االجتماع المشترك بين مجموعتي العمل الفرعيتينن الخاصتين بحماية الطفل والعنف القائم على النوع االجتماعي وفريق العمل الوطني
بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون األسرة
محضر االجتماع المقام بتاريخ  26كانون ثاني 2021

الرؤساء المشاركون :المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ) ،(UNHCRصندوق األمم المتحدة للسكان ) ،(UNFPAمنظمة األمم المتحدة للطفولة -يونيسف ( )UNICEFمع المجلس
الوطني لشؤون األسرة
الحضور دائرة قاضي القضاة ،وزارة التنمية االجتماعية ،المجلس األعلى للسكان – األردن ،وزارة التربية والتعليم ،وزارة الصحة (مديرية صحة المرأة والطفل) ،اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة/
البرنامج األوروبي االقليمي للتنمية والحماية ) ، (JNCW/RDPPمعهد العناية بصحة األسرة /مؤسسة نور الحسين ) ،(IFH/NHFاتحاد المرأة األردنية ،(ARCS) ،(APS) ،(AIDOS) ،أرض العون
القانوني ) ،(AVSI) ،(ARDDجمعية النساء العربيات ) ،(AWOمنظمة كير ) ،(CRS) ، )CAREمركز الكريتاس األردني ( ،)CRPالمجلس الدنماركي لالجئين )  ،(DRCهيلب ايج انترناشونال
) ،(Help Age Internationalاللجنة الكاثوليكية العالمية للهجرة ) ،(ICMCالهيئة الطبية الدولية ) ،(IMCانترسوس ) ،(INTERSOSالجمعية األرذوكسية المسيحية الخيرية العالمية ) ،(IOCCمنظمة
الهجرة الدولية ) ،(IOMالمشروع الدولي لمساعدة الالجئين ) ،(IRAPاللجنة الدولية لإلغاثة ) ،(IRCمؤسسة نهر األردن ) ،(JRFمعهد أطفال الشرق األوسط )) ،(MECIميرسي كوربس( ،المجلس
النرويجي لالجئين( ،(ONG Rescate International) ، (NRCأوكسفام ) ،(OXFAMبالن انترناشونال ) ،(Reclaim Childhood) ،(Plan Internationalمنظمة إنقاذ الطفل ،(TDH) ،منظمة
أرض البشر اإليطالية ) ،(Tearfund Germany ، TDH-ITALYصندوق األمم المتحدة للسكان ) ،(UNFPAالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ) ،(UNHCRمنظمة األمم المتحدة
للطفولة -يونيسف ) ، (UNICEFالبعثة المتحدة لإلغاثة والتنمية ) ،(UMRأونروا ) ،(UPP) ،(UNRWAمنظمة رياح األرض ) ،(Vento di Terrakمنظمة طفل الحرب -هولندا (War Child
) ،Hollandبرنامج األغذية العالمي ) ،(WFPمنظمة الرؤية العالمية – وورلد فيجن انترناشونال.
األجندة
•
•
•
•
•
•

الترحيب والمقدمة
مستجدات الخطة الوطنية للحد من زواج األطفال والتوصيات(.تقديم :المجلس الوطني لشؤون األسرة )NCFA -
السياسة الخاصة بـ "التطوع بمقابل" ومنع الزواج المبكر –الممارسات المثلى من المخيم( .تقديم :المفوضية السامية لألمم لشؤون الالجئين األزرق /الزعتري)
األسباب الكامنة للزواج المبكر في مخيمي الزعتري واألزرق لالجئين ( .تقديم :اليونيسف دراسة مسحية)
برنامج  COMBIللحد من الزواج المبكر( .تقديم :صندوق األمم المتحدة للسكان) UNFPA-
جلسة أسئلة وأجوبة عامة.

•

بنود األجندة

الترحيب والمقدمة

متعلقات أخرى والختام.

النقاط اإلجرائية

المناقشات
-

الترحيب بالمشاركين ومناقشة جدول األجندة.
استعراض الهدف والتحضير لالجتماع المشترك بين مجموعتي العمل الفرعيتينن الخاصتين بحماية الطفل والعنف القائم على النوع االجتماعي
وفريق العمل الوطني لمكافحة الزواج المبكر.
قواعد تنظيم الجلسة وتوفر الترجمة العربية/االنجليزية.

-

قدم المجلس الوطني لشؤون األسرة خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات دراسة "زواج األطفال" في األردن ،وذلك للحد من الزواج لمن تقل
أعمارهم عن  18عاما (خطة العمل الوطنية.)2024-2020 ،
قرر مجلس الوزراء األردني في  29أيار  2019تكليف المجلس الوطني لشؤون األسرة بمهمة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للزواج المبكر لمن تقل
أعمارهم عن  18سنة .وفي وقت الحق ،تم تعديل الفترة الزمنية لتنفيذ الخطة لتصبح (  .) 2024-2020بدال من( ) 2022-2018
منهجية العمل :قام المجلس الوطني لشؤون األسرة وبتمويل من صندوق األمم المتحدة للسكان بوضع خطة لعملية متابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية
للحد من حاالت الزواج لمن تقل أعمارهم عن  18سنة ،ومن خالل ما يلي:

-

-

سيتم تحميل
محضر االجتماع
على بوابة
البيانات الخاصة
بالمفوضية
السامية لألمم
المتحدة لشؤون
الالجئين:

http://data2.u
nhcr.org/en/sit
uations/syria/l
ocation/36
-

مستجدات الخطة الوطنية
للحد من زواج األطفال
والتوصيات

-

سيتم مشاركة
جميع العروض
التقديمية

•
•
•
•

-

تشكيل مجموعة من ضباط االرتباط من السلطات التنفيذية /والوزارات التنفيذية.
بناء إطار منطقي لعملية متابعة تنفيذ الخطة بحيث تكون منهجية وموجهة لخدمة تلك العملية.
رفع كفاءة ضباط االرتباط بشأن آليات المتابعة على الخطة الوطنبية لزواج من هم دون سن  18سنة  ،وذلك من خالل عقد دورتين تدربيات
االولي كتابة التقارير والثانية المتابعة والتقييم واالدارة الموجهة بالنتائج.
إعادة جدولة الوقت المتعلق بخطة التنفيذ ،وذلك بناء على التعديل المتعلق بقرار مجلس الوزراء ،بحيث تم تعديل الفترة الزمنية لتنفيذ العملية ،لتصبح
( )2020-2024بدال من ( ،)2018-2022وتم ذلك من من خالل فريق العمل المعني بعملية التنفيذ.
الجهات المعنية بتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الزواج المبكر هي :وزارة التربية والتعليم ،وزارة التنمية االجتماعية ،وزارة الصحة ،وزارة
األوقاف والشؤون والمقدسات األسالمية ،وزارة العدل ،وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،دائرة قاضي القضاة ،المديرية العامة لألمن العام،
المجلس الوطني لشؤون األسرة ،إدارة شرطة األحداث ،اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ،NCWH ،الصندوق األردني الهاشمي للتنمية
البشرية  ،JOHUDهيئة شباب كلنا األردن  ،AJYCمؤسسة نهر األردن ،تجمع لجان المرأة الوطني األردني  ،JNFWالمجلس االعلى للسكان،
المركز الوطني لحقوق اإلنسان ،معهد العناية بصحة األسرة /مؤسسة نور الحسين  ،IFH/NHFيونيسف ،صندوق األمم المتحدة للسكان
 ،UNFPAأونروا  ،UNRWAجمعية األسر التنموية الخيرية ،الخدمات الطبية الملكية ،منظمة إنقاذ الطفل.

الخطة الوطنية للحد من زواج من تقل أعمارهم عن  18سنة :هي إطارعام للحد من زواج من تقل أعمارهم عن  18سنة ،ودليل متعلق بالتدخالت للسنوات
الخمس المقبلة ،حيث تشتمل الخطة على المبادرات المقترحة التي ستنفذها السلطات المعنية على المدى القصير والمتوسط ،لـ ( .)2024-2020إذ وضعت

الخطة إطارا عاما يركز على بيئة داعمة ،من حيث (السياسات /والخدمات /والبيانات) ،وذلك للحد من الزواج المبكر ،ويوجه عملية استقطاب التمويل الدولي
والمحلي لتنفيذ األنشطة والبرامج المنبثقة عنه.
-

النتيجة متوسطة األجل ( :)1التشريع الداعم لتقييد الزواج لمن تقل أعمارهم عن  18عاما.

 .1التشريعات والقوانين المعدلة والمطبقة في األردن.
 .2البيانات المحددة والشاملة المتعلقة بعدد حاالت الزواج المبكر (أقل من  18عاما) ،وذلك لدعم التشريعات وصناع القرار.
حيث كانت نسبة االنجازللمخرجين ()1-1و( )2-1النتيجة متوسطة المدى  )%75 ( 1لسنة 2020

-

النتيجة متوسطة األجل ( :)2توفر الخدمات الصحية والنفسية لدعم الناجين من الزواج المبكر.
 .1تهيئة بيئة صحية ومجتمعية داعمة للحد من نسبة الزواج وتداعياته بالنسبة لمن تقل أعمارهم عن  18سنة ،وزيادة القدرات المؤسسية
والبشرية ،وتوفير مصادر التمويل الالزمة.
 .2توفير برنامج إلدارة الحالة لمن يعتزمون الزواج أو ممن هم متزوجون (دون سن 18عاما).
حيث كانت نسبة االنجازللمخرجين()1-2و( )2-2النتيجة متوسطة المدى )%54 ( 2لسنة 2020

 النتيجة متوسطة األجل ( :)3خلق تغيير إيجابي في معتقدات وسلوكيات أفراد المجتمع اتجاه الزواج المبكر لمن تقل أعمارهم عن  18عاما. .1تعزيز ثقافة الحماية والمعرفة بمفهوم الزواج المبكر لمن تقل أعمارهم عن  18سنة.
 .2تنمية مفاهيم وقيم وأساليب الحماية للحد من زواج من تقل أعمارهم عن  18سنة ،بحيث يتم إدماجها في البرامج والمناهج التعليمية لجميع المراحل
الدراسية.
حيث كانت نسبة االنجازللمخرجين()1-3و( )2-3النتيجة متوسطة المدى  )%46 ( 3لسنة 2020
حيث تبين من خالل المتابعة من فبل المجلس الوطني لشؤون االسرة مع المؤسسات المعنية بأن نسبة االنجاز للنتائج الثالثة لسنة %54 2020

•
•
•
•
•
•

التوصيات :
توفير التمويل الالزم الستمرار تحقيق النتائج المتوسطة األجل للسنوات الثالث المقبلة (-2021
)2024
ضرورة توحيد الجهود الرامية إلى تحقيق مفهوم الوعي والوقاية والعالج ،وذلك استنادا على منهجية عمل موحدة بين الهيئات التنفيذية ،وبحيث
تهدف إلى منع تنفيذ األنشطة التي تفتقر إلى عنصر التنسيق.
العمل على إعداد كتيبات تدريبية موحدة لكل فئة مستهدفة ،وذلك من خالل منهجية علمية وتطبيقية.
العمل على التنسيق بين السلطات المعنية من أجل توحيد الجهود وعدم تكرار تنفيذها .وهذا يسهم في استثمار المخصصات المالية لتحقيق النتائج
الثالثة المتوسطة األجل.
المتابعة مع الشركاء المعنيين.
العمل على بناء األنشطة الرئيسية المذكورة في الخطة ،وذلك بعد استكمال التعديالت.

•
•
•
•
•
•

العمل على إدخال بعض التعديالت على ببطاقة اإلنجاز الفردي لكل مؤسسة.
عقد اجتماعات منتظمة ألعضاء اللجنة الوطنية.
الحصول على دعم وموافقات صانعي القرار فيما يتعلق بأهمية القضاء على الزواج المبكر لمن تقل أعمارهم عن  18عاما.
العمل على إعداد خطة سنوية تشمل األنشطة المستهدفة لعام .2021
تحديد األنشطة ذات األولوية لعام  ،2021وذلك وفقا للميزانية المتاحة.
حوسبة التقرير الخاص باإلنجازات باستخدام نماذج غوغل ،وذلك لتسهيل عملية تقديم التقارير.

-

سؤال /المجلس األعلى للسكان :ماذا عن األنشطة التي تحتاج إلى تمويل وال تملك األموال المطلوبة؟ يجب أن تكون هناك قائمة باألنشطة التي تفتقر
للتمويل لمناقشتها مع الجهات المانحة ،على سبيل المثال  ،بعض األنشطة المتعلقة بترك الدراسة وتلك المتعلقة بمسألة العدالة.
الجواب :في إطار التوصيات ،سيتم تحديد أولوية بعض األنشطة وفقا للميزانية وطابعها العاجل .فقد تم تعديل القائمة وعمل المجلس الوطني لشؤون
األسرة مع صندوق األمم المتحدة للسكان على هذه األنشطة.

-

 نظام "التطوع بمقابل" في األزرق للحد من الزواج المبكر :مناقشة الوثيقة المتعلقة بالزواج المبكر لـ"المتطوعين مقابل األجر" في المخيمات وما يختصالسياسة الخاصة
بـ"التطوع بمقابل" للحد من بإدارة الحالة ،وهي ال تزال مسودة وسيتم مشاركتها للحصول على المالحظات الالزمة .وكان هناك إدراك  -قرابة منتصف العام الماضي -لبعض مخاوف
الزواج المبكر -الممارسات الحماية المتعلقة بمن انخرطوا في حاالت الزواج المبكر بين صفوف "المتطوعين مقابل األجر" في مخيمي األزرق والزعتري.
المثلى من مخيمي الزعتري
 يعتبر نظام "التطوع بمقابل" جانبا أساسيا من مشاركة الالجئين في تقديم المساعدة اإلنسانية والخدمات األخرى في المخيم.واألزرق
 يعتبر نظام "التطوع بمقابل" أحد األشكال األربعة لفرص توليد الدخل لالجئين في مخيم األزرق ،وذلك يتضمن" :نظام التطوع بمقابل" ،والمشاريع الخاصةفي السوق المحلي (سوق) ،وتصاريح العمل ،والمشاريع ضمن المنزل.
 يهدف نظام "التطوع بمقابل" إلى تزويد الالجئين الذين يعيشون في مخيم األزرق بالوسائل األساسية لتعزيز قدرة الالجئين على التكيف واعتمادهم علىأنفسهم.
 يتركز العمل المبني على "التطوع بمقابل" على نظام تطوعي تم طرحه في عام  2014بعد الحصول على موافقة الحكومة األردنية ،وذلك من خالل مديريةشؤون الالجئين السوريين ،وبالتنسيق مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.
 إن االمتثال إلجراءات التشغيل الموحد الخاصة ببرامج "التطوع بمقابل" تعتبر إلزامية لجميع الوكاالت التي تدير برامج "التطوع بمقابل" في مخيم األزرق. األهلية لنظام "التطوع بمقابل". يعتبر نظام "التطوع بمقابل" متاحا لجميع الالجئين في مخيم األزرق ،وممن يرغبون في العمل بصرف النظر عن العمر ،والنوع االجتماعي ،والقدرات،ومستوى الكفاءة ،وما إلى ذلك.

 أن يكون مسجال في مخيم األزرق أن يكون العمر 18سنة فما فوق. عملية االختيار لنظام "ا لتطوع بمقابل" :يتم تسيير جميع عمليات التوظيف من قبل الوكاالت وبشكل مباشر ،وتقدم المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤونالالجئين المساعدة فيما يتعلق بعملية التصنيف واألهلية.
 يجب أن تعلن الوكاالت عن فرص "التطوع بمقابل" المتوفرة لديها وبشكل مباشر وفي مختلف مواقع المخيم ،وأن تضع قائمة بأسماء المرشحين بناء علىالئحة بمقدمي طلبات التوظيف.
 تقوم المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بالتحقق من تصنيف المرشحين ومشاركة المالحظات المطلوبة مع الوكاالت للبدء بعملية التوظيف. تشارك الوكاالت نتائج عملية التوظيف مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،ويتم تحديث نظام )  (RAISوفقا لذلك. مدونة قواعد السلوك ( :)COCيجب على جميع "المتطوعين مقابل األجر" التوقيع على مدونة قواعد السلوك الخاصة بوكاالت توظيفهم عند عملية التعيين.وتتحمل جميع الوكاالت مسؤولية التشجيع والمناصرة ونشر مدونة قواعد السلوك الخاصة بها واحترامها من قبل "المتطوعين مقابل األجر" .ومن واجب
المنظمات الوقاية من جميع أنواع االستغالل ومعارضته ومكافحته.
 كمتطوعين في الوكاالت التابعة لألمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية الدولية ،فإن الوالية وااللتزام بالوقاية من االستغالل واإلساءة الجنسية يمتد ليشمل"المتطوعين مقابل األجر" .إذ أن الزواج المبكر هو شكل من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي ،وكمتطوع في منظمة إنسانية ،فإن
تغير مركز السلطة يؤدي إلى االستغالل واإلساءة الجنسية .وبالتالي ،من واجب المنظمات الوقاية من جميع أنواع االستغالل ومعارضته ومكافحته.
 تمت صياغة وثيقة خطة العمل من قبل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لمعالجة انخراط "المتطوعين مقابل األجر" في حاالت زواج مبكربمخيمات الالجئين في األردن .حيث بدأ الحوار ضمن أعضاء مجموعتي العمل الخاصتين بحماية الطفل والعنف القائم على النوع االجتماعي في المخيم ،وذلك
لمعرفة الحلول المطلوبة .ويتحمل "المتطوعون مقابل األجر" مسؤوليات معينة ويقومون بالتوقيع على مدونة قواعد السلوك الموحدة لجميع المنظمات ،وذلك
لتحقيق مستوى الفهم نفسه في جميع المخيمات ولجميع تلك الفئة من المتطوعين .وتكون العملية متشابهة في جميع المخيمات ،مع الحرص على فهم كل متطوع
لتفاصيل مدونة السلوك .وقد قام مخيم الزعتري أيضا بتطوير استمارة تعهد بااللتزام ومشاركة مدونة قواعد السلوك الخاصة به.
 -هناك لجنة مختصة بنظام "التطوع بمقابل" ولجنة أخرى لمناقشة أي حوادث يتم اإلبالغ عنها ،وذلك لمعرفة ماهية الحلول المطلوبة.

 إن الغرض من خطة العمل هو معالجة قضايا الزواج المبكر في المخيم والحد من حاالته بين صفوف "المتطوعين مقابل األجر". المعالجة الفعالة لهذه المسألة المتجذرة في المجتمع السوري. تقديم مجموعة مواد تدريبية حول العنف المبني على النوع االجتماعي وكذلك االستغالل واإلساءة الجنسية ،بحيث تكون مطورة من قبل المكتب القطريللمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ومنظمات أخرى.
 يتم تنفيذ التزامات المنظمات المعنية وأجراءاتها في حالة اإلبالغ عن انتهاكات لمدونة قواعد السلوك الخاصة بنظام "التطوع بمقابل" وفي حينه. اإلجراءات الواجب اتخاذها: تبني مدونة سلوك موحدة لجميع "المتطوعين مقابل األجر" ،بحيث تركز على الوقاية من الزواج المبكر وجميع أنواع العنف القائم على النوع االجتماعي. توفير برامج تدريب حول حماية الطفل  /والعنف القائم على النوع االجتماعي لجميع "المتطوعين مقابل األجر" ،مع التركيز على قضية الزواج المبكر. إلزام جميع "المتطوعين مقابل األجر" بالتوقيع على مدونة قواعد السلوك قبل البدء بالعمل. تزامن مدونة قواعد السلوك. تعزيز اإلجراءات المعمول بها فيما يتعلق بمدونة قواعد السلوك. إنشاء وثيقة موحدة لجميع المنظمات المتعاقدة مع "المتطوعين مقابل األجر". السماح بتوقعات وتفسيرات والتزامات متساوية من كال الطرفين. هي ال تحل محل القواعد والضوابط التنظيمية الداخلية ومدونة قواعد السلوك ،لكنها تعمل كأساس لعملية التعاقد مع "المتطوعين مقابل األجر". يتم بناء مدونة قواعد السلوك الموحدة اعتمادا على معايير اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ،والتي يلتزم بها العاملون في المجال اإلنساني ،أي األممالمتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية على حد سواء.

 الوثائق :نموذج تقرير حادثة انتهاك لمدونة قواعد السلوك الخاصة بنطام "التطوع بمقابل" .التوجيهات الخاصة بمدونة قواعد السلوك المشتركة بين الوكاالتوالمتعلقة بـ"المتطوعين مقابل األجر" .االلتزام بمدونة قواعد السلوك المشتركة بين الوكاالت والمتعلقة بـ"المتطوعين مقابل األجر" في مخيم األزرق.
إجراءات التشغيل الموحدة لـ"المتطوعين مقابل األجر" :اإلجراءات الخاصة باالنتهاكات المزعومة لمدونة قواعد السلوك من قبل المتطوعين المتعاقد معهم
عبر نظام "التطوع بمقابل" .الملحق  6من إجراءات التشغيل الموحدة لنظام "التطوع بمقابل" في مخيم األزرق.
 القانون األردني :تحديد السن القانوني للزواج في األردن بـ  18سنة ،وفقا للمادة  10من قانون األحوال الشخصية لعام  .2019يُسمح بالزواج المبكر لمن أتمالـ 15سنة (ولكن ليس  18سنة) في حال وجود ظروف خاصة و بموافقة قاضي القضاة.
 تم مناقشة المسائل نفسها في مخيم الزعتري ،وثمة حاجة إلى إطالق حملة توعية حول شمول مدونة قواعد السلوك لحاالت الزواج المبكر .أما المسألةاألخرى فهي الحاجة إلى تعزيز المعرفة بموضوع "المتطوعين مقابل األجر".
 ستتم مشاركة المسودة مع مجموعة العمل. سؤال /منظمة األمم المتحدة لألطفال (اليونيسف) :هل "المتطوعون مقابل األجر" ملزمون باإلبالغ عن حاالت الزواج المبكر؟ جواب : :لم يتم مناقشة هذه النقطة ،لكنها قد تكون جزءا من موقفهم وذلك حسب واجباتهم.األسباب الكامنة للزواج
المبكر في مخيمي الزعتري
واألزرق لالجئين

 دراسة موجزة حول الدوافع الرئيسية المؤدية إلى الزواج المبكر في المخيمات ،وذلك باستخدام نهج نوعي متمثل بإجراء مقابالت فردية مع األزواج القصر. النسبة المئوية لحاالت الزواج المبكر والموثقة لدى المحكمة الشرعية في مخيم الزعتري لالجئين (حزيران -2019تموز :)2020 في حزيران  ، 2019كانت هناك  30حالة زواج مبكر من أصل  60زواجا ،أي ما نسبته ( ،)٪50فيما ارتفعت النسبة في حزيران  ،2020وبلغت  13حالةزواج مبكر من أصل  16زواجا ،أي ما نسبته (.)%81
 كانت النسبة مرتفعة نسبيا في تموز ،2020حيث بلغت  37( ٪57حالة زواج لمن تقل أعمارهم عن  18عاما من أصل  65زواجا). بلغت نسبة الزواج المبكر في عام  2019بشكل عام  ، ٪58فيما بلغ المعدل في  2020حتى اآلن .٪60 تم تسجيل ما مجموعه  586حالة زواج في المحكمة الشرعية ،وذلك في الفترة الواقعة بين حزيران  2019وتموز ( 2020خالل فترة عام واحد) ،وتعتبر 332حالة (أي ما نسبته  )٪57من هذه الزيجات زواجا مبكرا.
 النسبة المئوية لحاالت الزواج المبكر الموثقة لدى المحكمة الشرعية في مخيم األزرق لالجئين (حزيران  – 2019تموز :)2020 في حزيران  ، 2019كانت هناك  2حالة زواج مبكر من أصل  13حالة زواج ،أي ما نسبته ()٪15 في حزيران  ،2020تم اعتبار  8من أصل  14حالة زواج على أنها زواجا مبكرا ،أي ما نسبته (.)٪57 في تموز  ،2020لوحظ زيادة قدرها  19نقطة مئوية عن الشهر السابق (حزيران  ،)2020وبلغ إجمالي عدد الزيجات المسجلة في المحاكم الشرعية  17حالة،منهم  13حالة زواج مبكر ،أي ما نسبته (.)٪76

 في الفترة الواقعة بين حزيران  2019حتى تموز  ،2020تم تسجيل ما مجموعه  212حالة زواج في المحكمة الشرعية ،وكان  109منها (أي ما نسبته )%51حالة زواج مبكر.
 مخيم األزرق ،البيانات المتعلقة بحاالت الزواج المبكر ،بيانات  2019مقابل ( 2020كانون ثاني -تموز): تم تسجيل ما مجموعه  114حالة زواج بين شهري كانون ثاني وتموز  ،2019منها  46حالة زواج مبكر ،أي ما نسبته (.)٪40 تم تسجيل ما مجموعه  100حالة زواج في الفترة من كانون ثاني حتى تموز  ، 2020وكان  60منها تعتبر حالة زواج مبكر ،أي ما نسبته (.)٪60 لوحظت زيادة في حاالت الزواج المبكر بمخيم األزرق لالجئين عن العام السابق (كانون ثاني إلى تموز). كانت نسبة  %18من الفتيات المتزوجات قد أكملن الصف السادس االبتدائي فقط. يتفاوت المستوى التعليمي في كل من مخيم الزعتري واألزرق ،فالكثير من األطفال المتزوجين هم متسربين من المدرسة ،فيما أكمل آخرون دراستهمالثانوية (التوجيهي).
 بلغ متوسط عمر معظم األزواج القصر  16عاما. األعراف االجتماعية المؤدية إلى الزواج المبكر: تعتقد جميع الفتيات الالتي تمت مقابلتهن أن عليهن الزواج قبل سن الـ" .18إذا بلغت الفتاة  18عاما وما زالت غير متزوجة ،فهي تُعتبر أنها فقدتفرصتها".
 ت ُعتبر التقاليد والثقافة السبب الرئيسي للزواج المبكر .فقد أكد األهالي واألزواج القصر خالل المقابالت أن الزواج من الفتيات الصغيرات هو جزء منثقافتهم.
 لوحظ أن الفقر وغياب فرص العمل هو الدافع الرئيسي الثاني للزواج المبكر. ارتفعت حاالت الزواج المبكر في كال المخيمين بعد انتهاء فترة الحظر الصحي. وضعت اليونيسف عرضا تقديميا لخطة عمل ،وبحثت في الجوانب والنتائج المختلفة ،باإلضافة إلى مسألة السياسات ،والتشريعات ،والصحة ،وتقديماالستشارات.
 وضع تدخالت شاملة متعددة القطاعات وتسهم في تنفيذ نظام للرصد والتقييم ،وبحيث تشمل جميع المستويات والقطاعات /وبناء القدرات في مجالتحليل السياسات ،وتقديم الخدمات وسبل التواصل لتغيير السلوكيات /واعتماد السياسات /ودعم القيادات وصانعي القرار.
 التعليقات: المجلس النرويجي لالجئين) : (NRCإذا لم يُذكر األمر بوضوح في خطة العمل؛ فيرجى إيصال المسائل الهامة بخصوص فقدان االهتمام بالتعليم إلىالرؤساء المشاركين من مجموعة العمل الفرعية المختصة في التعليم ( ESWGالمجلس النرويجي لالجئين ،واليونيسيف  ،ومنظمة وورلد فيجن
انترناشونال  ،)WVIوذلك لترتيب األمور المتعلقة بالمناصرة وتخطيط العمل.
 الجواب :التعليم هو أحد المجاالت الرئيسية التي نناصر ألجلها ،وسيتم مشاركة إجراءات التشغيل الموحدة الجديدة مع المدارس ،وسيكون هناك نظامتتبع للفتيات فوق  14عاما في المدارس ،وسيكون هناك إدارة للحالة .وسيتم تنفيذ األمر هذا العام.
 منظمة  :TDHLهل كان األهالي ومقدمو الرعاية جزءا من المقابالت؟ هل كانت لديهم إسهامات مباشرة أو أسئلة مخصصة لهم؟ -الجواب :نعم ،قابلنا األهالي ومقدمي الرعاية ،وكان لدينا فهما أفضل مفاده أن الصعوبات المالية هي السبب الرئيسي للزواج المبكر.

برنامج  COMBIللحد
من الزواج المبكر

 يعمل صندوق األمم المتحدة للسكان على مسألة الزواج المبكر وخاصة فيما يتعلق بتعزيز القدرات الوطنية. التواصل من أجل التأثير السلوكي ( )COMBIبخصوص الممارسات الضارة للزواج المبكر. تسعى استراتيجية التواصل من أجل التأثير السلوكي ( )COMBIإشراك ومناصرة مختلف أصحاب المصلحة ،والجهات المانحة ،وأصحاب المصلحةالوطنية ودعمهم ،وذلك لتعزيز رصد حاالت الزواج المبكر.
 يركز نهج التخطيط الخاص بالتواصل من أجل التأثير السلوكي ( )COMBIعلى تحقيق النتائج السلوكية في الصحة والتنمية االجتماعية .ويعمل علىمستوى األسرة ورب األسرة.
 تركز مقاربة التواصل من أجل التأثير السلوكي ( )COMBIعلى تأدية جانب معين أكثر من تركيزها على المعرفة به. الجمع بين استخدام فرق تواصل متعددة لتحقيق النتائج السلوكية المرجوة. وجود برنامج عالمي إلنهاء الزواج المبكر يعمل على دعم اكتشاف تأثيرات جائحة كوفيد 19-في زيادة حاالت الزواج المبكر .وسيتم إجراء دراسةإقليمية في ست دول ،ومن ضمنها األردن.
 عمل على العديد من تقارير المناصرة على المستوى الوطني في الزعتري ،وخرج بتوصيات متعددة .وسيتم العمل على المناصرة الوطنية أيضا. سؤال /الهيئة الطبية الدولية ( : )IMCبما أن الزواج المبكر هو عنصر شامل يجمع بين مسألة حماية الطفل والعنف القائم على النوع االجتماعي ،فقدنحتاج إلى مراجعة عدد حاالت الزواج المبكر كما وردتنا من المحكمة الشرعية مقارنة بعدد الحاالت المسجلة في نظامي إدارة المعلومات الخاص بحماية
الطفل والعنف القئم على النوع االجتماعي  CPIMSو  ،GBVIMSوقد يكون علينا اجراء اجتماع منفصل لمناقشة هذا األمر؟
 الجواب :نحن بصدد مراجعة بيانات نظامي إدارة المعلومات الخاص بحماية الطفل والعنف القئم على النوع االجتماعي  CPIMSو GBVIMSوإصدار التقارير الالزمة بعد إجراء المناقشات.
 سؤال /المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين :هل تضمنت تلك الدراسات حاالت الزواج المبكر بين ذوي االحتياجات الخاصة (الفتيةوالفتيات)؟
 -الجواب :ال يزال هذا النطاق قيد التحديد ،لكنها نقطة جيدة ،ألن صندوق األمم المتحدة للسكان يركز أيضا على ذوي االحتياجات الخاصة.

جلسة أسئلة وأجوبة عامة

 سؤال :بالنسبة إلى حاالت الزواج المبكر ،هل تضمنت الدراسة الزواج المبكر بين الفتيان ومدى اهتمامهم بمواصلة تعليمهم الرسمي وغير الرسمي؟ جواب :عندما طلبت اليونيسف األرقام من المحكمة الشرعية ،لم تصادف إال حالة واحد لذكر ينطبق عليه األمر .ومن المعروف أن الفتيات دون سنالـ 18هن الالتي يتزوجن بهذه الطريقة .غير أنه تم تضمين كال الجنسين في الدراسات.
 سؤال :هل يمكن أن يكون المجلس األعلى للسكان جزءا من الدراسة اإلقليمية بشأن الزواج المبكر؟ جواب :سيقوم صندوق األمم المتحدة للسكان بالتواصل مع المجلس األعلى للسكان. تعليق :لم تنته دائرة قاضي القضاة من نشر جميع اإلحصائيات .ويجب أن يكون هناك وعي بأن األسباب المالية هي التي تدفع للزواج المبكر .وأمابخصوص التعليم ،فيجب تطبيق إجراءات صارمة لرصد الفتيان والفتيات الذين يتسربون من المدارس .كما وتحاول المحكمة حماية األطفال لتجنب
حاالت الزواج المبكر ،وذلك عبر التحقق من اتفاق الطرفين على الزواج .وهناك إجراءات طويلة للموافقة على حاالت الزواج المبكر .كما وتوجد دورات
تدريبية وتوعوية بشأن الزواج المبكر.
 تعليق  /وزارة التنمية االجتماعية :توحيد المصطلحات المتعلقة بالزواج المبكر .أما فيما يتعلق باإلحصاءات ،فيجب أن يكون هناك مرجعية من المحاكمالدينية.
 سيتحقق قسم اإلحصائيات من دائرة قاضي القضاة والمحكمة الكنسية لمعرفة األرقام الدقيقة .غير أن أكثر األرقام ترد من دائرة قاضي القضاة. تعليق  /لجنة اإلنقاذ الدولية ( :)IRCمدى أهمية جلسات التوعية ،ووجوب شمل الفتيات المتزوجات ممن هن تحت السن القانونية. سؤال :ما االسباب التي تجعل المحكمة الشرعية توافق على حاالت الزواج المبكر؟ جواب :تراعي المحكمة الجوانب المختلفة ،ويتم إحاطة مقدمي الرعاية عند عقد الزواج. سؤال :تعتبر زيادة الوعي ضرورية للغاية ،فكيف يمكن تغيير األعراف والجوانب الثقافية لتجنب الزواج المبكر؟ جواب :علينا االعتراف باألسباب الجذرية لألمر .فقد كشف التقييم الخاص المشترك بين الوكاالت والمتعلق بالزواج المبكر لعام  2019في الزعتريعن األسباب الرئيسية التالية :التقاليد ،والحماية (لوقاية الفتيات من التحرش الجنسي) ،والفقر (عرض طفل للزواج يعني التخلص من إعالة فرد في
األسرة) .وحتى لو استطعنا التأثير على التقاليد وجزئية الحماية من خالل تغيير السلوك ،إال أن الفقر يظل العامل األقوى .وهناك حاجة إلى تحقيق روابط
أقوى مع قطاع سبل المعيشة والتعليم.
 سؤال :هل يعتبر الزواج المبكر حالة استثنائية في المخيمات أكثر مما هي في المجتمعات المضيفة؟ جواب :لم يتم نشر اإلحصائيات النهائية بخصوص هذا من قبل دائرة قاضي القضاة ،وال توجد دراسات تثبت ذلك.هناك نقاش حول طرح منصة إلكترونية لحساب الحاالت.

 -كان هناك اقتراح لعقد هذا االجتماع المشترك مرتين في السنة.

متعلقات أخرى

في شهر شباط ،سيتم عقد اجتماع منتظم لمجموعة العمل الفرعية المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي ،وسيكون بتاريخ  16شباط .وابتداء
من شهر آذار ،سيتم عقده في أخر يوم ثالثاء من كل شهر.
سيتم عقد اجتماع مجموعة العمل الفرعية الخاصة بحماية الطفل في شهر شباط ،وستركزعلى مراجعة خطة العمل.

