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Summary: 
The study examined the definition of child marriage 
internationally, the reality of child marriage in some 
countries of the world, and that there are factors and 
reasons imposed on families to marry their daughters. 
Poverty is the elimination of the girl's material 
responsibility, protecting the honor of the girl and the 
family, customs and traditions, Protection against 
delinquency, armed conflict, the drop out of girls from 
school and their absence from education, and the idea of 
marriage and marriage in the minds of adolescents. The 
study examined the effects of child marriage, the denial of 
rights, the impact on the health of the girl and her future 
and her family, Leah, and the difficulties during the sexual 
relationship between the two parties, and blur the social 
identity of the child, and the feeling of slavery, increased 
caesarean section due to births obstructed, and increased 
risk of low self-esteem, consider child marriage a form of 
forced marriage and bonded, and denial of the completion 
of education. 
International conventions and conferences have a position 
on child marriage. In the first phase of the development of 
international legislation, States were required to limit the 
age of marriage to their marriage, determine the age of 
marriage and consider marriage before the age of ١٨ to be 
an assault on childhood. 
The World Conference on the Review and Appraisal of the 
Achievements of the United Nations on Women, 
Development and Peace (Nairobi ١٩٨٥), the International 
Conference on Population and Development (Cairo ١٩٩٤) 
and the Fourth World Conference on Women (Beijing ١٩٩٥) 
Of the marriage of children. 
There are, however, obstacles in implementing the 
provisions of the conventions and conventions on child 
marriage, namely, the reservation, delaying the ratification 
of the Convention and delaying the promulgation of the 
relevant laws. 
International organizations and civil society organizations 
have roles in reducing child marriage, such as the United 
Nations General Assembly, UNICEF, the United Nations 
Population Fund, the Human Rights Council, the World 

Health Organization and the African Union. 
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  :لملخ

تعریف زواج األطفال دولیًا، وواقع زواج األطفال في بعض بحثت الدراسة 
أن ھناك عوامل وأسباب تفرض على األسر لتزویج فتیاتھا، دول العالم، و

ھي الفقر، والتخلص من مسؤولیة الفتاة المادیة، وحمایة شرف الفتاة 
من العنوسة، والعائلة، والعادات والتقالید، واإلتجار بالبشر، والخوف 

والحمایة من اإلنحراف، والنزاعات المسلحة، وتسرب الفتیات من المدارس 
وانقطاعھن عن التعلیم، وتألق فكرة الزواج واألعراس في ذھن الیافعات، 

 آثار زواج األطفال؛ ولما لھ منوعلى الجانب اآلخر بحثت الدراسة 
، وقتل وأسرتھا ومستقبلھا الفتاة صحة على والتأثیر، الحقوق من حرمان

مشاعر الطفولة البریئة، وصعوبات أثناء العالقة الجنسیة بین الطرفین، 
وطمس الھویة اإلجتماعیة للطفل، والشعور بالعبودیة، وزیادة العملیات 

زیادة خطر تدني احترام الذات، القیصریة بسبب الوالدات المتعسرة، و
واالستعبادي، وإعتبار زواج األطفال شكل من أشكال الزواج القسري 

 .والحرمان من إكمال التعلیم
ولإلتفاقیات والمؤتمرات الدولیة موقف من زواج األطفال؛ ففي المرحلة 

الطلب من الدول تحدید سن للزواج في االولى من تطور التشریع الدولي كان 
قوانینھا دون تحدیده، ثم  تحدید سن الزواج، واعتبار الزواج الذي یتم قبل 

  .رة إعتداء على الطفولةسن الثامنة عش
وناقشت العدید من المؤتمرات الدولیة زواج األطفال، أھمھا المؤتمر الدولي 

، والمؤتمر العالمي الستعراض وتقییم )١٩٨٤مكسیكو (المعني بالسكان 
، والمؤتمر )١٩٨٥نیروبي (منجزات األمم المتحدة للمرأة والتنمیة والسلم 

، والمؤتمر العالمي الرابع المعني )١٩٩٤القاھرة (الدولي للسكان والتنمیة 
  .من زواج االطفال) ١٩٩٥بیجین ( بالمرأة 

لكن ھناك معوقات في تنفیذ أحكام اإلتفاقیات والمؤتمرات المعنیة بزواج 
وتأخیر التصدیق على اإلتفاقیة وتأخیر إصدار  األطفال، وھي التحفظ،

  .القوانین المتعلقة بھا
المجتمع المدني أدوار في الحد من زواج وللمنظمات الدولیة ومنظمات 

األطفال، مثل الجمعیة العامة لألمم المتحدة، ومنظمة الیونیسیف، 
 الصحة منظمة ومجلس حقوق اإلنسان وللسكان المتحدة األمم صندوقو

  .واإلتحاد األفریقي، العالمیة
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  :المقدمة
دون سن زواج األطفال ھو الزواج الذي یكون فیھ أحد الزوجین أو كالھما 

الثامنة عشر، وتستخدم عدة مصطلحات للتعبیر عن زواج األطفال منھا 
تزویج األطفال أو زواج القصر حیث یكون أحد أو كال الزوجین مسلوب 
اإلرادة والحریة في إختیار الطرف األخر أو الموافقة على الزواج إبتداءًا، أو 

 . بإرادتھما معًاكال الزوجین قد تزوج قبل بلوغ سن الثامنة عشر بإرادتھ
وعادة ما یشار لزواج األطفال بإعتباره زواجًا مبكرًا أو زواجًا قسریًا، 
فالطفل والطفلة ال یكون لدیھما القدرة والمعرفة الالزمتین بالنظر إلى 
عمرھما إلتخاذ قرار حر ومعرفة كافیة للشركاء أو حتى لتحدید توقیت 

ن فھم ضعیف ومعرفة قلیلة الزواج، وتعاني الطفالت أكثر من األطفال م
للخیارات والفرص األخرى المتاحة على أساس أن الزواج ھو المصیر 

  .المحتوم فیقبلوا علیھ بالرضاء
 ملیون إمرأة وفتاة قبل بلوغ سن الثامنة ٧٥٠على الصعید العالمي، ُزوجت 
ألف حالة والدة یومیًا في العالم لفتیات ) ٢٠(عشرة، وكنتیجة لذلك تحدث 

عامًا في الدول النامیة، ویقل العدد كثیرًا في الدول المتقدمة، ) ١٨ (أقل من
ألف حالة وفاة بین المراھقات بسبب مضاعفات الحمل ) ٧٠(وھنالك 

ملیون حالة إجھاض غیر مأمونة بین المراھقات ) ٣٫٢(والوالدة، وحوالي 
ل من الفتیات في البلدان النامیة یصبحن حوامل قب%) ١٩(سنویًا، كما أن 

 ١.عامًا) ١٨(بلوغھن 
إن انتشار زواج األطفال بشكل عام في انخفاض، لكنھ ال یزال ممارسة 
شائعة في العدید من دول العالم، مع أعلى المعدالت في جنوب آسیا وأفریقیا 

 ملیون رجل فقط قد ١٥٦وبالمقارنة، یقدر أن . جنوب الصحراء الكبرى
 أطفال یتزوجون قبل ١٠صل  أطفال من أ٨، وأكثر من ١٨تزوجوا قبل سن 

  ٢. سنة ھم من الفتیات١٨سن 
 سنة ٢٤ و٢٠أیضًا تم تزویج نحو ثلث النساء الالئي تتراوح أعمارھن بین 

 بلدًا ٤٧في العالم النامي في مرحلة الطفولة، وأن البیانات الواردة من 
توضح أن متوسط العمر عند الزواج األول آخذ في االزدیاد تدریجیًا، 

قد اقتصر في المقام األول على الفتیات من األسر ذات الدخل والتحسن 
من النساء  % ٤٨األعلى، وال تزال وتیرة التغیر بطیئة، وفي حین تزوجت 

 عامًا، فقد ١٨ سنة قبل بلوغ سن ٤٩ و٤٥الالئي تتراوح أعمارھن بین 
فقط بالنسبة للنساء الالئي تتراوح أعمارھن  % ٣٥انخفضت النسبة إلى 

                                                           

 – ٥الھدف www.un.org - ایضا تضامن،' جمعیة معھد تضامن النساء األردني - ١
 .ن كل النساء والفتیاتتحقیق المساواة بین الجنسین وتمكی

 ).٢٠١٤الیونیسیف ، ( - ٢
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 سنة، وفي جنوب آسیا، انخفض خطر زواج الفتیات في ٢٤و ٢٠بین 
 ٢٠٠٠.١منذ عام  % ٤٠مرحلة الطفولة بنسبة تزید على 

وتشیر األدلة إلى أن الفتیات الالئي یتزوجن في سن مبكر یتركن التعلیم 
كما أن الوفیات النفاسیة . الرسمي ویصبحن حوامل، في كثیر من األحیان

تعتبر عنصرًا ھامًا لوفیات الفتیات الالئي تتراوح المرتبطة بالحمل والوالدة 
 ٧٠٠٠٠ عامًا في جمیع أنحاء العالم، وتتسبب في ١٩و١٥أعمارھن بین 

  ٢.حالة وفاة سنویًا
 عامًا، فإن خطر وفاة مولودھا في السنة األولى ١٨ وإذا كانت األم دون سن 

.  عامًا١٩ن أكثر من المولود األول ألم یزید عمرھا ع % ٦٠من العمر یبلغ 
وحتى لو عاش الطفل، یكون أكثر عرضة لإلصابة بنقص الوزن عند الوالدة 
وسوء التغذیة وتأخر النمو البدني واإلدراكي، وتتعرض الفتیات الالئي 

   ٣.یتزوجن في مرحلة الطفولة لمخاطر العنف واالعتداء واالستغالل
 واألصدقاء، وعدم إن زواج األطفال غالبًا ما یؤدي إلى االنفصال عن األسرة

حریة المشاركة في األنشطة المجتمعیة، والتي یمكن أن یكون لھا آثار كبیرة 
 .على رفاه الفتیات عقلیًا وبدنیًا

ویعد تزویج . وأینما انتشر زواج األطفال، فإنھ یعد بمثابة عادة اجتماعیة
جع  عامًا امرًا متجذرًا في التمییز بین الجنسین، وھو یش١٨البنات دون سن 

على الحمل في سن مبكرة والحمل المستمر وتفضیل تعلیم األوالد على 
كما أن زواج األطفال استراتیجیة للبقاء االقتصادي، حیث أن األسر . البنات

 .تزوج بناتھا في سن مبكرة للحد من األعباء االقتصادیة علیھا
ني وتعمل الدول والمنظمات الدولیة وغیر الدولیة ومؤسسات المجتمع المد

لرفع سن الزواج والتصدي للتمییز بین الجنسین من خالل رفع مستوى 
الوعي والمناقشات االجتماعیة على المستویات المحلیة والوطنیة، كما 

  .تساعد الحكومات على تعزیز التشریعات والسیاسات والخدمات الوطنیة
اسة ما یجعل در. وقد وجدت العدید من الدراسات ألسباب وآثار زواج األطفال

 ٤.ھذا الموضوع مالئم للبحث والدراسة
بحث أسباب ودوافع وآثار زواج االطفال قبل سن الثامنة : مشلكة الدراسة

عشرة والحد منھ، وموقف االتفاقیات والمؤتمرات والمنظمات الدولیة 
  . منھومنظمات المجتمع المدني

، ١٩٨٩زواج االطفال، سن الزواج، اتفاقیة حقوق الطفل : الكلمات الدالة
  ).سیداو(اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 

                                                           

 – ٥الھدف www.un.org -ایضا (٢٠١٠الیونیسف، التقدم من أجل األطفال، ( -  ١
 تحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین كل النساء والفتیات

 ).٢٠٠٩الیونیسف، وضع أطفال العالم،  ( - ٢
 ).٢٠٠٩الیونیسف، وضع أطفال العالم،  ( - ٣
٤ -  )Wodon et et. ،٢٠١٥بارسونز وآخرون ، (انظر أیضُا ). ٢٠١٧.( 
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  األولاملبحث 

واقع وتعريف زواج األطفال دوليا
ً

  

تسعى ھذه الدراسة إلى تركیز األنظار العالمیة نحو مسالة من المسائل 
  :المھمة من حقوق اإلنسان نتناول واقعھا وتعریفھا في المطالب التالیة

  اطب اول

   اون ادو زواج اطلرف

إكراه الفتیات أو السماح أو : "یعرف القانون الدولي زواج االطفال بأنھ
التغاضي عن زواجھن في سن یقل عن سن الرشد المقرر قانونیًا للتمتع 

  .باألھلیة القانونیة والنضج الكاف إلتخاذ قرار إختیار الشریك أو القبول بھ
ج االطفال على أنھ لیس بمستطاع الطفل أن ویصف القانون الـدولي زوا

یبدي موافقتھ المستنیرة على الزواج، ویعتبر الزواج بالتـالي زواجًا قسریًا 
  ١.ویندرج في إطار الممارسات الشبیھة بالرق

والطفل ھو كل انسان لم یبلغ الثمانیة عشر عامًا حسب القانون الدولي، 
 المتحدة األمریكیة، وبریطانیا، وال ویعتبر كذلك في معظم الدول مثل الوالیات

  ٢ .یحّق الزواج قبل ھذا السّن

                                                           

 االتفاقیة التكمیلیة إلبطال الرق وتجارة الرقیق واألعراف والممارسات الشبیھة - ١
بالرق، اعتمدت من قبل مؤتمر مفوضین دعي لالنعقاد بقرار المجلس االقتصادي 

 ٧ حررت في جنیف في ١٩٥٦أبریل / نیسان٣٠المؤرخ في  (٢١-د) ٦٠٨واالجتماعي 
الوعد بتزویج " ١" :أي من األعراف أو الممارسات التي تتیح: ج/ ١/سبتمبر م/أیلول

امرأة، أو تزویجھا فعال، دون أن تملك حق الرفض، ولقاء بدل مالي أو عیني یدفع 
ألبویھا أو للوصي علیھا أو ألسرتھا أو ألي شخص آخر أو أیة مجموعة أشخاص 

 أخري،
ھذه االتفاقیة، یعنى الطفل كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشرة، ما لم یبلغ ألغراض  - ٢

 ،١٩٨٩ اتفاقیة حقوق الطفل ١/ م.سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علیھ
على عكس معظم الدول الغربیة، ورغم تحدید الوالیات الـ  الزواج في الوالیات المتحدة

الوالیات المتحدة   عاًما، لم تحدد١٨ و ١٤حدًا أدنى للزواج یتراوح ما بین   ٣٢
 قانوني إال إذا تم استیفاء شروط قانونیة أخرى حیث الثمانیة عشرة حدا أدنى األمریكیة

 سنة الزواج في الوالیات األمریكیة باستثناء ١٨یمكن لألفراد الذین تتراوح أعمارھم 
باإلضافة إلى ذلك، تسمح جمیع الوالیات، ). سنة٢١ ومیسیسیبي سنة١٩ نبراسكا والیتي

للقاصرین بالزواج في ظروف معینة، بناء على  ونیوجیرسي دیالویر باستثناء والیتي
فیما تسمح . موافقة الوالدین أو الموافقة القضائیة أو الحمل أو مزیج من ھذه الحاالت

 سنة بالزواج بموافقة الوالدین فقط كما یمكن ١٧ و ١٦الیات لألفراد البالغین معظم الو
 . عاًما أیًضا١٦في معظم الوالیات زواج األطفال تحت سن 

القانون  وعلى الرغم من غیاب تشریع قانوني للحد األدنى لسن للزواج، فإن عرف
 سنة للبنات ١٢ سنة للبنین و ١٤حدد الحد األدنى التقلیدي في ھذه الوالیات في  العام

  .والذي تم تأكیده من قبل السوابق القضائیة في بعض الوالیات
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ونعرف زواج االطفال بأنھ عقد بین فردین یكون أحد أو كال أطرافھ عمره 
  .أقل من سن الثامنة عشر

یالحظ الباحث أن ھناك أسالیب ُتتخذ لتزویر األوراق الرسمّیة وإتمام ھذا 
 على األسرة والمجتمع أیضًا، وقد الزواج الذي لھ العدید من السلبّیات

اعتبرت األمم المّتحدة أّن ھذا الزواج ھو اعتداء على حقوق الطفل الذي من 
  .حّقھ التعلیم وممارسة حیاتھ المناسبة لعمره

ب اطا  

دوون اا  لطزواج ا وا  

ریر ھیئة یتم تزویج أربعة مالیین فتاة قاصر سنویًا حول العالم، وبحسب تقا
األمم المتحدة تتصدر الھند عدد حاالت زواج األطفال، بما یقدر بعشرة آالف 

كما تنتشر حاالت زواج األطفال بشكل كبیر في بعض البلدان اإلفریقیة، . حالة
  .في دول النیجر وتشاد وإثیوبیا وغینیا % ٥٨حیث تصل النسبة إلى 

قبل بلوغھا الثامنة  وفي عالمنا العربي فإن فتاة من أصل سبع تتزوج 
عشرة من عمرھا، بسبب الفقر والبطالة اللذان یدفعان األھالي إلى تزویج 
بناتھم بمقابل مادّي سخّي وقد یكون تفّشي الجھل من أھّم أسباب موافقة 

  .األھل على ھذا الزواج على اعتبار أّنھ ستر للفتاة مھما بلغ عمرھا
د األرقام، ففي حین ذكرت  ال یوجد إحصاءات رسمیة تؤك:في السعودیة 

 فتاة ھناك ٥٠٠٠بعض التقاریر أن عدد الزواج بقاصرات أطفال یتجاوز 
الجدل قائم . تقاریر أخرى تنفي ھذه األرقام وتحصرھا بعدة حاالت فقط

وموجود منذ مدة طویلة خصوصًا، وأن تزویج القاصرات سنة عرف قبلي 
سن قانون تحدید سن  تدرس وزارة العدل ٢٠١٣ومنذ عام . في السعودیة

تجیز ھذا النوع  الزواج ولكن جھودھا كانت تصطدم بفتوى رسمیة والتي 
  .من الزواج

 وفق القانون اإلماراتي یمنع زواج شخصین یتجاوز عمر :في اإلمارات
 ١٨أحدھما ضعف عمر اآلخر، وفي حال كان عمر أحد الزوجین أقل من 

ألحوال الشخصیة، لكن عامًا فیجب الحصول على موافقة رئیس محكمة ا
٪ من النساء اإلماراتیات اللواتي لم یبلغن ٥٥وفق إحصائیة للیونیسف فإن 

   .العشرین بعد متزوجات
 رغم كل الجھود زواج القاصرات في تزاید مستمر، فمنذ العام :في الیمن

 ١٨ ٪ من الفتیات الیمنیات تزوجن قبل بلوغ ٦٠ ما ال یقل عن ٢٠٠٩
٪ قبل ٤٠ و ٣٠أخریات بنسبة تراوح ما بین عامًا، في حین تتزوج 

تختلف أماكن تركز تزویج القاصرات، وتتفاوت النسب .  عامًا١٥بلوغھن الـ
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٪ ٧٠من منطقة إلى أخرى، فھي منتشرة جدًا في األریاف التي یعیش فیھا 
  ١. من السكان
 وعلى الرغم من تحدید القانون المصري الحد األدنى للزواج بـ :في مصر

٪ من نسبة ١٨ھي  نسبة القاصرات المتزوجات في مصر   فإن  عامًا١٨
وعلى األرجح النسبة الفعلیة أكبر، ألن األمر ال یقتصر . الفتیات المتزوجات

على الزواج الطبیعي المتعارف علیھ بل ینتشر في مصر الزواج العرفي 
  .والزواج بنیة الطالق

ت في سوریا ھي  وفق اإلحصائیات فإن نسبة تزویج القاصرا:في سوریا
٪ لكن ال یمكن اعتبارھا نسبة دقیقة على اإلطالق خصوصًا بعد النزوح ١٣

واللجوء، وتزویج القاصرات لیس محصورًا فقط بالمخیمات، بل بمناطق 
  . نزوح السوریین بشكل عام

 ویجیزه لمن أكمل الـ ١٨ یحدد القانون األردني سن الزواج بـ :في االردن
 سنة، ٣٣لقاضي، وان ال یزید عمر الخاطب عن  عامًا شرط موافقة ا١٥

وإثبات مقدرتھ المالیة، ویجب موافقة ولي االمر لمنحھذا االستثناء، وتدقق 
المحكمة أن مھر الزوجة مھر المثل، وإطالع البنت المخطوبة على حقوقھا، 
ولھت أن تضع شروطًا مثل عدم الزواج علیھا، أو إكمال تعلیمھا، أو عدم 

ذلك اجتیاز الخاطبین دورة تاھیلیة صادرة عن دائرة قاضي ترك عملھا، ك
  .القضاة

 كان عدد ٢٠١٥٪ ففي العام ٨ ونسبة زواج القاصرات في األردن ھي 
  ٢٠١٤.٢ للعام ١٠٨٣٤ حالة مقابل ١٠٨٦٦القاصرات المتزوجات قد بلغ 

علما أن تسجیل واقعات الزواج تشمل عقود الزواج الصادرة عن كل من 
  ٣ .كنسیة والمحاكم الشرعیةالمحاكم ال
  في المحاكم الشرعیة االردنیة٢٠١٧عام   سجلتكما أنھ

 عامًا وبنسبة ١٨-١٥ حالة تزویج لقاصرات أعمارھن ما بین ١٠٤٣٤ 
١٣٫٤%. 

                                                           

 دراسة لمركز الرصد والحمایة في منظمة سیاج - ١
 )للسكان األعلى المجلس . ٢٠١٧ األردن، في القاصرات اجزو :سیاسات ملخص . - ٢

HPC ). 
:"  على أنھ ٢٠٠١ لعام ٩ من قانون األحوال المدنیة وتعدیالتھ رقم ٢٣ تنص المادة - ٣
 على الجھات المختصة بتنظیم عقود الزواج ووثائق الطالق أن تثبت علیھا الرقم –أ 

زوجین وأن تقدم خالل ثالثین یومًا نسخة الوطني ومكان القید المدني ورقمھ لكل من ال
 على أمین –ب . مما تنظمھ الى أمین المكتب الذي حدثت الواقعة بدائرة إختصاصھ

المكتب تنفیذ العقود والشھادات في السجل الخاص بعد ختمھا والتأشیر علیھا برقم 
ر تحر:"  من ذات القانون على أنھ ٢٥كما وتنص الفقرة ب من المادة  ".الواقعة

الشھادات الخاصة بالزواج أو الطالق بعد قید الواقعة على األنموذج المعد لھذه الغایة 
 ".بناء على طلب أي من الزوجین أو المطلقین
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زواج في الفئة العمریة ( حالة لزواج مبكر٢٩فاألردن یشھد یومیًا تسجیل 
 ١ .اصرات حالة طالق لق٢٫٧، كما یشھد تسجیل  ) عامًا١٨-١٥

علمًا بأنھ ال تتوفر أیة بیانات أو أرقام حول عقود الزواج التي تمت من خالل 
  ٢ .٢٠١٧المحاكم الكنسیة في األردن خالل عام 

ومن جھة أخ�ر ف�إن ق�انون العقوب�ات االردن�ي یعاق�ب ك�ل م�ن أج�رى مراس�یم                 
 ٣.زواج ب�������������������������������������صورة مخالف�������������������������������������ة للق�������������������������������������انون  

اج إلى المحاكم الدینیة ولیس      یعود اإلختصاص في تحدید سن الزو      :في لبنان 
 س��نة ل��دى ١٨ و١٦أم��ا ل��دى الم��سیحیین، فھ��ذه ال��سن ت��راوح ب��ین  . المدنی��ة

حی�ث تح�دد الطوائ�ف الكاثولیكی�ة         . س�نة ل�دى الفتی�ات      ١٨ و ١٤الفتیان وبین   
 سنة ویحق لرؤساء الكن�ائس أن  ١٤ سنة وللزوجة   ١٦سن الزواج للزوج بـ   

 ١٨ لل��زوج و١٨ثوذك��سیة س��ن  یفرض��وا عم��را أكب��ر، وتح��دد الطوائ��ف األر  
 ١٥ لل��زوج و١٧للزوج��ة، ویج��وز ف��ي بع��ض الح��االت الن��زول بال��سن إل��ى      

 للزوج��ة ویج��وز ١٦ لل��زوج و١٨وتح��دد الطوائ��ف اإلنجیلی��ة س��ن  . للزوج��ة
ت���زویج األق���ل س���نًا ف���ي حال���ة البل���وغ، وبالن���سبة للطوائ���ف اإلس���المیة ف���إن   

 س�نة  ١٧ و١٤ب�ین   سنة ل�دى الفتی�ان و  ١٨المسلمین یحددون سن الزواج بـ    
وعن��د ال��شیعة فال��شرط األساس��ي ھ��و البل��وغ وإن تح��دد نظری��ًا  . ل��دى الفتی��ات

 للزوجة ویحق ١٧ للزوج و١٨ للزوجة، وعند الدروز ٩ سنة للزوج و١٥بـ
 عل�ى الترتی�ب، أم�ا الطائف�ة         ١٥ و ١٦لشیخ عقل الطائفة أن ینزل بالسن إلى        

 ١٣لرج�ل عن�د س�ن     للزوج�ة ویج�وز زواج ا    ١٢لل�زوج و   ١٨ الیھودیة فھ�ي  
 لك��ن ال الت�زام بك��ل ھ��ذه الق�وانین وزواج القاص��رات الل�واتي ل��م ی��بلغن    . س�نة 

العاشرة من عمرھن منتشر خصوصًا ف�ي األری�اف ووف�ق اإلح�صائیات ن�سبة        
  .٪ ٦زواج القاصرات ھي 

٪ من القاصرات العراقیات متزوجات، وتكمن المشكلة في ٢٤ : في العراق
ال یلتزم بھ و عامًا ١٨ و ١٥د سن الزواج بین القانون العراقي الذي یحد

وأیضًا وفق القانون فإنھ حتى لو تم تزویج القاصر رغمًا عنھا ففي . أحد
حال كانت في سن السابعة أو التاسعة وأرغمت على الزواج من قبل والدھا 
فالزواج صحیح أما إن أجبرت من قبل األخ أو العم فعلیھا االنتظار لسن 

  . من الغاء الزواجالرشد كي تتمكن

                                                           

  جمعیة معھد تضامن النساء األردني  المدیر التنفیذي– منیر إدعیبس - ١
jordan- sigi-٢٣/١٠/٢٠١٨ 

٢
  جمعیة معھد تضامن النساء األردني  المدیر التنفیذي–منیر إدعیبس -  

jordan- sigi-٢٣/١٠/٢٠١٨ 
 وتعدیالتھ على ١٩٦٠ لعام ١٦ من قانون العقوبات األردني رقم ٢٧٩ تنص المادة - ٣

یعاقب بالحبس من شھر الى ستة أشھر كل من أجرى مراسیم زواج أو كان طرفًا :"أنھ 
في إجراء تلك المراسیم بصورة ال تتفق مع أحكام قانون األحوال الشخصیة أو أي 

 ".تشریعات أخرى نافذه
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٪ ، ٢٪، الجزائر ٢١٪، فلسطین ٣٤نسبة زواج القاصرات في موریتانیا أما 
٪ في ٥٪ و ٣٢٪، جزر القمر ٤٥٪، الصومال ٥٢٪، السودان ٢تونس 
  . جیبوتي

 ُتَعد من أعلى الدول في معدالت الزواج في العاَلم بین الفتیات :في بنغالدیش
 أن الجھود القانونیة الرامیة إلى تحت سن خمسة عشر عامًا، ومن المؤسف

حمایة النساء والفتیات من خالل تجریم تزویج األطفال تواجھ عقبات كبیرة، 
بسبب الثقافة السیاسیة السائدة، ومجاملة المتطرفین دینیًا، واستمرار التحیز 

 .ضد المرأة
قانون منع زواج -یرجع القانون القائم الذي یعاقب مظاھر زواج األطفال 

وینص القانون على .  إلى فترة االستعمار البریطاني-١٩٢٩فال للعام األط
أو یرتب زواجًا مع " یرعى"أو " یعقد"أحكام بالسجن أو الغرامة لكل من 

ولكن، مع بعض استثناءات قلیلة حدیثة، . فتاة تحت سن ثمانیة عشر عامًا
 .كان ھذا القانون موضع تجاھل عادة، ونادرًا ما اھتم أحد بفرضھ

ي السنوات القلیلة الماضیة، ظھرت اقتراحات عدیدة لمشاریع تعدیل تعطي ف
القانون تجریم التسھیل أو المشاركة؛ ولم تذھب أي منھا إلى حد إبطال زواج 

ربما ُیَعد األفراد الذین یشرفون على زواج ِطفل أو البالغین . األطفال ذاتھ
ن للقانون، ولكن الذین یتخذون ألنفسھم عروسًا في سن الطفولة مخالفی

  .الزواج ذاتھ یظل قانونیًا
 في نیبال % ١٠وقد انخفض معدل انتشار زواج األطفال بین الفتیات بنسبة 

وفي بنغالدیش  %) ٥٢٫٤إلى  % ٦٢٫٤من  (٢٠١١ و٢٠٠٦بین عامي 
 % ١١وبنسبة  %) ٥٨٫٦إلى %٦٨٫٧من  (٢٠١٤ و ٢٠٠٤بین عامي 

  ١ %).٢٠٫٩إلى  % ٣١٫٥من  (٢٠١٢ و ١٩٩٠في باكستان بین عامي 
یرى الباحث أنھ ما یزال من الممكن أن تنجح بنغالدیش في تلبیة ھدف 
التنمیة المستدامة المتمثل في القضاء على زواج األطفال بحلول العام 

وإذا حملت الحكومة لواء الریادة، فنحن على یقین من إقبال شعب . ٢٠٣٠
  .بنغالدیش على اتباع خطاھا بحماس

                                                           

 .دة للسكانبیانات صندوق األمم المتح  - ١
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  انياملبحث الث

  أسباب وآثار زواج األطفال

  :لزواج االطفال عدة أسباب وعدة آثار نوردھا في المطلبین التالیین
  .أسباب زواج األطفال: المطلب األول
  .آثار زواج األطفال: المطلب الثاني

  اطب اول

  أب زواج اطل

م لزواج األطفال تأثیر سلبي على الطفل المولود یرجع إلى نقص خبرة األ
الصغیرة بواجبات الرعایة المطلوبة للمولود، وعدم تدریب الفتاة على رعایة 

 وقد المتكرر، األطفال، ونقصان فرص إكمال التعلیم والعمل، واإلجھاض
 بین الوفیات تزداد نسبة وقد. الحمل مدة خالل دم فقر إلى الفتاة تتعرض
 بالتربیة وعيوال الدرایة لقلة وذلك . عام) ١٨ -١٥(الصغیرات  األمھات
  ١ .والتغذیة

وبناء على ورد أعاله فإن زواج األطفال یعود لعدة أسباب منھا ما ھو دیني 
  :أو بیئي أو اقتصادي، نوردھا في الفروع التالیة

للف  لحاجة: أل   .لفق 

تلجأ العائالت الفقیرة إلى تزویج بناتھا القاصرات بسبب الفقر والحاجة، 
تسدید التزاماتھا المادیة والمستحقات مترتبة علیھا، وتستفید من المھر في 

  ٢.اإلقتصادي األسرة وضع تحسن أن یمكن مالیة فتعتبر الفتاة أداة
ویعد الفقر سببًا أساسیًا لزواج الصغار، حیث أن زواج فتاة منتمیة إلى أسرة 

  ٣.فقیرة ھو أكثر احتماًال من زواج فتاة منتمیة إلى أسرة غنیة بثالثة أضعاف
إذا كانت أسرة العروس تدفع المھر، إما على شكل أموال أو ممتلكات، و

یزداد حجم المھر مع تزاید سن الزواج، مما قد یؤدي إلى تزویج البنات في 
   ٤.وقت مبكر

من أفقر الفتیات % ٨٠وفي دراسة أعدھا صندوق األمم المتحدة للسكان أن
من أغنى  % ٢٢ یتزوجن قبل بلوغ الثامنة عشرة من العمر مقارنة بسن

الفتیات في نیجیریا، علمًا أن النساء المتزوجات كأطفال أكثر عرضة بشكل 
                                                           

١ - Wodon, et al., ٢٠١٧ 
٢ - A/HRC/في بما المعاصرة، الرق بأشكال المعنیة الخاصة المقررة تقریر   ٤١ /٢١ 

 أسبابھ وعواقبھ ذلك
٣ - https://www.unicef.org/ar 
٤ - Bhat and Halli, ١٩٩٩; Caldwell, et al., ١٩٨٣; Mensch, et 

al., ٢٠٠٥; Rao, ٢٠١٦ ,١٩٩٣; Chowdhury, ٢٠٠٤; UNICEF and 
ICRW, ٢٠١١; Maharjan, et al., ٢٠١٢; Alston, et al., ٢٠١٤ 
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عام لیكونوا أفقر من النساء اللواتي تزوجن بعد سن الثامنة عشر، مع 
   ١.وجود بعض الحاالت التي تخرج عن ھذه القاعدة

قر، ویعرف في بعض البیئات نوع خاص من الزواج یرتبط ارتباطًا وثیقًا بالف
وھو ما یعرف بالزواج السیاحي والصیفي، حیث یقوم اآلباء بتزویج بناتھم 

  ٢.مبالغ مالیة القصر لألثریاء مقابل
، تقوم عائلتان بتبادل الفتیات من خالل )رخیصة(ولحاجة الفتیات كعمالة 

 ٣.الزواج بدون مھر الستفادة منھن في العمل المنزلي
تؤثر على األسر بشكل مختلف فیما یالحظ الباحث أن الظروف االقتصادیة 

یتعلق بزواج األطفال، حیث أن األسر األقل تعلیمًا تستفید بشكل أقل من 
التقدم االقتصادي ومن المرجح أن تستجیب ببطء أكثر لتغییر طریقة ممارسة 

إضافة الى أن االسر تقرر وفي ظل ظروف معینة أن زواج . زواج األطفال
ین مستقبلھم وتستفید األسر اقتصادیًا من المھر، األطفال الخیار األفضل لتأم

وخفض حجم األسرة، ونقل رأس المال البشري بین األسر، وھذا یدل على 
أن الجوانب االقتصادیة تلعب دورًا ھامًا في زواج األطفال، وخاصة بین 
األسر الفقیرة، فالفتیات األفقر أكثر عرضة للزواج كطفل مقارنة بالفتیات 

 .األغنى

لثانيلف لتقالي:     .لعا 

تؤثر العادات والتقالید كموروث اجتماعي على تزویج األطفال، فیقوم أولیاء 
األمور في تزویج أطفالھم تقیدًا بعاداتھم وتقالیده اإلجتماعیة، واالعتقادات 

 وتعتبر الفتاة تربى الصغر، الخاطئة، واعتبار ذلك جزءًا من ثقافتھم، فمنذ
األسرة، وبالتالي تكون ممارسة زواج  أواصر لتقویة تخدمتس سلعة بمثابة

  ٤.االطفال أكثر انتشارًا ومقبولة اجتماعیًا
وقد خرجت بعض الدراسات أن عادات وتقالید االسر سبب في تفضیل 

   ٥.األطفال العرسان وأسرھم الطفالت العرائس األصغر سنًا

                                                           

١ - (UNICEF, ٢٠١٤). 
٢ - (Karim, et al., ٢٠١٦). (Maharjan, et al., ٢٠١٢; UNICEF and 

ICRW, ٢٠١١; Jha, et al., ٢٠١٦). 
٣ - Sharma, et al., ٢٠١٥, p. ٢٥ 
٤  - https://twitter.com/EthiopiaidAus (see for instance 

Jensen and Thornton, ٢٠٠٣; Raj, Gomez and Silverman, 
٢٠١٤; Roest, ٢٠١٦; Winter, and Nambiath, ٢٠١٦; Nasrullah, 

et al. 
٥ -  Greene ،؛ ٢٠١٤Singh و Vennam ،٢٠١٦ 
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لثال   .إلتجا بالبش: لف 

طفال بالزج بھم في مستنقع الدعارة، حیث یكتشف تستغل بعض الجھات األ
  .أولیاء األمور أنھ تم استغالل أطفالھم في الدعارة

بع ل سة:  لف  لعن   .لخ م 

زویج طفالتھم لرجال قد ال یكونوا تیدفع الخوف من العنوسة أولیاء األمور ل
 .جدیرین بالمسؤولیة، أو الخوف من المستقبل والمجھول

لخ إلنح: املف    .لحماية م 

یعتقد أولیاء األمور أن زواج أطفالھم یحمیھم من اإلنحراف والسلوكیات 
 وفقًا للمفاھیم الخاطئة، وبذلك حمایة وحفاظًا على شرف العائلة،

في بعض البیئات حول حمایة الشرف، لذلك یعد الزواج في مثل  المنتشرة
رذیلة التي یمكن أن تسيء إلى ھذه الحاالت ھو الحامي من اإلنزالق في ال

الفتاة وأھلھا على حد سواء، وأن األسر تعتبر الزواج المبكر في بعض 
البلدان كوسیلة لوقایة الفتیات من ممارسة الجنس قبل الزواج مما یمكن أن 

  ١.ینال من شرفھن وشرف اسرھن

لسا ك: لف  ل   .لمجتمع 

قًا لبعض التشریعات السماویة، ولكن للذكر السلطة في تزویج األنثى البكر وف
نحن أمام تعسف وانحراف في استخدام ھذه السلطة وتسلط الذكر على 
األنثى، والنظرة إلى األنثى أنھا لإلنجاب والتكاثر فقط دون مراعاة 

  .احتیاجاتھا ورغابتھا الخاصة، فنكون أمام نتائج سلبیة من تزویج األطفال

لسابع لمسلح: لف  عا    .ةلن

 خلقت النزاعات المسلحة مشكالت إجتماعیة واقتصادیة كبیرة للمدنیین، مما 
؛ كحاالت زواج الالجئات دفع بعض أولیاء االمور إلى تزویج أطفالھم

  ٢.السوریات
النزوح أو التشرد الذي قد   النزاعات المسلحة والحروب األھلیةحیث یرافق

ن الوقوع في األسر، أو یؤدي إلى تزویج الفتیات مبكرًا خوفًا علیھن م
التزویج باإلكراه عبر إجبار العصابات المسلحة النساء والفتیات المجندات أو 

من المقاتلین، وقد تبین أن المجموعات  الصغار على الزواج  المختطفات 
المسلحة ربما ترغم الفتیات على الخضوع للزواج اإلستعبادي، مثًال في 

                                                           

١ -  https://www.unicef.org/ar 
٢

  -     DW News  . عامًا لكنھا وجدت نفسھا مضطرة للزواج ١٤ال یتعدى عمرھا ...
 قصة الجئة سوریة في لبنان
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ة الكونغو الدیمقارطیة وجنوب  وجمھوری جمھوریة أفریقیا الوسطى
  ١.السودان یجبر األطفال على الدخول في دوامة زواج األطفال

 كما أن اللجوء یعتبر من األسباب المؤدیة الى زواج األطفال بھدف تقلیل 
  ٢.المصاریف على ولي االمر، والحفاظ على األطفال من اإلنحرافات األخالقیة

لزواج األطفال ھي مفاتیح لتحقیق تقدم یرى الباحث أن فھم تعقیدات الدوافع 
أكبر نحو إنھاء زواج األطفال، كما یساعد في تصمیم تدخالت سیاسیة أكثر 

  .فعالیة

لثام لتعلي: لف  اعه ع  نق لم  لفتيا م    .تس 

جعل تسرب الفتیات من المدارس وانقطاعھن عن التعلیم تقبلھن الزواج 
ي تعیشھ، ناھیك أنھ یعیش نصف األطفال غیر باكرًا بسبب الفراغ الذ

الملتحقین بالمدارس في بلدان یوجد فیھا صراعات، حیث أن التعلیم الجید 
 ٣.ھو حمایة لألطفال

لتاسع ليافعا: لف  ه  ألع في  ل    .تأل فك 

وذلك نتیجة سلوكیات مجتمعیة سواء تبلورت داخل المجتمع بسبب اإلعالم 
  .لتواصل الحدیثة أو البرامج الدخیلة على الثقافة المحلیةووسائل ا

ب اطا  

  آر زواج اطل

عدد حاالت الطالق ألزواج تم تزویجھم مبكرًا، أكثر من الحاالت األخرى، 
إضافة إلى تھمیش حق المرأة في السماح لھا بالمرور بمراحلھا العمریة 

م ومن اإلنخراط بالمجتمع والسماح التي یجب أن تمر بھا، ومنعھا من التعلی
لھا باتخاد ما یناسبھا من قرارات فیما یتعلق بحیاتھا، واألثر الصحي الذي 
یطرأ على الفتیات القاصرات اللواتي یتزوجن في سن مبكر، وخاصة في حال 

  .مرورھا في مراحل الحمل والوالدة
 الجانب النفسي ویترتب على زواج األطفال العدید من اآلثار السلبیة إما على

أو على الجانب البدني، كما أنھ انتھاك لحقوق اإلنسان ویؤثر على حقوق 
الطفل في الصحة والتعلیم والمساواة وعدم التمییز وقدرتھ على العیش بدون 

  :عنف واستغالل، نورد ذلك في الفروع التالیة

                                                           

١ - https://twitter.com/GirlsNotBrides 
٢  - Global account of #UNHCR, the UN Refugee Agency 

Global account of #UNHCR, the UN Refugee Agency 
٣ - UNICEF Canada.  UN Refugee Agency 
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ل لف ما :أل   .لحق م لح

وھو واحد من أھم  من ومتى یتزوجون، یحرم زواج األطفال من حق اختیار 
القرارت في حیاة اإلنسان، فاختیار شریك الحیاة قرار ینبغي اتخاذه بحریة 
ومن دون خوف أو إكراه، كما تم تجریم الزواج قبل السن القانونیة للزواج 
في بعض الدول مثل باكستان ونیبال وبنغالدش واألردن، ویمكن معاقبة ذلك، 

  ١.ون بشكل فعال وصارملكن ال یطبق القان

تها مستقبلها لفتا صحة على  لتأثي :لثاني لف   .س

تربط اإلتفاقیات الدولیة بین الزواج المبكر وبین اعتالل صحة 
 سواء المتزوجات –وتسلیمًا بأن الحمل الذي یحدث للمراھقات  المرأة،

الطفل  لھ آثار ضارة بالنسبة ألمراض األم و-منھن أو غیر المتزوجات
  ٢ .ووفیاتھما

وكثیرًا ما یكون  یھدد زواج األطفال بشكل مباشرة صحة ورفاھیة الفتیات،
الزواج متبوعا بالحمل، حتى إذا لم تكن الفتاة غیر مستعدة لھ جسدیًا 

تحدث والدات لفتیات  ١٠ من بین كل ٩ في الدول النامیة،ف ،ونفسیًا
بین األسباب الرئیسیة فى مراھقات، كما تعد مضاعفات الحمل والوالدة من 

الوفاة بین الفتیات المراھقات الالتي تتراوح أعمارھن 
  .عامًا ١٩ إلى ١٥ بین

كذلك، فقد تتعرض الفتیات المتزوجات إلى اإلصابة باألمراض المنقولة  
وعندما تتزوج الفتیات،  جنسیًا، بما في ذلك فیروس نقص المناعة البشریة،

حیان إلى االنقطاع عن الدراسة لكي یتمكن فإنھن یضطررن في كثیر من األ
من القیام بأعباء المنزل، وھذا حرمان من حقھن في التعلیم، كما یحد 
الزواج المبكر من فرصھن، بما في ذلك فرصھن المستقبلیة في الحصول 

تصبح الفتیات ، حیث على وظیفة، ویكون لھ تأثیر طویل المدى على أسرھن
ي وضع صحي واقتصادي أسوأ بالمقارنة بمن الالتي ینقطعن عن المدرسة ف

  .یواصلن دراستھن، وفي نھایة المطاف یكون وضع أطفالھن أسوأ كذلك

لى قسمي لصحية لل في س مبك  لمخا  ل  آل ح   :تنقس 

 ھذا النوع من الزواج یزید من المخاطر الصحیة على المرأة والطفل، :أوًال
فتیات دون الخامسة عشرة من العمر خالل وإلى زیادة احتمال وفاة ال

 بسبب النزیف والتقیح السابق للتشنج الحملي أو التشنج  الوالدة
 ٢٤ و٢٠وتعسر الوالدة عن النساء اللواتي تتراوح أعمارھن بین  الحملي

وأنھ كلما كانت العروس أصغر سنًا ازداد احتمال . سنة بنسبة خمس أضعاف

                                                           

 ).٢٠١٤كومار ،  (- ١
 تقریر المؤتمر العالمي الستعراض وتقییم منجزات عقد األمم المتحدة للمرأة والتنمیة -  ٢

 ).م١٩٨٥ھـ ١٤٠٥( نیروبي / والسلم 
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بسبب عدم نضجھا البدني أثناء الوالدة، إصابتھا بمضاعفات صحیة خطیرة 
وتتعرض الفتاة التي لم یكتمل نموھا الفسیولوجي إلى خطر اإلصابة بناسور 

  ١.وتمزق المھبل أو المثانة أو المستقیم خالل الوالدة الوالدة
كما أن الفتاة إذا حملت في سن مبكرة ال تتم حملھا بمدتھ الكاملة، ألن 

كما قد . وإنھا قد تتعرض لإلجھاض المتكررجسمھا لم یكتمل نموه بعد، 
تتعرض إلى فقر دم وأنیمیا وال سیما خالل مدة الحمل، وقد تزداد نسبة 

 عامًا عن األمھات ١٩-١٥الوفیات بین األمھات الصغیرات أو ما بین 
اللواتي تزید أعمارھن على العشرین عامًا بسبب الحمل، وقد تزداد وفیات 

بنسبة أكبر من األمھات األكبر سنًا، وذلك لقلة أطفال األمھات الصغیرات 
  .الوعي والدراسة والتربیة الغذائیة

 ھذه المخاطر قد تكون صحیحة إذا تم الحمل في سن مبكرة جدًا قبل :ثانیًا
 سنة ١٨-١٥العاشرة مثًال، أما االدعاء بأن الحمل واإلنجاب للفتاة ما بین 

حتھ، إن البحوث العلمیة لم یثبت ص یؤثر سلبًا على صحتھا فھذا أمر
والدراسات العالمیة تثبت أنھ ال یوجد زیادة في مضاعفات الحمل عند النساء 

سنة وأن المضاعفات التي تحصل ١٩-١٥الالتي تتراوح أعمارھن ما بین 
   ٢.سنة ھي نسبیًا قلیلة١٥عند الحوامل أقل من 

، حیث تكون یرى الباحث أن الحاالت التي یتم فیھا الحمل في سن مبكرة جدًا
وكذلك فإن حاالت وفیات األطفال ألم . الفتاة الصغیرة لم تبلغ سن البلوغ بعد

فوق سن البلوغ قد یرجع إلى نقص خبرة األم الصغیرة بواجبات الرعایة 
  .المطلوبة للمولود

لثال يئة: لف  لب لة  ف ل   .قتل مشاع 

دم القدرة تكیف الفتاة  إن زواج األطفال یؤثر سلبیًا على مشاعر الطفولة وع
 ولھذا مع مسؤولیات الزواج مما یجعلھا تدخل في دوامة نفسیة كبیرة،

الزواج آثار نفسّیة على الفتاة التي یتّم حرمانھا من التعلیم واالستمتاع 
  .بالمرحلة التي تعیشھا

بع ل في: لف  ل لجنسية بي  لعالقة  ثنا  با    .صع

كافي لدى القاصر بماھیة ھذه العملیة ومدى وذلك بسبب عدم وجود وعي 
 كما ،االكتئاب ضرورتھا في العالقة الزوجیة، مما یجعل الفتاة تدخل في حالة

تكون أعضاء الفتاة التناسلیة في ھذه الفترة غیر ُمكتملة لتحّمل مشاق 
الحمل، مّما ُیعرضھا إلى الكثیر من المخاطر خالل الزواج وخالل الحمل 

  .كإضطرابات الحمل مثل السكري والضغط

                                                           

 .دراسة عن الزواج المبكر أعدتھا منظمة الیونسیف - ١
حسام الدین عفانة، في دراسة في مؤتمر المرأة الفلسطینیة وتحدیات األسرة . د - ٢

  ٢٥/٤/٢٠٠٠-٢٤المعاصرة المنعقد في جامعة النجاح الوطنیة 

http://weziwezi.com/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9/
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لخام فل: لف  إلجتماعية لل ية  له   .م 

قادر على تكوین شخصیة لنفسھ، وغالبًا ما یكون للفتیات مما یجعلھ غیر 
  ١.مكانة أقل ألنھن ینتمین في نھایة المطاف إلى عائلة زوجھن

لسا ية: لف    .لشع بالعب

یتكون ھذه الشعور بسبب صغر سن الفتاة واإلعتداءات الجسدیة واللفظیة 
جعلھا ال تعرف كما أن عدم نضوج عقل الفتاة والذي یالتي تتعرض لھا، 

كیف تتصرف مع زوجھا وخاّصًة إن كان فرق السن بینھا وبین زوجھا كبیرًا 
عادة، وقد یلجأ الرجل إلى الزواج بالفتاة الصغیرة لفترة ُمؤقتة وخالل ھذه 

  .الفترة ُیصبح تعاملھ معھا وكأّنھا خادمة لھ ولیست زوجة

لسابع ال: لف  ل ية بسب  لقيص لعمليا  لمتعسيا   .  

في الغالب تتجھ الفتاة الحامل إلى إجراء العملّیة القیصرّیة للوالدة وذلك ألّن 
 ووجود قيء مستمر ازدیاد طبیعة جسمھا غیر مستعدة للوالدة الطبیعیة

ووجود نسبة من األطفال ذوي التشّوھات الخلقیة بسبب ِصغر ، فقر الدم في
سّن األم ھذا عدا عن والدة األطفال الُخدِّج، وكذلك نسبة عالیة من األطفال 

كما تشیر الدراسات واإلحصاءات على زواج . الذین یموتون قبل الوالدة
لخصوبة، وزیادة خطر األطفال غالبًا ما یرتبط بالحمل المبكر، وارتفاع ا

الوفاة النفاسیة وارتفاع معدالت وفیات الرضع، كما یرتبط إنھاء زواج 
 ٢.األطفال بتخفیض معدل وفیات األطفال دون سن الخامسة

لثام ل:لف  حت  ني  يا خ ت   .  

یعتبر زواج األطفال اعتداء وعنف ضد األطفال یمكن أن یؤدي إلى زیادة 
رام الذات، واالكتئاب، والقلق، واضطرابات النوم واألكل، خطر تدني احت

  ٣.وإیذاء النفس، واضطراب اإلجھاد بعد الصدمة

لتاسع الستعبا: لف  لقس  ل  شكال  فال شكل م  أل  .  

ألن الطفل لیس في وضع یمكنھ من الموافقة، وتعرف اإلتفاقیة التكمیلیة 
 واألعـراف والممارسـات الشبیھة بالرق كل إلبطال الرق وتجارة الرقیـق

أشكال الزواج القسري بأنھا ممارسات شبیھة بالرق تجعل مـن الزوجـة 
وقد تواصل تكرار أحكام . شخصًا تمارس علیھ أیة سلطة تملك أو جمیعھا

االتفاقیة التي تحظر الزواج القسري والمبكر وتدعیمھا في القانون الدولي، 
ـر الـسنین الفكرة التي مؤداھا أن الزواج القسري ومع ذلك، فقدت على م

                                                           

١ - Human Rights Watch, ٢٠١٥; Nour, ٢٠٠٩; Maxwell Stamp 
Limited, ٢٠١٥; Ghimire and Samuels, ٢٠١٤ 

 ب ؛ راج ، ساجورتي ، بالیاھیا ، ٢٠١٤ أ ؛ ٢٠١٤نصر اهللا ، وآخرون ،   (- ٢
 ).٢٠١٦،  Roest ؛ ٢٠٠٩سیلفرمان ، 
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والزواج المبكر شكالن من أشكال الرق وأنھما یمثالن بالتالي زواجًا 
  ١.استعبادیًا

 ینتھي إذ االستعبادي الزواج خالل بالرق شبیھة أخرى ممارسات وتتبع
 تھدیدال أو القوة باستخدام منزلیًا وجنسیًا استعبادھا إلى عادة األمر بالزوجة

 أي في یحدث أن یمكن ولكنھ زاعنال فترات ضده، خاصة في باستخدامھا
  ٢.اإلنسان الدولیة لحقوق الشرعة وینتھك وتمثل وقت

 یمثلن الفتیات أن بالرغم من وذلك ضحایا أیضًا ھم یرى الباحث أن الفتیان
 أن لفتیانل األیسر من یكون غالبًا ما الضحایا، لھؤالء الساحقة األغلبیة

 ویستعیدوا أخرى مرة كمطلقین، ویتزوجوا ویعیشوا القسري الزواج جروایھ
 وإن، أعلى بمستوى تعلیم عامة یتمتعون منھوأ سیما ال ،متھحیا في التحكم
 ضعًفا وأكثر أشد فھن الفتیات، أما المالي استقاللھم تحقیق إمكانیة لدیھم

 زواج فإن أثر ب،األسبا ولھذه والبدني الجنسي لالعتداء األرجح على تعرًضا
  .على الفتیان أقل االطفال

لعاش لتعلي: لف  كمال  ما م   .لح

تنتظر عائلة العروس فرصة تزویج ابنتھا، لكن من الممكن ضیاع فرصة 
   ٣.الحصول على مزید من التعلیم

لحا عش ال لحمل مضاعفا: لف     .ل

 خمسة وفاتھن نسبة تزداد شرع الخامسة أعمارھن عن تقل اللواتي الفتیات
 بسبب سنویًا امرأة تموت ملیون نصف من الوفیات ربع یشكلن ِإْذ أضعاف،

 عسر النزیف، الدم، ضغط  ارتفاع:ومنھا والوالدة الحمل مضاعفات
 الجسدي النمو اكتمال عدم إلى نظرًا الوزن ناقصي أطفال والدة المخاض،

 وینجبن مبكرًا یتزوجن لواتيال المراھقة، والنساء للفتاة والفسیولوجي
 الشباب، مرحلة في للوفاة غیرھن من أكثر عرضة صغیر سن في أطفاًال

 یتأخرن الالتي النساء أن العمر اإلنجاب بطول عالقة حول دراسة وكشفت
 یتمتعن باستعداد األطفال من أقل عددًا ینجبن أسرة وتكوین الزواج في

 في أمھات یصبحن بالالتي مقارنة أطول مدة الحیاة قید على للبقاء طبیعي
  .صغیرة سن

                                                           

المتحدة األمم، بما في ذلك   تقریر المقررة الخاصة المعنیة بأشكال الرق المعاصرة- ١
أسبابھ وعواقبھ، غولنارا شاھینیان تقریر مواضیعي عن الزواج االستعبادي، مجلس 

 / A من جدول األعمال، ٣حقوق اإلنسان الدورة الحادیة والعشرون البند 
HRC/٢١/٤١ 

٢ - (A/HRC/١٥/٢٠ 
٢٠٠٦ - ٣, Geirbo and Imam; ٢٠١١, and ICRWUNICEF . 
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  املبحث الثالث

  موقف اإلتفاقيات واملؤمترات الدولية من زواج األطفال

أقر المجتمع الدولي بالحاجة إلى إنھاء ممارسة زواج األطفال بالتشدید على 
، بھدف ) ٣-٥الھدف ( من أھداف التنمیة المستدامة ٥ذلك في الھدف 

طفال والزواج المبكر والزواج القسري بحلول عام القضاء على زواج األ
٢٠٣٠.١  

كما وضع القانون الدولي معیارًا واضحًا للتفریق بین األطفال والراشدین ھو 
وأعطى الدول حریة تحدید معیارھا الخاص لذلك نرى  .سن الـثامنة عشرة

تباینًا في العمر المحدد بین دولة وأخرى، فالبعض وضع معیار البلوغ 
  .ولوجي ھو نفسھ سن البلوغ القانونيالبی

إن أي زواج قبل سن البلوغ یعتبر اتجارًا واستعبادًا للبشر وھذا أمر یحرمھ 
القانون الدولي، فلو اختلفنا على السن ما بعد البلوغ فلن نختلف على تحریم 

 .الزواج قبل البلوغ
یرى الباحث أنھ ال بد من وضع معیار واضح ومحدد فالنضج یختلف من 

تحدید سن متأخرة أفضل من تحدید سن مبكرة إلحتمال لكن شخص آلخر، 
نضج الطفل، ففي ذلك حمایة أكبر لھ، وسن الـثامنة عشرة ھي السن 

وسنتاول موقف اإلتفاقیات الدولیة المناسبة الكتمال النضج وبالتالي الزواج، 
  :والمؤتمرات من زواج االطفال من خالل المطالب التالیة

  لاطب او

  وف ات ادو ن زواج اطل

 بمراحل عدیدة قبل أن یستقر  مّر القانون الدولي في مجال رفع سن الزواج
على تحدید سن الزواج بسن الثامنة عشرة، واعتبار كل من كان دون ھذه 
السن ھم من األطفال، وفي استعراض للتطور الذي طرأ على التشریع 

  :ید سن الزواج، نذكر ذلك في الفروع التالیةالدولي فیما یتعلق بتحد

ل أل ي: لف  نينها  تح ي س لل في ق ل تح ل ل م    .ل

للرجل   أن١٩٤٨ من االعالن العالمي لحقوق االنسان ١٦/٢ جاء في المادة 
والمرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّج وتأسیس أسرة، دون أيِّ قید 

وھما متساویان في الحقوق لدى التزوُّج . ِعرق أو الجنسیة أو الدِّینبسبب ال
 ولكن لم یحدد سن الزواج ولكن اشترط .وخالل قیام الزواج ولدى انحاللھ

                                                           

١ - 
sustainable/ar/sustainabledevelopment/org.un.www://https

/goals-development- 
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سن البلوغ، والذي یختلف من شخص آلخر، ومن منطقة إلى أخرى في 
  .الدولة الواحدة

زواج والحد األدنى  بشأن الرضا بال١٩٦٢ولكن اختلف االمر في اتفاقیة عام 
الدول األطراف اتخاذ  حیث طلبت من . لسن الزواج وتسجیل عقود الزواج

وال ینعقد قانونًا . التدابیر التشریعیة الالزمة لتعیین حد أدنى لسن الزواج
  ١.زواج من ھم دون ھذه السن

إلى القضاء على الممارسات  ٢٠٠٢كما دعت وثیقة عالم جدیر باألطفال 
العرفیة الضارة التعسفیة التي تنتھك حقوق األطفال والنساء مثل التقلیدیة أو 

  ٢.الزواج المبكر والقسري وتشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث
كذلك دعا العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 
وجوب منح األسرة، التي تشكل الوحدة الجماعیة الطبیعیة واألساسیة في 

ع، أكبر قدر ممكن من الحمایة والمساعدة، ویجب أن ینعقد الزواج المجتم
 ٣.برضا الطرفین المزمع زواجھما رضاء ال إكراه فیھ

:  وكذلك العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الذي جاء فیھ
یكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف بھ في "

   ٤."التزوج وتأسیس أسرة 

لثاني ل: لف  ي س    .تح

، سن )سیداو( حددت اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 
الزواج وعدم ترتیب خطوبة أو زواج األطفال أیة آثار قانونیة، بحیث تتخذ 
الدول جمیع اإلجراءات الضروریة، بما في ذلك التشریعي منھا، لتحدید سن 

  ٥.جیل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزامیًاأدنى للزواج ولجعل تس
   للجنة القضاء على التمییز ضد المرأة، التي  توصیة تفاقیةوقد تبع ھذه اإل

 سنة للرجل والمرأة، ١٨أوردت بأن الحد األدنى للزواج ینبغي أن یكون 

                                                           

د األدنى لسن الزواج وتسجیل عقود  من اتفاقیة الرضا بالزواج، والح ٢ المادة - ١
 ) ١٧-د( ألف ١٧٦٣الزواج عرضتھا الجمعیة العامة للتوقیع والتصدیق بقرارھا 

 ١٩٦٣نوفمبر /  تشرین الثاني٧المؤرخ في 
 ٣٨، ص ٩/بند الحمایة العامة. ٢٠٠٢ وثیقة عالم جدیر باألطفال - ٢
 .١٩٦٦جتماعیة والثقافیة العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واال من ١٠/ م- ٣
 ١٩٦٦ من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ٢٣/٢ المادة - ٤
، اعتمدتھا  ب  من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة/١٦/ م- ٥

 المؤرخ في ٣٤/١٨٠الجمعیة العامة وعرضتھا للتوقیع والتصدیق واالنضمام، بقرارھا 
، طبقا ١٩٨١سبتمبر /  أیلول ٣: ، تاریخ بدء النفاذ١٩٧٩دیسمبر / ول  كانون األ١٨

ال یكون لخطوبة الطفل أو زواجھ أى أثر قانونى، وتتخذ جمیع  (٢٧ ألحكام المادة
اإلجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعى منھا، لتحدید سن أدنى للزواج ولجعل تسجیل 

 ).الزواج في سجل رسمى امرًا إلزامیًا
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وھذا التحدید لسن الزواج یتماشى مع تعریف الطفل المنصوص علیھ في 
  ١.لاتفاقیة حقوق الطف

 كما جاء في اتفاقیة الرضا بالزواج والحد األدنى لسن الزواج، وتسجیل 
عقود الزواج؛ بأن تقوم الدول األطراف في ھذه االتفاقیة باتخاذ التدابیر 
التشریعیة الالزمة لتعیین حد أدنى لسن الزواج، وال ینعقد قانونًا زواج من 

عفاء من شرط السن ھم دون ھذه السن، ما لم تقرر السلطة المختصة اإل
  ٢.ألسباب جدیة، لمصلحة الطرفین المزمع زواجھما

كذلك الطلب من الدول األعضاء تعدیل قوانینھا ودساتیرھا، ففي إتفاقیة 
نصت على إدماج مبدأ ) سیداو(القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 

  ٣.لمناسبةالمساواة بین الرجل والمراة في دساتیرھا الوطنیة او تشریعاتھا ا
ویعتبر البروتوكول اإلختیاري الملحق باتفاقیة سیداو ضمانة تنفیذ لما جاء 

عندما سمح ) سیداو(في إتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة 
باختصاص اللجنة الخاصة بالقضاء على التمییز ضد المراة في تلقي 

ھم ضحایا إلنتھاك أي من التبلیغات من األفراد والمجموعات أو نیابة عنھم و
  ٤.الحقوق الواردة في اإلتفاقیة على یدي تلك الدولة الطرف

كما یحق للوكاالت المتخصصة أن توفد من یمثلھا لدى النظر في تنفیذ ما 
یقع في نطاق أعمالھا من أحكام ھذه اإلتفاقیة وللجنة أن تدعو الوكاالت 

في المجاالت التي تقع في المتخصصة إلى تقدیم تقاریر عن تنفیذ اإلتفاقیة 
  ٥ .نطاق أعمالھا

                                                           

المساواة في الزواج (١٩٩٤الدورة الثالثة عشرة ،  (٢١ التوصیة العامة رقم - ١
 ):والعالقات األسریة

قرار الجمعیة العامة (تؤكد اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة  - ١
المساواة في حقوق اإلنسان بین المرأة والرجل في المجتمع )  ، المرفق٣٤/١٨٠

 .تفاقیة بمكانة ھامة بین المعاھدات الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسانتتمتع اال.واألسرة
تكتسي االتفاقیات واإلعالنات األخرى أھمیة كبیرة بمكانة األسرة والمرأة  -٢

قرار الجمعیة العامة (وتشمل ھذه اإلعالنات اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  .داخلھا
 ٢٢٠٠القرار ( بالحقوق المدنیة والسیاسیة ، والعھد الدولي الخاص)) ثالثًا(ألف  / ٢١٧
 ١٠٤٠القرار (، واتفاقیة جنسیة المرأة المتزوجة ) ، المرفق) حادي وعشرون(ألف 

، واتفاقیة الرضا بالزواج ، والحد األدنى لسن الزواج وتسجیل ) ، المرفق) حادي عشر(
 ٢٠١٨القرار (ك والتوصیة الالحقة بذل) ، المرفق) ١٧-د ( ألف ١٧٦٣القرار (الزیجات 

  ))٢٠- د (
 لسن الزواج، وتسجیل عقود ، من اتفاقیة الرضا بالزواج، والحد األدنى٢ المادة - ٢

لألمم المتحدة  الزواجعرضت للتوقیع والتصدیق واإلنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة
 ١٩٦٤نوفمبر / تشرین الثاني٧المؤرخ في ) ١٧-د( ألف ١٧٦٣

 ٦، وفقا ألحكام المادة ١٩٦٤دیسمبر /ون األول كان٩: تاریخ بدء النفاذ
 )سیداو(من اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة ) أ /٢( المادة - ٣
  من البروتوكول االختیاري الملحق باتفاقیة سیداو١/ م- ٤
 )سیداو(من اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة ) ٢٢( المادة - ٥
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 الدول على االلتزام   لیحث١٩٩٥وقد جاء إعالن وبرنامج عمل بكین 
بإصدار القوانین الصارمة لتحدید السن الدنیا للزواج والرضا بما یتالءم مع 

  ١.إنسانیة اإلنسان
 دور الحكومات والمنظمات ١٩٩٥وكذلك أوضح إعالن وبرنامج عمل بكین 

لیة والمنظمات غیر الحكومیة في مجال تزویج األطفال من خالل تولید الدو
دنى القانوني لسن الزواج، ألنفاذ القوانین المتعلقة بالحد اإلالدعم اإلجتماعي 

  ٢. سیما من خالل إتاحة الفرص التعلیمیة أمام البناتال و

لثال عت على: لف  لثامنة عش  ل يت قبل س  ل   عتبا 

لة ف   .ل

 الطفل ھو كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشرة، وعلیھ یعتبر الزواج دون 
 من الزواجًا فیھ اعتداء على الطفولة؛ وھو قسری سن الثامنة عشرة زواجًا

 دون یتم زواج أّي وھو المبكر، الزواج أیضًا ویشمل، رغبتھ ضد شخص
  ٣.عامًا ١٨ سّن

ب اطا  

دورات اؤف اولطن زواج ا   

تعتبر مواضیع األسرة والزواج محًال للنقاش والتشریع في المحافل الدولیة، 
  :وقد عقدت مؤتمرات عدة تعنى بزواج األطفال نوردھا في الفروع التالیة

ل ال لمعني بالسكا : لف  لي  ل تم  لم ق  م ) ١٩٨٤مكسيك (م

فال ال  .  

                                                           

 للمؤتمر العالمي المعني ١القرار  (اعالن ومنھاج عمل بیجینھـ من /٢٧٤ادة الم- ١
سن وإنفاذ ) : ١٩٩٥سبتمبر /أیلول  ٤-١٥ بالمرأة المنعقد في بیجین خالل الفترة

یتم الزواج بغیر الرضا الحر والكامل للمقدمین على الزواج؛ ال القوانین الكفیلة بأن 
دنى ألدنى لسن الرشد والحد األ بالحد القانوني اویضاف إلى ذلك سن القوانین المتعلقة

 دنى لسن الزواج عند االقتضاء؛أللسن الزواج، وإنفاذ تلك القوانین بصرامة ورفع الحد ا
 للمؤتمر العالمي المعني ١القرار  (اعالن ومنھاج عمل بیجینب من /  ٢٧٥ المادة - ٢

 جانب ) :١٩٩٥ر سبتمب/أیلول  ٤-١٥ بالمرأة المنعقد في بیجین خالل الفترة
تولید الدعم االجتماعي : الحكومات والمنظمات الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة

سیما من خالل إتاحة ال دنى القانوني لسن الزواج، وألنفاذ القوانین المتعلقة بالحد اإل
 .الفرص التعلیمیة أمام البنات

یة، یعني الطفل ألغراض ھذه االتفاق: (١٩٨٩ من اتفاقیة حقوق الطفل ١المادة  -  ٣
اإلنسان لم یتجاوز الثامنة عشرة، ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق 

 النوع على المبني العنف لحاالت المعلومات إدارة نظام  أنظر أبضًا .)علیھ
 وھي مبادرة تمكن الجھات االنسانیة الفاعلة من التصدي )GBVIMS(االجتماعي

على النواع االجتماعي بشكل فعال وأمن، من خالل جمع وتخزین لحوادث العنف المبني 
 .وتحلیل وتبادل البیانات التي أبلغ عنھا الناجیین من العنف المبني على النوع االجتماعي
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أنھ ینبغي ) ١٩٨٤مكسیكو (دولي المعني بالسكان جاء في تقریر المؤتمر ال
أن تبذل الحكومات المعنیة جھودًا لرفع سن الزواج في البلدان التي ما زال 
سن الزواج فیھا منخفضًا جدًا، والطلب من الحكومات أن تدعم تلك األمور، 
التي تفضي إلى إزالة الرغبة في الزواج المبكر، بایجاد البدائل التي تغني 

  .  والعمل على صیاغة قوانین تحدد السن القانونیة للزواج عنھ،

لثاني ألم : لف  تقيي منج  لعالمي الستع  تم  لم ق  م

لسل  لتنمية  بي (لمتح للم  فال) ١٩٨٥ني ال   .م  

أھاب المؤتمر العالمي الستعراض وتقییم منجزات األمم المتحدة للمرأة 
بالحكومات أن تضع سیاسات لتشجیع ) ١٩٨٥نیروبي (السلم والتنمیة و

التأخیر في إنجاب األطفال، وبذل الجھود لرفع سن الزواج في البلدان التي 
 –ما زالت فیھا ھذه منخفضة جدًا ، حیث أن الحمل الذي یحدث للمراھقات 

 لھ آثار ضارة بالنسبة ألمراض -سواء المتزوجات منھن أو غیر المتزوجات
  ١". والطفل ووفیاتھما، األم

لثال لتنمية : لف  لي للسكا  ل تم  لم ق  م ) ١٩٩٤لقاه (م

فال ال  .  

الحكومات إلى توخي ) ١٩٩٤القاھرة (دعا المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة 
الدقة في إنفاذ القوانین التي تكفل عدم الدخول في الزواج إال بإرادة حرة، 

وباإلضافة إلى ذلك ینبغي . لتامة من قبل الزوجین المقبلین علیھوبالموافقة ا
على الحكومات أن تتوخى الدقة في إنفاذ القوانین المتعلقة بالسن الشرعي 
األدنى لقبول الزواج، والسن األدنى عند الزواج، وأن تزید السن األدنى عند 

ومیة الزواج، حیث اقتضى األمر، وعلى الحكومات والمنظمات غیر الحك
إلنفاذ القوانین المتعلقة بالسن األدنى  تولید الدعم اإلجتماعي الالزم،

الشرعي عند الزواج، ال سیما بإتاحة بدائل تغني عن الزواج المبكر، من 
   .قبیل توفیر فرص التعلیم والعمل

كما دعا المؤتمر البلدان إلى خلق بیئة اجتماعیة اقتصادیة تقضي إلى إزالة 
 األطفال وغیرھا من أنواع االقتران على وجھ السرعة جمیع حاالت زواج

وأن تثني عن الزواج المبكر، وینبغي أن تتخذ الحكومات إجراءات للقضاء 
  ٢ .على التمییز ضد الحوامل من الشابات

                                                           

اسامة الجدوع، دراسة االتفاقات الدولیة المتعلقة بحقوق المرأة ونقدھا في ضوء  -  ١
  /http://bahethat.com/article/h٠١ النظم اإلسالمیة،

دراسات حول أثر العولمة على المرأة : نھى عدنان القاطرجي، الغزو الناعم.  د- ٢
 ٩٩، ص ٢٠١٨واألسرة والمجتمع، لندن ، 
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بع ل لمعني بالم : لف  بع  ل لعالمي  تم  لم ق  بيجي ( م

فال) ١٩٩٥ ال   .م  

على سن ) ١٩٩٥بیجین ( مي الرابع المعني بالمرأة حث المؤتمر العال
القوانین المتعلقة بالحد القانوني األدنى لسن الرشد والحد األدنى لسن 
الزواج وإنفاذ تلك القوانین بصرامة، ورفع الحد األدنى لسن الزواج عند 

  ١.االقتضاء
یرى الباحث أنھ من أجل ضمان مراقبة تنفیذ الدول لتوصیاتھا الطلب من 
المنظمات ذات العالقة العمل على حث الحكومات على رفع سن الزواج، 
والعمل على تولید الدعم االجتماعي، من جانب الحكومات، والمنظمات 
الدولیة، والمنظمات غیر الحكومیة، إلنفاذ القوانین المتعلقة بالحد األدنى 

  . القانوني لسن الزواج

  اطب اث

م اذ أ تولطزواج ا رات اؤت وا  

ھناك مجموعة من المعوقات لتنفیذ أحكام اإلتفاقیات والمؤتمرات المعنیة 
  :بزواج االطفال، نوردھا في الفروع التالیة

ل أل   ٢ .لتحف: لف 

وضعت كثیر من الدول اإلسالمیة تحفظات على المعاھدات التي تتعلق 
خالفتھا للشریعة االسالمیة أو بالنسبة لتعلقھا باألسرة والزواج فیما یخص م

فیما یخص السیادة، إال اإلتفاقیات والبروتوكوالت التي ال تسمح بالتحفظ 
على نصوصھا، مثل البروتوكول اإلختیاري الملحق باتفاقیة القضاء على 

  ٣.جمیع اشكال التمییز ضد المراة
او بالنسبة لحق تقریر كذلك تحفظت فرنسا وألمانیا على دیباجة إتفاقیة سید

لعدم " ، وتحفظت ھولندا على نفس األمر"عناصر جدلیة"المصیر لتضمنھا 
 وتحفظت بریطانیا على المادة -"رغبتھا بإدراج مسائل سیاسیة في الدیباجة 

                                                           

 )١٩٩٥بیجین (  من وثیقة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ٢٧٤ نصت المادة - ١
(  التحفظ بانھ ١٩٦٩اھدات لسنة د من اتفاقیة فینا لقانون المع/عرفت المادة الثانیة -  ٢

اعالن من جانب واحد ایا كانت صیغتھ او تسمیتھ یصدرعن الدولة عند توقیعھا او 
وتھدف بھ استبعاد او تعدیل االثر القانوني ، تصدیقھا او قبولھا او انضمامھا الى معاھدة 

عطیة القانون عصام ال. أنظر د ) الحكام معینة في المعاھدة من حیث سریانھا على الدولة 
  ١١١ ص-٢٠٠٧- وزارة التعلیم العالي بغداد –الدولي العام 

البروتوكول االختیاري الملحق باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ( من ١٧/  م- ٣
اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة  ضد المرأة

ال یسمح بإبداء : (١٩٩٩ أكتوبر ٩لخمسون بتاریخ  الدورة الرابعة وا٤لألمم المتحدة 
 ).أي تحفظات على ھذا البروتوكول
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) ٧(وتحفظت فرنسا على المادة ، المتعلقة بتعریف التمیز ضد المراة) ١(
نسیة الفرنسیة، أو تحفظ الوالیات فیما یخص حق اإلنتخاب لمن اكتسبوا الج

المتحدة ضمن عدة تحفظات على المعاھدة الدولیة لحقوق المدنیة والسیاسیة 
   ١.بالنسبة الیقاع عقوبة اإلعدام

لثاني ني : لف  لق ص  تأخي  إلتفاقية  ي على  لتص تأخي 

  .لمتعلقة بها

  لدول بشكل غیر مقصود، وھو أسلوب قد یكون غیر فعال وأحیانًا تقوم بھ ا
وعدلت كثیر من الدول قوانینھا أو أصدرت قوانین جدیدة حددت بموجبھ سن 

وإنما إلن ، ولكن ھذا ال یعني مطلقًا أنھ خضوع للضغوط الدولیة فقط، الزواج
ھناك قناعة متزایدة بأن ھذا التحدید لسن الزواج ال یتعارض مع نصوص 

فقھي أصیل وأنھ یتالئم مع المتطلبات قاطعة في الشریعة وأنھ محل اجتھاد 
المعاصرة للمجتمعات التي تعاني في أغلبھا من مشكلة تأخر الزواج أو 

  .العنوسة بصورة أكبر

  املبحث الرابع

  موقف املنظمات الدولية من زواج األطفال

للمنظمات الدولیة أدوار في الحد من زواج االطفال نتناولھا في المطالب 
  :التالیة

ب اطولا  

  دور ا ا  اد ن زواج اطل

تعمل منظمة األمم المتحدة من أجل تحدید ورفع سن الزواج، وترى المنظمة 
أن قضیة الزواج المبكر بالنسبة للدول النامیة ذات أھمیة خاصة باعتبارھا 
واحدة من أھم القضایا السكانیة لما لھا من أثر بالغ على إرتفاع معدالت 

  .بة بما یؤدي إلى نمو سكاني غیر منضبطالخصو
لجمعیة العامة لألمم المتحدة موضوع زواج جاء في العدید من قرارات ا

زواج األطفال والزواج المبكر والزواج  عن ١٧٥ /٧١ األطفال فقرارھا رقم
 ١٨ المؤرخ ١٥٦/ ٦٩باإلكراه، حیث جاء القرار لیؤكد مجددًا قرارھا رقم 

زواج األطفال والزواج المبكر والزواج باإلكراه،  والمتعلـق ب٢٠١٤/ ١٢/
 المتعلـق بالطفولــة ٢٠١٥/ ١٢ /١٧ المـؤرخ ١٣٨ / ٧٠وقرارھـا رقم

 المتعلــق بتكثیــف ١٢/٢٠١٤ / ١٨ المــؤرخ ١٤٧/ ٦٩وقرارھا رقم 
الجھــود للقضـاء علـى جمیـع أشـكال العنـف ضـد المـرأة والفتـاة، وكـذلك 

 لتعزیـز ٢٠١٥/ ٧ / ٢المـؤرخ  ٨/٢٩ق اإلنسـان قـرار مجلـس حقـو
                                                           

 التحفضات الغربیة على معاھدات حقوق االنسان منشور على – جعفر عبد الرزاق -  ١
  htm.٢-WWW.salahrazaq.ir.ae/mka-m٤الموقع 
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الجھـود الرامیـة إلى منـع ممارسـة تـزویج األطفــال والــزواج المبكــر 
 وتسترشـد ١والــزواج القســري والقضــاء علــى ھــذه الممارســة،

 ، والعھـد الـدولي الخـاص بـالحقوق٢ بـاإلعالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان
 والعھـد الـدولي الخـاص بـالحقوق ٣یة واالجتماعیـة والثقافیـة،االقتصـاد

، واتفاقیة القضاء على جمیع ٥واتفاقیة حقوق الطفل ٤المدنیـة والسیاسـیة ، 
أشكال التمییز ضـد المـرأة ، واالستنتاجات المتفق علیھا التي اعتمدتھا لجنُة 

 ورحــبت باعتمــاد وضـع المـرأة في دورتیھـا الثامنة والخمسین والستین،
 ذات الصــلة بالقضــاء علــى زواج ٢٠٣٠خطــة التنمیــة المســتدامة لعــام 

   .٥-٣األطفال والزواج المبكر والزواج باإلكراه، بما في ذلك الھدف 
وتؤكد الجمعیة العامة بأن ممارسة تزویج األطفال والـزواج المبكـر 

نتـھك حقـوق اإلنسـان أو تنـتقص والـزواج بـاإلكراه ھـي ممارسـة ضارة ت
منـھا أو تعطلـھا كمـا أنھا تـرتبط بممارسـات ضـارة وإنتھاكات أخرى 
لحقوق اإلنسان، وبأن ھذه اإلنتھاكات لھا تـأثیر سـلبي مفـرط علـى النساء 
والفتیات، وتشدد على الواجبات واإللتزامات التي تقع علـى الـدول في مجـال 

عمـل علـى تعزیـز حقـوق اإلنسـان والحریـات األساسـیة حقـوق اإلنسان بأن ت
للنسـاء والفتیـات وعلـى حمایة تلـك الحقـوق والحریـات، وعلـى منـع 
ممارسـة تـزویج األطفـال والـزواج المبكـر والـزواج باإلكراه والقضاء 

  .علیھا
ـع  تشـــجع الجمعیة العامة لألمم المتحدة علــى مواصــلة التعــاون مـ

الــدول األعضــاء في وضــع وتنفیــذ استراتیجیات وسیاسات على الصعد 
التي تھدف إلى منع ممارسـة تـزویج األطفال  الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة

والزواج المبكر والزواج باإلكراه والقضاء علیھا وإلى توفیر الدعم لمن 
  .جـرى تـزویجھم من الفتیات والفتیان

یة العامة لألمم المتحدة إلى تعزیز البحوث ونشر  كذلك تدعو الجمع
الممارسات الجیدة القائمة على أدلة في مجال منع ممارسـة زواج األطفـال 
والـزواج المبكـر والـزواج بـاإلكراه والقضـاء علـى ھـذه الممارسـة، وتعزیـز 
 رصـد السیاسـات والبرامج القائمة وتقییم أثرھا باعتبار ذلك وسیلة لضمان

وتشـجع الحكومـات علـى أن تـدرج معلومـات عـن التقـدم . فعالیتھا وتنفیذھا
المحـرز نحـو القضـاء علــى زواج األطفــال والــزواج المبكــر والــزواج 

  .بــاإلكراه في تقاریرھــا الوطنیــة الــتي تقــدمھا للـــھیئات الدولیـــة

                                                           

) ٥٣، الملحـق رقـم الوثـائق الرسمیـة للجمعیـة العامـة، الـدورة السـبعون : انظـر - ١
٥٣/٧٠/A  ،(الفصـل الخـامس، الفرع ألف 

 د( ألف ٢١٧القرار  - ٢
  ٢١د / ألف ٢٢٠٠انظر القرار  - ٣
٤ -.United Nations, Treaty Series, vol. ١٥٧٧, No. ٢٧٥٣١ 
 .٢٠٣٧٨ ،الرقم ١٢٤٩ المجلدالمرجع نفسھ،  - ٥
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ب اطا  

ا  فوا ظ لدورطن زواج ا د  

 في أنشطة تأیید حقوق الطفل ورفع مستوى الوعي، تشارك الیونیسف
وتدعم المناقشات وبرامج التعلیم واستراتیجیات التواصل من أجل التنمیة 
على المستویات المحلیة والوطنیة، التي تركز على القیم المجتمعیة وحقوق 
اإلنسان تؤدي إلى إحداث تغیر إیجابي ودائم، مثل خفض عدد حاالت زواج 

عت الیونیسیف إلى إنھاء زواج االطفال ألنھ یقلل من تعرض األطفال، ود
  ١.الفتات للعنف واإلیذاء

تسلط الیونیسف الضوء على كیفیة تأثیر الزواج المبكر بشكل فوري وعلى 
 من زیادة ١٨مدى الحیاة، حیث تعاني الفتیات اللواتي یتزوجن قبل سن ال
إلعتداء، بسبب خطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل ومن وقوعھن ضحایا ل

فقدان التعلیم المدرسي، ففرصھن اإلقتصادیة أیضا محدودة، ویمكن أن 
  . یعلقن في حلقة فقر

وترى منظمة الیونسیف أن ھناك عوامل مشتركة تؤدي لزواج األطفال، ھي 
التخفیف من حدة الفقر أو العبء الناتج عن إعالة عائلة كبیرة فیھا العدید 

ة للفتیات الصغیرات، وتأمین استمرار التقالید من الفتیات، وتوفیر الحمای
الثقافیة أو األسریة، وھو أیضًا بمثابة فرصة لھروب الفتیات الالتي یعشن 

  .في بیئة منزلیة یعانین فیھا من اإلعتداء
وتدعو الیونیسف إلى دعم الحد األدنى للسن القانوني للزواج وھو سن الـ 

  .المعاییر الدولیة للفتیان والفتیات، وذلك تماشیا مع ١٨
وتعمل الیونیسف مع وكاالت األمم المتحدة الشقیقة والمنظمات غیر 
الحكومیة الدولیة والشركاء المحلیین وموظفي المدارس واألھالي والزعماء 
الدینیین لتحدید ومنع حاالت الزواج المبكر، وكذلك لدعم أولئك الذین 

ماكن آمنة تتوفر فیھا یتزوجون في عمر مبكر، وتعزیز التعلیم وتوفیر أ
الحمایة بحیث یمكن الفتیات مناقشة قضایاھن والتحدث مع أولیاء األمور 

  .والمجتمع المحلي والزعماء الدینیین لمعالجة الزواج المبكر
كما انطلق البرنامج العالمي المشـترك بـین صـندوق األمـم المتحـدة للسكان 

بـاإلجراءات الرامیـة إلى القضـاء ومنظمة األمـم المتحـدة للطفولـة للتعجیـل 
، وكذلك المبادرات اإلقلیمیـة والوطنیـة ٢٠١٦علـى زواج األطفال، في آذار 

ودون الوطنیـة الرامیـة إلى القضاء علـى زواج األطفـال والـزواج المبكـر 
والـزواج بـاإلكراه، بمـا في ذلـك حملـة اإلتحـاد األفریقي إلنھاء زواج 

  .لعمـل اإلقلیمیـة إلنھاء زواج األطفـال في جنـوب آسـیااألطفال وخطة ا

                                                           

١ - https://twitter.com/UNICEF_Moz 
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وبالنسبة للمعرضین لخطر الزواج المبكر، فتمكن الیونیسف وشركاؤھا 
الفتیات، من خالل توفیر التدریب المھني والدعم النفسي واإلجتماعي 
والمھارات الحیاتیة التي یمكن أن توفر لھن خیارات أخرى غیر الزواج 

  .المبكر
في تقریرھا السنوي عن انخفاض عدد حاالت  منظمة الیونیسف  ذكرت

زواج األطفال في العالم خالل السنوات األخیرة، وأن نسبة النساء اللواتي 
خالل العشر سنوات % ١٥ وھن في سن الطفولة بلغ حوالي تزوجن

الماضیة، وأن ھذا اإلنخفاض جاء نتیجة تراجع زواج األطفال في الھند، 
 سن الثامنة عشرة بأكثر من قبل بلوغھن زواج الفتیات حیث انخفض خطر

تقریبًا نتیجة زیادة معدالت تعلیم البنات % ٣٠إلى % ٥٠الثلث، من 
واستثمارات الحكومة في المراھقات والرسائل العامة القویة حول عدم 

 ١.شرعیة زواج األطفال والضرر الذي یسببھ
 تم وفي المقابل تحولت ظاھرة زواج األطفال من الھند إلى دول إفریقیًا حیث

إحصاء ثلث العرائس األطفال اللواتي تزوجن مؤخرًا في دول إفریقیا جنوب 
 .الصحراء الكبرى

یرى الباحث أنھ وعلى الرغم من ھذا التقدم، یظل إنھاء ھذه الممارسة 
، ھو الھدف المحدد في أھداف التنمیة المستدامة ولھذا ٢٠٣٠بحلول عام 

 .م بشكل كبیریدعو التقریر إلى ضرورة تسریع وتیرة التقد

  اطب اث

    اد ن زواج اطلن ادة ام دوقدور 

یلتزم صندوق األمم المتحدة للسكان بتقدیم حلول ملموسة لزواج  
یعمل صندوق األمم المتحدة للسكان مع الحكومات وشركاء و األطفال،

 اإلنسان، بما المجتمع المدني، على كافة المستویات، لتعزیز وحمایة حقوق
في ذلك المساعدة في تطویر السیاسات والبرامج والتشریعات الالزمة 

العمل من أجل "  مثل برنامج؛للتصدي لممارسة زواج األطفال والحد منھا
والبرنامج العالمي المشترك بین صندوق األمم المتحدة  ،"الفتیات المراھقات

 على تعجیل العمل ،)الیونیسیف( للسكان ومنظمة األمم المتحدة للطفول
للقضاء على زواج األطفال، وعلى تمكین الفتیات لمعرفة حقوقھن اإلنسانیة، 

  .بما في ذلك حقھن في االختیار الشخص الالتى یتزوجن بھ
یدعم صندوق األمم المتحدة للسكان التشریع والبرامج التي تھدف إلى 

 على األدلة التي كما یدعم اإلستثمارات القائمة ،القضاء على زواج األطفال
تركز على الفتیات لتمكینھن من خالل تزویدھن بالمعلومات والمھارات 
والخدمات التي یحتاجونھا لیتمتعن بالصحة ویحصلن على التعلیم واآلمان، 
                                                           

 )٢٠١٦األمم المتحدة للسكان ، صندوق األمم المتحدة للسكان ، صندوق  ( - ١
 

http://arabic.euronews.com/2017/03/28/unicef-warns-that-yemen-s-children-are-paying-the-heaviest-price-for-living
http://arabic.euronews.com/2018/02/27/syrian-women-forced-to-trade-sex-for-aid-deliveries
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كذلك یعمل صندوق  ،بینما تساعدھن فى اإلنتقال بنجاح إلى مرحلة البلوغ
ات المتزوجات، خاصة فیما األمم المتحدة للسكان على دعم احتیاجات الفتی

  ١.یتعلق بتنظیم األسرة وصحة األم

راب اطا  

  وف س وق ان ن زواج اطل

 في جنیف، لقضیة منع ٢٧تعرض مجلس حقوق اإلنسان في دورتھ الـ 
ممارسات تزویج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري وسبل القضاء 

 .علیھا
أن ممارسات تزویج األطفال والزواج المبكر نسان مجلس حقوق االویرى 

والزواج القسري انتھاكات خطیرة لحقوق اإلنسان وتؤثر في النساء 
والفتیات تأثیرًا غیر متناسب، وعالوة على ذلك، فھي تقترن بمجموعة من 
النتائج الصحیة، بما في ذلك اقترانھا بالحمل المبكر والمتكرر واإلبقاء على 

وجمیعھا ظروف مرتبطة ارتباطًا وثیقًا بارتفاع معدالت الوفیات الحمل قسرًا، 
   ٢.لدى األمھات الشابات ولدى أطفالھن الرضع على حد سواء

  اطب اس

    اد ن زواج اطلا ا ظدور 

 إمرأة تموت یومیًا ٨٣٠بناءًا على احصاءات منظمة الصحة العالمیة فإن 
والدة، على الرغم من تسجیل إنخفاض في وفیات األمومة بسبب الحمل وال

، حیث إنخفضت وفیات ٢٠١٥ و ١٩٩٠ما بین عامي % ٤٤وصلت الى 
 ألف حالة وفاة عام ٣٠٣ الى ١٩٩٠ ألف حالة وفاة عام ٥٣٢األمومة من 

٢٠١٥.  
وترى منظمة الصحة العالمیة أن الزواج المبكر یضع الفتیات القاصرات أمام 

مضاعفات الحمل والوفاة بسببھ، حیث تؤكد منظمة الصحة خطر التعرض ل
العالمیة على أن المراھقات یواجھن أكثر من النساء األكبر سنًا أخطار الوفاة 
بسبب األمومة، وتعرف وفیات األمومة بأنھا وفاة المرأة أثناء الحمل أو 

   . أسابیع من الوالدة٦الوالدة أو في غضون 
مومة في الدول النامیة وترتفع بشكل ملحوظ من وفیات األ% ٩٩كما تحدث 

في المناطق الریفیة وبین الفئات الفقیرة، ھذا وتسعى منظمة الصحة العالمیة 

                                                           

١ - https://arabstates.unfpa.org/ar/topics 
٢ - 

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/Endingchild
marriage.aspx 
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 ١٠٠ وفاة لكل ٧٠الى خفض معدالت وفیات األمومة في العالم الى أقل من 
  ١ .٢٠٣٠ألف والدة حیة بحلول العام 

  اطب ادس

  طلاوف اد ار ن زواج 

حث االتحاد اإلفریقي على تحدید استراتیجیات مبتكرة للقضاء على زواج 
األطفال، فقد دعا إلى تحدید وتنفیذ استراتیجیات مبتكرة لجعل الدول تحدد 

وضمان تنفیذ ھذه .  سنة للبنات والبنین١٨السن القانوني للزواج إلى 
كم والھیئات األحكام بفعالیة على جمیع المستویات بما في ذلك المحا

القضائیة، وأنھ یجب على البلدان ضمان تخصیص الموارد الكافیة لتنفیذ 
المبادرات واالستراتیجیات الرامیة إلى القضاء على زواج األطفال على 
المستوى الوطني، وحث اإلتحاد األفریقي على إنشاء آلیة مراقبة من شأنھا 

یل بالقضاء على زواج تنسیق الجھود وتعزیز مساءلة الدول، من أجل التعج
األطفال في المجتمعات لبناء، وبحث التقدم المحرز في االلتزامات والتدخالت 
والتدابیر والتوصیات المتعلقة بالحفاظ على الفتیات في المدارس وتسھیل 

والھدف ھو القیام بتقییم التقدم المحرز  حقوق الصحة الجنسیة واإلنجابیة
قة، وكذلك لوضع استراتیجیة حول كیفیة في إنھاء زواج األطفال في المنط

  ٢.توفیر حمایة أفضل لألطفال من الزواج المبكر
وأطلق اإلتحاد االفریقي حملة أوقفوا زواج االطفال في أفریقیا ودعا من 
خاللھا جمیع أصحاب المصلحة إلى حشد جھودھم إلنھاء جمیع اشكال العنف 

  ٣.ضد النساء والفتیات في افریقیا

ب اطا  

   ا اد ن زواج اطلوف ظت

تقوم منظمات المجتمع المدني بشكل عام والمنظمات النسویة بشكل خاص 
بدور بارز في تطبیق اإلتفاقیات الدولیة الخاصة بالنساء واألطفال، وتشكل 
ھذه المنظمات ورقة ضغط قویة في وجھ الحكومات من أجل حثھا على 

ي وقعت علیھا والتي تقضي بتعدیل القوانین المحلیة تطبیق اإلتفاقیات الت
  .حتى تتناسب مع توصیات ھذه اإلتفاقیات المتعلقة بزواج األطفال

كذلك تشكیل تحالفات إقلیمیة من أجل العمل على تعدیل نصوص قوانین 
األحوال الشخصیة لرفع سن الزواج، وفي مبررات التعدیل أنھ ال زال سن 

قة ینتج عنھا آثار سلبیة مختلفة، وسن الزواج الزواج یشكل ظاھرة مؤر

                                                           

١ - https://www.who.int/ar 
٢ - Source: ghananewsagency.org 
٣ - nd Child Marriage in The AU Campaign to E
 .AfricaEndChildMarriageNow#! 
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الحالي یخالف مجموعة من القوانین األخرى وخاصة التي حددت سن 
 عام، إضافة إلى المخاطر الصحیة الناجمة عن الزواج ١٨الطفولة بسن 

المبكر، لذلك ال بد من رفع سن الزواج كي یتواءم والقوانین األخرى ویصبح 
  . عامًا١٨

بأنشطة تثقیفیة من أجل التوعیة بالنواحي ات المجتمع المدني منظمكما تقوم 
   الجمعیة العامة لألمم المتحدة السلبیة للزواج المبكر، وذلك تنفیذًا لتوصیة

 نداءھا لوضع حد للممارسات التقلیدیة أو ٦٦/١٤٠التي جددت في قراراھا 
  .  العرفیة الضارة مثل الزواج المبكر والقسري

محلیة من أجل المطالبة بسن القوانین التي تمنع الزواج والقیام بحمالت 
المبكر، والعمل على استصدار قانون یمنع زواج القاصرات، والقیام بحملة 
ضغط بغیة تصدیق الدولة على اإلتفاقیة الدولیة الخاصة بالرضى بالزواج، 

 والعمل على تشدید ،والحّد االدنى لّسن الزواج وتسجیل عقود الزواج
    .ت على كل زوج یتعدى على زوجتھ القاصرةالعقوبا

  إلى وضع حدًا لزواج األطفال في الدول التيمنظمة حقوق االنسانكما دعت 
ال یوجد فیھا سن دنیا للزواج أو قانون مدني ینظم شؤون األحوال 

بغرامات قیمتھا  طفل الشخصیة، وتجریم كل من شارك أو ساعد على تزویج
أشھر  ٦ عشرة أضعاف األجر األدنى، وعقوبات بالسجن تتراوح بین

 .وسنتین
قد تكون لھ عواقب وخیمة  الزواج المبكر  أنمنظمة حقوق االنسانوترى 

 ما تمنع الفتاة أو تعرقل حصولھا على عدد كبیر من تدوم طول العمر، وعادة
أكثر عرضة  حقوق اإلنسان المتعلقة بھا، الفتیات الالتي یتزوجن مبكرا

، العنف األسري، قلة العمل خطر االغتصاب الزوجيو لمغادرة المدرسة
  .الالئق، االستغالل، وعدد من المشاكل الصحیة الناجمة عن الحمل المبكر

 أن فوائد منع زواج األطفال قویة وعمیقة ففي منظمة حقوق االنسانوأكدت 
وتمكینھا في  بحقوق المرأة مواجھة زواج األطفال طریقة استراتیجیة للدفع

عدة مجاالت، بما في ذلك الصحة والتعلیم والعمل والتخلص من العنف 
  .والمشاركة في الحیاة العامة

  باإلضافة إلى مالحقة األزواج الراشدین واآلباء والسلطات المحلیة التي
ویج األطفال، كما أن على السلطات تطویر برامج للحیلولة دون تستمر في تز

زواج األطفال كتمكین الفتیات بواسطة معلومات وشبكات دعم، والتأكد من 
وصولھن إلى تعلیم جید، وإشراك األھالي وسائر أفراد المجتمع وتوعیتھم 

  ١.باآلثار السلبیة لزواج األطفال

                                                           

١ - https://www.hrw.org/ar 

https://www.hrw.org/ar/topic/childrens-rights
https://www.hrw.org/topic/womens-rights/child-marriage
http://www.girlsnotbrides.org/themes/education/
http://www.girlsnotbrides.org/themes/education/
https://www.hrw.org/ar/world-report/2016/country-chapters/285828
https://www.hrw.org/topic/womens-rights/child-marriage
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صيا لت لنتائج    :لخاتمة 

من النظر والتدقیق والنتائج المستخلصة من ھذا البحث أن ھناك یتبین 
مبادرات متزایدة لمعالجة زواج األطفال، وتحدیدًا فیما یتعلق بالتعلیم 

لخفض إنتشار زواج . واألعراف اإلجتماعیة وعدم المساواة بین الجنسین
مة، األطفال وتحقیق الھدف الخامس الفقرة الثالثة من أھداف التنمیة المستدا

فقد تساعد المبادرات التي تعالج اختالل التوازن التعلیمي في الحد من انتشار 
 :زواج األطفال، وعلیھ نورد االستنتاجات والتوصیات التالیة

الفـوارق بـین الجنسـین والقوالـب النمطیـة العمیقـة الجـذور  .١
والممارسـات والتصـورات والعـادات الضـارة والمعـاییر التمییزیـة 

ن األسـباب الجذریـة لـزواج األطفـال والـزواج المبكـر والـزواج م
بـاإلكراه، وأن اسـتمرار ممارسة تزویج األطفال والزواج المبكـر 
والـزواج بـاإلكراه تجعـل األطفـال، وبخاصـة الطفـالت، أكثر عرضة 
ومواجھة ألشكال شتى من التمییز والعنف طوال حیاتھم، وإن 

ألطفـال والـزواج المبكـر والـزواج بـاإلكراه ممارسـة تـزویج ا
تقــوض استقاللیة النساء والفتیات وقدراتھن على اتخاذ القرارات 
في جمیع جوانب حیاتھن، وكـذلك مشـاركتھن في اتخـاذ جمیـع 
القـرارات الـتي تـؤثر فـیھن، تشـكل عوامـل رئیسـیة في كسـر حلقـة 

تمییـز والعنف والفقر، وھي عـدم المسـاواة بـین الجنسـین وال
عوامل بالغة األھمیة لتحقیق أمور منھا التنمیة المستدامة والسالم 

 .واألمـن والدیمقراطیة والنمو االقتصادي الشامل
ممارسـة تـزویج األطفـال والـزواج المبكـر والـزواج بـاإلكراه  .٢

مـن تمس بصورة مفرطة الفتیات الالتي لم یـتلقین إال قـدرًا قلـیًال 
التعلـیم النظـامي أو لم یحصـلن علیھ إطالقا، وتشكل في حد ذاتھ 
عقبًة كبیرة تعترض حصول الفتیـات والشـابات علـى فـرص التعلیم، 
وال سیما الفتیات الالتي یضطررن إلى االنقطاع عـن الدراسـة بسـبب 

 .أو مسـؤولیات رعایـة األطفـال/الـزواج والحمـل والـوالدة و
 التعلیمیـة تـرتبط ارتباطًا مباشرًا بتمكین النساء إن الفـرص .٣

والفتیات وتوفیر فرص العمل والفرص االقتصـادیة ومشـاركتھن 
بنشـاط في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وفي الحكم 
الرشید وصنع القرار، وإن ممارسة تزویج األطفال والـزواج المبكـر 

دیـدًا خطیرًا لجوانب متعددة من جوانب تھ والـزواج بـاإلكراه تمثـل
 .الصحة البدنیة والنفسیة للنساء والفتیـات

معـدالت واحتمـاالت حـدوث زواج األطفـال والـزواج المبكـر  .٤
والزواج باإلكراه یمكن أن تزید خالل حاالت الطـوارئ اإلنسـانیة 

، وحـاالت الـتروح القسـري والنـزاعات المسلحة والكوارث الطبیعیـة
وبـأن ذلـك یتطلـب مـن أصـحاب المصـلحة المعنـیین زیادة االھتمام 
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واتخاذ تدابیر وقائیة مناسـبة وإجـراءات منسـقة، مـع مشـاركة 
النسـاء والفتیـات المتــأثرات مشــاركة كاملــة ومجدیــة منــذ 

 .المراحــل المبكــرة مــن حــاالت الطــوارئ اإلنســانیة
یات معلومات تساعدھن على اتخاذ قرارات یجب إعطاء الفت .٥

مستنیرة، وتشجیعھن علي اإلبالغ عن حاالت الزواج المبكر عن 
 .طریق االتصال بالرقم المجاني

الحصول على تعھدات من الدول باالمتناع عن اي عمل او ممارسة  .٦
  . الدولة التي تعنى بزواج األطفالتتعارض مع االتفاقیات

ء والذي یؤثر على رفع سن الزواج وزیادة فرض إلزامیة تعلیم النسا .٧
 .اللجوء إلى وسائل منع الحمل

 .تقدیم خدمات الصحة اإلنجابیة لكل األفراد من كل األعمار .٨
 خاصة – تعاون بین الحكومات والمنظمات غیر الحكومیة  قیام .٩

الناس على القبول بفكرة   من أجل تشجیع  –المنظمات النسائیة 
العمل  من خالل علھا منھجًا لحیاتھم، تنظیم األسرة والسعي لج

المیداني، الدراسات والبحوث، األنشطة الدعویة والتثقیفیة 
 .واإلعالمیة

إدراج المعلومات الخاصة بتنظیم األسرة في المناھج  .١٠
الدراسیة للفتیات والفتیان، حتى یتمكن الرجل والمرأة من تحمل 

 عدد األطفال، مسؤولیة تنظیم األسرة، وتمكن المرأة من حق تحدید
 .والفترات الفاصلة بینھم، وتوقیت إنجابھم 

الدعوة إلى مشاركة المرأة في التنمیة، وربط ھذه المشاركة  .١١
فالمرأة األكثر فقرًا أكثر إنجابًا، والخوف من "بتخفیض الخصوبة، 

موت األطفال یدفع النساء للمزید من إنجاب األطفال، وتحول الصبي 
سیلة رزق، یشجع المجتمعات الفقیرة إلى قوة عمل مبكرة، أي و

على أن ُتكثر من عدد أفراد األسرة، ففي المجتمع األكثر تقدمًا، تتعلم 
المرأة أكثر، وتلقى فرصة للعمل بدرجة أكبر، وتتبوأ المناصب 

 .وتشتغل بالسیاسة، وتحتل مواقع قیادیة
للقضاء على . ضرورة تدریس الثقافة الجنسیة في المدارس .١٢

لتقلیدیة الضارة أو التعسفیة التي تنتھك حقوق الطفل الممارسات ا
 .والنساء مثل الزواج المبكر

على الحكومات والمجتمع المدني وغیرھما من الشركاء العمل معا  .١٣
لضمان حصول الفتیات على التعلیم والمعلومات والخدمات الصحیة، 

 أن الفتیات الالتى یتمكن من حیث ،والتدریب الخاص بمھارات الحیاة
مواصلة دراستھن والحفاظ على صحتھن یتمتعن بخیارات أكثر 

  .ویكن أكثر قدرة على تجنب زواج األطفال
فتلك الطفالت  ،الطفالت الالتى تزوجن بالفعل یحتجن إلى المساندة .١٤

یحتجن إلى خدمات الصحة اإلنجابیة لمساعدتھن على تجنب الحمل 
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لى الحصول وأولئك الالتى أصبحن حوامل، ھن فى حاجة إ ،المبكر
على الرعایة المناسبة طوال فترة الحمل والوالدة وفترة ما بعد 

، فینبغي مساعدتھن في العودة إلى الدراسة بشكل رسمي أو .الوالدة
 .غیر رسمي، إذا اخترن ذلك

، علیھا المصادقة  اتفاقیة سیداوعلى تصادق لم التي الدول حث .١٥
البروتوكول مما یجعلھا ُملزمة كقانون محلي، والتصدیق على 

االختیاري التفاقیة سیداو كأداة للمساءلة بموجب القانون الدولي 
 .لحقوق اإلنسان

تعدیل قوانین األحوال الشخصیة اإلسالمیة والمسیحیة وغیرھا  .١٦
لضمان تمتع المرأة بحقوق ُمتساویة مع الرجل فیما یتعلق برفع 

 . سنة١٨الحد األدنى لسن الزواج إلى 
لُقضاة بشكل ُیراعي النوع االجتماعي، ال االستثمار في تدریب ا .١٧

 .سیما فیما یتعلق بزواج االطفال
إشراك جمیع الجھات المعنیة وعناصـر التغییر في الجھود  .١٨

المبذولة لسن وتنفیذ تشریعات تنھي زواج األطفـال والـزواج 
القـسري وضمان إشاعة المعلومات المتعلقة بالتشریعات المناھضة 

 لتأیید المجتمع من أجل إنفاذ القوانین للممارسة واستقطاھبا
 . والتشریعات

التشدید على إبقاء الفتیات في المدارس حتى مرحلة التعلیم ما بعد  .١٩
االبتـدائي، بمـن فـیھن الفتیات اللواتي تزوجن أو حملن وضمان 
السبل المادیة للوصول إلى التعلیم بطرق منھا إنـشاء مرافق سكنیة 

مالیة لألسر والتشجیع على تمكین الفتیات آمنة وزیادة الحوافز ال
وتحسین نوعیـة التعلیم وضمان توفیر ظروف آمنة وصحیة في 

 .المدارس
الحث على المبادرات السیاسیة التي تعالج اختالل التوازن  .٢٠

 .التعلیمي في المناطق التي ینتشر فیھا زواج األطفال للحد منھ
فـال والـزواج المبكـر زیـادة الـوعي باآلثـار الضـارة لـزواج األط .٢١

والــزواج بــاإلكراه، بمــا في ذلــك بــین الرجــال والفتیــان، یمكــن 
أن تســھم في تعزیــز المعــاییر االجتماعیــة الداعمــة للجھــود 
الــتي تبــذلھا الفتیــات وأســرھن مــن أجــل القضــاء علــى ھــذه 

ــان شـــركاء وحلفـــاء الممارسة الضارة، والرجال والفتیـ
اســـتراتیجیون، وأن مشــاركتھم یمكــن أن تســھم في القضـاء 
علـى ھـذه الممارسـة، وفي تحقیـق المسـاواة بین الجنسین وتمكین 

 .النساء والفتیات
الـدول أن تعـزز جھودھـا مـن أجـل ضـمان تسـجیل یجب على  .٢٢

ـا بالنسـبة إلى الموالیـد وحاالت الـزواج في حینـھا، وخصوص
األفـراد الـذین یعیشـون في المنـاطق الریفیـة والنائیة، بما في ذلك 
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عن طریـق تحدیـد وإزالـة جمیـع الحـواجز المادیـة واإلداریـة 
واإلجرائیـة وأي حواجز أخرى تعیق سبل التسجیل، وعـن طریـق 

ا ال تـوفیر آلیـات لتسـجیل عقـود الـزواج العرفیـة والدینیة، حیثم
 .تتوافر ھذه اآللیات

تعــزیز مشــاركة األطفــال والمــراھقین، وال ســیما الفتیات،  .٢٣
مشاركة مجدیة في جمیع المسائل التي تمسھم والتشاور معھم 
بفعالیـة في ھـذه المسـائل، وأن تنمي الوعي بحقوقھم، بمـا في ذلـك 

كـر والزواج الـوعي بـاألثر السـلبي لـزواج األطفـال والـزواج المب
باإلكراه، من خالل األماكن اآلمنـة والمنتـدیات وشـبكات الـدعم الـتي 
تـزود الفتیـات والفتیـان بالمعلومـات وبالتـدریب علـى المھـارات 

تمكین أنفسھم  الحیاتیـة ومھـارات القیـادة وتـوفر لھـم فـرص 
ي تمسـھم ـم والمشـاركة في جمیـع القـرارات الـتتھوالتعبیر عـن ذوا

 .مشـاركة مجدیـة وأداء دور عوامل تغییر داخل مجتمعاتھم المحلیة
ینبغي أن یترعرع الطفل في وسط عائلي وفي جو من السعادة  .٢٤

والمحبـة والتفاھم من أجل تنمیة شخصیتھ تنمیـة كاملـة ومتناسـقة، 
وأن اآلبـاء واألمھـات أو األوصـیاء القانونیین، حسب اإلقتضاء، 

لمسؤولیة الرئیسیة عن تربیة الطفل وتنمیـة قدراتـھ، مـع یتحملون ا
اإلقرار بالحاجـة إلى دعـم قـدراتھم علـى منـع زواج األطفـال 
والـزواج المبكـر والـزواج بـاإلكراه والقضــاء علــى ھــذه 
الممارســة، والتأكیــد مجــددا علــى أن المصــالح العلیــا للطفــل 

 . ساسيســتكون ھمَّھم األ
الـدول أن تعمـل علـى تعزیـز وحمایـة حـق المـرأة یجب على  .٢٥

 على التعلیم من خـالل -على قدم المساواة-والفتـاة في الحصـول
تشـدید االھتمـام بـالتعلیم االبتـدائي والثـانوي الجیـد، بما في ذلك 
توفیر التعلیم االستدراكي وتعلیم القراءة والكتابة للنساء والفتیـات 

للـواتي لم یــتلقین تعلیمــا نظامیــا أو اللــواتي تــركن المدرســة ا
أو الحمـل، وذلـك مـن /مبكــرًا، بمــا في ذلــك بســبب الــزواج و

أجـل تمكـین الشـابات والفتیـات مـن اتخـاذ قـرارات مسـتنیرة بشـأن 
م حیـاتھن وعملــھن وفرصـھن االقتصــادیة وصـحتھن، بغیـة اإلسھا

في القضاء على ممارسة تزویج األطفال والزواج المبكر والزواج 
 .باإلكراه

التصـدي للفقر وانعـدام الفـرص االقتصـادیة أمـام النسـاء  .٢٦
والفتیـات باعتبـار ھـاتین الظـاھرتین مـن دوافـع زواج األطفال 
والزواج المبكر والزواج باإلكراه، بما في ذلـك ضـمان حـق النسـاء 

ـات في المیراث والملكیة، وحصولھن على قدم المسـاواة مـع والفتی
الرجـال والفتیـان علـى الحمایـة االجتماعیـة والخدمات المالیة 
المباشرة والدعم والقروض الصغیرة لتشجیع الفتیـات علـى 
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مواصـلة تعلـیمھن، وتھیئة فرص كسب العیش بالحصول على 
 والتـدریب علـى المھارات التعلیم والتدریب التقنیین والمھنـیین

الحیاتیة، بما في ذلك اإللمام باألمور المالیة، وتعزیز حصول المـرأة، 
علـى قـدم المسـاواة، على العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق، 
فضال عن المشاركة السیاسیة المتسـاویة والحـق في إرث األرض 

 .والموارد اإلنتاجیة وملكیتھا والسیطرة علیھا
ضمان اللجوء إلى آلیات العدالة والمساءلة وسبل االنتصـاف مـن  .٢٧

أجـل العمـل بفعالیـة علـى تنفیـذ وإنفـاذ القـوانین الرامیـة إلى منـع 
زواج األطفـال والـزواج المبكـر والـزواج بـاإلكراه والقضـاء علـى 
 ھـذه الممارسـة، بمـا في ذلـك إطـالع النسـاء والفتیـات والفتیان
على حقوقھم بموجب القوانین ذات الصلة، وتدریب موظفي إنفاذ 
القـوانین والقضـاء واالختصاصیین العاملین مع النساء واألطفال 
وضمان اإلشراف علـى معالجتـھم لحـاالت زواج األطفـال والـزواج 
المبكـر والـزواج بـاإلكراه وتحسـین الھیاكـل األساسـیة القانونیـة 

الحواجز التي تعیق الحصول على المشورة وإزالـة جمیـع 
 .والمساعدة القانونیة وسبل االنتصاف

وضـع تدابیر للتصدي لزیادة تعرض النساء والفتیات لظاھرة  .٢٨
زواج األطفال والـزواج المبكـر والـزواج باإلكراه وحمایة النساء 
والفتیات مـن العنـف واالسـتغالل الجنسـیین والجنسـانیین أثنـاء 

 الطــوارئ اإلنســانیة وحــاالت التشــرید القســري حـاالت
والتراعــات المســلحة والكــوارث الطبیعیــة، في بمــا ذلــك عــن 
طریــق ضــمان حصــولھ ن علــى خــدمات مثــل الرعایــة الصــحیة 
والتعلــیم، وأن تـــدرج تلـــك التـــدابیر في االســـتجابات اإلنســـانیة 

 .ـذ المراحـــل األولى مـــن حـــاالت الطوارئ اإلنسانیةمنــ
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https://www.facebook.com/deutschewellenews/?__tn__=kC-R&eid=ARDjsoe02CXBbDbWRBcNkKJQWYgWaMwh0BlZRhEC1TCi49JdrPL_7gINy06QPM2IJhKkbpFBjoNI3HsR&hc_ref=ARSPQ6Q0uetY1ellXcBjIvbsQ4nWfMZQ8DVx_wy6JK4qwivILCJ3-UbJUuOgyfqYh3s&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARBTD974t38fSVg_1am_fQcnjMp-mpntHZOz_cUiJHXoLWU3jX8gc76O5nqY7WCWp4ZQME2Z-3AD5kGfBLZtCt1QOUtavSmW-ujJkMNxqJno_JQ2tZ7n9ujxBgnsojKdLFzhQyRwpxd5xb1WfrpcsAyypEiPhvvPRCvhzqKvVkg6BwwchnUz3R4r0OUfCW-H50WsB46UegMB5ogCA0Df9dSvC9qMs0-gtmqX8SsFtY3szNgPKRG0hdWLbuBjvQSHywM
https://www.facebook.com/Sigi.Jor/?__xts__%5B0%5D=68.ARD0FCIGnoVx1Oya1lY7HWaq3aqSTvwy3-N5Dbn9LhARCJX-O2-GC8ICfArUWXsPD4YSg0Irgjgh7xdvxTdOfcGkXNAqaO2SQPmnWlsm_kLtnOrcPdjFDbd40d60kW72qZ4Z5Hf0FK1s6s7poQ3-Q_LCKCysSfocq0WM3AIRJG0yQyFixrnbTblujVHO9KXHuoP7UEpE1aashRxV_Z0ROb44oAr9ItYXDEq55EgaiOvwkc7-23wtFPmw&__xts__%5B1%5D=68.ARDEqalor8Fr7P9zXeF9TfYSl4g14AzWnIoKguDKS_ceVEVLWrhEuc9Y-naYNStAaW2ZpofJwdhbeliM_z_WGX5Q0lRSzwBSYVxlVgnn4v_Vd79kizZRkNLzc4hl5KyK7Af_NvHT--oDpGDliNB9fDmHQCcu7cT5TwW_gkvQvbZidIDMum4wp6ZYFSJkxvCQuC
https://www.facebook.com/Sigi.Jor/?__xts__%5B0%5D=68.ARD0FCIGnoVx1Oya1lY7HWaq3aqSTvwy3-N5Dbn9LhARCJX-O2-GC8ICfArUWXsPD4YSg0Irgjgh7xdvxTdOfcGkXNAqaO2SQPmnWlsm_kLtnOrcPdjFDbd40d60kW72qZ4Z5Hf0FK1s6s7poQ3-Q_LCKCysSfocq0WM3AIRJG0yQyFixrnbTblujVHO9KXHuoP7UEpE1aashRxV_Z0ROb44oAr9ItYXDEq55EgaiOvwkc7-23wtFPmw&__xts__%5B1%5D=68.ARDEqalor8Fr7P9zXeF9TfYSl4g14AzWnIoKguDKS_ceVEVLWrhEuc9Y-naYNStAaW2ZpofJwdhbeliM_z_WGX5Q0lRSzwBSYVxlVgnn4v_Vd79kizZRkNLzc4hl5KyK7Af_NvHT--oDpGDliNB9fDmHQCcu7cT5TwW_gkvQvbZidIDMum4wp6ZYFSJkxvCQuC
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  ب ؛ راج ، ساجورتي ،٢٠١٤ أ ؛ ٢٠١٤نصر اهللا ، وآخرون ، ( .١٢
 ).٢٠١٦،  Roest ؛ ٢٠٠٩بالیاھیا ، سیلفرمان ، 

١٣. Human Rights Watch, ٢٠١٥; Nour, ٢٠٠٩; 
Maxwell Stamp Limited, ٢٠١٥; Ghimire and 

Samuels, ٢٠١٤ 
١٤. A / HRC/٢١/٤١  
١٥. (A/HRC/١٥/٢٠ 
١٦. , Geirbo and Imam; ٢٠١١, UNICEF and ICRW

٢٠٠٦.  
المتحدة  اصرةتقریر المقررة الخاصة المعنیة بأشكال الرق المع .١٧

األمم، بما في ذلك أسبابھ وعواقبھ، غولنارا شاھینیان تقریر مواضیعي 
عن الزواج االستعبادي، مجلس حقوق اإلنسان الدورة الحادیة 

   من جدول األعمال، ٣والعشرون البند 
  ٤-المؤتمر العالمي المعني بالمرأة المنعقد في بیجین خالل الفترة .١٨

  )١٩٩٥سبتمبر /أیلول١٥ 
:واقع االلكترونیةالم  

 
١.  (UNICEF, ٢٠١٤). 
٢.    www.un.org 
٣. Global account of #UNHCR, the UN Refugee 

Agency Global account of #UNHCR, the UN 
Refugee Agency 

٤. https://twitter.com/EthiopiaidAus (see for 
instance Jensen and Thornton, ٢٠٠٣; Raj, Gomez 
and Silverman, ٢٠١٤; Roest, ٢٠١٦; Winter, and 
Nambiath, ٢٠١٦; Nasrullah, et al. 

٥. https://twitter.com/GirlsNotBrides 
٦. https://www.unicef.org/ar 
٧. https://www.unicef.org/ar 
٨. UNICEF Canada.  UN Refugee Agency 
تضامن'جمعیة معھد تضامن النساء األردني  .٩  
٥. #EndViolence Against Children 
٦. https://twitter.com/UNICEF_Moz 

 
٧. https://arabstates.unfpa.org/ar/topics 
٨. https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/End

ingchildmarriage.aspx 

https://twitter.com/hashtag/UNHCR?src=hash
https://twitter.com/hashtag/UNHCR?src=hash
https://twitter.com/UNICEFCanada
https://twitter.com/hashtag/EndViolence?src=hash
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٩. https://www.who.int/ar 
١٠.  Source: ghananewsagency.org 
١١. The AU Campaign to End Child Marriage in 

Africa. #EndChildMarriageNow! 
١٢. https://www.hrw.org/ar 

 
 :االتفاقیات الدولیة والقوانین

االتفاقیة التكمیلیة إلبطال الرق وتجارة الرقیق واألعراف والممارسات  .١
الشبیھة بالرق، اعتمدت من قبل مؤتمر مفوضین دعي لالنعقاد بقرار 

 ٣٠المؤرخ في  (٢١-د) ٦٠٨المجلس االقتصادي واالجتماعي 
   ١٩٥٦أبریل /نیسان

 ١٩٨٩اتفاقیة حقوق الطفل  .٢
اتفاقیة الرضا بالزواج، والحد األدنى لسن الزواج وتسجیل عقود  .٣

 ألف ١٧٦٣الزواج عرضتھا الجمعیة العامة للتوقیع والتصدیق بقرارھا 
 ١٩٦٣نوفمبر /  تشرین الثاني٧المؤرخ في  ) ١٧-د(
 ١٩٦٦نیة والسیاسیة العھد الدولي الخاص بالحقوق المد .٤
، اعتمدتھا  اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة .٥

 ٣٤/١٨٠الجمعیة العامة وعرضتھا للتوقیع والتصدیق واالنضمام، بقرارھا 
 أیلول ٣: ، تاریخ بدء النفاذ١٩٧٩دیسمبر /  كانون األول ١٨المؤرخ في 

 .١٩٨١سبتمبر / 
  )سیداو(لتمییز ضد المرأة اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال ا .٦
 ، ٩/بند الحمایة العامة. ٢٠٠٢وثیقة عالم جدیر باألطفال  .٧
  )١٩٩٥بیجین ( وثیقة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة  .٨
  .١٩٦٩اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات لسنة  .٩

البروتوكول االختیاري الملحق باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال  .١٠
  التمییز ضد المرأة

اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة 
 .١٩٩٩ أكتوبر ٩ الدورة الرابعة والخمسون بتاریخ ٤لألمم المتحدة 

الوثـائق الرسمیـة للجمعیـة العامـة، الـدورة السـبعون ، الملحـق رقـم  .١١
٥٣/٧٠) ٥٣/A  ،(الفصـل الخـامس، الفرع ألف 
للسكان ، صندوق األمم المتحدة للسكان ، صندوق األمم المتحدة  .١٢

٢٠١٦ 
   ٢٠٠١ لعام ٩قانون األحوال المدنیة االردني وتعدیالتھ رقم  .١٣
 . وتعدیالتھ١٩٦٠ لعام ١٦قانون العقوبات األردني رقم  .١٤

  
  

https://twitter.com/hashtag/EndChildMarriageNow?src=hash
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