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 زواج القارصات و إنتهاك الطفولة

 

 ة: مقدم

 

  آلتعددت ا
 
ت العادات الس ةيمجتمعاتنا العرب فات ف ون قاليد ية وبدأ المجتمع بإتباع تيبلو كثر عتثر

ون يث أصبح الكثيالصواب، بحنها أب  .لقتبعون هذا المنطثر

، ويعود و  ايدة عىل امتداد الوطن العربر 
تعتثر ظاهرة زواج القارصات من الظواهر االجتماعّية المث  

  ذلك إىل األوضاع والظروف االقتصادّية السائدة،
 
   السبب ف

 
  ف

ّ  إىل الجهل المتفش 
ً
إضافة

المجتمعات حول عواقب ومخاطر هذا الزواج، فعدم الوع  الفكري، وعدم إدراك تبعات هذه 

  الواقع يؤدي إىل
 
انتشار هذه الظاهرة، وذلك من  الظاهرة، وفهم األمور بصورٍة ُمغايرة لما ه  عليه ف

 زواج الفتيات القارصات هو تحصير  لُه خ
ّ
  الواقع هذا األمر غثر صحيح ّن،الل اعتقادهم بأن

 
، وف

اءة األطفال، بسبب عدم نضوجهم، وإحاطتهم بالمعن  زواج القارصات هو حيث يعتثر   لثر
ً
ا تدمثر

  لل
 .ات ِجسامزواج وما يتبعه من أعباء ومسؤوليالحقيق 

 

عتثر األس
ُ
ة األساسّية ألي مجتمع، ولهذا وجب االعتناء بأسس تكوينها من ِقَبل يبنرة ه  الـت

 إىل السع  والتأكيد عىل أسس ترابطها، وذلك بهدف تماسكها، وضمان 
ً
المجتمعات، إضافة

د القران بير  الزوجير  استمراريتها منذ اللحظة 
ْ
ولهذا وجب وضع ضوابط لتأسيس أي  ،األوىل لعق

 من اللحظة األوىل
ً
 . لير  عىل بناء األرسة أو رعايتها  الختيار األزواج المقبأرسة، بدءا

 

 ما؛ 
ً
 نوعا

ً
ومن هنا ُيمكن إدراك مدى أهمّية وخطورة زواج القارص، حيث ُيعتثر هذا المصطلح حديثا

ة، إضافة لكل ما يحيط بهذا الزواج من سلبّيات وإيجابّيات    األصل يطلق عليه زواج الصغثر
 
ألنه ف

  الواقع ا
 
ير  عىل االقل طفال" هو الزواج الذي أل زواج ا" ،ر ـــــــلُمعاصإن وجدت ف

ٌ
يه أحد الطرف

ٌ
يكون ف

 ة". جاوز الثامنة عش  يت، فإن الطفل هو "كل إنسان لم إلتفاقية حقوق الطفلا قووف ل،طف

 

ت العديد من الدول قوانير  ضمن قوانير  األحوال الشخصّية إلضافة هذا النوع من الزواج، بحيث 
ّ
سن

 بالنسبة للذكور واإلناث تؤهلهم فيها للزواج، وعدم السماح للقضاة يحدد هذ
ً
ا معينة

ًّ
ا القانون سن



 
عيير  بسماع أّية دعوة للزواج يقّل فيها سن أحد الزوجير  عن العمر الذي حدده القانون بثمانية  الش 

  إلتمام هذا الزواج
 عليه يجب تقديم أسباب مقنعة للقاض 

ً
 . عش  عاًما، ووفقا

 

  عام  صندوق األمم المتحدة للسكان اليونيسف، بالتعاون معأطلقت 
 
نامج العالم   2016ف الثر

فتيات المراهقات ودعمهن أمام خطر الزواج، أو وصل برنامج تمكير  ال .للقضاء عىل زواج األطفال

، إىل أكثر من 
ً
  تزوجن أصال

 - 2016خالل مرحلته األوىل ) مليون فتاة مراهقة 7.9الفتيات اللواب 

( وقدم لهن التدريب عىل مهارات الحياة والدعم للذهاب إىل المدرسة. شارك أكثر من 2019

  ذلك المؤثرين الرئيسيير   40
 
  الحوارات وحمالت االتصال مليون شخص، بما ف

 
  المجتمع، ف

 
 ف

ة نفسها   الفث 
 
 .لدعم الفتيات المراهقات أو الجهود األخرى المبذولة إلنهاء زواج األطفال ف

 

  و آثاره جه ئارصات وأهم نتاقج اليــــالبحث أسباب تزو  هذا  ستعرضسي
د عيعىل الصر تؤثالن 

  جتماع  إل ، االجسدي، النفش  
ً
  ، العمىل

ً 
   ، المعرف

  ال تستطيع  والصًح   والعاطق ً
للفتاة القارصة الن 

  ظاهرة 
  من تفش 

  تعاب 
أن تبدي رضاءها فيما ال تحط به علما، مع ذكر بعض الدول اإلفريقية الن 

يا  –زواج القارصات وهما ) موريتانيا     –نيجثر
حات الن  العراق (. و توضيح بعض الحلول و المقث 

 بهذا الشان لكل دولة من الدول الثالث السابق ذكرهم. وضحها اإلستعراض الدوري الشامل 

 

 

 

 . زواج القارصاتل الدافعة سبابال أوال: 

  عمٍر صغثر للتخلص من مسؤولياتهن، باعتقادهم أن الفتاة 
 
تلجأ غالبية األرس إىل تزويــــج بناتها ف

لقت ألن تكون زوجة، لكن جميع هذه االعتقادات ثبت عدم صحتها، خاصة بعد ارتفاع 
ُ
نسبة خ

 ومن أسباب زواج القارصات:  الطالق بسبب الزواج المبكر،

 

 العادات والتقاليد: 

https://www.unfpa.org/
https://www.unfpa.org/
https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84


 
  تقاليدها تزويــــج القارصات كالمجتمع الهندي، حيث من أبرز 

 
هناك العديد من الُمجتمعات يدرج ف

  ترتبت عىل هذا الزواج، إال أن هذه 
ة، وبالرغم من العيوب الن    سّن صغثر

 
عاداته تزويــــج من هم ف

  تلك المجتمعات. 
 
 الممارسة ال تزال مستمرة ف

 

 الفقر: 

ة يلجأ   ُيعد الفقر أحد أهم األسباب المؤدية إىل زواج القارصات، فهناك العديد من المناطق الفقثر

وللتخفيف من العبء الماىل  لفرد  اآلباء فيها تزويــــج بناتهن، وذلك لعدم القدرة عىل اإلنفاق عليهّن،

ْين، والهروب من دائرة نفقة العائلة من أفراد األرسة،
َ
 د
ّ
  الحصول عىل  ، أو أو من أجل سد

 
طمًعا ف

مردود ماىل  من وراء تزويجها لُيحّسن به األب من وضعه االقتصادي، وهنا تظهر الفتاة كأنها صفقة 

يك حياتها، وهذا األمر يعادل    حقها بالحياة، واختيار رس 
 
لة ف

ّ
تجارّية دون النظر إىل إنسانيتها المتمث

 االتجار بالبش  
ً
  إثيوبيا حيث عذرية تماما

 
 الفتاة قد تؤمن للعائلة مهًرا. ؛ كما ف

 

 غياب القوانير  الرادعة: 

  ترفض فكرة الزواج المبكر، إال أن بعض المجتمعات ال تتدخل  
هناك العديد من القوانير  الن 

  عام 
 
لمان  2009قوانير  منع الزواج المبكر ضمن قوانينها، ومن األمثلة عىل ذلك "ف وافق الثر

  عىل القانون الذي سمح 
لبعض الملل الدينية والمجتمعات المحلية بفرض النموذج األفغاب 

ا السماح بزواج األطفال". 
ً
 الخاص بها من قانون األرسة متمضن

 

 :  أسباب أرسيه متعلقة تطوير التحالف بير  األرستير 

ة من ابن عائلة أخرى، وذلك ألسباب إما    تلجأ إىل تزويــــج ابنتهم الصغثر
هناك العديد من األرس الن 

ة أو اجتماعية، وخثر مثال عىل ذلك الدول األفريقية، غثر آبهير  من مدى مالئمة كال اقتصادي

يكير  لبعضهم البعض.   الش 

 

 : الجهل

  سٍن مبكرة دون إدراكهم بأنها ما  
 
ويــــج بناتهم ف الجهل الذي ينتش  بير  أولياء األمور يدفعهم لث  

ن من تحّمل الزواج بكافة تبعياته من مسؤولّية رعاية بيت، وزوج، وحمل، 
ّ
ة، ولن تتمك تزال صغثر



 
ة، وكّل ما ينت  اهتمام بمستقبل تلك الصغثر

ظرها نتيجة وإنجاب، وتربية، وتكوين أرسة، دون أدب 

 هذا االرتباط. 

 

 : الموروث االجتماع  

  المناطق الريفّية هذا النوع من الزواج، 
 
كيبة االجتماعّية للقبائل وعىل وجه التحديد ف تساعد الث 

  أعراف تلك القبائل، وإتمامه خاضع لرغبة أولياء األمور دون إعارة 
 
ه أمٌر مقبول ف

ّ
حيث يرون أن

  االختياراالهتمام للفتيات ورغباتهن، 
 
 .وكينونتهن، وكرامتهن، وحقهّن ف

  

 : المخاوف االجتماعية

  
تشكل المخاوف االجتماعية لدي بعض األرس هاجسا يدفعهم للقيام بارتكاب هذه الجريمة الن 

  ما يسم 
 
بالطبع ال تعادل تلك المخاوف، حيث يخش  الوالدين من عدم زواج ابنتهم ودخولها ف

ف، كأن تقيم عالقة مع شاب أو بالعنوسة، أو الخوف من  تعرض فتاتهم لمشكلة لها عالقة بالش 

يغرر بها أو يتم االعتداء عليها، وهو الخوف الذي يدفع وىل  األمر إىل رسعة تزويــــج بنته القارص، وكأنه 

 .يزيــــح هذه المخاوف عن رأسه بزواجها

 

 

تبة علي زواج القارصات : ثانيا:   اآلثار و النتائج السلبية المير

وجد العديد من اآلثار السلبّية النفسّية والصحّية واالجتماعّية لزواج القارصات
ُ
تب عليه ، حيث ت يث 

  حقه فزواج القارصات ما هو 
 
العديد من النتائج السيئة ويمكن القول أنه ال يحمل أي نتيجة إيجابية ف

  اختيار ش
 
  التعليم، وحقها ف

 
حياتها، ألن غالًبا ما يكون زواج ريك ـإال سلب لحرية المرأة، وسلبها حقها ف

الوفاة   القارصات رغًما عن الفتاة، كما أنه إجهاد جسدي ونفش  عىل صحة الفتاة، بالتاىل  ترتفع حاالت 

  الفتيات القارصات مما جعل العديد من الدول حول
 
  للزواج وهو سن الثامنة تضع  العالم ف

سن قانوب 

 ر. ـعش

 :  ومن أبرزها ما يىل 

 : التأثير عل صحة الفتاة (1

  تحت طور النمو بالتاىل  تصبح حيث 
إن الفتيات تحت سن الثامنة عش  يكون نشاطها الهرموب 

  بعض األحيان حدوث تعش للوالدة الطبيعية، 
 
هرموناتها مضطربة بعد زواجها المبكر مما ينتج عنه ف

https://www.almrsal.com/post/469215
https://www.almrsal.com/post/469215


 
  أسوأ الظروف،  الجسم أو قد يحدث إجهاض أو قد يحدث حمل عنقودي مما قد يصيب

 
بالشطان ف

 .كما أنهن معرضات لإلصابة بالوفاة أثناء الوالدة

ي 
ّ
، األمر الذي ُيؤد

ً
  إنجاب الفتاة بعد الزواج ُمباشـرة

 
د األسـر ف

ّ
فتلك المشاكل الصحّية ناتجة عن تشد

لجوء الفتاة لعالجات أخرى، مثل محفزات  إىل وجود مشاكل صحّية مثل؛ أكياس عىل المبايض، أو 

ر. 
ّ
  سٍن ُمبك

 
 لإلباضة، أو أطفال األنابيب ف

  
 
وتحدث المشاكل الصحّية نتيجة عدم تأقلم الرحم مع الحمل: مّما يؤدي إىل والدة مبكرة أو زيادة ف

  العمود الفقري أو الحو 
 
ض العمليات القيرصية، ومن هنا ارتفاع نسبة الوفيات وظهور تشوهات ف

 بسبب الحمل المبكر. 

 : ارتفاع معدل وفيات الرضع( 2

  سن مبكرة آثار مدمرة 
 
ينعكس الزواج المبكر بصورة سلبية عىل المجتمعات، إذ ال يكون للحمل ف

  الوالدة، فإن المواليد الموب  ووفيات األطفال 
ا عىل األطفال حدينر

ً
عىل األمهات فحسب، بل أيض

  الوالدة تزيد بنسبة 
  البلدان منخفضة ومتوسطة  20بير  األمهات األصغر من ٪ 50حدينر

 
عاًما، وف

ا مخاطر أعىل من انخفاض الوزن  20الدخل، يواجه األطفال المولودين ألمهات دون سن 
ً
عاًما أيض

  قد تتسبب بإعاقات لدى األطفال. 
ة الن   عند الوالدة، والوالدة المبكرة، وحاالت الوالدة العسثر

 سليمة للجنير  بعد اإلنجاب، ومنها التعّرض لالختناق نتيجة قصور ويمكن حدوث مضاعفات غثر 

، وانخفاض وزنه ومضاعفات أخرى تصحبها، أو عدم اكتمال  غذي الجنير 
ُ
  ت
  الدورة الدموّية الن 

 
ف

 .  نمو الرئتير 

 : ( التعرض للعنف3

، مّما ي
ً
 برجال أكثر منهن سنا

ً
 غالبا

ً
 مبكرا

ً
وجن زواجا   يث  

ؤدي إىل اختالل توازن ترتبط الفتيات الالب 

 
ً
يك أكثر انتشارا  نسبة العنف األرسي من ِقَبل الش 

ّ
، باإلضافة إىل أن   العالقة بير  الزوجير 

 
القوى ف

  ُيقدمن عىل الزواج بموافقة 
 والالب 

ً
 من األخريات األكثر نضجا

ً
 مبكرا

ً
وجات زواجا بير  الفتيات المث  

 مدروسة. 

 : (عدم استقرار الزواج4

 نتج  
ً
ر، فمثال

ّ
  حاالت الزواج الُمبك

 
 نسبة الطالق واالنفصال تزداد ف

ّ
أظهرت العديد من الدراسات أن

 حواىل  
ّ
ّ إلحدى مناطق إثيوبيا أن   المناطق  27عن المسح الكم 

 
  المائة من حاالت الزواج ف

 
ف

ّية و   المناطق الريفّية قد انتهت بالطالق أو االنفصا 19الحرص 
 
  المائة منها ف

 
ل، وقد أفاد ما نسبته ف

هم أقدموا عىل إنهاء زواجهم األّول إّما بسبب  56
ّ
  المائة من أولئك الذين تزوجوا أكثر من مرة بأن

 
ف

هم كانوا غثر ُمهتمير  بالزواج
ّ
 .صغر سنهم، أو ألن
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 : ( الحرمان من الحقوق الفردية5

: ينتهك الزواج المبكر العديد من الحقوق الفردية الخاصة، وه  كما ي   
 أب 

  ،أو اإلصابة واإليذاء ، ّ   الحماية من العنف الجسدّي والعقىل 
 
 ف
ّ
  التعليم و الحق

 
 ف
ّ
الحق

 . ّ  ويتضّمن ذلك: االغتصاب، واالعتداء، أو االستغالل الجنش 

  .التمتع بالراحة واالطمئنان  
 
 ف
ّ
  الحياة الثقافية، باإلضافة إىل الحق

 
  حرية المشاركة ف

 
 ف
ّ
 الحق

  االرتباط بالوالدين  الحرمان من حنان وعطف الوالدين، فاللطفلآثار نفسّية نتيجة  
 
 ف
ّ
الحق

 .  وعدم االنفصال عنهم

  .الحرمان من حق اختيار الزوج 

  .ر عىل أّي جانب خاص برفاهية الطفل
ّ
  تؤث

  الحماية من أّي شكل من األشكال الن 
 
 ف
ّ
 الحق

 العمل، ف  
 
 ف
ّ
  سن الطفولة أكثر عرضةالحق

 
وجات ف ىل   الفتيات المث  

، للتعرض للعنف المث  

حرم العرائس القارصات من حقهن 
ُ
  كثثر من األحيان ت

 
  المجتمع، ألنه ف

 
ولديهن مكانة أقل ف

  متابعة التعليم أو العمل أو فرص تنظيم المشاريــــع، مع كل طفل عروس نفقد معلًما أو 
 
ف

  المستقبل. 
 
 طبيًبا أوعالًما أو رائد أعمال أو زعيًما سياسًيا ف

 

بية لالطفال ( سوء6  : الير

  الحياة، مما يجعلها شخص غثر مؤهل 
 
ة ف   هذه الحالة غثر متعلمة وليس لديها خثر

 
تكون األم ف

بية تحتاج عىل العديد من المقومات وأولها أن يصبح  بية األطفال، ألن الث  عقلًيا وسوي نفسًيا لث 

  
 
 .الشخص ناضًجا بشكٍل كاف

 : ( الذى النفسي 7

   والمسؤوليات الضغوطات من العديد  تحت القارص  الفتاة تقع
 تجد  ألنها  بمراحل عمرها  تتعدى قد  والن 

ل عن مسؤولة أصبحت  فجأة نفسها     وطفل ورجل مث  
 
 لإلصابة عرضة تصبح بالتاىل   األحيان أغلب ف

  باالكتئاب
ً
   ليس وعيها  ألن وذلك الحمل، بعد  ما  اكتئاب وخاصة

ً
 ناضجة امرأة ليست فه   تمامً  كامل

   األعباء هذه مثل تحمل أن يصح ال  مراهقة فتاة مجرد  فه   بعد،
 
 .الصغثر  السن هذا  ف

 
  هذه الفقرة العديد من النتائج 

 
  تعتثر كلها نتائج سلبية، لكن علينا أن نعلم أن الزواج ذكرنا ف

والن 

  حد ذاته ليس هكذا ألن هناك العديد من
 
األفراد ، وعىل اآلثار اإليجابية للزواج عىل المجتمع ف

  قد تضمن لألفراد حقوقهم. 
وط الن    لجميع الش 

 
  صورته الطبيعية و مستوف

 
 ولكن إن كان قد تم ف
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حة للحد من اآلثار السلبية لزواج القارصات ندرج فيما  ي بعض الحلول المقير
ر
يأت

حة للحد من اآلثار السلبية لزواج القارصات:   الحلول المقير

  يمكـــــــــــــن مـــــــــــــن خاللهـــــــــــــا الحـــــــــــــد و ربمـــــــــــــا القضـــــــــــــاء عـــــــــــــىل  ظـــــــــــــاهرة زواج 
هنـــــــــــــاك بعـــــــــــــض الحلـــــــــــــول الـــــــــــــن 

  كثـــــــــــــــــــــثر مـــــــــــــــــــــن المجتمعـــــــــــــــــــــات فـــــــــــــــــــــور تطبي
 
قهـــــــــــــــــــــا ، و هـــــــــــــــــــــذه الحلـــــــــــــــــــــول ه  بعـــــــــــــــــــــض القـــــــــــــــــــــارصات ف

  تقـــــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــــىل  عـــــــــــــــــــــاتق 
ألشـــــــــــــــــــــخاص الـــــــــــــــــــــدول و المجتمـــــــــــــــــــــع و االمســـــــــــــــــــــؤليات و الواجبـــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــن 

  : ، وه    ذاتهم
 كاالب 

 واجباب تقع عىل  عاتق الدول ذاتهم: 

  تهـــــــــــــــــــتم بحقـــــــــــــــــــوق اإلنســـــــــــــــــــان عموًمـــــــــــــــــــا  
المصـــــــــــــــــــادقة عـــــــــــــــــــىل المعاهـــــــــــــــــــدات الدوليـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــن 

 والمرأة خصوًصا. 

  .المصادقة عىل بروتوكوالت اتفاقية جينيف وتطبيقها 

 فل. تطبيق نظام المحكمة الجنائية الدولية لحماية حقوق اإلنسان والمرأة والط 

  تمنع زواجهم. وضع قوانير  لحماية النساء من  
تضمير  أحكام قوانير  حماية األطفال الن 

 العنف االجتماع  األرسي وتنفيذها. 

   
  تسمح للقارصات تحت السن القانوب 

وضع معايثر قانونية صارمة لالستثناءات الن 

 بالزواج. 

 واجبات تقع عىل  عاتق المجتمع ذاته و األشخاص: 

  ساعد
ُ
  تنفيذ برامج ت

ها، وهذا يعن  تغيثر األعراف االجتماعية السلبية المتوارثة والحد من تأثثر

 .  عىل تغيثر السلوك التقليدي وذلك بزيادة الوع  لتحقيق العدالة بير  الجنسير 

  ؤدي إىل تمكير  الفتيات من
ُ
  ت
توفثر بدائل لهذا الزواج؛ وذلك باتخاذ بعض اإلجراءات الن 

يئة اجتماعية تدعم تعليمن، وتطّور مهارات القيادة لديهن، وتمكينهن خالل خلق ب

 اقتصادًيا. 

  خلق بيئة لتمكير  الفتيات وتعزيز إمكاناتهن وطموحاتهن، وذلك بتعليمهن المهارات الحياتية

ومهارات العناية بالنفس وإكسابهن المعرفة الالزمة فيما يتعلق بالزواج، وتثقيفهن عن 

 أنفسهن ليستطعن رفض فكرة الزواج المبكر. طريقة الدفاع عن 

  وذلك بتعليم الفتيان الذين سيكون لهم دور مهم ،   األدوار بير  الجنسير 
 
تفعيل المساواة ف

ها، وتوعيتهم بحقوق الفتيات.    حياة الفتيات كاألب أو الشقيق وغثر
 
 ف



 

  القضاء عىل زواج القارصات، وذلك بأن تعمل  
 
تحسير  األطر القانونية واإلرادة السياسية ف

المنظمات مع الحكومات المحلية لوضع برامج للتعامل مع قضية زواج القارصات ومحاسبة 

 .  المسؤولير 

  الفتيات بأهمية  
ّ
التوعية؛ وذلك بتنشيط دور المراكز الثقافية بعقد دورات ثقافية توع

ما زيادة الوع  ال
ّ
 لدى هذه األرس بأهمية تعليم، وعدم االكتفاء بدعم األرس المهّجرة غذائًيا وإن

 . التعليم

 ح سلبيات زواج القارصات
ّ
ا و ليس اخًرا يجب نشـر إعالنات تلفزيونية وإذاعية توض ً  .وأخثر

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

ي من تزوي    ج القارصاتثالثا: 
 
 . أمثلة تطبيقية لدول إفريقية تعات

  جميـــــــــــــــــــــع دول العـــــــــــــــــــــالم، شــــــــــــــــــــــرة ظـــــــــــــــــــــاهرة تـــــــــــــــــــــزويــــج القاصــــــــــــــــــــــرات مـــــــــــــــــــــن الظـــــــــــــــــــــواهر المنت تعـــــــــــــــــــــد 
 
ف

  قـــــــــــــــــــارة افريقيـــــــــــــــــــا )غـــــــــــــــــــرب ووســـــــــــــــــــط افريقيـــــــــــــــــــا(، ولكـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــذه الظـــــــــــــــــــاهرة 
 
ة ف منتشــــــــــــــــــــرة و بكـــــــــــــــــــثر

  مــــــــــــــــــن انتشــــــــــــــــــار تلــــــــــــــــــك الظــــــــــــــــــاهرة ســــــــــــــــــوف 
  تعــــــــــــــــــاب 

وكمثــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــبعض الــــــــــــــــــدول االفريقيــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــن 

يا و العراق.   نستعرض ثالث دول افريقية وهما موريتانيا، نيجثر

 دولة موريتانيا: 



 
رتها منظمـــــــــــــــــــة األمـــــــــــــــــــم المتحـــــــــــــــــــدة للطفولـــــــــــــــــــة "اليونســـــــــــــــــــيف" ، ترصـــــــــــــــــــد ـوفقـــــــــــــــــــا إلحصـــــــــــــــــــائية نشـــــــــــــــــــ

  ـظـــــــــــــــــاهرة زواج القصـــــــــــــــــ
 
 مـــــــــــــــــا يزيـــــــــــــــــد تلـــــــــــــــــك ، قـــــــــــــــــد أظهـــــــــــــــــرت نتـــــــــــــــــائج موريتانيـــــــــــــــــا  ر ف

ّ
اإلحصـــــــــــــــــائية أن

  البالد يتّم تزويجهن قبل سّن البل
 
 وغ. عن ثلث الفتيات ف

% م            ن فتي            ات موريتاني            ا              ت  ت             زويجهن 37حيــــــــــــث تــــــــــــنص هــــــــــــذه اإلحصــــــــــــائية عــــــــــــىل  انــــــــــــه" 

 
ّ
 و 18قبل بلوغ سن

ً
  15%  ت  تزويجهن حتر قبل أن  بلغن 14عاما

ً
 " عاما

رت المنظمــــــــــــــــة مــــــــــــــــن تفــــــــــــــــاقم الظــــــــــــــــاهرة، مطالبــــــــــــــــة باتخــــــــــــــــاذ إجــــــــــــــــراءات تمنــــــــــــــــع مثــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا 
ّ
وحـــــــــــــــذ

 
ّ
ة أن    الــــــــــــــــــزواج المبكــــــــــــــــــر"النــــــــــــــــــوع مــــــــــــــــــن الممارســــــــــــــــــات، معتــــــــــــــــــثر

 
يحــــــــــــــــــرم الفتيــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــن حقهــــــــــــــــــن ف

ّ بالصحة البدنية والنفسية  ."الصحة والتعليم، ويعرضهن للعنف، ويرص 

 : أسباب تفاقم الظاهر  

، أن اســـــــــــــــــــــتفحال ظـــــــــــــــــــــاهرة الـــــــــــــــــــــزواج المبكـــــــــــــــــــــر   
  المجتمـــــــــــــــــــــع الموريتـــــــــــــــــــــاب 

 
يـــــــــــــــــــــرى المتخصصـــــــــــــــــــــون ف

. ترجـــــــــــــع لعـــــــــــــدة عوامـــــــــــــل أبر    تنظـــــــــــــر إىل األمـــــــــــــر أنـــــــــــــه أمـــــــــــــر طـــــــــــــبع 
زهـــــــــــــا التقاليـــــــــــــد االجتماعيـــــــــــــة الـــــــــــــن 

  تزويــــج بناتها وهن قارصات
 
 ف
ً
را  .حيث ال تجد األرس الموريتانية رص 

  الدولــــــــــــــــــــة،  6ويضــــــــــــــــــــيف المتخصصــــــــــــــــــــون، أن المــــــــــــــــــــادة 
 
مــــــــــــــــــــن مدونــــــــــــــــــــة األحــــــــــــــــــــوال الشخصــــــــــــــــــــية ف

  وضـــــــــــــع اســـــــــــــتثناءات بيــــــــــــــد  18تحـــــــــــــدد بـــــــــــــأن ســـــــــــــن الــــــــــــــزواج ه  
 ســـــــــــــنة، لكـــــــــــــن القـــــــــــــانون الموريتــــــــــــــاب 

 .أولياء األمور، تتيح لهم تزويــــج الفتيات قبل بلوغهن السن القانونية

  وجـــــــــــــــدت فيهــــــــــــــــا ثغـــــــــــــــرة يســــــــــــــــتغلها ـويطالـــــــــــــــب هـــــــــــــــؤالء بضــــــــــــــــ
  هــــــــــــــــذه المـــــــــــــــادة، الــــــــــــــــن 

 
رورة النظـــــــــــــــر ف

ي ـأوليـــــــــــــاء األمـــــــــــــور للهـــــــــــــروب مـــــــــــــن العقـــــــــــــاب. الـــــــــــــذي يعـــــــــــــد بنظـــــــــــــرهم هـــــــــــــو الـــــــــــــرادع الوحيـــــــــــــد لتفشـــــــــــــ

  الفتاة الموريتانية من 
  تعاب 

 .عواقبها منذ عقودهذه الظاهر الن 

  القاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــدة العريضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن المجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــع ـتنتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ر ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــزواج المبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــر ف

  
  تعتـــــــــــــــــــثر زواج الفتـــــــــــــــــــاة   الموريتــــــــــــــــــاب 

  الثقافـــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــعبية الــــــــــــــــــن 
 
،وللظـــــــــــــــــــاهرة جـــــــــــــــــــذور عميقــــــــــــــــــة ف

  سن مبكرة مدعاة للفخر لدى الفتاة وأهلها . 
 
 ف

 ومـــــــــــــــــــع تغـــــــــــــــــــثر الظــــــــــــــــــــروف الزمنيـــــــــــــــــــة وظهــــــــــــــــــــور ســـــــــــــــــــلبيات عديـــــــــــــــــــدة لــــــــــــــــــــزواج القـــــــــــــــــــارصات بــــــــــــــــــــدأت

  العــــــــــــــام 
 
ضــــــــــــــمن مــــــــــــــواد   2002الدولــــــــــــــة تســــــــــــــن القــــــــــــــوانير  للحــــــــــــــد مــــــــــــــن الظــــــــــــــاهرة كانــــــــــــــت أولهــــــــــــــا ف

   18مدونـــــــــــــــــة األحـــــــــــــــــوال الشخصـــــــــــــــــية، حيـــــــــــــــــث تـــــــــــــــــم تحـــــــــــــــــريم زواج الفتيـــــــــــــــــات تحـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــن 
 
اال ف

حيــــــــــــــــث   حالــــــــــــــــة اســــــــــــــــتثنائية تــــــــــــــــرك القــــــــــــــــانون فيهــــــــــــــــا ثغــــــــــــــــرة ســــــــــــــــهلة الولــــــــــــــــوج مــــــــــــــــن طــــــــــــــــرف االرسة،

  الـــــــــــــزو 
 
  تظهـــــــــــــر رغبتهـــــــــــــا ف

وتـــــــــــــرك   اج تحـــــــــــــت تلـــــــــــــك الســـــــــــــناســـــــــــــتثنت مـــــــــــــن القاعـــــــــــــدة الفتـــــــــــــاة الـــــــــــــن 

 فيها التقييم للقضاء. 

https://hafryat.com/ar/node/4424
https://hafryat.com/ar/node/4424
https://hafryat.com/ar/node/2095
https://hafryat.com/ar/node/2095


 
كمــــــــــــا ان المـــــــــــــادة القانونيـــــــــــــة لــــــــــــم تفعـــــــــــــل، ولـــــــــــــم تصــــــــــــحب برقابـــــــــــــة حقيقـــــــــــــة ومتابعــــــــــــة مـــــــــــــن طـــــــــــــرف 

  الوقـــــــــــــــت الـــــــــــــــذي اســـــــــــــــتمرت فيـــــــــــــــه منظمـــــــــــــــات 
 
الســـــــــــــــلطات، ولـــــــــــــــذا لـــــــــــــــم تضـــــــــــــــع حـــــــــــــــدا للظـــــــــــــــاهرة ف

  جعلـــــــــــــــــت منـــــــــــــــــه 
اره الجمـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــن    ترصـــــــــــــــــد حـــــــــــــــــاالت الـــــــــــــــــزواج المبكـــــــــــــــــر وأرص 

المجتمـــــــــــــــــع المـــــــــــــــــدب 

  وجـــــــــــــــــه التنميـــــــــــــــــة االجتماعيـــــــــــــــــة لدولـــــــــــــــــة مازالـــــــــــــــــت تضـــــــــــــــــع أسســـــــــــــــــها التنمويـــــــــــــــــة عائقـــــــــــــــــا حقيق
 
يـــــــــــــــــا ف

ية فيها ا عىل المصادر البش    .وتعول كثثر

ات    موريتانيـــــــــــــــــــــا يعتـــــــــــــــــــــثر معـــــــــــــــــــــدل زواج األطفـــــــــــــــــــــال مرتفعـــــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــــبيا حيـــــــــــــــــــــث تشـــــــــــــــــــــثر مـــــــــــــــــــــؤرس 
 
وف

ات  وجــــــــــــــــــــــــــات  37إىل أن  2011المســــــــــــــــــــــــــح متعــــــــــــــــــــــــــدد المــــــــــــــــــــــــــؤرس  بالمائــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــن الفتيــــــــــــــــــــــــــات المث  

ســـــــــــــــــــنة ،وترتفـــــــــــــــــــع هـــــــــــــــــــذه  15بالمائـــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــزوجن قبـــــــــــــــــــل  15ســـــــــــــــــــنة و  18تـــــــــــــــــــزوجن قبـــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــن 

  حيـــــــــــــــــــث تصـــــــــــــــــــل
  الوســـــــــــــــــــط الـــــــــــــــــــريق 

 
ســـــــــــــــــــنة  15تـــــــــــــــــــزوجن قبـــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــن   بالمائـــــــــــــــــــة 17األرقـــــــــــــــــــام ف

ســــــــــــــــــــنة بحســــــــــــــــــــب تقريــــــــــــــــــــر الحملــــــــــــــــــــة االفريقيــــــــــــــــــــة لمحاربــــــــــــــــــــة  18قبــــــــــــــــــــل   بالمائــــــــــــــــــــة 41  وحــــــــــــــــــــواىل  

  تشـــــــــــــــثر 
ـــــــــــــــن 
ّ
ــــــــــــــ فيهـــــــــــــــا  41مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــل  30أن أفريقيـــــــــــــــا تـــــــــــــــأوي   إىل  زواج األطفـــــــــــــــال ال ـ دولـــــــــــــــة تنتش 

، وتعتـــــــــــــــــــــــثر هـــــــــــــــــــــــذه  30صـــــــــــــــــــــــغار الفتيـــــــــــــــــــــــات بمعـــــــــــــــــــــــدل ممارســـــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــــــزويــــج 
  المائـــــــــــــــــــــــة أو أكـــــــــــــــــــــــثر

 
ف

  موريتانيا
 
  غرب أفريقيا، مثلما هو األمر ف

 
 .الممارسة أشد حدة ف

  موريتانيا 
 
 التيارات الدينية و زواج القارصات ف

تشـــــــــــــــــــهد الســـــــــــــــــــاحة الموريتانيـــــــــــــــــــة اســـــــــــــــــــتقطابا بـــــــــــــــــــير  مبـــــــــــــــــــادرة الحقـــــــــــــــــــوقيير  المعارضـــــــــــــــــــير  لـــــــــــــــــــزواج 

  مـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــبق  الفتـــــــــــــــــاة الموريتانيـــــــــــــــــة رهينـــــــــــــــــة القـــــــــــــــــارصات والتيـــــــــــــــــارات 
 
الدينيـــــــــــــــــة المشـــــــــــــــــجعة لـــــــــــــــــه، ف

العقليــــــــــــــــــة االجتماعيــــــــــــــــــة المحافظــــــــــــــــــة وعرضــــــــــــــــــة لنتــــــــــــــــــائج وخيمــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــنجم عــــــــــــــــــن تزويجهــــــــــــــــــا 

 .باإلكراه

موقــــــــــــــــف مبــــــــــــــــادرة الحقــــــــــــــــوقيير  الرافضــــــــــــــــير  لــــــــــــــــزواج القــــــــــــــــارصات أثــــــــــــــــار جــــــــــــــــدال اجتماعيــــــــــــــــا ودينيــــــــــــــــا 

تــــــــــــــــه التيــــــــــــــــارات الدينيــــــــــــــــة   حيــــــــــــــــث اعتثر
المحافظــــــــــــــــة تحريمــــــــــــــــا لمــــــــــــــــا  داخــــــــــــــــل المجتمــــــــــــــــع الموريتــــــــــــــــاب 

، وقــــــــــــــــــد طالبــــــــــــــــــت جماعــــــــــــــــــة تطبيــــــــــــــــــق الشــــــــــــــــــ ريعة ـأحــــــــــــــــــل ا وتطــــــــــــــــــاوال عــــــــــــــــــىل الــــــــــــــــــدين اإلســــــــــــــــــال  

  نواكشــــــــــــــــــوط بالحــــــــــــــــــث عــــــــــــــــــىل تــــــــــــــــــزويــــج القــــــــــــــــــارصات 
 
  انطلقــــــــــــــــــت ف

اإلســــــــــــــــــالمية بموريتانيــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــن 

 .لما له من فوائد أخالقية ودينية واجتماعية

 

  حوار مع سولأحباب الر  يحظيه ولد داه  األمير  العام لجماعةالشيخ وقال 
 
عربية، "نحن  DW ف

  معالجته لبعض 
 
  تتمثل ف

مع زواج القارصات أو الزواج المبكر لفوائده الصحية واالجتماعية والن 

كما أنه يحصن المرأة من االنحراف ويعودها عىل زوج واحد حن  ال ،  األمراض النفسية لألطفال

كما ،  وقلة اإلجهاض وفوائد األخرى" تفسد عقليتها إضافة إىل اإلخصاب وتجنب األورام الخبيثة



 
  قال 

 
يعة اإلسالمية ما يبيحه، ألن األصل ف   الش 

 
ار صحية لما ورد ف ولد داه  أنه "لو كانت له أرص 

يعة أن كل ما يرص  يمنع  ."الش 

 ر عامــــــــــــــــا ـواختــــــــــــــــتم بــــــــــــــــالقول إن األمــــــــــــــــم المتحــــــــــــــــدة تحــــــــــــــــدد ســــــــــــــــن الطفولــــــــــــــــة عنــــــــــــــــد ثمانيــــــــــــــــة عشــــــــــــــــ

  جميــــــــــــــــع القــــــــــــــــوانير  الدوليــــــــــــــــة وهــــــــــــــــذا مخــــــــــــــــالف لكــــــــــــــــل القــــــــــــــــوانير  الدوليــــــــــــــــة، 
 
ألن ســــــــــــــــن الــــــــــــــــزواج ف

رة، ـفمـــــــــــــثال فرنســـــــــــــا تحـــــــــــــدده بالنســـــــــــــبة للبنـــــــــــــات عنـــــــــــــد ســـــــــــــن الخامســـــــــــــة عشـــــــــــــ، أصـــــــــــــغر مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك

ة   الديانة اليهودية عند الثانية عش 
 
 . "وف

تتخـــــــــــــــــــذ الحكومـــــــــــــــــــة الموريتانيـــــــــــــــــــة مجموعـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــــوات كتدشـــــــــــــــــــير  الحمـــــــــــــــــــالت لزيـــــــــــــــــــادة 

تبـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــىل تـــــــــــــــــزويــــج القـــــــــــــــــا رصات ، إذ ال يـــــــــــــــــزال هـــــــــــــــــذا البلـــــــــــــــــد مســـــــــــــــــتوى الـــــــــــــــــوع  بالمخـــــــــــــــــاطر المث 

  قائمة الدول حيث ينتش  زواج األطفال
 
 .يدرج ف

  تشــــــــــــــــــ
رف عليهــــــــــــــــــا الحكومــــــــــــــــــة إىل لفــــــــــــــــــت أنظــــــــــــــــــار أوليــــــــــــــــــاء األمــــــــــــــــــور إىل ـوتــــــــــــــــــر   الحمــــــــــــــــــالت الــــــــــــــــــن 

 الصـــــــــــــــــــــح  والتنمـــــــــــــــــــــوي، إذ ال 
تـــــــــــــــــــــداعيات تـــــــــــــــــــــزويــــج القـــــــــــــــــــــارصات وانعكاســـــــــــــــــــــاتها عـــــــــــــــــــــىل الجـــــــــــــــــــــانبير 

 .ينتش  تزويــــج األطفالتزال موريتانيا تتبوأ موقعها بير  الدول حيث 

  تـــــــــــــــزويــــج بنـــــــــــــــاتهم مـــــــــــــــن فتـــــــــــــــاوى دينيـــــــــــــــة "يصـــــــــــــــدرها رجـــــــــــــــال الـــــــــــــــدين 
 
وينطلـــــــــــــــق أوليـــــــــــــــاء األمـــــــــــــــور ف

المتشـــــــــــــــــددين". وعـــــــــــــــــىل الـــــــــــــــــرغم مـــــــــــــــــن أن تجـــــــــــــــــارب الـــــــــــــــــزواج المبكـــــــــــــــــر تســـــــــــــــــفر عـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــ ٍس إال أن 

ات   تزويــــج بناتهم الصغثر
 
 .ذلك ال يشكل عقبة أمام أولياء األمور ف

 26ب أحمـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــالم البالغـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن عمرهـــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــحايا هـــــــــــــــــذه الممارســـــــــــــــــة الشـــــــــــــــــابة زينـــــــــــــــــ

  تصــــــــــــــــــف تجربتهــــــــــــــــــا بالمأســــــــــــــــــاويةعا
  تــــــــــــــــــزاول  ،مــــــــــــــــــا، الــــــــــــــــــن 

وتنشــــــــــــــــــط الشــــــــــــــــــابة الموريتانيــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــن 

  منظمــــــــــــــــــــــات المجتمــــــــــــــــــــــع 
 
  إحــــــــــــــــــــــدى اإلذاعــــــــــــــــــــــات المحليــــــــــــــــــــــة، ف

 
عملهــــــــــــــــــــــا كصــــــــــــــــــــــحفية متدربــــــــــــــــــــــة ف

  
 
رغمـــــــــــــــــت عـــــــــــــــــىل الـــــــــــــــــزواج عنـــــــــــــــــدما كانـــــــــــــــــت ف

 
  المدافعـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن حقـــــــــــــــــوق المـــــــــــــــــرأة، وقـــــــــــــــــد أ

المـــــــــــــــــدب 

  عمــــــــــــــر والــــــــــــــدها، رسعــــــــــــــان مــــــــــــــا طلقهــــــــــــــا بعــــــــــــــد أن أنجبــــــــــــــت التاســــــــــــــعة مــــــــــــــن عمرهــــــــــــــا مــــــــــــــن ر 
 
جــــــــــــــل ف

 .بنتا

  حـــــــــــــــــوار مـــــــــــــــــع الموجـــــــــــــــــة 
 
إن مـــــــــــــــــا عانتـــــــــــــــــه بســـــــــــــــــبب زواجهـــــــــــــــــا ”DW“األلمانيـــــــــــــــــه وتقـــــــــــــــــول زينـــــــــــــــــب ف

، بهـــــــــــــــدف "إيصـــــــــــــــال صـــــــــــــــوت مئـــــــــــــــات   
 
المبكـــــــــــــــر دفعهـــــــــــــــا إىل دخـــــــــــــــول العمـــــــــــــــل اإلعـــــــــــــــال   والحقـــــــــــــــوف

  يعشــــــــــــــن نفــــــــــــــس التجربــــــــــــــة وال يقــــــــــــــدرن عــــــــــــــىل التعبــــــــــــــثر عــــــــــــــن معانــــــــــــــاتهن بســــــــــــــب
ب الفتيــــــــــــــات الــــــــــــــالب 

  
 ."الخوف أو عدم إدراك ما يعشنه من ظلم اجتماع  ودين 

وتواصـــــــــــــل زينـــــــــــــب أنهـــــــــــــا لـــــــــــــم تكـــــــــــــن تـــــــــــــدرك معـــــــــــــن  ومفهـــــــــــــوم الـــــــــــــزواج، لكنهـــــــــــــا تـــــــــــــذكر جيـــــــــــــدا يـــــــــــــوم 

  كـــــــــــــــــان عـــــــــــــــــىل  أن أخضـــــــــــــــــع فيهـــــــــــــــــا 
عرســـــــــــــــــها حـــــــــــــــــير  حملتهـــــــــــــــــا عمتهـــــــــــــــــا "بـــــــــــــــــالقوة إىل الخيمـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــن 

  بـــــــــــــــ 
ب  ة إىل أن عمتهــــــــــــــا كانــــــــــــــت تحم 25لالغتصــــــــــــــاب عــــــــــــــىل يــــــــــــــد رجــــــــــــــل يكــــــــــــــثر لهــــــــــــــا ســــــــــــــنة"، مشــــــــــــــثر

  صباح اليوم التاىل  إىل خيمة والدها
 
 .ف



 
ظلــــــــــــــت األوضــــــــــــــاع عــــــــــــــىل هــــــــــــــذا الحــــــــــــــال إىل أن طلقهــــــــــــــا الــــــــــــــزوج بعــــــــــــــد شــــــــــــــهر واحــــــــــــــد مــــــــــــــن زواجــــــــــــــه 

بهـــــــــــــــا، وانتقـــــــــــــــل إىل أنغـــــــــــــــوال لمزاولـــــــــــــــة التجـــــــــــــــارة، ولينـــــــــــــــته  األمـــــــــــــــر بالطفلـــــــــــــــة إىل إنجـــــــــــــــاب طفلـــــــــــــــة، 

  ذاكرتهــــــــــــــــا وه  تــــــــــــــــب   خوفــــــــــــــــا عــــــــــــــــىل ابنتهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن المــــــــــــــــو 
 
  ُحفــــــــــــــــرت ف

ت وبصــــــــــــــــورة والــــــــــــــــدتها الــــــــــــــــن 

  مخيلتهـــــــــــــــا بـــــــــــــــأي صـــــــــــــــورة 
 
ة الحمـــــــــــــــل، علمـــــــــــــــا أن زينـــــــــــــــب تقـــــــــــــــول إنهـــــــــــــــا لـــــــــــــــم تحـــــــــــــــتف  ف أثنـــــــــــــــاء فـــــــــــــــث 

 .لرجل كان ذات يوم يسم زوجها

وتضـــــــــــــــــيف الصـــــــــــــــــحفية الشـــــــــــــــــابة أن والـــــــــــــــــديها أعربـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــدمهما بســـــــــــــــــبب موافقتهمـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــىل 

ء مـــــــــــــــن المـــــــــــــــال "لالســـــــــــــــتمتاع بفتـــــــــــــــاة بعمرالزهـــــــــــــــور"، معربـــــــــــــــة عـــــــــــــــن   
تزويجهـــــــــــــــا لرجـــــــــــــــل مقابـــــــــــــــل ر 

  قلبهــــــــــــــــــــــا إز ـحســــــــــــــــــــــ
 
  وســــــــــــــــــــــطها العــــــــــــــــــــــائىل  ومجتمعهــــــــــــــــــــــا، "دون رة ف

 
اء مواصــــــــــــــــــــــلة هــــــــــــــــــــــذه العــــــــــــــــــــــادة ف

 ". إحساس بالمسؤولية أو الندم

كمــــــــــــــا تقــــــــــــــول زينــــــــــــــب أحمــــــــــــــد ســــــــــــــالم: "أنــــــــــــــا شخصــــــــــــــيا أشــــــــــــــعر بالغربــــــــــــــة داخــــــــــــــل وســــــــــــــ   العــــــــــــــائىل  

  ينظــــــــــــــــرن إىل  
  أرص عــــــــــــــــىل منطــــــــــــــــق رفــــــــــــــــض زواج األطفــــــــــــــــال، بــــــــــــــــل إن الكثــــــــــــــــثر مــــــــــــــــن قريبــــــــــــــــاب 

ألنــــــــــــــــن 

  أعيش بدون زوج
  عمر  نظرة سخرية ودونية ألنن 

 
 . "سنة 26وأنا ف

حـــــــــــــــــات االســـــــــــــــــتعراض الـــــــــــــــــدوري الشـــــــــــــــــامل الخاصـــــــــــــــــه بدولـــــــــــــــــة موريتانيـــــــــــــــــا للقضـــــــــــــــــاء  حلـــــــــــــــــول و مقث 

 عىل  ظاهرة زواج القارصات: 

 130-206  ، مكافحـــــــــــــــــة جميــــــــــــــــــع أشــــــــــــــــــكال العنــــــــــــــــــف والتميــــــــــــــــــثر  ضــــــــــــــــــد النســــــــــــــــــاء والفتيــــــــــــــــــات

  القــــــــــــــــــانون والممارســــــــــــــــــة ، وبــــــــــــــــــذل المزيــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن الجهــــــــــــــــــود لمنــــــــــــــــــع تشــــــــــــــــــويه األعضــــــــــــــــــاء 
 
ف

 لإلناث وزواج األطفال والزواج المبكر والقشي )إيطاليا( ؛التناسلية 

 130-241  ، ذلــــــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــــــانون األحــــــــــــــــــــــوال الشخصــــــــــــــــــــــية  
 
ـــــــــــــــــــــيعات ، بمــــــــــــــــــــــا ف ـ تعــــــــــــــــــــــديل التش 

 بهدف حظر زواج األطفال )المكسيك( ؛

 130.242  ـــــــــــــــــ قـــــــــــــــــدًما إلنهـــــــــــــــــاء زواج األطفـــــــــــــــــال ، بهـــــــــــــــــدف إنهـــــــــــــــــاء جميـــــــــــــــــع حـــــــــــــــــاالت  
المض 

ــــــــــــــــــــــــــا ألهــــــــــــــــــــــــــداف  2030زواج األطفــــــــــــــــــــــــــال بحلــــــــــــــــــــــــــول عــــــــــــــــــــــــــام 
ً
التنميــــــــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــــــــتدامة وفق

 )كازاخستان( ؛

 130-243  مواصـــــــــــــــــــــلة الجهـــــــــــــــــــــود للقضـــــــــــــــــــــاء عـــــــــــــــــــــىل الـــــــــــــــــــــزواج القـشــــــــــــــــــــي وزواج األطفـــــــــــــــــــــال

  
 
وإنهــــــــــــــــــاء عمــــــــــــــــــل األطفــــــــــــــــــال القـشـــــــــــــــــي بهــــــــــــــــــدف ضــــــــــــــــــمان حصــــــــــــــــــول جميــــــــــــــــــع األطفــــــــــــــــــال ف

( ؛  موريتانيا عىل تعليم كامل وعاىل  الجودة )الكرر  الرسوىل 

 130-244  ســـــــــــــــــــــــــــــيما مـــــــــــــــــــــــــــــن مواصـــــــــــــــــــــــــــــلة جهودهـــــــــــــــــــــــــــــا لمكافحـــــــــــــــــــــــــــــة زواج األطفـــــــــــــــــــــــــــــال ، وال

 خالل تنظيم حمالت توعية بير  الزعماء التقليديير  والدينيير  )غابون( ؛

 

 



 

يا:   نيجير

يا عىل يد جماعة بوكو حرام، زاد انتباه العالم عىل وضع    نيجثر
 
  فتاه ف

بعد خطف أكثر من مائن 
ة من ش   أنحاء كثثر

  أفريقيا، فق 
 
التعليم،  رق القارة تكافح الفتيات للحصول عىلـالفتيات والنساء ف

  سن مبكرة
 
وج عدد كبثر منهن ف  

 . فيما يث 
ات من خالل  ية عىل  العمل عىل  منع زواج الفتيات الصغثر حثت األمم المتحدة الحكومة النيجثر

  الدراسة من أجل مصلحتهن ومصلحة أرسهن أيضا. 
 
 تشجيعهن عىل  االستمرار ف

  بيان صحفوقال مكتب األم 
 
  أبوجا ف

 
  أبوجا وحكومات ، "عىل  يـم المتحدة ف

 
الحكومة الفيدرالية ف

الوالية المختلفة بذل المزيد من الجهود للتأكد من عدم زواج القارصات وذلك من خالل تشجيعهن 

ا إىل  أن التع  ، ليم يمثل الخيار األفضل للفتياتعىل  الذهاب إىل  مدارسهن".. مشثر

  حال ا
 
  التعليم ونوه البيان بأن الفتيات يستطعن تكوين مستقبل أفضل ف

 
لسماح لهن باالستمرار ف

  .ومنعهن من الزواج المبكر... مؤكدا أهمية تقديم الخدمات التعليمية لهن من أجل مستقبل أفضل

يا ألن الحكومة ـاليوم إن زواج األطفال ال يزال منتش "هيومن رايتس ووتش "قالت    نيجثر
 
ًرا ف

 كاف لمنعه.   الفيدرالية وحكومات الواليات لم تطبق القوانير  بشكل

يا من أعىل   نيجثر
 
  القارة األفريقيةتعد معدالت زواج األطفال ف

 
عىل الرغم من أن قانون ،  المعدالت ف

ي عاًما  18( يحظر الزواج دون سن CRA  ،2003حقوق الطفل الفيدراىل  ) ، فإن الدستور النيجثر

ات األنظمة القانونية كما أخفقت الدول ذ،  يبدو أنها تتعارض مع هذا الموقفيحتوي عىل أحكام 

  القانون ال
  تبن 
 
وقد فشلت بعض الواليات الجنوبية ، سن الرشد للزواج 18فيدراىل  وسن اإلسالمية ف

  اتخاذ الخطوات المناسبة لتنفيذه. 
 
  تبنت هذا الموقف ف

 الن 

  أغسطس / آب وسبتمثر / أيلول 
 
وجة  16، قابلت هيومن رايتس ووتش عن ُبعد  2021ف فتاة مث  

اوح أعمارهن بير  
  تعمل عىل إنهاء زواج  19و  14تث 

  منظمات مجتمع مدب 
  ثماب 

 
سنة ، وممثلير  ف

  إيمو وكانو. اختارت هيومن رايتس ووتش تلك 
  والين 

 
األطفال والعنف القائم عىل النوع االجتماع  ف

 
ً
  تمثل دول

  مناطقها.  الدول بسبب اختالف أوضاعها القانونية والتقليدية والديموغرافية الن 
 
أخرى ف

أرسلت هيومن رايتس ووتش طلب مقابلة إىل وزارة شؤون المرأة والتنمية االجتماعية بوالية كانو ، 

 ووزارة شؤون المرأة والفئات الضعيفة بوالية إيمو ، لكنها لم تتلق أي رد. 

  لحقوق ورفاهية ا
ي وكذلك الميثاق األفريق  لطفل يتعارض زواج األطفال مع الدستور النيجثر

  تؤكد أن سن 
  سن الرشد ، وتضم 18واتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل ، والن 

 
ن حق الطفل ف

 والعنف والحصول عىل الرعاية الصحية والتعليم.  التحرر من اإلكراه



 
  إيمو وكانو محرومات من حقوقهن 

  والين 
 
وجات ف وجدت هيومن رايتس ووتش أن الفتيات المث  

  التعليم ،
 
  كثثر من األحيان ال يحصلن عىل  األساسية ف

 
والمسكن اآلمن ، والتحرر من العنف ، وف

هن األرس عىل الزواج المبكر لعدة  الرعاية الصحية الكافية. بدون حماية تنظيمية قوية للفتيات ، تجثر

  ذلك الممارسات الدينية والتقليدية ولتجنب وصمة العار االجتماعية عىل حمل 
 
أسباب ، بما ف

 تالمراهقا

  تمت مقابلتهن إنهن حاولن الفرار من الزواج القشي
وجة   ،قالت بعض الفتيات الالب  كانت فتاة مث  

  ثالث سنوات لكن أفراد األرسة أعادوها إىل زوجها 
 
ة من عمرها قد هربت ست مرات ف   الرابعة عش 

 
ف

  كل مرة. 
 
 ف

  تبنت والية إيمو 
 
يا  ، وه  والية يغلب عليها الطابع المسيح  اإليغبو ف ق نيجثر ، قانون  جنوب رس 

  عام 
 
  تمت  ،زواج األطفال يمثل مشكلة مستمرة لكن ،2004حقوق الطفل ف

قالت الفتيات اللواب 

  كثثر من الحاالت ضد إرادتهن. هن كانت الدافع الرئيش  لزواجهنمقابلتهن إن أرس 
 
 ، ف

يعة اإلسالمية ، تعد معدالت زواج األ    والية كانو الخاضعة ألحكام الش 
 
طفال من أعىل المعدالت ف

  قانون حماية الطفل ، لكن الحاكم 
اير / شباط ، صوت مجلس والية كانو عىل تبن    فثر

 
  البالد. ف

 
ف

  الوالية التأكد من أن  ، حيث عمر غاندوجر  لم يوافق عليه بعد عبد ا
 
عير  ف يجب عىل المش 

اف ب النسخة النهائية من القانون تضمن الحماية الكافية للفتيات ،    ذلك االعث 
 
سنة كسن  18بما ف

 .   اإلقليم  والدوىل 
  القانون اإلفريق 

 
 الرشد عىل النحو المنصوص عليه ف

  كثثر من األحيان للزواج للفتيات 
 
  والية كانو ، وجدت هيومن رايتس ووتش أن العائالت تخطط ف

 
ف

وجن. قالت الفتيات والشابات إن ا لقرار بشأن زواجهن يستند دون توفثر أي خيار بشأن من  أو من يث  

يعة اإلسالمية    العديد من الواليات الخاضعة ألحكام الش 
 
إىل الممارسات التقليدية وفقر األرسة. ف

ير زواج األطفال عىل أسس دينية وتقليدية ، حي يا ، يتم تثر   نيجثر
 
ث يعتمد سن البلوغ عىل سن ف

  كما يتعزز زواج األطفال بسبب عدم   ،البلوغ
 
تتمتع الفتيات بقدرة  و  األدوار بير  الجنسير  المساواة ف

  محدودة عىل اتخاذ القرار أو االستقالل الجسدي أو الحقوق. 

 

ــــــــــــــا إىل تخفيــــــــــــــف أعبائهــــــــــــــا الماليــــــــــــــة مــــــــــــــن خــــــــــــــالل تــــــــــــــزويــــج 
ً
وبينمــــــــــــــا ســــــــــــــعت بعــــــــــــــض العــــــــــــــائالت أيض

وجـــــــــــــــــــات إن ظـــــــــــــــــــروفهن االقتصـــــــــــــــــــادية ســـــــــــــــــــاءت بعـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــزواج  بناتهـــــــــــــــــــا ، قالـــــــــــــــــــت الفتيـــــــــــــــــــات المث  

ا   مــــــــــــــن الطعــــــــــــــامت ولــــــــــــــيس وإنهــــــــــــــن فقــــــــــــــثر
معظمهــــــــــــــم إمــــــــــــــا لــــــــــــــم يــــــــــــــذهبوا إىل ،ف لــــــــــــــديهن مــــــــــــــا يكــــــــــــــق 

، ســـــــــــــــبب الفقـــــــــــــــر والضـــــــــــــــغط مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل الـــــــــــــــزواجالمدرســـــــــــــــة أو تـــــــــــــــم إخـــــــــــــــراجهم مـــــــــــــــن المدرســـــــــــــــة ب

وغالًبــــــــــــــا مــــــــــــــا كــــــــــــــانوا يفتقــــــــــــــرون إىل القــــــــــــــدرة عــــــــــــــىل اتخــــــــــــــاذ القــــــــــــــرارات المتعلقــــــــــــــة بالتمويــــــــــــــل داخــــــــــــــل 



 
  بعــــــــــــــــض أرسهــــــــــــــــم وكــــــــــــــــانوا يتحملــــــــــــــــون معظــــــــــــــــم عــــــــــــــــبء الرعايــــــــــــــــة ا

 
ليــــــــــــــــة والعمــــــــــــــــل ف  الحــــــــــــــــاالت لمث  

 منعهن أزواجهن من العمل بأجر مستمر. 

 

يــــــــــــــــا لمواءمـــــــــــــــــة قوانينهـــــــــــــــــا  وجــــــــــــــــدت هيـــــــــــــــــومن رايــــــــــــــــتس ووتـــــــــــــــــش أن هنـــــــــــــــــاك حاجــــــــــــــــة ملحـــــــــــــــــة لنيجثر

يجــــــــــــــــــــب  ، األطفــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــزواجلتتوافــــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــع المعــــــــــــــــــــايثر القانونيــــــــــــــــــــة الدوليــــــــــــــــــــة لحمايــــــــــــــــــــة 

يجـــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــىل ، لطفـــــــــــــــــــل وتطبيقـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــــل جميـــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــدولاعتمـــــــــــــــــــاد قـــــــــــــــــــانون حقـــــــــــــــــــوق ا

  تبنــــــــــــــــــت القــــــــــــــــــانون وضــــــــــــــــــع خطــــــــــــــــــة عمــــــــــــــــــل  الحكومــــــــــــــــــة الفيدراليــــــــــــــــــة
وســــــــــــــــــلطات الواليــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــن 

يعات والمعاقبة عىل عدم االمتثال.   قوية لضمان التنفيذ الفعال للتش 

 

  إيمــــــــــــــــو وكــــــــــــــــانو تســــــــــــــــلط الضــــــــــــــــوء 
  واليـــــــــــــــن 

 
قالـــــــــــــــت ســــــــــــــــيغون: "إن محنــــــــــــــــة الفتيــــــــــــــــات والشــــــــــــــــابات ف

يـــــــــــــــــا".    جميـــــــــــــــــع أنحـــــــــــــــــاء نيجثر
 
  إنهـــــــــــــــــاء زواج األطفـــــــــــــــــال ف

 
عـــــــــــــــــىل القضـــــــــــــــــايا األوســـــــــــــــــع المتضـــــــــــــــــمنة ف

يـــــــــــــــــــا تعزيــــــــــــــــــــز القـــــــــــــــــــوانير  وإنشــــــــــــــــــــاء    جميـــــــــــــــــــع أنحــــــــــــــــــــاء نيجثر
 
"يجـــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــــىل جميـــــــــــــــــــع الواليــــــــــــــــــــات ف

ياأنظمة فعالة لفرضها لضمان ر    نيجثر
 
 . "فاهية وسالمة الفتيات ف

  الظـــــــــــــــــــــــروف التقليديـــــــــــــــــــــــة 
 
يـــــــــــــــــــــــا متجـــــــــــــــــــــــذرة ف   نيجثر

 
زواج األطفـــــــــــــــــــــــال هـــــــــــــــــــــــو ممارســـــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــائعة ف

  تــــــــــــــــــؤثر بشــــــــــــــــــكل
الفتيــــــــــــــــــات غــــــــــــــــــثر متناســــــــــــــــــب عــــــــــــــــــىل  واالقتصــــــــــــــــــادية والدينيــــــــــــــــــة والقانونيــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــن 

يــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن أعــــــــــــــــــو  ،والنســــــــــــــــــاء    نيجثر
 
  القــــــــــــــــــارة تعــــــــــــــــــد معــــــــــــــــــدالت زواج األطفــــــــــــــــــال ف

 
ىل المعــــــــــــــــــدالت ف

 . األفريقية

  لعـــــــــــــــــــــــام  
  إن  2020قــــــــــــــــــــــال برنـــــــــــــــــــــــامج األمــــــــــــــــــــــم المتحـــــــــــــــــــــــدة اإلنمــــــــــــــــــــــاب 

  تقريــــــــــــــــــــــره اإلنمـــــــــــــــــــــــاب 
 
   43ف

 
ف

اوح أعمـــــــــــــــــارهن بـــــــــــــــــير  
  تـــــــــــــــــث 

  ســـــــــــــــــن  24و  20المائـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن النســـــــــــــــــاء الـــــــــــــــــالب 
 
 18عاًمـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــزوجن ف

يـــــــــــــــا    نيجثر
 
فهـــــــــــــــو ، ودائمـــــــــــــــة عـــــــــــــــىل النســـــــــــــــاء طـــــــــــــــوال حيـــــــــــــــاتهن ألطفـــــــــــــــال آثـــــــــــــــار عميقـــــــــــــــةلـــــــــــــــزواج ا ،ف

مـــــــــــــــــــــن اتخـــــــــــــــــــــاذ قـــــــــــــــــــــراراتهم الحياتيـــــــــــــــــــــة ، ويعطـــــــــــــــــــــل تعلـــــــــــــــــــــيمهم ، ويعرضـــــــــــــــــــــهم للعنـــــــــــــــــــــف  نيمـــــــــــــــــــــنعه

  الحيـــــــــــــــــــــــــــــــــاة االقتصـــــــــــــــــــــــــــــــــادية والسياســـــــــــــــــــــــــــــــــية 
 
والتميـــــــــــــــــــــــــــــــــثر  ، وينكـــــــــــــــــــــــــــــــــر مشـــــــــــــــــــــــــــــــــاركتهم الكاملـــــــــــــــــــــــــــــــــة ف

 واالجتماعية. 

 

امـــــــــــــــــات بموجــــــــــــــــب القـــــــــــــــــانون األفـــــــــــــــــ يـــــــــــــــــة الث     والـــــــــــــــــدوىل  يقــــــــــــــــع عـــــــــــــــــىل عـــــــــــــــــاتق الحكومــــــــــــــــة النيجثر
ريق 

ومـــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــك ، فـــــــــــــــــإن  ،لـــــــــــــــــزواجلحقـــــــــــــــــوق اإلنســـــــــــــــــان لحمايـــــــــــــــــة األطفـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــن إكـــــــــــــــــراههم عـــــــــــــــــىل ا

يــــــــــــــــــــا تتخــــــــــــــــــــذ مواقــــــــــــــــــــف متناقضــــــــــــــــــــة بشــــــــــــــــــــأن    نيجثر
 
القــــــــــــــــــــوانير  الفيدراليــــــــــــــــــــة وقــــــــــــــــــــوانير  الواليــــــــــــــــــــة ف

 حماية األطفال من الزواج والممارسات التقليدية العنيفة. 



 
 

  القـــــــــــــــــــــــــانون 
 
ي زواج يحظـــــــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــــــــانون حقـــــــــــــــــــــــــوق الطفـــــــــــــــــــــــــل الفيـــــــــــــــــــــــــدراىل  المعتمـــــــــــــــــــــــــد ف النيجـــــــــــــــــــــــــثر

األطفـــــــــــــــــــــال كمـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــو مطلـــــــــــــــــــــوب بموجـــــــــــــــــــــب اتفاقيـــــــــــــــــــــة األمـــــــــــــــــــــم المتحـــــــــــــــــــــدة لحقـــــــــــــــــــــوق الطفـــــــــــــــــــــل 

  القســــــــــــــــم 
 
  لحقـــــــــــــــوق ورفاهيــــــــــــــــة الطفــــــــــــــــل. ولكـــــــــــــــن هنــــــــــــــــاك بنـــــــــــــــد متضــــــــــــــــارب ف

والميثـــــــــــــــاق األفــــــــــــــــريق 

وجـــــــــــــــة عـــــــــــــــىل أنهـــــــــــــــا بلغـــــــــــــــت ســـــــــــــــن 4) 29 ي يعـــــــــــــــّرف أي امـــــــــــــــرأة مث   ( )ب( مـــــــــــــــن الدســـــــــــــــتور النيجـــــــــــــــثر

 الرشد ، بغض النظر عن سنها عند الزواج. 

 

يـــــــــــــا لـــــــــــــم تعتمـــــــــــــد بعـــــــــــــد قـــــــــــــانون حقـــــــــــــوق ا 36واليـــــــــــــة مـــــــــــــن أصـــــــــــــل  11   نيجثر
 
كمـــــــــــــا ،  لطفـــــــــــــلواليـــــــــــــة ف

  العديـــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــن الواليـــــــــــــــــــــــــــــات الشـــــــــــــــــــــــــــــمالية 
 
تســـــــــــــــــــــــــــــمح القـــــــــــــــــــــــــــــوانير  العرفيـــــــــــــــــــــــــــــة واإلســـــــــــــــــــــــــــــالمية ف

بالممارســــــــــــــــــات التقليديــــــــــــــــــة الضــــــــــــــــــارة ، مثــــــــــــــــــل زواج األطفــــــــــــــــــال وختــــــــــــــــــان اإلنــــــــــــــــــاث ، عــــــــــــــــــىل الــــــــــــــــــرغم 

يـــــــــــــــــا بمعاهـــــــــــــــــدات ام نيجثر  
تظهـــــــــــــــــر التقـــــــــــــــــارير ، يســـــــــــــــــيةحقـــــــــــــــــوق اإلنســـــــــــــــــان الدوليـــــــــــــــــة الرئ مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــث 

وج    بعـــــــــــــــــض الواليـــــــــــــــــات الشـــــــــــــــــمالية ، يـــــــــــــــــث  
 
ة أنـــــــــــــــــه ف   المائـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الفتيـــــــــــــــــات قبـــــــــــــــــل  78األخـــــــــــــــــثر

 
ف

 . 18سن 

  واليتــــــــــــــــــــير  المشــــــــــــــــــــاكل المتعلقــــــــــــــــــــة بمنــــــــــــــــــــع زواج 
 
تمثــــــــــــــــــــل أبحــــــــــــــــــــاث هيــــــــــــــــــــومن رايــــــــــــــــــــتس ووتــــــــــــــــــــش ف

  كـــــــــــــــل مـــــــــــــــن
 
  واليـــــــــــــــة كـــــــــــــــانو الخاضـــــــــــــــعة ، الشـــــــــــــــمال المســـــــــــــــلم والجنـــــــــــــــوب المســـــــــــــــيح   األطفـــــــــــــــال ف

 
ف

اإلســـــــــــــــــــــالمية ، ال تــــــــــــــــــــزال المناقشــــــــــــــــــــات جاريـــــــــــــــــــــة لتنفيــــــــــــــــــــذ قــــــــــــــــــــانون حمايـــــــــــــــــــــة ريعة ـألحكــــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــــ

رعير  بحاجــــــــــــــــــــة إىل ضــــــــــــــــــــمان الحمايـــــــــــــــــــــة الكافيــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــالل إدراج ـالطفــــــــــــــــــــل ، لكــــــــــــــــــــن المشـــــــــــــــــــــ

اف بســـــــــــــــــــن الرشـــــــــــــــــــد وهـــــــــــــــــــو    القـــــــــــــــــــانون  18االعـــــــــــــــــــث 
 
عاًمـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــىل النحـــــــــــــــــــو المنصـــــــــــــــــــوص عليـــــــــــــــــــه ف

 .  الدوىل 

  تمـــــــــــــــــت مقـــــــــــــــــابلتهن وكـــــــــــــــــانن حوامـــــــــــــــــل قبـــــــــــــــــل 
وجـــــــــــــــــات اللـــــــــــــــــواب  إجبـــــــــــــــــارهن قالـــــــــــــــــت الفتيـــــــــــــــــات المث  

 عــــــــــــــــنهن ، وذلــــــــــــــــك لمنــــــــــــــــع أي عــــــــــــــــار 
ً
وجن رغمــــــــــــــــا عــــــــــــــــىل الــــــــــــــــزواج إن والــــــــــــــــديهن قــــــــــــــــررا أنهــــــــــــــــن ســــــــــــــــيث  

 روا األعـــــــــــــــــــراف االجتماعيـــــــــــــــــــةـعـــــــــــــــــــىل األرسة بنـــــــــــــــــــاًء عـــــــــــــــــــىل تصـــــــــــــــــــور المجتمـــــــــــــــــــع بـــــــــــــــــــأنهم قـــــــــــــــــــد كســـــــــــــــــــ

 الفتيات وأطفالهن. ، ولضمان المستقبل الماىل  لألرسة

 

ية تغذي زواج األطفال  : الفقر والدين واألعراف التقليدية التميثر 

 

  الواليـــــــــــــــــــات الشـــــــــــــــــــمالية ، مثـــــــــــــــــــل واليـــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــانو ذات الغالبيـــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــلمة ، تعـــــــــــــــــــد معــــــــــــــــــــدالت 
 
ف

  الــــــــــــــــــــبالد. هــــــــــــــــــــذه الممارســــــــــــــــــــة مدعومــــــــــــــــــــة عموًمــــــــــــــــــــا 
 
زواج األطفــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــن أعــــــــــــــــــــىل المعــــــــــــــــــــدالت ف



 
  وقـــــــــــــــــــت مبكـــــــــــــــــــر مثـــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــن 

 
  تســـــــــــــــــــمح بخطوبـــــــــــــــــــة الطفـــــــــــــــــــل ف

ات لإلســـــــــــــــــــالم ، والـــــــــــــــــــن  بتفســـــــــــــــــــثر

  واليــــــــــــــــــــة
 
كــــــــــــــــــــانو إن األعــــــــــــــــــــراف   البلـــــــــــــــــــوغ. ومــــــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــــــك ، قالــــــــــــــــــــت بعــــــــــــــــــــض الفتيــــــــــــــــــــات والنســــــــــــــــــــاء ف

يــــــــــــــــــة والمواقــــــــــــــــــف االجتماعيــــــــــــــــــة الجنســـــــــــــــــــية غــــــــــــــــــذت قــــــــــــــــــرار أرسهــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــالزواج  التقليديــــــــــــــــــة التميثر 

مــــــــــــــــــنهن. ويزيــــــــــــــــــد الفقــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن احتماليــــــــــــــــــة لجــــــــــــــــــوء العــــــــــــــــــائالت إىل هــــــــــــــــــذه الممارســــــــــــــــــات الدينيــــــــــــــــــة 

 والتقليدية الضارة. 

 

ــــــــــــــــوع "الفتيـــــــــــــــــات يجـــــــــــــــــب أن تزدهــــــــــــــــــر"  ـ قالـــــــــــــــــت جولييـــــــــــــــــت نوبـــــــــــــــــودو ، المنســـــــــــــــــقة الســــــــــــــــــابقة لمش 

  و 
 
ا قـــــــــــــــرارات الـــــــــــــــزواج مـــــــــــــــن مبـــــــــــــــادرة ف

ً
 مـــــــــــــــا يتخـــــــــــــــذ أفـــــــــــــــراد األرسة األكـــــــــــــــثر ســـــــــــــــن

ً
اليـــــــــــــــة كـــــــــــــــانو. عـــــــــــــــادة

ا ، والـــــــــــــــذين تكـــــــــــــــون أولـــــــــــــــويتهم القصـــــــــــــــوى 
ً
الفتيـــــــــــــــات ، مثـــــــــــــــل الوالـــــــــــــــدين أو األعمـــــــــــــــام األكـــــــــــــــثر ســـــــــــــــن

ف األرسة والسيطرة عىل الحياة الجنسية للفتيات.   ه  حماية رس 

 

 إحصائيات

يـــــــــــــــــــا    والصـــــــــــــــــــح  لنيجثر
 
 عـــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــح الـــــــــــــــــــديموغراف

ً
، أضـــــــــــــــــــاف التقريـــــــــــــــــــر  2013(NDHS)نقـــــــــــــــــــال

وجن قبل أن يبلغن  58.2أن  يات يث     المائة من الفتيات النيجثر
 
 عاًما.  18ف

كشـــــــــــــــفت عـــــــــــــــن   2017إىل  2013وذكـــــــــــــــرت أنـــــــــــــــه عـــــــــــــــىل الـــــــــــــــرغم مـــــــــــــــن أن مقارنـــــــــــــــة البيانـــــــــــــــات مـــــــــــــــن 

يـــــــــــــــــــــا ، إال أنهـــــــــــــــــــــا    نيجثر
 
  زواج األطفـــــــــــــــــــــال ف

 
وصـــــــــــــــــــــفت معـــــــــــــــــــــدل االنخفـــــــــــــــــــــاض بأنـــــــــــــــــــــه  انخفـــــــــــــــــــــاض ف

  وأضـــــــــــــــــافت أن الـــــــــــــــــبالد تعـــــــــــــــــ، متواضـــــــــــــــــع
 
  لـــــــــــــــــديها أبطـــــــــــــــــأ انخفـــــــــــــــــاض ف

د مـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــير  الـــــــــــــــــدول الـــــــــــــــــن 

  غرب ووسط أفريقيا. 
 
 معدالت زواج األطفال ف

  
 
 للحـــــــــــــــــــد بشـــــــــــــــــــكل كبـــــــــــــــــــثر مـــــــــــــــــــن زواج األطفـــــــــــــــــــال ف

ً
كمـــــــــــــــــــا أن معـــــــــــــــــــدل االنخفـــــــــــــــــــاض لـــــــــــــــــــيس كافيـــــــــــــــــــا

يـــــــــــــــــا    ظـــــــــــــــــل الظـــــــــــــــــروف الحاليـــــــــــــــــة. حـــــــــــــــــن  إذا تضـــــــــــــــــاعفت الجهـــــــــــــــــود ، ستضـــــــــــــــــيف نيجثر
 
يـــــــــــــــــا ف نيجثر

ويرجــــــــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــــــــك إىل أن  ،2050ماليــــــــــــــــــــــير  عــــــــــــــــــــــروس قــــــــــــــــــــــارص بحلــــــــــــــــــــــول عــــــــــــــــــــــام حــــــــــــــــــــــواىل  ســــــــــــــــــــــبعة 

  وانتشـــــــــــــــــــــــار زواج 
االنخفـــــــــــــــــــــــاض الملحـــــــــــــــــــــــوز إحصـــــــــــــــــــــــائًيا ســـــــــــــــــــــــينقلب بســـــــــــــــــــــــبب النمـــــــــــــــــــــــو الســـــــــــــــــــــــكاب 

  
 
  بعــــــــــــــــض المنــــــــــــــــاطق والثقافــــــــــــــــات ، ممــــــــــــــــا يمحـــــــــــــــو أي تقــــــــــــــــدم ضــــــــــــــــ يل تــــــــــــــــم إحــــــــــــــــرازه ف

 
األطفـــــــــــــــال ف

يا ".    نيجثر
 
 الحد من زواج األطفال ف

   2018وأشـــــــــــــــار التقريـــــــــــــــر إىل أنـــــــــــــــه بحلـــــــــــــــول عـــــــــــــــام 
وجن ، انخفضـــــــــــــــت نســـــــــــــــبة النســـــــــــــــاء الـــــــــــــــالب  يـــــــــــــــث  

  المائــــــــــــــــــــــــة إىل  48مــــــــــــــــــــــــن  18قبــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــن 
 
  حــــــــــــــــــــــــير  انخفضــــــــــــــــــــــــت نســــــــــــــــــــــــبة  43ف

 
  المائــــــــــــــــــــــــة ، ف

 
ف

اوح أعمــــــــــــــارهن بــــــــــــــير  
  تــــــــــــــث 

وجن قبــــــــــــــل ســــــــــــــن  19و  15النســــــــــــــاء الــــــــــــــالب    يــــــــــــــث  
مــــــــــــــن  15عامــــــــــــــا الــــــــــــــالب 

  المائة. إىل  12
 
  المائة.  8ف

 
 ف



 
يـــــــــــــــــا  توقــــــــــــــــع تقريــــــــــــــــر صــــــــــــــــادر عــــــــــــــــن منظمـــــــــــــــــة األمــــــــــــــــم المتحــــــــــــــــدة للطفولــــــــــــــــة )اليونيســــــــــــــــف( أن نيجثر

 . 2050مليون طفلة بحلول عام  29سيكون لديها 

  وهـــــــــــــــــو جـــــــــــــــــزء مـــــــــــــــــن ثالثـــــــــــــــــة تقـــــــــــــــــارير حـــــــــــــــــول كيفيـــــــــــــــــة تـــــــــــــــــأثثر الفقـــــــــــــــــر عـــــــــــــــــىل األطفـــــــــــــــــال التقريـــــــــــــــــر 
 
ف

يـــــــــــــــــــا ، أطلقـــــــــــــــــــه نائـــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــرئيس  اك مـــــــــــــــــــع اليونيســـــــــــــــــــف  "يـــــــــــــــــــيم  أوســـــــــــــــــــينباجو "نيجثر ، باالشـــــــــــــــــــث 

 . 2022لالحتفال بيوم الطفل لعام 

ـــــــــــــــا بــــــــــــــــ  يـــــــــــــــا حالًي   نيجثر
 
وجـــــــــــــــير  ف  

ـــــــــــــــا ، وقـــــــــــــــال إنـــــــــــــــه  22وقـــــــــــــــدر التقريـــــــــــــــر عـــــــــــــــدد األطفـــــــــــــــال المث 
ً
مليون

  غــــــــــــــــــــرب ووســــــــــــــــــــط إفريقيــــــــــــــــــــا. ومــــــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــــــك ،  40يمثـــــــــــــــــــل 
 
  المائــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــذه الحــــــــــــــــــــاالت ف

 
ف

 . 2050توقعت كذلك إضافة سبعة ماليير  طفل عروس بحلول عام 

حـــــــــــــــــات االســـــــــــــــــتعراض الـــــــــــــــــدوري الشـــــــــــــــــامل الخاصـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــا للقضـــــــــــــــــاء  بدولـــــــــــــــــة حلـــــــــــــــــول و مقث  بنيجثر

 عىل  ظاهرة زواج القارصات: 

 148-54  ريعية والسياســــــــــــــــــــــــــــية الالزمــــــــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــــــــ   تتبــــــــــــــــــــــــــــن  ـالتشــــــــــــــــــــــــــــاعتمــــــــــــــــــــــــــــاد التــــــــــــــــــــــــــــدابثر

  عشــــــــــــــ
رة قــــــــــــــانون حقــــــــــــــوق األطفــــــــــــــال الــــــــــــــذي يطبــــــــــــــق حظــــــــــــــر ـالواليــــــــــــــات الشــــــــــــــمالية االثنــــــــــــــن 

 الزواج المبكر والقشي )هندوراس( 

 148-50  ضــــــــــــــــــــمان التنفيــــــــــــــــــــذ الكامــــــــــــــــــــل لقــــــــــــــــــــانون )حظــــــــــــــــــــر( العنــــــــــــــــــــف ضــــــــــــــــــــد األشــــــــــــــــــــخاص

اتيجية الوطنيــــــــــــــــــــــــــــــــــة    جميــــــــــــــــــــــــــــــــــع  2021-2017واالســــــــــــــــــــــــــــــــــث 
 
إلنهــــــــــــــــــــــــــــــــــاء زواج األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــال ف

 الواليات )ناميبيا( 

 148-250  ذلـــــــــــــــك  
 
ام حقـــــــــــــــوق المـــــــــــــــرأة وحمايتهـــــــــــــــا والوفـــــــــــــــاء بهـــــــــــــــا ، بمـــــــــــــــا ف ضـــــــــــــــمان احـــــــــــــــث 

  الصــــــــــــــــــــحة الجنســــــــــــــــــــية واإلنجابيــــــــــــــــــــة ، والتصــــــــــــــــــــدي للتميــــــــــــــــــــثر  
 
مــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــالل حقوقهــــــــــــــــــــا ف

 قوانير  وراثة الزوجة والقضاء عىل زواج األطفال )نيوزيلندا( 

 148-275  مواصـــــــــــــــــــلة التـــــــــــــــــــدابثر القانونيـــــــــــــــــــة واإلداريـــــــــــــــــــة والمتعلقـــــــــــــــــــة بالسياســـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــن

 أجل القضاء التام عىل الزواج المبكر وزواج األطفال )كينيا( 

 148-274  الــــــــــــــــــــــــذي  2003مضــــــــــــــــــــــــاعفة جهودهــــــــــــــــــــــــا لضــــــــــــــــــــــــمان تمديــــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــــانون عــــــــــــــــــــــــام

   18ألدب  لســــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــزواج بـــــــــــــــــــــــــــ يحــــــــــــــــــــــــــدد الحــــــــــــــــــــــــــد ا
 
واليــــــــــــــــــــــــــة  36ســــــــــــــــــــــــــنة وفاعليتــــــــــــــــــــــــــه ف

 )جمهورية أفريقيا الوس ( 

 148-277  تكثيــــــــــــــــــــف اإلجــــــــــــــــــــراءات إلنهــــــــــــــــــــاء زواج األطفــــــــــــــــــــال وضــــــــــــــــــــمان تطبيــــــــــــــــــــق قــــــــــــــــــــانون

  )إسبانيا( 
 حقوق الطفل عىل المستوى الوطن 

 148-278  مواصـــــــــــــــــــــــــــــــلة الجهـــــــــــــــــــــــــــــــود لتعزيـــــــــــــــــــــــــــــــز حقـــــــــــــــــــــــــــــــوق األطفـــــــــــــــــــــــــــــــال ومكافحـــــــــــــــــــــــــــــــة زواج

اتيج ـــــــــــــــــــــــــا لالســـــــــــــــــــــــــث 
ً
إلنهـــــــــــــــــــــــــاء زواج األطفـــــــــــــــــــــــــال  2021-2017ية الوطنيــــــــــــــــــــــــة األطفــــــــــــــــــــــــال وفق

 )تونس( 



 

 148-276  جميــــــــــــــــــع الواليــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــل القضــــــــــــــــــاء عــــــــــــــــــىل  
 
توحيــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــن الــــــــــــــــــزواج ف

  القـــــــــــــــــــــــانون والممارســـــــــــــــــــــــة 
 
زواج األطفـــــــــــــــــــــــال والـــــــــــــــــــــــزواج المبكـــــــــــــــــــــــر والـــــــــــــــــــــــزواج القـشــــــــــــــــــــــي ، ف

اليون(   )سثر

 148-273  مواصــــــــــــــــــــــــــــلة الجهــــــــــــــــــــــــــــود للقضــــــــــــــــــــــــــــاء عــــــــــــــــــــــــــــىل الــــــــــــــــــــــــــــزواج القـشـــــــــــــــــــــــــــي والمبكــــــــــــــــــــــــــــر

ه مــــــــــــن تــــــــــــأثثر ســــــــــــلنر  عــــــــــــىل االقتصــــــــــــاد والصــــــــــــحة بالنســــــــــــبة للمعنيــــــــــــير  لألطفــــــــــــال ، لمــــــــــــا لــــــــــــ

 )بوروندي( 

 148-279  تكثيــــــــــــــــــــف الجهــــــــــــــــــــود لحمايــــــــــــــــــــة وتعزيــــــــــــــــــــز حقــــــــــــــــــــوق األطفــــــــــــــــــــال ضــــــــــــــــــــد جميــــــــــــــــــــع

أشـــــــــــــــكال العنــــــــــــــــف والتميــــــــــــــــثر  ، وال ســـــــــــــــيما مــــــــــــــــن خــــــــــــــــالل منـــــــــــــــع ومكافحــــــــــــــــة زواج األطفــــــــــــــــال 

 والزواج المبكر والقشي )إيطاليا( 

 

 

 : العراق

في العراق والتراجع االقتصادي خالل فترة كورونا  العنف األسري يبدو أن ارتفاع معدالت
، 2021عاماً خالل  18قبل سن وما بعدها، دفعا كثيراً من األسر إلى تزويج بناتهم 

 وبارتفاع عن المعدالت السابقة التي أحصتها الحكومة.

وربما تكون هناك عوامل أخرى الرتفاع مثل هذه الزيجات، فمعظمها يتم خارج المحاكم 
العراقية وبعقد زواج يكتب لدى مكاتب رجال الدين، وترفض المحاكم العراقية مثل هذه 

 معظمها إلى حاالت طالق تعرض عليها في ما بعد.الزيجات، التي يتحول 

فا   الذي يربط رس 
 
، القهر االقتصادي والفقر، كل لموروث الثقاف

ً
ها العائلة بزواِج البنات ُمبكرا

 غالبيةن أجِل إنهاء زواِج القارصات المإىل جهد أكثر م تحديات تحتاج
 
المنطقِة  دول نتش  ف

  العربية، فالعراق ال ي
 
.هذا األمرعد استثناًء ف  

 في المئة 25أكثر من 

الذي تم  للمرأة العراقية بحسب نتائج المسح الوطني االجتماعي والصحي المتكامل
وبدعم  ،كردستان لمركزي لإلحصاء وهيئة إحصاء إقليمتنفيذه بالشراكة مع الجهاز ا

نسبة النساء ، بلغت 2021من صندوق األمم المتحدة للسكان مكتب العراق للعام 
في المئة، بينما أظهرت نتائج المسح  25.5عاماً  18الالتي تزوجن قبل بلوغهن سن 

 في المئة. 22.6أن نسبة المؤشر نفسه في إقليم كوردستان بلغت 

https://www.independentarabia.com/node/294441/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.independentarabia.com/node/294441/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.independentarabia.com/node/309586/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%8A%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/338376/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.independentarabia.com/node/338376/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82


 
سنوات سابقة أشار إليها  10اً لـ وتبدو المعدالت المرتفعة لزواج القاصرات امتداد

االستبيان، وأكد أنها تؤدي في أحيان كثيرة إلى حرمان الفتيات والنساء من الوصول 
وتطمح الحكومة ، وعقبات أمام تعليمها وتنميتهاإلى عوامل التمكين، وقد تضيف عبئاً 

ارسة العراقية لمعالجة هذه الظاهرة وضمان زيادة الوعي في شأن انتشار هذه المم
 .الضارة

 الُكلف االقتصادية

وزيرة المرأة السابقة بشرى الزويني قالت إن زواج القاصرات زاد من الُكلف االقتصادية 
على الدولة وأدى إلى ارتفاع نسب الطالق بين هذه األعمار. وأضافت أن الظاهرة 

تهن على "ولدت أمراضاً صحية واجتماعية للفتيات الالتي يتزوجن بهذا العمر، لعدم قدر
التكيف مع أسرة الزوج في سن الطفولة، وعدم استطاعتهن تحمل أعباء الحياة 
الزوجية، مبينة أنها تزيد المشكالت على كاهل المجتمع العراقي، وإذا ما أجرينا إحصاء 

 فسنجد أن زواج القاصرات هو األكثر طالقاً.

 األسر الفقيرة

ن المتزوجات بهذا العمر نتيجة عدم وأشارت الزويني إلى أن "هناك من ينتحرن من بي
تحملها المشكالت العائلية بسبب عمرهن الصغير"، مشيرة إلى أن معظم المتزوجات 
من العوائل الفقيرة وهن غير متعلمات أو يتيمة األبويين أو أحدهما، ومن النادر أن نجد 

 من تتزوج بهذا العمر وهي تعيش في وسط عائلة ميسورة أو عائلة متعلمة.

ن أسباب زواج القاصرات بينت الزويني أن " من بينها الخوف من العنوسة والفقر وع
والبطالة والعنف األسري والفهم الخاطئ للشريعة اإلسالمية، إذ يتم عقد الزواج خارج 

 إطار المحاكم وبموافقة ولي األمر".

 ارتفاع معدالت الطالق

لرئاسات  2021لعام  وكان مجلس القضاء األعلى كشف عن إحصاء دعاوى الطالق
دعوى، وتصدرت رئاسة  73399محاكم االستئناف عدا إقليم كردستان، والتي وصلت 

محكمة استئناف بغداد الرصافة المشهد بدعاوى الطالق للمحاكم التابعة لها بعد أن 
دعاوى، فيما جاءت محاكم الكرخ المنضوية لرئاسة استئناف بغداد  13803وصلت إلى 

، تلتها رئاسة محكمة استئناف البصرة 13363في المركز الثاني بـ الكرخ االتحادية 
 دعوى. 7317االتحادية ثالثاً بـ 

 ضغط على الصحة



 
وترى الزويني أن مثل هذه الزيجات ستشكل ضغطاً على المؤسسة الصحية، بسبب 

للفتيات الالتي يصبحن مسؤوالت عن أسر في عمر   األوضاع النفسية غير الجيدة
أن هذا الزواج في الغالب سيجعل الفتيات يتركن الدراسة، فضالً عن أن  صغير، مبينة

 احتمال الطالق في هذا العمر سيكون أكبر.

وأشارت إلى أنه في بعض األحيان يكون زواج الفتاة برضاها كونها صغيرة ال تدرك 
المسؤولية التي تنتظرها، وستكون فرحة بمراسم الزواج وخاتم الخطوبة وفستان 

 وفي أحيان أخرى تكون بإجبار ذويها. الفرح،

 تعديل القانون

وشددت الزويني على ضرورة تعديل قانون األحوال الشخصية ومعاقبة ولي األمر الذي 
يزوج ابنته بهذا العمر، وكذلك الشخص الذي يعقد عقد الزواج، مستبعدة أن يتم تعديل 

 في للمجتمع.القانون خالل الفترة القريبة المقبلة بسبب الموروث الثقا

وحتى اآلن يبدو أن الجهات العراقية المتخصصة لم تجد طريقة للتعامل مع هذه 
الظاهرة، سواء على المستوى االجتماعي أو اإلعالمي، باستثناء بعض البيانات 
والندوات التي لم تدخل إلى صلب المشكلة األساس، وتدارس أسبابها المختلفة من 

 عوامل تأثير أخرى تقف ورائها. ناحية شخصية أو اقتصادية أو أي

 ال توجد عقوبات

عقد الزواج قانون العقوبات لم يعاقب والد الزوجة أو رجل الدين الذي يجري حيث إن 
 1959( لسنة 188"قانون األحوال الشخصية العراقي رقم ) خارج إطار المحكمة. و

ال إذا اشترط تحقق األهلية بعقد الزواج بشروط، الفتاً إلى أن عقد الزواج ال يعقد إ
من الزوج والزوجة( وشهادة شاهدين يتمتعون بأهلية  اءرضإتحقق اإليجاب والقبول )

قانون األحوال الشخصية لم يعاقب والد الزوجة أو رجل  ولكن ،ويعقد العقد بالمحكمة
 الدين وهذا قصور في المادة، ألن هؤالء يعتبرون شركاء في الجريمة وليس فقط الزوج.

 

( الفقرة الخامسة من قانون األحوال الشخصية نصت على أن يعاقب الزوج 10المادة )و
أن العقوبة هي السجن لمدة إذا عقد عقداً خارج إطار المحكمة لقاصر، مشيراً إلى 

 ستة أشهر أو غرامة مالية.

 اإلحصاءات:



 
كشفت آخر إحصائية رسمية صادرة عن مجلس القضاء العراقي، عن أعداد 

في محاكم المسجلة  2020حاالت الطالق في العراق خالل يناير/ كانون الثاني 
ة، بينما حال 5143والتي بلغت  -عدا إقليم كردستان-جميع المحافظات العراقية 

.1443بلغ مجموع حاالت التفريق بحكم قضائي   

 الشق التشريعي:

اوح بير  الحبس ستة أشهر أو غرامة مالية ر ـالمش
  جّرم زواج القارصات ووضع عقوبة تث 

 
ع العراف

  ألف ومليون دينار أي ما يعادل ستمائة دوالر، وه  عقوبة غثر كافية لجريمة تؤدي 
قدرها مائن 

. وفق ما تراه جمعيات نسائيةالنهيار مجتمع    

 

 

، فـــــــــــــه  عـــــــــــــىل    هـــــــــــــذه الظـــــــــــــاهرة ان لهـــــــــــــا اثـــــــــــــار ســـــــــــــلبية غـــــــــــــثر مرئيـــــــــــــة ان صـــــــــــــح التعبـــــــــــــثر
 
والملفـــــــــــــت ف

  حرمـــــــــــــــــــــان الفتيـــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــوض تجربـــــــــــــــــــــة الحيـــــــــــــــــــــاة 
 
ســـــــــــــــــــــبيل المثـــــــــــــــــــــال تتســـــــــــــــــــــبب فعليـــــــــــــــــــــا ف

الطفوليــــــــــــــــــــــــة والمراهقــــــــــــــــــــــــة الطبيعيــــــــــــــــــــــــة اذ تثقــــــــــــــــــــــــل عليهــــــــــــــــــــــــا الحيــــــــــــــــــــــــاة باألعبــــــــــــــــــــــــاء والمســــــــــــــــــــــــؤوليات 

مــــــــــــــــــــنهن اىل الــــــــــــــــــــتخىل  عــــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــــتكمال دراســــــــــــــــــــتهن بســــــــــــــــــــبب  مبكــــــــــــــــــــرا، كمــــــــــــــــــــا يضــــــــــــــــــــطر العديــــــــــــــــــــد 

لية والزوجية المستجدة عىل حياتهن  .الحمل او المسؤوليات المث  

  انـــــــــــــــه يحــــــــــــــــدد ســــــــــــــــن الــــــــــــــــزواج ب
 
ض بالقــــــــــــــــانون العــــــــــــــــراف ســـــــــــــــنة، لكنــــــــــــــــه ايضــــــــــــــــا يســــــــــــــــمح  18ويفـــــــــــــــث 

ويــــج الفتيـــــــــــــــــات ممـــــــــــــــــن تقـــــــــــــــــل اعمـــــــــــــــــارهن عـــــــــــــــــن    بـــــــــــــــــث  
ســـــــــــــــــنة، الســـــــــــــــــباب مختلفـــــــــــــــــة،  15للقـــــــــــــــــاض 

  العديــــــــــــــــد مــــــــــــــــن ا
 
لحــــــــــــــــاالت، تلجــــــــــــــــأ العديــــــــــــــــد مــــــــــــــــن العــــــــــــــــائالت اىل خيــــــــــــــــار الــــــــــــــــزواج ولهــــــــــــــــذا فانــــــــــــــــه ف

  المـــــــــــــــــادة الســـــــــــــــــابعة مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــانون االحــــــــــــــــوال الشخصـــــــــــــــــية هنـــــــــــــــــاك شـــــــــــــــــ
 
. وف  

رط االهليـــــــــــــــــة ـالــــــــــــــــدين 

  عمـــــــــــــــر 
 
والعقـــــــــــــــل مـــــــــــــــن اجـــــــــــــــل عقـــــــــــــــد الـــــــــــــــزواج، وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــا قـــــــــــــــد ال يكـــــــــــــــون متـــــــــــــــوفرا لـــــــــــــــدى فتـــــــــــــــاة ف

ا طالمــــــــــــــ 15طفولتهــــــــــــــا. كمــــــــــــــا ان المــــــــــــــادة الســــــــــــــابعة تــــــــــــــزيــــج فعليــــــــــــــا الــــــــــــــزواج لمــــــــــــــن بلغــــــــــــــت عمــــــــــــــر ال

 بموافقـــــــــــــــــــــة المحكمـــــــــــــــــــــة نفســـــــــــــــــــــها ووىل  أمـــــــــــــــــــــر الفتـــــــــــــــــــــاة، امـــــــــــــــــــــا اذا كانـــــــــــــــــــــت دون 
ان ذلـــــــــــــــــــــك يحـــــــــــــــــــــ  

  سجالت المحكمة 15ال
 
 . سنة، فان الزواج ال يسجل ف

لكـــــــــــــن ذلـــــــــــــك ال يمنـــــــــــــع العديـــــــــــــد مـــــــــــــن العـــــــــــــائالت مـــــــــــــن تـــــــــــــزويــــج بنـــــــــــــاتهن ممـــــــــــــن لـــــــــــــم يـــــــــــــبلغن عمـــــــــــــر 

وطـــــــــــــــــــــــــا قانونيـــــــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــــــارمة عـــــــــــــــــــــــــىل زواج 15ال   ال يضـــــــــــــــــــــــــع رس 
 
، طالمـــــــــــــــــــــــــا ان القـــــــــــــــــــــــــانون العـــــــــــــــــــــــــراف

عــــــــــــــــا". وحــــــــــــــــن   القـــــــــــــــارصات ويعــــــــــــــــرف الــــــــــــــــزواج بانــــــــــــــــه "عقــــــــــــــــد بــــــــــــــــير  رجــــــــــــــــل وامــــــــــــــــرأة تحــــــــــــــــل لــــــــــــــــه رس 

االن، يتجاهــــــــــــــــــل القــــــــــــــــــائمون عــــــــــــــــــىل تطبيــــــــــــــــــق القــــــــــــــــــانون ان تــــــــــــــــــزويــــج القــــــــــــــــــارصات يتســــــــــــــــــبب ايضــــــــــــــــــا 

ة بســـــــــــــــــبب عـــــــــــــــــدم قـــــــــــــــــدرة الفتـــــــــــــــــاة عـــــــــــــــــىل التعامـــــــــــــــــل    زيـــــــــــــــــادة حـــــــــــــــــاالت الطـــــــــــــــــالق واحيانـــــــــــــــــا كثـــــــــــــــــثر
 
ف

ة  .وادارة تحديات الزواج ومسؤولياته الكبثر



 
  ويحــــــــــــــــــــــذر 

 
اء حــــــــــــــــــــــول العــــــــــــــــــــــالم مــــــــــــــــــــــن ان زواج القــــــــــــــــــــــارصات يتســــــــــــــــــــــبب ف العديــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــن الخــــــــــــــــــــــثر

يــــــــــــــــــف حــــــــــــــــــاد خــــــــــــــــــالل الــــــــــــــــــوالدة، ممــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــؤدي إىل الوفــــــــــــــــــاة، او اىل اجهــــــــــــــــــاض  ة بث   حــــــــــــــــــاالت كثــــــــــــــــــثر

 ."مبكر نتيجة عدم اكتمال البنية الجسدية

وتؤكـــــــــــــــــد األخصـــــــــــــــــائية النســـــــــــــــــائية الـــــــــــــــــدكتورة نـــــــــــــــــرمير  الجـــــــــــــــــاف لوكالـــــــــــــــــة شـــــــــــــــــفق نيـــــــــــــــــوز إن "بلـــــــــــــــــوغ 

  بعـــــــــــــــــض  11ر الفتـــــــــــــــــاة عـــــــــــــــــادة هـــــــــــــــــو بعمـــــــــــــــــ
 
ســـــــــــــــــنة او قـــــــــــــــــد تكـــــــــــــــــون بلغـــــــــــــــــت وبالحـــــــــــــــــالتير  رأيـــــــــــــــــت ف

وجــــــــــــــــــات. وبــهــــــــــــــــــذا العمــــــــــــــــــر  األحيــــــــــــــــــان ان فتيــــــــــــــــــات غــــــــــــــــــثر بالغــــــــــــــــــات يــــــــــــــــــأتير  إىل العيــــــــــــــــــادة وهــــــــــــــــــن مث  

 انـــــــــــــــــه بعمـــــــــــــــــر 
ً
يكـــــــــــــــــون الجهـــــــــــــــــاز التناســـــــــــــــــىل  غـــــــــــــــــثر مكتمـــــــــــــــــل. وبحســـــــــــــــــب المتعـــــــــــــــــارف عليـــــــــــــــــه طبيـــــــــــــــــا

ســـــــــــــــــــنة يكـــــــــــــــــــون الـــــــــــــــــــرحم مؤهـــــــــــــــــــل للـــــــــــــــــــزواج والعالقـــــــــــــــــــة الزوجيـــــــــــــــــــة، لكـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــن  الـــــــــــــــــــوالدة  16ال

غــــــــــــــــــثر طبيعــــــــــــــــــة بهــــــــــــــــــذا العمــــــــــــــــــر حيــــــــــــــــــث اغلــــــــــــــــــب األعمــــــــــــــــــار تلجــــــــــــــــــأ إىل عمليــــــــــــــــــة جراحيــــــــــــــــــة  تكــــــــــــــــــون

 ". قيرصية

  العـــــــــــــــــراق يحتـــــــــــــــــاج اىل 
 
اء ان تفــــــــــــــــاقم هـــــــــــــــــذه الظــــــــــــــــاهرة ف   الخالصــــــــــــــــة، يبـــــــــــــــــدو بحســــــــــــــــب الخـــــــــــــــــثر

 
وف

مجموعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الحلــــــــــــــــول والمبــــــــــــــــادرات المتداخلــــــــــــــــة لمعالجتهــــــــــــــــا، تبــــــــــــــــدأ بــــــــــــــــالقوانير  الواضــــــــــــــــحة 

 تشــــــــــــــــــــــددا، وتمــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــثر معالجــــــــــــــــــــــة االحكــــــــــــــــــــــام وال
مفــــــــــــــــــــــاهيم الدينيــــــــــــــــــــــة واالجتماعيــــــــــــــــــــــة واالكــــــــــــــــــــــثر

  
الســـــــــــــــــائدة، وصـــــــــــــــــوال اىل العمـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــىل تنميـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــوع  المجـــــــــــــــــتمع  ازاء هـــــــــــــــــذه الظـــــــــــــــــاهرة الـــــــــــــــــن 

تلحـــــــــــــــــق االذى بالفتيـــــــــــــــــات نفســـــــــــــــــيا واجتماعيـــــــــــــــــا وصـــــــــــــــــحيا، وتفـــــــــــــــــرض تحـــــــــــــــــديات اضـــــــــــــــــافية عـــــــــــــــــىل 

  ومجتمعه
 
  .االقتصاد العراف

حــــــــــــــــــات االســــــــــــــــــتعراض الــــــــــــــــــدوري الشـــــــــــــــــــامل الخاصــــــــــــــــــه بدولــــــــــــــــــة اء للقضـــــــــــــــــــ لعــــــــــــــــــراقا حلــــــــــــــــــول و مقث 

 عىل  ظاهرة زواج القارصات: 

 147-265  منع الممارسات الضارة بالنساء والفتيات والقضاء عليها ، وال سيما الزواج المبكر

 والقشي )الجبل األسود( ؛

 147-270  القضاء عىل الممارسات الضارة المتبقية ، وال سيما تشويه األعضاء التناسلية

 الوع  العام ب ثارها السلبية )أوكرانيا( ؛ لإلناث والزواج المبكر والقشي ، وزيادة

 147-273  وضع سياسات وآليات لحماية حقوق األطفال حماية فعالة ، ال سيما ضد بيع

د الداخىل  )إكوادور( ؛
 األطفال وبغاء األطفال والزواج المبكر وعمل األطفال والتش 

 147-257 د المرأة ، وال سيما تعزيز الجهود لمنع ومكافحة جميع أشكال التميثر  والعنف ض

من خالل التنفيذ الكامل التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التميثر  لصالح المرأة واتخاذ مزيد 

من التدابثر للقضاء عىل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وزواج األطفال المبكر والقشي 

 )إيطاليا(؛

 



 
 

 : خاتمة

أســــــــــــــــباب متباينــــــــــــــــة تقاطعــــــــــــــــا مـــــــــــــــــع الــــــــــــــــزواج لــــــــــــــــدوافع متعــــــــــــــــددة و قــــــــــــــــد تجــــــــــــــــثر القــــــــــــــــارصات عــــــــــــــــىل  

عـــــــــــــدم وجـــــــــــــود نصـــــــــــــوص قانونيـــــــــــــة رادعـــــــــــــة مانعـــــــــــــة لمـــــــــــــن يجـــــــــــــثر الفتـــــــــــــاة القـــــــــــــارصة عـــــــــــــىل  الـــــــــــــزواج ، 

بوي .  اجع فيها المستوي التعليم  و الث 
  بيئة يث 

 
 و يتم ذلك ف

فــــــــــــــزواج القـــــــــــــــارصات هــــــــــــــو نـــــــــــــــوع مــــــــــــــن انـــــــــــــــواع العنــــــــــــــف القـــــــــــــــائم عــــــــــــــىل  نـــــــــــــــوع الجــــــــــــــنس ، حيـــــــــــــــث إن 

  إرغـــــــــــــــ
 
امهم عـــــــــــــــىل  الـــــــــــــــزواج دون ان يكـــــــــــــــون إلرادتهـــــــــــــــم هـــــــــــــــذا العنـــــــــــــــف مقتصــــــــــــــــر عـــــــــــــــىل  الفتيـــــــــــــــات ف

  
  إتمـــــــــــــــــام الـــــــــــــــــزواج، إضـــــــــــــــــافة إىل  ذلـــــــــــــــــك عـــــــــــــــــدم إتمـــــــــــــــــامهم الســـــــــــــــــن القـــــــــــــــــانوب 

 
او رضـــــــــــــــــائهم أي دور ف

للـــــــــــــــــــــــــــزواج، و ظـــــــــــــــــــــــــــاهرة تـــــــــــــــــــــــــــزويــــج القـــــــــــــــــــــــــــارصات ه  ســـــــــــــــــــــــــــلب لجميـــــــــــــــــــــــــــع الحقـــــــــــــــــــــــــــوق المتعلقـــــــــــــــــــــــــــة 

بالطفلـــــــــــــــــة، لـــــــــــــــــذا وجـــــــــــــــــب التصـــــــــــــــــدي لـــــــــــــــــه و الحـــــــــــــــــد منـــــــــــــــــه و تعزيـــــــــــــــــز الجهـــــــــــــــــود للقضـــــــــــــــــاء عليـــــــــــــــــه و 

 يمة. ذلك من أجل حياة كر 


