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مقدمة:
تأسســت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المـرأة كآليــة وطنيــة معنيــة بالمـرأة بموجــب قـرار مجلــس الــوزراء
رقــم  3382/11/21فــي عــام  1992برئاســة ســمو األمي ـرة بســمة بنــت طــال المعظمــة ،وعضويــة
نخبــة مــن الــوزراء المعنييــن وممثلــي منظمــات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص ،وذلــك مــن منطلــق
اهتمــام األردن بالنهــوض بالم ـرأة وتعزيــز مشــاركتها وتمكينهــا فــي جميــع المجــاالت وص ـوال لتحقيــق
التنميــة المســتدامة ،وتأكيــداً علــى الت ـزام المملكــة بتنفيــذ تعهداتهــا الوطنيــة والعربيــة والدوليــة.
تعمــل اللجنــة وفــق محــاور االســتراتيجية الوطنيــة للم ـرأة األردنيــة المصــادق عليهــا مــن قبــل رئاســة
الــوزراء والتــي يتــم إعدادهــا بمنهجيــة تشــاركية مبنيــة علــى أســس علميــة وواقعيــة للنهــوض بالم ـرأة
وتمكينهــا فــي جميــع المجــاالت االقتصاديــة والسياســية والحيــاة االجتماعيــة .وإيمانـاً مــن اللجنــة بأهميــة
التشــاركية فــي الوصــول إلــى توافقــات حــول القضايــا الخاصــة بالمـرأة شــكلت العديــد مــن الفــرق والشــبكات
واالئتالفــات الشـريكة لهــا مــن منظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات الرســمية واألهليــة كان مــن أبرزهــا
شــبكة مناهضــة العنــف ضــد الم ـرأة «شــمعة» التــي تعمــل وفــق اســتراتيجية وخطــط عمــل انبثقــت عــن
االســتراتيجية الوطنية للمرأة األردنية ( ،)2017-2013حيث تعمل الشــبكة على رفع الوعي بالعنف
ضــد المـرأة ونتائجــه المدمـرة بعيــدة المــدى؛ والتــي ال يقتصــر ضررهــا علــى حيــاة الضحيــة الشــخصية بــل
تمتــد آثارهــا لتمــس ســامة العائــات والمجتمــع األوســع .وتعـ ّـد شــبكة شــمعة وســيلة لتوحيــد جهــود عــدد
كبيــر مــن األفـراد والمنظمــات العامليــن علــى المســتوى المحلــي لمكافحــة العنــف ضــد المـرأة.
دأبــت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المـرأة بالشـراكة مــع شــبكة شــمعة ومنظمــات المجتمــع المدنــي
األردنــي ،ومنظومــة األمــم المتحــدة والــدول المانحــة علــى تنفيــذ الحملــة الدوليــة الســنوية لمناهضــة العنــف
ضــد المـرأة والتــي تعقــد ســنوياً مــن  25تشـرين الثانــي (اليــوم العالمــي للقضــاء علــى العنــف ضــد المـرأة)
ولغايــة  10كانــون األول (اليــوم العالمــي لحقــوق اإلنســان) والمعروفــة بحملــة  16يــوم لمناهضــة العنــف
ضــد المـرأة منــذ عــام  ، 2008حيــث تســتخدم الحملــة كاســتراتيجية منظمــة مــن قبــل األفـراد والمنظمــات
حــول العالــم للدعــوة إلــى منــع والقضــاء علــى العنــف ضــد النســاء والفتيــات.
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الحملــة الدوليــة الســنوية لمناهضــة العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي 2017
«لســه صغيــرة علــى الــزواج»
بعن ـوان «لســه صغي ـرة عالــزواج» أطلقــت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون الم ـرأة وشــبكة مناهضــة
العنــف ضــد المـرأة «شــمعة» الحملــة الدوليــة الســنوية لمناهضــة العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي
 2017بهــدف مجابهــة العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي وبخاصــة زواج القصــر ولتعزيــز دور
الرجــال والشــباب فــي مواجهــة العنــف انطالقــا مــن ت ازيــد ظاه ـرة زواج القصــر علــى المســتوى الوطنــي
حيــث بلغــت نســبة اإلنــاث اللواتــي تزوجــن عــام  2015وأعمارهــن دون  18ســنة إلــى ()18.1%علــى
المســتوى الوطنــي ،وكانــت نســبة األردنيــات مــن النســبة الوطنيــة ( )11.6%والســوريات ()43.7%
والجنســيات األخــرى( )13.5%وأتــت هــذه الحملــة اســتجابة لتوصيــات الد ارســة التــي قــام بهــا المجلــس
األعلــى للســكان عــام  2016حــول زواج القاصـرات فــي األردن ،وتبناهــا مجلــس الــوزراء والتــي توصــي
برفــع الوعــي المجتمعــي باآلثــار المترتبــة علــى تزويــج القاصـرات؛ باعتبــار ان الفتيــات اللواتــي يتزوجــن
قبــل عمــر  18عامــا يتعرضــن لضغــوط اجتماعيــة ويكــن غيــر مؤهــات بيولوجيــا ونفســيا للحمــل
واالنجــاب وتربيــة األطفــال ورعايــة األس ـرة ،ويحرمــن مــن التعليــم والعمــل.

الهدف العام واألهداف الفرعية:
* الهــدف العــام :مجابهــة العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي وخاصــة تزويــج القاصـرات» الــزواج
المبكــر» وتعزيــز دور الرجــال والشــباب فــي مواجهــة العنــف.
األهداف الفرعية للحملة:
 رفــع وعــي المجتمــع وطلبــة المــدارس والجامعــات بأهميــة الحــد مــن زواج القصــر وأثــاره االجتماعيــةواالقتصاديــة والصحيــة والنفســية.
 تعزيز دور الرجال والشباب والفتيات في مجابهة العنف المبني على النوع االجتماعي الوصــول إلــى المناطــق النائيــة فــي المحافظــات وتوعيــة النســاء بحقوقهــن وذلــك تأكيــداً علــى شــعارالحملــة العالمــي( حتــى ال يخلــف الركــب أحــداً).
 -التباحث مع القضاة الشرعيين بخصوص تطبيق تعليمات منح اإلذن بالزواج للقصر.
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الشركاء:
 الشــركاء الرئيســيين :شــبكة شــمعة والتــي تضــم فــي عضويتهــا  80عضــو مــن الجهــات الرســميةوالغيــر رســمية ومنظمــات المجتمــع المدنــي والفريــق اإلعالمــي التابــع للجنــة ،المجلــس الوطنــي لشــؤون
األس ـرة ،الفريــق الوطنــي لحمايــة األس ـرة مــن العنــف ،المجلــس األعلــى للســكان.
 الشــركاء المانحيــن :منظومــة األمــم المتحــدة (هيئــة األمــم المتحــدة للم ـرأة ،اليونيســف ،المفوضيــةالســامية لشــؤون الالجئين)،االتحــاد األوروبــي ،ســفارة مملكــة هولنــدا ،أوكســفام ،فيــدا.

المنهجية المتبعة في تنفيذ الحملة لعام :2017
اتبعــت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المـرأة النهــج التنســيقي التشــاركي لبنــاء التوافقــات مــع منظمــات
المجتمــع المدنــي حيــث تقــوم بتنفيــذ الحملــة الدوليــة الســنوية لمناهضــة العنــف المبنــي علــى النــوع
االجتماعــي ســنوياً بالتعــاون مــع شــبكة مناهضــة العنــف ضــد الم ـرأة «شــمعة» والجهــات الش ـريكة
والمانحــة ،وتنفيــذ العديــد مــن األنشــطة والفعاليــات الهادفــة فــي جميــع محافظــات المملكــة وتســعى اللجنــة
فــي حملتهــا لعــام  2017للوصــول إلــى المناطــق النائيــة فــي المحافظــات.
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األدوات المستخدمة في تنفيذ الحملة:
 حملة إعالنية في الشوارع (جسور وبيل بوردز في جميع محافظات المملكة). حملة إعالمية في هيئات المرئي والمسموع ومواقع التواصل االجتماعي. انتــاج انيميشــن فيديــو عــن الــزواج المبكــر والعنــف ضــد المـرأة وبثــه علــى التلفزيــون األردنــي وتلفزيــونرؤيــا بواقــع  100مـرة خــال الحملــة.
 إنتــاج رســائل إذاعيــة تــم بتهــا علــى تــرددات اإلذاعــات المحليــة واإلذاعــات التجاريــة المســموعة تــم بثهــابواقــع  600مـرة علــى اإلذاعــات خــال فتـرة الحملــة
 توثيــق شــهادات حيــة مــن 12شــاب وفتــاة تبيــن رأيهــم بالعنــف ضــد المـرأة وزواج القصــر وبثهــا علــىقنــاة اليوتيــوب ومواقــع التواصــل االجتماعــي.
 وضع إعالنات تحمل رسائل هادفة على باصات مخيمات الالجئين. إنتاج أغنية عن تزويج القاصرات بعنوان (لسه_ صغيرة) تأليف وتلحين وغناء الفنانة نداء ش اررة. توثيــق الفعاليــات واألنشــطة للجنــة وشــركائها وانتــاج فيديوهــات يوميــة توثيقيــة للفعاليــات وبثهــا علــىمواقــع التواصــل االجتماعــي.
 انتــاج أوراق معلوماتيــة إحصائيــة حــول العنــف ضــد الم ـرأة وواقــع حــال زواج القاص ـرات علــىالمســتوى الوطنــي فــي األردن.
 تنفيــذ ورش عمــل توعويــة فــي المحافظــات ولقــاءات مــع الطلبــة فــي المــدارس والجامعــات بواقــع 28لقــاء وورشــة خــال الحملــة
 تنفيــذ خطــة لمواقــع التواصــل االجتماعــي بمــا فيهــا إنتــاج مـواد توعويــة وبثهــا ضمــن فتـره زمنيــة محــددةحيــث اســتطعنا الوصــول إلــى  4مليــون شــخص  ,وزيــادة عــدد متابعــي صفحــة اللجنــة إلــى 12000
اعجــاب ليصــل عــدد المتابعيــن الصفحــة إلــى  52الــف متابــع كمــا شــاهد الفيديوهــات المنشــورة علــى
الصفحــة والمنتجــة خصيصــا للحملــة وعددهــا  20فيديــو أكثــر مــن  850الــف مشــاهد.
 تنفيــذ عاصفــة الكترونيــة باســتخدام وســم #لســه_صغيرة حيــث وصــل عــدد المتفاعليــن ومســتخدميالوســم بإالضافــة إلــى المشــاهدات للوســم إلــى  310االف أثنــاء العاصفــة اإللكترونيــة.
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الرسائل المستخدمة في الحملة والتي تم نشرها على  11جسر في عمان
و 50لوحه إعالنية قياس  4*3م في جميع محافظات المملكة :
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أنشطة اللجنة خالل الحملة :
نفــذت اللجنــة خــال الحملــة العديــد مــن األنشــطة والفعاليــات تضمنــت لقــاءات وورش توعويــة بإالضافــة إلــى تنفيــذ شــبكة
مناهضــة العنــف ضــد الم ـرأة شــمعة مــا يزيــد عــن  350نشــاط فــي مختلــف محافظــات المملكــة تحاكــي آثــار العنــف
ضــد الم ـرأة و االثــار المترتبــة علــى زواج القصــر وتــم تنــاول الموضوعــات الســابقة مــن النواحــي الدينيــة والتش ـريعية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة.
شركاء التنفيذ

األنشطة

الفئات المستهدفة

عدد
الورشات
المنفذة

أعداد
المستفيدين

ورش عمــل توعويــة تتنــاول اثــار زواج القاص ـرات
مــن الناحيــة القانونيــة واالجتماعيــة والنفســية
باإلضافــة الــى ابــراز النظــرة الدينيــة حــول هــذه
الظاهــرة وقــد اســتهدفت المناطــق التــي يوجــد
فيهــا ارتفــاع فــي نســب زواج القاص ـرات (المفــرق،
الزرقــاء ،اربــد ،عمــان ،االغــوار ،مأدبــا)

المجتمع المحلي

 6ورش

 500مشارك
ومشاركة من
المجتمع المحلي

شبكة مناهضة العنف ضد
المرأة شمعة

ورش عمــل توعويــة تبــرز اثــار زواج القاصـرات مــن
الناحيــة القانونيــة واالجتماعيــة والنفســية باإلضافــة
الــى اب ـراز النظــرة الدينيــة حــول هــذه الظاهــرة فــي
(مخيمــي الزعتــري واالزرق).

مجتمعات اللجوء
(الذكور واالناث)

2

 150الجئ
والجئة

المفوضية السامية لشؤون
الالجئين

عقــد مســرحيات تفاعليــة حــول اثــار زواج
القاصــرات حيــث اســتهدفت دور رعايــة الفتيــات
(دار الوفــاق االســري/اربد ودار الخنســاء لرعايــة
الفتيــات /الزرقــاء)

العامالت والمنتفعات
في دور الرعاية

2

 70منتفعة

ورش عمــل توعويــة تبــرز اثــار زواج القاصـرات مــن
الناحيــة القانونيــة واالجتماعيــة والنفســية باإلضافــة
الــى اب ـراز النظــرة الدينيــة حــول هــذه الظاهــرة فــي
الجامعــات (الجامعــة االردنيــة وجامعــة البلقــاء
التطبيقية/كليــة عجلــون الجامعيــة).

طالب وطالبات
الجامعات والهيئة
التدريسية.

ورش توعويــة لطلبــة وطالبــات المــدارس ومجالــس
اوليــاء االمــور حــول اثــار زواج القاصــرات مــن
الناحيــة القانونيــة واالجتماعيــة والنفســية.

طالب وطالبات
المدارس في مختلف
محافظات المملكة

شبكة مناهضة العنف ضد
المرأة (شمعة)
فيدا
مركز العدل للمساعدة القانونية

2
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 170طالب
وطالبة والهيئة
التدريسية

 1000طالب
وطالبة واولياء
االمور

شبكة مناهضة العنف ضد
المرأة (شمعة)
منظمة فيدا
و ازرة التربية والتعليم
معهد العناية بصحة األسرة

 لقاءات توعوية في الجامعات.مائدة مســتديرة مــع القضــاة الشــرعيين والجهــات
المعنيــة لعــرض االثــار الناجمــة عــن ظاهــرة زواج
القاص ـرات وايجــاد الحلــول للحــد منهــا.

ورش عمل توعوية تبرز اثار زواج القاصرات من
الناحية القانونية واالجتماعية والنفسية باإلضافة
الى ابراز النظرة الدينية حول هذه الظاهرة
واستهدفت الواعظين والواعظات (عمان ومأدبا)

القضاة الشرعيين
والجهات المعنية
وشبكة شمعة

1

 70مشارك
ومشاركة

الواعظين والواعظات

2

 220واعظ
وواعظة والمجتمع
المحلي

 المجلس الوطني لشؤوناالسرة.
 دائرة قاضي القضاة و ازرة األوقاف مركز العدل للمساعدةالقانونية
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التالــي روابــط الفيديوهــات القصيــرة التــي انتجتهــا اللجنــة وردود الفعــل عليهــا مــن
مواقــع التواصــل االجتماعــي:
التاريخ

المنتج

مشاهدة الفيديو

2017-11-22

فيديو توعوي حول زواج القاصرات

81000

https://www.youtube.com/watch?v=JuzjaoTX47c
2017-11-22

فيلم توعوي حول العنف ضد المرأة

170000

https://www.youtube.com/watch?v=QQD2xOWMqK4
2017-11-22

اغنية حول بعنوان لسه صغيرة من غناء والحان وتأليف الفنانة نداء ش اررة

396000

/https://www.facebook.com/women.jo/videos/1468614226508528
2017-11-22

إطالق المؤتمر الصحفي للحملة

13000

/https://www.facebook.com/women.jo/videos/1469648363071781
2017-11-25

لقاء لسمو األميرة بسمة بنت طالل المعظمة حول الحملة

23000

/https://www.facebook.com/women.jo/videos/1465368463499771
2017-12-5

مائدة مستديرة مع القضاة الشرعيين

223

/https://www.facebook.com/women.jo/videos/1488528897850394
2017-11-27

لقاء توعوي مع طلبة الجامعة األردنية

34000

/https://www.facebook.com/women.jo/videos/1475572915812659
2017-12-4

لقاء توعوي في مخيم األزرق

209

/https://www.facebook.com/women.jo/videos/1485837344786216
2017-11-29

زيارات لدور الوفاق األسري “دار الوفاق األسري”

32000

/https://www.facebook.com/women.jo/videos/1476391032397514
2017-12-3

التعاون مع فريق مضاد حيوي لنشر فيديو حول زواج القاصرات

690000

/https://www.facebook.com/women.jo/videos/1473855095984441
 -1 0 /1 1 -2 2نشــر شــهادات حيــة مــن شــباب وفتيــات حــول رؤيتهــم لموضــوع زواج القصــر علــى مواقــع التواصــل 100000
2 0 1 7 /1 2
االجتماعــي
2017-12-10

فيلم توثيق يلخص أهم االنشطة والفعاليات التي قامت بها اللجنة خالل الحملة

60000

/https://www.facebook.com/women.jo/videos/1480986431937974

الرسائل االذاعية التي انتجتها الحملة
الرســائل التاليــة انتجــت خصيصــا لحملــة لســه صغي ـرة علــى الــزواج وتــم بثهــا علــى العديــد مــن االذاعــات األردنيــة
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المجتمعيــة والتجاريــة بإالضافــة إلــى تحويلهــا إلــى فيديوهــات قصيــرة وبثهــا علــى
مواقــع التواصــل االجتماعــي.
فئة الرسالة

الرسالة اإلذاعية

التعليم

بلغت نسبة المتزوجات دون سن الثامنة عشر عام  2015في األردن  )87%(....18%منهن
لم يتخطين التعليم األساسي كما أن  33%من األردنيات األميات تزوجن عند عمر  17عام(.
المفروض يعطي فاصل عشان يدخل في الجملة التالية المذيع).

عدد
المشاهدات

سنوياً  10آالف قاصرة مهددة بالحرمان من التعليم بسبب الزواج المبكر...
الصحة

بين كل  4حاالت إلناث متزوجات وأعمارهن بين 13و 19-سنة توفين خالل  24شهر التي
سبقت التعداد السكاني لعام  2015ثالث حاالت منهن توفين اثناء الوالدة.

10000

مصيرها بين ايديكم  ...طفولتها مش عبء عليكم
العنف

بلغت عدد حاالت التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات في األردن عام ) 6000( 2016
وتعتبر القاصرات المتزوجات األكثر عرضة للعنف الزوجي حيث تصل نسبة تعرضهن للعنف ل
.19.6%

2100

مصيرها بين ايديكم  ...طفولتها مش عبء عليكم
االستثناء في
القانون

نسبة زواج القاصرات في تزايد في األردن ووصلت عام  2015إلى  18%هذا يعني اننا
تخطينا حدود االستثناء في تطبيق تعليمات منح اإلذن بالزواح للقصر وأصبحت قاعدة عامة  ..ال
تجعلوا الفقر واللجوء مبر ار لتزويج القاصرات

42000

مصيرها بين ايديكم  ...طفولتها مش عبء عليكم
رساله بصوت طفلة

بصوت القاصر “ أنا صغيرة ممنوع انتخب ممنوع اسوق سيارة ممنوع أشتغل بس عادي يجوزوني
وافتح بيت بكفي ....رجعوني على صفي

32000
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مجريات الحملة االعالمية:
االخبار الصحفية الخاصة بالحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي 2017
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التاريخ

الخبر

2017-11-23

الغد“ :لسه صغيرة عالزواج” ..حملة وطنية لمناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي

2017-11-23

الرأي :حملة لمناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي

2017-11-23

ميدل ايست اون الين‘ :لسه صغيرة عالزواج’ لمناهضة زواج القاصرات في األردن

2017-11-23

Menafn: Campaign against gender-based violence launched in Amman
Date

2017-11-22

جــوردان تايمــزCampaign against gender-based violence to kick off on :
November 25

2017-11-23

جف ار نيوز 18.1%:نسبة القاصرات المتزوجات العام 2015

2017-11-22

بترا :إطالق الحملة الدولية لمناهضة العنف

2017-12-2
2017-11-28

سنويا باألردن
الدستور« :الزواج المبكر» وراء حرمان اآلف الفتيات من التعليم ً
عمون :شرارة تغني للحد من زواج القاصرات  -فيديو

2017-12-11

السوسنة :لقاء في عجلون حول آثار زواج القاصرات

2017-11-28

الغد :نجمة ‘‘ذا فويس‘‘ ..نداء ش اررة تغني للحد من زواج القصر -فيديو

2017-11-23

رؤيا اإلخباري :اطالق الحملة السنوية لمناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي

2017-11-23

العربيــة :إطــاق الحملــة الدوليــة الســنوية لمناهضــة العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي بعنـوان ”
لســه صغيـرة عالــزواج”.

2017-11-30

الغد :ش اررة تحارب زواج القاصرات بأغنية ‘‘لسة صغيرة‘‘

2017-12-6

عمان نت“ :لسه صغيرة عالزواج”

2017-12-7

الرأي :األميرة بسمة :الزواج المبكر للفتيات يحتاج مراجعة جادة

2017-12-7

جوردان تايمز’Comprehensive legal frameworks needed to empower girls‘ :

2017-12-7

الرأي :األميرة بسمة :الزواج المبكر للفتيات يحتاج مراجعة جادة

2017-12-7

الساعة :االميرة بسمة ترعى اختتام الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف المبني على النوع
االجتماعي

المقابالت االذاعة والتلفزيونية والتقارير االخبارية الخاصة بالحملة:
مقابالت إذاعية وتلفزيونية

التغطية

التاريخ

قناة رؤيا برنامج هاذا
الصباح

د .سلمى النمس  -اعالن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة عن
اطالق حملة “لسه صغيرة عالزواج”  -هذا الصباح

2017-11-8

قناة رؤيا برنامج نبض
البلد

د .سلمى النمس  -م .ميسون الزعبي  -زواج القاصرات

2016-12-5

إذاعة الجامعة األردنية
برنامج بال تردد

د .سلمى النمس طلبه الجامعات والشباب هدف لتغيير نظره
المجتمع نحو الزواج المبكر ومعرفه مخاطرة

2016-12-11

قناة رؤيا برنامج دنيا يا
دنيا

د .سلمى النمس  -اهم اسباب زواج القاصرات الفقر ،والذي ينتشر
بشكل كبير في مناطقنا ،حيث يكثر فيها عدد أفراد العائلة الواحدة،
مما يؤدي إلى إجبار األهالي لتزويج بناتهم في عمر صغير

2017-11-26

قناة رؤيا االخبار المسائية إطالق الحملة السنوية لمناهضة العنف المبني على النوع
االجتماعي

2016-11-26

ربورتاج للمؤتمر الصحفي تقرير عن المؤتمر الصحفي الخاص بالحملة
برنامج يوم جديد

2017-11-23

إذاعة القوات المسلحة

مقابلة بخصوص الحملة

2017-11-4

اإلذاعة االردنية برنامج
األردن هاذا المساء

مقابلة بخصوص الحملة

2017-11-29
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