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  زواج األطفال: القضاء على

  الوفاء بوعد األھداف اإلنمائية العالمية للفتيات
  

 نيشا فارياكتبته: 
  

حتى اليوم، حين أشاھد . عاما، آمالھا الُمستقبلية: "كان حلمي دراسة الصحافة 14، في سن ج.شارون أنھى زواج 
 ، أشعر بحسرة شديدة وأتمنى لو كنُت مكانه".الراديواألخبار أو أستمع إلى ُمذيع يقرأ األخبار في 

  
يتم اإلعالء من قيمة الزواج غالبا، على ُمستوى العالم، باعتباره سبيال للحب، والسعادة، واألمان. إال أن زواج 

تقريبا في الدول النامية دون سن  3قد يحدث لھن. تتزوج فتاة من بين كل أسوأ ما غالبا شارون، وفتيات أُخريات، 
 .15دون سن  9، وتتزوج واحدة من 18

  
في أفغانستان، وماالوي، ونيبال، وجنوب السودان، وتنزانيا، واليمن،  "ھيومن رايتس ووتش"خلُصت تحقيقات 

غالبا ما يُعطل أو يعوق قدرة الفتاة تماما على إدراك –وزيمبابوي إلى أن للزواج الُمبكر عواقب وخيمة طوال العمر 
آلثار األخرى االغتصاب عدد كبير من حقوق اإلنسان. التوقف عن الدراسة ُمبكرا ينُجم عن الزواج الُمبكر. من بين ا

الزوجي، وزيادة مخاطر التعرض للعنف المنزلي، وصعوبة الحصول على عمل الئق، واالستغالل في العمل غير 
 ، ومشاكل صحية كثيرة جراء الحمل الُمبكر.(إيدز) المأجور، ومخاطر نقل فيروس نقص المناعة الُمكتسبة

  
 –طفال عالميا. تعھدت شخصيات بارزة سواء في الُحكم أو خارجه ھناك اھتمام كبير، في الوقت الراھن، بزواج األ

لُمبكر ُمحاربة الزواج اعلنا ب - رئيسة ماالوي السابقة ،وغويس باندا ؛شيخة حسينة، رئيسة وزراء بنغالديش ھامن بين
 .انھادفي بل

  
 شيخة حسينة بإنھاء زواج األطفال غالبا ما يحدث التغيير تدريجيا، وال تؤدي الوعود دائما إلى أفعال فعالة. رغم وعد

عاما. في  14عاما حاليا إلى  18، إال أنھا تقدمت بتشريع لخفض سن زواج الفتيات من 2041في بنغالديش بحلول 
عاما كحد أدنى للزواج، ورغم ذلك ال يتجاوز مواد  18، اعتمدت ماالوي قانونا جديدا يُحدد 2015أبريل/نيسان 

 15عاما، ويسمح بزواجھن في سن يتراوح بين  15حة على حظر زواج الفتيات دون التي ال تنص صرا ،الدستور
 عاما بموافقة الوالدين.   18و
  

نھا من بي ؛أيضا وراء ھذه القضية تكاتفت الجھات المانحة الدولية، ووكاالت األمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني
نظمة في جميع أنحاء العالم،. التحديات ھائلة. لن يختفي م 500وھو تحالف يضم أكثر من  ،ولسن عرائس" "فتيات

مام إذا توارى االھت -قيمة الفتيات وتُميز ضدھنالذي يُغذيه الفقر واألعراف الُمتأصلة التي تحط من –زواج األطفال 
 .أخرىساخنة قضية  الُمتضافر الذي تتمتع به القضية اآلن لصالح

  
تضمنت األھداف اإلنمائية المستدامة التي تبنتھا األمم المتحدة في ، االھتمامفي تطور حديث قد يُساعد على مواصلة 

 لتعزيز المساواة بين الجنسين. 2030القضاء على زواج األطفال كھدف رئيسي بحلول  2015سبتمبر/أيلول 
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زام خرى: التأة األفي قضايا حقوق المر ت التي ثبُت صعوبة تحقيقھايتطلب تحقيق ھذا الھدف مزيجا من الُمقاربا
والرغبة في االعتراف بحقوق الُمراھقات الجنسية وتزويدھن  ؛وتوفير موارد على مدار عدة سنوات ؛بإرادة سياسية

بالمعلومات والخيارات؛ وتنسيق حقيقي بين قطاعات ُمتنوعة، من بينھا التعليم، والصحة، والقضاء، والتنمية 
  االقتصادية.

  
 ُمعالجة جذور زواج األطفال

ھُت العديد من المشاكل في الزواج. كنُت صغيرة ولم أعرف كيف أكون زوجة. كان علّي أن واج
أعتني بزوجي أثناء الحمل، وأقوم باألعمال المنزلية، وأتعامل مع األصھار، وأعمل في المزرعة. 

  .ةكانت فترة الحمل ھي أسوأ أوقاتي؛ كان علّي القيام بكل ھذا أثناء الحمل، بينما كنُت مجرد طفل
  ، ماالوي.15.، تزوجت في سن إلينا ف

  
تتنوع أسباب زواج األطفال عبر المناطق والُمجتمعات، إال أنھا تتمحور غالبا حول السيطرة على النشاط الجنسي 

 للفتيات.
  
، مثل تنزانيا، بالعديد من الفتيات الالتي قُلن إنھن شعرن باإلكراه على دانت ھيومن رايتس ووتش في بعض البلالتق

ج ابنتھما لتحاشي مخاطر يالزواج بعد أن أصبحن حوامل. في بلدان أخرى، مثل بنغالديش، يُسرع األبوان في تزو
 تعرضھا للتحرش الجنسي، أو التورط في عالقة عاطفية، أو حتى االشتباه في تورطھا بعالقة عاطفية، قبل الزواج.

  
غط لض اتُعرضماقتصاديا، ودون استقالل أو دعم كاٍف، والُ غير الُمستقالت  –من الشائع أن تشعر أغلب الفتيات 

 بأنھن بال خيار سوى الخضوع لرغبات األبوين. – األعراف االجتماعية
  

األماكن، من بينھا التقاليد التي تقضي بذھاب الفتاة للحياة بين عائلة  ف التمييز بين الجنسين في عديدتُسھم أعرا
ويحظى بدعمھما المالي، في خلق تصور مفاده أن البنات عالة اقتصادية بينما  زوجھا، بينما يبقى الفتى مع أبويه

 األوالد استثمار طويل األمد.
  

صعوبة الحصول على تعليم جيد عامل آخر. تسحب العائالت بناتھا من التعليم إن كانت المدارس بعيدة للغاية، أو 
 من تلقاء أنفسھن، ومن األرجح بالتالي أن يتم تزويجھن.ُمكلفة، أو الوصول إليھا شديد الخطورة، أو تنسحب البنات 

  
حتى وإن كانت المدارس قريبة، فغياب الُمعلمين وسوء جودة التعليم قد يعني شعور كل من الفتيات، وأولياء األمور أن 

يانا في أو أحسواء في المنزل، –األمر ال يستحق الوقت أو النفقات. وقد تُحرم الفتيات من التعليم جراء توقع عملھن 
عمل مأجور في سن ُمبكرة. تلتقي ھذه الُمعوقات مع نقص الدعم من إدارات المدارس أو من األزواج، أو األصھار، 

 وتحرم الفتيات الُمتزوجات غالبا من مواصلة تعليمھن.
  

ج بناتھم في تزوي تُشير العديد من الفتيات والعائالت إلى الفقر، وقيمة المھر كعامل آخر للزواج. يسرع بعض اآلباء
مر عتحت ضغط التخلص من "إطعام فم إضافي". في بنغالديش، حيث يدفع أھل العروس مھرا للعريس، كلما صغر 

الق إن لم على اإلط امن تزويج بناتھ تتمكنلن  اما يعني اعتقاد بعض العائالت الفقيرة أنھالفتاة، كلما قل قدر المھر، 
  يتزوجن صغيرات السن.

  
ي جنوب السودان، تحصل عائلة الفتاة على مھر من العريس سواء في صورة ماشية أو أصول على العكس، ف

بقرة مھرا لي. لم  75.، من ُمقاطعة بور: "دفع زوجي د. على سبيل المثال، قالت إيان ساقتصادية ھامة، أو نقو
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ال أريد الذھاب إلى ھذا  نتحدث أو نُخطب قبل الزواج. شعرت بمرارة حين علمت حقيقة الزواج. أخبرت أبي أنني
 ه".نالرجل، فقال: "لقد أحببُت األبقار التي يمتلكھا ھذا الرجل، سوف تتزوجي

  
سواء –حصل العديد من الفتيات سوى على القليل جدا من المعلومات والخدمات بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية تال 

، أو خدمات ما قبل منقولة جنسيااية من األمراض الحمبشأن كيفية حدوث الحمل، أو وسائل منع الحمل الفعالة، أو ال
 الوالدة، أو رعاية الوالدة الطارئة.

  
ونتيجة لذلك، يرتبط زواج األطفال ارتباطا وثيقا بحمل األطفال الُمبكر والمحفوف بالمخاطر. قد تكون العواقب ُمميتة: 

عاما على مستوى العالم. في حاالت  19و 15ن ُمضاعفات حمل ووالدة األطفال ھي السبب الثاني لوفيات الفتيات بي
أخرى، قد يؤدي ضغط الوالدة على األجساد غير الناضجة بدنيا إلى ناسور الوالدة؛ تمزق في المنطقة بين المھبل 

 عانين ھذه الحالة من عائالتھن وُمجتمعاتھن.يوالغائط. تُنبذ الفتيات الالتي  والُمستقيم يؤدي إلى سلس البول
  

من حاالت اإلصابة الجديدة بفيروس فقد المناعة الُمكتسبة بين الُمراھقين األفارقة من الفتيات، بحسب  بالمئة 74
العديد من تلك اإلصابات داخل إطار الزواج؛ تؤدي قلة تنظيم العالقة واإللحاح من أجل اإلنجاب إلى . 2013بيانات 

 قلة استخدام الواقي.
  

األخرى، يرتكبه زوج الفتاة أو أصھارھا، من بينه العنف النفسي، والبدني، العنف المنزلي ھو أحد مخاطر الزواج 
ود رتفع عند وجوالجنسي، مثل االغتصاب الزوجي. ال تتسم كل زيجات األطفال بالعنف المنزلي، إال أن المخاطر ت

  الفتاة وزوجھا. بينفارق ُعمري كبير 
 

تكون جريمة، يصُعب على الفتيات المتزوجات  أخفقت دول عديدة في تجريم االغتصاب الزوجي، وحتى حين
الحصول على الُمساعدة. وعلى نحو عام، قد يؤدي نقص معلومات الفتيات بشأن حقوقھن، وصعوبة الحصول على 
الخدمات؛ السيما الُمساعدة القانونية ومالجئ الطوارئ، والطالق التمييزي، والميراث، وقوانين حضانة األطفال، 

 ن إلى وقوع كثيرات في فخ الزواج الُمسيء دون مھرب.والرفض من عائالتھ
  

ترفع النزاعات الُمسلحة من مخاطر زواج األطفال وغيره من االنتھاكات. على سبيل المثال، زواج الفتيات قسرا ھو 
، )"شداعـ "(المعروف كذلك ب "الدولة اإلسالمية"أحد أساليب الحرب التي تتبعھا التنظيمات الُمتطرفة مثل تنظيم 

ات في العراق؛ سردن قصصا ُمرعبة عن ييزيدإ. التقت ھيومن رايتس ووتش فتيات و"بوكو حرام" في نيجيريا
، وبيعھن وشرائھن في إطار العبودية الجنسية. وصفت إحدى الناجيات الذھاب بھا عائالتھنأسرھن، وفصلھن عن 

ن كل شيء عن أقاربھن، سوف تُصبحن زوجات ، أخبرھن مقاتلو داعش "نسياوامرأةفتاة  60إلى قاعة زفاف بداخلھا 
 لنا من اآلن فصاعدا، وتحملن بأطفالنا".

  
تلعب العوامل البيئية دورا كذلك. ذكرت عائالت فقيرة تعيش في مناطق تتھددھا كوارث طبيعية، من بينھا ما ينجم عن 

ل التي تدفعھم إلى تزويج بناتھم ُمبكرا. تغير المناخ، مثل بنغالديش، أن ما ينجم من شعور بانعدام األمن ھو أحد العوام
خسارة األرض الزراعية إلى زيادة فقر األسرة، وقال  وقد يؤدي غمر المحاصيل بالفيضان أعلى سبيل المثال، 

 األبوان أنھما شعرا بالضغط لإلسراع في تزويج ابنة صغيرة عشية كارثة طبيعية، أو توقع أخرى.
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  طريق نحو المستقبلال
يقة بعيدة المدى. ُمعالجة زواج األطفال طركثيرة وينما فوائد القضاء عليه التي يُسببھا زواج األطفال بالغة، باألضرار 
لتقدم حقوق النساء وتعزيزھا في عدة مجاالت بداية من الصحة إلى التعليم، والعمل، والحرية من العنف،  استراتيجية

 والُمشاركة في الحياة العامة
  

ال ُمعقد ومتنوع في جميع أنحاء العالم. على الحكومات التي التزمت بتحقيق ھدف "أھداف التنمية إال أن زواج األطف
أن تتبنى نھجا شامال وُكليا يُناسب السياقات المحلية، والُمجتمعات  2030الُمستدامة" بإنھاء زواج األطفال بحلول 

 الُمتباينة. 
  

المناطق، ارتفع في مناطق أخرى. على سبيل المثال، تفيد تقارير  وبينما بدأ ُمعدل زواج األطفال باالنخفاض في بعض
  منظمات المجتمع المدني بارتفاع حاالت زواج األطفال بين الالجئين السوريين في األردن.

  
من الجوھري تبني وتنفيذ أُطر عمل قانونية قومية ُمتماسكة تلتزم بمعايير حقوق اإلنسان الدولية. من بينھا رفع الحد 

 نوالتأكد من اشتراط القواني ؛فقة األبوينامثل مو ،وتحاشي فجوات االلتفاف عليه ؛عاما 18نى لسن الزواج إلى األد
 وفرض عقوبات؛ ر الفتاة قبل صدور تصريح الزواجواشتراط وجود دليل على ُعم ؛موافقة الزوجين الكاملة الُحرة

 على أي شخص يُھدد أو يؤذي من يرفض الزواج.
  

ضمان أال تخضع شروط الحماية ھذه إلى شرائع دينية أو أعراف وتقاليد، وعليھا التواصل بانتظام مع  على الحكومات
 القادة الدينيين والمحليين.

  
 وتقييمھا لمعرفة أيھا بعض أوجه التدخل فقط  مراقبة تمت. تستھدف ، ومنالناجح التدخلأنواع معرفة من الجوھري 

، مقره واشنطنوالنساء، ، خلُص المركز الدولي للبحوث بشأن 2013عراض عام يستحق االستبدال أو التوسع. في است
المبادرات التي تحارب  فيھا قيّمت ،بالمئة 25دولة فقط ينتشر فيھا زواج األطفال أكثر من  51من بين  11إلى أن 

 زواج األطفال.
  

الفتيات من الحصول على المعلومات  ) تمكين1إلى فاعلية المساندة التالية:  برنامجا خلص 150من أصل  23تقييم 
) إشراك وتثقيف أولياء األمور وأفراد 3) ضمان حصول الفتيات على تعليم جيد؛ 2والوصول إلى شبكات الحماية؛ 
) تأسيس وتنفيذ إطار عمل 5) توفير حوافز ودعم اقتصادي إلى عائالت الفتيات؛ 4المجتمع بشأن زواج األطفال؛ 

 أدنى للزواج. عمرقانوني قوي، مثل وضع 
  

خلُصت إلى أن عرض حوافز اقتصادية ، دراسة عميقة لعدة سنوات – ث دوليةمنظمة أبحا – أجرى "مجلس السكان"
واج ز المدرسة أدى إلى قلة احتمال وفيمثل الماشية، على أسر في تنزانيا وأثيوبيا إلبقاء الفتيات غير متزوجات 

في ُمجتمع لم يُشارك في  اغيرھأسر عاما (بنسبة الثلثين والنصف على التوالي) ُمقارنة ب 17إلى  15الفتيات من 
 البرنامج.

  
عاما ُمستلزمات دراسية  14إلى  12احتمال زواج الفتيات في أثيوبيا، في الُمجتمعات التي توفر للفتيات من  انخفض

بمجموعة أخرى. كما شھدت الُمجتمعات الُمنخرطة في برامج توعية بشأن تعليم ُمقارنة  بالمئة 94مجانية بنسبة 
 الفتيات وأضرار زواج األطفال نسبة أقل من الفتيات الُمتزوجات.
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ھي المعلومات حول أضرار الحمل الُمبكر. في  األھالي،تستجيب لھا الُمجتمعات و ،ھناك رسالة قوية على نحو خاص
ومات عن الصحة اإلنجابية والجنسية ضروري للمراھقين لفھم أجسامھم، وتعزيز االحترام المقابل، الحصول على معل

 والسلوك التوافقي في العالقات، ومنع الحمل غير المرغوب فيه.
  

رغم ذلك، تواجه الحكومات قليال من المشاكل في تدعيم التدخل الذي يحتاج عادة إلى دعم شعبي واسع مثل توفير 
قديم ت تتحاشى الحكومات، بينما تردد حكومات عديدة في تقديم برامج قد تؤدي إلى رد فعل عنيف. ُمستلزمات المدارس

ات، البالغ النساءحصول الُمراھقين، وكذلك تضمن تعليم جنسي شامل في المدارس أو عبر آليات اجتماعية أخرى، و
ة بسعر زھيد، من بينھا اإلجھاض على معلومات كاملة بشأن وسائل منع الحمل، وتوفير الحصول على خدمات صحي

 القانوني اآلمن.
  

ال يمكن نجاح جھود إنھاء الزواج الُمبكر دون قبول أكبر لحقوق الفتيات الُمراھقات الجنسية، وحقوقھن في اتخاذ 
 خيارات مدروسة خاصة بھن بشأن أجسادھن، وعالقاتھن، ونشاطھن الجنسي.

  
عاما يجب أن تكون في المدرسة وليس في بيت  12ة أن فتاة عمرھا تلتف الحكومات والجھات المانحة حول فكر قد

الزوجية. تتصدر دول مثل كندا وھولندا والمملكة المتحدة والواليات الُمتحدة المانحين في محاربة زواج األطفال، إال 
ة وحيدة معزولعلى التأكد من أن سياسات التدخل لمنع زواج األطفال ليست جھودا  اأن التحدي سيُصبح حول قدرتھ
 والُمجتمعات الفقيرة، وتعزيز التعليم والصحة. النساءعن مشروعات أخرى لتمكين 

  
تحقيق تقدم حقيقي. ھل  تإلى مواجھة أسئلة صعبة إذا أرادتحتاج الحكومات، سواء كانت مانحة أو ُمنفذة لبرامج، 

 التعليمية توعية خاصة للفتيات الُمتزوجات؟ ھل تتضمن خطط العمل القومية بشأن العنف على أساس اتتضمن برامجھ
على جھود/خطوات إلنھاء زواج األطفال؟ ھل  "واألمن "المرأة والسالمبرنامج ، و)الجنسالنوع االجتماعي (أو 

ل ل، مثة لُمحاربة زواج األطفابشأن العنف على أساس الجنس وسائل ُشرطي اتتضمن برامج تدريب الشرطة لديھ
  فتيات دون السن الُمناسب؟ زواج ن الذين يوقعون على شھاداتيُمقاضاة المسؤولين المحلي

 
ھذا التنسيق حاسم لضمان عدم إھدار الفرص الحاسمة عند تحديد الموارد ووضع البرامج التي ستُكرس عبر جدول 

 األعمال الُموسع ألھداف التنمية الُمستدامة.
  
بموجب القانون  اني جھود إنھاء زواج األطفال كذلك أنه على المانحين الضغط على الحكومات للوفاء بالتزاماتھتع

بالحقوق  الدولي بإنھاء ھذه الُممارسة. من بين المعاھدات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان "العھد الدولي الخاص
ل التمييز ضد المرأة"، و"اتفاقية حقوق الطفل". ھناك أدلة المدنية والسياسية"، و"اتفاقية القضاء على جميع أشكا

ُمتزايدة على فاعلية عدد من مناھج التعامل على الُمستوى المحلي، والتعاون الحكومي، وإنفاذ القانون، إال أن 
 الُمبادرات على الُمستوى الدولي ضرورية لتحقيق نطاق واسع واستدامة.

  
لحكومية والمانحين برامج ُمبتكرة، إال أن مسؤولي الحكومات المحلية يُقوضون كثيرا جدا ما تدعم المنظمات غير ا

تأثيرھا عبر تجاھل أو حتى تسھيل زواج األطفال (على سبيل المثال، عن طريق تغيير سن الميالد أو تاريخ الزواج 
 .في ُمقابل رشوة) أو إخفاق الشرطة المحلية في إنفاذ القوانين التي تُجرم زواج األطفال

  
بالمثل، تُھدر فرص ھامة عندما ال يمكن للعاملين في مجال الصحة التحدث مع الُمراھقين بشأن الجنس، ومنع الحمل، 

 اج.المدرسة للزو نقطعن عنواصل مع الفتيات الالتي يأو ال يُخّول المعلمون ومديرو المدارس أو ال يُشجعون على الت
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ومن أكثر أوجه التشابه لفتا لالنتباه في بحث ھيومن رايتس ووتش بشأن زواج األطفال ھو كيف تتوق الفتيات الالتي 
 تزوجن صغيرات إلى توفير ُمستقبل أفضل لبناتھن.

  
عقب  تزوجت .، التقتھا ھيومن رايتس ووتش في جنوبي نيبال، وھي ليس واثقة من عمرھا، إال أنھا قالت إنھاكلبانا ت
  . لم تذھب إلى المدرسة إطالقا.سنوات 5دون بنات عمرھن  3، ولديھا اآلن شھريةدورات  4أو  3حدوث 

  
كان علّي أنا وإخوتي العمل في الحقول لدى أصحاب األراضي من أجل المال بمجرد أن نصبح 

نتي. . ال أريد ھذا البفي عمر نعرف فيه كيف نعمل. كان علّي الزواج ألن ھذه كانت رغبة والديّ 
يش حياة تعال أستطيع عد النقود. أريد البنتي أن تتعلم و العالم.أنا غير ُمتعلمة وال أعلم شيئا عن 

 .أفضل من حياتي الراھنة
  

. أفضل من فرص أمھا. ولكن ھناك حاجة نة كالبانا ت"أھداف التنمية الُمستدامة" من توفير فرص الب عززتيمكن أن 
ؤدي تتزام دائم وموارد قبل أن ة في ُمعالجة القضايا ذات الحساسية االجتماعية، والإلى قدر ضخم من التنسيق، والرغب

 . أو في أي مكان آخر في العالم.سواء في قرية كالبنا ت –ير ملموس إلى تغي ةف السامياھداأل هھذ
  

 قسم حقوق المرأة في ھيومن رايتس ووتش. برنامج المناصرة في مديرة ھي نيشا فاريا
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