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تتزوج واحدة من كل سبع فتيات في املنطقة العربية 
قبل أن تتم عامها الثامن عشر1.  ورمبا تعتقد األسر 

التي تزوج بناتها في مثل هذه السن أن ذلك من 
مصلحة الفتيات، ولكن هذه األسر ال تدرك أنها 

بذلك تنتهك حقوق اإلنسان اخلاصة ببناتها.  فغالباً 
ما يعني الزواج املبكر إنهاء تعليم الفتيات وعالقات 
جنسية قسرية وحمل في سن مبكرة.  وعالوة على 
ذلك، الفتيات الالتي يتزوجن في سن مبكرة عادة ما 

يكن أكثر عرضة للعنف الزوجي مقارنة بالفتيات 
الالتي ينتظرن فترة أطول حتى يتزوجن2.  وغالباً ما 
يؤدي زواج األطفال إلى دميومة دائرة الفقر والتعليم 
املنخفض وارتفاع معدل اخلصوبة واعتالل الصحة، 

وهذه كلها عوامل تعيق التنمية االقتصادية 
واالجتماعية للمجتمعات. 

اليوم، يعد القضاء على الزواج املبكر التزاماً عاملياً 
)انظر اإلطار 1، ص 2(.  وبغرض وضع حقوق الفتيات 

في قلب اجلهود اإلمنائية، مت تدشني اليوم الدولي 
للطفلة في 11 أكتوبر 2011، وقد كان موضوعه هو 

القضاء على زواج األطفال3.  وتقع معظم البالد التي 
تتزوج فيها غالبية الفتيات قبل سن الثامنة عشر 

في أفريقيا جنوب الصحراء.  لكن مناطق جنوب 
وجنوب شرق آسيا معاً هما أكبر منطقتني تضمان 

العدد األكبر من الزوجات األطفال، وذلك بسبب العدد 
الكبير للسكان بتلك املناطق4.

في املنطقة العربية، توجد أعلى نسب لزواج األطفال 
في أفقر البلدان - اليمن والسودان والصومال وجنوب 

السودان - حيث بلغ نصيب الفرد من الدخل عام 
2011 أقل من 2000 دوالر أميركي5.  فثلث الفتيات أو 

حتى أكثر في تلك البلدان تتزوج قبل بلوغهن سن 
الثامنة عشرة )انظر الشكل 1(.  وعلى الطرف اآلخر 
من الطيف، فإن زواج األطفال نادر في تونس واجلزائر 

وليبيا.  أما مصر - وهي أكبر بلد عربي من حيث عدد 
السكان - فهي تضم أكبر عدد من الزوجات األطفال 

في املنطقة.  لكن باملقارنة بجيل مضى، فقد 
انخفضت معدالت زواج األطفال في البالد العربية 

)انظر الشكل 2، ص 2(.  ومع ذلك، ال يزال يوجد عدد 
كبير من الفتيات الالتي يتزوجن في سن صغيرة، وقد 

توقف معدل االنخفاض في الزواج املبكر في بعض 
البلدان مثل العراق، حيث تتزوج 25% من الفتيات 

قبل سن الثامنة عشرة وحوالي 6% تتزوج قبل سن 
اخلامسة عشرة6.  

يقدم موجز السياسات هذا أحدث البيانات حول 
زواج األطفال في املنطقة العربية، التي تضم الدول 

األعضاء في اجلامعة العربية )املمتدة من املغرب 
إلى ُعمان(.  وهو يوضح كيف أن القضاء على زواج 

األطفال سيساعد البالد في حتقيق األهداف اإلمنائية 
لأللفية التي تهدف حملاربة الفقر وحتسني صحة 

اجلميع وجودة حياتهم.  ويؤكد هذا املوجز على أهمية 
تبني مقاربة واسعة للقضاء على زواج األطفال، مبا 

في ذلك حتديد املزيد من السنوات للتعليم اإللزامي، 
وحتديد وتنفيذ السن القانونية الدنيا للزواج، ورفع 
وعي اجملتمع حول الضرر الذي يسببه الزواج املبكر، 

وإشراك األسر في إيجاد طرق ملنع زواج األطفال.  

يتطلب القضاء على زواج 
األطفال جهوداً جماعية 

من كافة اجلبهات: 
االجتماعية واالقتصادية 

والقضائية والدينية 
والسياسية

موجز السياسات

القضاء على زواج األطفال في 
املنطقة العربية

زواج األطفال ينتهك 
حقوق اإلنسان للفتيات 

وله أثر عميق على األسر 
واجملتمعات

شكل 1

نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بني 20 و24 سنة 
الالتي تزوجن قبل أن يبلغن سن الثامنة عشرة

ملحوظة: فلسطني تشير إلى السكان العرب في غزة والضفة الغربية، مبا في 
ذلك القدس الشرقية.

املصادر: جداول خاصة من PAPFAM لليبيا )2007(، سوريا )2009(، والعراق 
واملغرب )2011(.  البيانات اخلاصة باألردن من استقصاء السكان وصحة 

األسرة لعام 2012.  أما البيانات اخلاصة ببقية البالد - فلسطني )2004(؛ 
اجلزائر، جيبوتي، الصومال واليمن )2006(؛ مصر )2008(؛ والسودان وجنوب 

السودان )2010( - فهي من معلومات األطفال، رصد وضع األطفال والنساء، 
 www.childinfo.org/marriage_countrydata.php :التي مت احلصول عليها من

بتاريخ 10 مايو 2013.
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العوامل التي تؤدي لزواج األطفال
َّف بأنه الزواج الذي يكون فيه الزوج  يتعلق الزواج املبكر - الذي يَُعر

أو الزوجة دون سن الثامنة عشرة - أساساً بالفتيات.  عادة ما 
تكون الزوجات األطفال فقيرات، لكن ليس دائماً؛ فكل واحدة 

منها تعاني من ظروف خاصة بها تدفعها للزواج.  وفي حني توجد 
نسبة صغيرة من الزوجات األطفال في املنطقة العربية دون سن 

اخلامسة عشرة، فإن محنتهن عادة ما تخفى عن أعني الناس.  
لكن أحياناً اإلعالم يقوم بتغطية ونشر مثل هذه القصص، 

مثلما حدث عام 2008 في حالة الطفلة جنود علي، وهي زوجة 
في العاشرة من العمر في اليمن دخلت مبفردها إلى محكمة في 
صنعاء وسعت للحصول على الطالق، وهو ما جنحت في احلصول 

عليه بعدما تبنى محام قضيتها.  وقد جذبت قصة جنود انتباه 
العالم حملنة الزوجات األطفال في اليمن - حيث تتزوج واحدة من 
كل عشر فتيات قبل سن اخلامسة عشرة - حني ظهرت قصتها 

في صحيفة مين تاميز ومن ثم أوردتها وسائل اإلعالم العاملية. وقد 
كان لوالد جنود، وهو مهاجر عاطل عن العمل ينحدر من قرية 

ليست بعيدة عن العاصمة، كان له زوجتان و16 طفالً.  وقد كان 
سببه في تزويج جنود لرجل في الثالثينيات من العمر من قريته 

هو إنقاذها من نفس مصير شقيقة له تعرضت لالختطاف وهي 
طفلة من جانب قبيلة منافسة؛ وقد سمح األب للخاطف أن 

يتزوج ابنته إلنقاذ شرف األسرة7.

يعد إنقاذ شرف األسرة - املرتبط باحلفاظ على عذرية الفتيات 
والقضاء على إمكانية )أو حتى الشك في( وجود عالقات عاطفية 

قبل الزواج - يعد سبباً رئيسياً في تزويج األسر لبناتها في سن 
صغيرة.  كما تلعب املغريات املالية دوراً بالنسبة لبعض األسر، 

ألنه في هذه احلالة، األٍسر الفقيرة والتقليدية التي تعطي قيمة 
للفتيان أكبر من الفتيات سيكون لديها فم أقل تطعمه، وغالباً 

ما حتصل على هدايا وماالً من الزوج وأسرته مقابل العروس8.  كما 
أن األسرة املقتدرة قد تزوج فتياتها في سن مبكرة بغرض تكوين 
عالقات أسرية تساعد في بناء حتالفات استراتيجية مع العشائر 

األخرى.  وميثل الضغط اجملتمعي أيضاً جزءاً ال يتجزأ من زواج 
األطفال، حيث أنه كلما تزوجت الفتاة مبكراً، كلما أصبح شرف 

األسرة وسمعتها أكثر أماناً في اجملتمع.

ميثل التعليم طريقة قوية ملنع زواج األطفال، وال سيما اإلبقاء على 
الفتيات في الدراسة حتى املدرسة الثانوية.  ففي دراسة أجريت في 
مصر عام 2012، وضح أن اآلباء املتعلمني كانوا أكثر ترجيحاً لإلبقاء 

على بناتهم في املدرسة وأقل ترجيحاً لتزويجهن في سن صغيرة 

شكل 2

نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بني 20-49 سنة الالتي تزوجن قبل 
سن الثامنة عشرة

املصدر: ICF International, MEASURE DHS STATcompiler، الذي مت الولوج إليه من خالل 
الرابط www.statcompiler.com يوم 10 مايو 2013. 
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اإلطار 1

االتفاقيات الدولية تدين زواج األطفال
هناك عدة اتفاقيات حقوق إنسان دولية تدين زواج األطفال، بدءاً من 

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )1948(.  وتنص كل هذه االتفاقيات 
على املوافقة احلرة والكاملة لطرفّي الزواج، وعلى وصف زواج 

األطفال بأنه ممارسة ضارة، وتنص كذلك على حماية حقوق األطفال 
من كل أشكال االستغالل.  وتضم هذه االتفاقيات:

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة لعام 1979   •
)CEDAW(، وهي االتفاقية الدولية الرئيسية التي حتدد حقوق 

الفتيات والنساء وتطالب احلكومات بإدانة كل أشكال التمييز ضد 
الفتيات والنساء وإتباع كافة السبل املناسبة للقضاء عليه. 

اتفاقية حقوق الطفل لعام CRC( 1989(، وهي اتفاقية دولية   •
ملزمة حول حقوق ورعاية األطفال )أي دون سن الثامنة عشرة(، 

وهي تطلب من احلكومات حماية األطفال من مخاطر تشويه 
األعضاء التناسلية لإلناث وزواج األطفال واإلجتار بهم ألغراض 

اجلنس

•  امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته لعام 1990 يقر أن األطفال 
)أي دون سن الثامنة عشرة( يحتاجون رعاية خاصة وحماية 

قانونية.

برنامج العمل لعام 1994 اخلاص باملؤمتر الدولي للسكان والتنمية   •
التابع لألمم املتحدة يطالب البالد بالقضاء على زواج األطفال 

ويؤكد املسؤوليات االجتماعية التي يستتبعها الزواج في برامجها 
التعليمية.

املصادر: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضداملرأة                      
www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm؛ 

اتفاقية حقوق الطفل www.unicef.org/crc/؛ امليثاق األفريقي حلقوق الطفل 
ورفاهيته    www1.umn.edu/humanrts/africa/ afchild.htm؛ 

 www.unfpa.org/public/home/ publications/pid/1973  برنامج العمل
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مقارنة باآلباء الذين حصلوا على تعليم بسيط، أو لم يحصلوا على 
تعليم على اإلطالق9.  يعد التعليم في املدارس جزءاً أساسياً في 

سن املراهقة بالنسبة للفتيات والفتيان على حد سواء.  فباإلضافة 
إلى معرفة القراءة والكتابة واحلساب، توفر املدارس مكاناً آمناً 

للفتيات للتفاعل مع نظرائهن وتطوير مهارات التفاوض ومتابعة 
قدوات نسائية خارج دوائر األسرة.  وغالباً ما تتعرض الزوجات 

األطفال للعزلة، كما أنهن أكثر احتماالً للتعرض للعنف املنزلي.  
وقد وجدت دراسة حديثة عن ضحايا العنف من النساء في اليمن 

أن نصف احلاالت املوجودة في مأوى مبدينة عدن كانت بسبب الزواج 
املبكر10. 

كسر دائرة الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية 
لأللفية 

من شأن القضاء على زواج األطفال أن يُْسِهم في اجلهود الرامية 
لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وهي مجموعة من ثمانية أهداف 

مترابطة تتناول الفقر في جوهرها.  ميكن أن يُنَْظر لزواج األطفال 
كسبب ونتيجة للفقر واملكانة املتدنية للفتيات والنساء.

األهداف اإلمنائية لأللفية، الهدف األول: القضاء على الفقر املدقع 
واجلوع.  يؤدي زواج األطفال إلى مترير دائرة الفقر والصحة املعتلة 

والتعليم املنخفض من جيل إلى جيل.  فالفتيات من األسر الفقيرة 
أكثر ترجيحاً من الفتيات في األسر األكثر ثراء في أن يصبحن زوجات 

أطفال.  ففي مصر وسوريا، الفتيات الالتي ينتمني ألفقر ُخمس من 
السكان هن أكثر احتماالً مبقدار أربعة أضعاف على األقل ألن يتزوجن 

قبل أن يتممن عامهن الثامن عشر مقارنة بالفتيات الالتي ينتمني 
للُخمس األكثر ثراء من السكان.  )انظر الشكل 3(. 

األهداف اإلمنائية لأللفية، الهدف الثاني: حتقيق تعميم التعليم 
االبتدائي.  الفتيات الالتي يكملن املدرسة االبتدائية لديهن فرصة 

ملواصلة تعليمهن للمستوى الثانوي واملستويات األعلى.  ومن شأن دعم 
الفتيات في البقاء باملدرسة وتأجيل الزواج واإلجناب أن يترجم إلى فرص 

أكبر لهن وألوالدهن، حيث أن ذلك يسمح لهن بتطوير مهارات جديدة 
وحتقيق دخل.  يبني الشكل 4 أن الفتيات الالتي أكملن التعليم الثانوي 

هن أقل احتماالً بكثير أن يتزوجن في سن صغير مقارنة بنظيراتهن 
األقل تعليماً.

األهداف اإلمنائية لأللفية، الهدف الثالث: تعزيز املساواة بني اجلنسني 
ومتكني املرأة.  يلزم أن يكون القضاء على زواج األطفال جزءاً ال يتجزأ 

من اجلهود الرامية لتعزيز املساواة بني اجلنسني في املنطقة.  فالزوجة 
الطفلة لديها فرصة قليلة في أن تطور الوعي بحقوقها، وهي ليست 
في وضع يسمح لها باملطالبة بها.  وفي معظم األحيان، تكون الزوجة 
الطفلة أصغر بكثير من زوجها )انظر الشكل 5، ص 4(، وهو األمر الذي 

يضيف إلى ميزان القوة غير املتكافئ بني الزوجة وزوجها - وأسرة زوجها.  
يعد الزواج من األسباب الرئيسية في عدم بقاء الفتيات في املدرسة، 

وهو بذلك يقضي على فرصهن في احلصول على وظائف ذات راتب أفضل 
ووظائف صنع القرار خارج البيت.  اثنان من مؤشرات رصد التقدم احملرز 

نحو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية هما “نصيب املرأة في الوظائف 
التي تدر دخالً في القطاع غير الزراعي” و”نسبة املقاعد التي تشغلها 

النساء في البرملان الوطني”.  الزوجات األطفال أقل احتماالً في احلصول 

شكل 3

نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بني 20-24 عاماً الالتي تزوجن قبل سن 18 على 
أساس ُخمس الثروة 

شكل 4

نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بني 20-24 عاماً الالتي تزوجن قبل سن 18، على 
أساس التعليم

ملحوظة: أخماس الثروة )خمس مجموعات ذات أحجام سكانية متساوية( قائمة على أساس 
مؤشر أصول األسر املعيشية التي مت استطالع رأيها.  البيانات موضحة لألخماس األولى )األفقر(، 

الثالث )األوسط( واخلامس )األكثر ثراء(.
املصدر: االستقصاء الدميوغرافي والصحي ملصر عام 2008؛ واستقصاء سوريا لعام 2009 من 

.PAPFAM إعداد

املصدر: جداول خاصة من إعداد PAPFAM لليمن )2003(، سوريا )2009( واملغرب )2011(.

٢

٣٠

١٩

٥

٢٦

٢٠

٦

مصر، ٢٠٠٨

اخلمس 
األكثر فقراً

اخلمس 
األوسط

اخلمس 
األكثر ثراء

اخلمس 
األكثر فقراً

اخلمس 
األوسط

اخلمس 
األكثر ثراء

سوريا، ٢٠٠٩

اليمن سوريا املغرب

إكمال التعليم االبتدائي/
بعض التعليم الثانوي

ال تعليم /إكمال التعليم الثانوي+
بعض التعليم االبتدائي

٢٣

٢٩

٢

١٩

١٠

٣٨

٢٨

٧

٠٫٢



www.prb.orgالعربية املنطقة  زواج األطفال في  القضاء على       4

األكثر فقراً في اجملتمع، قد أكملن منوهن اجلسدي، وقد يعانني من سوء 
التغذية، وهو ما يزيد من خطورة املضاعفات التي تستلزم رعاية طبية، 

مبا في ذلك ناسور الوالدة )أي التمزقات الداخلية التي ميكن أن تفضي 
إلى سلس البول مدى احلياة(15.   

األهداف اإلمنائية لأللفية، الهدف السادس: مكافحة فيروس نقص 
املناعة البشرية/اإليدز، واملالريا وأمراض أخرى.  الزوجات األطفال 

معرضات على نحو خاص خلطر اإلصابة باألمراض املنقولة عن طريق 
االتصال اجلنسي - مبا في ذلك فيروس نقص املناعة البشرية - وذلك 

ألسباب بيولوجية واجتماعية على حد سواء.  فالشابات أكثر عرضة 
من الناحية البيولوجية لإلصابة مقارنة بالسيدات األكبر سناً بسبب 

األجهزة التناسلية واملناعية غير املكتملة من ناحية النضج16.  إضافة 
إلى ذلك، تتعرض الزوجات الشابات خلطر العدوى باألمراض املنقولة 

عن طريق االتصال اجلنسي لو كان أزواجهن قد خضن جتارب وعالقات 
جنسية متعددة قبل الزواج.  عالوة على ذلك، الزوجات الشابات لديهن 
قدرة بسيطة على أن يطلنب من أزواجهن األكبر سناً أن يرتدوا العوازل 

الذكرية أو أن ميتنعوا عن ممارسة اجلنس.  وجدت دراسة أجريت في ُعمان 
أن 4% من النساء املتزوجات الالتي في سن اإلجناب يعانني من األمراض 

املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي، وأن النساء الالتي تتراوح أعمارهن 
بني 15 و24 عاماً أكثر عرضة مبقدار الضعف في اإلصابة بهذه األمراض 

مقارنة بالنساء الالتي تتراوح أعمارهن بني 25 و49 عاما17ً.

األهداف اإلمنائية لأللفية، الهدفان السابع والثامن: “كفالة 
االستدامة البيئية” و”إقامة شراكات عاملية من أجل التنمية” على 

التوالي.  من شأن القضاء على الزواج املبكر أن يساعد في إبطاء النمو 
السكاني وهو ما من شأنه أن يعطي البالد العربية الوقت إلقامة البنية 

التحتية الالزمة للتعامل مع شعوبها املتزايدة ومع التدهور البيئي.  
فمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بها أقل معدل لنصيب الفرد 

من املياه العذبة املتجددة مقارنة بأية منطقة بالعالم18.  واملنطقة 
اآلن لديها الفرصة لتطوير شراكات بني البالد واملؤسسات اإلقليمية 

ملساعدة البالد العربية الفقيرة في املوارد في إجراء أبحاث ورسم برامج 
للقضاء على زواج األطفال والتعجيل بتقدم املنطقة نحو حتقيق 

األهداف اإلمنائية لأللفية وما ورائها. 

متثل األهداف اإلمنائية لأللفية وغاياتها، التي يفترض أن تتحقق بحلول 
عام 2015، متثل أدوات مفيدة جلهود التنمية العاملية ورصد التقدم الذي 

حترزه البالد.  وباالستفادة من جتربة األهداف اإلمنائية لأللفية وبالتركيز 
على مظاهر التفاوت، يستعد اجملتمع الدولي لتقدمي األهداف اإلمنائية 

ملرحلة ما بعد العام 2015، وهو ما يوفر فرصة لتضمني غاية أخرى 
تتمثل في القضاء على زواج األطفال.

ثمة حاجة ملقاربات واسعة
إن القوى التي تكمن وراء زواج األطفال معقدة ومترابطة، ومن ثم 

يتطلب القضاء على تلك املمارسة جهوداً جماعية من كافة اجلبهات: 
االجتماعية، االقتصادية، القضائية، الدينية والسياسية. وينبغي أن 
يكون تناول الشواغل الدينية وتثقيف الزعماء الدينيني حول مخاطر 

الزواج املبكر مكوناً رئيسياً في مثل هذه اجلهود. 

إصالح قوانني األسرة

في املنطقة العربية، التمييز بني اجلنسني متأصل في قوانني األسرة 
التي تنظيم عالقات الزوج والطالق واإلعالة واألبوة وحضانة األطفال 

على وظائف مربحة.  وألن زواج األطفال يؤثر على وضع الفتيات طوال 
حياتهن، فإن فرصهن في احلصول على مناصب عامة، مثل انتخابهن في 

البرملان، تكون بعيدة املنال.

األهداف اإلمنائية لأللفية، الهدف الرابع: تخفيض معدل وفيات 
الطفل.  إن إجناب األطفال في مرحلة املراهقة املبكرة واملتوسطة له 

عواقب خطيرة على صحة األم والطفل على حد سواء.  فاألطفال 
املولودون لفتيات مراهقات أكثر احتماالً ألن يولدوا قبل موعدهم وألن 

يكونوا بوزن منخفض عند امليالد، وهي ظروف لها تأثير طويل األجل على 
صحة الطفل ومنوه وتعرضه خلطر الوفاة قبل أن يكمل عامه األول.  كما 

يزداد معدل املواليد املوتى والوفيات أثناء األسبوع األول من احلياة مبقدار 
50% بني األطفال املولودين ألمهات دون سن العشرين مقارنة باألطفال 

املولودين ألمهات في العشرينات من العمر11.

األهداف اإلمنائية لأللفية، الهدف اخلامس: حتسني الصحة حتسني 
صحة االمهات.  تعد املضاعفات من احلمل والوالدة السبب الرئيسي 

للوفاة بني الفتيات الالتي تتراوح أعمارهن بني 15 و19 عاماً في البالد ذات 
الدخل املنخفض واملتوسط12.  وعادة ما يؤدي الزواج املبكر إلى احلمل 
املبكر واخلصوبة العالية.  عالوة على ذلك، الفتيات الالتي يتزوجن في 

سن صغيرة عادة ما ال يكن قادرات على اتخاذ قرارات صحية هامة، مثل 
ممارسة تنظيم األسرة لتجنب احلمل غير املرغوب فيه13.  كما أن الفتيات 

دون سن اخلامسة عشرة أكثر احتماالً مبقدار خمسة أضعاف ألن مينت 
من أسباب تتعلق باحلمل والوالدة مقارنة بالنساء الالتي في العشرينات 

من العمر14.  وقد ال تكون املراهقات احلوامل، وال سيما من القطاعات 

شكل 5

نسبة النساء املتزوجات الالتي تتراوح أعمارهن بني 15-49 سنة املتزوجات بأزواج 
يكبرهن بعشر سنوات على األقل، على أساس سن النساء عند الزواج

املصادر: جداول خاصة من إعداد PAPFAM للمغرب والعراق )2011(.
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وامليراث.  باستثناء تونس، حيث قوانني األسرة مستمدة بصورة أساسية 
من املصادر العلمانية، فإن قوانني األسرة في البالد العربية مستمدة 
أساساً أو فقط من تفسيرات الشريعة اإلسالمية التي حتدد حقوقاً 

ومسؤوليات مختلفة للرجال والنساء19.  وحتد هذه القوانني، إلى جانب 
قيم اجملتمع الذكوري، من حركة النساء وتعطي املزايا لألقارب من الذكور 

- وبصورة خاصة “الوصاية” على النساء في مجاالت صنع القرار في 
اجملال العام.  فغالباً ما تتم تعامالت املرأة مع الدولة واجملتمع من خالل 

األب واألعمام واألشقاء واألزواج وغيرهم من األقارب الذكور.  ويُْسَتخدم 
وضع املرأة الشابة كشخص تابع للوصي الذكر لتبرير مواطنتها من 

الدرجة الثانية والسماح بتزويجها وفقاً لتقديره.  

فوصاية الذكر، وحق الرجل احلصري في تعدد الزوجات، والطالق من جانب 
واحد - وكلها أمور مكرسة في قوانني األسرة املستمدة من الشريعة 

- غالباً ما تناقش في سياق القيم الدينية مقابل القيم العلمانية.  
ولتجاوز مثل هذا اإلطار املزدوج، يتطلع نشطاء حقوق اإلنسان املسلمون 

ومؤيدوهم من الرجال والنساء يتطلعون إلى القرآن والُسنة لتطوير 
تفسيرات جديدة أكثر مساواة لقانون األسرة.  يؤمن هؤالء النشطاء أن 

اإلسالم في جوهره ينادي باملساواة، وأن األجزاء من الشريعة التي أدخلت 
في قوانني األسرة كانت تفسيرات قام بها رجال لهم أراء مستمدة من 

تقاليد اجملتمع الذكوري20. 

لقد كان اجملتمع املدني املغربي في طليعة مثل هذه األنشطة وحقق 
تغييراً في قوانني األسرة املغربية بعد سنوات من النضال.  في عام 

2003، مت تدشني قانون األسرة املغربي اجلديد كقفزة هائلة في حقوق 
املرأة والطفل.  وبإمكان عدة خصائص في القانون املغربي أن تؤثر بصورة 

مباشرة على ممارسة زواج األطفال:21

احلد األدنى للسن القانوني للزواج هو 18 سنة للرجال والنساء.  •

املرأة البالغة يحق لها الوصاية الشخصية ويجوز لها أن متارسها   •
بحرية وبصورة مستقلة.

املرأة لها احلق في فرض شرط في عقد الزواج يلزم الزوج باالمتناع عن   •
الزواج من أخريات. 

حق الطفل في االعتراف ببنوته محفوظ في احلاالت التي ال يتم فيها   •
تسجيل الزواج بصورة رسمية.

تطبيق السن القانوني للزواج

إن حتديد وتطبيق السن القانوني للزواج الزم حلماية الفتيات.  يحتاج 
القضاة ووكاالت إنفاذ القوانني للتدريب، وينبغي إقامة نظام جيد 

لتسجيل املواليد للتأكد من أن الفتيات لهن مستندات جيدة تثبت 
أعمارهن.  هناك عدد من البالد العربية، مثل مصر والعراق واألردن 

واملغرب، التي حددت بالفعل احلد األدنى لسن زواج الفتيات عند سن 
الثامنة عشرة، لكن القوانني ليست قوية أو واضحة مبا فيه الكفاية22.  

ونتيجة لذلك، تستغل األسر الثغرات التي تعطي القضاة مساحة 
للمناورة للسماح للفتيات القاصرات بالزواج بناء على طلب أوصيائهم.  

في األردن على سبيل املثال كانت هناك أكثر من 16000 حالة زواج 
لفتيات دون سن الثامنة عشرة في عامّي 2010 و2011، وهي متثل %15 

من الزواج األول لإلناث23.

اإلطار 2

برنامجان يسعيان لتأجيل الزواج
يستهدف مشروع “إشراق” الفتيات املستضعفات في صعيد مصر1.  ويهدف 

هذا املشروع، الذي مت تدشينه عام 2001، إلى حتسني الفرص التعليمية والصحية 
واالجتماعية عن طريق توفير مساحات تعلم آمنة للفتيات.  وهذا املشروع يوفر 

مهارات القراءة والكتابة واحلساب خارج املدرسة للفتيات إضافة إلى املهارات 
احلياتية، وأيضاً الرياضة، وهي املرة األولى في مصر، إلعدادهن لالندماج في 

الدراسة الرسمية.  تلتقي الفتيات التي تتراوح أعمارهن بني 13 و15 سنة مع 
منسقات مشروع إشراق أربع مرات أسبوعياً ملدة 24 شهراً، وبعد ذلك يحضرن 

اختباراً للسماح لهن بدخول النظام املدرسي العمومي؛ وعادة ما جتتاز أكثر من 
90% منهن هذا االختبار.  واملنسقات هن نساء محليات أنهني املدرسة الثانوية 
ويخدمن كقدوات.  وقد توسع هذا املشروع، الذي بدأ كمشروع دليلي في أربعة 
مجتمعات ريفية في محافظة املنيا، ليشمل مجتمعات ريفية في محافظات 
الفيوم وسوهاج وقنا في صعيد مصر، وأصبح اآلن يشمل أكثر من 3000 فتاة.  

كما يشمل البرنامج الوالدين والزعماء احملليني والفتيان للمساعدة في خلق بيئة 
مفضية إلى التغيير االجتماعي.

كان “السن اآلمن للزواج” مشروعاً دليالً لعام واحد أجري عام 2009 في 
محافظة عمران اليمنية في مديريات السود والسودة حيث 8% فقط من 

الفتيات الالتي تتراوح أعمارهن بني 15 و17 سنة يذهنب للمدرسة2.  وقد قام 
املشروع بتدريب 20 معلماً مجتمعياً متطوعاً من الذكور و20 من اإلناث، مبن 

فيهم زعماء دينيون وممرضات قابالت.  أجرى املعلمون مسحاً أساسياً على 400 
أسرة معيشية لتقييم املعارف واملواقف واملمارسات ذات الصلة بزواج األطفال.  

كانت أغلبية السكان من األميني )1% فقط من النساء حصلن على بعض 
التعليم الدراسي(؛ و38% من األمهات ولدن أول أوالدهن قبل سن الثامنة عشرة؛ 

وكل أسرة كان لها في املتوسط 7.6 طفل.  أجرى املعلمون اجملتمعيون أكثر 
من 1300 تدخالً للتواصل، ووصلوا إلى ما يقرب من 29000 شخص، وكان لهم 

تأثير كبير في تأجيل أو منع زيجات 53 طفلة و26 طفالً.  ومن أجل الوصول إلى 
اجلمهور املستهدف فيما يتعلق بالعواقب السلبية لزواج األطفال، فقد عقدوا 
مناقشات دورية ومترينات لعب أدوار ورواية قصص وجلسات شعرية في املدارس 

واملراكز الصحية واملساجد والتجمعات االجتماعية.  كما نظموا معارض 
شهرية حيث قدمت عيادة متنقلة للنساء خدمات صحة إجنابية وخدمات 

لصحة األطفال.  وكانوا يقدمون الدعوة للمتحدثني املؤثرين، مثل احملافظ وغيره 
من املسؤولني احملليني، للحديث في املعرض حول مخاطر زواج األطفال، كما مت 
عرض فيلم عن فتاة مينية مت تزويجها في سن مبكرة وماتت جراء آالم الوضع.  
ثم قام املعلمون اجملتمعيون بتنظيم مناقشة عن عواقب زواج األطفال.  وفي 

نشاط منفصل، استعان املعلمون اجملتمعيون بطالب تتراوح أعمارهم بني 9 
و15 سنة إلعداد وأداء مسرحيات مدرسية عن العواقب الصحية واالجتماعية 
للزواج املبكر وأهمية إكمال املدرسة الثانوية، وأطلقوا مسابقة لعمل مجلة 
بني 20 مدرسة.  كما شاركوا في اختيار عشر أسر منوذجية )خمسة من كل 

مديرية( ممن أرجئوا زواج فتياتهم وتأكدوا من إمتامهن للمدرسة الثانوية.  وقد مت 
توسيع املشروع الدليلي ليشمل مديريات أخرى في محافظة عمران.

املراجع
1  Population Council, “Ishraq: Bringing Marginalized Rural Girls Into Safe  

Learning Spaces in Upper Egypt,” accessed at www.popcouncil.org/projects/ 
40_IshraqSafeSpacesGirls.asp, on Jan. 8, 2013.

2  Leah Sawalha Freij, “Safe Age of Marriage in Yemen: Fostering Change in Social 
Norms, A Case Study,” Extending Service Delivery, accessed at www.esdproj.org/ 
site/PageServer?pagename=publications_legacy, on Jan. 8, 2013. 
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تغيير املواقف حول الزواج املبكر من خالل حمالت مستهدفة   •
واستخدام وسائل اإلعالم اجلماهيرية، مع إظهار فوائد املدرسة 

بالنسبة للفتيات ومخاطر الزواج املبكر.

ينبغي طلب املساعدة من الزعماء اجملتمعيني، مبن فيهم الزعماء 
الدينيون، في تغيير املواقف حول وضع حقوق الفتيات والنساء، مبا في 

ذلك تغيير مواقفهم هم أنفسهم إذا كانوا يدعمون زواج األطفال.  في 
العراق، على سبيل املثال، ثلث الرجال يعتقدون أن األب له احلق أن يزوج 

ابنته قبل السن القانوني، وهو 18 عاماً؛ وأكثر من نصفهم يعتقدون 
أن الزوج له احلق أن يضرب زوجته إذا عصت األوامر )انظر الشكل 6(.  وال 

تقتصر هذه املواقف على العراق أو الرجال.  ففي دراسة حديثة أجريت 
على الشباب في مصر، قالت ثالثة أرباع النساء أن الزوج له احلق في 

ضرب زوجته في ظروف معينة؛ وقالت نسبة مشابهة من النساء إنه 
ينبغي على الزوجة أن حتصل على إذن زوجها في كل شيء تفعله24.

ينبغي أيضاً متكني األسر واجملتمعات احمللية من استحداث مساحات آمنة 
وعمومية للتفاعل والنمو خالل سنوات املراهقة شديدة األهمية، بعيداً 

عن العالقات اجلنسية القسرية واإلجناب.  وميكن لوزارات األوقاف في 
البالد العربية أن تلعب دوراً حاسماً في توصيل مثل هذه الرسائل.  كما 

ميكن إلنشاء خطوط ساخنة مجتمعية وجلان حلماية األطفال أن تساعد 
في حتديد ودعم الفتيات املعرضات للخطر.

ويلعب اإلعالم دوراً رئيسياً في رفع الوعي حول قضية زواج األطفال.  
ميكن للصحفيني أن يستخدموا البيانات احملَُدَّثة إلطالع املدافعني عن 

حقوق اإلنسان والزعماء الدينيني وصنّاع السياسات عن اآلثار السلبية 
لزواج األطفال وذلك بتغطية هذه القضية من زوايا مختلفة - االنتهاك 
غير القانوني حلقوق اإلنسان للفتيات، الضرر النفسي واجلسدي على منو 

الفتيات، واآلثار السلبية على األسر واجملتمعات.

كما أن األسر قد تتجاهل القانون عن طريق الترتيب حلفل زواج ديني 
لبناتها القاصرات ثم االنتظار لتسجيل الزواج رسمياً بعدما يبلغن سن 

الثامنة عشرة.  في مثل هذه احلاالت، إذا لم يتم تسجيل الزواج وقرر 
الزوج أن يتركها، فإن الزوجة الطفلة تُتْرَك بدون حماية قانونية لنفسها 

وأطفالها. 

زيادة الوعي العام

يلزم أن تسير عملية تعزيز وتنفيذ قوانني األسرة جنباً إلى جنب مع 
عملية رفع وعي اجملتمعات حول مخاطر زواج األطفال والتأكد من توفير 

الفرصة للفتيات لاللتحاق باملدرسة نظراً ألن حتركاتهن مقيدة )انظر 
اإلطار 2(.  في اجملتمعات الريفية باليمن، على سبيل املثال، فإن عدم 

توافر العدد الكافي من مدارس البنات ميثل رادعاً كبيراً أمام األسر التي 
ال تريد إرسال بناتها إلى مدارس بعيدة جداً عن البيت.  كما ميكن لزيادة 
سنوات التعليم اإللزامي أن تطيل من أمد الفترة الزمنية التي تتواجد 

فيها الفتاة في املدرسة وعدم إتاحتها للزواج.  عالوة على ذلك، فإن 
السياسات والبرامج ميكن أن تثني عن الزواج املبكر عن طريق: 

تشجيع الوالدين على اإلبقاء على بناتهن في املدرسة إلى أن يكملن   •
املدرسة الثانوية، ودعم التكاليف بالنسبة لألسر ذات املوارد املالية 

احملدودة.

رفع الوعي العام حول حقوق األطفال في التعليم واحلماية ضد   •
االستغالل.

اإلطار 3

الوصول إلى النساء المتزوجات الشابات
هناك حاجة للتطرق الحتياجات الزوجات األطفال.  وتتضمن هذه 

اجلهود ما يلي:

التأكد من قدرة الفتيات املتزوجات الشابات على مواصلة   •
تعليمهن.

تقليل الضغط املمارس على الزوجات الشابات ألن يحملن.  •

حتسني وصلوهن لرعاية الصحة اإلجنابية، مبا في ذلك مشورة   •
تنظيم األسرة وخدماتها.

متكينهن من برامج تدريبية لتحسني مهاراتهن احلياتية وضمان   •
قدرتهن على كسب الرزق إذا كن بحاجة لذلك.

توفير اخلدمات لضحايا العنف األسري.  •

شكل 6

تصور الرجال العراقيني حلقوقهم

نسبة الرجال الذين يعتقدون أن لهم احلق في:

UN Iraq, Women in Iraq Factsheet (New York: UN, 2013) :املصدر

إجبار ابنتهم على الزواج 
ضد رغبتها 

إجبار ابنتهم على الزواج 
قبل السن القانونية (١٨)

منع الزوجة 
من التعليم 

منع الزوجة من 
املشاركة السياسية 

منع الزوجة من 
العمل خارج املنزل 

ضرب الزوجة إذا 
خرجت بدون إذن 

ضرب الزوجة إذا 
لم تطع 

٥٦

٥٠

٤٧

٤٠

٣٧

٣٣

١٦
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احلصول على االلتزام السياسي 
تبني األدلة أن البرامج التي حتاول متكني الفتيات وتقدمي حوافز لألسر 

ميكن أن تكون فعالة في منع زواج األطفال، لكن البرامج القائمة في 
املنطقة قليلة للغاية ومشتتة، ومحدودة النطاق بحيث يتعذر أن يكون 
لها أثر على املستوى الوطني25.  في مصر، على سبيل املثال، انخفضت 

نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بني 20 و24 عاماً والالتي يتزوجن 
قبل بلوغ سن الثامنة عشرة من 20% عام 2000 إلى 17% في عام 

2008.  لكن في السنوات العشر بني عامّي 2000 و2010، يَُقدَّر أن العدد 
الفعلي لهؤالء النساء قد ازداد بحوالي 10% بسبب زيادة سكان البالد26.  

وتتطلب ضخامة حجم اجلهود الالزمة للقضاء على زواج األطفال في 
املنطقة العربية تتطلب التزامات سياسية جماعية، مدعومة بدعم 

مالي وإجراءات ملموسة، على املستويني الوطني واإلقليمي.  وفي 
نفس الوقت، من املهم الوصول إلى النساء املتزوجات الشابات وتلبية 

احتياجاتهن )انظر اإلطار 3، ص 6(.

بعض املنظمات الدولية واإلقليمية، مثل منظمة التعاون اإلسالمي 
واجلامعة العربية، هي اآلن في وضع مناسب لتبني قضية القضاء على 
زواج األطفال كجزء من أجندة التنمية باملنطقة، وذلك عن طريق حتديد 

“املناطق الساخنة” في املنطقة حيث تقع زيجات األطفال، وأيضاً عن 
ن السياسات والبرامج، وتطوير  طريق دعم األبحاث التي ميكن أن حُتَسِّ

قواعد البيانات اخلاصة بالبرامج الناجحة التي أظهرت نتائج في اإلبقاء 
على الفتيات في املدرسة وتأجيل الزواج.  وعلى املستوى الوطني، 

حتتاج الوكاالت احلكومية واملنظمات غير احلكومية أن تتخذ خطوات 
مشابهة بالتعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية وفيما بينها لضمان 

االستخدام الفعال للموارد الشحيحة.  

االستنتاجات  
متثل مسألة زواج األطفال قضية اجتماعية وصحية وإمنائية شديدة 
األهمية في املنطقة العربية.  وتنتهك هذه املمارسة حقوق اإلنسان 

للفتيات ولها تأثير كبير على األسر واجملتمعات وتدمي دائرة الفقر 
والتعليم املنخفض واإلجناب املبكر واعتالل الصحة.  هناك حاجة اللتزام 

سياسي إقليمي جماعي إلعطاء هذه القضية األولوية في األجندة 
اإلمنائية للمنطقة.  وحتتاج املنظمات احلكومية وغير احلكومية في 

البالد العربية من كل القطاعات وعلى كافة املستويات أن تتعاون لرفع 
الوعي اجملتمعي حول الصحة اجلنسية واإلجنابية والعواقب الضارة 

لزواج األطفال.  وهناك حاجة أيضاً لبرامج وسياسات عامة ملساعدة 
الفتيات دون سن الثامنة عشر في البقاء في املدرسة وخارج سوق 

الزواج، كما توجد حاجة لتطبيق القوانني التي متنع أولياء األمور من 
السماح بزواج الفتيات القاصرات.  ومن شأن القضاء على زواج األطفال 

أن يحمي حقوق الفتيات في احلصول على التعليم واحلماية، وأن ينقذ 
ن صحة األسرة  حياة األمهات الشابات وأوالدهن حديثي الوالدة، ويَُحسِّ
ورفاهها.  وحيث أن األسر لديها تأثير هائل في زيجات بناتها، فإنه ثمة 

حاجة إلشراك األسر في احللول نظراً لدورها الرئيسي في ضمان االنتقال 
الصحي للفتيات نحو البلوغ.  

كلمات شكر
مت إعداد موجز السياسات هذا بواسطة فرزانة رودى فهيمى، مديرة 

برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا في املكتب املرجعي للسكان؛  
ود. شيماء إبراهيم، طبيبة أمراض نساء ووالدة واختصاصية صحة 

إجنابية في وحدة الصحة اإلجنابية وصحة األطفال بوزارة الصحة 
العراقية.  

نتوجه بالشكر اخلاص ألحمد عبد املنعم ومنى السيد أحمد من 
مشروع صحة األسرة بني البالد العربية (PAPFAM) التابع جلامعة الدول 

العربية الذي قدم البيانات من استقصاءات PAPFAM، وطارق يحيى 
القباصي من اجلهاز املركزي لإلحصاء باليمن الذي قدم بيانات إضافية 

حول اليمن.  وأيضاً نتوجه بالشكر لألشخاص التالية أسماؤهم الذين 
راجعوا النسخ اخملتلفة من هذا املوجز وقدموا تعليقات مفيدة: رشيدة 

احلمداني، مستشارة رئيس وزراء اليمن؛ نهلة عبد التواب من مكتب 
مجلس السكان بالقاهرة؛ عيسى املصاروة من اجلامعة األردنية؛ روث 

ديكسون مولر، استشارية صحة إجنابية؛ مها العدوي من املكتب 
اإلقليمي لصندوق األمم املتحدة للسكان بالدول العربية؛ منتصر كمال 

من مكتب مؤسسة فورد بالقاهرة؛ هالة يوسف، استشارية الصحة 
اإلجنابية وأستاذة الصحة العامة بكلية طب القصر العيني؛ وتشارلوت 

فيلدمان-جيكوبس من املكتب املرجعي للسكان.  قامت استشارية 
الصحة اإلجنابية لوري أشفورد بتحرير هذا املوجز وقدمت تعليقات 

مفيدة طول عملية اإلعداد. 

هذا العمل من متويل مكتب مؤسسة فورد بالقاهرة. 

قامت املبادرة اإللكترونية للصحة اإلجنابية بالعربية التابعة لهيئة 
جينيوتي للمشاريع الصحية Gynuity بتمويل إصدار هذا الكتيب 

باللغة العربية.

سيتم نشر نسخة معدلة من هذا املوجز في موقع
 Qscience (www.qscience.com)
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