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متهيد
أخــذت ظاهــرة زواج القُ صــر 1فــي االوان�ةـ األخيــرة اهتمام��ا ً وطني��ا ً ,تركيــزا ً إعالمي ـا ً مــن مختلــف األطــراف ذوي
العالقــة ،خاصــة بعــد صــدور تقريــر اجمللــس األعلــى للســكان « 2017ملخ�صـ سياساــت :زواج القاصــرات فــي
األردن» والــذي أشــار ان حتليــل بيانــات التعــداد العــام للســكان  2015تظهــر ان نســبة اإلنــاث اللواتــي تزوجــن عــام
 2015واعمارهــن تقــل عــن  18ســنة مــن مجمــل النســاء املتزوجــات بلغــت علــى املســتوى الوطنــي .2 %18.1

كمــا يشــير التقريــر اإلحصائــي الســنوي الصــادر عــن دائــرة قاضــي القضــاة لعــام  2017ان عــدد حــاالت زواج
3
القُ صــر قــد بلــغ  10434حالــة وبنســبة  %13.4بالنســبة إلجمالــي عــدد حــاالت الــزواج.
علــى املســتوى العاملــي يتــم كل يــوم زواج اكثــر مــن  41000فتــاة قبــل أن تصــل ســن الـــ  18عــام وإذا اعتبرنــا ان
زواج القُ صـ�ر ال يُوق��ف فق��ط أحـلام وآم��ال كثي��ر مــن الفتي��ات وإمنــا يعي��ق كل اجله�وـد املبذولـ�ة حملاربـ�ة الفقـ�ر
وحتقيــق تقــدم اقتصــادي وازدهــار فــي أي بلــد ،حيــث تقــدر تكلفــة زواج القُ صــر علــى الــدول الناميــة بحلــول
عــام  2030تريليونــات الــدوالرات ،بســبب تأثيــره علــى مســتوى تعليــم الفتيــات وأطفالهــن ممــا يقلــل مــن
املســتوى املعيشــي ودخــل األســر بشــكل عــام ،باإلضافــة لتأثيــره الســلبي علــى النمــو اجلســدي للفتيــات
وزيــادة تكلفــة العنايــة الصحيــة وأثــره علــى النمــو الســكاني .4
وحيــث أن اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة تُعــ ّد اجلهــة املرجعيــة لــدى جميــع اجلهــات الرســمية
فيمــا يتعلــق بوضــع السياســات واالســتراتيجيات املتعلقــة باملــرأة ،ومراجعــة التشــريعات مــن أجــل إزالــة
جميــع أشــكال التمييــز ضدهــا؛ حيــث تعمــل نحــو الوصــول لبيئــة وطنيــة داعمــة لالرتقــاء بواقــع املــرأة
األردنيــة لتحقيــق مجتمــع يســوده العدالــة النوعيــة وتكافــؤ الفــرص والشــراكة فــي التنميــة املســتدامة،
واملســاهمة فــي نشــر الوعــي العــام بأهميــة دور املــرأة وترســيخ مكانتهــا فــي تقــدم اجملتمــع ،وبنــاء قدراتهــا
وحمايتهــا مــن جميــع أشــكال العنــف ،فقــد اختــارت اللجنــة أن تكــون حملتهــا الســنوية ملناهضــة العنــف
املبنــي علــى النــوع االجتماعــي للعــام  2017التوعيــة بظاهــرة زواج القُ صــر وهدفــت احلملــة إلــى رفــع وعــي
اجملتمــع احمللــي وطلبــة املــدارس واجلامعــات بأهميــة احلــد مــن زواج القُ صــر وآثــاره االجتماعيــة واالقتصاديــة
والصحيــة والنفســية وتعزيــز دور الرجــال والشــباب والنســاء والفتيــات فــي مجابهــة العنــف املبنــي علــى
النــوع االجتماعــي وصــوال ً إلــى املناطــق النائيــة فــي احملافظــات.
كمــا تســاهم اللجنــة بجميــع اجلهــود الوطنيــة الســاعية للحــد مــن زواج القُ صــر وعلــى رأســها اللجنــة
الوطنيــة للــزواج املبكــر التــي شــكلها اجمللــس الوطنــي لشــؤون األســرة ،كمــا تشــارك فــي فــرق عمــل اخلطــة
الوطنيــة التشــاركية لــزواج الفئــة العمريــة مــن  18 – 15مــن قبــل اجمللــس األعلــى للســكان .حيــث يعتبــر
وجــود خطــة اســتراتيجية متعــددة املســتويات وذات أهــداف قصيــرة ومتوســطة وبعيــدة املــدى هــي األداة
األكثــر شــمولية فــي مواجهــة هــذه الظاهــرة .وبالرغــم مــن إدراكنــا أن احللــول التشــريعية غيــر كافيــة إال
أن طــرح قانــون األحــوال الشــخصية املؤقــت رقــم ( )36لســنة  2010للمناقشــة مــن قبــل اللجنــة القانونيــة
فــي مجلــس النــواب الثامــن عشــر متهيــدا ً إلقــراره ،حيــث جــاءت املــادة العاشــرة والتــي تتعلــق بتحديــد الســن
القانونــي للــزواج واالســتثناء املقــرر عليــه ،ممــا يشــكل فرصــة ملعــاودة احلديــث عمــا ورد باملــادة املذكــورة وفيمــا
اذا كان النــص التشــريعي بالصــورة الــوارد فيهــا مــن شــأنه ان يزيــد مــن حــاالت زواج القُ صــر ويحتــاج إعــادة
النظــر فيــه ،ام أن النــص بالصــورة الــوارد فيهــا ال اثــر لــه علــى ارتفــاع تلــك الظاهــرة وان اإلبقــاء عليــه ضــرورة
تقتضيهــا املصلحــة العامــة وال بــد فــي هــذا الســياق مراجعــة التعليمــات الصــادرة بخصــوص منــح األذن
بالــزواج لقاضــي القضــاة ملــن اكمــل اخلامســة عشــرة ســنة شمســية ولــم يكمــل الثامنــة عشــرة رقــم ()1
لســنة  2017بتاريــخ  2017/6/20وتقييمهــا مــن حيــث ضمــان التطبيــق األمثــل لالســتثناء الــوارد فــي املــادة
العاشــرة مــن قانــون األحــوال الشــخصية أو إعــادة النظــر فيهــا.
-1استخدمت الورقة مصطلح «زواج القُ صر» التفاق ذلك مع نص املادة  41من القانون املدني ومع التسمية املستخدمة لدى دائرة قاضي القضاة «قسم شؤون القاصرين « علما
ان هناك مصطلحات عدة استخدمت للداللة على الزواج ملن هم دون الثامنة عشرة من عمرهم كزواج األطفال والزواج املبكر والتزويج املبكر .
 -2اجمللس األعلى للسكان – زواج القاصرات في االردن 2017،ص4
 - 3التقرير اإلحصائي السنوي الصادر عن دائرة قاضي القضاة لعام 2017
 4كما جاء في تقرير للمركز الدولي لألبحاث املتعلقة بالنساء ()2017 ICRW
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وغنيــا ً عــن اإلشــارة أن الدســتور األردنــي لعــب دورا ً جوهريــا ً فــي صياغــة وتطويــر حقــوق اإلنســان عمومــا ً
وحقــوق املــرأة األردنيــة خاصــة ،حيــث نصــت املــادة السادســة منــه علــى أن «األردنيــون أمــام القانــون ســواء
ال متييــز بينهــم فــي احلقــوق والواجبــات وأن اختلفــوا فــي العــرق أو اللغــة أو الديــن» .وأضافــت التعديــات
الدســتورية لعــام  2011الفقــرة  4علــى املــادة السادســة التــي تنــص علــى أن «األســرة أســاس اجملتمــع قوامهــا
الديــن واألخــاق وحــب الوطــن يحفــظ القانــون كيانهــا الشــرعي ويقــوي أواصرهــا وقيمهــا ،والفقــرة  5التــي
تنــص « يحمــي القانــون األمومــة والطفولــة والشــيخوخة ويرعــى النــشء وذوي اإلعاقــات ويحميهــم مــن
اإلســاءة واالســتغالل».
وجــاءت اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع إشــكال التمييــز ضــد املــرأة بإعتبارهــا املرجعيــة الرئيســية حلقــوق املرأة
والتــي صــادق عليهــا األردن ومت نشــرها فــي اجلريــدة الرســمية فــي  ،2007/8/1لتؤكــد علــى مبــدأ املســاواة بــن
اجلنســن وعــدم التمييــز ضــد املــرأة ،حيــث نصــت االتفاقيــة علــى التــزام جميــع الــدول األطــراف فــي العهديــن
الدوليــن اخلاصــن بحقــوق اإلنســان بضمــان مســاواة الرجــل واملرأة فــي حــق التمتع بجميــع احلقــوق االقتصادية
واالجتماعيــة والثقافيــة واملدنيــة والسياســية ،كمــا نصــت هــذه االتفاقيــة علــى أن هــذه احلقــوق هــي حقــوق
إنســانية ال يجــوز انتهاكهــا واســتجابة لإللتــزام بتنفيــذ االتفاقيــة ووفقــا للمــادة ( )18مــن االتفاقيــة قــدم
األردن ســتة تقاريــر إلــى جلنــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،ومت مناقشــة التقريــر الســادس
فــي  ،2017/2/16حيــث بــن التقريــر املســتجدات املتعلقــة بتقــدم املــرأة وفــق مؤشــرات كميــة ونوعيــة ومــا
الــذي حتقــق مــن تنفيــذ بنــود االتفاقيــة فــي جميــع اجملــاالت ،مبــا فيهــم التعليــم والصحــة والعمــل والتنميــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة .وأشــار التقريــر إلــي موضــوع زواج القصــر والتدابيــر املتخــذة ملنــع هــذا الــزواج مــن
خــال عقــد جلســات توعيــة مــع قــادة اجملتمــع احمللــي وأوليــاء األمــور وإشــراك الفتيــات انفســهن ،وقيــاس مــدى
االســتجابة إلــى بعــض املؤشــرات والتوصيــات الــواردة فــي املالحظــات اخلتاميــة للجنــة القضــاء علــى جميــع
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة عنــد مناقشــتها للتقريــر اخلامــس.5
ومــن هــذا املنطلــق كان ال بــد مــن ســماع ذوي العالقــة واخملتصــن مــن قضــاة شــرعيني ومؤسســات مجتمــع
مدنــي ومؤسســات وطنيــة معنيــة بهــذا األمــر للوقــوف علــى رأيهــا فــي النــص التشــريعي وحتديــد فيمــا
إذا كان نــص املــادة العاشــرة مــن قانــون األحــوال الشــخصية املؤقــت لســنة ( )2010بحاجــة إلعــادة النظــر
والتعديــل أم ال .لذلــك مت عقــد مائــدة مســتديرة للمعنيــن لتبــادل اآلراء والنقــاش حــول احللــول املقترحــة
وكذلــك ورشــة عمــل للقضــاة الشــرعيني وأعضــاء مــن الســلطة التشــريعية لعــرض البدائــل املقترحــة
عليهــم وأخــذ آرائهــم بخصوصهــا ،كمــا كان ال بــد مــن مراجعــة للتعليمــات الصــادرة عــام ( )2017عــن دائــرة
قاضــي القضــاة وحتديــد فيمــا اذا كانــت تشــكل حمايــة كافيــة لضبــط االســتثناء ،وذلــك لتكــون تلــك الورقــة
مبثابــة مرجعيــة لصنــاع القــرار واملشــرعني عنــد مناقشــة املــادة العاشــرة مــن قانــون األحــوال الشــخصية
املؤقــت والوصــول إلــي احلــل التشــريعي الــذي يحقــق املصلحــة العامــة ومصلحــة الفئــة املعنيــة وحمايــة
كيــان األســرة التــي هــي أســاس اجملتمــع كمــا جــاء فــي الدســتور .حيــث مت إعــداد هــذه الورقــة باالعتمــاد علــى
النقــاش الــذي مت بــن جميــع األشــخاص ذوي العالقــة املشــار اليهــم ،إضافــة إلــي الدراســات واملرجعيــات فــي
هــذا الصــدد واألرقــام واإلحصائيــات املتوفــرة.
ووصــوال ً إلــي البدائــل املقترحــة مــن األشــخاص ذوي العالقــة لتصــدي ظاهــرة زواج القُ صــر ومــا اورده كلٌ منهــم
مــن اراء للبديــل املقتــرح مــن قبلــه؛ فــكان ال بـ ّد مــن تقســيم ورقــة السياســات إلــي قســمني ،القســم األول
يشــمل اإلطــار العــام لــزواج القُ صــر مــن عــدة محــاور ،بحيــث يتضمــن احملــور األول عــرض اإلطــار التعريفــي
لــزواج القُ صــر مــن حيــث تعريفــه وأســبابه واآلثــار االجتماعيــة والنفســية ،امــا احملــور الثانــي فيتنــاول
اإلطــار القانونــي ســواء فيمــا يتعلــق باملســلمني أو الطوائــف املســيحية وحتديــدا ً قانــون األحــوال الشــخصية
املؤقــت والتعليمــات الصــادرة مبقتضــاه ،امــا احملــور الثالــث فيتنــاول الظاهــرة باألرقــام وفقـا ً إلحصائيــات دائــرة
اإلحصــاءات العامــة ودائــرة قاضــي القضــاة أمــا القســم الثانــي فيشــمل عــرض للحلــول والبدائــل املقترحــة
واآلراء التــي أوردهــا أصحــاب كل مقتــرح واملعــززات التــي ســاقها كلٌ منهــم وملخــص لتلــك املقترحــات.

 -5التقريــر الوطنــي الــدوري الســادس للمملكــة األردنيــة الهاشــمية التفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة حيــث مت توجيــه ســؤال عنــد مناقشــة
التقريــر حــول زواج القُ صــر فــي األردن .
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القسم األول  -:اإلطار العام لزواج القُ صر
احملور األول  -:اإلطار التعريفي لزواج القُ صر
س��وف نتن��اول ضم��ن اإلط��ار العـ�ام التعري��ف بــزواج القُ ص�رـ وأس�بـاب ه��ذا الـ�زواج واآلث��ار النفس��ية واالجتماعية
والصحيــة لــه مــع مالحظــة أنــه مت اختيــار مصطلــح زواج القُ صــر فــي هــذه الورقــة للتعبيــر عــن زواج مــن
هــم دون ( )18ســنة ،وفــي مواطــن اخــرى اســتعمل مصطلــح زواج األطفــال أو الــزواج املبكــر وكذلــك مصطلــح
التزويــج املبكــر؛ ويــراد بهــا جميعهــا حســب تعريــف اليونســيف ( 2015الــزواج الرســمي ،أو االتصاالت اجلنســية
العرفيــة أو القانونيــة املعتــرف بهــا كــزواج رســمي مت قبــل الثامنــة عشــرة ،مــع أن الــزواج ميتــد أحيانــا ليشــمل
الذكــور كذلــك ،إال أن عــدد الفتيــات املشــموالت فــي هــذا النــوع مــن الــزواج يفــوق عــدد الفتيــان بكثيــر).

أوال ً  -:األسباب الرئيسة الدافعة لزواج القُ صر
أظهــرت الدراســة النوعيــة التــي أجراهــا اجمللــس األعلــى للســكان ،أن زواج القُ صــر يحــدث فــي األُســر األردنيــة
والســورية ومخيمــات اللجــوء الفلســطينية والســورية لألســباب األوليــة اآلتيــة-:
•الفقــر والتخلــص مــن مســؤولية الفتــاة املاديــة والتســرب املدرســي نتيجــة الرســوب املدرســي املتكــرر
والتخلــص ممــا يُســمى مســؤولية حمايــة شــرف الفتــاة ،العــادات والتقاليــد ،والتنشــئة االجتماعيــة،
والصديقــات ،واإلعــام واملسلســات اخلياليــة .وقــد اتفقــت نتائــج الدراســة مــع تقريــر اليونيســيف لعــام
( ،)2001الــذي ذكــر أن الفقــر واملعتقــدات االجتماعيــة مــن أهــم أســباب زواج القاصــرات .6
•احلمايــة مــن العنــف اجلنســي ،والفقــر ،والثقافــة الســائدة واملعتقــدات والضغوطــات االجتماعية)7وفق ـا ً
للبيــان املشــترك الــذي أصدرتــه املنظمــات الدوليــة والتــي مــن ضمنهــا اليونيســيف وهيئــة األمم املتحــدة
لتمكــن املــرأة وصنــدوق األمم املتحــدة للســكان ومنظمــة الصحــة العامليــة والتحالــف العاملــي لعــام .2013
•عــدم املقــدرة علــى توفيــر االحتياجــات األساســية للمدرســة وفيمــا بعــد للجامعــة مــن رســوم وكتــب
وقرطاســية ومواصــات ،وعــدم توافــر املــدارس الثانويــة واملهنيــة فــي املنطقــة القريبــة مــن أماكــن
الســكن ،ممــا يــؤدي لعــدم رغبــة األهــل بإرســال بناتهــم إلــى مناطــق بعيــدة خاصــة مــع عــدم توافــر
8
وســائل مواصــات ســهلة وآمنــة للوصــول إلــى املــدارس.
•تزيــد هــذه الظاهــرة بعــد الكــوارث واحلــروب بحيــث تُعــد احلــروب بيئــة خصبــة لــزواج القُ صــر لتقليــل
9
التكاليــف علــى األســرة أو بســبب فقــد األهــل.
•األســباب الدينيــة -:تعــد العوامــل الدينيــة مــن أهــم العوامــل فــي شــيوع زواج القُ صــر فــي اجملتمعــات
اإلســامية نتيجــة انتشــار مفاهيــم خاطئــة فــي اجملتمــع حــول الــزواج ،واالعتقــاد بتنفيــذ التعاليــم
الدينيــة فيمــا يتعلــق باإلســراع فــي الــزواج واحلــث عليــه . 10

 -6اجمللس األعلى للسكان  ، 2017زواج القاصرات في األردن ص. 8
 -7منظمة الصحة العاملية  ،2014،بيان نيويورك Every Women Every Child- Girls Not Brides،مركز وسائل اإلعالم :زواج األطفال ك 39ألف زيجة كل يوم www.who.int/ .
/mediacenter/news
 -8دراسة مركز عدل عن التزويج املبكر
 -9أفشلت السلطات األردنية اخملتصة صفقة زواج غير قانوني بني طفلة سورية تبلغ  14عاما من شخص يحمل جنسية عربية في العقد اخلامس من عمره تقدم بدفع مبلغ
مالي لعم العروس مقابل هذه الزيجة.
وبحسب جريدة الغد األردنية ،أوضحت املديرة التنفيذية الحتاد املرأة مكرم عودة أن “االحتاد تلقى شكوى حول محاولة لتزويج طفلة من قبل عمها لشخص من جنسية عربية،
وأن الزواج كان سيتم بعقد خارجي دون توثيقه في احملاكم الشرعية كون القانون األردني يجرم تزويج أي طفلة أو طفل دون سن  15عاما” ،الفتة إلى أن صعوبة الوضع االقتصادي
ووفاة والد الطفلة كان أحد األسباب الرئيسية في قبول فكرة الزواج.
وبينت عودة أن تدخال من إدارة حماية األسرة والبحث اجلنائي أوقف الزواج فيما يتابع االحتاد حالة الطفلة إلعادة دمجها في التعليم والبحث باألسباب التي دفعت باألسرة التخاذ
قرارها بتزويج الطفلة.
وكانت جهات أمنية ومنظمات مجتمع مدني تدخلت إليقاف الزواج غير القانوني ،ألنه يتعارض مع قانون األحوال الشخصية التي متنع الزواج بقاصر دون سن اخلامسة عشر.
وبحسب البيانات فإن الطفلة تعيش في كنف عمها بعد وفاة والدها وأنها منقطعة عن التعليم منذ قدومها إلى األردن
 - 10الزواج املبكر بني الواقع القانوني واملمارسات الفعلية  ،ماعت للسالم وحقوق اإلنسان  ،يوليو  2016ص 2

9

ثانياً - :اآلثار االجتماعية والنفسية والصحية لزواج القُ صر على الفتاة القاصر
•مــن حيــث التعليــم -:أظهــرت نتائــج ورقــة حتليليــة صــادرة عــن دائــرة اإلحصــاءات العامــة خــال عــام
 2017حــول «احلالــة الزواجيــة فــي األردن» ،بــأن هنالــك عالقــة قويــة مــا بــن زواج القُ صــر واالنقطــاع عــن
التعليــم ،حيــث تشــير أرقــام الورقــة التحليليــة املســتندة علــى التعــداد العــام للســكان واملســاكن فــي
األردن لعــام  ،2015بــأن  %32.9مــن األميــات األردنيــات و  %5.5مــن األميــن األردنيــن تزوجــوا عنــد عمــر 17
عامـا ً فأقــل ،كذلــك األمــر بالنســبة لـــ  %25.7مــن األردنيــات املُلمــات (يقــرأن ويكتــن) ،و %35.8مــن األردنيات
الالتــي يحملــن شــهادة اإلبتدائــي ،و %30.7مــن األردنيــات الالتــي يحملــن شــهادة اإلعــدادي ،و %31.4مــن
األردنيــات الالتــي يحملــن شــهادة األساســي ،جميعهــن تزوجــن عنــد عمــر  17عامـا ً فأقــل ،وبالتالــي فــإن
زواج القصــر يحمــل تبعــات وآثــار ســلبية بحرمانهــا مــن التعليــم وضيــاع فــرص إمكانيــة حصولهــا علــى
عمــل الئــق . 11
•مــن حيــث الصحــة -:يؤكــد تقريــر حالــة ســكان العالــم لعــام  2013العاملــي  12حــدوث  20ألــف حالــة والدة
يوميـا ً لفتيــات أقــل مــن  18عامـا ً فــي الــدول الناميــة ويقــل العــدد كثيــرا ً فــي الــدول املتقدمــة ،وهنالــك
 70ألــف حالــة وفــاة بــن املراهقــات بســبب مضاعفــات احلمــل والــوالدة ،وحوالــي  3.2مليــون حالــة إجهــاض
غيــر مأمونــة بــن املراهقــات ســنوياً ،كمــا أن  %19مــن الفتيــات فــي البلــدان الناميــة يصبحــن حوامــل
قبــل بلوغهــن  18عام ـاً ،ومــن ناحيــة اخــرى جنــد انــه ال يوجــد لــدى الزوجــات القاصــرات أ ّي وعــي حــول
أهميــة اســتخدام وســائل تنظيــم األســرة واملباعــدة بــن األحمــال ،كمــا أن تشــدد بعــض األســر بضــرورة
حصــول حمــل بعــد الــزواج يســبب مشــاكل صحيــة تتمثــل بوجــود أكيــاس علــى املبايــض أو إعطــاء
محفــزات لإلباضــة ،أو حتــى اللجــوء إلــى عمليــات الــزرع عنــد بلوغهــا ســن  ،17كمــا بينــت الطبيبــات
أن الفتيــات يتعرضــن لفقــر الــدم وإجهاضــات متكــررة والتصاقــات فــي الرحــم إمــا خللــل فــي الهرمونــات
األنثويــة ،أو لعــدم تأقلــم الرحــم مــع عمليــة احلمــل ممــا يــؤدي إلــى زيــادة النزيــف املهبلــي والــوالدة املبكــرة
وزيــادة العمليــات القيصريــة نتيجــة تعســر الــوالدة وارتفــاع نســبة الوفيــات وظهــور تشــوهات عظميــة
فــي احلــوض والعمــود الفقــري بســبب احلمــل املبكــر وعــدم تهيئــة املتزوجــة نفســيا ً ووجدانيـا ً لتكــون أمـاً.
كمــا أظهــر التعــداد العــام للســكان لعــام  2015أن مــن بــن  100حالــة وفــاة ألنثــى ســبق لهــا الــزواج
وتوفيــت خــال  24شــهر التــي ســبقت التعــداد وعمرهــا عنــد الوفــاة بــن  54-13كان هنــاك  4حــاالت
توفيــت وعمرهــا مــا بــن  19-13ســنة ومــن بــن األربــع حــاالت هــذه ثــاث منهــن توفــن اثنــاء الــوالدة.
•ومــن جهــة اخــرى فــان لهــذا الــزواج أثــر علــى اجلنــن فقــد يتعــرض للــوالدة املبكــرة ولإلختنــاق بســبب
قصــور الــدورة الدمويــة املغذيــة للجنــن ،وانخفــاض الــوزن عنــد الــوالدة ومــا يصحبهــا مــن مضاعفــات
قصــور اجلهــاز التنفســي لعــدم اكتمــال منــو الرئتــن ،واعتــاالت اجلهــاز الهضمــي ،والوفــاة املبكــرة13.
•مــن حيــث تعرضهــا للعنــف اجلســدي واجلنســي ،تبــن مــن الدراســة التــي أجراهــا اجمللــس األعلى للســكان
أن الفتيــات اللواتــي يتزوجــن قبــل عمــر ( )18ســنة يتعرضــن لضغــوط اجتماعيــة ونفســية ،وذلــك بســبب
احلرمــان مــن العاطفــة األبويــة واحلرمــان مــن عيــش الطفولــة و فــي معظــم األحيــان تعرضهــن للضــرب
والتعنيــف مــن قبــل الــزوج ،حيــث أن هنــاك تقبــل ألشــكال العنــف اخملتلفــة مــن قبــل البيئــة احمليطــة
بهــؤالء الفتيــات .كمــا أن نســبة املتزوجــات والالتــي أعمارهــن مــا بــن ( )19-15عام ـا ً وتعرضــن للعنــف
اجلنســي مــن قبــل أزواجهــن احلاليــن أو الســابقني كانــت األعلــى بــن جميــع الفئــات العمريــة األخــرى،
حيــث ســبق وأن تعرضــت  %12.9منهــن للعنــف اجلنســي خــال اإلثنــي عشــر شــهرا ً الســابقة للمســح.
كمــا تعرضــت  %7.9منهــن للعنــف اجلســدي ويرجــع ذلــك لعــدم إدراك القاصــر لطبيعــة العالقة اجلنســية
ممــا يــؤدي إلــي صعوبتهــا وعــدم جناحها.

- 11ورد هذا التحليل في ورقة حقائق بعنوان ( الزواج املبكر في األردن ) جمعية تضامن في األردن
 - 12صندوق االمم املتحدة للسكان ،حالة سكان العالم  ، 2013امومة في عمر الطفولة  ،مواجهة حتدي حمل املراهقات
.Geneva .12/130 13oth Session, EB ,Early marriages, adolescent and young pregnancies. Executive Board.)2011( WHO -13
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•مــن حيــث العمــل  -:أشــار مســح الســكان والصحــة األســرية لعــام  2012والصــادر عــن دائــرة اإلحصــاءات
العامــة إلــى أن نســبة املتزوجــات والآلتــي أعمارهــن مــا بــن ( )19-15عام ـا ً وكــن يعملــن خــال الســبعة
أيــام الســابقة للمســح بلغــت  %0.1وهــي أدنــى نســبة بــن مختلــف الفئــات العمريــة .كمــا أن ملكيتهــن
لألراضــي واملنــازل متدنيــة للغايــة مقارنــة بالفئــات العمريــة األخــرى ،حيــث بلغــت نســبة املتزوجــات
14
والالتــي أعمارهــن مــا بــن ( )19-15عام ـا ً وميلكــن أرض ـا ً صفــر %ومــن ميلكــن منــزال ً .%0.4
•تبــن الدراســة النوعيــة التــي أجراهــا اجمللــس األعلــى للســكان أن غالبيــة املشــاركات اتفقــت علــى
أن نســبة الطــاق للفتيــات القاصــرات مرتفعــة  ،15لعــدم املقــدرة علــى التكيــف مــع احليــاة الزوجيــة،
وبخاصــة فــي ظــل الســكن مــع األســرة املمتــدة وتدخــل أفــراد األســرة بحيــاة الزوجــن كانــت مــن أهــم
أســباب الطــاق .16
•ومــن حيــث مشــاركتهن باتخــاذ القــرارات داخــل األســرة ،وحددهــا املســح 17بثــاث قــرارات وهــي املتعلقــة
بصحتهــن وباملشــتريات الرئيســية لألســرة وبزيــارة األهــل واألقــارب ،فقــد أكــدت نتائــج املســح أيضـا ً علــى
أن املتزوجــات والالتــي أعمارهــن مــا بــن ( )19-15عامـا ً كــن األســوأ بــن الفئــات العمريــة األخــرى ،فـــ %9.6
منهــن ال يتخــدن أي قــرار مــن القــرارات الســابقة ،و  %43.4يتخــدن جميــع القــرارات الســابقة ،وهــن فــي
احلالــة األولــى األعلــى بــن الفئــات العمريــة األخــرى ،وفــي احلالــة الثانيــة كــن األقــل بــن الفئــات العمريــة
األخــرى.

احملور الثاني  -:اإلطار القانوني لزواج القُ صر
ســوف نعــرض فــي هــذا اإلطــار للتشــريعات ذات العالقــة بالــزواج ســواء أشــارت لذلــك بصــورة مباشــرة
أوغيــر مباشــرة ،مــع ضــرورة اإلشــارة إلــى اإلطــار القانونــي الــذي يحكــم س ـ ّن الــزواج بالنســبة للمســلمني
أوالطوائــف املســيحية.

أوال -:اإلطار الدستوري
لــم ينــص الدســتور صراحــة علــى حمايــة املــرأة القاصــر مــن الــزواج ولكنــه نــص علــى أن الدولــة تلتــزم برعاية
األطفــال وحمايتهــم مــن جميــع أشــكال العنــف واإلســاءة . 18كمــا أضافــت التعديــات الدســتورية لعــام
 2011والفقــرة  4مــن املــادة  6بالنــص علــى أن « األســرة أســاس اجملتمــع قوامهــا الديــن واألخــاق وحــب الوطــن
يحفــظ القانــون كيانهــا الشــرعي ويقــوي أواصرهــا وقيمهــا ،وفــي الفقــرة  5مــن نفــس املــادة «يحمــي القانون
األمومــة والطفولــة والشــيخوخة ويرعــى النشــئ وذوي اإلعاقــات ويحميهــم مــن اإلســاءة واالســتغالل».

ثانيا -:االتفاقيات الدولية
يقــع علــى عاتــق الدولــة األردنيــة التزامــات دوليــة فيمــا يتعلــق مبنــع زواج القُ صــر أو احلــد منــه ،فقــد نصــت
الفقرة ( )2مــن املادة ( )16مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة والتــي صــادق األردن
عليهــا ومت نشــرها فــي اجلريــدة الرســمية فــي  ،2007/8/1علــى أنــه (ال يكــون خلطوبــة الطفــل أو زواجــه أي أثــر
قانونــي ،وتتخــذ جميــع اإلجــراءات الضروريــة مبــا فــي ذلــك التشــريعي منهــا لتحديــد ســن أدنــى للــزواج وجلعــل
تســجيل الــزواج فــي ســجل رســمي أمــرا إلزاميــا).
كمــا نصــت املــادة األولــى مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل … « :ألغــراض هــذه االتفاقيــة ،يعنــى الطفــل كل إنســان
ل��م يتج��اوز الثامن��ة عش��رة ،م��ا ل��م يبل��غ س��ن الرش��د قب��ل ذل��ك مبوج��ب القان��ون املنطب��ق علي��ه”.
 -14تضامن  :آثار سلبية لتزويج القاصرات في مختلف النواحي الصحية واالجتماعية واالقتصادية ،استنادا لنتائج مسح السكان والصحة األسرية  ،2012معهد تضامن
النساء 2018/3/18 ،
 - 15يشير تقريرالزواج والطالق الصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة  2014ان نسبة الطالق للفئة العمرية للفتيات من  18-15بلغت %11.6
 - 16اجمللس األعلى للسكان  ، 2017 ،دراسة زواج القاصرات في األردن ،ص 9
 - 17مسح السكان والصحة األسرية لعام  2012والصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة .
 -18الدستور األردني  ،الفصل الثاني حقوق االردنني وواجباتهم حيث نصت املادة  6من الدستور بقرتها اخلامسة (يحمي القانون االمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء
وذوي االعاقات ويحميهم من االساءة واالستغالل .
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كذلــك جــاء فــي مقدمــة اإلعــان العاملــي للقضــاء علــى العنــف «إن اجلمعيــة العامــة إذ يقلقهــا إن بعــض
فئ��ات النس��اء واألطف��ال ،ه��ي فئ��ات ش��ديدة الضع��ف ف��ي مواجه��ة العن��ف”.
وحث��ت املادة ( )5مــن القــرار رقم  106\52الصــادر عــن اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحدة الــدول علــى سـ ّن قوانــن
تتعلــق باحلــد األدنــى لســن الــزواج ورفــع هــذا احلـ ّد.
كمــا صــادق األردن علــى اتفاقيــة الرضــا بالــزواج ،واحلــد األدنــى لســن الــزواج ،وتســجيل عقــود الــزواج حيــث
نصــت املــادة الثانيــة منهــا (تقــوم الــدول األطــراف فــي هــذه االتفاقيــة باتخــاذ التدابيــر التشــريعية الالزمــة
لتعيــن حــد أدنــي لســن الــزواج .وال ينعقــد قانونــا زواج مــن هــم دون هــذه الســن ،مــا لــم تقــرر الســلطة
اخملتصــة اإلعفــاء مــن شــرط الســن ألســباب جديــة ،ملصلحــة الطرفــن املزمــع زواجهمــا).19
وبالتالي فإن الدولة األردنية ملزمة بالتصدي لظاهرة زواج القُ صر مبوجب التزاماتها الدولية.

ثالثاً -:اإلطار القانوني بالنسبة للمسلمني
إذا كان الــزواج فــي ســن مبكــرة مســتحب فــي اإلســام إال أنــه ليــس واجبــا كمــا يصــوره البعــض والذيــن
اســتغلوا الديــن اإلســامي فــي حتليــل هــذا الــزواج مســتندين إلــى أن اإلســام لــم يحــدد ســنا ً معينــة للــزواج،
ولكــن يقتضــي األخــذ بعــن االعتبــار أن اإلســام أورد مبــدأ ً عامــا ً مفــاده أن األصــل هــو للمقاصــد وليــس
لأللفاظـــ ،وفــي حديــث لرســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم « يــا معشــر الشــباب مــن اســتطاع منكــم الباءة
فليتــزوج «والبــاءة هنــا هــي املقــدرة البدنيــة واملاديــة ،ذلــك أن الســامة والنضــج البدنــي لإلنســان ضرويــة لــه
ألداء مهامــه فــي احليــاة وعلــى راســها مهمــة األمومــة واألبــوة ولهــذا جــاء الشــرط ليكــون للوالديــن دورا ً
فعــاال ً فــي تربيــة األطفــال تنشــئتهم.
فأمــر الــزواج مرتبــط بالبلــوغ ،والبلــوغ عنــد الفتــاة هــو الفتــرة الزمنيــة التــي تتحــول فيهــا مــن طفلــة إلــى
بالغــة وخــال هــذه الفتــرة حتــدث تغيــرات فيزيولوجيــة وســيكولوجية عديــدة ،فالبلــوغ ليــس بحــدث طــارىء
إمنــا هــو فتــرة مــن الزمــان قــد تتــراوح مــا بــن ســنتني وســت ســنوات .20
نتيجــة لتطــور الثقافــة اجملتمعيــة الســائدة وتغييــر العــادات واملعتقــدات حــول الســن األنســب للــزواج فقــد
حــدث تطــور فــي التشــريعات التــي تنظــم ســن الــزواج بالنســبة للمســلمني ،فمنــذ بدايــة تشــكيل الدولــة
األردنيــة كان هنــاك حتديــد واضــح لســن الــزواج حيــث ســاد فتــرة مــن الوقــت قانــون حقــوق العائلــة وتعديالتــه
رقــم  92لســنة  1951ثــم صــدر قانــون األحــوال الشــخصية وتعديالتــه رقــم  61لســنة  1976حيــث جــاء فــي
املــادة اخلامســة منــه (يشــترط فــي أهليــة الــزواج أن يكــون اخلاطــب واخملطوبــة عاقلــن وأن يتــم اخلاطب الســنة
السادســة عشــرة وان تُتــم اخملطوبــة اخلامســة عشــرة مــن العمــر) ثــم صــدر قانــون األحــوال الشــخصية
املؤقــت املعــدل رقــم  82لســنة  2001حيــث جــاء فــي املــادة الثانيــة منــه (يلغــى نــص املــادة  5مــن القانــون
األصلــي ويســتعاض عنــه بالنــص التالــي (يشــترط فــي اهليــة الــزواج ان يكــون اخلاطــب واخملطوبــة عاقلــن وان
يكــون كل منهمــا قــد امت الثامنــة عشــرة ســنة شمســية اال انــه يجــوز للقاضــي
ان يــأذن بــزواج مــن لــم يتــم منهمــا هــذا الســن اذا كان قــد اكمــل اخلامســة عشــرة مــن عمــره وكان فــي
مثــل هــذا الــزواج مصلحــة حتــدد أسســها مبقتضــى تعليمــات يصدرهــا قاضــي القضــاة لهــذه الغاية).وبتاريــخ
2002/1/30
صــدرت تعليمــات قاضــي القضــاة مبوجــب املــادة  2املتعلقــة بالســماح للقاضــي بــأن يــأذن بــزواج اخلاطبــن
فــي ســن  18-15عامــا .ثــم صــدر قانــون األحــوال الشــخصية املؤقــت رقــم  36لســنة  2010والســاري املفعــول
بتاريــخ  2010/11/16حيــث نصــت الفقــرة األولــى مــن املــادة  10منــه علــى أنــه »:يشــترط فــي أهليــة الــزواج أن
يكــون اخلاطــب واخملطوبــة عاقلــن وأن يتــم كل منهمــا ثمانيــة عشــرة ســنة شمســية مــن عمــره».
 -19انضم األردن لهذه االتفاقية بتاريخ األول من متوز 1992
 - 20حماية القاصرات من الزواج املبكر الواقع واملرجتى  ،الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية  ،بيروت  ، 2014،ص11
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وتن��ص الفقـ�رة الثانيــة م��ن نف��س املاــدة »:علــى الرغــم ممــا ورد فــي الفقــرة (أ) مــن هــذه املــادة يجــوز للقاضــي
ومبوافقــة قاضــي القضــاة أن يــأذن فــي حــاالت خاصــة بــزواج مــن أكمــل اخلامســة عشــرة ســنة شمســية
مــن عمــره وفقـا ً لتعليمــات يصدرهــا لهــذه الغايــة إذا كان فــي زواجــه ضــرورة تقتضيهــا املصلحــة ويكتســب
مــن تــزوج وفــق ذلــك أهليــة كاملــة فــي كل مــا لــه عالقــة بالــزواج والفرقــة وآثارهمــا ».و بتاريــخ 2011/1/16
صــدرت التعليمــات اخلاصــة مبنــح اإلذن بالــزواج ملــن هــم دون  18والتــي الغيــت مبوجــب «تعليمــات منــح األذن
بالــزواج ملــن أكمــل اخلامســة عشــرة ســنة شمســية مــن عمــره ولــم يكمــل الثامنــة عشــرة رقــم ( )1لعــام
« 2017الصــادرة بتاريــخ  2017/7/16واملنشــورة فــي عــدد اجلريــدة الرســمية رقــم  5472مبوجــب الفقــرة (ب) مــن
املــادة ( )10مــن قانــون األحــوال الشــخصية رقــم ( )36لعــام  ،»2010علــى أن يعمــل بهــذه التعليمــات اعتبــارا ً
مــن .2017/8/1

وأهم ما جاءت به التعليمات املذكورة-:
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أ  -إعطاء القاضي صالحيات األذن بزواج القُ صر
أغطــت هــذه التعليمــات للقاضــي أن يــأذن بهــذا الــزواج حيــث نصــت املــادة ( )3مــن التعليمــات علــى أنــه
«يجــوز للقاضــي أن يــأذن بــزواج مــن أكمــل اخلامســة عشــرة مــن عمــره ولــم يكمــل الثامنــة عشــرة إذا
كان فــي زواجــه ضــرورة تقتضيهــا املصلحــة وفق ـا ً ألحــكام هــذه التعليمــات» .فــي حــن كانــت التعليمــات
الســابقة وامللغــاة تشــترط أن تصــدر هــذه املوافقــة عــن قاضــي القضــاة وفــق نــص املــادة األولــى « يجــوز
للقاضــي ومبوافقــة قاضــي القضــاة أن يــأذن بــزواج مــن أكمــل اخلامســة عشــرة ».

ب -شروط منح األذن بالزواج
أمــا املــادة ( )4مــن التعليمــات فقــد نصــت علــى أمــور يجــب علــى احملكمــة مراعاتهــا عنــد منــح اإلذن حيــث
جــاء فيهــا « :يجــب علــى احملكمــة مراعــاة مــا يلــي لغايــات منــح األذن بالــزواج:
1.1أن يكون اخلاطب كفؤا ً للمخطوبة وفقا ً ألحكام املادة ( )21من القانون.
2.2أن يتحقق القاضي من الرضا واإلختيار التامني.
 3.3أن تتحقــق احملكمــة مــن الضــرورة التــي تقتضيهــا املصلحــة ومــا تتضمنــه مــن حتقيــق املنفعة
در ًء للمفســدة ومبــا تــراه مناســبا ً مــن وســائل التحقق.
4.4أن ال يتجاوز فارق السن بني الطرفني اخلمسة عشر عاماً.
5.5أن ال يكون اخلاطب متزوجاً.
6.6أن ال يكون الزواج سببا ً في االنقطاع عن التعليم املدرسي.
7.7إثبات مقدرة اخلاطب على اإلنفاق ودفع املهر وتهيئة بيت الزوجية.
8.8إبراز وثيقة الفحص الطبي املعتمد.

ج -موافقة الولي ومهر املثل
ونصــت املــادة ( )5مــن التعليمــات علــى « :احملكمــة التحقــق مــن موافقــة الولــي الشــرعي علــى منــح األذن
وإجــراء العقــد» .كمــا نصــت املــادة ( )6علــى أنــه « :يجــب أن ال يقــل مهــر اخملطوبــة عــن مهــر املثــل وعلــى أن
يحــدد ذلــك فــي حجــة األذن.
إفهام اخملطوبة حقها إشتراط أي شرط في عقد الزواج على أن يكون مراعيا ألحكام القانون

 -21سيتم تقييم ما ورد بالتعليمات ومنوذج األذن عند احلديث عند البدائل واحللول في القسم الثاني من الورقة .
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لقــد نصــت املــادة ( )7مــن التعليمــات علــى» :احملكمــة إفهــام اخملطوبــة حقهــا فــي إشــتراط أي شــرط يتحقــق
لهــا بــه مصلحــة وفقـا ً ألحــكام القانــون وتضمــن أيــة شــروط ترغــب بهــا فــي حجــة األذن عنــد إصدارهــا».
وعليــه فــان الكثيــر مــن النســاء والفتيــات ال يعرفــن أن مــن حقهــن االشــتراط فــي عقــد الــزواج ،وأن إضافــة
هــذا النــص مــن شــأنه حمايــة القاصــرات الالتــي قــد ال يعــن متامــا ً مــا هيــة الشــروط وآثارهــا فــي حــال
تثبيتهــا فــي العقــد.

د -وجوب االلتحاق بدورة املقبلني على الزواج
ورد فــي املــادة ( )8مــن التعليمــات مــا يوجــب علــى اخلاطــب واخملطوبــة االلتحــاق بــدورة املقبلــن علــى الــزواج
والتــي تنظمهــا دائــرة قاضــي القضــاة ،حيــث جــاء فــي الفقــرة (أ) مــن املــادة ( :»)8علــى اخلاطبــن إبــراز شــهادة
تثبــت إجتيازهمــا لــدورة املقبلــن علــى الــزواج التــي تنظمهــا الدائــرة أو أي جهــة يعتمدهــا قاضــي القضــاة
لهــذه الغايــة».
إن شــرط االلتحــاق بــدورة املقبلــن علــى الــزواج فــي حــال مراعاتهــا ملــدة معقولــة ومنهــاج يلبــي احتياجــات
املقبلــن علــى الــزواج مــا مــن شــأنه رفــع وعــي الفتيــات القاصــرات علــى وجــه التحديــد باألمــور املتعلقــة
بالــزواج واألســرة ،خاصــة فــي ظــل إرتفــاع حــاالت الطــاق املبكــر.

هـ -جواز إحالة طلب األذن بالزواج ملكتب اإلصالح والوساطة والتوفيق األسري
فقــد نصــت الفقــرة (أ) مــن املــادة ( )9مــن التعليمــات علــى أنــه « :للمحكمــة إحالــة أي طلــب للــزواج ملــن هــم
دون الثامنــة عشــرة ســنة إلــي مكتــب اإلصــاح والوســاطة والتوفيــق األســري املنشــأ ضمــن إختصاصهــا».
أمــا الفقــرة (ب) فقــد نصــت علــى أنــه « :يتوجــب علــى مكتــب اإلصــاح والوســاطة والتوفيــق األســري دراســة
احلالــة احملالــة إليــه وتزويــد احملكمــة برأيــه فيهــا مــن جميــع اجلوانــب وأن يكــون هــذا الشــرط وجوبيــا وليــس
جــوازا وأنــه يتوجــب احلصــول علــى موافقــة دائــرة القاصريــن ملنــح األذن بــزواج اخلاطــب الذكــر.
وبحسب املادة ( )10من التعليمات :
أ -يشــترط فــي منــح اخلاطــب الذكــر الــذي لــم يكمــل الثامنــة عشــرة مــن عمــره األذن بالــزواج أن يبــرز
للمحكمــة موافقــة مــن قســم شــؤون القاصريــن فــي الدائــرة وذلــك إضافــة إلســتيفاء املتطلبــات
الــواردة فــي املــواد الســابقة.
ب -حتــال طلبــات األذن بالــزواج التــي ال تنطبــق عليهــا األســس الــواردة فــي هــذه التعليمــات ملديريــة
التــركات وشــؤون القاصريــن فــي الدائــرة إلبــداء الــرأي فيهــا مبــا فــي ذلــك طلبــات األذن بالــزواج للخاطــب
الذكــر الــذي لــم يكمــل الثامنــة عشــرة مــن عمــره».
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كما أصدرت دائرة قاضي القضاة منوذج طلب األذن بالزواج والذي جاء على النحو التالي -:
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ  ................................................................................اﻟﺸﺮﻋﻲ اﳌﻜﺮم
اﳌﺴﺘﺪﻋﻴﺎن ................................................................................................... :
اﳌﻮﺿﻮع :ﻃﻠﺐ اذن زواج ﻣﺎ دون ﺳﻦ 18
ﺳﻴﺪي ,اﻧﻨﻲ ﺑﻨﺖ ﺑﻜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ  ..................................وان ﻋﻤﺮي  ........................ﻋﺎﻣﺎ ﺷﻤﺴﻴﺎ واﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﳋﻄﺒﺘﻲ
اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻜﻔﺆ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﳌﻬﺮ واﻟﻨﻔﻘﺔ وﻫﻮ اﳌﺪﻋﻮ  ..............................................................و ان ﻣﺼﻠﺤﺘﻲ
ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ زواﺟﻲ ﻣﻨﻪ اﻃﻠﺐ ااﻟﺬن ﻟﻲ ﺑﺎﻟﺰواج ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺒﻲ اﳌﺬﻛﻮر ﺑﻮاﻟﻴﺔ  ................................................اﳊﺎﺿﺮ
ﻣﻌﻲ واﳌﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺟﺮاء ﻫﺬا اﻟﺰواج ارﺟﻮ اﻟﺘﻜﺮم ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﺠﺔ اذن ﲟﺎ ذﻛﺮ اﻋﻼه ﺣﺴﺐ اﻻﺻﻮل .
وﺗﻔﻀﻠﻮا ﺑﻘﺒﻮل ﻓﺎﺋﻖ اﻻﺣﺘﺮام
اﳌﺴﺘﺪﻋﻲ................................................................................................... :
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻻﻟﺰﻣﺔ إﻟﺘﻤﺎم اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ:
 ﻫﻮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺪﻋﻲ او ﺻﻮر ﻋﻦ ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻐﻴﺮ اﻻردﻧﻴﲔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻄﻠﺐ اﳋﺎص (3) -ﺻﻮر اﺛﺒﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻮد

مــع مالحظــة أن مــا يســتفاد مــن أحــكام املــادة  35الفقــرة (ج) مــن قانــون األحــوال الشــخصية التــي تنــص
علـ�ى (ج) ال تُســمع دعــوى فســاد الــزواج بســبب صغــر الســن إذا ولــدت الزوجــة أو كانــت حامـا ً أو كان الطرفــان
حـين إقامـ�ة الدعـ�وى حائزيـ�ن علـ�ى شـ�روط األهليـ�ة.
ان قيــام عقــد الــزواج لفتــاة لــم تتــم اخلامســة عشــرة مــن عمرهــا دون احلصــول علــى األذن ال يحــول دون اقامــة
الدعــوى لتثبيــت عقــد الــزواج حيــث يعتبــر هــذا العقــد صحيحــا ويتــم احلكــم بتثبيــت الــزواج فــي احلــاالت
التاليــة -:22
1.1اذا ثبت ان الزوجة قد ولدت.
2.2اذا ثبت ان الزوجة حامل.
3.3اذا كان الزوجان بتاريخ اقامة الدعوى قد امتا سن األهلية.
وبالتالــي رغــم مــا جــاء بنــص املــادة العاشــرة مــن حتديــد لســن الــزواج وضبــط االســتثناء اال ان هــذا االمــر مــا
زال مهــدد بحــاالت الــزواج غيــر املوثــق والتــي يحكــم باثباتهــا الحقـا ً طاملــا توافــرت احــدى الشــروط الســابقة،
لذلــك ال جنــد مــن املســتغرب وجــود زواج لفتيــات اقــل مــن اخلامســة عشــرة عامــا أو لفتيــات يزيــد فــارق العمــر
بينهــا وبــن الــزوج عــن خمســة عشــر عامـاً.
 - 22انظر قرار محكمة االستئناف الشرعية رقم  2017/472تاريخ  2017/2/15والقرار رقم  2013/2994تاريخ 2013/9/1
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رابعا ً  -:اإلطار القانوني للطوائف املسيحية
عندمــا نتكلــم عــن الطوائــف املســيحية فإننــا نتكلــم عــن تلــك الطوائــف التــي اعترفــت بهــا حكومــة
اململكــة األردنيــة الهاشــمية وفــق أحــكام قانــون الطوائــف املســيحية رقــم  28لســنة  2014وهــي تســع
طوائــف حيــث يوجــد لــكل مــن هــذه الطوائــف محكمــة كنســية خاصــة بهــا للنظــر والفصــل فــي جميــع
مســائل األحــوال الشــخصية التــي تنشــأ بــن أبنــاء تلــك الطائفــة وهــذا يســتتبع أن يكــون لــكل طائفــة
قانــون أحــوال شــخصية خــاص بهــا وقانــون أصــول محاكمــات ولكــن الواقــع خــاف ذلــك.
أمــا فيمــا يتعلــق بســن الــزواج لطائفــة الــروم األرثودكــس فبالرغــم أن أحــكام قانــون العائلــة البيزنطــي هــي
الســارية وتنــص املــادة  30منــه الباحثــة بشــروط عقــد الــزواج (أن تكــون املــرأة قــد أمتــت الســنة الثانيــة عشــر
مــن عمرهــا والرجــل قــد أمت الرابعــة عشــرة مــن عمــره) ،إال أن الطائفــة حتتكــم إلــى القوانــن األردنيــة فيمــا
يخــص الــزواج وتلتــزم بســن الثامنــة عشــرة كحــد أدنــى لســن الــزواج ،وال ميكــن تطبيــق االســتثناء لــدى هــذه
الطائفــة إال مــن خــال إجــازة األســقف أو املطــران والــذي عــادة ال يجيــز الــزواج ملــن هــم دون الثامنــة عشــرة
مــن عمرهــم.23
و فيمــا يتعلــق بطوائــف الــروم الكاثوليــك والالتــن املارونيــة واألرمــن الكاثوليــك ،فهــذه الطوائــف تطبــق
التشــريعات الصــادرة عــن بابــا الفاتيــكان فيمــا يخــص األحــوال الشــخصية حيــث تضمنــت التشــريعات أن
ســن الــزواج للرجــل ســتة عشــرة عامــا وللمــرأة أربعــه عشــرة عامـاً ،إال أن الــزواج لــدى تلــك الطوائــف ال يتــم
إال مــن خــال إجــازة األســقف أو املطــران كذلــك والــذي عــادة ال يجيــز الــزواج ملــن هــم دون الثامنــة عشــرة مــن
عمرهــم.
أمــا فيمــا يتعلــق بالســريان األرثوذكــس فقانــون األحــوال الشــخصية للســريان األرثوذوكــس نــص فــي املــادة
الرابعــة منــه أنــه يشــترط فــي اخلطبــة وعقــد الــزواج أن ال يقــل فيهمــا عمــر الشــاب عــن الثامنــة عشــرة
والفتــاة عــن السادســة عشــرة مــع مراعــاة القوانــن احملليــة .ولكــن الــزواج لــدى هــذه الطائفــة ال يتــم إال مــن
خــال الرئيــس الروحــي للطائفــة الــذي لــه احلــق مبنــع الــزواج إذا تبــن أن هنــاك نقــص فــي اإلدراك والوعــي.
وفيمــا يتعلــق بالطائفــة االجنيليــة االســقفية العربيــة فلديهــا قانــون بإســم األحــوال الشــخصية ملطرانيــة
القــدس للكنيســة االســقفية العربيــة وللشــرق االوســط ومبوجــب املــادة  21مــن هــذا القانــون فــا بـ ّد أن يتــم
الذكــر الثامنــة عشــرة مــن عمــره والفتــاة السادســة عشــرة ولكــن الــزواج لــدى هــذه الطائفــة ال يتــم إال مــن
خــال الرئيــس الروحــي للطائفــة الــذي لــه احلــق مبنــع الــزواج إذا تبــن ان هنــاك نقــص فــي اإلدراك والوعــي.24

خامسا ً  -:اإلطار القانوني في القوانني املدنية
•القانــون املدنــي األردنــي رقــم  43لعــام  1976تنــص املــادة  43مــن القانــون علــى «أن ســن الرشــد هــي
ثمانــي عشــرة ســنة شمســية كاملــة» .ووفقــا للمــادة /10ب مــن قانــون األحــوال الشــخصية التــي أجــازت
االســتثناء بــزواج مــن هــم دون  18نصــت علــى “يكتســب مــن تــزوج وفــق ذلــك أهليــة كاملــة فــي كل
مــا لــه عالقــة بالــزواج والفرقــة وآثارهمــا» مــا يفيــد أن األســر التــي يقــل فيهــا عمــر الزوجــن عــن 18
عامـا ً تتمتــع باألهليــة الكاملــة بــكل مــا تعلــق بالــزواج والفرقــة وآثارهمــا ،فــي حــن أنــه وفقــا ألحــكام
القانــون املدنــي فهــي ال تتمتــع باألهليــة الكاملــة ملباشــرة احلقــوق املدنيــة والسياســية كفتــح احلســابات
البنكيــة واإلقتــراض والتملــك ،أو احلصــول علــى رخصــة ســواقة أو دفتــر عائلــة أو تســجيل حــاالت الــوالدة
أو احلصــول علــى جــواز ســفر أو تســجيل الشــركات أو ممارســة املهــن احلــرة أو إقامــة الدعــاوى املدنيــة اال
مــن خــال الولــي أو الوصــي ،ال بــل أكثــر مــن ذلــك فــإن تلــك األســر ال ميكنهــا إســتئجار منــزل الزوجيــة أو
ترتيــب إلتزامــات ماليــة ،إال بوجــود ولــي أمــر أحــد الزوجــن أو كالهمــا .وال ميكــن للزوجــن التقــدم للوظائــف
العامــة أو العمــل فــي القطــاع اخلــاص بطريقــة قانونيــة.25
 - 23أشار األب إبراهيم دبور أنه لم يتم استخدام االستثناء اال في حالة واحدة في اخلمسة أعوام املاضية.
 - 24مداخلة لألستاذ يعقوب الفار في املائدة املستديرة اخلاصة بزواج األطفال التي نظمتها اللجنة الوطنية لشؤون املرأة  /عمان  23 /نيسان 2018
.
 - 25جمعية معهد تضامن النساء األردني تاريخ  2017/11/16ملاذا طلبات األذن بالزواج للفئة العمرية  18-15عاما ُ تقدم من الفتيات القاصرات
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•قانــون التربيــة والتعليــم -:كمــا نصــت املــادة ( )10مــن قانــون التربيــة والتعليــم رقــم ( )3لســنة 1994
وتعديالتــه علــى ان التعليــم األساســي تعليــم إلزامــي ومجانــي فــي املــدارس احلكوميــة  .والفقــرة الثانيــة
يقبــل الطالــب فــي الســنة األولــى مــن مرحلــة التعليــم األساســي اذا امت الســنة السادســة مــن عمــره
فــي نهايــة كانــون األول مــن العــام الدراســي الــذي يقبــل فيــه 26 .مــا يفيــد أن هــذه املرحلــة اإللزاميــة فــي
التعليــم تســتمر لعمــر  16عامــا.
•قانــون العمــل -:فقــد نصــت املــادة  73مــن قانــون العمــل رقــم ( )8لســنة  1996علــى أنــه «مــع مراعــاة
األحــكام املتعلقــة بالتدريــب املهنــي ال يجــوز بــأي حــال تشــغيل احلدث الذي لــم يكمــل السادســة عشــرة
مــن عمــره بــأي صــورة مــن الصــور» .كمــا نصــت املــادة  74مــن القانــون ذاتــه علــى عــدم جــواز تشــغيل
احلــدث الــذي لــم يكمــل الثامنــة عشــرة مــن عمــره فــي األعمــال اخلطــرة أو املرهقــة أو املضــرة بالصحــة
وحتــدد هــذه األعمــال بقــرارات يصدرها الوزير بعــد اســتطالع آراء اجلهــات الرســمية اخملتصــة .فــي حــن
يجيــز قانــون األحــوال الشــخصية زواج مــن أمت  15ســنة.

احملور الثالث  :واقع زواج القُ صر في األردن باألرقام.
رغــم انخفــاض نســبة زواج القُ صــر علــى مســتوى العالــم فــي العقــود الثــاث االخيــرة ،و حيــث انخفضــت
نســبة زواج القُ صــر فــي منطقــة الشــرق االوســط و شــمال افريقيــا مــن  % 34الــى  % 18و كان هــذا االنخفــاض
االســرع مــن بــن االقاليــم العامليــة االخــرى 27 .اال ان هــذا االنخفــاض كان متباينـا ً بــن الــدول العربيــة.
و قــد شــهد االردن فــي االعــوام مــا بــن  2015-2010ارتفاعـا ً فــي نســب زواج القُ صــر ،و تعتبــر دائــرة االحصــاءات
العامــة و دائــرة قاضــي القضــاة ،اجلهــة الرســمية التــي توفــر االحصــاءات املتعلقــة بــزواج القُ صــر فــي االردن.

أوال :إحصائيات زواج القُ صر وفقا لدائرة اإلحصاءات العامة-:
وفقـا ً للكتــاب الســنوي اإلحصائــي لعــام  2016الصــادر عــن دائــرة اإلحصــاءات العامــة ،فقــد بلــغ عــدد عقــود
الــزواج املســجلة فــي األردن  81343عقــدا ً خــال عــام  ،2016منهــا  10907عقــود إلنــاث أعمارهــن مــا بــن
 18 -15عاماً ،و  334عقدا ً لذكور أعمارهم ما بني  18-15عاما.
وقــد أظهــر حتليــل بيانــات التعــداد العــام للســكان واملســاكن  2015أن نســبة اإلنــاث اللواتــي تزوجــن عــام 2015
وأعمارهــن دون ســن  18ســنة مــن مجمــل النســاء املتزوجــات عــام  2015بلــغ علــى املســتوى الوطنــي ،%18.1
فــي حــن بلغــت نســبة األردنيــات املتزوجــات مــا نســبته  %11.6وقــد بلغــت نســبة الســوريات املتزوجــات %43.7
واملتزوجــات مــن اجلنســيات األخــرى .%13.5
امــا بالنســبة لنســب االرتفــاع يتبــن أن هنــاك تســارع في نســبة
اإلنــاث الالتــي تزوجــن فــي اعمــار تقــل عــن  18ســنة فــي األردن
عبــر الســنوات املاضيــة ،وعلــى النحــو التالــي-:
وعليــه فقــد بلغــت نســبة الزيــادة فــي نســب زواج القُ صــر فــي
األردن  %32.1خــال الفتــرة مــن  2010إلــي  ،2015وقــد لعبــت حاالت
زواج القاصــرات الســوريات دورا ً كبيــرا ً فــي زيــادة وتيــرة ارتفــاع
نســبة زواج القُ صــر علــى املســتوى الوطنــي.

السنة

%

2010

13.7

2011

14.3

2012

14.3

2013

15

2014

16.2

2015

18.1

 - 26مع االشارة ان قانون العقوبات ال يتضمن اي عقوبة في حال عدم قيام الوالدين باحلاق أوالدهم باملدارس ،وكذلك ال يوجد متابعة بني دائرة األحوال املدنية ووزارة التربية للتأكد
ان جميع األطفال املفترض التحاقهم باملدرسة قد التحقوا فعال ً .
27- UNICEF Global Databases, 2016 based on DHS, MICS and other nationally representative surveys,2008-2014 -27
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أمــا فيمــا يتعلــق باملســتوى التعليمــي ألزواج القاصــرات فقــد أظهــر التعــداد العــام للســكان واملســاكن ،2015
ان  %46.5مــن هــؤالء االزواج مســتواهم العلمــي دون الثانويــة العامــة ،حيــث بلغــت النســبة بالنســبة لألردنيات
 %43.4وللســوريات  %94.1وللجنســيات األخرى .%79.6
كمــا اظهــر ذات التعــداد ان ازواج املتزوجــات القاصــرات ميارســون وظائــف غيــر مســتقرة أو أنهــم ال يعملــون أو
يعملــوا بوظائــف غيــر مســتقرة.

ثانياً -:إحصائيات زواج القُ صر وفقا لدائرة قاضي القضاة.
بلغــت نســبة زواج القُ صــر حســب البيانــات الصــادرة عــن دائــرة قاضــي القضــاة  %13.4عــام  2015ويعــود
الســبب فــي ذلــك إلــي ضعــف إقبــال الســوريني علــى توثيــق الــزواج ممــا سيشــكل مســتقبال عائق ـا ً أمــام
تشــخيص مشــكلة زواج القاصــرات الســوريات فــي األردن ،باإلضافــة إلــي آثــاره الســلبية فــي ضيــاع حقــوق
املــرأة وأطفالهــا خصوصــا ً مبــا يتعلــق بالنســب والهويــة واجلنســية والرعايــة.
وميثــل اجلــدول التالــي النســبة املئويــة لإلنــاث الالتــي أعمارهــن  13ســنة فأكثــر وتزوجــن فــي عمــر أقــل مــن
 18ســنة حســب دائــرة قاضــي القضــاة «الرســم البيانــي باللــون األزرق» والنســبة حســب دائــرة اإلحصــاءات
العامــة «الرســم البيانــي باللــون األحمــر» خــال الفتــرة .2015-2011
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وفق ـا ً لتقاريــر الــزواج الصــادرة عــن دائــرة قاضــي القضــاة فقــد بلــغ عــدد زواج القُ صــر لعــام )10907( 2016
حالــة مقابــل ( )16019حالــة لعــام  2015وبنســبة وصلــت إلــي  %13.4مــن اجمالــي حــاالت الــزواج وفقــا للتقرير
الســنوي لدائــرة قاضــي القضــاة.
أشــار التقريــر اإلحصائــي الســنوي الصــادر عــن دائــرة قاضــي القضــاة لعــام  2017ان عــدد حــاالت زواج القُ صــر
قــد بلغــت  10434حالــة زواج وبنســبة  %13.4بالنســبة الجمالــي عــدد حــاالت الــزواج ،وكان العــدد األكبــر فــي
محافظــة العاصمــة حيــث بلــغ عــدد احلــاالت  3075حالــة واقلهــا فــي محافظــة الطفيلــة حيــث بلــغ
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 49حالــة ويشــير التقريــر إلــي أن  192عقــد زواج كان عمــر الــزوج والزوجــة أقــل مــن  18عامـاً ،وهــو مــا يوصــف
بـ «األســرة القاصــرة» .28
كمــا أظهــرت البيانــات الرســمية الصــادرة عــن دائــرة قاضــي القضــاة لعــام  2017بــأن األردن يشــهد يومي ـا ً
تســجيل  213عقــد زواج مــن ضمنهــا  29حالــة لــزواج قُصــر(زواج فــي الفئــة العمريــة  18-15عامــاً) ،كمــا
يشــهد تســجيل  71حالــة طــاق (رضائــي و قضائــي) مــن بينهــا  15حالــة طــاق مبكــر (طــاق مــن زواج نفــس
العــام ،و جتــدر االشــارة إلــي انــه ال تتوفــر أرقــام أو إحصائيــات رســمية تبــن عــدد طلبــات األذن بالــزواج ملــن
أعمارهــم  /أعمارهــن مــا بــن  18-15عام ـا ً والتــي تقــدم ســنويا ً للمحاكــم الشــرعية والتــي مت رفضهــا ،إال أن
نســبة الطلبــات املوافــق عليهــا بلــغ  %13.4مــن إجمالــي عقــود الــزواج وبعــدد  10434طلب ـاً.

- 28للتقرير اإلحصائي السنوي الصادر عن دائرة قاضي القضاة لعام 2017

19

القســم الثانــي :احللــول والبدائــل التشــريعية املقترحــة علــى نــص املــادة
العاشــرة مــن قانــون األحــوال الشــخصية وعلــى التعليمــات الصــادرة عــن
دائــرة قاضــي القضــاة تنفيــذا لهــا.
احملور األول  :احللول والبدائل التشريعية املقترحة
ـن أن تطبيــق
رغــم أن اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة تتمســك مبوقفهــا مــن ظاهــرة زواج القُ صــر وتبـ ّ
األصــل التشــريعي الــذي جــاء فــي املــادة العاشــرة مــن قانــون األحــوال الشــخصية والــذي ربــط ســن الــزواج
بإمتــام ســن الثامنــة عشــرة للخاطبــن هــو األولــى ،وأن مــا جــاء فــي الفقــرة (ب) مــن اســتثناء يتوجــب اإللغــاء
انســجاما ً مــع األصــل العــام بإعتبــار عقــد الــزواج مــن التصرفــات القانونيــة التــي ال بــد مــن ربطهــا بســن
الرشــد ،إال أنهــا ومــن خــال النهــج التشــاركي الــذي تتبعــه ومــن خــال إدراكهــا أن التعامــل مــع تلــك
الظاهــرة مرتبــط بأحــداث تغييــر فــي الثقافــة واملعتقــدات الســائدة فــي اجملتمــع والــذي يحتــاج فــي العــادة
إلــى فتــرة زمنيــة وال يتــم فــي ليلــ ٍة وضحاهــا ،كان ال بــد مــن ســماع ذوي العالقــة واخملتصــن مــن قضــاة
شــرعيني ومؤسســات مجتمــع مدنــي ومؤسســات وطنيــة معنيــة بهــذا االمــر للوقــوف علــى رأيهــا فــي النــص
التشــريعي وحتديــد فيمــا اذا كان نــص املــادة العاشــرة مــن قانــون األحــوال الشــخصية بحاجــة إلعــادة النظــر
والتعديــل ام ال ،وفيمــا اذا كانــت التعليمــات الصــادرة عــن دائــرة قاضــي القضــاة كافيــة لضبــط االســتثناء ام
انهــا بحاجــة إلعــادة مراجعــة كحــل تدريجــي حلــن الوصــول إلــي اإللغــاء التــام ،وذلــك لتكــون تلــك الورقــة
مبثابــة مرجعيــة لصنــاع القــرار واملشــرعني عنــد مناقشــة املــادة العاشــرة مــن قانــون األحــوال الشــخصية
املؤقــت والوصــول إلــي احلــل التشــريعي الــذي يصــب فــي املصلحــة العامــة وللفئــة املعنيــة بهــذا الــزواج
حيــث مت اعــداد ورقــة البدائــل هــذه باالعتمــاد علــى النقــاش الــذي مت بــن جميــع األشــخاص ذوي العالقــة املشــار
اليهــم إضافــة إلــي الدراســات واملرجعيــات فــي هــذا الصــدد واألرقــام واإلحصائيــات.
حيث جاءت تلك احللول على النحو التالي-:

البديــل األول  /اإلبقــاء علــى نــص املــادة العاشــرة مــن قانــون األحــوال الشــخصية بالصــورة
الــوارد فيهــا بالقانــون املؤقــت.
ينصــب البديــل أو االقتــراح علــى اإلبقــاء علــى نــص املــادة العاشــرة مــن قانــون األحــوال الشــخصية املؤقــت
بالصــورة الــوارد فيهــا مــع بقــاء االســتثناء الــوارد فــي الفقــرة (ب) مــن القانــون ،وقــد ســاق أصحــاب هــذا
االقتــراح مجموعــة مــن االراء واملعــززات التــي تبــرر اإلبقــاء علــى االســتثناء خاصــة فــي هــذه املرحلــة وفــي
ضــوء املعتقــدات والثقافــة اجملتمعيــة الســائدة ،حيــث جــاءت تلــك االراء واملعــززات علــى النحــو التالــي-:
أوال ً -:مــن حيــث األهليــة ،يشــير أصحــاب هــذا االقتــراح ووفــق رأيهــم ،أنــه ومنــذ بدايــة تشــكل الدولــة
األردنيــة مت حتديــد ســ ّن لبدايــة الــزواج ثــم تدرجــت األحــكام القانونيــة فــي رفــع ســن الــزواج إدراكا ً مــن
املُشــرع ألهميــة ضبــط هــذه السـ ّن ،حيــث كانــت قوانــن األحــوال الشــخصية بالســابق تنــص علــى ان ســن
الــزواج للفتــاة خمســة عشــر عامـا ً وللشــاب ســتة عشــرة عامـا ً  ،29واســتمر هــذا االمــر إلــي أن صــدر قانــون
األحــوال الشــخصية املؤقــت املعــدل رقــم  82لســنة  2001والســاري املفعــول بتاريــخ  2001/12/31والــذي حــدد
ســن للــزواج بــأن يكــون كل مــن اخلاطبــن قــد أمت الثامنــة عشــرة مــن عمــره مــع منــح الصالحيــة للقاضــي
بالســماح بالــزواج ملــن أمت اخلامســة عشــرة ،وكان فــي مثــل هــذا الــزواج مصلحــة حتــدد أسســها مبقتضــى
تعليمــات يصدرهــا قاضــي القضــاة لهــذه الغايــة .وهــذا مــا أكــد عليــه قانــون األحــوال الشــخصية املؤقــت
رقــم  36لســنة  2010مــع التشــدد فــي ضوابــط منــح األذن.
ويذكــر أصحــاب االقتــراح أنــه مــن غيــر املقبــول مقارنــة عقــد الــزواج مــن حيــث األهليــة بالتصرفــات املاليــة،
ذلــك أن طبيعــة هــذا العقــد ال ميكــن مقارنتهــا بعقــود البيــع واإليجــار واإلســتثمار وبدليــل أن املُشــرع خــرج
عــن قاعــدة بلــوغ ســن الرشــد فــي العديــد مــن احلــاالت .30
- 29قانون األحوال الشخصية وتعديالته امللغي رقم  61لسنة . 1976
 - 30ما جاء بقانون بنص املادة  3من قانون االنتخاب رقم ( )6لسنة  2016واملادة  38من قانون األحوال املدنية .
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وعليــه فــإن مــا ورد فــي الفقــرة (ب) مــن املــادة العاشــرة يعتبــر مــن بلــغ اخلامســة عشــرة مــن عمــره أه ـا ً
للتصرُفــات التــي اعتبــره القانــون أهــا ملباشــرتها ومنهــا الــزواج وال يعتبــر هــذا الــزواج مخالفــا للقواعــد
العامــة التــي حتكــم ســن األهليــة وتّدرجــه فــي املنظومــة القانونيــة الســائدة وفــق أحــكام القانــون املدنــي.
ثاني ـاً -:مــن حيــث الثقافــة اجملتمعيــة الســائدة وتأثيــر أزمــة اللجــوء الســوري ،يتمســك أصحــاب هــذا الــرأي
بــأن هنــاك العديــد مــن افــراد اجملتمــع لديــه ثقافــة واعتقــاد راســخني بــأن الــزواج حتــت ســن الثامنــة عشــرة
لســكان القــرى واخمليمــات والالجئــن ،حيــث ينتشــر فــي تلــك
يُشــكل فرصــة للفتــاة ،خاصــة بالنســبة ُ
اجملتمعــات الفقــر املُدقــع والعــوز وغيــاب التوعيــة وضعــف التعليــم ممــا يدفــع تلــك اجملتمعــات حلمايــة الفتــاة
مــن خــال اللجــوء إلــي ذلك الــزواج إلعتقادهــم أن هــذا الزواج مــن شــأنه أن يحمــي الفتــاة ،وان إلغاء االســتثناء
دون حــدوث تغييــر فــي تلــك الثقافــة مــن شــأنه أن يخلــق العديــد مــن االشــكاالت القانونيــة والواقعيــة التــي
قــد تدفــع البعــض إلــي البحــث عــن دول اخــرى جتيــز هــذا الــزواج والســفر اليهــا ،وان كان هــذا االمــر مــن
الناحيــة الواقعيــة صعــب احلــدوث خاصــة اذا اخذنــا بعــن االعتبــار ان هــذا الــزواج يحــدث بســبب الفقــر .كمــا
متســك أصحــاب االقتــراح أن مــن شــأن إلغــاء االســتثناء تشــجيع حــاالت الــزواج غيــر املوثــق والــذي ال ينكــر ا ّي
منــا أضــراره الكثيــرة والتــي تعــود علــى املــرأة إذ تتحمــل وحدهــا أخطــره و أوزاره ،وأقــدح نتائجــه فــي عرضهــا
وســمعتها ،وتوصــد دونهــا أبــواب القضــاء عنــد االنــكار الــذي يحــدث غالب ـاً .فــا تســمع دعواهــا وال حتظــي
بــأي حقــوق ويضيــع ولدهــا ،فــا اعتــراف بنســبه ،وال نفقــة لــه ،وال رعايــة لشــئونه مــن والــده أو مــن عشــيرة
والدتـ�ه.
ودلــل أصحــاب اإلقتــراح علــى ذلــك ،بــأن هنــاك شــكوى مــن الالجئــن ان هنــاك تشــدد فــي تنفيــذ التعليمــات
ممــا يجعلهــم يلجــأون إلــي الــزواج غيــر املوثــق ،كمــا ان اندمــاج الســورين فــي اجملتمــع األردنــي وعــدم اقتصــار
اماكــن تواجدهــم فــي اخمليمــات أثــر علــى األردنيــن بتقبــل الــزواج غيــر املوثــق خاصــة وأن الــزواج مرتبــط
بتشــريعات ومعتقــدات دينيــة لــدى االطــراف وإن إلغــاء االســتثناء مــن شــأنه أن يلجــأ األشــخاص إلــى بعــض
الفتــاوى إلجــراء الــزواج غيــر املوثــق ،ممــا يخــرج الــزواج عــن الضوابــط التــي يفرضهــا االســتثناء ويــؤدي إلــى
ضيــاع احلمايــة التــي يوفرهــا ،خاصــة وأن القانــون ال مينــع توثيــق الــزواج بعــد ذلــك ممــا يســهل لــدى االفــراد
فكــرة تقبــل هــذا الــزواج.
ثالثـاً -:حمايــة اجملتمــع واحلــد مــن انتشــار اجلرميــة ،أورد أصحــاب االقتــراح أن إلغــاء االســتثناء املنصــوص عليــه
بالفقــرة (ب) مــن املــادة ( )10مــن القانــون مــن شــأنه أن يزيــد مــن حــاالت تزويــر الوثائــق أو انتحــال الشــخصية
والتحايــل علــى القانــون ،أضــف إلــي ذلــك ان العقوبــات املقــررة ملــن يجــري الــزواج خالفــا الحــكام القانــون هــي
عقوبــات فــي كثيــر مــن االحيــان غيــر مطبقــة وغيــر رادعــة  ،31علــى الرغــم مــن عــدم توافــر ارقــام واحصائيــات
بشــأن عــدد اجلرائــم املرتكبــة متهيــدا ً لهــذا الــزواج ابتــدا ًء مــن أجــل احلكــم ان هنــاك زيــادة واضطــراد فــي
عددهــا.
رابعــاً -:مــن حيــث اثــر الــزواج علــى التعليــم ،يضيــف أصحــاب االقتــراح أن محاربــة الــزواج فــي ســن دون
الثامنــة عشــرة كونــه يحــول دون اكمــال الفتــاة لدراســتها غيــر وارد ،ذلــك ان معظــم القاصــرات اللواتــي
ت للمدرســة ابتــدا ًء  ،32أضــف إلــي ذلــك أن التعليــم ال يتوافــق مــع القــدرات الفرديــة لبعــض
يتزوجــن هــن تــاركا ٍ
الفتيــات وعــدم وجــود بديــل اخــر فــي حالــة عــدم املقــدرة علــى اكمــال التعليــم األكادميــي ممــا يدفــع الفتــاة
إلــي تــرك املدرســة واجللــوس فــي املنــزل بانتظــار الــزواج ،هــذا باإلضافــة ان السياســة التعليميــة فــي اململكــة
ال تُعالــج مشــكلة عــدم تســجيل الفتيــات باملــدارس ابتــدا ًء والتســرب املدرســي فــي مرحلــة مبكــرة وال تضــع
اخلطــط ملواجهتهــا ،اضــف إلــي ذلــك ان التعليمــات تســمح بــاألذن بالــزواج شــريطة ان ال يكــون الــزواج ســببا ً
فــي االنقطــاع عــن التعليــم املدرســي وعــادة مــا يتــم افهــام اخملطوبــة القاصــر ان مــن حقهــا اشــتراط اكمــال
تعليمهــا فــي عقــد الــزواج ولكــن هــذا فــي الواقــع ال يحــدث .33

 - 31نص املادة  279من قانون العقوبات التي تعاقب على هذا اجلرم باحلبس من شهر إلي ستة اشهر
 -32ال توجد احصائيات وارقام باعداد الفتيات املتزوجات دون سن الثامنة عشرة واللواتي تركن مقاعد الدراسة قبل الزواج .
 -33لم ترد اي احصائيات بعدد عقود الزواج التي تضمنت شرط اكمال الفتاة لتعليمها من ضمن العقود التي مت ابرامها مبوجب االستثناء وبعدد الفتيات اللواتي استمرين
بالدراسة بعد الزواج .
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خامس ـاً -:مــن حيــث أثــر الــزواج علــى الناحيــة االقتصاديــة ،يــرى أصحــاب هــذا الــرأي ان األغلــب األعــم مــن
احلــاالت التــي يتــم فيهــا الــزواج لفتيــات دون الثامنــة عشــرة يكــون الــزوج قــد جتــاوز ســن الثامنــة عشــرة
ولديــه اهليــة كاملــة ويســتطيع العمــل والقيــام بجميــع التصرفــات القانونيــة وبالتالــي ال خطــورة علــى
هــذه األســرة ،خاصــة وأن االنفــاق وتأمــن مــوارد املنــزل هــي مســؤولية الرجــل وليــس املــرأة و قــد يكــون مــن
شــأن هــذا الــزواج أن يخلــق جيــا ً قــادرا ً علــى حتمــل املســؤولية واملســاهمة فــي ســوق العمــل ،خاصــة اذا
نظرنــا ان معظــم الفتيــات املتزوجــات فــي هــذا الســن غيــر ُمنتجــات اص ـا ً ويتواجــدن فــي املنــزل منتظــرات
لفرصــة الــزواج ،فــإن الســماح لهــن بالــزواج ليــس مــن شــأنه ان يؤثــر علــى الوضــع االقتصــادي للدولــة ،علــى
الرغــم ان األردن يعتبــر مــن الــدول التــي تعتبــر فيــه مســاهمة املــرأة فــي االقتصــاد الوطنــي متدنيــة جــدا ً
كمــا ان ه��ذا ال��زواج يس��اهم ف��ي جع��ل الفت��اة ف��ي مرتب��ة متدنيــة إقتصادي��اً ،وعاج��زة ع��ن اتخ��اذ القـ�رارات
اخلاصـ�ة بأس��رتها ،حيـ�ث ينحصـ�ر دورهـ�ا بالدــور اإلجنابـ�ي مـ�ا يجعلهـ�ا عاجــزة عـ�ن القيــام ب��األدوار اإلنتاجيـ�ة
والسياسيــة ممــا يعيــد إنتاــج وتكريــس األدوار النمطيــة والفقــر.34
سادســاً -:مــن حيــث مقــدرة الفتــاة علــى االجنــاب واحلفــاظ علــى صحتهــا ،أشــار أصحــاب هــذا الــرأي ان
املقــدرة علــى االجنــاب ترتبــط بســن البلــوغ ال ســن الرشــد ،وبالتالــي فــان بلــوغ الفتــاة يجعلهــا قــادرة علــى
احلمــل واالجنــاب وان حكمــة اهلل عــز وجــل اقتضــت ان يرتبــط البلــوغ بهــذا الســن وليــس بالثامنــة عشــرة.
كمــا ان انتشــار مراكــز االمومــة والطفولــة وتقــدم الرعايــة الصحيــة املمنوحــة لالمهــات واالطفــال مــن
شــأنها حمايــة الفتيــات مــن مخاطــر احلمــل والــوالدة ممــا ميكــن معــه التعامــل مــع اخملــاوف الصحيــة لهــذا
الــزواج ،علــى الرغــم مــن ان مراجعــة الفتيــات ملراكــز االمومــة والطفولــة ال تبــدأ عــادة اال بعــد حصــول احلمــل
أو فــي حــال تأخــره وال تلجــأ الفتيــات لتلــك املراكــز فــي البدايــة للحصــول علــى املعلومــات الصحيحــة حــول
الثقافــة اجلنســية خملاوفهــم مــن نظــرة اجملتمــع لهــم ،كمــا ان اخلضــوع إلــي دورة املقبلــن علــى الــزواج  35قــد
تســاهم فــي رفــع نســبة الوعــي لــدى الفتيــات القاصــرات واطالعهــن علــى ماهيــة الــزواج مســبقا ً وقبــل
الدخــول بتلــك التجربــة ممــا يزيــل اخملــاوف مــن عــدم معرفــة الفتيــات بالثقافــة اجلنســية الالزمــة ،ومــن ينفذها
ومــا هــي مؤهالتهــم وهــل تغطــي هــذه املعلومــات وهــل يلتــزم اخلاطبــن بحضورهــا.
ســابعاً -:الظــروف االجتماعيــة لبعــض الفتيــات ،وممــا اورده أصحــاب االقتــراح أيضـا ً في هــذا الصــدد ان الظروف
االجتماعيــة التــي تعانــي منهــا عــدد كبيــر مــن الفتيــات القاصــرات تقتضــي بقــاء االســتثناء حيــث ان هنــاك
العديــد مــن األســر التــي تعانــي مــن حــاالت التفــكك األســري أو وفــاة الوالديــن أو احدهمــا وعــدم وجــود معيــل
للفتــاة أو مــن تعيــش لديــه ممــا يقتضــي منــا الســماح لهــا بالــزواج ،خاصــة اذا اخذنــا بعــن االعتبــار ان انظمــه
احلمايــة التــي توفرهــا الدولــة لتلــك الفتيــات غيــر فعالــة كمــا ان اجملتمــع ال يتقبــل الفتيــات اللواتــي يتلقــن
الرعايــة فــي مؤسســات احلمايــة ،اضافــة ان إلغــاء االســتثناء مــن شــانه ان يزيــد حــاالت العنــف واالعتــداءات
التــي قــد تتعــرض لهــا بعــض الفتيــات .36
وقــد اورد أصحــاب الــرأي الذيــن متســكوا ببقــاء االســتثناء علــى مــا هــو عليــه مبجموعــة مــن املعــززات اعتبــروا
انهــا تؤيــد االخــذ مبــا انتهــوا إليــه تتمثــل ِب-:
 1.1ما ورد باآلية الكرمية

 37والتي ربطت الزواج بسن البلوغ وليس بسن الرشد.

 - 34وضع مؤشر الفجوة بني اجلنسني لعام  2017والصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي ،األردن في املركز  135متقدما ً فقط على  9دول من بني  144دولة  ،بسبب ضعف
املشاركة االقتصادية للنساء.
 -35اشارت دائرة قاضي القضاة ان مدة الدورة هي يوم واحد فقط
 -36ال يوجــد ارقــام بشــأن عــدد الفتيــات اللواتــي منحــن األذن بســبب ظروفهــن االجتماعيــة أو ظروفهــن العائليــة مــن اصــل العشــرة االف حالــة التــي منــح فيهــا األذن
تقريبـ�ا ً وفيمـ�ا اذا كانـ�ت معظمـ�ن يعانـين مـ�ن ظـ�روف عائليـ�ة أو يتعرضـ�ن للعنـ�ف .
 - 37األية السادسة من سورة النساء
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2.2املــادة  16م�نـ اإلع�لان العاملــي حلقــوق اإلنس��ان والتيــ نص��ت عل��ى «إن للرج��ل وامل��رأة مت��ى أدركا
س��ن البل��وغ ح��ق الت��زوج وتأس��يس أس��رة».
3.3اتفاقيــة الرضــا بالــزواج ،واحلــد األدنــى لســن الــزواج ،وتســجيل عقــود الــزواج والتــي صــادق عليهــا األردن،
حيــث نصــت املــادة الثانيــة منهــا (تقــوم الــدول األطــراف فــي هــذه االتفاقيــة باتخــاذ التدابيــر التشــريعية
الالزمــة لتعيــن حــد أدنــى لســن الــزواج .وال ينعقــد قانون ـا ً زواج مــن هــم دون هــذه الســن ،مــا لــم تقــرر
الســلطة اخملتصــة اإلعفــاء مــن شــرط الســن ألســباب جديــة ،ملصلحــة الطرفــن املُزمــع زواجهمــا) .
4.4التعليمــات الصــادرة عــن دائــرة قاضــي القضــاة والتــي تضبــط االســتثناء واآلليــة التــي يتــم منــح األذن
فيهــا مــن خــال مــرور املعاملــة علــى خمســة قُضــاة علــى االقــل ،38اضافــة إلــي اللجنــة املوجــودة فــي
مكاتــب اإلصــاح األســري التــي تعمــل علــى دراســة احلالــة مــن جميــع جوانبهــا واحملاكــم التــي ال يوجــد
فيهــا مكاتــب إصــاح اســري يتــم حتويلهــا إلــي دائــرة قاضــي القضــاة فــي عمــان .39
5.5ميكــن االســتفادة مــن جتــارب الــدول التــي رفعــت ســن الــزواج وانتشــر لديهــا الــزواج غيــر املوثــق مثــل
40
املغــرب.
6.6ان تاريــخ قانــون األحــوال الشــخصية لســنة  1976وقانــون العائلــة العثمانــي فــي الســابق والــذي بقــي
مطبق ـا ً فــي اململكــة ملــدة زمنيــة طويلــة مــن عهــد اإلمــارة إلــي اململكــة كان قــد حــدد ســن الــزواج
للفتــاة ب 15ســنة ولــم يُثــر هــذا االمــر اي أشــكال فــي الســابق ،ولكــن ميكــن القــول هنــا ان تعديــل هــذا
النــص فــي عــام  2010واالخــذ بســن الثامنــة عشــرة كســن للــزواج حســب االصــول يع ـ ُد دلي ـا ً علــى
التطــور التشــريعي واملتوافــق مــع التطــور االجتماعــي والثقافــي منــذ  1976ولغايــة .2010
-7.7منــح األذن بالــزواج ملــن أمت اخلامســة عشــرة مــن عمــره ولــم يتــم الثامنــة عشــرة يجعلــه أه ـا ً للــزواج
عمــا ً مبــا جــاء بالفقــرة (ب) مــن املــادة  10وينســجم مــع مــا جــاء باملــادة (/41ب) مــن القانــون املدنــي
والتــي اعتبــرت القاصــر أهـا ً ملباشــرة التصرفــات واألعمــال التــي يعتبــره القانــون اهـا ً ملباشــرتها اذا بلــغ
اخلامســة عشــرة مــن عمــره.
8.8املــادة ( )6مــن تعليمــات املــدارس اخلاصــة رقــم ( )1لعــام  1980والتــي نصــت علــى أنــه« :يُســمح للطالبــة
املتزوجــة بالدراســة فــي املــدارس اخلاصــة مبوجــب الشــهادات الرســمية املصدقــة التــي حتملهــا ».و االمــر
كذلــك فــي املــدارس احلكوميــة ،فاألصــل ان تلتحــق الفتــاة باملدرســة حتــى تنهــي تعليمهــا الثانــوي،
بصــرف النظــر عــن حالتهــا االجتماعيــة التــي مــن املفتــرض ان تكــون عزبــاء ،اال انهــا قــد تكــون متزوجــة
أو مطلقــة.

البديــل الثانــي  /اإلبقــاء علــى االســتثناء الــوارد بالفقــرة (ب) مــن املــادة العاشــرة مــن قانــون
األحــوال الشــخصية مــع رفعــه إلــى السادســة عشــرة.
يــدرك أصحــاب هــذا البديــل أن الوصــول إلــى إلغــاء االســتثناء يحتــاج إلــى تغييــر فــي املعتقــدات الســائدة
فــي اجملتمــع والثقافــة حــول ســن الــزواج والــذي يحتــاج فتــرة زمنيــة طويلــة أال أنــه ال بـ ّد مــن األخــذ بإقتــراح
مرحلــي للوصــول إلــى اإللغــاء التــام لإلســتثناء ،لذلــك انصــب هــذا البديــل علــى اإلبقــاء علــى االســتثناء
الــوارد فــي الفقــرة (ب) مــن القانــون مــع رفــع الســن الــذي يجــوز معــه منــح األذن إلــى السادســة عشــرة،
ويؤيــد ذلــك-:
أوال ً -:مــن حيــث األهليــة ،أورد أصحــاب هــذا الــرأي حتليـا ً قانونيـا ً بشــأن رفــع سـ ّن االســتثناء إلــى السادســة
عشــرة بــدال ً مــن اخلامســة عشــرة وتوضيــح ذلــك ،أنــه اذا كان القانــون قــد حــدد ســن الرشــد بثمانــي عشــرة
ســنة شمســية  ،أال أن بعــض نصــوص القوانــن األخــرى قــد أقــرت بعــض احلقــوق للشــخص اذا امت السادســة
عشــرة مــن عمــره ،حيــث اجــازت املــادة  38مــن قانــون األحــوال املدنيــة للشــخص حــق احلصــول علــى هويــة
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 - 38بناء على مداخلة القضاة الشرعني في ورشة العمل التي عقدت في البحر امليت بتاريخ  2018 / 4 / 24فندق الهوليدي ان .
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 - 40مقال منشور في صحيفة االحتاد بتاريخ  24ديسمبر 2013
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أحــوال مدنيــة اذا امت السادســة عشــرة مــن عمــره ،كمــا اجــازت املــادة  73مــن قانــون العمــل رقــم ( )8لســنة
 1996تشــغيل احلــدث اذا امت السادســة عشــرة مــن عمــره ومنــع تشــغيله بــاي صــورة مــن الصــور قبــل هــذا
التاريــخ ،كمــا جــاء فــي املــادة الســابعة مــن قانــون التربيــة والتعليــم رقــم ( )3لســنة  1994ان مــدة التعليــم
األساســي عشــر ســنوات ونصــت املــادة العاشــرة مــن القانــون ذاتــه ان التعليــم األساســي تعليــم إلزامــي
ومجانــي فــي املــدارس احلكوميــة ونصــت الفقــرة ج( -ال يُفصــل الطالــب مــن التعليــم قبــل إمتــام السادســة
عشــر مــن عمــره ويســتثنى مــن ذلــك مــن كانــت بــه حالــة صحيــة خاصــة بنــا ًء علــى تقريــر مــن اللجنــة
الطبيــة اخملتصــة) .وعليــه ميكــن القــول ان ربــط منــح األذن بســن السادســة عشــرة بــدال مــن اخلامســة عشــرة
يتفــق مــع مــا ورد بالقوانــن األخــرى فــي اململكــة ويحقــق انســجاما ً تشــريعيا ً بــن النصــوص القانونيــة كافةً.
ثانيـاً -:مــن حيــث الثقافــة اجملتمعيــة الســائدة وتأثيــر ازمــة اللجــوء الســوري ،فــي هــذا اإلطــار يدلــل أصحــاب
هــذا االقتــراح بــأن هنــاك فئــة مــن افــراد اجملتمــع لديهــا ثقافــة راســخة بــان الــزواج حتــت ســن الثامنــة عشــرة
يشــكل فرصــة للفتــاة فــي بعــض احلــاالت ،خاصــة بالنســبة للقــرى واخمليمــات والالجئــن ،حيــث ينتشــر فــي
تلــك اجملتمعــات الفقــر املدقــع والعــوز وغيــاب التوعيــة وضعــف التعليــم ال بــل انعدامــه ممــا يدفــع تلــك
اجملتمعــات لتزويــج الفتيــات بســ ّن مبكــرة انتهــازا ً لتلــك الفرصــة ،وان إلغــاء االســتثناء دون حــدوث تغييــر
فــي تلــك الثقافــة مــن شــأنه ان يخلــق العديــد مــن االشــكاالت القانونيــة والواقعيــة كالســفر إلــي دول جتيــز
هــذا الــزواج أو اللجــوء إلــي الــزواج غيــر املوثــق والــذي ال ينكــر أ ّي منــا أضــراره الكثيــرة .ويــرى أصحــاب هــذا
املقتــرح ان رفــع ســن االســتثناء إلــي السادســة عشــرة مــن شــأنه ان يحــدث تغييــر تدريجــي بقناعــات اجملتمــع
الســائدة والثقافــة اجملتمعيــة لديــه بحيــث نصــل بالنتيجــة إلــي اإللغــاء النهائــي لالســتثناء كمــا هــو احلــال
عندمــا مت االنتقــال مــن ســن الــزواج مــن ســن اخلامســة عشــرة كأضــل للفتــاة إلــي الثامنــة عشــرة مــع
اعطــاء اســتثناء لبعــض احلــاالت ،وعليــه فــان هــذا الرفــع مــن شــانه ان يهــيء اجملتمــع لإللغــاء النهائــي الحقـاً.
ثالثـاً -:مــن حيــث اثــر الــزواج علــى التعليــم ،أن ربــط منــح األذن بالــزواج ملــن امت السادســة عشــرة مــن عمــره
بــدال ً مــن اخلامســة عشــرة يتفــق مــع قانــون التربيــة والتعليــم والــذي اعتبــر التعليــم األساســي الزامــي
وحــدد ان مــدة التعليــم االلزامــي عشــر ســنوات 42وانــه ال يجــوز بــاي حــال ان يتــرك الطالــب املدرســة قبــل
السادســة عشــرة مــن عمــره ،وبالتالــي فــان هــذا الرفــع ُيكّــن الفتــاة مــن انهــاء الدراســة للصــف العاشــر.
ومن األمور التي يرى أصحاب هذا البديل انها تعزز مقترحهم -:
1.1نــص املــادة  20مــن الدســتور األردنــي التــي اكــدت ان التعليــم األساســي الزامــي لألردنيــن وهــو مجانــي
فــي مــدراس احلكومــة ،وطاملــا ان التعليــم االلزامــي محــدد بعشــر ســنوات وبالتالــي ال يجــوز الســماح بــاي
تصــرف مــن شــأنه التأثيــر علــى التحــاق الفتيــات باملــدارس حتــى انهــاء الســنة العاشــرة مــن الدراســة
ومــن اهــم هــذه التصرفــات ابــرام عقــد الــزواج.
2.2مــا جــاء بنــص املــادة  38مــن قانــون األحــوال املدنيــة والتــي أغطــت حــق احلصــول علــى الهويــة ملــن امت
السادســة عشــرة مــن عمــره وقانــون العمــل الــذي منــع تشــغيل األحــداث دون ســن السادســة عشــرة
فكيــف يســمح لهــم بالــزواج ،واملــادة  5مــن قانــون خدمــة االفــراد فــى القــوات املســلحة وتعديالتــه رقــم
 2لســنة  1972والتــي اجــازت التجنيــد ملــن امت السادســة عشــرة مــن عمــره.

ن الزواج بإكمال اخلاطبني سن الثامنة عشرة.
البديل الثالث  /إلغاء االستثناء وربط س ّ
البديــل الثالــث وهــو يتوافــق مــع مــا نــادت بــه اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة منــذ البداية ومتســكت
بــه عــدد مــن مؤسســات اجملتمــع املدنــي مبا فيهــا التــي تــرى االخــذ بااللغــاء التدريجــي وصــوال ً إللغاء األســتثناء
حيــث يتمســك أصحــاب هــذا املقتــرح بالغــاء األســتثناء الــوارد فــي الفقــرة (ب) مــن املــادة العاشــرة مــن قانــون
األحــوال الشــخصية واإلبقــاء علــى األصــل العــام الــواردة بالفقــرة ( أ) منهــا بربــط ســن الــزواج بســن الرشــد
بــأن يكــون اخلاطبــان قــد أمتــا الثامنــة عشــرة مــن عمرهمــا ،ودلــل أصحــاب هــذا املقتــرح علــى رأيهــم مبــا يلي-:

 - 42املادة العاشرة من قانون التربية والتعليم
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أوال ً -:مــن حيــث األهليــة ،متســك أصحــاب هــذا الــرأي مبــا جــاء فــي الفقــرة األولــى مــن املــادة  43مــن القانــون
املدنــي األردنــي رقــم  43لعــام  1976باعتبــاره القانــون املعنــي بتحديــد سـ ّن األهليــة للتصرفــات كافــة والتــي
نصــت علــى أنــه  :كل شــخص يبلــغ ســن الرشــد متمتع ـا ً بقــواه العقليــة ولــم يُحجــر عليــه يكــون كامــل
األهليــة ملباشــرة حقوقــه املدنيــة ».ونــص الفقــرة الثانيــة مــن نفــس املــادة والتــي جــاء فيهــا »:ســن الرشــد
هــي ثمانــي عشــرة ســنة شمســية كاملــة ».وتنــص املــادة  46مــن نفــس القانــون علــى أنــه »:يخضــع فاقــدو
األهليــة وناقصوهــا بحســب األحــوال فــي أحــكام الواليــة أو الوصايــة أو القوامــة للشــروط ووفق ـا ً للقواعــد
املقــررة فــي القانــون.
واوضــح أصحــاب هــذا الــرأي ان التمســك مبــا ورد فــي املــادة  / 10ب مــن قانــون األحــوال الشــخصية بــأن القانــون
«منــح األهليــة ملــن يُــأذن لــه بالــزواج» ،فــأن التمتــع باألهليــة هنــا يقتصــر علــى الــزواج والفرقــة وآثارهمــا ،فــي
حــن ال يتمتــع اي مــن الطرفــن باألهليــة ملباشــرة احلقــوق املدنيــة والسياســية كاإلنتخــاب وفتــح احلســابات
البنكيــة واإلقتــراض والتملــك ،أو احلصــول علــى رخصــة ســواقة أو دفتــر عائلــة أو تســجيل حــاالت الــوالدة أو
احلصــول علــى جــواز ســفر أو تســجيل الشــركات أو ممارســة املهــن احلــرة أو إقامــة الدعــاوى املدنيــة ،ال بــل أكثــر
مــن ذلــك فــإن تلــك األســر ال ميكنهــا إســتئجار منــزل الزوجيــة أو ترتيــب إلتزامــات ماليــة ،إال بوجــود ولــي أمــر
أحــد الزوجــن أو كالهمــا .وال ميكــن للزوجــن التقــدم للوظائــف العامــة أو العمــل فــي القطــاع اخلــاص بطريقــة
قانونيــة ،كمــا ان األصــل فــي القانــون ان يضــع حــد فاصــل للســن املقبولــة للــزواج علــى ضــوء املصلحــة
العامــة للدولــة وليــس للحــاالت الفرديــة فــان وجــود  2000حالــة زواج لســن اخلامســة عشــرة مــن اصــل 100
ألــف حالــة تقريبـا ً ليــس مبــرر لبقــاء االســتثناء.
ثانيــاً -:مــن حيــث الثقافــة اجملتمعيــة الســائدة وتأثيــر ازمــة اللجــوء الســوري ،يشــير أصحــاب املقتــرح ان
التــذرع ببقــاء االســتثناء كونــه ينســجم مــع الثقافــة اجملتمعيــة الســائدة ومــا نشــأ عــن ظاهــرة اللجــوء
الســوري هــو تــذرع ال يســتند إلــي الواقــع واملنطــق ،ذلــك ان نســبة الــزواج ملــن هــن دون الثامنــة عشــرة قــد
ارتفعــت بالنســبة لألردنيــات أيضـا ً دونــا عــن الســوريات حيــث ال ميكــن النظــر للمســالة علــى انهــا زواج لفتــاة
دون الثامنــة عشــرة فقــط هــو نظــرة قاصــرة الن االمــر يتعلــق بتكويــن أســرة امــا اطرافهــا االثنــن دون الثامنــة
عشــرة أو احدهمــا علــى االقــل ومــن شــان هــذا االمــر ان ينعكــس علــى أوالدهــم مســتقبالً ،الن الغالــب لــدى
هــذه األســر قبــول الــزواج لبناتهــم بهــذا الســن ممــا يجعــل اثــر هــذه املشــكلة متنامــي مــع الوقــت واالجيــال
وان وجــود النــص القانونــي هــو الطريــق املقبــول لتغييــر ثقافــة اجملتمــع حيــث ال ميلــك النــاس فــي النهايــة
اال االنصيــاع حلكــم القانــون واالمتثــال لــه .أضــف إلــى ذلــك أنــه علــى الرغــم مــن انتشــار زواج القصــر فــي
املناطــق الريفيــة مــن اجلنــوب الســوري اال أنــه كانــت النســب أقــل وكانــت تتــم فــي ســياقات مختلفــة وضمــن
العائلــة الواحــدة؛ واختلــف هــذا االمــر بعــد اللجــوء حيــث أوردت بعــض التقاريــر والدراســات أن هنــاك أنــواع
مــن الزيجــات التــي ميكــن اعتبارهــا شــكل مــن أشــكال االجتــار بالبشــر مــن قبــل بعــض اوليــاء أمــور الفتيــات
الالجئــات.
ثالثـاً -:زيــادة نســب الطــاق واملشــاكل الزوجيــة ،يتمســك أصحــاب الــرأي أيضـا ً بــأن الســماح بــزواج القُ صــر
مــن شــأنه ان يزيــد مــن عــدد قضايــا الطــاق والتفــكك األســري وهــذا يرجــع إلــي ضعــف معرفــة الزوجــن
فــي هــذا الســن بكيفيــة التعامــل مــع املشــاكل الزوجيــة والتكيــف معهــا و تدخــل أوليــاء األمــور فــي أغلــب
تفاصيــل احليــاة األســرية الــذي يشــكل ســببا ً رئيســيا ً للطــاق املبكــر وغالبــا قبــل الدخــول ،كمــا يشــكل
ســببا ً للتفــكك واملشــكالت األســرية ممــا يهــدد كيــان األســرة ويــؤدي بهــا لإلنهيــار ،حيــث أشــار التقريــر الصادر
عــن دائــرة قاضــي القضــاة ســنة  2016إلــي وجــود  499أنثــى قاصــرة «مطلقــة» قــد تزوجــن للمــرة الثانيــة
وأعمارهــن مــا بــن 18-15عام ـاً ،مقابــل 27ذكــر قاصر»مطلــق» تزوجــوا للمــرة الثانيــة وأعمارهــم تتــراوح مــا
ً 43
بــن 18-15عام ـا.
كمــا أشــار التقريــر الصــادر عــن دائــرة قاضــي القضــاة ســنة  2017إلــي وجــود  334أنثــى قاصــرة «مطلقــة»
بنســبة تصــل إلــى .44 %6.9
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كمــا جتــدر االشــارة بأنــه ال يوجــد دراســات تبــن نســب الطــاق ملــن تزوجــن قاصــرات وتطلقــن بعــد عشــرة
أعــوام أو أكثــر؛ حيــث أن الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة وســيطرة العائلــة وعــدم النضــج النفســي قــد
حتــول دون اعتــراف القاصــرات للعنــف الزوجــي أو فشــل الــزواج ،والــذي قــد يحصــل فــي مراحــل الحقــة مــن
الــزواج.
رابعـاً -:احلرمــان مــن التعليــم ،أشــار أصحــاب هــذا املقتــرح ان التمســك بنــص املــادة ( )6مــن تعليمــات املــدارس
اخلاصــة رقــم ( )1لعــام  1980لالبقــاء علــى االســتثناء والتــي نصــت علــى أنه«:يُســمح للطالبــة املتزوجــة
بالدراســة فــي املــدارس اخلاصــة مبوجــب الشــهادات الرســمية املصدقــة التــي حتملهــا ».واألمــر كذلــك فــي
املــدارس احلكوميــة ،فاألصــل أن تلتحــق الفتــاة باملدرســة حتــى تنهــي تعليمهــا الثانــوي،
بصــرف النظــر عــن حالتهــا االجتماعيــة التــي مــن املفتــرض أن تكــون عزبــاء ،إال أنهــا قــد تكــون متزوجــة أو
مطلقــة.
وإن كانــت التعليمــات واضحــة وصريحــة بعــدم حرمــان أي طالبــة متزوجــة مــن إكمــال تعليمهــا ،إال أن
املمارســات علــى أرض الواقــع تشــير إلــي غيــر ذلــك ،خاصــة وأن هــذه املمارســات ترتكــب مــن زميــات الدراســة
واملعلمــات واملعلمــن وإدارة املــدارس ،ممــا يجعــل مــن وجــود الطالبــة املتزوجــة علــى مقاعــد الدراســة ضــرب
مــن اخليــال .كمــا أن تزويــج الفتيــات املبكــر يجعلهــن مــن الناحيــة الفعليــة فتيــات غيــر مرغــوب بهــن علــى
مقاعــد الدراســة ،ويــزداد األمــر ســوءا ً فــي حالــة حملهــن ومــا ينتــج عــن احلمــل مــن مضاعفــات ومشــاكل
صحيــة كونهــن صغيــرات ،ومــا يترتــب عليــه مــن آثــار كالغيــاب املســتمر خاصــة عنــد الوضــع ،ممــا يدفعهــن
إلــي االنســحاب مــن التعليــم.
مــع االشــارة انــه ال يوجــد أرقــام وإحصائيــات لــدى وزارة التربيــة والتعليــم عــن عــدد الطالبــات املتزوجــات علــى
مقاعــد الدراســة؟ وعــدد الطالبــات املتزوجــات الالتــي أكملــن تعليمهــن الثانــوي بنجــاح؟ وعــدد الطالبــات
املتزوجــات الالتــي حصلــن علــى إجــازات أمومــة وعــدن إلــي مقاعــد الدراســة .إن احلصــول علــى هــذه املعلومــات
ســيؤكد مــن جديــد علــى أن تزويــج القاصــرات هــو فــي واقــع األمــر حرمــان لهــن مــن التعليــم.45
خامسـاً -:اثــر زواج القاصــرات علــى النواحــي الصحيــة ،متســك أصحــاب املقتــرح بتقريــر حالــة ســكان العالــم
لعــام  2013والــذي يشــير إلــي حــدوث  20ألــف حالــة والدة يوميـا ً لفتيــات أقــل مــن  18عامـا ً فــي الــدول النامية
ويقــل العــدد كثيــرا ً فــي الــدول املتقدمــة ،وهنالــك  70ألــف حالــة وفــاة بــن املراهقــات بســبب مضاعفــات
احلمــل والــوالدة ،وحوالــي  3.2مليــون حالــة إجهــاض غيــر مأمونــة بــن املراهقــات ســنوياً ،كمــا أن  %19مــن
الفتيــات فــي البلــدان الناميــة يصبحــن حوامــل قبــل بلوغهــن  18عامـاً ،ومــن ناحيــة اخــرى جنــد انــه ال يوجــد
لــدى الزوجــات القاصــرات اي وعــي حــول اهميــة اســتخدام وســائل تنظيــم احلمــل واملباعــدة بــن االحمــال ،كما
ان تشــدد بعــض األســر بضــرورة حصــول حمــل بعــد الــزواج يســبب مشــاكل صحيــة تتمثــل بوجــود اكيــاس
علــى املبايــض أو اعطــاء محفــزات لالباضــة ،أو حتــى اللجــوء إلــي عمليــات الــزرع عنــد بلوغهــا ســن  ،17كمــا
بينــت الدراســات ان الفتيــات يتعرضــن لفقــر الــدم واجهاضــات متكــررة والتصاقــات فــي الرحــم امــا خللــل فــي
الهرمونــات األنثويــة ،أو لعــدم تأقلــم الرحــم مــع عمليــة احلمــل ممــا يــؤدي إلــي زيــادة النزيــف املهبلــي والــوالدة
املبكــرة وزيــادة العمليــات القيصريــة نتيجــة تعســر الــوالدة وارتفــاع نســبة الوفيــات وظهــور تشــوهات عظمية
فــي احلــوض والعمــود الفقــري بســبب احلمــل املبكــر وعــدم تهيئــة املتزوجــة نفســيا ً ووجدانيـا ً لتكــون امـاً.
ومــن جهــة اخــرى فــان لهــذا الــزواج اثــر علــى اجلنــن فقــد يتعــرض لالختنــاق بســبب قصــور الــدورة الدمويــة
املُغذيــة للجنــن ،والــوالدة املبكــرة ومــا يصحبهــا مــن مضاعفــات قصــور اجلهــاز التنفســي لعــدم اكتمــال
منــو الرئتــن ،واعتــاالت اجلهــاز الهضمــي ،وتاخــر النمــو اجلســدي والعقلــي ،وزيــادة حــاالت الشــلل الدماغــي،
واالصابــة بالعمــى واالعاقــات الســمعية.
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سادسـاً -:اثــر الــزواج علــى النواحــي االقتصاديــة ،يشــير أصحــاب املقتــرح انــه اذا كان الدفــاع عــن زواج القُ صــر
يرتكــز علــى ان الفتــاة غيــر مطلــوب منهــا العمــل واالنفــاق علــى األســرة ،وان القانــون والعــادات تُلــزم الرجــل
باالنفــاق عليهــا ،وبالتالــي فــان الســماح لهــا بالــزواج ال يؤثــر علــى مســاهمتها أو مشــاركتها بســوق العمــل
ابتــدا ًء،
اال انــه ال ميكــن اغفــال مــا جــاء بتقريــر منظمــة العمــل الدوليــة بــان نســبة األســر التــي تعولهــا النســاء
تصــل إلــي 34 %علــى مســتوى العالــم ،أي مــا يقــرب مــن نصــف عــدد األســر ،وهــذه الظاهــرة تنــال الــدول
الفقيــرة والغنيــة علــى حــد ســواء ،ويشــير التقريــر إلــي أن معــدل عــدد أفــراد األســرة التــي تعولهــا امــرأة يبلغ
حوالــي  5أفــراد ومعظــم هــذه األســر تعولهــا نســاء نتيجــة فقــد الــزوج إمــا بســبب الوفــاة أو الطــاق فكيــف
تســتطيع تلــك النســاء إعالــة اســرهن اذا ســمحنا لهــن بالــزواج فــي ســن مبكــرة وقبــل أن تكــون مؤهلــة
للقيــام بــاي عمــل .كمــا كشــف تقريــر أحــوال األســرة الصــادر عــن اجمللــس الوطنــي لشــؤون األســرة لعــام
 ،2015عــن ارتفــاع كبيــر فــي نســب األســر األردنيــة التــي تعولهــا امــرأة ،لتصــل إلــى  ، %12.6مــن إجمالــي عــدد
األســر بــاألردن ،مقارنــة مــع  %8.8فــي عــام  ،1979وعــزا تقريــر أحــوال األســرة أســباب ارتفــاع هــذه النســبة إلــى
زيــادة حــاالت الترمــل ،والطــاق ،والهجــر ،وحتــى فــي حــاالت أخــرى يكــون فيهــا الــزوج عامــا خــارج اململكــة،
فتكــون الزوجــة هــي املســؤولة عــن إدارة شــؤون األســرة.
ســابعاً -:اثــر إلغــاء االســتثناء علــى انتشــار عقــود الــزواج غيــر املوثــق ،ان التــذرع باالبقــاء علــى االســتثناء
الــوارد فــي املــادة /10ب مــن قانــون األحــوال الشــخصية بحجــة ان مــن شــأن إلغــاء االســتثناء زيــادة عقــود
الــزواج غيــر املوثــق وبالتالــي ينعكــس ذلــك علــى حقــوق الزوجــة واالطفــال ويــؤدي إلــي ضياعهــا هــو تــذرع فــي
غيــر مكانــه ،ذلــك ان الــزواج (غيــر املوثــق) ال زال غيــر مقبــول اجتماعي ـا ً وال يتــم اللجــوء إليــه اال فــي اضيــق
احلــدود وبالتالــي فــا خــوف مــن إلغــاء االســتثناء ،خاصــة وان مــا مت االشــارة إليــه بتســجيل اربعــة االف حالــة
زواج غيــر موثــق فــي عــام  2014بنــاء علــى قــرار دائــرة قاضــي القضــاة باالعفــاء مــن الغرامــات ال يتوفــر فيــه
ارقــام واحصــاءات بعــدد هــذه التوثيقــات بالنســبة لــزواج قاصــرات مــن اجمالــي احلــاالت التــي مت توثيقهــا.
واورد أصحاب هذا املقترح مجموعة من النصوص والدراسات والتقرير لتعزيز مقترحهم متثلت مبا يلي-:
1.1مصادقــة األردن علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل رقــم  260لســنة  1990واملنشــور فــي عــدد اجلريــدة
الرســمية رقــم  4787علــى الصفحــة  3993بتاريــخ  2006/10/16حيــث عرفــت املــادة االولــى مــن االتفاقية
الطفــل ( الغــراض هــذه االتفاقيــة ،يعنــي الطفــل كل انســان لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة ،مــا لــم يبلــغ
ســن الرشــد قبــل ذلــك مبوجــب القانــون املنطبــق عليــه).
2.2مــا جــاء بنــص املــادة  294مــن قانــون العقوبــات والتــي اعتبــرت مواقعــة فتــاة امتــت اخلامســة عشــرة
مــن عمرهــا ولــم تتــم الثامنــة عشــرة جنايــة يعاقــب عليهــا القانــون باالشــغال الشــاقة املؤقتــة .أمــا
فــي حــال عــدم الرضــاء (االغتصــاب) تكــون العقوبـ�ة األشغــال عشرــين ســنة إذا كانـ�ت اجملنـ�ي عليهـ�ا قـ�د
أكمل��ت اخلامس��ة عش��رة ول��م تكم��ل الثامن��ة عش��رة م��ن عمرها.وفــق أحــكام املــادة  292مــن نفــس
القانــون.
3.3نــص املــادة ( )3مــن قانــون االنتخــاب رقــم  6لســنة  2016والتــي تنــص «لــكل أردنــي بلــغ ثمانــي عشــرة
ســنة شمســية مــن عمــره» وقــد صــدر عــن ديــوان تفســير القوانــن القــرار رقــم  6فــي بنــد رابعــا:
«وباإلجابــة علــى الســؤال الرابــع جنــد أ ّن املُشــرع قــد اســتخدم كلمــة ( بلــغ ) فــي حتديــد ســـن مــن
يحــق لــه انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب  ،وباســتقراء نــص الفقــرة (ب) مــن املــادة ( )10مــن القانــون
ذاتــه جنــد أ ّن املُشــرع قــد اســتخدم كلمــة (أمتّ) ملــن يشــترط فيــه الترشــح لعضويــة مجلــس النــواب ،
وحيــث أ ّن كلمــة ( بلــغ ) يحمــل تفســيرها معنــى أكمــل أو أمت ّ  ،إال ّ أ ّن ورودهــا ضمــن الســياق الــوارد فــي
نــص الفقــرة (أ) مــن املــادة ( )3مــن قانــون االنتخــاب ذاتــه يبــن أ ّن املقصــود بهــا هــو إدراك الناخــب لســن
ثمانــي عشــرة ســنة شمســية مــن عمــره بهــدف توســيع قاعــدة الناخبــن ،أي أ ّن الناخــب الــذي أكمــل
الســابعة عشــرة مــن عمــره وبــدأ فــي ســن الثامنــة عشــر مــن عمــره قبــل تســعني يومـا ً مــن التاريــخ
احملــدد إلجــراء االقتــراع يحــق لــه انتخــاب أعضــاء مجلــس النـــواب .واملــادة  38مــن قانــون األحــوال املدنيــة
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التــي ربطــت احلصــول علــى هويــة األحــوال املدنيــة بســن السادســة عشــرة.
4.4نــص الفقرة ( )2مــن املادة ( )16مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة والتــي
صــادق األردن عليهــا ومت نشــرها فــي اجلريــدة الرســمية فــي  ،2007/8/1علــى إنــه (ال يكــون خلطوبــة
الطفــل أو زواجــه أي أثــر قانونــي ،وتتخــذ جميــع اإلجــراءات الضروريــة مبــا فــي ذلــك التشــريعي منهــا
لتحديــد ســن أدنــى للــزواج وجلعــل تســجيل الــزواج فــي ســجل رســمي أمــرا إلزاميــا).
5.5مــا جــاء فــي امليثــاق الوطنــي األردنــي حملاربــة تزويــج األطفــال عــن إلتزامهــم مبحاربــة تزويــج أي فتــاة
أو فتــى لــم تتـــ  /يتــم ثمانيــة عشــرة ســنة شمســية كاملــة مــن العمــر ،ومعارضتهــم اإلعــان عــن
خطبــة أي طفــل أو طفلــة قبــل إمتامــه ثمانيــة عشــر ســنة شمســية كاملــة مــن العمــر.
6.6التقريــر الصــادر عــن دائــرة قاضــي القضــاة ســنة  2016والــذي يشــير إلــي وجــود  499أنثــى قاصــر
«مطلقــة» قــد تزوجــن للمــرة الثانيــة وأعمارهــن مــا بــن  18-15عام ـاً ،مقابــل  27ذكــر قاصر«مطلــق»
تزوجــوا للمــرة الثانيــة وأعمارهــم تتــراوح مــا بــن  18-15عام ـاً 46.و التقريــر الصــادر عــن دائــرة قاضــي
القضــاة ســنة  2017والــذي أشــار إلــي وجــود  334أنثــى قاصــر «مطلقــة» .47 %6.9
7.7مــا جــاء فــي تقريــر اجمللــس األعلــى للســكان (ملخــص سياســات -:زواج القاصــرات األردن) علــى الصفحة
اخلامســة عشــرة مــن التقريــر والــذي أشــار فــي السياســة اخلامســة إلــي اهميــة إلغــاء االســتثناء
وااليجابيــات املترتبــة علــى ذلــك.
8.8تقريــر حالــة ســكان العالــم لعــام  2013والــذي تضمــن ان هنــاك  20ألــف حالــة والدة يومي ـا ً لفتيــات
أقــل مــن  18عامــا ً فــي الــدول الناميــة ويقــل العــدد كثيــرا ً فــي الــدول املتقدمــة ،وهنالــك  70ألــف
حالــة وفــاة بــن املراهقــات بســبب مضاعفــات احلمــل والــوالدة ،وحوالــي  3.2مليــون حالــة إجهــاض غيــر
مأمونــة بــن املراهقــات ســنوياً ،كمــا أن  %19مــن الفتيــات فــي البلــدان الناميــة يصبحــن حوامــل قبــل
بلوغهــن  18عام ـاً.
9.9تقريــر أحــوال األســرة الصــادر عــن اجمللــس الوطنــي لشــؤون األســرة لعــام  ،2015والــذي أشــار إلــي
ارتفــاع كبيــر فــي نســب األســر األردنيــة التــي تعولهــا امــرأة ،لتصــل إلــى  %12.6حالي ـاً ،مــن إجمالــي
عــدد األســر بــاألردن ،مقارنــة مــع  %8.8فــي عــام  ،1979ودراســة «اوضــاع النســاء الالتــي يرأســن أســرهن،
اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة.
1010تقريــر أحــوال األســرة األردنيــة الصــادر عــن اجمللــس الوطنــي لشــؤون األســرة لعــام  2015والــذي يشــير
علــى الصفحــة  68منــه ان نتائــج املســح اظهــرت ان العمــر املفضــل لــزواج اإلنــاث ( )25ســنة مقابــل
متوســط العمــر املفضــل لــزواج الذكــور ( )27ســنة.
1111تقريرالــزواج والطــاق الصــادر عــن دائــرة اإلحصــاءات العامــة  2014ان نســبة الطــاق للفئــة العمريــة
للفتيــات مــن  18-15بلغــت  %11.6مــن اجمالــي عقــود الطــاق املســجلة والبالغــة  20911عقــد .

 - 46يشير تقريرالزواج والطالق الصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة  2014ان نسبة الطالق للفئة العمرية للفتيات من  18-15بلغت  %11.6صفحة  20من التقرير
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احملور الثاني  :مراجعة آلية املوافقة حلني البت في البدائل التشريعية
أوال ً  :إعادة النظر بالتعليمات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة بشان منح األذن بالزواج
ان املســتعرض ملــا جــاء بالبديلــن األول والثانــي بشــأن اإلبقــاء علــى االســتثناء واألذن بالــزواج ملــن لــم يُتــم
الثامنــة عشــرة مــن عمــره ملــا تقتضيــه الثقافــة اجملتمعيــة الســائدة فــي هــذه املرحلــة وتداعيــات ازمــة
اللجــوء الســوري ومــا القــت بــه مــن اثــار علــى اجملتمــع األردنــي ومصلحــة الفتــاة فــي بعــض احلــاالت مــن
منــح ذلــك األذن ،اال ان هــذا االمــر منــوط بوجــود مصلحــة واقعيــة وفعليــة للفتــاة مــن وراء هــذا الــزواج وقيــام
الظــروف التــي تبــرره باعتبــاره احلــل الوحيــد االمثــل،
و تــرى اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة انــه كان ال بــد مــن اإلبقــاء علــى االســتثناء فــي هــذه املرحلــة
فاالجــدى علــى االقــل رفعه لســن السادســة عشــر مــع راجعــة التعليمــات و اليــة التطبيــق لتضيق اســتخدام
االستثاء
ويكــون الســماح بالــزواج فــي هــذه السـ ّن يعتبــر اســتثناء فــا بـ ّد مــن التعامــل معــه فــي تلــك احلــدود وعــدم
التوســع فــي احكامــه وعليــه فــإن صــدور األذن بالــزواج مــن قبــل القاضــي فــي هــذه احلالــة ال بــد ان ينســجم
مــع التعليمــات التــي اصدرهــا قاضــي القضــاة وال بــد ان يُحــاط بضمانــات كافيــة تقتضــي عــدم التوســع فيــه
تطبيقـا ً للقاعــدة (االســتثناء ال يجــوز القيــاس عليــه أو التوســع فيــه).
بتاريــخ  2017/7/16صــدرت تعليمــات لــزواج القاصريــن والقاصــرات ونشــرت فــي عــدد اجلريــدة الرســمية رقــم
 5472حتــت عنــوان «تعليمــات منــح األذن بالــزواج ملــن أكمــل اخلامســة عشــرة ســنة شمســية مــن عمــره ولــم
يكمــل الثامنــة عشــرة رقــم ( )1لعــام  2017صــادرة مبوجــب الفقــرة (ب) مــن املــادة ( )10مــن قانــون األحــوال
الشــخصية رقــم ( )36لعــام  ،»2010ويعمــل بهــذه التعليمــات إعتبــارا ً مــن  ،2017/8/1فيمــا تلغــى تعليمــات
منــح األذن بالــزواج ملــن هــم دون ســن الثامنــة عشــرة لعــام .2011
واهم ما جاءت به التعليمات املذكورة مع االشارة إلي مدى حاجة تلك النصوص للتعديل-:

أ  -إعطاء القاضي صالحيات األذن بزواج القاصرات
نصــت املــادة ( )3مــن التعليمــات علــى أنــه «يجــوز للقاضــي أن يــأذن بــزواج مــن أكمــل اخلامســة عشــرة
مــن عمــره ولــم يكمــل الثامنــة عشــرة إذا كان فــي زواجــه ضــرورة تقتضيهــا املصلحــة وفق ـا ً ألحــكام هــذه
التعليمــات» .بينمــا نصــت التعليمــات الســابقة وفــي مادتهــا األولــى علــى أنــه « :يجــوز للقاضــي ومبوافقــة
قاضــي القضــاة أن يــأذن بــزواج مــن أكمــل اخلامســة عشــرة.
وعليــه فــأن املســتعرض لنــص املــادة املذكــورة يجــد انها منحــت القاضــي حــق منــح األذن دون إشــتراط موافقة
قاضــي القضــاة ،وإن كان بســبب حتديــد الشــروط التــي يجــب علــى القاضــي مراعاتهــا فــي املــواد الالحقــة مــن
هــذه التعليمــات ،فإنهــا بذلــك تكــون قــد ألغــت موضــوع الرقابــة علــى قــرارات منــح األذن بالــزواج للتأكــد مــن
أن القاضــي قــد تقيــد بالشــروط .وعلــى الرغــم مــن أن التعليمــات قــد نصــت علــى ضــرورة أن يتــم فتــح ملــف
فــي احملكمــة لــكل حالــة تتضمــن البينــات واملعــززات (املــادة  11مــن التعليمــات) ،غيــر أن التحقــق مــن صحــة
األذن بالــزواج لــن تتــم إال فــي حــال وجــود شــكوى أو فــي حــال أجــراء تفتيــش دوري علــى أعمــال احملاكــم ،ممــا
يثيــر اخملــاوف مــن وجــود حــاالت قــد مينــح فيهــا األذن بالــزواج ال تنطبــق عليهــا كامــل الشــروط الــواردة فــي
التعليمات.48عــدا عــن أنــه ال يجــوز للتعليمــات أن تخالــف نــص القانــون الــذي ورد فــي املــادة /10ب « ...يجــوز
للقاضــي ومبوافقــة قاضــي القضــاة أن يــأذن »...وهنــا ال بــد مــن اعمــال مــا جــاء فــي الفقــرة (ب) مــن املــادة
العاشــرة بضــرورة ان يكــون األذن صــادرا ً مــن القاضــي بعــد موافقــة قاضــي القضــاة وبحيــث تعــدل املــادة
الثالثــة لتصبــح «يجــوز للقاضــي بعــد موافقــة قاضــي القضــاة أن يــأذن بــزواج مــن أكمــل اخلامســة عشــرة
مــن عمــره ولــم يكمــل الثامنــة عشــرة إذا كان فــي زواجــه ضــرورة تقتضيهــا املصلحــة وفق ـا ً ألحــكام هــذه
التعليمــات».
 48جمعية معهد تضامن النساء  ،تعديالت مطلوبة على املادة  10من قانون األحوال الشخصية إللغاء االستثناء اخلاص بتزويج األطفال ذكورا ً وإناثا ً 2018/1/18 ،
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ب  -شروط منح األذن بالزواج
أمــا املــادة ( )4مــن التعليمــات فقــد نصــت علــى شــروط منــح األذن بالــزواج حيــث جــاء فيهــا « :يجــب علــى
احملكمــة مراعــاة مــا يلــي لغايــات منــح األذن بالــزواج:
1.1أن يكون اخلاطب كفؤا ً للمخطوبة وفقا ً ألحكام املادة ( )21من القانون.
2.2أن يتحقق القاضي من الرضا واإلختيار التامني.
3.3أن تتحقــق احملكمــة مــن الضــرورة التــي تقتضيهــا املصلحــة ومــا تتضمنــه مــن حتقيــق
منفعــة أو درء مفســدة ومبــا تــراه مناســبا ً مــن وســائل التحقــق.
ً 49
4.4أن ال يتجاوز فارق السن بني الطرفني اخلمسة عشر عاما.
5.5أن ال يكون اخلاطب متزوجاً.
6.6أن ال يكون الزواج سببا ً في االنقطاع عن التعليم املدرسي.
7.7إثبات مقدرة اخلاطب على اإلنفاق ودفع املهر وتهيئة بيت الزوجية.
8.8إبراز وثيقة الفحص الطبي املعتمد.
أوجبــت هــذه التعليمــات علــى احملكمــة مراعــاة شــروط فــارق العمــر والتعليــم وأن ال يكــون اخلاطــب متزوجـاً،
علــى عكــس التعليمــات القدميــة التــي نصــت علــى أن «للمحكمــة مــا أمكــن مراعــاة هــذه الشــروط» .ومــع
ذلــك فــإن  15عامـا ً كفــارق عمــر بــن اخلاطــب واخملطوبــة مــا زال كبيــرا ً ويجــب ان ال يزيــد عــن  10أعــوام كحــد
أقصــى ،حيــث اشــارت دراســة «مركــز متكــن» أن هنــاك انتهــاكا ً واضحـا ً للتعليمــات بشــأن فــارق الســن بــن
الطرفــن والــذي يجــب ان ال يتجــاوز 15عام ـا ً وكذلــك لنــص املــادة  11مــن قانــون األحــوال الشــخصية التــي
منعــت اجــراء العقــد علــى امــراة إذا كان خاطبهــا يكبرهــا بأكثــر مــن عشــرين ســنة إال بعــد أن يتحقــق
القاضــي مــن رضاهــا واختيارهــا .كمــا أن إســتخدام مصطلــح «وجــوب مراعــاة الشــروط» قــد تفتــح اجملــال
أمــام التســاهل مــع التحقــق مــن توفرهــا ،حيــث كان باإلمــكان إســتخدام «يشــترط ملنــح األذن بالــزواج» حيــث
يكــون عــدم توفــر أحــد هــذه الشــروط أو أكثــر ســببا ً فــي عــدم منــح األذن بالــزواج.

ج  -إشتراط موافقة الولي ومهر املثل
ونصــت املــادة ( )5مــن التعليمــات علــى « :علــى احملكمــة التحقــق مــن موافقــة الولــي الشــرعي علــى منــح
األذن وإجــراء العقــد» .كمــا نصــت املــادة ( )6علــى أنــه  «-:يجــب أن ال يقــل مهــر اخملطوبــة عــن مهــر املثــل وعلــى
أن يحــدد ذلــك فــي حجــة األذن».
وقــد كانــت التعليمــات الســابقة تنــص علــى موافقــة الولــي مــع مراعــاة أحــكام املــواد ( )20-18-17مــن قانــون
األحــوال الشــخصية ،والتــي تعطــي للقاضــي حــق منــح األذن بالــزواج فــي حــال عضــل الولــي .حيــث تنــص
املــادة  18مــن قانــون األحــوال الشــخصية رقــم  36لعــام  2010علــى «:مــع مراعــاة املــادة  10مــن هــذا القانــون
وهــذا النــص يناقــض الفقــرة (أ) مــن املــادة  10مــن القانــون الواجــب مراعاتــه ،يــأذن القاضــي عنــد الطلــب
بتزويــج البكــر التــي أمتــت اخلامســة عشــرة ســنة شمســية مــن عمرهــا مــن الكفــؤ فــي حــال عضــل الولــي
إذا كان كان عضلــه بــا ســبب مشــروع».
إن األذن للقاضــي بتزويــج البكــر مــن الكفــؤ فــي حــال عضــل الولــي يجــب أن يقيــد ببلوغهــا عمــر  18عام ـا ً
وليــس  15عامـاً ،خاصــة إذا كان ســبب إمتنــاع األب أو الولــي عــن تزويــج البكــر كونهــا ال زالــت قاصــر ،وإعتبــار
هــذا ســببا ً مشــروعا ً لرفــض تزويجهــا وال يخضــع لدعــوى عضــل الولــي.

 -49جاء في دراسة اجرها مركز»متكني» بشان تزويج القاصرات عام  2017ان هناك  846حالة كان فارق العمر بني الزوجني 15عاما واكثر  ،مت رصد  29عقد زواج جتاوز فارق العمر
فيها  33عاما و 9عقود جتاوز الفارق  50عاما
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د  -إفهام اخملطوبة حقها إشتراط أي شرط في عقد الزواج
لقــد نصــت املــادة ( )7مــن التعليمــات« -:علــى احملكمــة إفهــام اخملطوبــة حقهــا فــي إشــتراط أي شــرط يتحقــق
لهــا بــه مصلحــة وفقـا ً ألحــكام القانــون وتضمــن أيــة شــروط ترغــب بهــا فــي حجــة األذن عنــد إصدارهــا».
وعليــه فــان الكثيــر مــن النســاء والفتيــات ال يعرفــن أن مــن حقهــن االشــتراط فــي عقــد الــزواج ،وأن إضافــة
هــذا النــص مــن شــأنه حمايــة القاصــرات الالتــي قــد ال يعــن متامــا ً مــا هيــة الشــروط وآثارهــا فــي حــال
تثبيتهــا فــي العقــد.
فقــد أجــاز قانــون األحــوال الشــخصية للزوجــة االشــتراط فــي عقــد الــزواج بحيــث اذا لــم يــف الزوج بالشــروط
أو أي منهــا يجــوز فســخ العقــد بطلــب مــن الزوجــة ولهــا املطالبــة بكامــل حقوقهــا الزوجيــة .فقــد نصــت
الفقــرة (أ) مــن املــادة  37علــى أنــه « :إذا إشــترط حــن العقــد شــرط نافــع ألحــد الزوجــن ،ولــم يكــن منافي ـا ً
ملقاصــد الــزواج ،ولــم يلتــزم فيــه مبــا هــو محظــور شــرعاً ،وســجل فــي وثيقــة العقــد وجبــت مراعاتــه وفقـا ً
ملــا يلــي :أ -إذا إشــترطت الزوجــة علــى زوجهــا شــرطا ً تتحقــق بــه مصلحــة غيــر محظــورة شــرعا ً وال ميــس حــق
غيرهــا ،كأن تشــترط عليــه أن ال يخرجهــا مــن بلدهــا ،أو أن ال يتــزوج عليهــا ،أو أن يســكنها فــي بلــد معــن،
أو أن ال مينعهــا مــن العمــل خــارج البيــت ،أو أن تكــون عصمــة الطــاق بيدهــا ،كان الشــرط صحيحـاً ،فــإن لــم
يــف بــه الــزوج فســخ العقــد بطلــب الزوجــة ولهــا مطالبتــه بســائر حقوقهــا الزوجيــة».
وهنــا ال بــد ان يتضمــن منــوذج طلــب األذن بنــد صريــح يجيــز للفتــاة ايــراد الشــروط التــي ترغــب باضافتهــا إلــي
عقــد الــزواج وذلــك لتنبيههــا بوجــود هــذا احلــق وتثبيــت افهــام القاضــي لهــا بوجــود هــذا احلــق خطي ـا ً فــي
ملــف منــح األذن.

هـ  -وجوب االلتحاق بدورة املقبلني على الزواج
ورد فــي املــادة ( )8مــن التعليمــات مــا يوجــب علــى اخلاطــب واخملطوبــة االلتحــاق بــدورة املقبلــن علــى الــزواج
والتــي تنظمهــا دائــرة قاضــي القضــاة ،حيــث جــاء فــي الفقــرة (أ) مــن املــادة ( :« )8علــى اخلاطبــن إبــراز شــهادة
تثبــت إجتيازهمــا لــدورة املقبلــن علــى الــزواج التــي تنظمهــا الدائــرة أو أي جهــة يعتمدهــا قاضــي القضــاة
لهــذه الغايــة».
إن شــرط االلتحــاق بــدورة املقبلــن علــى الــزواج مــن شــأنه رفــع وعــي الفتيــات القاصــرات علــى وجــه التحديــد
باألمــور املتعلقــة بالــزواج واألســرة ،خاصــة فــي ظــل إرتفــاع حــاالت الطــاق خاصــة الطــاق املبكــر.
اال انــه ال بــد مــن االشــارة هنــا إلــي ضــرورة ضبــط مواضيــع الــدورة واالشــخاص املشــاركني بتلــك املوضوعــات
مــن اطبــاء واخصائيــن اجتماعــن ونفســيني ومرشــدين مــن خــال تعليمــات تضبــط تلــك الــدورة تصــدر عــن
قاضــي القضــاة أيضـاً.

و  -جواز إحالة طلب األذن بالزواج ملكتب اإلصالح والوساطة والتوفيق األسري
فقــد نصــت الفقــرة (أ) مــن املــادة ( )9مــن التعليمــات علــى أنــه « :للمحكمــة إحالــة أي طلــب للــزواج ملــن هــم
دون الثامنــة عشــرة ســنة إلــي مكتــب اإلصــاح والوســاطة والتوفيــق األســري املنشــأ ضمــن إختصاصهــا».
أمــا الفقــرة (ب) فقــد نصــت علــى أنــه « :يتوجــب علــى مكتــب اإلصــاح والوســاطة والتوفيــق األســري دراســة
احلالــة احملالــة إليــه وتزويــد احملكمــة برأيــه فيهــا».
وينظــر هنــا أنــه كان يجــب أن يتضمــن النــص إلــزام احملكمــة بإحالــة طلــب الــزواج إلــي مكتــب اإلصــاح
والوســاطة والتوفيــق األســري لدراســته ،خاصــة وأن هــذه املكاتــب تضــم إختصاصيــن فــي مجــاالت مختلفــة
منهــا الشــرعي واإلجتماعــي واألســري ،وكان يجــب أيضــا ً أن يكــون رأي املكتــب ملزمــا ً للمحكمــة لضمــان
توافــر الشــروط التــي جتيــز منــح األذن.
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ز  -موافقة دائرة القاصرين ملنح األذن بزواج اخلاطب الذكر
ونصــت املــادة ( )10مــن التعليمــات علــى أنــه» :أ -يشــترط فــي منــح اخلاطــب الذكــر الــذي لــم يكمــل الثامنــة
عشــرة مــن عمــره األذن بالــزواج أن يبــرز للمحكمــة موافقــة مــن قســم شــؤون القاصريــن فــي الدائــرة وذلــك
إضافــة إلســتيفاء املتطلبــات الــواردة فــي املــواد الســابقة .ب -حتــال طلبــات األذن بالــزواج التــي ال تنطبــق عليها
األســس الــواردة فــي هــذه التعليمــات ملديريــة التــركات وشــؤون القاصريــن فــي الدائــرة إلبــداء الــرأي فيهــا مبــا
فــي ذلــك طلبــات األذن بالــزواج للخاطــب الذكــر الــذي لــم يكمــل الثامنــة عشــرة مــن عمــره».
وقــد طالبــت العديــد مــن اجلهــات بــأن تتضمــن التعليمــات عــدم املوافقــة علــى منــح األذن بالــزواج فــي حــال
كان كل مــن اخلاطــب واخملطوبــة أقــل مــن  18عامـاً ،وذلــك حتــى ال تكــون هنالــك أســر «قاصــرة» والتــي تفتقــر
إلــي القــدرة علــى ممارســة احلقــوق املدنيــة.
كمــا ال بــد مــن إعــادة النظــر بالفقــرة (ب) مــن تلــك املــادة بحيــث ال يجــوز معــه ابــداء الــرأي بشــأن عــدم
انطبــاق االســس الــورادة بالتعليمــات طاملــا ان املوافقــة تصــدر مــن قاضــي القضــاة والــذي يســتند رأيــه إلــي
تنســيب مديريــة التــركات وشــؤون القاصريــن فــي الدائــرة مــن الناحيــة العمليــة ،وبحيــث يكــون احالــة طلبات
األذن جميعهــا لدائــرة قاضــي القضــاة مــع الدراســة الصــادرة مــن مكتــب اإلصــاح والوســاطة والتوفيــق
األســري لدراســتها مــن مديريــة التــركات وشــؤون القاصريــن والتنســيب لقاضــي القضــاة متهيــدا ً لصــدور األذن
مــن القاضــي بعــد صــدور املوافقــة.
التعليمات لم تنص في حال مخالفتها على ما يترتب على ذلك من آثار!
يشــار إلــي أن التعليمــات اجلديــدة لــم تنــص صراحــة فــي حــال مخالفــة القاضــي أو احملكمــة لشــروطها مــا
يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار خاصــة علــى عقــد الــزواج .ففــي حــال أن متــت املوافقــة علــى عقــد زواج القاصــر
دون التحقــق مــن موافقــة الولــي أو كان فــارق العمــر بينهمــا أكثــر مــن  15عام ـاً ،أو ألي ســبب آخــر مخالــف
للشــروط الــواردة فــي التعليمــات ،فمــاذا يترتــب مــن آثــار علــى مــن منــح األذن بالــزواج؟ ومــاذا ســيكون مصيــر
عقــد الــزواج؟
ممــا يشــكل نقصـا ً فــي التعليمــات فــي هــذا اجملــال ،حتــى لــو كان مــن بــاب اإلحالــة إلــي النصــوص الــواردة فــي
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قانون األحــوال الشــخصية.

ثانيا ً  :مالحظات على منوذج األذن بالزواج
ممــا يجــدر االشــارة إليــه ان منــوذج الطلــب املذكــور يقــدم مــن قبــل الفتــاة القاصــر ،وصيغتــه تــدل علــى أن
الفتــاة القاصــرة فقــط هــي التــي تطلــب األذن بالــزواج ،و يتضمــن إقــرارا ً مــن فتــاة قاصــرة علــى أن مــن تقــدم
للــزواج منهــا هــو رجــل كفــؤ قــادر علــى دفــع املهــر والنفقــة ،فكيــف لفتــاة فــي هــذا العمــر أن تتحقــق وتقــر
بكفــاءة الرجــل علــى دفــع املهــر والنفقــة؟ ال بــل أن الفتــاة القاصــرة وفــي ذات الطلــب تقــر بــأن مصلحتهــا
متحققــة فــي زواجهــا ،وأن الولــي احلاضــر معهــا موافــق علــى إجــراء الــزواج ،وتطلــب املوافقــة علــى تســجيل
حجــة إذن الــزواج.
وعليــه فــأن منــوذج الطلــب املذكــور يحمــل بــن طياتــه متييــزا ً واضحـا ً ضــد الفتيــات القاصــرات وكأنهــن هــن
الراغبــات فــي الــزواج قبــل بلــوغ الـــ  18عامـاً ،ويتضمــن إقــرارا ً صريحـا ً بكفــاءة وقــدرة األزواج علــى دفــع املهــور
والنفقــات ،ال بــل يتعــدى األمــر ليصــل إلــي إقرارهــن بــأن مصلحتهــن متحققــة فــي هــذا الــزواج ،وأنهــن
راضيــات ،ويتحدثــن بالنيابــة عــن أوليــاء أمورهــن بالقــول أنهــم حاضــرون وموافقــون علــى هــذا الــزواج.
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إن طلــب األذن بالــزواج ملــن هــم دون  18عام ـا ً ينطبــق علــى كل مــن الذكــور واإلنــاث ،وال يجــوز حصــره باإلنــاث
فقــط ،كمــا أن الطلــب يجــب أن يقــدم مــن شــخص بالــغ كاخلاطــب أو الولــي ،تســرد فيــه الوقائــع واملعلومــات
الشــخصية ،ويتــرك للمحكمــة اخملتصــة التحقــق مــن الكفــاءة والقــدرة والرضــا إلــي غيــر ذلــك مــن الشــروط
الــواردة فــي تعليمــات منــح األذن بالــزواج للفئــة العمريــة  18-15عامـاً.

ثالثا ً  :مراجعة منوذج دراسة احلالة املستخدم من قبل أعضان جلان الوفاق األسري
نفــذت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة ،وبالتعــاون مــع دائــرة قاضــي القضــاة ،ومعهــد القضــاء
الشــرعي ورش توعويــة حــول التعليمــات اخلاصــة بتزويــج مــن هــم دون ســن الثامنــه عشــرة ،ومت التركيــز علــى
االطــر القانونيــة ،والتعريــف باالثــار االجتماعيــة والنفســية والصحيــة الناجمــة عــن زواج مــن هــن دون ســن
الثامنــة عشــرة حيــث مت اســتهداف مائتــي عضــو/ة مــن اعضــاء جلــان الوفاق األســري واالشــخاص املعنيــن على
مســتوى محافظــات اململكــة ،وظهــرت مــن خــال خــال الــورش احلاجــة ملراجعــة النمــوذج اخلــاص بدراســة
احلالــة املتوفــر لــدى اعضــاء جلــان الوفــاق األســري ،لتغطيــة الثغــرات فــي املعلومــات ووضــع أوزان للجوانــب
املؤثــرة فــي قــرار منــح األذن واملعاييــر املؤثــرة فــي هــذا القــرار ومت االخــذ بجميــع املالحظــات والتعديــات مــن
قبــل املشــاركني/ات ،واللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة علــى النمــوذج مــن اجــل الوصــول إلــي قــرار
التزويــج أو رفضــه بنــاء علــى اســس معرفيــة دقيقــة ليتــم االســتئناس بهــا لــدى القضــاة الشــرعيني .وهــذه
يؤكــد علــى أهميــة املراجعــة املســتمرة لعمليــة التطبيــق وتقييــم كفــاءة هــذه النمــاذج فــي التطبيــق
لضمــان تضيــق اســتخدام االســتثناء.
وعليــه وبعــد االســتعراض للبدائــل املطروحــة للتعامــل مــع ظاهــرة زواج القُ صــر وعــرض االراء التــي أوردهــا
أصحــاب كل مقتــرح واملعــززات لــكل بديــل مــن هــذه البدائــل فأنــه ميكــن تلخيــص تلــك االراء واملعــززات علــى
النحــو التالــي-:
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اﻟﺒﺪﻳﻞ

اﳌﻌﺰزات

اﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء

رﻓﻊ ﺳﻦ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻰ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ
-1ﻧﺺ اﳌﺎدة  02ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻻردﻧﻲ اﻟﺘﻲ
اﻛﺪت ان اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺳﺎﺳـــﻲ اﻟﺰاﻣﻲ
ﻟﻼردﻧﲔ وﻫﻮ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺪراس اﳊﻜﻮﻣﺔ
 ،وﻃﺎﳌـــﺎ ان اﻟﺘﻌﻠﻴـــﻢ اﻻﻟﺰاﻣﻲ ﻣﺤﺪد
ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺴﻤﺎح
ﺑﺎي ﺗﺼﺮف ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺎق
اﻟﻔﺘﻴﺎت ﺑﺎﳌﺪارس ﺣﺘﻰ اﻧﻬﺎء اﻟﺴـــﻨﺔ
اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺪراﺳـــﺔ وﻣﻦ اﻫﻢ ﻫﺬه
اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج.
-2ﻣﺎ ﺟـــﺎء ﺑﻨﺺ اﳌـــﺎدة  83ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﻻﺣـــﻮال اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘـــﻲ اﻋﻄﺖ ﺣﻖ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﳌﻦ اﰎ اﻟﺴﺎدﺳـــﺔ
ﻋﺸـــﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي
ﻣﻨـــﻊ ﺗﺸـــﻐﻴﻞ اﻻﺣﺪاث دون ﺳـــﻦ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺰواج ،واﳌﺎدة  5ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻓﺮاد
ﻓﻰ اﻟﻘﻮات اﳌﺴـــﻠﺤﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ رﻗﻢ 2
ﻟﺴﻨﺔ  2791واﻟﺘﻲ اﺟﺎزت اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﳌﻦ اﰎ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه.

اﻟﻐﺎء اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء

-5اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ داﺋﺮة ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﺳﻨﺔ  6102واﻟﺬي ﻳﺸﻴﺮ
اﻟﻰ وﺟﻮد  994أﻧﺜﻰ ﻗﺎﺻـــﺮة "ﻣﻄﻠﻘﺔ" ﻗﺪ ﺗﺰوﺟﻦ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
وأﻋﻤﺎرﻫـــﻦ ﻣﺎ ﺑﲔ  81-51ﻋﺎﻣﺎﹰ ،ﻣﻘﺎﺑـــﻞ  72ذﻛﺮ ﻗﺎﺻﺮ "ﻣﻄﻠﻖ"
ﺗﺰوﺟﻮا ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وأﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﲔ  81-51ﻋﺎﻣﺎﹰ .و

 -1اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻓﺖ اﳌﺎدة اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟﻄﻔﻞ ) ﻻﻏﺮاض ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻄﻔﻞ ﻛﻞ اﻧﺴـــﺎن ﻟﻢ
ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸـــﺮة ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﲟﻮﺟﺐ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ (
 -2ﺑﻨﺺ اﳌﺎدة  492ﻣﻦ ﻗﺎﻧـــﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮت ﻣﻮاﻗﻌﺔ
ﻓﺘﺎة اﲤﺖ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸـــﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ وﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة
ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻻﺷـــﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ .أﻣﺎ ﻓﻲ
ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎء )اﻻﻏﺘﺼﺎب( ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷـــﻐﺎل ﻋﺸﺮﻳﻦ
ﺳﻨﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪ أﻛﻤﻠﺖ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة وﻟﻢ ﺗﻜﻤﻞ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ.وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﳌﺎدة  292ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
-3ﻧـــﺺ اﻟﻔﻘﺮة ) (2ﻣﻦ اﳌﺎدة ) (61ﻣﻦ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة واﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ إﻧﻪ ) ﻻ ﻳﻜﻮن ﳋﻄﻮﺑﺔ
اﻟﻄﻔﻞ أو زواﺟﻪ أي أﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ,وﺗﺘﺨﺬ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورﻳﺔ
ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺸـــﺮﻳﻌﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳـــﻦ أدﻧﻰ ﻟﻠﺰواج وﳉﻌﻞ
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺰواج ﻓﻲ ﺳﺠﻞ رﺳﻤﻲ أﻣﺮا إﻟﺰاﻣﻴﺎ (.
 -4اﳌﻴﺜـــﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷردﻧﻲ ﶈﺎرﺑﺔ ﺗﺰوﻳـــﺞ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻦ إﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ
ﲟﺤﺎرﺑﺔ ﺗﺰوﻳﺞ أي ﻓﺘﺎة أو ﻓﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﺘـ  /ﻳﺘﻢ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸـــﺮة ﺳﻨﺔ
ﺷﻤﺴـــﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ،وﻣﻌﺎرﺿﺘﻬﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺧﻄﺒﺔ أي
ﻃﻔﻞ أو ﻃﻔﻠﺔ ﻗﺒﻞ إﲤﺎم ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﺮ .

جدول ( )2ملخص املعززات املطروحة للبدائل للتعامل مع ظاهرة زواج القصر

-1ﻣﺎ ورد ﺑﺎﻻﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝـــﺔ )واﺑ ﹾ ﹶﺘﻠﹸﻮا اﻟﹾﻴ ﹶﺘﺎﻣﻰ ﹶﺣﺘﱠﻰ إذﹶا ﺑ ﹶ ﹶﻠﻐﹸﻮا
ﹶ
ﹶ
ﹺ
ﹶ
ٰ
ٰ
ﹶﺎح ﻓﹶﺈ ﹾن آﻧ ﹶ ﹾ
اﻟﻨﱢﻜ ﹶ
ﻢ ر ﹸ ﹾﺷـــ ﹰﺪا ﻓﹶﺎدﹾﻓ ﹸﹶﻌﻮا ﹺإﻟ ﹾﹶﻴ ﹺﻬﻢﹾ
ﺴـــ ﹸﺘﻢ ﱢﻣﻨﹾ ﹸﻬ ﹾ
ﹺ
ﹸﻮﻫﺎ إ ﹾﺳـــﺮﹶاﻓﹰﺎ وﹶﺑ ﹺ ﹶﺪارﹰا أﹶن ﻳﹶﻜ ﹾ ﹶﺒﺮﹸوا وﹶ ﹶﻣﻦ ﻛﹶﺎ ﹶن
ﻢ وﹶ ﹶﻻ ﺗﹶﺄﹾﻛﹸﻠ ﹶ
أ ﹶ ﹾﻣ ﹶﻮاﻟ ﹸﹶﻬ ﹾ
ﹺ
وف ﻓﹶﺈﹺذﹶا
ﺴ ﹶﺘ ﹾﻌ ﹺﻔ ﹾﻒ وﹶ ﹶﻣﻦ ﻛﹶﺎ ﹶن ﻓ ﹺﹶﻘﻴﺮﹰا ﹶﻓﻠ ﹶﹾﻴﺄﹾﻛﹸﻞﹾ ﺑﹺﺎ ﹾﳌ ﹶ ﹾﻌﺮ ﹸ ﹺ
ﻏﹶ ﹺﻨ ﻴﺎ ﹶﻓﻠ ﹶﹾﻴ ﹾ
ﺎﷲ
ﻢ وﹶﻛﹶﻔﹶ ﻰٰ ﺑ ﹺ ﱠ ﹺ
ﻢ ﹶﻓﺄ ﹶ ﹾﺷ ﹺﻬ ﹸﺪوا ﻋﹶ ﻠ ﹾﹶﻴ ﹺﻬ ﹾ
ﻢ أ ﹶ ﹾﻣ ﹶﻮاﻟ ﹸﹶﻬ ﹾ
ﻢ ﹺإﻟ ﹾﹶﻴ ﹺﻬ ﹾ
دﹶ ﹶﻓ ﹾﻌ ﹸﺘ ﹾ
ﹶﺣ ﹺﺴـــﻴﺒﺎ )واﻟﺬي رﺑﻂ اﻟﺰواج ﺑﺴﻦ اﻟﺒﻠﻮغ وﻟﻴﺲ ﺑﺴﻦ
ﹰ
اﻟﺮﺷﺪ.
 -2ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﳌﺎدة  83ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺣﻮال اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ رﺑﻄﺖ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ اﻻﺣﻮال اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺴـــﻦ اﻟﺴﺎدﺳﺔ
ﻋﺸﺮة .
-3اﳌﺎدة  61ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴـــﺎن واﻟﺘﻲ
ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ".إن ﻟﻠﺮﺟﻞ واﳌﺮأة ﻣﺘﻰ أدرﻛﺎ ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ ﺣﻖ
اﻟﺘﺰوج وﺗﺄﺳﻴﺲ أﺳﺮ".
-4اﺗﻔﺎﻗﻴـــﺔ اﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﺰواج ،واﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺴـــﻦ اﻟﺰواج،
وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﻮد اﻟﺰواج واﻟﺘﻲ ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻردن ،ﺣﻴﺚ
ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ )ﺗﻘﻮم اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻌﻴﲔ ﺣﺪ
أدﻧﻰ ﻟﺴﻦ اﻟﺰواج .وﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ زواج ﻣﻦ ﻫﻢ دون ﻫﺬه
اﻟﺴﻦ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﺘﺼﺔ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺷﺮط
اﻟﺴﻦ ﻷﺳﺒﺎب ﺟﺪﻳﺔ ،ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﺮﻓﲔ اﳌﺰﻣﻊ زواﺟﻬﻤﺎ.
-5اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋـــﻦ داﺋﺮة ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة واﻟﺘﻲ
ﺗﻀﺒﻂ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء واﻻﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ اﻷذن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﺧـــﻼل ﻣﺮور اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴـــﺔ ﻗﻀﺎة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ،
اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻻﺻﻼح اﻻﺳﺮي
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دراﺳـــﺔ اﳊﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ و
اﶈﺎﻛﻢ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﺻﻼح اﺳﺮي ﻳﺘﻢ
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اﻟﺒﺪﻳﻞ

اﳌﻌﺰزات

اﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء

ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﻰ داﺋﺮة ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﻓﻲ ﻋﻤﺎن.
 -6ﳝﻜﻦ اﻻﺳـــﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﲡﺎرب اﻟﺪول اﻟﺘﻲ رﻓﻌﺖ ﺳﻦ
اﻟﺰواج واﻧﺘﺸﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﺰواج ﻏﻴﺮ اﳌﻮﺛﻖ ﻣﺜﻞ اﳌﻐﺮب.
-7ان ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺣﻮال اﻟﺸـــﺨﺼﻴﺔ ﻟﺴـــﻨﺔ 1976
وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﺬي ﺑﻘﻲ ﻣﻄﺒﻘﺎ
ﻓـــﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﳌﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣـــﻦ ﻋﻬﺪ اﻻﻣﺎرة اﻟﻰ
اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺣﺪد ﺳﻦ اﻟﺰواج ﻟﻠﻔﺘﺎة ب 15ﺳﻨﺔ وﻟﻢ
ﻳﺜﺮ ﻫﺬا اﻻﻣﺮ اي اﺷﻜﺎل ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل
ﻫﻨﺎ ان ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻋﺎم  2010واﻻﺧﺬ ﺑﺴـــﻦ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻛﺴـــﻦ ﻟﻠﺰواج ﺣﺴﺐ اﻻﺻﻞ ﻳﻌ ﹸﺪ دﻟﻴﻼ ﹰ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﳌﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻨﺬ  1976وﻟﻐﺎﻳﺔ .2010
 -8ﻣﻨﺢ اﻷذن ﺑﺎﻟﺰواج ﳌﻦ اﰎ اﳋﺎﻣﺴـــﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه
وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻳﺠﻌﻠﻪ اﻫﻼ ﻟﻠﺰواج ﻋﻤﻼ ﲟﺎ ﺟﺎء
ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة )ب( ﻣﻦ اﳌﺎدة  10وﻳﻨﺴـــﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﳌﺎدة
)/41ب( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﻧـــﻲ واﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮت اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻫﻼ
ﳌﺒﺎﺷـــﺮة اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت واﻻﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮه اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻫﻼ ﹰ
ﳌﺒﺎﺷﺮﺗﻬﺎ اذا ﺑﻠﻎ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه.
9اﳌﺎدة ) (6ﻣـــﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﺪارس اﳋﺎﺻﺔ رﻗﻢ ) (1ﻟﻌﺎم 1980واﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ":ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺔ اﳌﺘﺰوﺟﺔ
ﺑﺎﻟﺪراﺳـــﺔ ﻓﻲ اﳌﺪارس اﳋﺎﺻﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﺸـــﻬﺎدات
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﳌﺼﺪﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﻤﻠﻬﺎ".

رﻓﻊ ﺳﻦ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻰ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ

اﻟﻐﺎء اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ داﺋﺮة ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﺳﻨﺔ  7102واﻟﺬي اﺷﺎر اﻟﻰ
وﺟﻮد  334أﻧﺜﻰ ﻗﺎﺻﺮة "ﻣﻄﻠﻘﺔ" .6.9%
 -6ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻠﺲ اﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴـــﻜﺎن )ﻣﻠﺨﺺ ﺳﻴﺎﺳـــﺎت -:زواج
اﻟﻘﺎﺻﺮات ﻓـــﻲ اﻻردن ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﳋﺎﻣﺴـــﺔ ﻋﺸـــﺮة ﻣﻦ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮواﻟﺬي اﺷـــﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳋﺎﻣﺴـــﺔ اﻟﻰ اﻫﻤﻴﺔ اﻟﻐﺎء
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء واﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺎت اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .
 -7ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻌﺎم  2013واﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ ان ﻫﻨﺎك 20
أﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ وﻻدة ﻳﻮﻣﻴﺎ ﹰ ﻟﻔﺘﻴﺎت أﻗﻞ ﻣﻦ  18ﻋﺎﻣﺎ ﹰ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
وﻳﻘﻞ اﻟﻌﺪد ﻛﺜﻴﺮا ﹰ ﻓﻲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ،وﻫﻨﺎﻟﻚ  70أﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة
ﺑﲔ اﳌﺮاﻫﻘﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت اﳊﻤﻞ واﻟﻮﻻدة ،وﺣﻮاﻟﻲ  3.2ﻣﻠﻴﻮن
ﺣﺎﻟﺔ إﺟﻬﺎض ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ ﺑﲔ اﳌﺮاﻫﻘﺎت ﺳﻨﻮﻳﺎﹰ ،ﻛﻤﺎ أن  19%ﻣﻦ
اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻳﺼﺒﺤـــﻦ ﺣﻮاﻣﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻏﻬﻦ 18
ﻋﺎﻣﺎﹰ.
 -8ﺗﻘﺮﻳﺮ أﺣﻮال اﻷﺳﺮة اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺸﺆون اﻷﺳﺮة
ﻟﻌﺎم  ،2015واﻟﺬي اﺷﺎر اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﺴﺐ اﻷﺳﺮ اﻷردﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﻟﻬﺎ اﻣﺮأة ،ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  12.6%ﺣﺎﻟﻴﺎﹰ ،ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻷﺳﺮ
ﺑﺎﻷردن ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  8.8%ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1979ودراﺳـــﺔ "اوﺿﺎع اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﻼﺗﻲ ﻳﺮأﺳﻦ أﺳﺮﻫﻦ ،اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻻردﻧﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﳌﺮأة.
 -9ﺗﻘﺮﻳﺮ اﺣﻮال اﻻﺳﺮة اﻻردﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺸﺆون
اﻷﺳﺮة ﻟﻌﺎم  2015واﻟﺬي ﻳﺸﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ  68ﻣﻨﻪ ان ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﳌﺴـــﺢ اﻇﻬﺮت ان اﻟﻌﻤﺮ اﳌﻔﻀﻞ ﻟﺰواج اﻻﻧﺎث ) (25ﺳﻨﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﳌﻔﻀﻞ ﻟﺰواج اﻟﺬﻛﻮر ) (27ﺳﻨﺔ.
 -10ﺗﻘﺮﻳﺮاﻟﺰواج واﻟﻄﻼق اﻟﺼﺎدر ﻋـــﻦ داﺋﺮة اﻻﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ
 2014ان ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻼق ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت ﻣﻦ  18-15ﺑﻠﻐﺖ
11.6%

اخلامتة
ممــا ال شــك فيــه أن ظاهــرة زواج القُ صــر اصبحــت تثيــر قلق ـا ً علــى املســتوى الوطنــي والدولــي خاصــة مــع
توافــر عوامــل تدعــم هــذه الظاهــرة مــن نزاعــات وحــروب ومــا جنــم عنهــا مــن فقــر وتهجيــر ،ومــا زال زواج
القُ صــر مثــاال ً صارخـا ً علــى العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي واصبــح التعامــل معــه لألســف بالنســبة
للفتيــات املقبــات عليــه كخيــار وحيــد للخــاص مــن ظــروف الفقــر والتفــكك التــي يعانــن منهــا ،وممــا ال
شــك فيــه أن وجــود اللجــوء الســوري وخروجــه عــن حــدود اخمليمــات وتغلــل هــؤالء املهاجريــن فــي اجملتمعــات
األردنيــة ســاهم فــي التأثيــر علــى الثقافــة اجملتمعيــة خاصــة وان هــؤالء املهاجريــن عــادة مــا يتوجــدون فــي
البيئــات الفقيــرة وذات املســتوى التعليمــي املنخفــض.
واي ّـا ً كان البديــل أو املقتــرح الــذي اورده أصحــاب العالقــة للتعامــل مــع هــذه الظاهــرة ورغــم إميــان اجلميــع ان
ـال مــن األحــوال وأن اإلبقــاء عليــه فــي هــذه املرحلــة هــو حــل
هــذا الــزواج ال يحقــق مصلحــة الفتــاة بــأ ّي حـ ٍ
تدريجــي حلــن احــداث التغييــر فــي الثقافــة واملعتقــدات ،فقــد وردت مجموعــة مــن التوصيــات فيمــا يخــص
التعامــل مــع ظاهــرة زواج القصــر متثلــت مبــا يلــي-:
 1.1ال ب ـ ّد مــن العمــل علــى تغييــر املعتقــدات والثقافــات الســائدة وجعــل االفــراد الذيــن يعيشــون الفقــر
واالميــة يتخلــون عــن االعتقــاد اخلاطــىء بــأن ال مســتقبل للفتيــات خــارج الــزواج وان الــزواج فرصــة ال
بــد مــن اســتغاللها بغــض النظــر عــن س ـ ّن الفتــاة ،وذلــك مــن خــال خطــة وطنيــة متكاملــة يشــترك
فيهــا اجلميــع مــن وزارة تربيــة وتعليــم ووزارة االوقــاف والصحــة ومؤسســات اجملتمــع املدنــي وغيرهــا لوضــع
اجــراءات واقعيــة لتغلــب علــى تلــك الظاهــرة.
2.2رفــع ســن االســتثناء إلــي السادســة عشــرة مــن شــأنه ان يحــدث تغييــر تدريجــي بقناعــات اجملتمــع
الســائدة والثقافــة اجملتمعيــة لديــه بحيــث نصــل بالنتيجــة إلــي اإللغــاء النهائــي لالســتثناء كمــا هــو
احلــال عندمــا مت االنتقــال مــن ســن الــزواج مــن ســن اخلامســة عشــرة كأضــل للفتــاة إلــي الثامنــة عشــرة
مــع اعطــاء اســتثناء لبعــض احلــاالت ،وعليــه فــان هــذا الرفــع مــن شــانه ان يهــيء اجملتمــع لإللغــاء النهائي
الحقـاً.
3.3ان التعليمــات التــي حتكــم منــح االســتثناء والصــادرة مبوجــب املــادة  10مــن قانــون األحــوال الشــخصية
حتتــاج إلــي إعــادة النظــر لضبــط االســتثناء وجعلــه فــي اضيــق احلــدود ،ليكــون اسشــتثناء مبعنــى الكلمة
ال يتوســع فيــه وال يقــاس عليــه.
4.4ممــا ال شــك فيــه ان العنصــر البشــري يلعــب دورا ً هامــا ً فــي ضبــط االســتثناء والتعامــل مــع احلــاالت
التــي تســتحق منــح االســتثناء فعـا ً وذلــك مــن خــال تدريــب القضــاة املعنييــن مبنــح االذن لتكــون اليــة
التعامــل واحــدة مــا أمكــن.
5.5ان مكاتــب االرشــاد والوفــاق األســري تلعــب دورا ً هامـا ً فــي اعــداد الدراســة االجتماعيــة التــي متكــن القاضي
مــن اتخــاذ القــرار مبــدى ضــرورة منــح االذن وبــأن الــزواج يحقــق مصلحــة للفتــاة فعـاً ،وعليــه ال بــد مــن
اخضــاع العاملــن بتلــك املكاتــب للتدريــب والتأهيــل فــي التعامــل مــع طالبــي منــح االذن.
6.6أن التعامــل مــع ظاهــرة زواج القُ صــر تقتضــي ان تكــون هنــاك ارقام ـا ً واحصائيــات دقيقــة وموثوقــة تبــن
نســبة زواج القُ صــر بالفعــل واحلــاالت التــي مت منحهــا االذن واحلــاالت التــي رفضــت للوقــوف علــى أســباب
املنــح وأســباب الرفــض وملعاجلــة االســباب حــال معرفتهــا دون االعتمــاد علــى التخمــن.
7.7ضــرورة بنــاء قاعــدة بيانــات كاملــة حلــاالت الرفــض واملوافقــة وخصائــص الطرفــن االجتماعيــة واالقتصادية،
وأســباب الرفــض أو القبــول للتمكــن مــن حتليــل هــذه املعلومــات والبنــاء عليهــا عنــد اعــداد وتنفيــذ
البرامــج التوعويــة والسياســات املرتبطــة بضبــط والتصــدي لظاهــرة زواج القصــر فــي األردن.
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مالحق
ملحــق رقــم ( )1االعضــاء املشــاركني فــي اجتمــاع املائــدة املســتديرة ملناقشــة البدائــل واحللــول للتعامــل مــع
ظاهــرة زواج األطفــال.
•املؤسسات الوطنية احلكومية و شبه احلكومية:
•وزارة التمية االجتماعية
•وزارة التربية و التعليم
•االمن العام  /دائرة حماية األسرة
•دائرة قاضي القضاة
•دائرة االفتاء العام
•اجمللس الوطني لشؤون األسرة
•مركز دراسات – اجلامعة الهاشمية
•اجمللس األعلى للسكان
•ممثل عن الكنائس املسيحية
•مؤسسات دولية
•املفوضية السامية لشؤون الالجئني
•منظمة انقاذ الطفل
•السفارة النرويجية
•مؤسسات اجملتمع املدني
•احتاد املرأة األردنية
•مجموعة قانون من اجل حقوق اإلنسان « ميزان»
•جمعية النساء العربيات
•مركز عدل للمساعدة القانونية
•جمعية معهد التضامن النسائي األردني
•جمعية فتيات البادية للتنمية
•جتمع جلان املرأة الوطني األردني
•جمعية األسر التنموية
•مركز االرشاد األسري الزرقاء
ملحــق رقــم ( )2اجلهــات التشــريعية املشــاركة فــي جلســة مناقشــة البدائــل و احللــول اخلاصــة بالتعامــل مــع
ظاهــرة زواج األطفــال
•دائرة قاضي القضاة
•دائرة االفتاء العام
•اللجنة القانونية في مجلس االعيان
•اللجنة القانونية في مجلس النواب
•جلنة املرأة وشؤون األسرة
•جلنة املرأة في مجلس االعيان
•ملتقى البرملانيات
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ملحق رقم ( )3منوذج دراسة حالة للمقبلني على الزواج ألعمار ما بني () 18-15
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