواج للخاطاب الذكار الاذي لام يكمال الثامناة عشارة مان عماره االذنذلاك طلباات 

هذه المادة اال ان هناله حاالت اواج تسةةةةةةةةةةمى "اواج شةةةةةةةةةةرعي" وليسةةةةةةةةةةت قانونية ويتم اجراءها بعد رفض منحهم األذن 
ن علكن عند رفضةةها يتم اجراء الزواج الشةةرعي، بالزواج، حيث يتقدم كال الخاطمين بمعاملة من أجل اتمام الخطو ة، و 

 طريق شيم ويتم بعد مدة تثميت الزواج بالمحكمة.
 عاما  يقدم من قمل الفتيات  وتاليا  نص الطلب:  81-15ان طلبات منح االذن بالزواج للف ة العمرية  -32

 

 ة على طلب اواجها.حيث يشير هذا الطلب الى ان الفتاة هي التي ترغب بالزواج وهي من تطلب الموافق
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 التوصيات 
 توصي هذه الدراسة بعدد من التوصيات بناء  على النتاضج التي توصلت اليها:

لتعرض تحديد سن أدنى للخطو ة، وكذله تحديد الفترة ما بين الخطو ة والزواج، ووضع شري سنة لحماية الفتاة من ا -1
 للطالر واالنف ال في سن مبكر.

 الحد من السنوات المسموي بها اجراء العقد واقت ارها على سنتين. -2
يتهم للحياة وضع منهاج واضح لدورة ترهيل المقملين على الزواج، وافهام الخاطمين برن هذه الدورة من أجل ترهيلهم وتوع-3

 ية القضاة وهي )شر األسرية الجديدة المقملين عليها، وذله ضمن المحاور المذكورة سابقا  من قمل داضرة قاضي 
 وقانونية ونفسية، واجتما ية ومالية وصحية(.

المتزوجات  اجراء مخاطبات رسمية باستمرار من داضرة قاضي القضاة الى واراة التر ية والتعليم تتضمن إلتزام الطالبات-4
ومتابعته  عن الفتيات المتزوجات بين الداضرة والواراة ووجود سجل رسمي  بعد الزواج،بااللتحار المدرسي ومتابعتهّن 

 .اأو طالقه\دوريا  لحين اكمال القاصرة تعليمها و
إلغاء نموذج طلب اذن الزواج وتقديمه من قمل القاصر، على ان يتم وضع نموذج آ ر يقدم من قمل ولي أمرها  -5

 الشرعي، والخاطب المتقدم لخطو تها.
ة ان تامة وطري تساؤالت مباشرة وغير مباشرة للتمكن من معرف يجب على القاضي االستماع للفتاة بمفردها و سرية -6

 تمت ممارسة الضغط عليها من أجل الموافقة.
ضمن كل رفع وعي الفتيات عند تعرضهّن الى الطالر بالحقور القانونية، ووجوب وضع كتيب يتم تسليمه الى الفتاة يت -7

 مل الزواج.قور الزوجية وحقوقها باالنف ال والطالر، وذله ما يتعلق باآلثار المترتبة على الزواج والمسؤوليات والحق
لطلب، شهور من تاريم تقديم ا 6اال بعد انقضاء  18ان ال يتم الرد على طلب منح األذن بالزواج لمن هم دون سن   -8

و الل هذه المدة يجب  ضوعهما للدورات التدريمية والتعارف على بعضهما بعضا ، ومتابعة اجراء الدراسات 
 الجتما ية.ا

سة عشر ان ال يتجاوز فرق السن بين الطرفين الخموجوب تعديل مميار الحد األعلى لفرر السن بين الطرفين وهو " -9
 ، واستمدالة بعشرة سنوات كحد أدنى.عامًا 

زواج     يجب على المحكمة مراعاة ما يلي لغايات منح األذن بالشطب م طلح "مراعاة" الوارد في التعليمات  -10
 واستمداله بم طلح "وجوب"، والنص على اآلثار التي تترتب على مخالفة هذه المعايير.
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اشتراي القاصرة بعقد الزواج يجب ان تكون واضحة واعطاءها أمثلة عملية مثال )يحق له اكمال تعليمه في حال  -11
عدم الوفاء بالشروي  رغمته(، أو يحق لِه المطالبة باالنف ال والطالر في حال وجود األسباب مثل العنف او

 وغيرها..
ق عاما  يحال الى مكاتب االصالي والوساطة األسرية، ان يرف 18المطالبة بكل طلب اذن اواج لمن هم دون سن  -12

 تنسيب المكتب معلال  أسباب الرفض.
يجب وجود عضو أو أكثر من مؤسسات المجتمع المدني و اصة المؤسسات النسوية في مكاتب االصالي  -13

 األسرية. والوساطة
 النص صراحة على اآلثار المترتبة على اجراء عقد الزواج مع وجود مخالفات للمعايير والشروي الموجودة في -14

 التعليمات.
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 المراجع
مليون فتاة في جميع أنحاء العالم يتزوجن قمل عيد ميالدهن الثامن عشر  12(. اواج األطفال. )2019اليونيسيب. )-1

 .2021\08\12، تاريم الوصول https://uni.cf/3jRGEfxكل عام(. بيان صحفي: إصدارات اليونيسف: 
لة الرك ج المبكر وعالقته بالفقر دراسة ميدانية أنثرو ولوجية في مجمع الخيرات، مج(، الزوا2014بالش، م. شذه. )-2

 (، جامعة القادسية: كلية اآلداب.16للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتما ية )
تزويج القاصرات في محافالة الطفيلة بدأ بالتالشي ومحافالتي المفرر  (.2020جممية معهد تضامن النساء األردني )-3

، تاريم الوصةةةةةةةةةةةول: https://bit.ly/3g8dCX4، بيان صةةةةةةةةةةةحفي: الموقع االلكتروني 2019والزرقاء األعلى  الل 
31/05/2021. 

  داضرة قاضي القضاة: ي، الموقع االلكترون2020لعام  (. التقرير االح اضي السنوي 2020داضرة قاضي القضاة )-4
https://bit.ly/3w2OdoE 2/06/2021، تاريم الوصول. 

داضرة قاضي القضاة. )التاريم غير متوفر(، اإلصالي والوساطة والتوفيق األسري. الموقع االلكتروني لداضرة قاضي -5
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(. وفيات األمومة. مركز وساضل االعالم: منشورات منالمة ال حة العالمية 2019منالمة ال حة العالمية. )-8
https://bit.ly/3guZ1pD 24/08/2021، تاريم الوصول 

 المرجع السابق.-9
مركز األ بار:  مر صحفي . اطالر برنامج ترهيل المقملين على الزواج(. 2019داضرة قاضي القضاة. ) -10

https://bit.ly/3gyssXM 25/08/2021، تاريم الوصول. 
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 الملحقات
 تعليمات منح األذن بالزواج
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 ناهضة أو تقليلمعام في  18أقل من  بالزواج لمن هم دور معايير منح األذن بالزواج  الورقة البحثية االستطالعيةأسئلة 
 حاالت الزواج المبكر وااللتزام بها 

صةةةممت هذه األسةةة لة بهدف معرفة مده االلتزام بمعايير وتعليمات منح األذن بالزواج لمن أكمل الخامسةةةة عشةةةرة من عمره 
األحوال الشةةةخ ةةةية، وذله ضةةةمن تنفيذ جممية معهد تضةةةامن النسةةةاء األردني مشةةةروع  "توفير ولم يكمل الثامنة عشةةةرة في قانون 

 الخدمات ال ةةةحية والحماية المسةةةتدامة لالج ين السةةةوريين وأعضةةةاء المجتمعات المضةةةيفة من الف ات األكثر هشةةةاشةةةة في األردن"،
 سةةةةةةةةةةط، واقليم الجنوب، في كافة محافالات المملكة،ويسةةةةةةةةةةتهدف هذا المشةةةةةةةةةةروع كافة أقاليم المملكة وهي اقليم الشةةةةةةةةةةمال، اقليم الو 

للنسةةةةةةةاء األردنيات  2020إلى  2017ّن لألعوام نهاية عام ( ممن تزوج24-20الفتيات في عمر ) سةةةةةةةتطالعسةةةةةةةتهدف هذه االيو 
ور ، ومن ضةةةةةةةةةةمن هذا المشةةةةةةةةةةروع تنمثق ورقة بحثية بعنوان "دIRCوالالج ات السةةةةةةةةةةوريات، والممول من قمل لجنة االغاثة الدولية 

 عام في مناهضة أو تقليل حاالت الزواج المبكر وااللتزام بها". 18أقل من  لمن هممعايير منح األذن بالزواج 

مالحالة: تسةةةةتخدم هذه المعلومات ألغراض علمية فقط ولن يتم نشةةةةر أي معلومات عن صةةةةاحبة األجو ة ولن يتم الكشةةةةف 
 و األجو ة بغض النالر عن المجيبة.عن أي اسم وسيتم التعامل بعها بسريه تامة، وما يهمنا ه

 أواًل: المعلومات الشخصية:

 الميالد: ..........................تاريم         الحالي: ...............................العمر  .1

 

 الجنسية: ................................  1.1

 الحالة االجتما ية:  1.2

 متزوجة                  مطلقة         أرملة      

  
 عدد أفراد األسرة .................................. 1.3
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 مكان السكن:  1.4

 القرية: ........................         اللواء: ...............         المحافالة: ...............      

 هل لديِه سكن مستقل:  1.3

 نعم                  ال                

 المستوه التعليمي:  1.4

 أمية              أساسي             ثانوي             بكالوريوس             دراسات عليا            

 الحالة الوظيفية:  1.5
 أعمل                        ال أعمل            
 عملت سابقا                سمب ترك العمل: ...................................................  

 م در الد ل:     1.6
 

 ثانيًا: األسئلة المتعلقة بمحور الزواج المبكر )االسئلة المغلقة(

 كم يملغ فرر السن بينه و ين اوجه عند الزواج: .2
 سنة فركثر 15سنة          15إلى  5سنوات       من  5إلى  3سنة فرقل         من    

 هل كان اواجه برضى كامل منِه:  2.1
 نعم                ال      

 هل يوجد صلة قرابة بينه و ين اوجه:  2.2
 نعم                ال    
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 اذ كانت االجابة نعم هل تعرضِت لضغط من العاضلة للموافقة على الزواجت      

 نعم                ال    

 ما هو رأيه تجاه الزواج المبكر:  2.3
 موافقة                     محايدة                       معارضة   

 بنته أو أبنه في عمر مبكر: ستزوجينهل   2.4
 نعم            ال                ال أعرف 

 عام هل توافقين على اواجها 18تقدم شخص للزواج من ابنته قمل بلوغها  إذا  2.5
 نعم                ال    

 هل كان الزواج سمبا  في االنقطاع عن التعليم:  2.6

 نعم           ال    

 نحو الزواج: )يتم تف يله في االس لة المفتوحة(. التجاهههل أحد هذه األسباب او أكثر سمبا    2.7
 والمستوه الماديالعادات والتقاليد         االنقطاع عن التعليم         اجبار األهل        الفقر 

 العنف                       عاطفية(  القرابة                   وساضل التواصل )أسباب             

 ...........................تحديدها: اللجوء                    أ ره: يرجى            

 هل كان اوجه قادرا على االنفار ودفع المهر والنفقة على بيت الزوجية:  2.8
 نعم             ال      

 هل سمق لزوجه الزواج من ا رهت  2.9
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 نعم                ال     

 قمل الزواج:هل تم اجراء الفحص الطمي  2.10
 نعم                 ال   

 هل تم سؤاله ان كان لِه ر بة في وضع أي شروي في عقد الزواج من قمل القاضي: 2.11
 نعم                ال    

 اذ كانت االجابة نعم ما هي الشروي:
 
 

 الزواج:هل  ضعتما لدورة ترهيل المقملين على  2.12
 نعم                ال    

 هل أحيل ملف اواجكما الى مكتب االصالي والوساطة األسريةت 2.13
 نعم                ال    

 هل واجهته أي متاعب او مشاكل صحية أثناء الحمل: 2.14
 نعم                ال    
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 المفتوحةاالسئلة 
عام  18ن ممن  الل الرجوع الى المعايير الواردة في قانون األحوال الشخ ية تجاه منح االذن بالزواج المبكر للفتيات أقل  

 سيتم طري االس لة التالية:

 هل لِه ان ت في طريقة التركد من رضا الطرفين )أنِت واجه( أمام القاضي أو المحكمةت .1
 من رضا وا تيار الطرفين التي ح لت أمامهت )الموافقة( ما هي طريقة القاضي في التحقق .2
 عند عقد القران ما هو السؤال الذي تم توجيهه للتحقق من العمر وما هي الوساضل المستخدمةت .3
 (ت ولماذات ال. الممن هو الولي الشرعي الذي وافق على اواجهت )أب، أم، أخ، عم،  .4
 المقملين على الزواجتما هي األمور التي تمت مناقشتها بدورة  .5
 هل الزواج كان بدافع التالي: العنف اثناء المميشة عند األهلت العنف لقمول الزواجت .6
 كيب تقيمين حالته ال حيةت  .7
 في حال واجهته متاعب صحية أثناء الحملت يرجى وصفهات .8

 


