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نسبة الفتيات الالتي سبق لهن الزواج ما بني سن 17-15
نسبة الفتيات الالتي سبق لهن الزواج ما بني سن 19-15

السياسات من أجل التغيري:

السياسات من أجل التغيري: العدد 1

إصدار مرصد حقوق الطفل - املجلس القومي للطفولة واألمومة

1- زواج األطفال: السياق

 القضاء عىل 

زواج األطفال

النقاط الرئيسية

ــزواج يف مــر 	  ــوين لتســجيل عقــد ال الســن القان
هــو 18 عامــاً، ولكــن ال تــزال الفتيــات يتزوجــن 
تحــت الســن القانــوين بــدون تســجيل للزيجــات 
ــاة.  أو لألطفــال الناتجــة عنهــا، دون تجريــم الجن

ــل ســن الـــ 	  ــوايت يتزوجــن قب ــات الل ــاين الفتي تع
ــن  ــن وتعليمه ــى صحته ــلبية ع ــار س ــن آث 18 م
ومشــاركتهن يف ســوق العمــل ويتعرضــن ملخاطــر 

ــراض. ــة بأم اإلصاب

ال يؤثــر زواج األطفــال عــى رفاهيــة الفتيــات 	 
ــا  ــة بأرسه ــى الدول ــلباً ع ــر س ــل يؤث ــب، ب فحس
مــع مــا يرتتــب عــى ذلــك مــن آثــار عــى ارتفــاع 
معــدالت الخصوبــة وتعــرض األمهــات صغــار 
ــن  ــة ع ــة ناجم ــر صحي ــن ملخاط ــن وأطفاله الس

ــل األوان.  ــاب قب اإلنج

ــة 	  ــق الريفي ــات يف املناط ــات املراهق ــر الفتي تعت
أكــر عرضــة للــزواج يف ســن الطفولــة بثالثــة 
أضعــاف مــن الفتيــات املراهقــات يف املناطــق 

الحرضيــة.

يشــر مصطلــح زواج األطفــال إىل األطفــال الذيــن يتزوجــون قبــل بلوغهــم 

ــون  ــه. يحــدد قان ــة كــا هــو متفــق علي ســن 18 عامــاً، وهــو متاشــياً مــع تعريــف الطفول

الطفــل املــري لعــام 2008 الحــد األدىن لســن الــزواج عنــد 18 ســنة لإلنــاث والذكــور. عــى 

ــاً  ــال شــائعاً يف بعــض املناطــق مبــر. وفق ــزال زواج األطف ــون املــرع، ال ي الرغــم مــن القان

لبيانــات عــام 2017 مــن تعــداد مــر، يظــل زواج األطفــال قضيــة قامئــة يف مــر. فــا يقــرب 

ــن كل 10  ــدة م ــنة وواح ــة 15 - 17 س ــة العمري ــاة )4٪( يف الفئ ــن كل 20 فت ــد م ــن واح م

)11٪( مــن الفتيــات املراهقــات يف الفئــة العمريــة 15-19 ســنة متزوجــات حاليــاً أو ســبق لهــن 

الــزواج مــع وجــود تباينــات كبــرة بــن املناطــق الريفيــة والحرضيــة1.

شكل 1: انتشار زواج األطفال للفتيات حسب محل اإلقامة، مر، عام 2017

املصدر: الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، التعداد العام للسكان واإلسكان واملنشآت 2017

مالحظة: تشر البيانات إىل الفتيات والنساء املتزوجات حالياً أو املطلقات أو األرامل.

 الفتيات املراهقات 

يف املناطق الريفية

أضعاف 3
 أكرث عرضة للزواج تحت 

سن 18 سنة من الفتيات 

املراهقات يف املناطق 

1 الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 2017. تعداد سكان مر، اإلسكان واملنشآت، مرالحرضية

2 وزارة الصحة والسكان، 2014. املسح السكاين الصحي، مر

عــى الرغــم مــن أن املعــدل اإلجــايل النتشــار زواج األطفــال مل يتحســن بشــكل ملحــوظ، فإنــه 

يظهــر انخفاضــاً كبــراً بــن الفئــات العمريــة األصغــر ســناً. انخفــض معــدل الــزواج قبــل ســن 18 

للفتيــات يف الفئــة العمريــة 20-24 ســنة، مــن 3 مــن كل 10 نســاء ممــن ولــدن مــا بــن عامــي 

1965و 1969 إىل 2 مــن كل 10 نســاء ممــن ولــدن بــن عامــي 1990 و 1994 2.
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2- األسباب املؤدية لزواج األطفال

عندما تترسب الفتيات 

من التعليم، فإنهن 

أكرث عرضة لزواج 

األطفال

ارتباط عنرص الفقر 

بزواج األطفال

املعتقدات الثقافية 

تثبت األعراف 

واملامرسات املَُمِيزة 

بني الجنسني

قبــل التطــرق لتأثــرات الــزواج عــى األطفــال، مــن املهــم فهــم أســباب لجــوء العائــات إىل زواج 

ــن حجــم  ــا يضخــم م ــال، م ــباب زواج األطف ــدد أس ــا تتع ــاً م ــم، وغالب ــال خاصــة لبناته األطف

املشــكلة. 

يلعــب التعليــم دوراً مهــاً يف املســببات والظواهــر املرتبطــة مبارســة زواج األطفــال، 
فعندمــا تتــرب الفتيــات مــن التعليــم يصبحــن أكــرث عرضــة لــزواج األطفــال. عــى الرغــم 
ــه يف األغلــب مــا  ــزواج، فإن ــم قــد ال يكــون أساســاً بغــرض ال مــن أن التــرب مــن التعلي
تــرى العائــات الــزواج كأفضــل خيــار للفتيــات بعــد تركهــن للتعليــم، وبالتــايل كلــا 
ــال. زواج  ــن كأطف ــة زواجه ــم، ازدادت احتالي ــن التعلي ــات م ــن الفتي ــد م ــت املزي ترب
ــرص  ــل ف ــه يقل ــال ألن ــي لألطف ــل العلم ــاض التحصي ــاً إىل انخف ــؤدي أيض ــد ي ــال ق األطف

ــزواج. ــد ال ــم بع ــة التعلي مواصل

ــال  ــا يســتخدم زواج األطف ــراً م ــال. كث ــزواج األطف ــألرسة ب ــط الوضــع االقتصــادي ل ــا يرتب ك
كاســراتيجية لتحســن الوضــع االقتصــادي، بينــا تقــوم األرس بتزويــج الفتيات لتخفيــف العبء 
االقتصــادي وتحســن مســتوى الدخــل. عــى الرغــم مــن أن متوســط العمــر عنــد الــزواج األول 
أقــل بــن املراهقــن املنتمــن إىل الرائــح األكــرث فقــراً، فــإن إعــادة تحليــل البيانــات األوليــة 
مــن املســح الســكاين الصحــي ملــر لعــام 2014 تظهــر أن املراهقــن مــن الطبقــة املتوســطة 

يظهــرون أعــى مســتوى مــن زواج األطفــال )٪25(3.

األعــراف االجتاعيــة والتمييــز بــن الجنســن يلعبــان دوراً مهــاً يف زواج األطفــال، مــا يؤثــر 
ــل  ــارة مث ــات الض ــرض للمارس ــي والتع ــل التعليم ــات والتحصي ــات املراهق ــاه الفتي ــى رف ع
ختــان اإلنــاث. وال ترتبــط هــذه الظاهــرة بأســس دينيــة، بــل متتــد إىل عمــق الثقافــة املريــة.

3  وزارة الصحة والسكان، 2014. املسح السكاين الصحي، مر
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3- أثر زواج األطفال

(62.6 ٪)

ــردي  ــات عــى املســتوى الف ــاه الفتي ــال عــى رف ــر زواج األطف ال يؤث

فحســب، بــل يؤثــر أيضــاً تأثــراً ســلبياً عــى األرسة واملجتمــع والدولــة ككل. فالفتيــات الــايت 

ــن،  ــن وتعليمه ــى صحته ــلبية ع ــار س ــن آث ــن م ــرة يعان ــة ع ــن الثامن ــل س ــن قب يتزوج

ــة  ــؤدي إىل حال ــا ي ــل، م ــتوى الدخ ــاض يف مس ــن انخف ــن ويواجه ــرص عمله ــاض ف وانخف

ــوأ. ــة أس ــة واقتصادي اجتاعي

تعرض الفتيات املراهقات املتزوجات للعنف املرتبط بالنوع  

ــن  ــرث م ــزوج. أك ــن ال ــزل وم ــل املن ــزيل داخ ــف املن ــات للعن ــرض الفتي ــد يع ــال ق زواج األطف

نصــف )50 ٪( الفتيــات الــايت تزوجــن قبــل ســن 18 أفــدن بأنهــن تعرضــن ألفعــال مســيئة 

مــن جانــب الريــك، فهــن أكــرث تعرضــاً لخطــر العنــف، واملشــاكل الجنســية والصحيــة 4. ال 

تُحــرم الفتيــات الــايت يتزوجــن دون الـــ 18 عــام مــن طفولتهــن فحســب، بــل غالبــاً مــا يكــن 

معــزوالت اجتاعيــاً – أي معــزوالت عــن العائلــة واألصدقــاء وغرهــن مــن مصــادر الدعــم5.

الفتيات املراهقات املتزوجات أكر عرضة للترسب من املدارس

مــع بلــوغ الفتيــات مرحلــة املراهقــة، متــي القواعــد واألعــراف يف بعــض املجتمعــات عليهــن 

الــزواج. هــذا العــرف يديــم دورة انخفــاض التحصيــل العلمــي حيــث يوجــد ترابــط قــوى بــن 

التعليــم وزواج األطفــال. فالفتيــات الــايت تتزوجــن قبــل ســن الثامنــة عــرة هــن أكــرث عرضــة 

للتــرب مــن املدرســة. ومــا يقــرب مــن ثلــث )63 ٪( عــدد الفتيــات الــايت يتزوجــن قبــل ســن 

18 عامــاً يتربــن مــن الدراســة مقابــل 24٪ مــن الفتيــات الــايت يتزوجــن يف ســن 18 عامــاً أو 

أكــرث )تحليــل ثانــوي لبيانــات املســح الســكاين الصحــي( مــا يــدل عــى وجــود ترابــط قــوي 

بــن زواج الفتيــات وفــرص تــرك املدرســة.

 األطفال الذين يولدون ألمهات مراهقات أكر عرضة للوفاة من أولئك
الذين يولدون ألمهات أكر سناً

يعتــر األطفــال أكــرث عرضــة للوفــاة إذا كانــت األم أقــل مــن 20 ســنة يف وقــت الــوالدة أو إذا ُولــد 

الطفــل يف غضــون عامــن مــن الــوالدة الســابقة. عــى الصعيــد العاملــي فــإن املضاعفــات التــي 

تحــدث أثنــاء الحمــل والــوالدة هــي املســبب الثــاين لوفيــات الفتيــات مــن ســن 15-19 ســنة6 

ولكــن البيانــات التــي توضــح نســبة وفيــات األمهــات يف مــر غــر متاحــة لألمهــات الشــابات.

تتعرض املراهقات املتزوجات لخطر اإلصابة باألمراض

تشــر دراســة حديثــة حــول “الزوجــات الصغــرات يف مــر” إىل أن الفتيــات املتزوجــات قبــل 

للقضاء عى زواج األطفال ومواجهة 
القضايا األخرى املتعلقة بعدم املساواة 

بني الجنسني.

عدد الفتيات الاليت يتزوجن قبل 
سن 18 عاماً يترسبن من الدراسة

إذا كانت األم أقل من 18 
سنة ىف وقت الوالدة

التعليم أداة قوية

ما يقرب من ثلثي

األطفال أكرث عرضة 

للوفاة

ــا للقانــون رقــم 126 لســنة 2008، يُشــرط الحصــول عــى  ســن 18 ســنة أكــرث عرضــة لإلصابــة باألمــراض، حيــث أنهــن ال يخضعــن للفحــص قبــل الــزواج. ووفًق

شــهادة مــن منشــأة صحيــة حكوميــة تشــر إىل أن الزوجــن قــد خضعــا للفحــص الطبــي الــازم قبــل تســجيل عقــد الــزواج. مــا قــد يســاهم يف خفــض خطــر 

انتقــال األمــراض بشــكل ملحــوظ ومــع قلــة املعرفــة بــن الشــباب عــن األمــراض، تصبــح الفتيــات أكــرث عرضــة للعــدوى عنــد االشــراك يف مارســات محفوفــة 

باملخاطــر بســبب نقــص أو عــدم كفايــة املعلومــات7.

يؤثر زواج األطفال عى ارتفاع معدالت الخصوبة مام يساهم يف زيادة عدد السكان

عــادة مــا يرتبــط الســن املبكــر يف أول زواج بطــول فــرة إمكانيــة حــدوث الحمــل، وزيــادة مســتويات الخصوبــة. وأن معــدل الخصوبــة يف ازديــاد تدريجــي مــن 3.1 

طفــل لــكل امــرأة يف عــام 2005، إىل 3.5 طفــل يف عــام 2014، وهــو مــا ميثــل تحديــاً الرتفــاع عــدد الســكان. وأظهــرت بيانــات املســح الســكاين الصحــي ملــر لعــام 

2014 أن مــا يقــرب مــن نصــف )46٪( املراهقــات املتزوجــات إمــا لديهــا طفــل أو حامــل يف وقــت املســح، مــا يؤثــر بشــكل ســلبي عــى صحــة املــرأة والطفــل8. 

4 مجلس السكان، 2017. املراهقات املتزوجات يف محافظتي أسيوط وسوهاج، مر

5 منظمة يونيسف، 2014. موجز إحصايئ عن العنف ضد املراهقات، مر

6 منظمة الصحة العاملية، 2014. حمل املراهقات

7 مجلس السكان، 2017. املراهقات املتزوجات يف محافظتي أسيوط وسوهاج، مر

8 وزارة الصحة والسكان، 2014. املسح السكاين الصحي، مر

بطول فرتة إمكانية حدوث الحمل، 
وزيادة مستويات الخصوبة، مام 
ينعكس عى تعداد مر السكاين

يرتبط السن املبكر 

ىف أول زواج
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وضعــت مــر يف عــام 2014 االســراتيجية القوميــة للحــد مــن زواج األطفــال والتــي تهــدف إىل خفــض انتشــار زواج األطفــال بنســبة 

50٪ عــى مــدار خمســة ســنن بقيــادة املجلــس القومــي للســكان. وهنــاك إرادة سياســية واضحــة إلنهــاء زواج األطفــال مــن خــال توفــر الفــرص لتنميــة الفتيــات 

املراهقــات ومتكينهــن، وال ســيا بعــد نتائــج تعــداد مــر 2017 التــي أكــدت عــى وجــود املشــكلة. ويعمــل املجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة ويتعهــد بإنهــاء 

زواج األطفــال، كــا يوفــر املجلــس آليــات لإلبــاغ مــن خــال خــط نجــدة الطفــل )16000( وخــط املشــورة األرسيــة )16021( الــذي يوفــر الدعــم ضــد املخاطــر 

التــي يتعــرض لهــا األطفــال واألرس. وتبــذل جهــات حكوميــة أخــرى مثــل املجلــس القومــي للمــرأة جهــوداً مســتمرة ملعالجــة هــذه املشــكلة يف مــر. 

تعزيز نُظم حامية الطفل

زيادة آليات اإلبالغ عن زواج األطفال

وباإلضافــة إىل رضورة زيــادة اآلليــات القانونيــة لإلبــاغ، فثمــة حاجــة إىل آليــات محليــة للوقايــة واالســتجابة. ويضطلــع نظــام حايــة الطفــل مــن خــال لجــان 

ــاء، كــا هــو منصــوص عليــه يف قانــون الطفــل رقــم 126، بتحديــد األطفــال املعرضــن للخطــر، مبــا يف ذلــك زواج األطفــال. كــا  الحايــة يف املحافظــات واألحي

أن وجــود إطــار موحــد يوفــر األســاس لتنســيق عمــل جميــع الــركاء يعتــر أيضــاً أمــراً رضوريــاً لدمــج جهــود مختلــف األطــراف املعنيــة وتحديــد املســؤوليات 

لتحقيــق هــدف موحــد، ولذلــك فهنــاك حاجــة إىل اإلرساع يف تكويــن وحــدة متخصصــة يف املجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة ملكافحــة ظاهــرة زواج األطفــال.

تجريم زواج األطفال وتعزيز تنفيذ القانون

لــن تكــون القوانــن التــي تحظــر زواج األطفــال مقيــدة لهــذه املارســة دون إنفاذهــا بشــكل فعــال. إن بإمــكان اإلصــاح القانــوين وإنفــاذ القانــون املســاهمة يف 

تغيــر املعايــر والثقافــة املتعلقــة بالجنســن. إنفــاذ األحــكام القانونيــة بشــكل صــارم أمــراً رضوريــاً للتقــدم نحــو إنهــاء زواج األطفــال.

الحصول عى خدمات عالية الجودة

زيادة االستثامر يف التعليم

يتســبب زواج األطفــال يف تــرب الفتيــات مــن التعليــم وانخفــاض التحصيــل العلمــي، ولكــن ميكــن مكافحــة حــاالت زواج األطفــال بالتعليــم الجيــد. ومثــة رضورة 

لزيــادة االســتثارات يف التعليــم واســتغال املرافــق لتمكــن الفتيــات، وبالتــايل وضــع حــد لــزواج األطفــال واملارســات الضــارة. وينبغــي اتخــاذ تدابــر خاصــة 

للوصــول إىل الفتيــات يف املناطــق األكــرث حرمانــاً وإبقائهــن يف املــدارس، وهــذا مــن خــال إرشاك األهــايل وتعزيــز شــعورهم مبســؤلياتهم يف مجتمعاتهــم املحليــة. 

وإتاحــة مســاحات آمنــة للشــباب متكنهــم مــن بنــاء شــبكة إجتاعيــة خــارج املنــزل.

توفري خدمات وأماكن عامة أكر أماناً للفتيات

ومــن العوائــق الرئيســية التــي متنــع الفتيــات يف مــر مــن مارســة حقهــن يف االختيــار هــو تقييــد حريــة تنقلهــن باســم “الحايــة”، حيــث تعتــر بعــض الخدمــات 

واألماكــن العامــة خطــرة عــى الفتيــات. وبــدالً مــن تقييــد حركــة الفتيــات، ينبغــي تحويــل محــور الركيــز إىل زيــادة مامئــة هــذه األماكــن لتناســب الفتيــات. مــا 

يســاهم يف تقليــل مخاطــر العنــف الجســدي والجنــي الــذي تواجهــه الفتيــات يف طريقهــن مــن وإىل املدرســة، أو املرافــق الصحيــة أو الشــبابية أو املجتمعيــة.

التغيري االجتامعي والسلويك

تغيري املواقف الفردية واملعايري االجتامعية والسلوكية

يعتــر تغيــر املارســات واملعتقــدات االجتاعيــة أمــراً صعبــاً، خاصــة عندمــا تنبــع مــن أعــراف اجتاعيــة قويــة كــا هــو الحــال يف قضيــة زواج األطفــال. ويتطلــب 

ذلــك تهيئــة الفــرص للتغيــر الســلويك واملجتمعــي مــن أجــل التصــدي لــزواج األطفــال، وهــذا يشــمل إرشاك الرجــال ووســائل اإلعــام لتغيــر األعــراف املتجــذرة.

إرشاك الجهات املؤثرة عى املستوى املجتمعي والقادة الدينيني

ومثــة عنــر آخــر رضوري يســاهم يف تيســر تطبيــق هــذه التغيــرات أال وهــو تغيــر معتقــدات ومارســات األشــخاص الذيــن يؤثــرون عــى قــرارات األرسة، مثــل 

األقــارب والجــران واألصدقــاء وقــادة املجتمــع. وميكــن أن يكــون لهــؤالء األشــخاص املؤثريــن والقــادة الدينيــن دوراً فعــاالً يف الـــتأثر عــى نظــرة املجتمــع لــزواج 

األطفــال مــن خــال توعيتهــم بالعواقــب الســيئة لــزواج األطفــال، ودعمهــم لــي يصبحــوا أصــوات منــارصة إلنهــاء هــذه املارســة. 

تعزيز عملية جمع البيانات ودعم صنع السياسة القامئة عى األدلة

يــوىص بإجــراء دراســات إضافيــة مدعومــة بأســاليب أكــرث ابتــكاراً لجمــع البيانــات ودعــم تصميــم التدخــات. وهنــاك العديــد مــن املجــاالت التــي يجــب تعزيزهــا 

مــن خــال توفــر املزيــد مــن األدلــة املتعلقــة بــزواج األطفــال، ومنهــا 1( تكلفــة التدخــات الخاصــة مبنــع زواج األطفــال وتصــدي الحكومــة لهــا 2( فهــم أســباب 

وآثــار زواج األطفــال وتحليــل خصائــص الفتيــات الــايت يتزوجــن قبــل ســن 18 لتصميــم وتنفيــذ سياســات فعالــة إلنهــاء زواج األطفــال 3( جمــع وتحليــل البيانــات 

املتعلقــة بآثــار زواج األطفــال االجتاعيــة والصحيــة مــن أجــل صــورة أوضــح عــن حقــوق الطفــل بنــاء عــى األدلــة.

4- السياسات من أجل التغيري

بـدعم مـن


