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 شكر وتقدیر

تحت اإلشراف العام للسیدة مھریناز العوضي، مدیرة مركز المرأة التابع للجنة األمم المتحدة 
االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا، وضعت ورقة المعلومات األساسیة ھذه الدكتورة ناتا دوفوري، 

علم االجتماع، في رة رفیعة المستوى في مركز الدراسات النسائیة العالمیة، كلیة العلوم السیاسیة و    ِ محاض  
كارولین فورد، باحثة في مركز الدراسات  ةذلك بدعم من الدكتور                        ّ الوطنیة، غالواي. وقد تم   أیرلنداجامعة 

النسائیة العالمیة، والدكتورة مرینال تشادا، باحثة ما بعد الدكتوراه في كلیة العلوم السیاسیة وعلم االجتماع، 
 واي.الوطنیة، غال أیرلنداوكالھما في جامعة 

  ّ                                                                                          تود  المؤلفات توجیھ الشكر الى السیدة ستیفاني شعبان، المستشارة اإلقلیمیة المعنیة بالمساواة بین 
 السیدة إنشراحویا، مسؤولة الشؤون االقتصادیة، خمی -والسیدة فالنتینا كالدیرون ،الجنسین وتمكین المرأة

والسید نیشان  ،أحمد، المستشارة اإلقلیمیة لشؤون المساواة بین الجنسین وحقوق اإلنسان والثقافة
كریشناباالن، أخصائي في البرامج اإلقلیمیة في مجال حقوق اإلنسان وشؤون المساواة بین الجنسین، 

یران، أخصائیة في البرامج السیدة منال بنكوالمكتب اإلقلیمي للدول العربیة، صندوق األمم المتحدة للسكان، 
اإلقلیمیة، المكتب اإلقلیمي للدول العربیة، ھیئة األمم المتحدة للمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة، والسیدة 

راسموسن، أخصائیة في حمایة الطفل، المكتب اإلقلیمي للشرق األوسط وشمال أفریقیا، منظمة  -لین باغو 
دات سابقة للورقة.                                  ِّ . قدم الجمیع تعلیقات ومساھمات قی   األمم المتحدة للطفولة (الیونیسف) ّ                    مة في مسو           
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 مقدمة

ّ  إن   ، لحقوق اإلنسان وشكل من أشكال العنف القائم على نوع الجنس       ٌ انتھاك  ھو زواج األطفال  
س نمو الطفل. وعلى  ة    ّ سلبی       ّ            تترت ب علیھ نتائج حیث ّ   قد تكر  ي العدید من فالقضاء على زواج األطفال      

ر ھذه الممارسة (المركز العالمي                                ُّ في المائة من البلدان قوانین تحظ   88                          َّ االتفاقیات الدولیة، حیث سن  
السنوات في  الواقع، مشكلة خطیرة. في یطرح زواج األطفالمع ذلك، ال یزال ). 2015لتحلیل السیاسات، 

ً                                    الخمس والعشرین الماضیة، شھدت المنطقة العربیة انخفاضا  في زواج األطفال، إال أن التقدم تباطأ                                                      
                            ً      ً                  لدول العربیة قد حققت انخفاضا  كبیرا  في ھذه الممارسة، على الرغم من أن بعض اوالعقد الماضي.  خالل

. ویؤثر زواج األطفال على الفتیات والفتیان على   ٍ      بلد  وآخر                          ً     معدالت االنتشار تفاوتا كبیرا  بین  تتفاوت
عواقب أخطر، وال سیما من ناحیة الصحة مع غیر أنھ یؤثر على الفتیات إلى حد أكبر بكثیر،  حد سواء. 

ز ھذه الورقة على زواج األطفال             ّ ). لذلك، ترك  2012ابیة (صندوق األمم المتحدة للسكان، والحقوق اإلنج
 في صفوف الفتیات.

والدوافع األسریة الى  عناصر الھیكلیةویؤدي التفاعل بین المعاییر االجتماعیة واالقتصاد وال
، رئیسي     ٌ محرك   ھو عدم المساواة بین الجنسینكما أن تعریض الفتاة لخطر الزواج في سن الطفولة. 

اللواتي الفتیات في المناطق الریفیة واألسر المعیشیة الفقیرة  زواج األطفال ھن واألكثر عرضة لخطر
رق المتعددة        ً              ُ ، كثیرا  ما تتفاقم الط  نزاعاتب). كذلك، وخالل ال2018تعلیم أقل (الیونیسف، نسبة    ّ  َّ حص لن  

زواج األطفال (اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة األوجھ التي ترتبط من خاللھا ظروف الفتیات وأسرھن ب
ً قریبا  ، ؛ اإلسكوا2015لغربي آسیا وصندوق األمم المتحدة للسكان،  ض  .)      ّ   وتتعر  الفتیات المتزوجات في     

 فرص محدودة للتعلیم والعمل،   ّ  توف ر         ً     اجتماعیا ، مع        ٍ معزوالت           ً       َّ . وكثیرا  ما یكن  لمخاطر كبیرةمرحلة الطفولة 
الجنسي واإلنجابي (الیونیسف والمركز         ّ ورفاھھن                               ّ لعواقب وخیمة عدیدة على صحتھن    ّ ن  ھض   ّ تعر     ً    فضال  عن 

 ). 2017الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأة، 

ّ                                                                                 إن  لجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا، والمكتب اإلقلیمي للشرق األوسط   
للطفولة (الیونیسف)، والمكتب اإلقلیمي للدول العربیة، وصندوق  وشمال أفریقیا، ومنظمة األمم المتحدة

األمم المتحدة للسكان، والمكتب اإلقلیمي للدول العربیة، وھیئة األمم المتحدة للمساواة بین الجنسین وتمكین 
 المرأة، تحتل الصدارة في الجھود الدولیة والمحلیة الرامیة إلى القضاء على زواج األطفال. وتعمل ھذه

 توفیر الدعم الستحداثالمجتمع المحلي والحكومات وأصحاب المصلحة من خالل  فرادالمنظمات مع أ
ر النساء والفتیات. والستكمال ھذا العمل،  ْ و        ً        ً                                َ تغییرا  مستداما  في القواعد والمواقف المرتبطة بد    ُ د           ِّ برامج تول   

األمم المتحدة للسكان وھیئة األمم  أقامت اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا والیونیسف وصندوق
ّ    َویشك ل ن  .1المتحدة للمرأة شراكة إلجراء دراسة لتقدیر التكالیف في المنطقة العربیة ھج تقدیر التكالیف    

                                                
 بعض في بالتبادل أفریقیا وشمال األوسط الشرق ومنطقة العربیة الدول منطقة من كل ىإل التقریر ھذا یشیر وقد 1

 أو البیانات فإن ولذلك،     ً أیضا . إیران یغطي أفریقیا وشمال األوسط الشرق في للیونیسف اإلقلیمي المكتب أن إلى ذلك ویرجع األحیان.
 المعلومات ورقة أن غیر العربیة. الدول إلى ولیس أفریقیا وشمال سطاألو الشرق منطقة إلى تشیر قد الیونیسف من المستمدة البحوث

 العربیة. الدول بمنطقة خاص األطفال زواج تكالیف تقدیر بشأن نموذج وضع إلى تھدف ھذه األساسیة
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    ً                                                                                 جزءا  ال یتجزأ من إنشاء قاعدة األدلة الالزمة لتوجیھ البرمجة وتخصیص الموارد من أجل التصدي 
 اإلنسان. أوسع لحقوق     ٍ طار  من دعم إ                         ٍ الشامل لزواج األطفال كجزء  

رلمحة عامة موجزة عن ال ھذه الورقة   ّ   وتقد م  ّ  تصو  مشكلة زواج األطفال ودوافعھا  حجمالحالي ل   
ر                                 ّ ص األطر الدولیة والوطنیة التي تحظ    ّ لخ  توعواقبھا على نطاق واسع، وال سیما في المنطقة العربیة. كما 

اقش أھمیة تقدیر تكالیف زواج األطفال تنالجھود المبذولة للقضاء علیھا. بعد ذلك،    ً    فضال  عن ھذه الممارسة 
ونموذج التكالیف االقتصادیة الذي وضعھ البنك الدولي والمركز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأة (وودون 

نة           ً       ). واستنادا  إلى ھذ2017وآخرون،  ّ   ه الصورة المكو  ت لتكالیف جدوى إجراء تقدیراھذه الورقة درس ت،              
لدوافع انخفاضھ والحواجز التي تحول دون ھـذا                                          ٌ زواج األطفال في المنطقة. ویلي ذلك استكشاف  

قاالنخفاض. وبعد ذلك،  ّ  تتطر  ُ                   تفصیل الن ھ ج المختلفة لتقدیر مع الثغرات في البیانات في المنطقة الى      ُ         
النزاع ودولتین متأثرتین بالنزاع التكالیف. وتختتم الورقة بتوصیة باختیار دولتین عربیتین لم تتأثرا ب

ھذا                                      ّ    نظرة عامة موجزة عن الخطوات التي سیتطل بھا ، مع دراسات عن تكالیف زواج األطفالإلجراء 
 لتكلفة وعلى مواصلة استكشاف البیانات المتاحة.اتقدیر ھج/خیار  َن . ویتوقف ھذا االختیار على العمل
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 زواج األطفال  -   ً أوال  

                                                   ً بأنھ زواج رسمي أو ارتباط غیر رسمي (مساكنة) یشمل طفال  األطفال زواج  ف الیونیسف   ِّ تعر   
ّ  ویشك لدون سن الثامنة عشرة،  ً ا  انتھاك     من أشكال العنف القائم على نوع الجنس،   ً ال  لحقوق اإلنسان وشك  

الفتیات ف). 2018، وآخرونیؤثر بشكل غیر متناسب على الفتیات (صندوق األمم المتحدة للسكان كما 
جن في الطفولة محرومات من الحق في تقریر المصیر، أي  ّ                                                   اللواتي یتزو  بحریة متى ومن  من االختیار           

 ً        ا  والالتي ملیون طفلة عروس، بینھن الفتیات والنساء المتزوجات حالی 650  ّ             یضم  العالم نحو ویتزوجن. 
ضن للزواج في سن  الطفولة (الیونیسف،  ّ                     تعر                 ّ          ُ                                        أ). وقد أ حرز تقدم كبیر في القضاء على زواج األطفال 2018  

على مدى السنوات الثالثین الماضیة، وال سیما في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا/المنطقة العربیة، 
ّ                                                ولو ان  من الواضح أنھ ینبغي القیام بمزید من العمل (نغو أ).  غیر 2018؛ الیونیسف، 2015ین ووودون،      

أن زواج األطفال ال یزال یمثل مشكلة خطیرة في العدید من البلدان، بما فیھا بلدان المنطقة، حیث یبدو أن 
من االنخفاض في ھذه الممارسة، فإن                       ٌ أ). وإذا لم یحدث مزید  2018                         ً            ھذا التقدم قد تباطأ مؤخرا  (الیونیسف، 

امرأة  ملیار 1.2ب من                                                        ُ اء المتزوجات في مرحلة الطفولة في العالم سیصل إلى ما یقر  العدد اإلجمالي للنس
ل             ّ ، ال بد للمعد  2030). وللقضاء على زواج األطفال بحلول عام 2014(الیونیسف،  2050بحلول عام 

مما  مرة أسرع)، 12       ً       ً                                             ل تقدما  ملحوظا  على مدى العقد الماضي أن یتسارع بدرجة كبیرة (               َّ العالمي الذي سج  
ّ                                             یثبت الحاجة الملح ة إلى وضع برامج شاملة للحد من زواج األطفال.                    

 انتشار زواج األطفال في المنطقة العربیة  -ألف

 40    ً                          ّ                                             وفقا  ألحدث إحصاءات الیونیسف، تضم  منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا ما یقرب من 
ت ونساء متزوجات/مرتبطات في                                       ً                     ملیون عروس متزوجة في سن الطفولة (حالیا  فتیات متزوجات/مرتبطا

 25مرحلة الطفولة): مع زواج واحدة من أصل خمسة قبل عیدھا الثامن عشر وزواج واحدة من أصل 
ب). وعلى الرغم من أن المعدل العام لزواج األطفال في 2018قبل سن الخامسة عشرة (الیونیسف، 

والعشرین الماضیة، فقد شھد العقد الماضي المنطقة العربیة قد انخفض باطراد على مدى السنوات الخمس 
في ھذا االتجاه. والواقع أن انتشاره قریب من المتوسط العالمي، وإن كان أعلى منھ في مناطق مثل        ً تباطؤا  

                                                                            ً      ً            شرق آسیا والمحیط الھادئ. وبالنسبة الى المنطقة العربیة، أحرزت بعض الدول تقدما  كبیرا  في الحد من 
 24و 20النسبة المئویة للنساء الالتي تتراوح أعمارھن بین  نخفضتالمثال، ازواج األطفال. على سبیل 

في المائة إلى أقل من  51مان من               ُ سنة في سلطنة ع   18سنة والالتي تزوجن أو ارتبطن ألول مرة قبل سن 
في المائة على مدى السنوات الـخمس والعشرین الماضیة. وباإلضافة إلى ذلك، تستمر بعض البلدان  10
في المائة)، بتسجیل نسبة انخفاض  19                               ً      ً                        تي كان معدل االنتشار فیھا منخفضا  نسبیا  في البدایة، مثل األردن (ال

ً ا  في المائة). غیر أن معدالت االنتشار تتفاوت تفاوت 10(أقل من   3     ً                             كبیرا  بین البلدان، حیث تتراوح بین   
 ب). 2018في المائة في الیمن (الیونیسف،  32في المائة في الجزائر و

، لوحظت حاالت تزاید في زواج األطفال في الظروف اإلنسانیة في 2011-2010ومنذ الفترة 
المنطقة العربیة، وال سیما بین السكان المتضررین من النزاع والمشردین. "في حین تم تحدید العنف 

ت االھتمام أكثر مجاال منالجنسي وانعدام األمن الغذائي وعدم الحصول على الخدمات الصحیة الكافیة 
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      ً                                                                                       إلحاحا  بین النساء المشردات، فقد تم تسلیط الضوء على زواج األطفال باعتباره مشكلة تزید من الشعور 
بالھلع وھي مشكلة تفرض النظر فیھا بجدیة ألغراض وضع السیاسات العامة والبرامج وتوفیر المساعدة" 

). وفي عام 6، ص. 2015متحدة للسكان، (اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا وصندوق األمم ال
 )A/HRC/RES/35/16(، دعا قرار مجلس حقوق اإلنسان بشأن زواج األطفال في الظروف اإلنسانیة 2017

االستثمارات الملموسة ومع ذلك، ال تزال  .إلى تعزیز الجھود الرامیة إلى منع ھذه الممارسة والقضاء علیھا
محدودة في جمیع أنحاء العالم، وال سیما داخل المنطقة العربیة. وفي القسم التالي، یتم استكشاف عوامل 

 الخطر والنتائج المترتبة على زواج األطفال.

 الدوافع وراء زواج األطفال  -باء

  ُ ض    ِّ عر                                  ُ الھیكلیة والدوافع األسریة التي ت  ھو تفاعل بین المعاییر االجتماعیة واالقتصاد والعناصر 
دات الھیكلیة لزواج األطفال، مثل عدم المساواة بین الجنسین           ّ عتبر المحد                                   ُ الفتاة لخطر الزواج في الطفولة. وت  

في تأثیر ھذه المشكلة  األبرز الناجمة عن المعاییر األبویة، وعلى نطاق واسع، المحرك الرئیسي والسبب
 على مستوىظة                         ِ ). وتعطي المعاییر المحاف  2016ات (ھودجكینسون، ووستر، ومیدیما، في الغالب على الفتی

تمنح الرجال السلطة التخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبل ، كما دون قیمة الفتیانھي للفتیات      ً قیمة   الجنسین
(االتحاد الفتیات. وبالتالي، یكفل زواج الفتیات اعتمادھن على الرجال ویحصرھن بالواجبات المنزلیة 

). وتترافق عدم المساواة بین الجنسین مع أوجھ الضعف االجتماعي مثل 2006الدولي لتنظیم األسرة، 
). عالوة على 2016رئیسي آخر لزواج األطفال (ھودجكینسون، ووستر ومییدیما،                 ٌ الفقر، وھو محرك  

   ّ                          تعل ق بالجنسین في منطقة الشرق د والممارسة الدینیین تعزیز المعاییر التقلیدیة التي ت   َ عتق               ُ ذلك، یمكن للم  
  ّ              بی ن البحوث أیضا      ُ ). وت  2017األوسط وشمال أفریقیا (الیونیسف والمركز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأة، 

ن الفتیات المنتمیات الى األسر المعیشیة الفقیرة أو الالتي یعشن في المناطق الریفیة في منطقة الشرق أ
ب). ففي العراق والمغرب 2018لخطر زواج األطفال (الیونیسف، األوسط وشمال أفریقیا أكثر عرضة 

مس األفقر في مرحلة                                    ُ ح أن تتزوج الفتیات الموجودات في الخ                                   ّ واألردن، على سبیل المثال، من المرج  
                                     ُ     مس األغنى. وبالنسبة لألسر الفقیرة حیث ت عتبر                                      ُ بنسبة الضعف على األقل بالمقارنة مع الخ  وذلك  ،الطفولة

ً یوف ر زواج األطفال حافزا  اقتصادیا   ،    ً عبءا   تالبن والدیھا من المسؤولیة یعفي بنة وأمن اإل ، إذ یضمن   ّ                   ً         
). وقد تستفید 2016؛ ھودجكینسون، ووستر ومییدیما، 2006المالیة عنھا (االتحاد الدولي لتنظیم األسرة، 

 فع المھر/ثمن العروس.  ُ د             ً     األسرة مالیا  إذا 

). 2012ضھا لزواج األطفال (صندوق األمم المتحدة للسكان،    ّ تعر  كما یؤثر مستوى تعلیم الفتاة على 
الیونیسف، (في المنطقة العربیة، حصلت نسبة أعلى من الطفالت العرائس على مستوى تعلیم أدنى 

                  ُ                                                              تكثر األسباب التي ت بعد الفتیات عن التعلیم، وعندما یتزوجن في سن مبكرة، تقل آفاقھن وب). 2018
. والواقع أن التفاعل بین عدم المساواة بین الجنسین وتقیید الحراك االجتماعي خارج التعلیمیة إلى حد كبیر

                                                              ّ                         األسرة المعیشیة ال یدفع إلى زواج األطفال فحسب، بل ھو قضیة ھامة تحد  من الفرص االقتصادیة ومن 
). 2017ة، إمكانیات الفتیات والشابات في المستقبل (الیونیسف والمركز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأ
العاملة، قد  ةوفي البلدان حیث ترتبط مستویات التحصیل العلمي األعلى بزیادة احتمال المشاركة في القو

)، حتى في 2017                       ً      ً                                                  یؤثر زواج األطفال تأثیرا  سلبیا  على مشاركة المرأة في القوة العاملة (وودن وآخرون، 
حال في المنطقة العربیة. وتشیر بحوث الیونسكو كما ال ،العاملة ةف مشاركة المرأة في القو  ُ ضع  حیث ت     ٍ سیاق  

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/35/16
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في المنطقة العربیة، فقد  نظاميإلى أنھ على الرغم من انخفاض الفجوة بین الجنسین في التعلیم ال (2015)
في  61تحقق التكافؤ بین الجنسین في التعلیم االبتدائي، ولكن لیس في التعلیم الثانوي. وكانت غالبیة (

في المنطقة من الفتیات،  2010الذین لم یلتحقوا بالمدارس االبتدائیة في عام  ین طفلالمائة) الخمسة مالی
وھي أوسع فجوة بین الجنسین في العالم، إلى جانب أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى (معھد الیونسكو 

). 2015؛ اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا وصندوق األمم المتحدة للسكان، 2016لإلحصاء، 
ھذه مسألة ھامة، ألن الحصول على التعلیم عامل خطر على زواج األطفال من جھة، وضروري لمكافحتھ 
                            ً                                                      ُ     بصورة شاملة من جھة أخرى. فضال  عن ذلك، إذا تركت الفتاة المدرسة بسبب ضعف أدائھا، قد ی عتبر 

 أ). 2014الزواج الخطوة "الطبیعیة" التالیة (الیونیسف، 

 ي الظروف اإلنسانیةزواج األطفال ف  -جیم

. كما یمیل عدم االستقرار السیاسي إلى نزاع    ُ                                        ما ذ كر أعاله، یتفاقم خطر زواج األطفال أثناء الك
                        ً                                              ظة على صعید الجنسین، فضال  عن خلق أزمة اقتصادیة. وھكذا یصبح زواج األطفال                    ِ تعزیز األدوار المحاف  

َ                  استراتیجیة للبقاء بالنسبة لبعض األس ر، وال سیما الفقیر دة منھا، إذ ھو وسیلة غیر مباشرة لتوفیر                                   ّ                                        ة والمشر         
. وبمجرد زواج البنات، ینتفي الشعور بالقلق لدى الوالدین/أولیاء أمورھن بشأن والبیتاألمن االقتصادي 

؛ اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا وصندوق األمم 2015إعالتھن أو حمایة شرفھن (سبنسر، 
                           ُ                           ً         ً          ). في المنطقة العربیة، قد ی عتبر الشرف رأس مال اجتماعیا  أو رمزیا  (بوردیو، 2015المتحدة للسكان، 

یكتسب أھمیة أكبر عند االفتقار إلى رأس المال االقتصادي. "في بلدان مثل الجمھوریة العربیة و ،)2001
خلق بیئة  السوریة ولیبیا والیمن ومصر والصومال والسودان، أدى الفقر الذي تفاقم بسبب العنف إلى

خصبة لزیادة زواج األطفال، مع ورود تقاریر عن إجبار العدید من الفتیات الصغیرات على الزواج بسبب 
ّ                                                  حاجة األسرة الماس ة إلى المال" (اإلسكوا وصندوق األمم المتحدة للسكان،   ).  7، ص. 2015               

في أوقات النزاع،  وفي بعض الحاالت، حتى أولیاء أمور الطفلة العروس ال یرضون بذلك البنتھم.
. وقد تتعر ض الفتیات اللواتي ی عتبرن "غنائم حرب" للخطف  ض الفتیات لالختطاف واالتجار بھن  ّ                    ُ                        یزداد تعر            ّ                              ّ         

                   ُ           ً      ّ                             على الزواج من رجل ی عتبر منتصرا  أو یتم  بیعھن من خالل الزواج (منظمة   َّ ن   ْ ر   َ ب                  ُ ْ من جانب أسرھن وی ج  
ّ                    ). س ج ل اختطاف منھجي للفت2015الدولیة،  "كیر"  ُ یات على ید الجماعات المسلحة والمیلیشیات في    

                                          ُ                                               الجمھوریة العربیة السوریة والعراق، حیث است خدم الزواج القسري كسالح حرب (صندوق األمم المتحدة 
                                    ً                               ). وكانت األقلیة الیزیدیة األكثر تضررا  من ھذه الممارسة. لكن تشیر بعض S/2015/852؛ 2015للسكان، 

ّ   لمسلح على زواج األطفال قد تختلف باختالف مجموعة من العوامل وال تؤك د البحوث إلى أن آثار النزاع ا                                                              
 .)2016بالضرورة على ارتفاع معدالت الزواج (نیل، ستون وأنغام، 

 العواقب  -دال

عواقب زواج األطفال كثیرة وعمیقة. إلى جانب إعاقة فرص تعلیم الفتیات، یزید من خطر 
   ً ا  ). وكثیر2005م على نوع الجنس واالستغالل (الیونیسف، تعرضھن ألشكال إضافیة من العنف القائ

ما تفتقر العرائس الشابات إلى سلطة اتخاذ القرار في أسرھن المعیشیة بشأن مسائل ھامة مثل صحتھن، 
؛ بارسونز وآخرون، 2013والتفاوض بشأن الجنس المأمون ومنع الحمل (صندوق األمم المتحدة للسكان، 
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). والواقع أن زواج األطفال لھ العدید من العواقب الخطیرة على الصحة الجنسیة واإلنجابیة بالنسبة 2015
في ذلك زیادة احتمال حدوث حاالت حمل متكررة وغیر مخطط  لكل من الفتیات الصغیرات وأطفالھن، بما

بما في ذلك  لھا، وزیادة خطر االعتالل والوفیات في صفوف األمھات والرضع، ومضاعفات الحمل،
اإلجھاض، والوفاة أثناء الوالدة، وزیادة خطر اإلصابة بفیروس نقص المناعة البشریة/األمراض المنقولة 

؛ اللجنة 2012؛ صندوق األمم المتحدة للسكان، 2010عن بعد (صندوق األمم المتحدة للسكان والیونیسف، 
ل                           ّ ). في البلدان النامیة، تشك  2015لسكان، االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا وصندوق األمم المتحدة ل

المضاعفات المرتبطة بالحمل والوالدة األسباب الرئیسیة للوفاة بین المراھقات الالتي تتراوح أعمارھن 
                              ً      ً         ). كما یؤثر زواج األطفال تأثیرا  سلبیا  على صحة 2012سنة (صندوق األمم المتحدة للسكان،  19و 15بین 

 ). 2017المتزوجات الشابات (وودون وآخرون،  وتغذیة ونمو أطفال األمھات

                      ً                                                      ً ویؤدي زواج األطفال أیضا  إلى عزلة اجتماعیة بسبب االنفصال عن األسرة واألصدقاء، فضال  
ً                         عن انعدام حریة المشاركة في األنشطة المجتمعیة، مما قد یترك أثرا  سلبیا  على رفاه الفتیات العقلي        ً                                                             

تشابكة ونتائج ھذه الممارسة الضارة تخلق حلقة مفرغة تنطوي والبدني. والواقع أن عوامل الخطر الم
على زیادة الفقر، وانخفاض التعلیم أو انعدامھ، وارتفاع معدالت الخصوبة، وضعف الصحة الجنسیة 
                                                                         ّ                  واإلنجابیة، وزیادة التعرض للعنف القائم على نوع الجنس. وعلى ھذا النحو، تترت ب على زواج األطفال 

ق في نھایة المطاف التنمیة آثار عمیقة بین األ ّ                           جیال بالنسبة للطفلة واألسر والمجتمع بأسره، مما یعو                                                  
                                     ّ                                                           االجتماعیة واالقتصادیة الشاملة. لذا ال بد  من إنھاء زواج األطفال لتحقیق المساواة بین الجنسین، وتمكین 

ً                المرأة، وتحسین صحة األم والطفل في جمیع أنحاء العالم. وھو أیضا  جزء ھام من صون  استقرار                                                             
المجتمعات المحلیة واالقتصاد العالمي. وقد اكتسبت اإلرادة االجتماعیة والسیاسیة لتحقیق ھذه األھداف 

     ً      ً                      زخما  كبیرا  على مدى العقد الماضي.

 2طر العمل الدولیة والوطنیة ُ أ    -     ً ثانیا  

ّ                                                                          یحظ ر عدد من األطر الدولیة زواج األطفال، سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة. والحق في    
س في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام  ّ                                      الموافقة "الحرة والتامة" على الزواج مكر  ّ      الذي ی قر  بأن  1948                                        ُ      

     ً                                                                                        قاصرا  ال یمكنھا إعطاء موافقة مستنیرة. كما تنص اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 
التي تنص على ما یلي: "ال یكون  16ة على الحق في الحمایة من زواج األطفال بموجب الماد 1979لعام 

لخطوبة طفل أو زواجھ أي أثر قانوني، وتتخذ جمیع اإلجراءات الضروریة، بما فیھا التشریع، لتحدید سن 
أدنى للزواج...". كما یدین إعالن ومنھاج عمل بیجین زواج األطفال. وفي حین أن زواج األطفال غیر 

   ُ                                             ، ی ظھر ھذا اإلطار الحق في حریة التعبیر، والحق في 1989 مشمول صراحة باتفاقیة حقوق الطفل لعام
ة. عالوة على ذلك،  ّ                  الحمایة من جمیع أشكال اإلیذاء، والحق في الحمایة من الممارسات التقلیدیة الضار                                                                            

ً                                                            الحكومات أیضا  بضمان حصول أولیاء األمور على الموارد الالزمة لرعایة أطفالھم.  18 ُ ِ ّ         ت كل  ف المادة               
 لجنة حقوق الطفل مسألة ممارسة زواج األطفال.  عالجتما   ً ا  وكثیر

                                                
 المرفق. انظر 2
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ومن االتفاقات الدولیة اإلضافیة المتعلقة بزواج األطفال اتفاقیة الرضا بالزواج والحد األدنى لسن 
      ّ                                                            . ویكم لھا قرار مجلس حقوق اإلنسان بشأن تعزیز الجھود الرامیة إلى منع (1964)الزواج وتسجیل الزواج 

وقرار الجمعیة العامة  (A/HRC/29/L.15)اج المبكر والزواج باإلكراه والقضاء علیھ زواج األطفال والزو
كانون  18ذ في      َ المتخ   (A/RES/68/148)بشأن زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري 

األولویة للقضاء على زواج  3-5. في اآلونة األخیرة، أعطى ھدف التنمیة المستدامة 2013األول/دیسمبر 
 2030                                           ً      ھو جزء من خطة التنمیة المستدامة األوسع نطاقا  لعام  3-5طفال من أجل التنمیة الدولیة. والھدف األ

التي تسعى إلى القضاء على الفقر باالستناد إلى األھداف اإلنمائیة لأللفیة وبرنامج عمل المؤتمر الدولي 
 .)1994(للسكان والتنمیة 

لجامعة الدول  )2004(من المیثاق العربي لحقوق اإلنسان  33وعلى الصعید اإلقلیمي، تؤكد المادة 
ّ                       وتحظ ر جمیع أشكال العنف ضد  ،العربیة على حق الرجل والمرأة في الزواج بالتراضي الكامل والحر    

المرأة والطفل. وباإلضافة إلى ذلك، ینص المیثاق األفریقي لحقوق الطفل ورفاھھ وبروتوكول المیثاق 
على حمایة األطفال من  )2003(والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفریقیا األفریقي لحقوق اإلنسان 

 ة مثل زواج األطفال.                ّ الممارسات الضار  

ً شیا  اوتم                              ّ                                 ّ              مع األطر الدولیة واإلقلیمیة، سن ت دول عربیة عدیدة تشریعات وطنیة حد دت سن الزواج     
من  40                                            ُ                                    سنة. غیر أن بعض بلدان المنطقة العربیة لم تحذ  حذوھا. على سبیل المثال، تنص المادة  18بـ 

 10أعمارھم  على أن األطفال الذین ال تتجاوز 1991قانون األحوال الشخصیة للمسلمین في السودان لعام 
سنوات یمكنھم الزواج، في حین أن الیمن ولبنان لم یحددا حتى اآلن الحد األدنى القانوني لسن الزواج. 
                                                ً                                    وفي كال البلدین، أدى الضغط الداخلي والخارجي مؤخرا  إلى وضع مشروع قانون الطفل في الیمن 

ً عاما   18ومشروع قانون في لبنان لتحدید الحد األدنى لسن الزواج بـ  ّ             . وإلى أن یتم سن  التشریعات،                      
ال تزال قوانین األحوال الشخصیة تحكم الزواج والطالق والمیراث في ھذین البلدین. وفي لبنان، تسمح 

من قانون األحوال  15جمیع الجماعات الدینیة للفتیات دون سن الثامنة عشرة بالزواج. غیر أن المادة 
ّ                   الشخصیة في الیمن تحظ ر االتصال الجنسي مع سنة.  15سن البلوغ، حتى لو كانت أكبر من  قبلفتاة                     

ض التوجیھات الدولیة  18                             ّ                            وحتى في الدول العربیة التي سن ت تشریعات تحدد سن الزواج بـ  ّ                     سنة، ما یقو            
                                                            ً                                       والوطنیة ھو القانون العرفي المحلي و/أو الممارسة القبلیة، فضال  عن الثغرات التي تعطي القرار بالموافقة 

 ـ                                                           ّ                      لقضاء. والواقع أن مصر ال تزال البلد الوحید في المنطقة الذي حد د السن األدنى للزواج بللوالدین أو ل
 18 ـمن قانون األسرة في المغرب السن القانوني للزواج ب 19سنة بدون استثناء قضائي. وتحدد المادة  18

   ً  نا . تمنح القضاة السلطة التقدیریة للسماح بزواج فتیات أصغر س 16سنة، ولكن المادة 

                                 ً                                                     وقد بذلت وكاالت األمم المتحدة مزیدا  من الجھود لدعم التدابیر التي تتخذھا الدولة والمجتمع 
                                                       ً                                            المدني لمكافحة زواج األطفال في المنطقة العربیة. واستنادا  إلى البرنامج العالمي لتعجیل وتیرة اإلجراءات 

لمتحدة للسكان ومنظمة األمم المتحدة الرامیة الى القضاء على زواج األطفال الصادر عن صندوق األمم ا
للطفولة، الیونیسف، أقامت ھذه األخیرة شراكة مع صندوق األمم المتحدة للسكان والمجتمع المدني 
والمؤسسات األكادیمیة لوضع واعتماد إطار العمل اإلقلیمي للمساءلة إلنھاء زواج األطفال في منطقة 

فریقیا. ویسعى ھذا اإلطار إلى تحقیق المساواة بین الجنسین الدول العربیة/منطقة الشرق األوسط وشمال أ
للفتیات وتعزیز الجھود الرامیة إلى صون رفاھھن ومشاركتھن وحمایتھن وتمكینھن عن طریق التخفیف 
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من أثر النزاع على انتشار زواج األطفال، مع التصدي في الوقت نفسھ للعوامل الكامنة وراء ھذه 
ن صندوق األمم المتحدة للسكان والیونیسف األولویة للقضاء على زواج الممارسة. وقد أعطى كل م

وخطتھما االستراتیجیة،  2021-2018مسائل الخاصة بالجنسین للفترة حول الاألطفال في خطة عملھما 
 على التوالي.

 الجھود الرامیة إلى القضاء على زواج األطفال

للقضاء على زواج األطفال بصورة مجدیة، یجب استكمال األطر القانونیة القویة بشراكات 
لتعقیدات التي تنطوي ة عن اواضح صورةمشتركة بین القطاعات ومتعددة المستویات تستند إلى تكوین 

خالت . ومن شأن ذلك أن یكفل حصول تدعلى اختالفھا في المجتمعات المحلیة زواج األطفال علیھا دوافع
ّ         وأفراد المجتمع المحلي أن  الحصول  ھالياأل غالبیة                          ً                      محددة السیاق ومالئمة ثقافیا  وشمولیة. ففیما یعتبر                         

على التعلیم االبتدائي والثانوي الجید ھو أكثر الطرق فعالیة لتأخیر الزواج، ما زالوا یصطدمون بمجموعة 
تكالیف الحضور المدرسي (وودون  من الحواجز االقتصادیة واالجتماعیة والمؤسسیة، بما في ذلك

ً                             ). وعلى ھذا النحو، یتطل ب إنھاء زواج األطفال أیضا  استثمارات متزایدة وھادفة من 2017وآخرون،                          ّ                       
الجھات المانحة والحكومات الدولیة، وال سیما في البلدان التي ترتفع فیھا معدالت االنتشار مثل السودان 

َ      لدعم األس ر لمو وذلك والصومال والیمن،  اصلة تعلیم الفتیات.        

                                                 ً       ً                     ، أجرى المركز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأة مسحا  عالمیا  للبرامج التي تتناول 2007في عام 
                                                                   ً                      زواج األطفال بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، وتم تحدید ستة وستین برنامجا ، یعمل بعضھا في بلدان 

ُ  ّ                بلدان فقط ص ن فت "بقعة ساخنة" ستة  متعددة؛ غیر أن ّ       كل  منھا كان ل           برنامج واحد (المركز الدولي للبحوث  
ضة إلى تغییر المعاییر االجتماعیة التي تدفع إلى                          َ تسعى معظم البرامج المستعر  و). 2007المتعلقة بالمرأة،

                                                                          ً                زواج األطفال، وذلك عن طریق زیادة الوعي بین أفراد األسرة والمجتمع المحلي، فضال  عن توفیر تعلیم 
ّ                                                               تیات. كما أن  أنشطة التمویل البالغ الصغر والمشاریع الصغیرة والمتوسطة الحجم المھارات الحیاتیة للف            

                                                                                ِّ             تساعد المرأة على تولید الدخل، مما یساعد على تأخیر الزواج. غیر أن البحوث التي تقی  م فعالیة ھذه 
بالمرأة، البرامج نادرة، لذلك یصعب التأكد من كفاءة إنفاق التمویل (المركز الدولي للبحوث المتعلقة 

ّ        ً      ً في البیانات والمؤشرات الموثوقة بشأن زواج األطفال، مما یشك ل تحدیا  كبیرا         ً    ٌ ل أیضا  نقص      ُ  َّ ). ی سج  2007                                                        
أمام وضع البرامج. وتؤكد ھذه النتائج من جدید أھمیة تنسیق العمل البرنامجي للحد من زواج األطفال 

                        ً داخل البلدان األكثر ضعفا .

     ّ      التعل م إلى                                   ّ              ُ    َ عملیة وضع البرامج والتدابیر المول دة للنتائج، فی ترجم  وتدعم منظمات األمم المتحدة 
أفضل الممارسات. على سبیل المثال، تدعم الیونیسف البحوث والمناصرة التي تساعد الحكومات وأصحاب 
المصلحة على معالجة الصلة الوثیقة بین زواج األطفال والحمل المبكر، واالفتقار إلى تعلیم الفتیات، 

                                          ّ      ً                                          الت بقاء األطفال وتوقف النمو في صفوفھم. وتوف ر أیضا  رزمة شاملة من البرامج والخدمات التعلیمیة ومعد
في العدید من البلدان كجزء من خطة عملھا المتعلقة بنوع الجنس. وفي شراكة مع صندوق األمم المتحدة 

، فوصل الى أكثر 2016عام للسكان، أطلقت البرنامج العالمي للتعجیل بالعمل إلنھاء زواج األطفال في 
فتاة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا وجنوب آسیا في السنة األولى (صندوق األمم ألف  754من 

ّ                                                          ). ویرك ز ھذا العمل على المجتمع المحلي من أجل إحداث تغییر مستدام 2017المتحدة للسكان والیونیسف،        
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فتیات، وذلك من خالل وسائل مختلفة مثل نوادي الفتیات في المعاییر والمواقف المرتبطة بدور النساء وال
التي یقودھا مراھقون/مراھقات، والتدریب على المھارات المھنیة والحیاتیة، وبناء الثقة، والتمكین 
ضات لخطر الزواج. كما تقد م خدمات للفتیات المتزوجات تھدف إلى ضمان  ّ                        ّ                                         االقتصادي للفتیات المعر                       

وحده، ساھم البرنامج المشترك في مشاركة  2016وجي وتخفیف آثاره. وفي عام الحمایة وإنھاء العنف الز
                                                                                ً    ملیون فرد إضافي من أفراد المجتمعات المحلیة، بینھم رجال دین ومربون من األقران، فضال  عن  1.6

 ). 2017صانعي القرارات (صندوق األمم المتحدة للسكان والیونیسف، 

 أھمیة تقدیر تكالیف زواج األطفال  -     ً ثالثا  

األطفال في إطار دولي لحقوق حتى اآلن، تناولت البحوث العواقب المتعددة والعمیقة لزواج 
                      ً                            من الدراسات (غابت كلیا  في منطقة الشرق األوسط وشمال  ً ا  بحث سوى عدد قلیل جد                ُ اإلنسان. لكن لم ی  

أفریقیا/منطقة الدول العربیة) في كامل اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة القصیرة األجل والطویلة األجل 
ّ    َھن المحلیة وعلى االقتصاد الوطني. ویشك ل ن لزواج األطفال على الفتیات وأسرھن ومجتمعات ھج تقدیر                                    

             ً                                                                         التكالیف جزءا  ال یتجزأ من وضع استجابة شاملة وكلیة لزواج األطفال من جانب الدول وغیرھا من 
أصحاب المصلحة الرئیسیین، وھذا جزء من دعم إطار أوسع لحقوق اإلنسان. وقد تزاید استخدام تقدیرات 

ضد المرأة لزیادة الوعي والتأثیر على السیاسات والتشریعات، وال سیما في  التكلفة االقتصادیة للعنف
) وفي فیتنام 2015                 ً                   ً                        كا الشمالیة، علما  أن ھذا قد حدث أیضا  في مصر (دوفوري وآخرون، یأوروبا وأمر

                                                              ً ). وفي مصر، ساھمت نتائج الدراسة الوطنیة لتقدیر التكالیف مساھمة  2012(دوفوري، مینھ وكارني، 
في التشریع المقترح بشأن العنف ضد المرأة، واستخدمتھا المنظمات غیر الحكومیة والمجلس  كبیرة

تسمح عملیات و). 2019الوطني للمرأة لزیادة الوعي والضغط على صانعي السیاسات (دوفوري وفورد، 
ّ                                                            تقدیر التكالیف التي تشك ل أداة قویة للمناصرة وإصالح السیاسات بتحدید االستثمارات البرن امجیة الرئیسیة                       

القادرة على تولید انخفاض متسارع. ومن خالل إدراج قطاعات رئیسیة أخرى مثل الصحة والتعلیم، یمكن 
 متعدد القطاعات للقضاء على زواج األطفال.    ٍ ھج                                                         َ أن تساعد دراسة تقدیر التكالیف في تعزیز القناعة باتباع ن  

مركز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأة                               ً                 وقد استكشفت دراسة أجراھا مؤخرا  البنك الدولي وال
                                                              ً        ) تكالیف التقاعس عن العمل بشأن زواج األطفال في أكثر الدول تضررا . ویوجز 2017(وودون وآخرون، 

 ھذا البحث بوضوح اآلثار السلبیة لزواج األطفال وما یرافقھا من تكالیف في خمسة مجاالت ھي: 
المشاركة  )4(                     ّ   التحصیل العلمي والتعل م؛  )3(الصحة والتغذیة والعنف؛  )2(الخصوبة والنمو السكاني؛  )1(

المشاركة وصنع القرار واالستثمارات. وتشیر النتائج إلى أن أكثر  )5(العاملة واالیرادات؛  ةفي القو
یرادات، وصحة األطفال              ً                                                     المجاالت تأثرا  بزواج األطفال ھي الخصوبة والنمو السكاني، والتعلیم واإل

                                                                                           ً  المولودین ألمھات یافعات. والواقع أن التكالیف العالمیة المرتبطة بآثار زواج األطفال مرتفعة جدا ، 
 من شأن إنھاء زواج األطفال أن یحقق وال سیما من حیث فقدان الرفاه المرتبط بالنمو السكاني. 

(وودون  2030ت الرفاه السنویة بحلول عام دوالر من نفقا اتتریلیون 4وفورات عالمیة تبلغ حوالي 
 ). 2017وآخرون، 
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ّ                 ً                             ویؤك د ھذا البحث أیضا  أن القضاء على زواج األطفال سی ً ا  إیجابی  ً ا  أثر ترك    على التحصیل   ً ا  كبیر  
                            ً                              یسھم في جعل المرأة تنجب عددا  أقل من األطفال وفي وقت الحق من حیث سالتعلیمي للفتیات وأطفالھن، 

یؤدي إلى تخفیضات كبیرة سإیرادات المرأة المتوقعة ومن رفاه األسرة المعیشیة، ویزید من سالحیاة، و
في النمو السكاني مع مرور الوقت والى خفض معدالت وفیات األطفال دون سن الخامسة. على صعید 

 ملیار 17إلى  2030    ً                                              بلدا  إلى أن الوفورات في التكالیف قد تصل بحلول عام  18التعلیم، تشیر التقدیرات في 
          ً                                                                             دوالر سنویا ، وھي نتیجة ملفتة السیما حین ندرك أن ضمان بقاء الفتیات في المدارس ھو أحد أفضل 

      ّ                                                                               ل لتجن ب زواج األطفال. وحسب االسقاطات، ستبلغ تكلفة تحقیق التعلیم قبل االبتدائي واالبتدائي  ُ ب     ُ الس  
          ً     دوالر سنویا ، في  ملیار 340ألدنى والثانوي الشامل في البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الدخل المتوسط ا

). وبالتالي، من شأن الوفورات في التكالیف الناجمة 2015(الیونسكو،  2030و 2015المتوسط، بین عامي 
 عن الحد من زواج األطفال المساھمة في تعویض ھذه التكلفة.  

         ً       ن لھ أیضا  فوائد من غیر المتوقع أن یكون لھذا التقدم آثار إیجابیة على األطفال فحسب، بل ستكو
كبیرة على األسرة وعلى المجتمع المحلي واالقتصاد الوطني. وستحقق الحكومات وفورات في المیزانیة 
ذات صلة بتكلفة توفیر التعلیم األساسي والصحة (بما في ذلك الصحة الجنسیة واإلنجابیة) والحمایة 

ِ ّ                      طفال سیمك  ن الدول من تكوین صورة االجتماعیة وغیرھا من الخدمات. كما أن تقدیر تكلفة زواج األ         
أوضح عن التكالیف المرتبطة بممارسة العنایة الواجبة للتصدي للعنف ضد المرأة من ناحیة الوقایة 
والحمایة والمقاضاة والعقاب والجبر/التعویض. وعلى ھذا النحو، لیس االستثمار في القضاء على زواج 

  ً                            ً                       دا  من الناحیة االقتصادیة. ونظرا  لغیاب البیانات القویة األطفال السبیل الصحیح فحسب، بل ھو منطقي ج
منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا والمنطقة العربیة بالتمثیل الكافي في دراسة تقدیر                  َ والمتاحة، لم تحظ  

                                                                              ّ                       التكالیف التي أجراھا المركز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأة والبنك الدولي. ولسد  ھذه الفجوة في المعرفة
وإنشاء قاعدة األدلة الالزمة لتوجیھ البرمجة وتخصیص الموارد من أجل التصدي الكامل لزواج األطفال 

وصندوق األمم المتحدة للسكان واللجنة االقتصادیة واالجتماعیة  یونیسففي المنطقة العربیة، أقامت ال
الیف في المنطقة، كجزء من تنفیذ لغربي آسیا وھیئة األمم المتحدة للمرأة شراكة إلجراء دراسة لتقدیر التك

 إطار العمل اإلقلیمي للمساءلة إلنھاء زواج األطفال.  

ً رابعا    نموذج التكالیف االقتصادیة لزواج األطفال في المنطقة العربیة  -     

ه المركز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأة والبنك الدولي،  ُّ د                                 ُ ِ إلى نموذج تقدیر التكالیف الذي ی ع          ً استنادا  
عملیة تقدیر التكالیف ھذه إلى االستفادة من الدراسات والبیانات الحدیثة على الصعیدین اإلقلیمي  تسعى

ً والعالمي، فضال  عن زیادة الخبرة في مجال المنھجیات داخل المنطقة العربیة. ویجري حالیا   تنفیذ نموذج               ً                                                                    
العنف المنزلي في المنطقة /اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا لتقدیر تكالیف العنف الزوجي

ً                             العربیة في عدة بلدان، مثل العراق ولبنان ودولة فلسطین. وانطالقا  من الحجج االقتصادیة المتمثلة                                                               
والتي قدمتھا بحوث البنك الدولي/المركز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأة، یھدف  في العمل بالتقاعس

تحدید العوامل المحركة لزواج األطفال،  )2(تحدید وتقییم البیانات المتاحة؛  )1(التقریر إلى ما یلي: 
تقدیر  )3( فة؛                  َ في البلدان المستھد   ھذا االنخفاض واالتجاھات نحو االنخفاض والحواجز التي تعترض

 تحدید مجاالت التدخل المستدام لالستثمار.  )4(تكالیف زواج األطفال في بلدین؛ و
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 االقتصادیة لزواج األطفال إطار تقییم اآلثار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2017وودون وآخرون،  المصدر:

    ِّ                                                                                    ویقی  م نموذج البنك الدولي/المركز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأة أثر زواج األطفال على ثالثة 
رة ھو األثر على اإلیرادات واإلنتاجیة                                                    َّ مستویات من التكالیف. المستوى األول من التكالیف المقد  

ترجمة أثر زواج األطفال على التحصیل العلمي إلى  درجة                             ّ           واالستھالك. على سبیل المثال، یقد ر النموذج 
                                                             ً                             إیرادات وإنتاجیة في صفوف الشابات في المستقبل، مما سیترك آثارا  على دخل األسرة المعیشیة بشكل 

ھو تقدیرات فالمستوى الثاني من التكالیف أما فرد من االستھالك. عام، وفي نھایة المطاف على نصیب ال
اآلثار المترتبة على النفقات الخاصة والعامة، السیما على البرامج الرامیة إلى معالجة آثار زواج األطفال 
                                                   ّ                                           على الصحة والتغذیة والعنف القائم على نوع الجنس. ویقد ر المستوى الثالث التكالیف غیر الملموسة أو 

ز ھذه التكالیف، بصفة خاصة، على األلم والمعاناة المزمنین،                                       ّ التكالیف غیر النقدیة واالجتماعیة.  وترك  
وفقدان نوعیة الحیاة، وانخفاض المشاركة في صنع القرار. ویتطلب التقییم الصلب لمستویات التكالیف 

رات                        ُّ متعددة لتقدیر أثر التغی  رات على مدى سنوات              ّ حصى من المتغی                                   ُ ھذه مجموعة من البیانات عن عدد ال ی  
  لثالثة.التكالیف افي معدالت زواج األطفال على مستویات 

وینطوي نموذج البنك الدولي/المركز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأة في األساس على تمرین 
ز المنھجیة على تحدید اآلثار المترتبة على زواج                                                ّ "ماذا لو" باستخدام تقنیات االقتصاد القیاسي. وترك  

األطفال. على سبیل المثال، باستخدام تقنیات االنحدار االقتصادي القیاسي، ینصب التركیز على تقدیر أثر 

فال
ألط

ج ا
زوا

 

                       ً المجاالت التي تترك أثرا  

الخصوبة ونمو 
 السكان

الصحة والتغذیة 
 والعنف

التحصیل العلمي 
       ّ والتعل م

المشاركة في القوة 
 العاملة ونوع العمل

المشاركة، وصنع 
 القرار واالستثمارات

المسارات المتعددة 
والتأثیرات ما بین 
األجیال التي تسمح 

 بمراقبة األثر

عة  ّ    مقاییس مجم           
 لآلثار والتكالیف

المداخیل 
واإلنتاجیة 
واالستھالك 
 للفرد الواحد

االنفاق 
 الخاص والعام

یر غالتكالیف 
النقدیة 

واالجتماعیة 
 منھا

 نتائج التنمیة

دامة الفقر إ
المدقع 
وعدم 
 المساواة
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د تحدید               ّ العاملة. وبمجر   ةزواج األطفال على نتائج مثل الخصوبة والتعلیم و/أو المشاركة في القو ارتفاع
جم تقدیر التكلفة حجم األثر من الناحیة النقدیة. على سبیل المثال، قد تؤدي زیادة زواج حجم التغییر، یتر

وھذه العالقة مفیدة  -في المائة  5العاملة بنسبة  ةفي المائة إلى انخفاض المشاركة في القو 1األطفال بنسبة 
ّ      ً        في تقدیر عدد النساء الالتي یفترض أن یكن  جزءا  من القو عن ذلك بسبب الزواج في العاملة ویعجزن  ة                                     

سن الطفولة. وباستخدام معادلة العائدات، یمكن تقدیر الخسارة المحتملة لھذه العائدات. أحد التحدیات 
الرئیسیة التي یصطدم بھا تقدیر التكالیف ھي البیانات التمثیلیة التي یتم جمعھا بانتظام من خالل الدراسات 

 ى أن معظم بلدان المنطقة تقوم بالفعل بجمع ھذه البیانات. االستقصائیة المقطعیة. وتجدر اإلشارة إل

                             ّ                                                              صحیح أن تكلفة التقاعس التي یقد رھا نموذج البنك الدولي/المركز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأة 
تبقى أداة غیر غیر أنھا                                           ً                           تفید في وضع بارامترات المدخرات األوسع نطاقا  إذا ما انخفض زواج األطفال، 

                                                                  ّ                ة. وباألھمیة نفسھا، وبغیة الدفع نحو التغییر في مخصصات الموارد، ال بد  من تحدید العبء كاملة للمناصر
لقي بھ زواج األطفال على تقدیم الخدمات؛ بعبارة أخرى، التدلیل على عدم كفایة وعدم              ُ اإلضافي الذي ی  

تفصیل في الجزء كفاءة االستثمارات القائمة في سیاق زواج األطفال. وسنناقش ھذا األمر بمزید من ال
رات                                                                                           ّ الثامن الذي ینظر في خیارات تقدیر التكالیف. وتورد المناقشة أدناه البیانات المتاحة عن المتغی  

 الرئیسیة التي یلزم إدراجھا في دراسة تقدیر التكالیف.

 خریطة بالبیانات المتاحة  -     ً خامسا  

مراھق تتراوح أعمارھم بین  ملیار 1.2  ّ                                             تضم  منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا ما یقرب من 
أ). وكما ورد في الجزء الثاني، كان 2019، یونیسففي المائة من مجموع السكان (ال 23سنة، أي  19و 10

                                                                ً                             التقدم المحرز حتى اآلن في القضاء على زواج األطفال في المنطقة واعدا ، ومع ذلك تتفاقم ھذه الظاھرة 
                   ُ                                          في العقد الماضي. وی عتبر تقدیر تكلفة التقاعس بشأن زواج األطفال  ، كما تباطأ التقدم المحرزنزاعبسبب ال

أداة مفیدة للمناصرة في ھذا الصدد. لكن توجد ندرة في البیانات المتعلقة بزواج األطفال في المنطقة 
عة  ّ    العربیة. ومع ذلك، لدى عدة بلدان بعض البیانات عن انتشار ھذه الظاھرة، فضال  عن مجموعة متنو                ً                                                                       

البیانات الجزئیة  1                                                                  ّ         ز دوافعھا وآثارھا، مما یوفر قاعدة أدلة جیدة للعمل على أساسھا. ویبی ن الجدول من أبر
  .3المتاحة في الدول العربیة

 ع زواج األطفال باستخدام البیانات الجزئیة في الدول العربیة   ُّ تتب    -1الجدول 

 البلد
الدراسة  إسم

 االستقصائیة

تاریخ انطالق 
الدراسة 

 االستقصائیة

تاریخ انتھاء 
الدراسة 

 االستقصائیة
عدد األسر 
               ّ الوكاالت المعنی ة المعیشیة

 مصر

الدراسة 
االستقصائیة 
الدیمغرافیة 

 والصحیة

نیسان/أبریل 
2014 

 حزیران/
 28 175 2014یونیو 

وزارة الصحة العامة والسكان، 
وشركاه، الدراسات الزناتي 

االستقصائیة الدیمغرافیة والصحیة، 
التصنیف الدولي لألداء واإلعاقة 

 والصحة
                                                

 أخرى. دول من بیانات     ّ تتوف ر 3
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 البلد
الدراسة  إسم

 االستقصائیة

تاریخ انطالق 
الدراسة 

 االستقصائیة

تاریخ انتھاء 
الدراسة 

 االستقصائیة
عدد األسر 
               ّ الوكاالت المعنی ة المعیشیة

 العراق

دراسة ال
 االستقصائیة

 ةالعنقودی
 ةالمتعدد

 المؤشرات

شباط/فبرایر 
2018 

أیار/مایو 
2018 521 20 

الیونیسف، الجھاز المركزي لإلحصاء 
وتكنولوجیا المعلومات، ھیئة 

اإلحصاءات اإلقلیمیة في كردستان، 
 وزارة الصحة

 األردن

الدراسة 
االستقصائیة 
الدیمغرافیة 

 والصحیة

تشرین 
األول/أكتوبر 

2017 

كانون 
الثاني/ینایر 

2018 
دائرة اإلحصاءات العامة، التصنیف  19 384

 الدولي لألداء واإلعاقة والصحة

 دولة فلسطین

الدراسة 
االستقصائیة 

العنقودیة 
     ّ    المتعد دة 

 المؤشرات

شباط/فبرایر 
2014 

نیسان/أبریل 
الیونیسف، الجھاز المركزي لإلحصاء  11 125 2014

 الفلسطیني

 السودان

الدراسة 
االستقصائیة 

العنقودیة 
     ّ    المتعد دة 

 المؤشرات

آب/أغسطس 
2014 

تشرین 
 الثاني/

نوفمبر 
2014 

الیونیسف، الجھاز المركزي لإلحصاء  9 671
 الفلسطیني

 تونس
الدراسة 

االستقصائیة 
               ّ    العنقودیة المتعد دة 

 المؤشرات

 كانون األول/
 2011دیسمبر 

نیسان/أبریل 
الیونیسف، وزارة التنمیة والتعاون  9 600 2012

 الدولي، المعھد الوطني لإلحصاء

 الیمن

الدراسة 
االستقصائیة 
الدیمغرافیة 

 والصحیة

كانون 
الثاني/ینایر 

2013 

 كانون األول/
دیسمبر 
2013 

الجھاز المركزي لإلحصاء، وزارة  17 351
 الصحة العامة والسكان

الجمھوریة 
 العربیة السوریة

المشروع 
العربي لصحة 

 األسرة

تشرین 
الثاني/نوفمبر 

2009 
نیسان/أبریل 

2010 385 27 

جامعة الدول العربیة، برنامج الخلیج 
العربي للتنمیة، صندوق األمم المتحدة 

للسكان، صندوق األوبك للتنمیة 
الدولیة، منظمة الصحة العالمیة، 

، یونیسفالمنظمة الدولیة للھجرة، ال
االتحاد الدولي لتنظیم األسرة، اللجنة 
االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا 

 وھیئة األمم المتحدة للمرأة

 لیبیا
المشروع 

لصحة العربي 
 األسرة

 كانون الثاني/
 2014ینایر 

آذار/مارس 
2014 297 21 

جامعة الدول العربیة، برنامج الخلیج 
العربي للتنمیة، صندوق األمم المتحدة 

للسكان، صندوق األوبك للتنمیة 
الدولیة، منظمة الصحة العالمیة، 

المنظمة الدولیة للھجرة، الیونیسف، 
سكوا االتحاد الدولي لتنظیم األسرة، اإل

 وھیئة األمم المتحدة للمرأة

 . 6-5، ص. 2019: اإلسكوا، المصدر
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                ّ                                                                       ولھذا الغرض، تبی ن األجزاء التالیة البیانات المتاحة عن زواج األطفال في الدول العربیة. تقع 
دراسة بشأن                 ً                                                        ّ                 ھذه البیانات أوال  في سیاق المنطقة العربیة. وتستند المجاالت الرئیسیة التي تم  النظر فیھا إلى 

(وودون وآخرون،  تكالیف زواج األطفال أجراھا البنك الدولي والمركز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأة
      ً                                                           ّ       ً            )، فضال  عن البحوث التي نوقشت في الجزء الثاني. ھذه خریطة أولیة تتطل ب مزیدا  من التطویر 2017

ّ      المنطقة العربیة وإجراء بحث معم ق في من خالل إجراء المقابالت مع وكاالت األمم المتحدة العاملة في                               
 رات الالزمة لتقدیر التكالیف.                      ّ توافر البیانات والمتغی   2                           ّ          األدبیات وقواعد البیانات. یب ین الجدول 

 رات الالزمة لتقدیر التكالیف      ّ المتغی   -توافر البیانات  -2الجدول 
 الیمن تونس السودان سوریا فلسطین لیبیا األردن العراق مصر البلدان

مؤشرات أھداف 
التنمیة 

 المستدامة
 متوفر •
 غیر مكتمل •
ني غیر متوفر •

وط
 ال

عید
ص

 ال
لى

ع
ظة 

حاف
الم

ید 
صع

ى 
عل

ني 
وط

 ال
عید

ص
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لى
ع

ظة 
حاف

الم
ید 

صع
ى 

عل
ني 
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 ال

عید
ص
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لى

ع
ظة 

حاف
الم

ید 
صع

ى 
عل

ني 
وط

 ال
عید

ص
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ع

ظة 
حاف
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ید 

صع
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عل
 

ید 
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ع
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وط
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ظة 
حاف
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ید 

صع
ى 
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ني 
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عید
ص
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ع
ظة 

حاف
الم

ید 
صع

ى 
عل

ني 
وط

 ال
عید

ص
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لى
ع

ظة 
حاف

الم
ید 

صع
ى 
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ني 
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عید
ص
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لى

ع
ظة 

حاف
الم

ید 
صع

ى 
عل

ني 
وط

 ال
عید

ص
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لى
ع

ظة 
حاف

الم
ید 

صع
ى 

عل
 

                   : الفقر1الفصل 
مؤشر الفقر 
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • متعدد األبعاد

الزواج المبكر 
 15(قبل بلوغ 

 سنة)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

الزواج المبكر 
 18(قبل بلوغ 

 سنة)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

: 2الفصل 
                   الصحة
: صفر 2الھدف 

                   جوع
م ّ  انتشار التقز              • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

م  ّ   انتشار التقز             
 • • • • • • • • • • • • • • • • • •      ّ الحاد  

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • انتشار الھزال
انتشار الھزال 

 • • • • • • • • • • • • • • • • • •      ّ الحاد  
انتشار نقص 

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • الوزن
انتشار نقص 
 • • • • • • • • • • • • • • • • • •            ّ الوزن الحاد  

: 2الھدف 
الصحة الجیدة 

 والرفاه
                  

انتشار الوزن 
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • الزائد

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • التطعیم
معدل الوفیات 

دون سن 
 الخامسة

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

معدل وفیات 
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • حدیثي الوالدة
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 الیمن تونس السودان سوریا فلسطین لیبیا األردن العراق مصر البلدان
مؤشرات أھداف 

التنمیة 
 المستدامة

 متوفر •
 غیر مكتمل •
ني غیر متوفر •

وط
 ال
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حضور قبالة 
ماھرة خالل 

 الوالدة
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • تلبیة الحاجة
تشویھ األعضاء 
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • التناسلیة لإلناث
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • التأدیب العنیف

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • التدخین
الخصوبة (بین 

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • سنة) 19و 15
الخصوبة (بین 

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • سنة) 14و 10
النساء والفتیات 

سنة وما  15(
فوق) 

ضات  ّ     المعر      
للعنف البدني او 

الجنسي أو 
 النفسي)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • العنف الجنسي
: 3الفصل 
                   التعلیم

: التعلیم 4الھدف 
                   ذات الجودة

مؤشر التنمیة 
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • المبكرة للطفل

حضور التعلیم 
ّ   المخص ص      

 للطفولة المبكرة
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

االلتحاق 
المدرسي 

لألطفال في سن 
االلتحاق 
 17-0بالمدرسة 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ّ         متوس ط سنوات     
االلتحاق 

بالمدرسة لمن 
سنة  25یبلغون 

 وما فوق

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

المرأة في التعلیم 
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • العالي

مؤشرات التكافؤ 
(المرأة/الرجل، 
الریف/الحضر، 

ثروة الخمس 
 السفلي/األعلى

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

مؤشرات التكافؤ 
 • • • • • • • • • • • • • • • • • •في التعلیم 
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 الیمن تونس السودان سوریا فلسطین لیبیا األردن العراق مصر البلدان
مؤشرات أھداف 

التنمیة 
 المستدامة

 متوفر •
 غیر مكتمل •
ني غیر متوفر •
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(التكافؤ بین 
 الجنسین)
السكان 

      ّ    المتعل مون 
 15(المجموع: 

 سنة وما فوق)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

الشباب 
      ّ         المتعل مون (بین 

 سنة) 24و 15
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

السكان غیر 
      ّ    المتعل مین 

 15(المجموع: 
 سنة وما فوق)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

الشباب غیر 
المتعلمین (بین 

 سنة) 24و 15
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

معدالت معرفة 
القراءة والكتابة 

في صفوف 
اإلناث؛ المجموع 

وما فوق)  15(
والشباب (بین 

 سنة) 24و 15

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

: 4الفصل 
مواصفات األسر 

 المعیشیة
                  

: المیاه 6الھدف 
النظیفة 

 واإلصحاح
                  

مصادر میاه 
 • • • • • • • • • • • • • • • • • •            ّ  الشرب المحس نة

اإلصحاح 
ّ  المحس ن      • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

مرافق غسل 
الیدین بالمیاه 

 والصابون
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

: الطاقة 7الھدف 
ّ    المیس رة      

       ّ   والمتجد دة
                  

الوصول الى 
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • الكھرباء

االعتماد األولي 
الوقود على 

 النظیف
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

: 11الھدف 
المدن 

والمجتمعات 
 المستدامة
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 الیمن تونس السودان سوریا فلسطین لیبیا األردن العراق مصر البلدان
مؤشرات أھداف 

التنمیة 
 المستدامة
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نسب السكان 
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • الحضریین

السكان الذین 
یعیشون في 
مساكن غیر 

 مالئمة
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

الوصول الى 
 • • • • •  • • • • • • • • • • • • االنترنت

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • الھاتف الخلوي
: 5الفصل 

                   االزدھار والعمل
: العمل 8الھدف 

الالئق والطاقة 
 النظیفة

                  

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • عمل األطفال

 . 2019: اإلسكوا، المصدر

 االنخفاضدوافع   -ألف

 ما ھي العوامل الناجعة على الصعید العالمي للحد من زواج األطفال

من أھداف التنمیة المستدامة بشأن المساواة بین الجنسین، وعلى وجھ  5للوصول إلى الھدف 
ّ                          د  من تسریع معدل التقدم في ، ال ب2030بشأن القضاء على زواج األطفال بحلول عام  3-5التحدید الھدف 

، یونیسف(ال أكثر                                      ً                            منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا عموما ، حیث یجب أن یتسارع عشر مرات
مان                                                                                    ُ ب). وفیما یحتاج العراق والسودان والیمن إلى أكبر قدر من التقدم، فإن تونس والجزائر وع  2018

ّ         ، یشك ل تعلیم )2007(                                     ً                                       على وشك القضاء على زواج األطفال. ووفقا  للمركز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأة      
الفتیات العامل األھم المرتبط بالسن عند الزواج، حیث یبرز التعلیم الثانوي بوصفھ العامل األقوى المرتبط 

     ّ                          ، یقل ل بقاء الفتیات في المدارس )2017(دولي                                           ً         بانخفاض معدالت زواج األطفال. في الواقع، وفقا  للبنك ال
ضح                                          ّ                                           ّ من احتمال زواج األطفال، مما من شأنھ أن یخف ض من معدالت وفیات األطفال دون سن الخامسة. ویت  

، قوانینّ                         ن  تشریعات قویة، وإنفاذ ال                                       ّ                      َ من األدبیات أن الدوافع اإلضافیة لتراجع معد الت زواج األطفال تشمل س  
ستھدفة، وآلیات اإلبالغ الشاملة، والقضاء على الفقر، وضمان المساواة، والتمكین واستحداث الخدمات الم

المركز الدولي للبحوث المتعلقة /یونیسف؛ ال2013فھیمي وابراھیم، -؛ رودي2014، یونیسفاالقتصادي (ال
ّ                                     ً                       ). ویساعد كل  من ھذه العوامل على زیادة الوعي، فضال  عن تغییر المعاییر والم2017بالمرأة،  واقف            

ّ  حس نالتقلیدیة، مما ی   من وضع الفتیات.  
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إلى أن التدخالت  )2016(ویشیر استعراض حدیث لألدبیات أجراه كاالمار ولي ریف وھندین 
الرامیة إلى تعزیز التعلیم، بما في ذلك التحویالت النقدیة، والقسائم المدرسیة، والزي المدرسي المجاني، 
والتخفیضات في الرسوم المدرسیة، وتدریب المعلمین، ومناھج المھارات الحیاتیة، ھي على األرجح أكثر 

رة الفتاة على كسب الدخل، بعد التعلیم الكافي، ما یساعد في الحد من زواج األطفال. كما من شأن قد
       ً                                                          ري، فضال  عن إعطاء الفتاة وأسرتھا خیار تأخیر الزواج (المركز الدولي                         َ التخفیف من حدة الفقر األس  

ض عن الحوافز المالیة التي یسعى وراءھا 2007للبحوث المتعلقة بالمرأة،  ّ                                       ). وی فترض بالتدخ الت أن تعو           ّ           ُ     
تھم في سن مبكرة. ویمكن تحقیق ذلك من خالل تسھیل دفع تكالیف التعلیم على األولیاء لدى تزویج بنا

                      ّ                                                   الوالدین ومن خالل التصد ي للمعاییر التقلیدیة المتعلقة بثمن العروس والمھر. 

وعلى مدى العقد الماضي، شھدت جنوب آسیا أھم التخفیضات في انتشار زواج األطفال، حیث 
في المائة  30في المائة إلى  50الطفولة بأكثر من الثلث، من حوالي انخفض خطر زواج الفتاة في مرحلة 

 30ب). وفي إندونیسیا، انخفض خطر زواج األطفال الى دون نصف ما كان علیھ قبل 2018، یونیسف(ال
    ً                                                   ً                                    عاما . وعلى الرغم من أن معدالت االنتشار ال تزال مرتفعة أیضا  في أفریقیا، توجد أمثلة واضحة ومھمة 

بیساو. في إثیوبیا، التي كانت من بین  -م المحرز، كما الحال في إثیوبیا ورواندا وزامبیا وغینیا على التقد
البلدان الخمسة األولى لزواج األطفال في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى، انخفض معدل االنتشار بمقدار 

أ). وقد تحقق ھذا التخفیض من خالل مجموعة من 2018، یونیسفالثلث خالل العقد الماضي (ال
االستراتیجیات والتدخالت. وأطلقت إثیوبیا استراتیجیتھا الوطنیة وخطة عملھا المشتركة بشأن الممارسات 

                       ً                        ، وھي قید التنقیح حالیا . كما خصصت موارد للتصدي 2013التقلیدیة الضارة ضد النساء واألطفال في عام 
 صفوف للتوعیة واإللمام بالنواحي القانونیة، وتحسین آلیات اإلبالغ لزواج األطفال من خالل 

وحكومة إثیوبیا والشركاء اإلنمائیون،  یونیسفوتمكین الفتیات. وبفضل الجھود المتواصلة التي تبذلھا ال
ّ                                                                                 سج لت نسبة حاالت زواج األطفال التي تم الكشف والتبلیغ عنھا نسبة أقل بأربع مرات في عام   2017  

     ً     مخططا  لھا كان حالة زواج أطفال  8 778من أصل  2 776ب                            ّ     ُّ عام السابق. عالوة على ذلك، تم  تجن  من ال
 ب).2017، یونیسف(ال

وفي بنغالدیش، تقوم الفتیات الصغیرات بتشكیل مناطق خالیة من زواج األطفال بقیادة الحكومة 
ّ                                                  المحلیة، تیس رھا منظمة الخطة الدولیة في بنغالدیش وغیرھا من المن ظمات غیر الحكومیة، ومؤسسات            

                                         ّ                                               الحكومات المحلیة، والزعماء الدینیون، ومسج لو الزواج، ومنظمات األطفال وأفراد المجتمع (غازي 
ّ                                                                       ). وتشك ل منظمات األطفال التي توفر التدریب على المھارات الحیاتیة لتمكین األطفال 2013وآخرون،        

               ً       ً                         ھم المحلیة جزءا  أساسیا  من ھذه المناطق. وقد أدت من التفاوض بشأن زواج األطفال وتأخیره في مجتمعات
، إلى انخفاض 2013ھذه الحركة، التي أوصت بھا األمم المتحدة كنموذج لتوسیع نطاق التنفیذ في عام 
). كما أن غانا 2013كبیر في زواج األطفال في المناطق التي تعمل فیھا الخطة الدولیة (غازي وآخرون، 

                 ّ                                                    على المشاركة البن اءة للحكومات في التأثیر على السیاسات واالستراتیجیات.  وبنغالدیش مثاالن جیدان
تحلیل وضع اإلطار االستراتیجي الوطني لزواج األطفال بإسقاطات غانا، فیما استند التحلیل الى  واسترشد

ھج المناقشات حول أھداف القضاء على زواج األطفال. وباإلضافة إلى ذلك، جرت في بنغالدیش تجربة لن
ع المیزانیة الستعراض استثمارات المیزانیة في زواج األطفال                                   ُّ "المنھجیة الخارجیة"، وھي أداة لتتب  

 ومناصرتھا.
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 المنطقة العربیة

وصندوق األمم المتحدة للسكان بشأن زواج األطفال،  یونیسفوكجزء من البرنامج المشترك بین ال
تقییم آللیات االستجابة لزواج  2017جرى في عام  . على سبیل المثال،یونیسفشارك الیمن في تدخالت ال

األطفال وللمواقف المجتمعیة، مما أدى إلى تعزیز وتوسیع نظام العمل االجتماعي وإدارة الحاالت في 
 10من أصل  6                                          ّ                                       الیمن. وعلى الرغم من أن النزاع الدائر یتسب ب بصعوبات، فإن ھذا النظام الذي یعمل في 

                                   ً                          ومنع حاالت زواج األطفال المحتملة، فضال  عن تقدیم رزمة من الخدمات   َ د           َّ فة، قد حد               َ محافظات مستھد  
 یونیسففتاة (ال 15االجتماعیة، والتعلیم والتمكین) إلى  -متعددة القطاعات (الصحیة، والقانونیة، والنفسیة 

ّ  صحیح أن  ). 2017وحكومة كندا،  د بدایة. وقد أبلغت اللكن ، قلیل عدد الفتیات       ّ                      ھذه مجر   18 338 یونیسف      
، ومقدمي الرعایة، والزعماء المجتمعیین والدینیین، بأثر آلباءمن أصحاب الواجبات اإلضافیین، وا    ً شخصا  

زواج األطفال وبأھمیة تأخیر الزواج في صفوف الفتیات وبقائھن في المدرسة، وبكیفیة الحصول على 
في محافظة عمران الیمنیة. وسمح ھذا ن الزواج اآلمن" ھو برنامج آخر                          ِ الخدمات، إذا لزم األمر. "س  

المشروع، ضمن أنشطة أخرى، بتدریب المعلمین المجتمعیین، بمن فیھم الزعماء الدینیون والممرضات 
شخص. وكانت ھذه التدخالت ألف  29نشاط توعیة وصل الى نحو  1 300والقابالت، وشمل أكثر من 

 فتیات.      ً           زواجا  في صفوف ال 53مفیدة في التأجیل والوقایة من 

ضع في مصر برنامج یھدف إلى تأخیر زواج الفتیات الصغیرات (سلیم وآخرون،  ُ                                                                     كما و      2013 .(
. ویھدف ھذا المشروع إلى 2001إشراق" ھو مشروع للفتیات الضعیفات في صعید مصر، بدأ في عام "

مثل محو  تحسین الفرص التعلیمیة والصحیة واالجتماعیة للفتیات من خالل خلق أماكن تعلیمیة آمنة،
وتعلیم المھارات الحسابیة خارج المدرسة، والمھارات الحیاتیة، و(ألول مرة في مصر) الریاضة،  األمیة

ّ                                                وذلك إلعدادھن لالندماج في التعلیم النظامي. وسج ل االمتحان الالحق من أجل االلتحاق بالتعلیم الرسمي                                             
جن للبرنامج ویلعبن دور زائد. أما النساء المحلیات الالتي أنھین  90معدل نجاح بلغ  ّ                        الدراسة الثانویة فیرو                      

ّ         القدوة. وقد توس ع مشروع  لیشمل المجتمعات الریفیة في محافظات الفیوم وسوھاج وقنا في صعید  "إشراق"              
 مصر، حیث وصل إلى أكثر من ثالثة آالف فتاة.

 الحواجز التي حالت دون انخفاض زواج األطفال  -باء

    ً عددا   )2017(والمركز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأة  یونیسفلكشفت الدراسة المشتركة بین ا
ق االنخفاض المستدام في زواج األطفال من ناحیة تقدیم  ّ                                                  من المجاالت الرئیسیة في الدول العربیة التي تعو                                              
الخدمات؛ وقد شملت ما یلي: الحاجة إلى آلیات إبالغ مناسبة لإلبالغ بفعالیة عن زواج األطفال والتصدي 

ضات لخطر زواج                   َ قدمة للفتیات المعر  لھ (األردن ومصر)؛ الحاجة إلى استحداث وتعزیز الخدمات الم
األطفال وللمتزوجات (األردن والیمن)؛ والحاجة إلى التمویل الكافي لتوفیر خدمات الوقایة واالستجابة 
ّ                                 ً      ً                 ً         الفعالة (السودان والیمن). ویشك ل الصراع الجاري في المنطقة حاجزا  كبیرا . وكما نوقش سابقا ، یتفاقم                               

                                        ً  اإلنسانیة، حیث یزداد توفیر البرامج صعوبة . زواج األطفال في مناطق األزمات 

ل الى حاجز كل  من العوامل المحددة كدافع لالنخفاض.  ّ                                    وإذا لم تحصل المعالجة المناسبة، سیتحو               ّ                                     
ّ        على سبیل المثال، بغیاب إرادة سیاسیة لوضع قوانین واستراتیجیات قویة أو لتنفیذ تشریعات تحظ ر زواج                                                                                        
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لمستدامة. ویؤثر القانون على المعاییر االجتماعیة بقدر ما یعكسھا، األطفال، لن تتحقق التخفیضات ا
والمعاییر التقلیدیة التي تؤثر على الفتیات راسخة في العدید من المجتمعات المحلیة في المنطقة. ولتذلیل 

ّ        ً     ً                          ھذا الحاجز، ال بد  من االستثمار في التعلیم. وما یشك ل حاجزا  مھما  أمام القضاء على زواج األطف ال ھو                ّ                                
ّ          ً     ً                           االفتقار إلى التمویل والخبرة الالزمین إلجراء البحوث المنس قة تنسیقا  جیدا  بغیة استكشاف وتقییم عوامل                                                       

                                                    ً                  التي تدفع الى زواج األطفال في جمیع الدول العربیة، فضال  عن تقییم البرامج وبالسیاق مرتبطة الخطر ال
الحلول موجودة فإن مجة المشتركة حتى اآلن،                                         ّ           الرامیة إلى معالجة ھذه المسألة. وكما تبی ن جھود البر

     ّ                                                                                            والتقد م المستمر ممكن. وباألھمیة نفسھا ھي الحاجة إلى تنظیم المجتمعات المحلیة، والمشاركة مع المجتمع 
 ن الشباب.                             ً                    ِّ المدني والمؤسسات الدینیة، فضال  عن البرامج التي تمك   

 الثغرات في البیانات   -جیم

انتشار زواج األطفال في المنطقة العربیة ألن معظم بیانات الدراسات               ً           من الصعب حالیا  تقییم مدى 
االستقصائیة الدیمغرافیة والصحیة والدراسات االستقصائیة المتعددة المؤشرات حول ھذه الممارسة تعود 

 ر                                                                                               ُّ الى ما قبل الصراعات في المنطقة، وإن لم یكن في جمیع البلدان، كما الحال في العراق ولیبیا. ومع تغی  
                                                                                       ّ      ً السیاق، لن تعكس البیانات المتاحة بشكل كامل أثر السیاق الحالي على معدالت زواج األطفال. ال بد  أیضا  

                                                 ً                        ز فھمنا لزواج األطفال بین الالجئین والمشردین داخلیا . وفي الوقت الحالي، لدى           ّ       ّ من وجود عی نات تعز  
) والدراسة 2016و 2014و 2012الدراسة االستقصائیة لسوق العمل التي أجراھا الفریق األردني (

           ّ                                            في األردن عی نات تمثیلیة من السكان األردنیین والفلسطینیین  )2018(االستقصائیة الدیمغرافیة والصحیة 
والسوریین المقیمین في األردن. وبالمثل، جمعت الدراسات االستقصائیة المتعددة المؤشرات في لبنان لعام 

                                                 ّ          ن اللبنانیین والفلسطینیین والسوریین في لبنان، وتضم  الدراسة             ّ                   بیانات عن عی نة تمثیلیة من السكا 2016
                                             ً في العراق معلومات تمثیلیة عن المشردین داخلیا . )2018(االستقصائیة المتعددة المؤشرات 

        ّ                                                                                 كما ال بد  من وجود قاعدة أقوى من األدلة حول المعاییر االجتماعیة التي یقوم علیھا زواج األطفال. 
مثل الدراسة االستقصائیة الدیمغرافیة والصحیة والدراسة  ،الدراسات االستقصائیة التقلیدیة وكون

                                       ّ        ّ         ال تعكس المعاییر االجتماعیة بشكل جید، ال بد  من توف ر األدوات  ،االستقصائیة المتعددة المؤشرات
على المستوى دون  والمنھجیات التكمیلیة. كما ال تعكس البیانات الوطنیة اتجاھات انتشار زواج األطفال
 سیكون). كما 2016الوطني حیث المعدالت أعلى بكثیر، وال سیما في البلدان المتأثرة بالنزاعات (شلیخت، 

على التوالي قیمة كبیرة.                                         ِّ                             لتقییم والبحوث النوعیة التي تستكشف وتقی  م عوامل الخطر وفعالیة البرامجل
ة من أجل فھم كیفیة االستفادة من التدخالت والسیاسات      ً     ّ                                  أخیرا ، ال بد  من مراعاة اعتبارات فعالیة التكلف

إلنھاء زواج األطفال. على سبیل المثال، تشیر آخر البحوث إلى أن االختالفات في سیاسات التعلیم في 
األردن ولبنان قد أدت إلى نتائج متفاوتة من حیث زواج األطفال والتحاق المراھقات بالمدارس في ھذین 

 ).2019میخیا،  -وكالدیرون البلدین (سیفردینغ 

ً                                    وفقا  للمشاركین في الدراسة التي أجرتھا ال المركز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأة /یونیسف    
برمجة حول زواج الحوث والب، یساھم االفتقار إلى التنسیق بین مختلف المجموعات التي تجري )2017(

، تم الكشف عن الثغرات في البیانات في األطفال في إدامة الثغرات في األدلة بشكل مباشر. ففي مصر
في ل ندرة                                                                            ُ  َّ مجالین محددین ھما الصلة بین زواج األطفال من جھة، والتعلیم من جھة اخرى. كما ت سج  
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البیانات المتعلقة بالفقر والعنف بین األشخاص، وفي البیانات عن العالقات بین زواج األطفال من جھة، 
   ّ   مصن فة الھ من جھة أخرى. كذلك، ال وجود لبیانات الفقر والتغذیة وعوامل الخطر واآلثار المترتبة علی

حسب نوع الجنس. ویمكن استخدام تحلیالت البیانات األولیة التي أتاحتھا الدراسة االستقصائیة الدیمغرافیة 
 والصحیة والدراسة االستقصائیة المتعددة المؤشرات لتولید الكثیر من ھذه البیانات.   

 تقدیر التكلفة في المنطقة العربیة خیارات  -     ً سادسا  

برز استعراض البیانات الوارد في الجزء السابع الطابع المجزأ لتوافر البیانات في المنطقة  ُ ی  
ّ                                                    العربیة. ال بد  من توف ر بیانات متینة للتوص ل الى تقدیر شامل لتكلفة التقاعس من حیث زواج األطفال                     ّ        ّ            

ولي للبحوث المتعلقة بالمرأة. ویمكن جمع البیانات من عدة باستخدام منھجیة البنك الدولي/المركز الد
 العنقودیة االستقصائیة الدیمغرافیة والصحیة، والدراسة االستقصائیة ةمصادر في المنطقة، وھي الدراس

االستقصائیة الخاصة بالمشروع العربي لصحة األسرة. كذلك، تجمع بعض  ةالمتعددة المؤشرات، والدراس
ائیة الوطنیة لألسر المعیشیة وللمیزانیة معلومات عن الزواج واألنثروبومتریات الدراسات االستقص

 ومستویات المعیشة. یمكن استخدام ھذه البیانات عند غیاب مصادر أخرى. 

م على عدة محاذیر. وأبرز القیود                                                           َ وحتى مع توافر البیانات الجیدة، ینطوي تحلیل االرتداد المستخد  
ن المرء، في أحسن األحوال، من "افتراض" آثار ممكنة على زواج               ُّ االرتداد ھو تمك  التي تعترض تحلیل 
ً كمیا ، بدال  من قیاسھا كم یا  األطفال قابلة للقیاس     ّ ِ           َ على وجھ الیقین. وقد تتأثر المعام الت المستخد       ً     ً             مة لقیاس                                

مد على مواصفات النموذج،                      ً       ً       ً                                    آثار زواج األطفال كمیا  تأثیرا  ملحوظا  (على األرجح المبالغة في التقدیر) یعت
والمتغیرات المحذوفة، والتجانس، وغیر ذلك من افتراضات تحلیل االرتداد. وعلى ضوء ھذه القیود، قد 
یكون لدراسة تقدیر التكالیف المقترحة تركیز محدود على مسار أو مسارین باستخدام أفضل البیانات 

         ّ                                طري أن یحد د المسارات الرئیسیة التي سیكون    ُ الق   المتاحة إلعداد تقدیر جزئي/إرشادي قوي. ویمكن للسیاق
 لھا أكبر قدر من الزخم.

    ّ                                                                                  وال بد  من النظر في مسألة أخرى ھي المستوى الذي ینبغي أن تركز علیھ دراسة تقدیر التكالیف. 
لإلجراءات   ّ ح   ِ ل         ُ                                                                       ُ وفیما ت عتبر التكالیف الكلیة على المستوى الكلي مھمة لتسلیط الضوء على الطابع الم  

طلوبة، قد یكون من األھم فھم أثر زواج األطفال على الخدمات في قطاعات الصحة والتعلیم والتدریب الم
                                                                                  ّ        المھني، وما إلى ذلك. بعبارة أخرى، عبء الموارد االضافي الذي یفرضھ زواج األطفال قد یسل ط الضوء 

مفید بوجھ خاص في بشكل صارخ على الحاجة إلى الوقایة من زواج األطفال. وھذا النوع من التحلیل 
                                                                        ُ             السیاقات حیث المقبولیة االجتماعیة لزواج األطفال عالیة وحیث ال وجود العتراف ی ذكر بأن زواج 

ض فعالیة برامج الرفاه االجتماعي الجاریة. و ّ                                          األطفال قد یقو  تقدیر عبء الموارد اإلضافي     ً   فضال  عن            
ّ                                     ترك ز على تقییم الفعالیة من حیث التكلفة الناجم عن زواج األطفال، قد یكون الخیار اآلخر إجراء دراسة    

ّ                                                                                           للتدخ الت في المجتمعات المحلیة للوقایة من زواج األطفال والتخفیف من آثاره باستخدام التجارب الموجھة      
              ّ                                                                               التي تستخدم عی نات عشوائیة. ومن شأن التدخالت المختلفة ذات الفعالیة من حیث التكلفة أن توفر نظرة 

ار من أجل التصدي لزواج األطفال وإعطاء تقدیر للموارد الالزمة لتوسیع نطاق ثاقبة عن مجاالت االستثم
 أكثر التدخالت فعالیة.
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ویمكن استكشاف دراسة من نوع آخر لتقدیر التكالیف، وھي دراسة على مستوى األسرة المعیشیة، 
تكلفة العنف الزوجي  حیث یتم النظر في آثار زواج األطفال على اقتصاد األسرة المعیشیة، على غرار نموذج

). ویمكن لدراسة استقصائیة تجمع معلومات محددة عن آثار 2019الذي وضعتھ اإلسكوا (دوفوري وفورد، 
األسر المعیشیة أن تعطي نظرة ثاقبة بشأن اآلثار المباشرة على األسر المعیشیة التي  علىزواج األطفال 

راستھا على مستوى األسرة المعیشیة ھو أثر زواج          ً                                       تضم عروسا  طفلة. وأحد المسارات الھامة التي یمكن د
 األطفال على عنف الشریك الحمیم واآلثار المترتبة على العمل واإلنتاجیة بالنسبة لألسر المعیشیة. 

دراسة محددة الھدف لتقدیر التكالیف على غرار نموذج  )1(في الواقع، یمكن النظر في خیارین: 
البنك الدولي/المركز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأة لتقدیر تكلفة التقاعس، مع التركیز على مسارات 

                            ّ                             دراسة تقدیر التكالیف التي تقد ر عبء الموارد اإلضافي الناجم  )2(محددة تستند إلى توافر البیانات، أو 
 ال على الخدمات التي تستخدم البیانات اإلداریة.عن زواج األطف

ولكل نوع من دراسات تقدیر التكالیف آثار على المیزانیة. وإذا كانت الدراسة تتطلب بیانات ثانویة 
     ّ                                                                                          الى حد  كبیر وكانت قاعدة البیانات شاملة ومتینة، قد یكون من األسھل تنفیذھا وربما إنجازھا ضمن مھلة 

معیشیة على ما إذا كانت ھذه األسرة ال عن                 ً                                    زمنیة قصیرة نسبیا . وستتوقف عملیة جمع البیانات األولیة 
                                                         ً                               العملیة قائمة بذاتھا أم ھي جزء من دراسة جاریة أخرى. ونظرا  لوجود بعض الدراسات االستقصائیة 
الجاریة حول العنف المنزلي أو عنف الشریك الحمیم (في دولة فلسطین والمغرب على سبیل المثال)، قد 

ّ                                          یرك ز التحلیل على إبراز االختالفات في النتائج ب وبعده. ومن شأن ذلك أن یوفر  18ین الزیجات قبل سن   
 اآلثار المباشرة على مستوى األسرة المعیشیة.  عننظرة ثاقبة 

 توصیات للدول بالشروع في إجراء دراسات لتقدیر التكالیف   -     ً سابعا  
 المرتبطة بزواج األطفال

دان واألردن ولبنان ومصر ھي مان والمغرب والسو       ً                                     ُ استنادا  إلى الخرائط األولیة للبیانات، تونس وع  
                                                               ً                            بلدان محتملة لدراسة التكالیف. وعلى الرغم من أن مصر شھدت انخفاضا  في زواج األطفال خالل السنوات 

                      ً       ً                                                          الماضیة، فقد شھدت أیضا  تباطؤا  على مدى السنوات العشر الماضیة، مما یجعل منھا حالة مناسبة  25الـ 
تي تحول دون انخفاض زواج األطفال من جھة أخرى. كما للنظر في الدوافع من جھة، وفي الحواجز ال

دة من الدراسة التي أجراھا البنك الدولي/المركز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأة.                           َ یمكن إدراج البیانات المستم  
ّ                                                                                      إن  معدل انتشار زواج األطفال في األردن، بصفة عامة، منخفض، ولكن ھذه المعدالت أعلى بكثیر بین   

تتوافر في األردن بیانات عن العدید من المؤشرات ذات الصلة. وبالنسبة الى االنتشار، ینطبق الالجئین. و
     ً           زیادة  في انتشار  2016جریت في عام                                                        ُ الشيء نفسھ على لبنان حیث أظھرت دراسة استقصائیة أساسیة أ  

ر التكالیف. كذلك،                                                   ّ            ً              زواج األطفال بین الالجئین. وستكون ھذه البیانات المصن فة مفیدة جدا  في عملیة تقدی
ّ                 ً      ً وعلى ضوء العمل الذي انجزه لبنان مؤخرا  لتقدیر تكالیف العنف الزوجي، قد یشك ل ھذا البلد دلیال  واعدا                                     ً                                     
                                                                            ً                      لالنفتاح على إمكانیة جمع البیانات (مثل الشركاء الوطنیین األقویاء). وتجري حالیا  دراسات متینة عن زواج 

أن للبنان بیانات أقل حول المؤشرات. ولدى السودان بیانات عن األطفال في كل من لبنان والسودان، بید 
 العدید من المؤشرات التي ھي في العموم أحدث من البیانات الواردة من األردن أو لبنان. 
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 استعراض خریطة الطریق: إجراء دراسة لتقدیر التكالیف  -     ً ثامنا  

 یر تكالیف العنف المنزلي قد وضعت اإلسكوا عدة خطوات عملیة إلجراء دراسة وطنیة لتقدل
 ). یتألف النموذج الموضوع من ثالث مراحل شاملة ھي: 2019في المنطقة العربیة (دوفوري وفورد، 

دة فتنطبق                                  َ مرحلة التنفیذ. أما الخطوات المعتم   )3(مرحلة التشاور الوطني، و )2(المرحلة التحضیریة،  )1(
ھج المختار.                                    َتكالیف زواج األطفال بغض النظر عن الن بشكل كبیر على بدء واستكمال دراسة لتقدیر 

وتنطوي الخطوة الرئیسیة األولى في المرحلة التحضیریة على تحدید واضح للغرض من عملیة تقدیر 
ّ   التكالیف. وسیحدد ذلك نطاق الدراسة، والمنھجیة األنسب، وأنواع التكالیف التي یتعین تقدیرھا. ویشك ل                                                                                             

     ً                                                                   ً ارزا  في ھذه المرحلة األولى، ألنھ یتیح فھم السیاق التشریعي والسیاساتي، فضال                       ً  التحلیل السیاقي عنصرا  ب
  عن أنواع البیانات المتاحة في البلد.

وتنطوي مرحلة التشاور الوطني على بناء توافق في اآلراء عن طریق إقامة شراكات مع أصحاب 
ّ                         یذھا. كما أن  إشراك الحكومة على أعلى المصلحة المعنیین وفي ما بینھم لضمان ملكیة نتائج البحوث وتنف            

مستوى ممكن ھو جزء ال یتجزأ من ھذه العملیة. وتلي ذلك مرحلة التنفیذ، حیث تصبح استراتیجیة البحث 
موضع تنفیذ. ولتقلیل الضرر الذي یلحق بالناجین والباحثین، یجب أن یعكس تصمیم البحث وتنفیذه ونشره 

ّ       البروتوكول الذي وضعتھ منظ مة الص حة العالمیة. وسیحدد توافر البیانات المتینة عن مدى انتشار زواج                         
 األطفال ودوافعھ وآثاره أنواع التكالیف التي یمكن تقدیرھا (البیانات األولیة مقابل البیانات الثانویة)، 

تینة والعالیة                 ً                                                                          وما إلى ذلك. أوال ، تحدید البیانات اإلداریة/الثانویة المتاحة. وفي حالة عدم توافر البیانات الم
الجودة، یمكن جمع البیانات األولیة عن طریق دراسة استقصائیة وطنیة. كما یمكن للمقابالت المتعمقة أن 

                                ّ   ل الكشف عن تكالیفھ. وستتوقف العی نة  ُ ب                                                   ً     ُ توفر نظرة ثاقبة عن دوافع زواج األطفال وعواقبھ، فضال  عن س  
عة السكان الخاضعة للدراسة وحجم المختارة على عوامل مثل الغرض من البحث، وخصائص مجمو

                                                                                     ّ   العینة الالزمة. إن تنمیة القدرات ھي جزء من عملیة مستمرة. یوصى باالستعانة بفریق بحوث متعد د 
ّ               ً                                                        التخص صات یضم أفرادا  تتوفر لدیھم طائفة واسعة من الخبرات المنھجیة المالئمة.         
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 المرفق

 نسان الدولیة واإلقلیمیةحالة التصدیق على مجموعة مختارة من صكوك حقوق اإل

 اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

 الجزائر
 1996 :تاریخ التصدیق

 29و 16، )4(15، 2التحفظات: المواد 

 البحرین
 2002 :تاریخ التصدیق

 )1(29و 16، )4(15، )2(9، 2التحفظات: المواد 

 جزر القمر
 1994 :تاریخ التصدیق

 ال تحفظات

 جیبوتي
 1998 :تاریخ التصدیق

 ال تحفظات

 مصر
 1981 :تاریخ التصدیق

 29و 16، 2التحفظات: المواد 

 العراق
  1986 :تاریخ التصدیق

 )1(29و 16، )4(15، )2(9، 2التحفظات: المواد 

 األردن
 1992 :تاریخ التصدیق

 ز)1(16د) و1(16ج)، 1(16 ،)2(9التحفظات: المواد 

 الكویت
 1994 :التصدیقتاریخ 

 )1(29(و) و16، )2(9التحفظات: المواد 

 لبنان
 1997 :تاریخ التصدیق

 )1(29(ج) (د) (و) و(ز) و )1(16و )2(9التحفظات: المواد 

 لیبیا

  1989 :تاریخ التصدیق
 (د)16(ج) و16، 2التحفظات: المواد 

القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة                 ً     ً                              أبدت لیبیا تحفظا  عاما  مفاده أن االنضمام إلى اتفاقیة 
 دة من الشریعة اإلسالمیة".                                                      َ "... ال یمكن أن یتعارض مع قوانین األحوال الشخصیة المستم  

 وانضمت لیبیا إلى البروتوكول االختیاري التفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة.

 موریتانیا
 2001 :تاریخ التصدیق
 16(أ) و13 دتاناالتحفظات: الم

 المغرب
 1993 :تاریخ التصدیق

 29التحفظات: المادة 
 2006 :تاریخ التصدیق مان ُ ع  
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 29(أ)، (ج)، (د) و16، )2(9التحفظات: المواد 

 دولة فلسطین
 2014 :تاریخ التصدیق

 ال تحفظات

 قطر
 2009 :تاریخ التصدیق

 و)1(16ج) و1(16أ)، 1(16، )4(15، )1(15، )2(9(أ)، 2لتحفظات: المواد 

المملكة العربیة 
 السعودیة

 2000 :تاریخ التصدیق
 29و )2(9التحفظات: المادتان 

 الصومال
 ال تصدیق

 ال تحفظات

 السودان
 ال تصدیق

 ال تحفظات

الجمھوریة 
 العربیة السوریة

 2003 :تاریخ التصدیق
 )1(29و )2(16ج)، (د)، (و)، (ز)، 1(16، )4(15 ،)2(9التحفظات: المادة 

 تونس
 1980 :تاریخ التصدیق

 ال تحفظات
 انضمت تونس إلى البروتوكول االختیاري التفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة.

اإلمارات العربیة 
 المتحدة

 2004 :تاریخ التصدیق
 )1(29و 16، )2(15، 9(و)، 2التحفظات: المواد 

 الیمن
  1984 :تاریخ التصدیق

 )1(29التحفظات: المادة 
 اتفاقیة حقوق الطفل

 الجزائر

 1990 :تاریخ التصدیق
 ال تحفظات

 ؛)2009(التصدیق على البروتوكول االختیاري حول إشراك األطفال في النزاعات المسلحة 
 .المواد اإلباحیةستغالل األطفال في البغاء وفي االبروتوكول االختیاري بشأن بیع األطفال و

 البحرین

 1992 :تاریخ التصدیق
 ال تحفظات

 ؛)2004(التصدیق على البروتوكول االختیاري حول إشراك األطفال في النزاعات المسلحة 
 .2004ستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحیة االبروتوكول االختیاري بشأن بیع األطفال و

 جزر القمر
 1993 :تاریخ التصدیق

 ال تحفظات
 .2007ستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحیة االبروتوكول االختیاري بشأن بیع األطفال و
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 جیبوتي

 1990 :تاریخ التصدیق
 ال تحفظات

 ؛)2011(التصدیق على البروتوكول االختیاري حول إشراك األطفال في النزاعات المسلحة 
 .)2011( ستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحیةاالبروتوكول االختیاري بشأن بیع األطفال و

 مصر

 1990 :تاریخ التصدیق
 ال تحفظات

 ؛)2007(التصدیق على البروتوكول االختیاري حول إشراك األطفال في النزاعات المسلحة 
 .)2002( ستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحیةاالبروتوكول االختیاري بشأن بیع األطفال و

 العراق

  1994 :تاریخ التصدیق
 )1(14التحفظات: المادة 

 ؛)2008(التصدیق على البروتوكول االختیاري حول إشراك األطفال في النزاعات المسلحة 
 .)2008( ستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحیةاالبروتوكول االختیاري بشأن بیع األطفال و

 األردن

 1991 :تاریخ التصدیق
 .21و 20و 14التحفظات: المواد 

 ؛)2007(التصدیق على البروتوكول االختیاري حول إشراك األطفال في النزاعات المسلحة 
 .)2006(ستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحیة االبروتوكول االختیاري بشأن بیع األطفال و

 الكویت

 1991 :تاریخ التصدیق
 .21و 7التحفظات: المادتان 

 ؛)2004(التصدیق على البروتوكول االختیاري حول إشراك األطفال في النزاعات المسلحة 
 .)2004(ستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحیة االبروتوكول االختیاري بشأن بیع األطفال و

 لبنان
 1991 :تاریخ التصدیق

 ال تحفظات
 .)2004(ستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحیة االبروتوكول االختیاري بشأن بیع األطفال و

 لیبیا

  1993 :تاریخ التصدیق
 ال تحفظات

 ؛)2004(التصدیق على البروتوكول االختیاري حول إشراك األطفال في النزاعات المسلحة 
 .)2004(ستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحیة االبروتوكول االختیاري بشأن بیع األطفال و

 موریتانیا

 1991 :تاریخ التصدیق
وھو التحفظات: التحفظات على المواد أو األحكام التي قد تتعارض مع معتقدات وقیم اإلسالم، 

 دیانة شعب موریتانیا والدولة الموریتانیة.
 .)2007(ستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحیة االبروتوكول االختیاري بشأن بیع األطفال و

 المغرب
 1993 :تاریخ التصدیق

 ال تحفظات
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 ؛)2002(التصدیق على البروتوكول االختیاري حول إشراك األطفال في النزاعات المسلحة 
 .)2001(ستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحیة االبروتوكول االختیاري بشأن بیع األطفال و

 مان ُ ع  

 1996 :تاریخ التصدیق
 14التحفظات: المادة 

 ؛)2004(التصدیق على البروتوكول االختیاري حول إشراك األطفال في النزاعات المسلحة 
 .)2004(األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحیة  استغاللالبروتوكول االختیاري بشأن بیع األطفال و

 دولة فلسطین

  : ّ         تم  التصدیق
 ال تحفظات

 ؛)2014(التصدیق على البروتوكول االختیاري حول إشراك األطفال في النزاعات المسلحة 
 .)2017(األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحیة  استغاللالبروتوكول االختیاري بشأن بیع األطفال و

 قطر

 1995 :تاریخ التصدیق
 14و 2التحفظات: المادتان 

 ؛)2002(التصدیق على البروتوكول االختیاري حول إشراك األطفال في النزاعات المسلحة 
 .)2001(األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحیة  استغاللالبروتوكول االختیاري بشأن بیع األطفال و

المملكة العربیة 
 السعودیة

 1996 :تاریخ التصدیق
 التحفظات: تحفظات بشأن جمیع المواد التي تتعارض مع أحكام الشریعة اإلسالمیة.
 ؛)2011(التصدیق على البروتوكول االختیاري حول إشراك األطفال في النزاعات المسلحة 

 .)2010(األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحیة  استغاللالبروتوكول االختیاري بشأن بیع األطفال و

 الصومال
 2015 :تاریخ التصدیق

وأي أحكام أخرى من أحكام االتفاقیة تتعارض مع المبادئ العامة  21و 20و 14التحفظات: المواد 
 للشریعة اإلسالمیة.

 السودان

 1990 :تاریخ التصدیق
 ال تحفظات

 ؛)2005(التصدیق على البروتوكول االختیاري حول إشراك األطفال في النزاعات المسلحة 
 .)2004(األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحیة  استغاللالبروتوكول االختیاري بشأن بیع األطفال و

الجمھوریة 
 العربیة السوریة

 1993 :تاریخ التصدیق
 14التحفظات: المادة 

 ؛)2003(التصدیق على البروتوكول االختیاري حول إشراك األطفال في النزاعات المسلحة 
 .)2003(األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحیة  استغاللالبروتوكول االختیاري بشأن بیع األطفال و

 تونس

 1992 :تاریخ التصدیق
 ال تحفظات

 ؛)2003(التصدیق على البروتوكول االختیاري حول إشراك األطفال في النزاعات المسلحة 
 .)2002( األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحیة استغاللالبروتوكول االختیاري بشأن بیع األطفال و
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اإلمارات العربیة 
 المتحدة

 1997 :تاریخ التصدیق
 .21و 17 ،14، 7التحفظات: المواد 

 .)2016(األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحیة  استغاللالبروتوكول االختیاري بشأن بیع األطفال و

 الیمن

 1991 :تاریخ التصدیق
 تحفظاتال 

 ؛)2004(التصدیق على البروتوكول االختیاري حول إشراك األطفال في النزاعات المسلحة 
 .)2004(األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحیة  استغاللالبروتوكول االختیاري بشأن بیع األطفال و

 بروتوكول مابوتو
 2016 :تاریخ التصدیق الجزائر

 ال تصدیق مصر
 2004 :تاریخ التصدیق جزر القمر

 2005 :تاریخ التصدیق جیبوتي
 2004 :تاریخ التصدیق لیبیا

 2005 :تاریخ التصدیق موریتانیا
 ال تصدیق  المغرب

 ال تصدیق الصومال
 ال تصدیق السودان

 2018 :تاریخ التصدیق تونس
 فریقي لحقوق ورفاھیة الطفل؛المیثاق األ

 2003 :تاریخ التصدیق الجزائر
 2004 :تاریخ التصدیق جزر القمر

 2011 :تاریخ التصدیق جیبوتي
 2001 :تاریخ التصدیق مصر

 2000 :تاریخ التصدیق لیبیا
 2005 :تاریخ التصدیق موریتانیا
 ال تصدیق المغرب

 ال تصدیق الصومال
 2005 :تاریخ التصدیق السودان

 ال تصدیق تونس
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            ّ                                     الزواج المب ین في التشریعات الوطنیة للدول العربیةالحد األدنى القانوني لسن 

 . سنة 19السن القانوني لزواج الذكور واإلناث ھو  الجزائر:

 ُ                                                                                      ی سمح بزواج األطفال في ظروف استثنائیة وبإذن من القاضي. وال یجوز للوصي أن یوافق على الزواج  االستثناءات:
 نیابة عن قاصر بدون موافقة القاصر. ومطلوب موافقة الزوج والزوجة ألي زواج.

 )2005(المعدل في عام  1984قانون األسرة لعام 

سنة بالزواج على أساس المنفعة أو الضرورة وعند  19یجوز للقاضي أن یسمح للفتیات والفتیان دون سن  :7المادة 
 التحقق من األھلیة للزواج.

 یجب أن یوافق طرفا الزواج على الزواج.  :9المادة 

الزواج، وال ، سواء كان األب أو أي شخص آخر، من إجبار قاصر تحت وصایتھ على عقد الوصي ُ    ی منع  :13المادة 
ج أي شخص بدون موافقتھ. ّ                       یجوز لھ أن یزو                

س. ُ ی   :33المادة  ست أو لم تتكر  ّ   عتبر الزواج بدون موافقة باطال . وینطبق ھذا الحكم على كل من الزیجات التي تكر               ّ                                             ً                             

 نظام األحوال المدنیة

ُ            لمحكمة قد م نح إذا كان یجب على الموظف أو القاضي التحقق من أعمار الطرفین والتحقق من أن إذن ا :73المادة            
 سنة. 19أي من الطرفین دون 

 ھما وقت عقد الزواج. ُ                                                     ّ ی طلب من الطرفین تقدیم وثائق، مثل شھادة المیالد، تثبت سن   :74المادة 

                                         ً    دینار جزائري على كل ضابط أو قاض ینتھك أیا  من  200على فرض غرامة قدرھا  77تنص المادة  :77المادة 
 إجراءات عقد الزواج أو التسجیل المحددة.

 القانون الجزائي

تبرئة الرجل الذي یختطف فتاة دون سن الثامنة عشرة بدون عنف أو تھدید أو خداع إذا تزوجھا فیما  :326المادة 
              ُ           جاني إال إذا أ لغي الزواج.بعد. وإذا تزوجت الضحیة من مختطفھا، ال یمكن مقاضاة ال

تنص على فرض عقوبة السجن، أو غرامة، أو كلیھما على أي موظف أو قاض یسجل عقد الزواج  :)1(441المادة 
 ).الوصيبدون الموافقة المطلوبة (التي تشمل موافقة المرأة أو 

 سنة للفتیان). 18( للفتیاتسنة  16 الحد األدنى القانوني لسن الزواج ھوالبحرین: 

 سنة بإذن من المحكمة. 16یجوز أن تتزوج الفتاة التي یقل عمرھا عن  االستثناءات:

 )2016(قرار وزیر العدل 

  ُ                                               ی شترط الحصول على إذن من المحكمة الشرعیة من أجل:  )6(9و )5(9المادتان 

 أجنبیة لیست مواطنة من أي من دول مجلس التعاون الخلیجي؛ نسنة م 60زواج بحریني یزید عمره عن  )1(
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 سنة. 50سنة من أجنبي یزید عمره عن  20زواج امرأة بحرینیة یقل عمرھا عن  )2(

 قانون األسرة

ّ                                                     ّ    یحظ ر إجبار امرأة على الزواج ضد إرادتھا، بغض النظر عن سن ھا.  :17المادة     

ال یجوز تزویج فتاة دون السادسة عشرة من العمر إال بإذن من المحكمة الشرعیة، بعد التحقق من مالءمة  :20المادة 
 الزواج. 

 یلزم موافقة الطرفین على الزواج. :25المادة 

                                                                 ً  یجب التعبیر عن الموافقة بعبارات مفھومة واضحة، سواء صراحة أو ضمنا .  :27و 26المادتان 

 القانون الجزائي؛

جرائم االغتصاب أو االعتداء الجنسي أو األفعال غیر األخالقیة  ن ُ                                ی عفى الجاني من المالحقة الجنائیة ع :353 المادة
 إذا تزوجت المرأة ضحیة الجریمة من الجاني.

 سنة. 18 السن القانوني لزواج الذكور واإلناث ھو: القمر جزر

 قضائیة.یمكن للقاصر أن یتزوج بموافقة االستثناءات: 

 2005قانون األسرة، 

 .سنة 18: السن القانوني لزواج الذكور واإلناث ھو 14المادة 

 یجوز للقاضي أن یأذن بالزواج دون السن القانونیة في ظروف معینة وإذا وافق كال الزوجین. :15المادة 

 القانون الجزائي

  ُ                                      ً                                                ت فرض غرامات على كل من یسمح بالزواج وفقا  للقانون العرفي مع طفل/طفلة دون سن الثالثة عشرة. :299المادة 

 .سنة 18السن القانوني لزواج الذكور واإلناث ھو  جیبوتي:

                           ُ              أو بموافقة القاضي إذا لم ت منح الموافقة.  الوصيیمكن للقاصر الزواج بموافقة االستثناءات: 

نة األسرة، القانون رقم  ّ                       مدو   2002لعام  152  

 المرأة.الوصي على یتم الزواج بموافقة الزوجین و :7المادة 

 الوصيسنة، لكن یمكن للقاصر الزواج بموافقة  18ن الزواج للذكور واإلناث ھو              ِ الحد األدنى لس   :14و 13المادتان 
                           ُ              أو بموافقة القاضي إذا لم ت منح الموافقة. 

                  ً       كان أم أنثى، ووفقا  ألحكام   ً ا  یجوز لألب أو ممثلھ، للجد أو ممثلیھ، الموافقة على زواج الطفل القاصر، ذكر :16المادة 
 .14المادة 

جل والمرأة حضور زفافھما بأنفسھما أو بالوكالة. یجوز لمن یوافق على زواج قاصر أن یفعل یمكن للر :17المادة 
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         ً                                                  ذلك أیضا  بالوكالة. كما یمكن للوصي أن یمارس حقوقھ بالوكالة.

 .سنة 18السن القانوني لزواج الذكور واإلناث ھو  مصر:

  2008لعام  126 قانون الطفل رقم

 سنة. 18: الحد األدنى لسن الزواج ھو 2المادة 

 .سنة 18السن القانوني لزواج الذكور واإلناث ھو  العراق:

یجوز، في الظروف االستثنائیة وبإذن من القاضي والوصي القانوني، السماح بالزواج لإلناث دون سن االستثناءات: 
 الثامنة عشرة.

 2005دستور عام 

ّ                                              تضمن حمایة األمومة والطفولة والشیخوخة، كما تحظ ر جمیع أشكال العنف واإلیذاء في األسرة والمدرسة  :29المادة                                              
 والمجتمع.

                                                     ً                                              تضمن حریة العراقیین في التزامھم بأحوالھم الشخصیة وفقا  ألدیانھم أو طوائفھم أو معتقداتھم أو خیاراتھم،  :41المادة 
ّ       والقانون ینظ م ذلك.             

 الجزائيالقانون 

سمح لمرتكب االغتصاب باإلفالت من العقاب بالزواج من المرأة التي اغتصبھا. إذا تزوج الجاني  ُ ی   :398المادة 
                                                    ً بصورة قانونیة من الناجیة، یصبح اإلجراء القانوني باطال .

 د)                                     ّ ، قانون األحوال الشخصیة والتعدیالت (موح  1959لعام  )188(القانون رقم 

 سنة.  18، ینبغي أن یكون طرفا العقد قد بلغا     ً الحا  كي یكون الزواج ص :1-7المادة 

سنة، بإذن قضائي وبعد الحصول على  15استثنائي، بزواج األطفال الذین تبلغ أعمارھم  بشكلسمح،  ُ ی   :8المادة 
 موافقة الوصي القانوني.

ال یحق ألي قریب أو غیر قریب أن یفرض الزواج على أي شخص بدون موافقة ھذا األخیر. قد تصل مدة  :9المادة 
 سنوات حسب درجة النسب أو القربى.  10الحكم إلى 

  2008لعام  15                          ّ                              قانون األحوال الشخصیة المعد ل في إقلیم كردستان العراق رقم

الزواج، یجوز للقاضي أن یأذن بالزواج إذا ثبتت أھلیة  إذا رغب طفل في السادسة عشرة من عمره في :5المادة 
. وإذا امتنع الوصي، یدعوه القاضي إلى بیان موافقتھ الوصيالشخص وقدرتھ البدنیة وبعد الحصول على موافقة 

               ً                                        أو قدم اعتراضا  ال یستحق النظر فیھ، یسمح القاضي بالزواج. الوصيخالل فترة محددة. وإذا لم یعترض 

 ، قانون مكافحة العنف المنزلي في إقلیم كردستان العراق2011لعام  8 القانون رقم

ف الزواج القسري وزواج رجلین من أخت بعضھما البعض وزواج القص ر كشكل من أشكال العنف  :2المادة  ّ                       تعر                                                            ّ   
 المنزلي. 
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 .سنة 18السن القانوني لزواج الذكور واإلناث ھو  األردن:

سنة أو أكثر كما ھو محدد من  15للقاضي سلطة تقدیریة للموافقة على زواج القاصر الذي یبلغ من العمر االستثناء: 
 جانب قضاة المحاكم الشرعیة.

 2010لعام  36 ت رقم ّ ق  وقانون األحوال الشخصیة الم
 یجب أن یوافق العروس والعریس المحتمالن على الزواج. :7و 6المادتان 

 سنة للذكور واإلناث. 18الزواج ھو   ّ ن                    ِ (أ): الحد األدنى لس  10المادة 
 1960م لعا 16 األردني رقمقانون العقوبات 

 یعاقب بالسجن لمدة تتراوح بین شھر وستة أشھر كل من: :)3)(2(279 المادة

یتزوج فتاة أو یؤدي أو یساعد بأي شكل من األشكال في أداء مراسم زواج فتاة دون الخامسة عشرة من العمر؛  -1
 أو
    ً               عاما ، بدون أن یكون  18یؤدي أو یساعد بأي شكل من األشكال في أداء حفل زواج فتاة دون سن  أو یتزوج فتاة -2

               ً                                                      قد اعترف مسبقا  بأن الوصي على الفتاة أعطى موافقتھ على مثل ھذا الزواج.

ّ             أشھر وسنة أي شخص فض  غشاء بكارة  3                        ُ                            ما لم یستحق عقوبة أشد، ی عاقب بالسجن لمدة تتراوح بین  :)1(304ة الماد                   
ّ                                        عاما ، بعد أن وعد بالزواج منھا. كما أن  على الجاني ضمان الحفاظ على عذریتھا.    15فتاة عذراء بلغت من العمر                                  ً     

 للفتیان. سنة 17وللفتیات  سنة 15ن الزواج ھو              ِ الحد األدنى لس   الكویت:
 یجوز لألنثى أن تتزوج قبل الحد األدنى لسن الزواج إذا بلغت.االستثناء: 

 1984لعام  51قانون األحوال الشخصیة رقم 
ّ                     َ على عرض ی قد م لوصي العروس المحتم    ُ               ً ی عقد الزواج بناء   :8المادة   لة أو من یمثلھا.                      َ لة وقبول العروس المحتم           ُ 
 .    ً الحا  یجب أن یكون الطرفان في سن البلوغ لكي یكون الزواج ص :24المادة 
 سنة للفتیان. 17سنة للفتیات و 15الحد األدنى لسن الزواج ھو  :26المادة 
 یمكن للقاضي أن یلعب دور الوصي في غیاب أقارب ذكور. :29المادة 
 القاضي بالزواج.لة أن تطلب إذن                                          َ إذا عارض الوصي الزواج، یجوز للعروس المحتم   :31المادة 

یجوز للوصي أن یتزوج من المرأة الخاضعة لوصایتھ شریطة عدم وجود عالقة قربى وثیقة الصلة بینھما  :32المادة 
 وإذا وافقت على الزواج.

 الزواج بالضرورة.                          ً                                      یجب أن یكون الزواج موثقا  بشھادة زواج رسمیة؛ عدم التسجیل ال یبطل :92المادة 

 القانون الجزائي

                       ُ            ً         ُ                                            تسمح بارتكاب فعل كان لی عتبر إجرامیا  إذا "ارت كب بحسن نیة"، شریطة أن یكون الجاني قد امتثل  :28المادة 
 لمحدودیات ذلك الحق.

 .الوصيمختطف المرأة من المسؤولیة الجنائیة إذا تزوج الضحیة بإذن من  عفى ُ ی   :182المادة 
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یختلف الحد األدنى لسن الزواج بین الطوائف الدینیة. وعلى الرغم من أن معظم الطوائف الدینیة تحدد الحد  لبنان:
 عشرة بالزواج. ، فإن جمیع الجماعات الدینیة تسمح للفتیات دون سن الثامنةسنة 18 ـاألدنى لسن الفتیان ب

سنوات ممكن إذا تم منح الموافقة.  9                 ّ                                       بین المسلمین السن ة والشیعة، زواج فتیات ال تتجاوز أعمارھن  االستثناءات:
سنة ونصف. في الكنیسة  12ضمن الطائفة الیھودیة، یجوز الزواج في صفوف الفتیات الالتي ال تتجاوز أعمارھن 

ج عن عمر الرابعة عشرة.  ّ                        األرثوذكسیة السوریة واألرمنیة األرثوذكسیة، یمكن للفتاة أن تتزو                                                             

 قوانین األحوال الشخصیة

 .18 ً                                     ا  لألحوال الشخصیة للطوائف البالغ عددھا قانون 15یوجد 

سنوات ممكن إذا تم منح الموافقة.  9                 ّ                                       بین المسلمین السن ة والشیعة، زواج فتیات ال تتجاوز أعمارھن  االستثناءات:
سنة ونصف. في الكنیسة  12ضمن الطائفة الیھودیة، یجوز الزواج في صفوف الفتیات الالتي ال تتجاوز أعمارھن 

ج عن عمر الرابعة عشرة.األرثوذك ّ                       سیة السوریة واألرمنیة األرثوذكسیة، یمكن للفتاة أن تتزو                                                      

 القانون الجزائي

ً       ً                                               تعتبر ممارسة الجنس مع قاصر اعتداء  جنسیا  على قاصر. ویعتبر االتصال الجنسي مع قاصر دون سن  :505المادة                                  
الخامسة عشرة جریمة جنائیة (بغض النظر عن الموافقة). ویعاقب بالحبس مدة تتراوح بین شھرین وسنتین كل من 

        ّ                     رة. وتطب ق أحكام السجن لفترات سنة لكن لم تبلغ سن الثامنة عش 15یمارس الجنس مع قاصر یزید عمرھا على 
           ّ         ینھما، تتوق ف الدعوى ب صالح زواج قیامسنة. وفي حال  15و 12سنة أو ما بین  12أطول إذا كان عمر الضحیة دون 

 الجزائیة.

یعاقب الرجل الذي یغوي فتاة عذراء بوعد بالزواج، ما لم یفرض تصرفھ عقوبة أشد، بالسجن لمدة  :518المادة 
ً الحا  مالیین لیرة أو إحدى العقوبتین [..] وفي حال كان الزواج ص 5و 3وغرامة تتراوح بین أشھر  6تصل إلى       

             ّ                  بینھما، تتوق ف الدعوى الجزائیة.

[في الجزء الغربي من  سنة 18[في الجزء الشرقي من البلد] و سنة 20الحد األدنى القانوني لسن الزواج ھو  لیبیا:
 البلد]. ومن غیر الواضح ما ھو القانون المعمول بھ في الجزء الجنوبي من البلد. 

یجوز، في الظروف االستثنائیة وبإذن من القاضي والوصي القانوني، السماح بالزواج دون سن الثامنة  االستثناءات:
عشرة. یعفي القانون مرتكب االغتصاب، بما في ذلك االعتداء الجنسي على قاصر، إذا تزوج الجاني من ضحیتھ؛ 

ع القاضي االرتباط ببساطة. ّ                         یشر     

 (الجزء الشرقي من الدولة) 1984من األحوال الشخصیة،  10 القانون رقم

 الوصي          ً                                                                      الشخص مؤھال  للزواج في سن الثامنة عشرة. یمكن أن یحدث الزواج قبل ھذا العمر بموافقة   ُ   ی صبح :6المادة 
              ً          ً                       إذا بدا مفیدا  أو مناسبا  لكال الطرفین المعنیین. 

 ر الزواج القسري.    ّ تحظ   :8المادة 

ـ  1984حدد القانون األصلي الذي صدر في عام      ً                                      عاما ، ولكن منذ التعدیل الذي أجراه المؤتمر  20الحد األدنى للزواج ب
ُ  ّ                            ، خ ف ض الحد األدنى لسن الزواج إلى 2015الوطني العام في عام  ، وھو 2015لعام  14    ً                   عاما  بموجب القانون رقم  18  

 نافذ في الجزء الغربي من البلد. 
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 ائيالقانون الجز

                                    ّ                  ئ المغتصب إذا تزوج من ضحیتھ ولم یطل قھا قبل ثالث سنوات.   ّ تبر   :424المادة 

 .سنة 18السن القانوني للزواج ھو  موریتانیا:

یتعلق االستثناء بالفتاة التي تعرب عن رغبتھا في الزواج، واألمر متروك لنظام العدالة للبت في االستثناءات: 
 المسألة.

 )2001( الشخصیةقانون األحوال 

                                ّ                                                   لكي یتم عقد الزواج، یجب أن تتوف ر العناصر التالیة: الزوجان، الوصي، المھر والموافقة. :5المادة 

سنة أن یتزوج. ویجوز أن یتزوج شخص ذو إعاقة  18یجوز ألي شخص سلیم العقل ال یقل عمره عن  :6المادة 
 مصلحة واضحة في الزواج. ھذا األخیرإذا رأى  الوصيعلى ید 

تمارس الوصایة لصالح المرأة. ال یجوز أن تتزوج المرأة التي بلغت سن الرشد بدون موافقتھا وحضور  :9المادة 
 . الوصي

دة أو باستخدام أي تعبیر مقبول في الممارسة.                َ العبارات المعتم  الذین یلفظون  ُ                          ی عقد الزواج بموافقة األطراف  :26المادة 
                       ً                                                                                ّ  وإذا لم یكن الشخص قادرا  على التعبیر عن نفسھ، یمكن التعبیر عن الموافقة الصالحة إما كتابة أو بأي عالمة تعب ر 

 عن الرغبة في ذلك على وجھ الیقین. 

 بشأن الحمایة القضائیة لألطفال: 015-2005 القانون رقم

                                                      ّ                                   یعاقب األب أو األم الذي ال یفي بالتزاماتھ القانونیة الى حد  تعریض صحة طفلھ أو سالمتھ أو رفاھھ  :41المادة 
    ً             ألفا  ومئة وعشرین  80أشھر وسنة واحدة وبغرامة تتراوح بین  6األخالقي أو تعلیمھ للخطر بالسجن لمدة تتراوح بین 

 ألف أوجویاس. 

على الطفل والذین یطلبون تسجیل زواج الطفل والسلطات التي تشرع یعاقب الوالدان واألشخاص الذین لدیھم سلطة 
أشھر وبغرامة تتراوح  6و 3بالسجن لمدة تتراوح بین  ،في التسجیل بدون احترام السن القانونیة للزواج والموافقة

 بین مائة ألف ومئتي ألف أوجویاس.

 .سنة 18السن القانوني لزواج الذكور واإلناث ھو  المغرب:

یمكن للوالدین التقدم بطلب تنازل من القاضي للسماح بالزواج دون السن القانونیة بموافقة مستنیرة من  االستثناءات:
القاصر. یجوز للقاضي أن یأذن بالزواج دون السن القانونیة بعد النظر في األسباب التي تبرر الزواج، وبعد االستماع 

 ألدلة الطبیة، أو بعد إجراء "تحقیق اجتماعي".إلى آراء الوالدین أو األوصیاء وبمساعدة ا

 قانون األسرة

 سنة.  18السن القانوني لزواج الذكور واإلناث ھو  :19المادة 

یجوز للقاضي أن یأذن بالزواج دون السن القانونیة بعد النظر في األسباب التي تبرر الزواج، وبعد  :20المادة 
 وبمساعدة األدلة الطبیة، أو بعد إجراء "تحقیق اجتماعي". االستماع إلى آراء الوالدین أو األوصیاء
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                                                     ّ                                          یتوقف زواج القاصر على موافقة الوصي القانوني علیھ. یعب ر الوصي القانوني عن موافقتھ بالتوقیع، الى  :21المادة 
جانب القاصر، على التماس اإلذن بالزواج وبحضوره أثناء إبرام عقد الزواج. وإذا رفض الوصي القانوني للقاصر 

                                    ً            الموافقة، یصدر قاضي شؤون األسرة حكما  في المسألة.

                                                     ّ                                          یتوقف زواج القاصر على موافقة الوصي القانوني علیھ. یعب ر الوصي القانوني عن موافقتھ بالتوقیع، الى  :44المادة 
جانب القاصر، على التماس اإلذن بالزواج وبحضوره أثناء إبرام عقد الزواج. وإذا رفض الوصي القانوني للقاصر 

                                    ً            الموافقة، یصدر قاضي شؤون األسرة حكما  في المسألة.

 ةالنشر

العروس  لحةتطلب من المدعین العامین أن یكفلوا مراعاة أحكام االلتماسات المتعلقة بتراخیص زواج األطفال لمص
 والعریس.

 بشأن مكافحة العنف ضد المرأة 103.13/2018القانون رقم 

وثالثین  أشھر وسنة واحدة وبغرامة تتراوح بین عشرة آالف 6یعاقب بالسجن لمدة تتراوح بین  :1-2-503المادة 
ألف درھم أو بإحداھما فقط كل من أجبر اآلخر على الزواج عن طریق العنف أو التھدید. وتضاعف ھذه العقوبات 

كب ھذا اإلكراه على الزواج عن طریق العنف أو التھدید ضد قاصر، أو ضد امرأة بسبب جنسھا، أو امرأة        ُ إذا ارت  
على شكوى یقدمھا الشخص الذي مورس علیھ                    ً مكن االدعاء إال بناء  لدیھا إعاقة أو معروفة بعجزھا العقلي [...] وال ی

                                                                                         ً       اإلكراه. ویوضع حد لالدعاء إذا تنازل صاحب الشكوى عن حقھ في ذلك. وبعد ھذا التنازل، ینتفي أیضا  مفعول 
 القرار القضائي إذا صدر.

 سنة. 18 الحد األدنى لسن الزواج ھومان:        ُ سلطنة ع  

ّ                                    یحظ ر زواج األشخاص الذین تقل أعمارھم عن  االستثناءات: سنة إال إذا وافق علیھ القاضي بعد التحقق من أن  18  
                   ً الزواج سیكون مفیدا .

 قانون األحوال الشخصیة

 سنة للذكور واإلناث. 18الحد األدنى لسن الزواج ھو  :7المادة 

ّ                                    یحظ ر زواج األشخاص الذین تقل أعمارھم عن  :10المادة  سنة إال إذا وافق علیھ القاضي بعد التحقق من أن  18  
                   ً الزواج سیكون مفیدا .

ُ  ی شترط في العادة إذن   :11المادة   لزواج المرأة.  الوصي ُ                 

 أن یعقد الزواج بموافقة المرأة. الوصيعلى  :19المادة 

 2010/55المرسوم الملكي رقم 

ل الدولة التدخل كوصي.م الوصيمنع ی ّ                      ن عرقلة قرار المرأة بالزواج ممن اختارتھ ویخو                                              

 17وللفتیان في الضفة الغربیة، سنة  16للفتیات و سنة 15الحد األدنى للسن القانوني للزواج ھو  دولة فلسطین:
 للفتیان في قطاع غزة.  سنة 18وللفتیات  سنة

 یمكن للفتاة أن تتزوج في سن الرابعة عشرة إذا وافق القاضي على الزواج باعتباره في مصلحة الطفلة.  االستثناءات:
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 (الضفة الغربیة) 1976قانون األحوال الشخصیة األردني لعام 

 سنة من العمر. 15سنة وأن تكون األنثى قد بلغت  16شترط أن یكون الذكر قد بلغ  ُ ی   :5المادة 

 :6المادة 

الزواج الوصي من غیر األب                                                                   َ وللقاضي الحق في تزویج عذراء بلغت الخامسة عشرة من عمرھا في حال منع   -1
 أو الجد بدون سبب مشروع.

                                           ُ                                                        وفي حال منعھا والدھا أو جدھا من الزواج، ال ی ؤخذ برأیھا إال إذا بلغت الثامنة عشرة من العمر وكان المنع  -2
 بدون سبب مشروع.

 20سنة من العمر في حال كان خطیبھا أكبر منھا بأكثر من  18ام عقد زواج مع امرأة لم تبلغ  ُ       ی منع إبر :7المادة 
                                                  ّ                     سنة، ما لم یتحقق القاضي من موافقتھا واختیارھا وتثب ت من مصلحتھا في ذلك.

 (قطاع غزة) 1954لعام  303 القانون المصري لحقوق األسرة، اإلصدار رقم

تقتضي أھلیة الزواج أن یكون الذكر في الثامنة عشرة من عمره أو أكثر وأن تكون األنثى في السابعة  :5المادة 
 الوصيعشرة من عمرھا أو أكثر. وتقتضي قوانین األحوال الشخصیة للمسلمین من المرأة الحصول على موافقة 

 من أجل الزواج. 

ن العمر، أنھ بلغ سن الرشد، یحق للقاضي أن یسمح لھ         ّ                                في حال اد عى مراھق لم یبلغ الثامنة عشرة م :6المادة 
 بالزواج.

        ّ                                                                                 في حال اد عى مراھق لم یبلغ الثامنة عشرة من العمر، أنھ بلغ سن الرشد، یحق للقاضي أن یسمح لھ  :7المادة 
 بالزواج.

ج القاصر الذكر الذي لم یبلغ  :8المادة  ّ                             ال یجوز ألحد أن یزو   9سنة من العمر أو القاصر األنثى التي لم تبلغ  12                
 سنوات من العمر.

ّ   في حال قامت امرأة أتم ت  :9المادة                                     ُ    تھا بالزواج من رجل، على القاضي أن ی علم                              ّ سنة من العمر بإبالغ القاضي بنی   17                    
 أو كان اعتراضھ غیر مفھوم، یسمح لھا القاضي بالزواج. صيالوبذلك. وإذا لم یعترض  الوصي علیھا

                                                                                    ُ    یكون الوصي الشرعي في الزواج أحد أقرباء األب في الترتیب المتسلسل. وفي حال عدم وجوده، ت حال  :11المادة 
 الوصایة إلى القاضي.

 2004لعام  7 قانون الطفل رقم

 سنة. 18الطفولة ھي  :1المادة 

 1960لعام  16 القانون الجزائي رقم

 یعاقب بالسجن لمدة تتراوح بین شھر وستة أشھر كل من: :279المادة 

 ّ                                                                                           أد ى عن علم أو ساعد في أداء حفل زواج یتعارض مع أحكام قانون حقوق األسرة، أو أي قانون آخر ینطبق  -1
 على الشریك؛ أو

 عشرة من العمر؛ أو              ّ                                               تزوج فتاة أو أد ى أو ساعد في أداء مراسم زواج فتاة دون الخامسة  -2
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    ً                             ً           عاما ، بدون أن یكون قد اعترف مسبقا  بأن الوصي  18 ّ                                     أد ى أو ساعد في أداء حفل زواج فتاة دون  أو تزوج فتاة -3
 على الفتاة أعطى موافقتھ على مثل ھذا الزواج.

 :294المادة 

 العمر؛یعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة كل من مارس الجنس مع أنثى دون الخامسة عشرة من  -1

ّ                                                                 ال تقل  العقوبة عن خمس سنوات إذا كانت الضحیة دون الثانیة عشرة من العمر. -2      

 یعاقب بالسجن لمدة ال تتجاوز سنة واحدة كل من یمارس الجنس غیر المرغوب فیھ مع: :305المادة 

 شخص آخر، ذكر او انثى، دون الخامسة عشرة من العمر؛ أو -1

 سنة من العمر، ولكن بدون موافقتھا. 15امرأة أو فتاة بلغت  -2

 (قطاع غزة) 1936لعام  74 القانون الجزائي رقم

 كل من: :182المادة 

 أو ؛                                                               ّ                     یحتفل عن علم أو ھو طرف في االحتفال بزواج یتعارض مع القانون المطب ق على طرفي ھذا الزواج -أ

ج أو یحتفل أو یساعد بأي صفة أو لھ  -ب ّ                                   یتزو   أو ؛عالقة باالحتفال بزواج أنثى دون الخامسة عشرة من العمر   

ج أو یحتفل أو یساعد  -ج ّ                     یتزو  أو لھ عالقة باالحتفال بزواج أنثى دون الثامنة عشرة من العمر بدون التأكد بأي صفة    
 6لسجن لمدة    ً                                                           ً                          أوال  من موافقة الوالدین أو الوصي على األنثى المذكورة، یكون مذنبا  بارتكاب جنحة ویكون عرضة ل

 أشھر.

من ھذا  182كون وسیلة دفاع جیدة مقابل التھمة الموجھة بموجب الفقرة (ب) من الجزء ییجوز أن  :183المادة 
  القانون اإلثبات:

 ؛بأن الزواج تم بموافقة أي والد (الوالدین) أو وصي (أوصیاء) لألنثى -أ

 و ؛بأن األنثى قد بلغت وقت الزواج -ب

ة تتبع عملیة تكریس الزواج.بوجود  -ج ض االنثى آلثار جسدیة مضر  ّ                           شھادة في وقت الزواج تفید بعدم احتمال تعر                        ّ                                         

 للفتیات. سنة  16للفتیان و سنة 18الحد األدنى لسن الزواج ھو  قطر:

   ُ                                                                                 ال ی سمح بالزواج دون الحد األدنى للسن إال بعد موافقة أوصیاء كال الطرفین، وموافقة الزوجین  االستثناءات:
 المزمع زواجھما، وإذن القاضي.

 2006قانون األسرة لعام 

 سنة للفتیات.  16سنة للفتیان و 18الحد األدنى لسن الزواج ھو  :16المادة 

   ُ                                                                                        ال ی سمح بالزواج دون الحد األدنى للسن إال بعد موافقة أوصیاء كال الطرفین، وموافقة الزوجین المزمع  :17المادة 
 زواجھما، وإذن القاضي. 
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 العروس، بغض النظر عن سنھا، أن یبرم عقد زواجھا بإذن منھا. الوصي علىعلى  :28المادة 

الوصي الزواج. یجوز للفتاة الزواج بعد سن البلوغ بموافقة          ً                لیس محددا  الحد األدنى لسن  المملكة العربیة السعودیة:
 . علیھا

 للفتیات. سنة 16یوصي مجلس الشورى بأن یكون الحد األدنى لسن الزواج 

ج. وإذا رفض  الوصيتحتاج األنثى الى موافقة  ّ             كي تتزو  الموافقة على الزواج، یجب على األنثى أن تتقدم  الوصي      
بطلب للحصول على أمر من المحكمة. وفي ھذه الحاالت، یتولى القاضي دور الوصي ویجوز لھ الموافقة على 

 الزواج.

 . سنة 18السن األدنى لزواج الذكور واإلناث ھو  الصومال:

. وإذا رفض الوصي علیھنسنة الزواج بموافقة  18و 16یمكن لإلناث الالتي تتراوح أعمارھن بین  االستثناءات:
 الوصي الموافقة، یجوز للقاضي أن یمنح اإلذن للفتیات بالزواج بدون موافقة الوصي في ظروف استثنائیة.

 قانون األسرة

. وإذا الوصي علیھنسنة الزواج بموافقة  18و 16یمكن لإلناث الالتي تتراوح أعمارھن بین  :17و 16المادتان 
 رفض الوصي الموافقة، یجوز للقاضي أن یمنح اإلذن للفتیات بالزواج بدون موافقة الوصي في ظروف استثنائیة. 

 1962القانون الجزائي الصادر عام 

بالعنف أو التھدید أو الخداع سنوات كل من اختطف أو احتجز  3واحدة ویعاقب بالسجن لمدة تتراوح بین سنة 
                  ً           ألغراض الزواج شخصا  غیر متزوج.

 ت لجمھوریة الصومال االتحادیة ّ ق  والدستور الم

الرجل والمرأة، أو إذا لم یبلغ أي من الطرفین  كل من                      ً                       ال یكون الزواج قانونیا  بدون الموافقة الحرة من :)1(28المادة 
 ج.سن النض

 سنة.  18 السن األدنى لزواج الذكور واإلناث ھوالسودان: 

  تسمح مواد أخرى بالزواج دون السن القانوني في بعض الحاالت.االستثناء: 

 قانون األحوال الشخصیة

 المرأة أن یوافق على الزواج.  الوصي علىیجب على  :25المادة 

یلزم موافقة الطرفین على الزواج. یمكن للقاضي منح الموافقة إذا رفض الوصي الموافقة بدون مبرر.  :34المادة 
 ویجوز للوصي أن یطلب من المحكمة إلغاء الزواج إذا رأى الوصي أن الزوج غیر مناسب ألسباب أخالقیة أو دینیة. 

 
              ّ الدستور الموق ت

       ُ                 ُّ          ُّ                                األساسیة  في المجتمع، ویحق  لھا التمت ع بحمایة القانون. عند بلوغ السن      ُ          ُ         ُ  األسرة  ھي الخلیة  الطبیعیة  و: )1(15 المادة
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 .                 ً                                              المعترف بھ قانونا ، یجوز للرجل والمرأة الزواج، مع الموافقة [...]

                                                                                   ّ   تحمي الدولة حقوق الطفل على النحو المنصوص علیھ في االتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة التي صد ق : )5(32 المادة
 علیھا السودان.

 1991قانون األحوال الشخصیة للمسلمین في السودان، 

بإذنھا وموافقتھا على الزوج والمھر. تكون كلمتھا  الوصي علیھا ُ                                ی عقد زواج المرأة البالغة من جانب  :)1(34المادة 
ّ        قاطعة بشأن بلوغھا ما لم یتعارض ذلك مع ما ھو جلي  وواضح.                                                

ّ                                                              إن  تأكید المرأة البكر العذراء بشكل صریح أو ضمني ضروري إذا أبرم  :)2(34الجزء  عقد زواجھا  الوصي علیھا 
             ً وأبلغھا الحقا .

أن  الوصي                                             ً           اصر أن یبرم عقد زواجھا ما لم یمنح القاضي إذنا  بذلك. على ال یجوز لوصي الفتاة الق :)3(40الجزء 
                                                                                             ُ              یثبت أن الزواج سیعود بالفائدة على الفتاة القاصر، وأن الزوج مناسب، وأن الزوج یدفع المھر الذي ی دفع في العادة 

 للنساء في وضع مشابھ.
 رام عقد الزواج. وھو سن األھلیة القانونیة إلب -سنة  18سن الرشد ھو  :215المادة 

 .لإلناثسنة  17للذكور و سنة 18الحد األدنى لسن الزواج ھو  الجمھوریة العربیة السوریة:

ً     یمكن للقضاة أن یأذنوا بزواج فتاة ابتداء  من  االستثناءات: سنة. وإذا أرادت فتاة في السابعة عشرة من عمرھا  13                                      
 الزواج ولم یعترض الوصي، یأذن القاضي بزواج الفتاة.

 قانون األحوال الشخصیة

ً     سنة للفتاة. یمكن للقضاة أن یأذنوا بزواج فتاة ابتداء  من  17سنة للصبي و 18ھلیة الزواج في سن تقوم أ :16المادة                                                    
 سنة. وإذا أرادت فتاة في السابعة عشرة من عمرھا الزواج ولم یعترض الوصي، یأذن القاضي بزواج الفتاة. 13

إذا بلغ مراھق بعد إكمال عید میالده الخامس عشر أو إذا بلغت مراھقة بعد إكمال عید میالدھا الثالث  :18المادة 
ن إذا تأكد من صدق الطلب ومن كفاءة الجسد لدى                          ُ                           عشر وطلب أحدھما الزواج، ی فرض ما یلي: یعطي القاضي اإلذ

 االثنین. مطلوب موافقة الوصي إذا كان األب أو الجد.

إذا أكملت الفتاة عید میالدھا السابع عشر وأرادت الزواج، یطلب القاضي من الوصي إبداء رأیھ. وإذا لم  :20المادة 
 .یعترض الوصي، یأذن القاضي بالزواج بشرط الكفاءة القانونیة

  ُ                       ً       ً                             ً               ت عتبر موافقة الزوجة شرطا  أساسیا  للزواج ولن یكون الزواج صالحا  بدون الموافقة. :26-21المادة 

 سنة. 18 الحد األدنى لزواج الذكور واإلناث ھوتونس: 

للمرأة حریة الموافقة على الزواج وإبرام عقد الزواج مباشرة، بدون اشتراط الحصول على موافقة األب  االستثناءات:
 أو الوصي. في حاالت استثنائیة، یمكن إبرام عقد زواج دون السن المحدد بعد الحصول على إذن خاص من المحكمة.

  2007قانون األحوال الشخصیة لعام 

 ال یجوز عقد الزواج إال بموافقة الزوجین. :3المادة 
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 سنة. 18الحد األدنى لزواج الذكور واإلناث ھو  :5المادة 

 بعد الحصول على إذن خاص من المحكمة  یمكن في حاالت استثنائیة إبرام عقد زواج دون السن المحدد :6المادة 
 منح إال ألسباب جدیة ولما فیھ مصلحة الزوجین.   ُ ال ی  

 للذكور واإلناث. سنة 18السن القانوني للزواج ھو  عربیة المتحدة:اإلمارات ال

 غیر أنھ یجوز لألفراد الذین بلغوا أن یتزوجوا قبل سن الثامنة عشرة بموافقة قضائیة.االستثناءات: 

 )2005(قانون األحوال الشخصیة 

سنة. في ظروف استثنائیة، یجوز لألشخاص الذین تقل  18السن القانوني لزواج الذكور واإلناث ھو  :30المادة 
 ألشخاص.على موافقة القاضي الذي یتحقق من مصالح ا            ً الزواج بناء   ،أعمارھم عن ذلك

 ُ                                                ً            ّ                                ی عتبر والد المرأة الوصي علیھا؛ لكن إذا كان متوفیا  أو غیر متوف ر، تنتقل الوصایة إلى أقارب ذكور  :35المادة 
                    ّ                     ً                              آخرین. وفي ظروف معی نة، یجوز للمحكمة أیضا  أن تلعب دور الوصي على الزواج.

 للمرأة الحق في اختیار زوجھا؛ موافقتھا وتوقیعھا یحددان صالحیة العقد.  :39المادة 

ّ                                                  ال یوجد حالیا  حد أدنى قانوني لسن الزواج. یحظ ر قانون األحوال الشخصیة االتصال الجنسي مع فتاة قبل : الیمن                               ً            
 سنة. 15 تجاوزتسن البلوغ، حتى لو 

 1992لعام  20 قانون األحوال الشخصیة رقم

ّ                                                                    یحظ ر قانون األحوال الشخصیة االتصال الجنسي مع فتاة قبل سن البلوغ، حتى لو  :15المادة  سنة.  15تجاوزت   
                           ً                               زواج الفتى غیر صالح قانونا  ما لم یثبت أن الزواج ھو لخیره.

                                                    ّ       ً               إذا تزوجت المرأة بدون إذن الوصي علیھا، یحق لھ أن یقد م طلبا  بإلغاء زواجھا. :16المادة 

                                                ّ                               ة أن تلجأ إلى القضاء إذا شاءت رفض الزواج الذي رت بھ لھا الوصي. وإذا لم یقبل وصي یجوز للمرأ :18المادة 
المرأة أو أقرب أقربائھا أمر القاضي، یمكن للقاضي أن یضطلع بدور الوصي على المرأة. وینص القانون على 

د زفافھا. ویكفي صمت لزواج، على الرغم من أنھ ال یسمح للمرأة بالتوقیع على عقعلى اموافقة المرأة  ضرورة
 العروس العذراء للداللة على الموافقة على الزواج. 

                          ً                                       على المرأة المتزوجة سابقا  وحدھا اإلعراب عن موافقتھا على الزواج.   :23المادة 
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