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 العام: اإلطار 

األطفال، تنفیذًا للتوص�ة التي صدرت عن المنتدى اإلقل�مي حول تمكین الفت�ات، الرام�ة إلى وضع حد لزواج  
�التعاون والشراكة مع مكتب الدول العر��ة لصندوق األمم المتحدة للسكان، نظمت جامعة الدول العر��ة، قطاع الشؤون و 

للفت�ات في المنطقة    ي االجتماع�ة / إدارة المرأة واألسرة والطفولة، ندوة إقل�م�ة عبر  المنصة الرقم�ة حول "الزواج القسر 
الهادفة و   2020من الندوات المتخّصصة المنبثقة عن المنتدى الذي ُعقد في د�سمبر عام  ضمن سلسلة  وذلك  العر��ة"  

 أكبر قدر من االهتمام لكل قض�ة والخروج �أفضل الممارسات للقضاء علیها.إلى إیالء 

تنتشر ممارسة تزو�ج األطفال في �ل أقال�م العالم تقر��ا بتفاوت �بیر بینها في انتشارها وحّدتها، وال تستثنى  
اآلخر  من ذلك المنطقة العر��ة، التي و�ن ت�قى الممارسة في �عضها ضع�فة من حیث العدد، فإنها موجودة في �عضها  

 نهج�ات وآل�ات أكثر فاعل�ة. وتدعو إلى مضاعفة الجهود والتحّرك �م أكبر�معدالت 

لقد حصل الوعي لدى الكثیر من الفاعلیین الس�اسیین والمفكر�ن وال�احثین وخال�ا المجتمع المدني في العالم،  
فیها حقوق  �ما  تعّد صارخ على حقوق اإلنسان  تمّثله من  الممارسة، و�ما  العر��ة، �خطورة هذه  المنطقة  و�ذا في 

�ات عّدة للتصدي لها ومقاومتها. وانضّمت البلدان العر��ة إلى الحراك العالمي من خالل األطفال، فتحّركوا �ص�غ وآل
مصادقتها على المعاهدات والمواثیق و�رامج العمل الرام�ة إلى تطو�ق هذه الممارسة والتصّدي لها والوقا�ة منها دول�ا 

على توفیر حق الحما�ة والرعا�ة    الحرص مادها  و�قل�م�ا وعلى رأسها اتفاق�ة حقوق الطفل التي �ان من أهم دوافع اعت
مما یتطلب الحما�ة القانون�ة المناس�ة لضمان حقوقهم   والذهنيالخاصة لألطفال نت�جة عدم اكتمال نضجهم البدنى  

ذات العالقة �حقوق األطفال وواجب رعایتها كاملة. وانطلقت هذه االتفاق�ة مرتكزة على عدد من اإلعالنات الدول�ة  
  .1924من عام   منذ التي صدرت ها و وحمایت

فعّدلت تشر�عاتها واعتمد �عضها آل�ات ومؤسسات واسترات�ج�ات خصوص�ة    انخرطت الدول العر��ة إذا في هذا المسار

إال أن  للغرض ذاته، وهو ما سمح، في فترة ما بتحقیق نتائج إ�جاب�ة وتسجیل انخفاض في معدالت تزو�ج األطفال،  

وعلى المستوى اإلقل�مي، أولت اإلدارات واله�اكل المتخصصة في   ،  �اف�ا للقضاء على الظاهرةلم �كن  التقّدم    نسق

جامعة الدول العر��ة أهمّ�ة �بیرة للمسألة، وتناولتها في العدید من التظاهرات الس�اس�ة والفكر�ة، �شراكة ودعم من 

المعاهدات والمواثیق والتوص�ات �غا�ة مجابهتها والقضاء المنظمات والجهات الدول�ة المعن�ة، وأصدرت حولها عددا من  

علیها. وجاءت األزمات األمن�ة والصراعات المسّلحة وموجات التهجیر واللجوء لتعكس االتجاه في �عض البلدان، إذ 

محل�ة  تذهب التقدیرات �أن ُمنحنى ممارسة تزو�ج الطفالت قد عاد إلى االرتفاع من جدید في البلدان والمجتمعات ال

في تعقید الوضع من خالل ما   19التي تع�ش ظروفا إنسان�ة صع�ة نت�جة تلك األزمات. وساهمت جائحة �وفید  

 أفرزته من تداع�ات زادت من نسب الفقر واالنقطاع عن الدراسة والتفّكك األسري وارتفاع منسوب العنف... 
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�ل الفئات السكان�ة والدفع إلى حما�ة حقوق    ولم تتوان جامعة الدول العر��ة عن مضاعفة االهتمام �قضا�ا
الفئات األكثر هشاشة. لقد   المیثاق  الأكدت  الجم�ع وخاصة  لحقوق اإلنسان على ضمان حما�ة    العر�يجامعة في 

الطفل و�قائه ونمائه ورفاهیته في جو من الحر�ة والكرامة، وعملت على تفعیل أجندة تمكین الفتاة من خالل عقد ندوات 
و�ذلك متا�عة التشر�عات   ،اة العر��ة" لتسل�ط الضوء على واقعها االجتماعي والتر�وي والمهني ودورها في التنم�ةلـ "الفت

وتمكینهّن الشامل والتصدي لكل ما  الطفالت والقوانین التي تحظر عمل األطفال وتسعى للقضاء عل�ه ومنع استغالل 
 �عیق نماءهّن المتوازن والسل�م.

  1" في تار�خ  الزواج القسري للفت�ات في المنطقة العر��ة"تظمت الندوة اإلقل�م�ة حول  في هذا الس�اق، ان
 القسري   وعلى مخاطر تزو�جهنّ تسل�ط الضوء على االنتهاكات ضد الفت�ات �شكل عام،  من أجل    2021نوفمبر  

الممتد   لتأثیره  نظرًا  عل�ه،  القضاء  على  والعمل  ع�شهن  والم�كر  وظروف  أوضاعهن وخصوص�اتهن  من  للعدید 
  وقدراتهن وخاصة تداع�اته على ممارسة الحقوق اإلنسان�ة للفت�ات وتعل�میهن وصحتهّن. 

 

 : للندوة  النتائج المتوقعة

 تسعى هذه الندوة إلى الخروج �النتائج التال�ة: 

 . عرفة �قض�ة تزو�ج الطفالت في دول المنطقة العر��ة وأس�ا�ه وتداع�اته المختلفةتعز�ز الم •

تعز�ز  سبل  و السالمة البدن�ة والنفس�ة  التعل�م  الح�اة الكر�مة و تعم�م مراعاة تحقیق المساواة بین الجنسیین في   •

 .مساهمات الفت�ات في تحقیق التنم�ة المستدامة

 ت�ادل الخبرات حول القضاء على ظاهرة الزواج الم�كر واالستئناس المشترك �قصص النجاح في ذلك.  •

 .القسري موضوع الزواج ف�ما یتعلق �الخروج �إطار/ ب�ان مشترك حول موقف الدول األعضاء  •

العر��ة للقضاء على  الخروج �خطة عمل متكاملة تضم جم�ع الدول األعضاء من شأنها تحقیق تكاتف الجهود   •

 الممارسات الضارة والتمییز ضد الفت�ات و�تاحة فرص الح�اة الكر�مة لهن.

 

 الحضور:

المعن�ة �الطفولة في الدول العر��ة، والمنظمات اإلقل�م�ة والدول�ة المعن�ة �قضا�ا    اآلل�ات ممثلي  شارك في أشغال الندوة،  
 ن متخصصین �قضا�ا الطفولة. خبراء و�احثو الطفولة في المنطقة العر��ة، 
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 سیر أشغال الندوة: 
 
 الكلمات االفتتاحیة:  -1

دینا دواي مدیرة إدارة المرأة واألسرة والطفولة �جامعة الدول العر��ة أشغال الندوة �كلمة    الوز�ر مفوض/افتتحت  
اإلطار   عن  موجزا  عرضا  ضمنها  قّدمت  إلى لل  العامترحیبّ�ة،  مشیرة  األساس�ة  وأهدافها  محتواها  وعن  فعال�ة 

ات الضارة والتي من بینها تزو�ج االنتهاكات التي تتعرض لها الفت�ات في عدد من بلدان المنطقة نت�جة الممارس
 الطفالت.

 
، �جامعة الدول العر��ة  وفي �لمتها الرسم�ة، أبلغت الد�تورة ه�فاء أبو غزالة، رئ�سة قطاع الشؤون االجتماع�ة

هذا اللقاء   إنالمشار�ین تح�ات معالي األمین العام لجامعة الدول العر��ة وتمن�اته �التوفیق ألشغال الندوة. وقالت  
�أتي تأصیال للشراكة الفاعلة والمستمرة مع صندوق األمم المتحدة للسكان معّبرة عن التقدیر الكبیر لهذا األخیر  

ن�ة الرام�ة إلى تأمین الحقوق للجم�ع و�لى تحقیق مستو�ات مرض�ة من ولجهوده في دعم الم�ادرات اإلقل�م�ة والوط
وأشارت إلى مخرجات المنتدى األول حول تمكین الفت�ات في الوطن العر�ي والذي   التنم�ة ال�شر�ة المستدامة.

  انبثقت عنه سلسة من الندوات والتظاهرات المتخّصصة من أجل تسل�ط الضوء على عدد من الظواهر التي من 
الطفالت. تزو�ج  إزالة �ل    بینها ظاهرة  للعمل على  والبرلمانیین  القرار  أبو غزالة صّناع  ه�فاء  الد�تورة  ودعت 

وقالت،  من أجل القضاء على �ل الممارسات الضارة �الطفالت. ت التي تتضمنها النصوص التشر�ع�ة االستثناءا
 حاجة إلى في    ذات العالقة، فإن الوضع ال یزالإنه �الرغم من مصادقة دول المنطقة على المعاهدات الدول�ة  "

، وذّ�رت "جهود أكبر ومقار�ات أكثر فعال�ة خاصة في ظل الصراعات واألزمات التي تعرفها �عض دول المنطقة
�أن جامعة الدول العر��ة حر�صة على تمكین الفت�ات وضمان حقوق األطفال، وقد عكس المیثاق العر�ي لحقوق 

 دت على أن ال تنم�ة مستدامة بدون تمكین شامل للمرأة والفتاة.اإلنسان �ل ذلك. وشدّ 
وختمت مداخلتها بتجدید الشكر والتقدیر لصندوق األمم المتحدة للسكان وللمجلس األعلى لألمومة والطفولة  

 بدولة اإلمارات العر��ة المتحدة ولكل المشار�ین.
 

واستهل الد�تور لؤي ش�انة، مدیر مكتب الدول العر��ة لصندوق األمم المتحدة للسكان، �التشدید على توص�ف  
إن الممارسة تبلغ مستوى  "ممارسة تزو�ج الطفالت �الجر�مة التي تؤّثر على المرأة في �امل دورة ح�اتها. وقال  

البرامج والم�ادرات الُمنفّذة فإن   ُأنجز ومنمما  المشكلة الكبرى في �عض دول المنطقة دون أخرى، وأنه �الرغم  
  3نس�ة تزو�ج الطفالت خالل العقود األر�عة الماض�ة من واحدة من �ل    ت المنحنى لم ینكسر �عد، فقد تراجع

سنة للقضاء على الظاهرة.    150طفالت إلى واحدة من �ل خمس، وهو ما �عني أننا بهذا النسق، في حاجة إلى  
فة الرجع�ة، مواجهة الثقاإن المطلوب الیوم هو جهد تغییري شامل في نهج التعامل مع المشكلة یتسم �القوة والجرأة و 

وهذا ال ینجح إّال ضمن عمل تشار�ي مجتمعي تساهم ف�ه �ل قوى المجتمع ضمن رؤ�ة جدیدة للتصالح االنتقالي 
 "والعدالة االنتقال�ة.
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وختم الد�تور لؤي ش�انة �لمته �ضرورة أن نحّدد الفاعل والمسؤول ونعاق�ه، ونحّدد الضح�ة ونكرمها ونحمیها،  
 ي واعتماد نظم ُمساءلة دائمة وفاعلة. ونؤسس لعمل�ة إصالح مؤسس

 
الطفولة  وفي �لمة المجلس األعلى لألمومة والطفولة بدولة اإلمارات العر��ة المتحدة، الرئ�س الحالي للجنة  

األمین العام للمجلس على أهم�ة تسل�ط الضوء على قض�ة تزو�ج الطفالت،   شّددت سعادة الر�م الفالسيالعر��ة  
�ما   ،منطقة تخّطت هذه الممارسة وال تكاد توجد فیها في حین أنها متفش�ة في دول أخرى وقالت إن �عض دول ال

أمن�ة غیر مستقرة تز�د من انتشار مثل هذه الممارسات التي   اأن عددا من دول المنطقة تعرف منذ سنوات أوضاع
من �ل شيء ال �مكن   �الرغم  إنهوقالت    أغلبها ذات أولو�ة في ظل مشكالت وتحد�ات أخرى.في  عتبرها  ال تُ 

للطفل التي   الفضلىتقد�م المصلحة    وال بّد من  الموءودة"، التغافل عن هذه الظاهرة التي تجعل الطفلة " في حكم  
أقرتها المعاهدات والمواثیق الدول�ة والقوانین. واعتبرت سعادتها أن عمل�ة تزو�ج الطفالت ُتعتبر جر�مة في حق 

أساسا على تغییر الفكر الفردي والجماعي من    �قومدولة اإلمارات الذي    اتخذتهالطفولة. ثم أشادت �التوجه الذي  
وأشارت في خاتمة تدخلها  لفضاءین الخاص والعام، وتغییر الصورة النمط�ة.  أجل إدراك الق�مة الحق�ق�ة للمرأة في ا

المرأة والطفل و�فالة إلى الس�اسات واالسترات�ج�ات والبرامج التي اعتمدتها دولة اإلمارات من أجل حما�ة حقوق  
 س �التجارب الناجحة. ، داع�ة المشار�ین إلى التفكیر في حلول عمل�ة للتخف�ف من حّدة الظاهرة واالستئناتهاحمای
 

 . عرض األمانة العامة لجامعة الدول العربیة: 2
 

توّلى األستاذ أحمد عبد الناظر، استشاري قضا�ا السكان والتنم�ة المستدامة، عرض ملّخص للدراسة التي أنجزتها، 
واج األطفال في المنطقة العر��ة:  �مناس�ة تنظ�م هذه الندوة، إدارة المرأة واألسرة والطفولة �جامعة الدول العر��ة �عنوان "ز 

 الواقع والمأمول" 
ب�انات وتحالیل حول واقع ممارسة تزو�ج األطفال   الدراسة  العالم  قّدمت  العر��ة، وتقاطع  في  المنطقة  وفي 

المؤشرات الظاهرة مع حقوق اإلنسان والمساواة القائمة على النوع االجتماعي والعنف ضد المرأة والفتاة، ومع العدید من  
االجتماع�ة واالقتصاد�ة والثقاف�ة والصح�ة. �ما حاولت تفك�ك أس�ابها ودوافعها المختلفة والمتداخلة والتي تشّجع علیها  

 وتحّد من جهود التصّدي لها.

خّصصت الدراسة جزءا من أقسامها الستعراض وتحلیل اآلثار الكارثّ�ة أح�انا للممارسة و�ذلك السبل التي اعتمدتها  و 
 لدول العر��ة في التعامل معها �إ�جاب�اتها وحدودها، وتقّدمت �جملة من التوص�ات العمل�ة.ا

 وتمّثلت أقسام الدراسة، إضافة إلى المدخل العام وتعر�ف المفاه�م، ف�ما یلي: 
 

 الس�اق القانوني و�طار العمل الدولي واإلقل�مي لتزو�ج األطفال.  .أ
 المنطقة العر��ة تزو�ج األطفال: المشهد في العالم وفي  .ب 
 تزو�ج األطفال: األس�اب وعوامل الدفع في المنطقة العر��ة  .ت 
 تداع�ات وآثار تزو�ج األطفال .ث 
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 ك�ف یتم التعامل مع ممارسة تزو�ج األطفال في المنطقة العر��ة؟  .ج
 إشكال�ة الب�انات وأثرها على مستوى ونوع�ة المعرفة وعلى التخط�ط  .ح
 الرئ�س�ة والتوص�ات الطر�ق نحو األفضل: الرسائل  .خ

 
 ومن أھم توصیات الدراسة: 

ضرورة اعتماد مناهج عمل وتحّرك وآل�ات وأدوات أكثر وجاهة وجرأة قادرة على التعامل مع التحد�ات الصل�ة  . د 
 منها:، وخاصة الفكر�ة والثقاف�ة

تؤخذ في االعت�ار  تفعیل الس�اسات والبرامج المعن�ة �قض�ة تزو�ج األطفال على المستوى المحّلي على أن   . ذ 
 خصوص�ة �ل منطقة لتحدید مدى مالءمة التدخالت وطب�عتها. 

توج�ه االسترات�ج�ات والبرامج المتصلة بزواج األطفال نحو التعامل مع جذور المسألة وأس�ابها والعوامل الدافعة  .ر
 لها قبل التعامل مع نتائجها. 

 مساءلة.مأسسة موضوع القضاء على تزو�ج األطفال مع اعتماد آل�ات  .ز
 اعتماد الموازنات العامة والقطاع�ة الحساسة للنوع االجتماعي.  .س
�ل   .ش وتشر�ك  األطفال  تزو�ج  على  للقضاء  واسترات�ج�ات  برامج  من  ُیوضع  ف�ما  التشار��ة  المقار�ة  اعتماد 

 األطراف  
 �ا  التكث�ف من برامج وأنشطة المناصرة و�سب التأیید من أجل خلق بیئة مجتمع�ة داعمة وطن�ا ومحلّ  .ص 
 تخص�ص الرجال والش�اب الذ�ور �أنشطة تثق�ف وتوع�ة خاصة   .ض 
 اعتماد ال�عد الحقوقي في �ل تخط�ط و�رمجة ونشاط موجه إلى القضاء على تزو�ج األطفال  .ط
النتائج   .ظ القائمة على  المقار�ة  التغییر، وهي    RBMاعتماد  نتائج تمّكن من  التي تضمن أن تحقق األنشطة 

 .ءلة والتحدید الدقیق لألدوار والمسؤول�ات مقار�ة تكّرس مبدأ المسا
   .تسر�ع جهود الدول لالنخراط في ثورة الب�انات وتطو�ر المنظومات اإلحصائ�ة . ع 
 إنشاء مرصد إقل�مي للممارسات الضاّرة للفت�ات و�كون له ضّ�اط اتصال (أفراد أو مؤسسات) في الدول.  . غ 
 الطفالت في مجتمعات األوضاع اإلنسان�ة. وضع استرات�ج�ة و�رنامج عمل خاص �قض�ة تزو�ج  .ف
 إیالء اإلعالم، �مختلف وسائله ومحامله، دورا �ارزا في جهود القضاء على الظاهرة.  .ق

 
 (أنظر النص الكامل للدراسة في الملحق) 

 
 : . عروض الدول3
 

واإلجراءات المتخذة للتصدي قّدم ممثلو/ ات عدد من الدول العر��ة عروضا حول واقع ممارسة تزو�ج الطفالت  
 لها والقضاء علیها: 

عرض اإلمارات العربیة المتحدة: تقدیم معالي لولوة العوضي المستشار القانوني للمجلس األعلى لألمومة   .أ
 : والطفولة
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استهلت العرض �اإلشارة إلى أن الزواج الم�ّكر أو القسري ل�س �ظاهرة في دولة اإلمارات وأن التوجهات العامة 
قانون األحوال   ةلة ترمي إلى تمكین المرأة ودعمها في �ل المجاالت. وأشارت إلى أن التشر�عات الوطن�ة وخاصللدو 

�كّرس م�ادئ حقوق الطفل في جم�ع المجاالت. واستعرضت المتحّدثة �عضا من خصوص�ات الس�اسة  الشخص�ة  
م�ادرة   36ال". وتتعّزز هذه الس�اسة �أكثر من الوطن�ة لألسرة ومحاورها الرئ�سة الستة التي من ضمنها" رعا�ة األطف

تدعم التماسك األسري. �ما تستهدف س�اسة حما�ة األسرة من العنف الحفاظ على سالمة و��ان األسرة وحما�ة �ل 
أفرادها من جم�ع أشكال العنف. وتناول العرض أ�ضا إشارات إلى اآلل�ات الوطن�ة للحما�ة والتدخل و�لى عدد من  

  ، 2021  –  2017مجلس األعلى لألمومة والطفولة والتي من بینها: االسترات�ج�ة الوطن�ة لألمومة والطفولة  م�ادرات ال
وجائزة الش�خة فاطمة بنت م�ارك لألمومة والطفولة، والمجلس االستشاري لألطفال، والبرلمان اإلماراتي للطفل، و�وم  

 الطفل اإلماراتي، والم�ادرة الوطن�ة الصد�قة للطفل واألم.
 

ني  عرض الجمھوریة الجزائریة: تقدیم األستاذة موساوي ملیكة مدیرة قضایا المرأة بوزارة التضامن الوط . ب
 : واألسرة وقضایا المرأة

شارت في بدا�ة العرض إلى أن موضوع الندوة �الغ األهم�ة �اعت�ار أن ممارسة تزو�ج الطفالت هي تعدي على  أ
الحقوق، وهي من نتاج استفحال �عض العادات والتقالید التي تز�د آثارها السلب�ة مع ارتفاع نسب الفقر وانخفاض 

الوعي. وأشارت إلى أن الجزائر أولت أهم�ة �الغة لمثل هذه الظواهر من خالل س�اسات المستو�ات التعل�م�ة ومستو�ات  
وآل�ات خصوص�ة ومن خالل مخّطط اتصالي للتوع�ة والتثق�ف. وقالت إن الممارسة تكاد تكون منعدمة في الجزائر  

لعام   المؤشرات  متعدد  المسح  الن2019حسب  من  جملة  موساوي  مل�كة  األستاذة  واستعرضت  التشر�ع�ة  .  صوص 
والس�اسات القطاع�ة واآلل�ات التي تحمي حقوق الطفل في التعل�م وتكافؤ الفرص إضافة إلى القوانین التي تحّدد شروط 

وتثق�ف�ة حول الممارسات الضارة مع   ةلجزائر تنّظم حمالت إعالم� الزواج وظروفه. وقالت �أن الجهات المعن�ة في ا
 . ما فیهم منظمات المجتمع المدنيكل األطراف المجتمع�ة الفاعلة �

 
 : عرض سلطنة ُعمان: تقدیم األستاذة مروى البلوشي، وزارة التنمیة االجتماعیة . ت

العرض �اإلشارة إلى أن سلطة ُعمان سّنت عددا من القوانین والتشر�عات الوطن�ة المعن�ة �حما�ة حقوق   ت استهل
الورقة  واستعرضت  الطفالت.  تزو�ج  ممارسة  لمنع  الداعمة  الدول�ة  االتفاق�ات  على  المصادقة  إلى  إضافة  األطفال 

) والالئحة التنفیذ�ة  2014ل الشخص�ة وقانون الطفل (المقّدمة القوانین الوطن�ة ذات العالقة ومن أهمها قانون األحوا
)، وقانون الجزاء. ثم استعرضت االتفاق�ات الدول�ة ذات العالقة التي صادقت علیها السلطنة،  2019لقانون الطفل ( 

النساء  الُعماني یرفض خطو�ة األطفال، و�لى وجود عدد من اآلل�ات المعن�ة �حما�ة  كما أشارت إلى أن المجتمع 
شكال التمییز ضد لفت�ات من أبرزها اللجنة الوطن�ة لشؤون األسرة، ولجنة متا�عة تنفیذ اتفاق�ة القضاء على جم�ع أوا

جنة العمان�ة لحقوق اإلنسان، واللجنة الوطن�ة لمكافحة االتجار �ال�شر ولجنة متا�عة تنفیذ اتفاق�ة حقوق لالمرأة، وال
وتتوفر �السلطة   ة على إنشاء لجان حما�ة الطفل على مستوى المحافظات.الطفل. �ما حرصت وزارة التنم�ة االجتماع� 

 خطة مندوب حما�ة الطفل.
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 : عرض المملكة األردنیة: تقدیم األستاذ عامر محمود جبّور، وزارة التنمیة االجتماعیة . ث

 المشروعة  اإلنسان�ة الحقوق  من انتهاك للعدید  عشر الثامنة سن دون  هم من زواج جاء في العرض أن قض�ة   
 في والحق الح�اة شر�ك على ج�ارإدون   الواعي واالخت�ار القدرات  تنم�ة في والحق التعل�م الحق في ومنها للفت�ات 
 للفتاة وعلى الح�اة وجودة نوع�ة على سل�ا یؤثر الحقوق  تلك هدار� و .سو�ة اسر�ة و�ناء عالقات  الزواج تكافؤ ضمان
 عن ذلك.  الناجمة  االقتصاد�ة االثار عن فضال ،اإلنجاب�ة صحتها

ردن على مجموعة من االتفاق�ات من االساءة واالستغالل وصادق األردني حما�ة االمومة والطفولة  وقد �فل الدستور األ
و�ذلك صادق على   1992والمعاهدات الدول�ة �ما فیها اتفاق�ة القضاء على �افة اشكال التمییز ضد المرأة في تموز

خطى ملموسة للحد من عدم المساواة بین الجنسین رغم وجود ثغرات ردن  األ  وأرسى  2006ق الطفل سنة اتفاق�ة حقو 
في قانون االحوال الشخص�ة. وقال األستاذ جّبور إن ظاهرة تزوج القاصرات من الظواهر االجتماع�ة التي ما زالت  

قضا�ا العدالة بین الجنسین منذ بدا�ة ازمة وعل�ه فقد تصدرت مسالة زواج االطفال الطل�عة بین    ،ردناألتمارس في  
التي �قطن  ردن  األواجر�ت ال�حوث الكم�ة والنوع�ة في المناطق الوسطى والشمال�ة من  ردن  األالالجئین السور�ین في  

انجازات �عض  فیها اعداد من السكان السور�ین والتي تمثل موطنا للثقافات الحضر�ة والر�ف�ة والقبل�ة. ثّم استعرض  
الوطني    �ه المجلس والتي من أهمها التشر�عات وما �قوم    18الوطن�ة للحد من ظاهرة زواج من هم دون سن  ردن  األ

عد المجلس االعلى للسكان دراسة تعتبر االولى من نوعها  أ   2017في عام  و   األسرة.حما�ة    من أجللشؤون االسرة  
وجنس�اتهن اما الجزء   18داد المتزوجات دون سن العأ استعرض الجزء االول منها    ،حول "زواج القاصرات في االردن"

الصة الدراسة وخ  ،واستعرض الجزء الثالث اس�اب الزواج  18لوضع الحالي للمتزوجات دون الفقد خّصص لالثاني  
لتنفیذ توص�ات    �إعداد   2018في عام    و�ادر المجلس االعلى للسكان  .تناولت س�عة توص�ات  خطة عمل وطن�ة 

للمداخالت  عدادها �جهد وطني من �افة الشر�اء المعنیین، حیث وضعت الخطة إطارًا عامًا ودلیالالدراسة والتي تم ا 
سنة   18للسنوات الخمس المقبلة ُیر�ِّز على بیئة داعمة (س�اسات /خدمات/ ب�انات) للحد من زواج من هم دون سن  

االن لتنفیذ  والمحلي  الدولي  التمو�ل  استقطاب  عمل�ات  و�وجه  األردن،  عنها.  في  المنبثقة  والبرامج  تكل�ف و شطة  تم 
سنة في األردن   18تنفیذ خطة العمل الوطن�ة للحد من زواج من هم دون سن    األسرة �متا�عهالمجلس الوطني لشؤون  

تم تشكیل �التنفیذ و�ناء    حیث  المعن�ة  الجهات  تنفیذ   إطارمجموعة من ض�اط االرت�اط من  لعمل�ة متا�عة  منطقي 
 .الخطة

   
 

 عرض دولة قطر: تقدیم األستاذة نجاة العبد هللا، مدیرة إدارة شؤون األسرة بوزارة التنمیة االجتماعیة:  .ج 

ألقت الورقة المقّدمة الضوء على الجهود الوطن�ة ألفضل الممارسات التي تتصدى لظاهرة الزواج القسري للطفالت، 
 اني من هذه التحد�ات.والمقترحات التي من الممكن تبنیها من حكومات الدول التي تع 

من  و  العدید  وتقو�ة  إنشاء  خالل  من  خاصا  اهتماما  االنسان  حقوق  أولت  قطر  دولة  أن  العرض  مستهل  في  جاء 
 .  المؤسسات المعن�ة بتعز�ز وحما�ة حقوق اإلنسان �مفهومها التكاملي والمترا�ط وغیر القابل للتجزئة 
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 إنجازات الدولة على مستوى المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة والتي من أهمها:  ةالمتحّدث ت ثم عّدد 
o والذي �أتي في إطار جهود الدولة للتأكید على أهم�ة تطو�ر وتنفیذ   ارة التنم�ة االجتماع�ة واألسرةنشاء وز إ

 المشار�ع والبرامج الخاصة �األسرة، ومتا�عة تنفیذ المعاهدات واالتفاق�ات الدول�ة.  
o  2016إنشاء اللجنة الوطن�ة لمكافحة االتجار �ال�شر  ، 
o   اإلشراف والرقا�ة على المؤسسات ، �مؤسسة عل�ا تتولى  2013إنشاء المؤسسة القطر�ة للعمل االجتماعي

 والمراكز المختصة �العمل االجتماعي في الدولة.
o    عام الجم�ع  فوق  التعل�م  مؤسسة  الفقر  2012تأس�س  مناطق  في  لألطفال  التعل�م  لتوفیر  تهدف  والتي   ،

 .والصراعات المسلحة
o  إنشاء اللجنة الوطن�ة للقانون الدولي اإلنساني.   

وحول محور الحقوق   العالقة �األسرة والمرأة والطفل  واآلل�ات ذاتاسات واالسترات�ج�ات  ثم استعرضت عددا من الس�
إلى بناء مجتمع �عزز العدالة تهدف    2030رؤ�ة قطر الوطن�ة  أن    ة نجاة العبد هللاألستاذ   ت ذ�ر . و والحر�ات األساس�ة

لتنم�ة االجتماع�ة والتنم�ة االقتصاد�ة والتنم�ة  ترتكز على أر�ع ر�ائز مترا�طة وهي: التنم�ة ال�شر�ة واهي  والمساواة، و 
البیئ�ة. وتتصور رؤ�ة قطر الوطن�ة، من خالل ر�یزة التنم�ة االجتماع�ة، أسرًا متماسكة تهتم �أفرادها وتحافظ على  

وق المدن�ة  الق�م األخالق�ة والدین�ة والمثل اإلنسان�ة. �ما أن الرؤ�ة تعزز وجود نظام حما�ة اجتماع�ة فّعال یؤمن الحق
�ما اعتمدت الدولة عددا من اإلجراءات على المستوى الس�اسي واإلجرائي لضمان حما�ة وتعز�ز   ،لجم�ع القطر�ین

   . حقوق المرأة 
 :وفي مجال محار�ة العنف ضد المرأة 

، مصطلحات واضحة ودق�قة في ص�اغة النصوص المتعلقة �الجرائم الواقعة وردت في التشر�عات الوطن�ة  -
 على سالمة الجسد، والجرائم الواقعة على العرض،  

 تبنت مؤسسة حمد الطب�ة عددا من الس�اسات لمحار�ة مشكلة العنف ضد المرأة،   -
ال  - العنف  المجتمع�ة ح�ال ضحا�ا  الشرطة  تمارسه  وقائي  بدور  الداخل�ة  الدعم  تقوم وزارة  قسم  منزلي، عبر 

المختصة   القضائ�ة  الجهات  مع  �التنسیق  العدالة  إلى  الوصول  من  الضحا�ا  وتمكین  �الوزارة،  االجتماعي 
 لضمان محاس�ة الفاعلین،  

 ،  ل الم�كرتوفیر خدمة الخط الساخن لتحقیق التدخ -
ماعي �التنسیق مع محكمة  تأس�س فرع تنفیذ قرارات المحاكم في قضا�ا العنف المنزلي في قسم الدعم االجت -

 .األسرة
   .سًن المشّرع القطري القوانین الرادعة لظاهرة االتجار �ال�شر ومن ضمنها االتجار �المرأة  كما

�اإلشارة إلى �عض فصول التشر�عات الخاصة �الزواج والتي تحّدد السّن القانون�ة للزواج   اعرضه   ةخلد المت  ت وختم
الموج�ة لصحة    وضرورة توّفر الشروط مع استثناءات في ذلك،  ست عشرة سنة،  �لفتاة  ل، و للفتى  ثماني عشرة سنةب

 حكامها المعتبرة شرعًا وقانونًا. است�فاء تلك الشروط لضوا�طها وأو الزواج 
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 عرض البرلمان العربي للطفل: تقدیم الشابة ھند محمد حامد:  .ح 

جاء في بدا�ة العرض أن الزواج الم�كر والقسري للفت�ات في المنطقة العر��ة ُ�عتبر من أكثر القضا�ا التي ترت�ط 
 .  م�اشرا، �حقوق األطفال وحمایتهم ارت�اطا

الشؤون   للقائمین على قطاع  ثّمنت  البرلمان و�عد أن  العر��ة حرصهم على مشار�ة  الدول  �جامعة  االجتماع�ة 
الندوة، وهو ما یدل على تقدیر �بیر لفئة الطفولة العر��ة، وتأكید على أن االهتمام �الطفولة هو  ه  العر�ي للطفل في هذ 

ول معًا، و�صوت المرآة الحق�ق�ة التي تعكس تحضر الشعوب ورقیها، قالت: " لقد حان الوقت لنرفع صوتنا، وأن نق
واحٍد: ال، وألف ال، لزواج الفت�ات القاصرات، ثم نقول أ�ضا: ال، وألف ال، إلج�ار األطفال على التزو�ج،،، ألنه �عتبر  

المؤسفة التي �جب أن تتوقف على الفور، تجنی�ا لألطفال لكل ما �سبب لهم األذى والبؤس. وعلى  من االنتهاكات 
فالت القاصرات، إنما هو مؤشٌر مثیر للقلق بوضع رعا�ة الطفولة في البیئات التي  الجم�ع أن یدر�وا أن زواج الط

تنتشر فیها مثل هذه الممارسات السال�ة، مما یز�د التحدي أمام الجهات الرسم�ة لتوفیر أقصى مدًى ممكن، من حقوق 
عدم التوقف عن إطالق الم�ادرات و  ،واالقتصادي لفئة "الطفالت" خاصةً األطفال وتعز�ز التمكین االجتماعي والثقافي 

الذ��ة التي تستهدف رفع الوعي �أ�عاد هذه الظاهرة. إن قض�ة الزواج الم�كر والقسري للفت�ات في المنطقة العر��ة  
عمل المشترك للتصدي لمعالجة �ل �الصغاء إلى نداء الطفولة، والنهوض  تتطلب اإلنصات إلى صوت اإلنسان�ة، واإل

یتهدد األطفال وح إننا نرى أن أولى الخطوات في سبیل مواجهة هذه المشكلة �كمن في  ما  قهم في الع�ش الكر�م. 
إن صوت الضمیر ینادي الجم�ع، فكل المجتمعات مدعوة لتمكین الطفولة من   �م، وجعله إج�ار�ا ومتاحا للجم�ع.التعل

النزاعات واألزمات، و�ل ما من شأنه   نشر الوعي، ثم محار�ة الفقر وتوفیر األمن ومعالجة أس�اب لحقوقها األساس�ة، 
ستكون خطوة إ�جاب�ة في اتجاه  ،  أن یتسبب في إیذاء األطفال، و�ننا نؤمن �أن �ل خطوة تتخذ من أجل حما�ة األطفال 

 " العبور إلى مستقبل مشرق ومشرف.
 ) النصوص الكاملة لمداخالت الدول في المرفق(

 كلمة الختام: 

والتقدیر   والطفولة �الشكرمدیرة إدارة المرأة واألسرة    دینا دواي  الوز�ر مفوض/في خاتمة أشغال الندوة، توجهت  
مقدمي  ولكل  الرئ�سّ�ة  الورقة  أعّد  الذي  وللخبیر  والمساندة  للدعم  للسكان  المتحدة  األمم  لصندوق  اإلقل�مي  للمكتب 

المرأة واألسرة والطفولة سوف تشارك مختلف األطراف األفكار العروض والمشار�ین والمشار�ات، وذ�رت �أن إدارة  
والتوص�ات الواردة ضمن أشغال هذه الندوة من أجل ت�ادل الخبرات وقصص النجاح ضمن س�اق الجهود من أجل 

 القضاء على ممارسة تزو�ج الطفالت.
 

 على ذلك اختُتمت أشغال الندوة. 
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 الندوة أجندة  -
 عروض الدول  -

 
  



13 
 

 

 
 
 
 
 

 ورقة مفاه�م�ة 
 ندوة حول  

 �� املنطقة العر�ية القسري للفتياتاملبكر و الزواج 

 2021نوفم��  1

 ع�� املنصة الرقمية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 
 

 مقدمة:

، و�ان من أهم  1990دخلت ح�� النفاذ عام  من قبل األمم املتحدة و تم اعتماد اتفاقية حقوق الطفل    1989�� عام  

دوافع اعتماد هذه االتفاقية العمل ع�� توف�� حق ا�حماية والرعاية ا�خاصة لألطفال نتيجة عدم اكتمال ن�جهم  

ع��   هذه االتفاقية مرتكزة  ت�املة. وانطلق  مالبد�ي والعق�� مما يتطلب ا�حماية القانونية املناسبة لضمان حقوقه

(إعالن حقوق    1959(إعالن جنيف �حقوق الطفل) وعام    1924عدد من اإلعالنات الدولية ال�ي صدرت بداية من عام  

 الطفل املعتمد من قبل ا�جمعية العامة) واملع��ف بھ �� اإلعالن العاملي �حقوق اإل�سان.

، ومع انتشار االن��ا�ات ال�ي تحدث �� حقوق األطفال و�عدد أش�الها وال�ي تخطت عدم القدرة ع�� 2014و�� عام  

 من بي��ا العنف ا�جن��ي وا�جسدي وتزو�ج األطفال القسري  تحقيق ا�حياة الكر�مة  
ً
 عنيفة جدا

ً
لألطفال لتشمل أنواعا

واملبكر، صدر عن مجلس حقوق اإل�سان �� دورتھ السادسة والعشر�ن التقر�ر السنوي املوجھ ملنع تزو�ج األطفال  

الل��ام بما ورد �� االتفاقيات واإلعالنات  والزواج املبكر والقسري والقضاء ع�� هذه املمارسة، والذي أكد بدوره ع�� ا

 من أش�ال الرق. باإلضافة إ�� تأكيد التقر�ر فيما يخص  
ً
الدولية السابقة خاصة وأن الزواج القسري إنما �عد شكال

من اتفاقية القضاء ع�� جميع أش�ال التمي�� ضد املرأة    16من املادة    2الفقرة املتعلقة ب��و�ج األطفال ع�� الفقرة  

 يداو) وال�ي تنص ع�� أال ي�ون �خطو�ة الطفل أو زواجھ أي أثر قانو�ى.  (س

األطفال   حقوق  عن  للدفاع  العاملية  اإلعالنات  �عدد  من  لها،  ألي    والتصّدي و�الرغم  حقوق  وتأكيد  ان��اك  مجلس 

النطاق بالقضية و�دراجها ع��  ع�� ضرورة معا�جة تزو�ج األطفال، إال أن العمل لالع��اف واسع    2017اإل�سان �� عام  

، السيما �� ظل ال�وارث اإل�سانية ال�ي �عا�ي م��ا العالم و�ش�ل خاص العالم العر�ي.
ً
 أولو�ات الدول ال يزال محدودا

أما ع�� النطاق اإلقلي�ي، ونتيجة لألزمات اإل�سانية ال�ي يتعرض لها العالم العر�ي من حروب وصراعات و�جوء ونزوح 

لقسري، والعنف واالستغالل ا�جن��ي وغ��ه، ال��ا من �وارث �� حق األطفال بازدياد عمل األطفال، والزواج  وما ي��تب ع

كب��ة أهمية  األطفال  حماية  ع��  العمل  قضية  العر�ية  الدول  جامعة  أولت  عام    .فقد   �� الدراسة    2019فصدرت 

�� االستخدام املباشر وغ�� املباشر لألطفال من  النوعية والكمية حول عمل األطفال �� الدول العر�ية وال�ي تطرقت إ

، والذي  
ً
 يتقاطع مع الزواجتجنيد واستخدامهم كدروع �شر�ة أثناء ا�حروب باإلضافة إ�� �شغيلهم واستغاللهم جنسيا

قطاع الشئون االجتماعية    –عقدت األمانة العامة �جامعة الدول العر�ية    2020القسري لألطفال. و�� د�سم��  املبكر و 

��دف اإلشارة    املنتدى اإلقلي�ى حول تمك�ن الفتيات �� املنطقة العر�يةبالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للس�ان 

إ�� املمارسات الضارة والتمي�� والعنف ضد الفتيات والنساء وكيفية القضاء عل��ا، حيث تم تحديد عدد من املمارسات  

ية، وال�ي ت��تب جميعها �ش�ل أو بآخر ع�� مجموعة من العوامل مثل  الضارة املنتشرة ضد الفتيات �� املنطقة العر�

 وغ��ه من األمور، وال�ي تؤدى �� ��اية األمر إ�� عدم تمتع الفتيات والنساء  
ً
 وسياسيا

ً
 واجتماعيا

ً
عدم املساواة اقتصاديا

 . بحدة �� ظل الظروف ا�حاليةخاصة مع تفاقم الوضع ، بفرص مت�افئة ع�� مختلف األصعدة

أكدت   العر�ية  ع�� مستوى آخر  الدول  العر�ي �حقوق اإل�سان ع�� ضمان  جامعة  امليثاق  الطفل و�قائھ  ��  حماية 

ندوات لـ "الفتاة    عقدأجندة تمك�ن الفتاة من خالل  وعملت ع�� تفعيل  ،  ونمائھ ورفاهيتھ �� جو من ا�حر�ة والكرامة

العر�ية" لتسليط الضوء ع�� واقعها االجتما�� وال��بوي وامل�ي ودورها �� التنمية وكذلك متا�عة التشريعات والقوان�ن 



15 
 

ال�ي تحظر عمل األطفال و�س�� للقضاء عليھ ومنع استغالل الشابات �� العمل بأي طر�قة من شأ��ا أن تؤثر سلًبا  

 واالجتما�� واألخال��. ع�� نموهم العق�� وا�جسدي 

 للتوصية ال�ي صدرت عن املنتدى اإلقلي�ي حول تمك�ن الفتيات، وال�ي 
ً
وتكملة �جهود جامعة الدول العر�ية، وتنفيذا

عن    ةمنبثق  ندوةك  بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للس�ان  ��دف لوضع حد لزواج األطفال، تنعقد هذه الفعالية

املتخصصة �� �ل قضية ع�� حدي إليالء أك�� قدر   الندوات�� إطار سلسلة من    2020�  املنتدى الذي عقد �� د�سم�

 من االهتمام ل�ل قضية وا�خروج بأفضل املمارسات للقضاء عل��ا. 

 أهمية ا�حد من والقضاء ع�� زواج القاصرات 

واملتجذرة �� الثقافة ال�ي تتوارث ع��  من األعراف االجتماعية التمي��ية ضد املرأة  عدد  تنتشر �� ا�جتمعات العر�ية  

وتل��م   مدار األجيال وتقوم بحرما��ا من ا�حياة الكر�مة ال�ي تدعو لها االتفاقيات واإلعالنات الدولية �حقوق اإل�سان 

لقسري لألطفال. وقد ازدادت حدة هذه الظاهرة نتيجة للصراعات وا�حروب ا، ومن بي��ا تف��ى ظاهرة الزواج  الدول ��ا  

�عيق من ا�جهود الرامية للقضاء عل��ا. فهذه    ، األمر الذي19-ي �شهدها املنطقة باإلضافة إ�� تف��ى جائحة �وفيدال�

يمكن  باعتبارهن سلعة  للفتيات   ع�� شرف األسرة، وتنظر 
ً
للفتيات حفاظا القسرى  املبكر/  الزواج   �� ترى  األعراف 

�عان��ا األسر الفق��ة، ناهيك عن ال�جوء لزواج األطفال كنوع   �آلية للتعامل مع الضوائق االقتصادية ال�يمقايضا��ا  

 " الفتيات �� ظل ظروف ال�جوء والن�وح.عبء ، أو التخلص من "من أنواع فض الن�اعات ب�ن األطراف

ف��ا فرص  �� بيئة �حية وسليمة تتاح لهن  الال�ي ينشأن  أن الفتيات  وتتمثل أهمية القضاء ع�� هذه الظاهرة �� فكرة  

 و�ساعد علم والتقدم فيھ والدخول إ�� سوق العمل الت
ً
�� نمو ا�جتمعات �ش�ل مستدام، مما �ساهم بقدر كب�� جدا

قدرة عن  ناهيك  م�حوظة،  اقتصادي  نمو  مستو�ات  تحقيق  نات  الفتيات    �� 
ّ

واملتمك خلقاملتعلمات  التغي��ات    ع�� 

�� خطة التنمية املستدامة    رجوع�� النحو املو   ل�جميع،  و�التا�� مستقبل أك�� سلًما  مستقرة،الالزمة إل�شاء مجتمعات  

 من األسرة  2030لعام  
ً
، حيث إن التأث�� الناتج عن االستثمار �� الفتيات والنساء إنما يطال جميع ا�حيط�ن ��ا بدءا

 إ�� ا�جتمع بأكملھ.  
ً
 ووصوال

 ما �جب الق�ام �ه؟ 

  االن��ا�اتع��  �سليط الضوء    هو من عقد سلسلة الفعاليات هذه ال�ي تو�� �ل قضية اهتمام خاص  الهدف العام  

ع�� مخاطر الزواج القسري واملبكر والعمل ع�� ضد الفتيات �ش�ل عام، و�التا�� فهذه الفعالية تركز �ش�ل خاص  

 لتأث��ه املتجذر �� ا�جتمعات العر�ية واملمتد لبا��القضاء عليھ
ً
القضايا واملمارسات الضارة. و��ذا، با�حد ع��   ، نظرا

التمك�ن االجتما�� والثقا�� واالقتصادي    الزواج املبكر كخطوة أو�� ن�ون ع�� الطر�ق ال�حيح الذي من شأنھ �عز�ز

 : جملة من املبادرات وال��امج من بي��ا و�مكن القيام بذلك من خالل، للفتيات �� املنطقة العر�ية

  بمخاطر الزواج املبكر ضد الفتيات وما ينتج عنھ من تأث�� سل�ي ع�� ا�جتمع ك�ل وذلك من خالل  رفع الو�� •

 ع�� نطاق واسع لتثقيف األسر بجميع مناطق الوطن العر�ي. و�عالمية �ةو حمالت توع 
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•   / لتطو�ر  األعضاء  الدول   �� القرار  وصناع  وال��ملاني�ن  الطفولة  بقضايا  املعني�ن  �س��دف  فعاليات  تنظيم 

و�غليظ العقو�ات ضد من يخ��ق    للزواج  األد�ىتحديث / تفعيل القوان�ن والتشريعات ا�خاصة بتحديد السن  

القوان�ن ع�  هذه  والعمل  القوان�ن  تلك  لتفعيل  القرار  صا���  تبيح  واس��داف  استثناءات  أي  قبول  عدم   �

 الزواج املبكر 

 م��م �عدم  •
ً
العمل ع�� تطبيق القوان�ن والتشريعات �� جميع مناطق الوطن العر�ى ملالحقة من يخ��قهم اقتناعا

 قدرة أجهزة الدولة ع�� الوصول إل��م لتواجدهم �� األر�اف ع�� سبيل املثال وغياب الرقابة. 

حملة   • منلتوعية    كرتونيةإطالق  حرمان  من  ذلك  ع��  ي��تب  وما  املبكر  الزواج  بمخاطر  حقوقهم   األطفال 

أهمية  املكفولة  األساسية ا��  اإلشارة  مع  بحقوق    لهم،  خاصة  أقسام  املدرسية  املنا�ج   الطفل،تضم�ن 

 والتوعية بحقوق الفتاة ومخاطر الزواج املبكر. 

 المتوقعة: النتائج

 : التالية�س�� هذه الندوة إ�� ا�خروج بالنتائج 

 القسري للفتيات. املبكر و  ا�خروج بإطار تحلي�� حول موضوع الزواج •

ضد   • والتمي��  الضارة  املمارسات  ع��  للقضاء  العر�ية  ا�جهود  ت�اتف  تحقيق  شأ��ا  من  بتوصيات  ا�خروج 

 الفتيات و�تاحة فرص ا�حياة الكر�مة لهن.  

 ئناس املش��ك بقصص النجاح �� ذلك.  تبادل ا�خ��ات حول القضاء ع�� ظاهرة الزواج املبكر واالست •

 التعاون مع الشر�اء:

ظاهرة  املتحدة للس�ان ل�حد من    ��دف هذا االجتماع إ�� استكمال العمل مع الشر�اء وخاصة صندوق األمم 

املبكر والقسري للفتيات �� املنطقة العر�ية وصدور توصيات    الزواج  إعداد دراسة حول وذلك عن طر�ق  زواج األطفال  

 تحث الدول األعضاء ع�� ا�حد من هذه الظاهرة. 

 الحضور: 

 اآلليات املعنية باملرأة واألسرة والطفولة �� الدول العر�ية  •

 املنظمات اإلقليمية والدولية املعنية بقضايا حماية و�عز�ز حقوق األطفال �� املنطقة العر�ية.  •

 ر�خ االنعقاد:تا

 2021نوفم��  1
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 الرب�مج الزمين 
 املبكر والقسري للفتيات �� املنطقة العر�ية" الزواج ندوة حول "  

 ع�� املنصة الرقمية  2021نوفم��/ 1بتار�خ 

 المدة الزمن�ة  النشاط                      الوقت
11:00  

– 
11:20 

 ال�لمات االفتتاحية: 

العامة   • األمانة  أبو غزالة  �لمة  السف��ة د. هيفاء  تلق��ا معا��  العر�ية،  الدول  �جامعة 

 األم�ن العام املساعد رئيس قطاع الشؤون االجتماعية 

ل�جنة   • ا�حا��  الرئيس  العر�ية  بدولة اإلمارات  والطفولة  لألمومة  األع��  ا�جلس  �لمة 

األ  للمجلس  العام  األم�ن  الفال��ي  الر�م  سعادة  تلق��ا  العر�ية،  لألمومة  الطفولة  ع�� 

 والطفولة بدولة اإلمارات العر�ية املتحدة. 

األستاذ   • يلق��ا  للس�ان،  املتحدة  األمم  صندوق  املدير   / الدكتور �لمة  شبانة    لؤي 

 لصندوق األمم املتحدة للس�ان اإلقلي�ي 

ل�ل    5 دقائق 

 �لمة

11:20–  
11:35   

األطفال �� املنطقة العر�ية:  عرض األمانة العامة �جامعة الدول العر�ية حول "زواج   •

اقع واملأمول" يقدمھ الدكتور/ أحمد عبد الناظر  الو

 دقائق 15

11:35–  
12:00 

 عروض الدول األعضاء حول "ا�جهود الوطنية ل�حد من الزواج املبكر والقسري للفتيات" 

   املستشار  عرض مقدم من دولة اإلمارات العر�ية املتحدة، تقدمھ األستاذة/ لولو العو��ي

 القانو�ي للمجلس األع�� لألمومة والطفولة 

   ائر، تقدمھ األستاذة/ةموساوي مليكة مديرة قضايا املرأة عرض مقدم من جمهور�ة ا�جز

 بوزارة التضامن الوط�ي واالسرة وقضايا املرأة 

  ،وزارة التنمية االجتماعية تقدمھ األستاذة/ مروى البلو��ي عرض مقدم من سلطنة عمان 

  من دولة قطر، تقدمھ األستاذة/نجاة العبد هللا مدير إدارة شؤون األسرة عرض مقدم 

 عرض للمنظمات 

  .عرض مقدم من ال��ملان العر�ي للطفل، تقدمھ عضوة ال��ملان الطفلة هند محمد حامد 

ل�ل    5 دقائق 

 عرض

12:00  
– 

12:30 

  نقاش مفتوح 
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 �لمة

 األمانة العامة �جامعة الدول العر�ية 

 �� 

 ندوة حول 

 "   الزواج املبكر والقسري للفتيات يف املنطقة العربية "  
 

 

 

 السف��ة د./ هيفاء أبو غزالة  تلق��ا معا��

 األم�ن العام املساعد 

 الدول العر�ية  ةرئيس قطاع الشؤون االجتماعية بجامع
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 

سعادة الر�م الفال��ي األم�ن العام للمجلس األع�� لألمومة والطفولة بدولة اإلمارات العر�ية املتحدة.  •

 الرئيس ا�حا�� ل�جنة الطفولة العر�ية،

 لصندوق األمم املتحدة للس�ان اإلقلي�ي  شبانة املدير لؤي   / الدكتور األستاذ  •

 

 

  –ممثلي اآلليات املعنية بالطفولة يف الدول العربية، واملنظمات اإلقليمية والدولية  سادة ــدات وال ــ السي 

 : مـــ ري ـ ك ــ ور ال ـــ ض ــ ح ــ ال
 

ندوة حول الزواج الم�كر  اعمال  معكم افتتحأن   العر��ة الدول جامعةمعالي األمین العام ل �اسم �سعدني     
تتو�جًا للشراكة المتأصلة مع صندوق األمم المتحدة    ا�أتي انعقاده  والقسري للفت�ات في المنطقة العر��ة والتي 

الذي في المنطقة العر��ة و وتنفیذًا للتوص�ة التي صدرت عن المنتدى اإلقل�مي حول تمكین الفت�ات  للسكان
تمكین النساء والفت�ات على �افة األصعدة  بهدف دراسة سبل حما�ة و   2020  لعام    عقد في د�سمبر الماضي 

ودعوني أعرب  ،  الم�كر والقسري للفت�اتزواج  لظاهرة اللوضع حد  ،  و الس�اس�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة 
  ذ لكم عن تقدیر جامعة الدول العر��ة للجهود الحثیثة التي �قوم بها صندوق األمم المتحدة للسكان في تنفی 

النساء الفت�ات على المستوى العر�ي، والشكر موصول ألمین  ن  ی ُتمكّ تساعد في حما�ة و التي    البرامجوتطو�ر  
عام المجلس األعلى لألمومة والطفولة بدولة اإلمارات العر��ة المتحدة رئ�س الحالي للجنة الطفولة العر��ة  

 لحرصها على المشار�ة في هذه اللقاء. 
 

 السيدات والسادة،          

�شكل خاص مخاطر الزواج  و ضد الفت�ات    االنتهاكاتعلى  �أتي الهدف من عقد هذه الندوة لتسل�ط الضوء  
القسري والم�كر للفت�ات والعمل على القضاء عل�ه، نظرًا لتأثیره المتجذر في المجتمعات العر��ة، �خطوة  

ماعي والثقافي واالقتصادي للفت�ات في المنطقة  التمكین االجت  على الطر�ق الصح�ح الذي من شأنه تعز�ز 
�مخاطر الزواج الم�كر ضد الفت�ات    رفع الوعيجملة من الم�ادرات والبرامج  الهادفة ل  من خالل ،  العر��ة

العام و�شكل خاص   الدول األعضاء لدى الراي  القرار في  المعنیین �قضا�ا الطفولة والبرلمانیین وصناع 
وتغل�ظ العقو�ات ضد من    للزواج  األدنىوانین والتشر�عات الخاصة بتحدید السن  تفعیل القو   سع�ًا لتحدیث 

القوانین  الم�كر ،  �خترق هذه  الزواج  تب�ح  استثناءات  قبول أي  للخروج  والعمل على عدم  بتوص�ات من  ، 
شأنها تحقیق تكاتف الجهود العر��ة للقضاء على الممارسات الضارة والتمییز ضد الفت�ات و�تاحة فرص  

تمكین المرأة    �عتمد بدرجة أكبر على  بناء اقتصاد قوّي ألّي مجتمع  ، ا�مانًا منا �إن  لح�اة الكر�مة لهنا
في جم�ع القطاعات، فذلك ُ�ساعد على تحقیق  و و�تاحة الفرص لها �المشار�ة الكاملة في الح�اة االقتصاد�ة  
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  ووضعالمجتمعات �شكٍل عام،    وضع أهداف التنم�ة المستدامة المّتفق علیها دول�ًا، �ما ُ�ساعد على تحسین  
�ما ُ�ساعد على الحّد من الفقر سواًء على مستوى األسرة أو على مستوى المجتمع،    �شكٍل خاص،  ةاُألسر 

م�ع المح�طین بها بدءًا من األسرة حیث إن التأثیر الناتج عن االستثمار في الفت�ات والنساء إنما �طال ج
 ووصوًال إلى المجتمع �أكمله.  

 السادة احلضور ،، 

و�الرغم من تعدد اإلعالنات العالم�ة للدفاع عن حقوق األطفال والتصّدي ألي انتهاك لها، وتأكید مجلس 

العمل لالعتراف واس   2017حقوق اإلنسان في عام   ع على ضرورة معالجة تزو�ج األطفال، إال أن 

أولو�ات   و�دراجها على  �القض�ة  القرارالنطاق  إلى جهد مضاعف  صناع  �حاجة  یزال  منا جم�عا    ال 

، الس�ما في ظل الصراعات المسلحة واألزمات الصح�ة التي  كمؤسسات إقل�م�ة ودول�ة وآل�ات وطن�ة 

��ة في المیثاق  أكدت جامعة الدول العر ، ومن هذا المنطلق  �عاني منها العالم و�شكل خاص العالم العر�ي 

،  حما�ة الطفل و�قائه ونمائه ورفاهیته في جو من الحر�ة والكرامةالعر�ي لحقوق اإلنسان على ضمان  

لـ "الفتاة العر��ة" لتسل�ط الضوء على    أنشطة حول   وعملت على تفعیل أجندة تمكین الفتاة من خالل عقد

واقعها االجتماعي والتر�وي والمهني ودورها في التنم�ة و�ذلك متا�عة التشر�عات والقوانین التي تحظر  

عمل األطفال وتسعى للقضاء عل�ه ومنع استغالل الشا�ات في العمل �أي طر�قة من شأنها أن تؤثر  

واحسب أن لقاءنا هذا  سیولي األهم�ة ل�حث  ،  تماعي واألخالقيسلً�ا على نموهم العقلي والجسدي واالج 

الم�كر والقسري للفت�ات في المنطقة  زواج  الهذه القض�ة للخروج بتوص�ات من شأنها الحد من ظاهرة  

 العر��ة. 

 
 السيدات والسادة،،، 

ــة ال �  ــة الـــــدول العر��ـــ ــم جامعـــ ــام �لمتـــــي و�اســـ ــدیروفـــــي ختـــ ــالص التقـــ ــدم �خـــ ــعني إال أن أتقـــ  ســـ
علـــــــى التعــــــاون المثمــــــر والبنـــــــاء صــــــندوق األمـــــــم المتحــــــدة للســــــكان  الشــــــكر، وأخـــــــص � لكــــــم جم�عــــــاً 

 مستقبل مزدهر للنساء والفت�ات في المنطقة العر��ة و�افة انحاء العالم،    نمتمنی 
 م عل�كم ورحمة هللا و�ر�اته ،، والسال

 وفقكم هللا وسدد على طر�ق الخیر ُخطاكم، 
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األعلى لألمومة والطفولة بدولة اإلمارات العربیة الرئیس الحالي للجنة الطفولة العربیة، تلقیھا كلمة المجلس 

 سعادة الریم الفالسي األمین العام للمجلس األعلى لألمومة والطفولة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة 
 

 ندوة حول 
 "الزواج المبكر والقسري للفتیات في المنطقة العربیة" 

 
 ... معالي السفیرة الدكتورة ھیفاء أبو غزالة األمین العام المساعد ـ رئیس قطاع الشؤون االجتماعیة 

 
 السیدات والسادة... 

 
 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.... 

وصندوق األمم    ،سرة والطفل بجامعة الدول العربیةإدارة المرأة واأل  /ون االجتماعیةؤبدایة أتقدم بالشكر لقطاع الش
دة للسكان لتناولھما موضوع الزواج المبكر والقسري للفتیات في المنطقة العربیة كما جاء بعنوان الندوة ألھمیة  حتالم

 . رفة عین الحقیقة تسلیط الضوء على ھذا الموضوع وصوالً الى مع
والبعض اآلخر ما زال یحتاج    ،وقانوناً ن موضوع الزواج المبكر أو القسري قد تخطتھ بعض الدول العربیة واقعاً  إ

الواقع مع  القانون  لمطابقة  تنفیذیھ  أدوات  إطار   ،الى  في  والنزاعات  الحروب  بھ  اآلخر عصفت  الواقع    والبعض 
الزأو  ،والقانون أو  المبكر  الزواج  مكافحة  ھذ صبح موضوع  في  رفاھیة مجتمعیة  القسري  العالم    اواج  من  الجزء 

على ما ھو  مر إال أنھ ومع ذلك ال یمكن ترك األ  من واألمان، مة العیش والطمأنینة واألحث عن لقالعربي في ظل الب
صبح لزاماً على الجمیع سواء منظمات دولیة  أ ف  ،ةالمؤد ي حكم  وإلحاق الضرر البدني والنفسي بالطفلة إذ تعتبر ف علیھ  

الفضلى المصلحة  تعریف  لتوسیع  أخرى  البحث عن وضع صیغ  وطنیة  أو  إقلیمیة  التي نصت علیھا    أو  لألطفال 
االتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل وقررتھا القوانین واالستراتیجیات الوطنیة للطفولة  مع الواقع الذي تعیشھ بعض مناطق  

 العالم في ظل الحروب والمنازعات. 
 

ھا موضوع الزواج  بھرة، فقد شھد عدد من اإلخفاقات، منكما شھد العدید من النجاحات والقفزات المُ  إن تاریخ البشر 
المبكر والقسري للفتیات، وھي جریمة بكل معنى الكلمة، ودولة اإلمارات العربیة المتحدة  مثلھا مثل باقي الدول التي  
تأثرت بمفاھیم دخیلة فُسرت بحیث أصبحت عبء علینا كمجتمع، إال أننا و� الحمد، فقد مّن هللا عز وجل علینا بوالة  

قت مبكر قیمة المرأة الحقیقیة وضرورة االھتمام بھا ورعایتھا منذ نعومة أظفارھن، ووجدوا  أمرینا الذین عرفوا في و
ومناشدة عقولھم الواعیة، ومن ھنا بدأ الوالد المؤسس    أبنائھم   ر ر فكیأن الطرق األمثل للتغیر والتطویر ھو تطویر وتغی

،  بالمجتمع االماراتي  ون بین المرأة والرجل للنھوض ا یؤكد على أھمیة العلم والتع  - طیب هللا ثراه-الشیخ زاید آل نھیان  
على    من خالل حثھن رحمھ هللا،    - وأكد بشكل خاص على ضرورة العلم بالنسبة إلى الفتیات، وكانت ھذه حكمتھ  

 لیغیر الصورة النمطیة التي حبست الفتاة في مھمة الزواج واالنجاب فقط. ھن ولدى آبائھن دیالتعلم ورفع الطموح ل
وكانت سمو الشیخة فاطمة بنت مبارك أم اإلمارات، أیًضا إلھاًما وشمعة أضاءت دروب العدید من النساء، حیث لم  
یقتصر دورھا كأم وزوجة فقط، بل حملت على عاتقھا مساندة الشیخ زاید في رؤیتھ لإلمارات ولذلك عملت على  

 رصت على ضمان حقوقھن. توعیة وتشجیع النساء الفتیات على العلم والعمل والتطویر، وح
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ن دولة االمارات العربیة المتحدة التي أتشرف باالنتماء الیھا تولي الطفولة واألمومة جل  أ ن أوضح بأ ولعلھ من المفید  

صدرت االستراتیجیة  أالوطنیة وبرامج عمل الحكومة إذ    اھتماماتھا من خالل ادماج احتیاجات ھذه الفئة باستراتیجیاتھا
لتكون أداة قیاس لمقاربة تمتع األطفال في الدولة لجمیع حقوقھم المكفولة دستوراً وقانوناً    والطفولةلألمومة  الوطنیة  

 ً مما یؤكد سعى دولة االمارات العربیة لتحقیق الحیاة اآلمنة لألطفال بداللة ما تسطره التقاریر الدولیة عن  ،  وواقعا
ھا على سبیل المثال تقاریر اللجنة المعنیة بمكافحة جمیع  ومن  ،المركز الواقعي والقانوني الذي تحقق للطفولة فیھا

 شكال التمیز ضد المرأة وتقریر اللجنة الدولیة لحقوق الطفل الخاصة باتفاقیة حقوق الطفل الدولیة. أ
 

آمل أن تطرح ھذه الندوة الحلول العملیة التي تمكن الدول من تخفیف آثار الزواج المبكر والزواج القسري    وآخیراً 
مؤكدة -الدول التي تعاني منھما من خالل المناقشة وتبادل التجارب الناجحة لتعمیمھا على الدول لالستفادة منھا  في  

 سعي دولة االمارات لمشاركة ھذه الدول في توجھھا لوضع حلول عملیة للقضاء على ھذه الظاھرة أینما وجدت. 
 والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،،،،
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جامعة الدول العربیة

إدارة المرأة واألسرة والطفولة

الواقع والمأمول:األطفال في المنطقة العربیةتزویج

1
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:محتوى الدراسة

تعریف المفاھیم:مدخل عام

.القانوني وإطار العمل الدولي واإلقلیمي لتزویج األطفالالسیاق1.

العربیةالمشھد في العالم وفي المنطقة:تزویج األطفال2.

العربیةاألسباب وعوامل الدفع في المنطقة:تزویج األطفال3.

األطفالتداعیات وآثار تزویج4.

؟كیف یتم التعامل مع ممارسة تزویج األطفال في المنطقة العربیة5.

طالتخطيإشكالیة البیانات وأثرھا على مستوى ونوعیة المعرفة وعلى6.

الرسائل الرئیسیة والتوصیات:الطریق نحو األفضل7.

2

المقدمــة
البُعدشملتالتيواألوجھالزوایاعدیدمنالعربیةالمنطقةفياألطفالتزویجممارسةالدراسةھذهتتناول•

واألمنیةواالجتماعیةةواالقتصاديوالفكریةالثقافیةالعواملیُغّطيالذيالسببيوالتحلیلاإلحصائيالعددي
والقضاءلظاھرةلالتصديأمامعائقاتمثّلالتيأوالطفولة،سنّ فيبناتھاتزویجإلىاألسرتدفعالتي

.علیھا

الطفالتزواجعلىأساسامرّكزمحتواھافإن،"األطفالتزویج"ھوالدراسةلھذهالرئیسالعنوانكانلئن•
اعتبارأيّ ودونجداضعیفةتبقى،18سنقبلالذكوراألطفالزواجنسبةألناعتباراالعربیةالبلدانفي

.مؤثّرإحصائيّ 

لمدني في العالم،حصل الوعي لدى الكثیر من الفاعلیین السیاسیین والمفكرین والباحثین وخالیا المجتمع ا•
أحیاناوكذا في المنطقة، بخطورة ھذه الممارسة وفظاعتھا

مج العملالبلدان العربیة إلى الحراك العالمي من خالل مصادقتھا على المعاھدات والمواثیق وبراانضّمت•
الرامیة إلى تطویق ھذه الممارسة والتصّدي لھا والوقایة منھا

قدر قّوة االلتزامنتائج إیجابیة وتسجیل انخفاض في معدالت تزویج األطفال، إالّ أن الجھد المبذول لم یكن ب•

3
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:تعریف المفاھیم

زواج رسمّي أو اقتران غیر رسمّي قبل بلوغ سن":زواج األطفال
لرغمالثامنة عشرة عاما، وھو حقیقة واقعة بالنسبة للفتیات والفتیان على ا

"من أنھ أكثر ضررا وبشكل غیر متناسب على الفتیات

ونھو أي زواج یدخل فیھ أحد الشریكین أوكالھما بد":الزواج القسري
»رضا تام مبني على حریة االختیار عن علم

."ّصرالقزواج"و"األطفالزواج"و"األطفالتزویج"مصطلحاتتُستخدمماغالبا-
.الشيءنفسعلىللداللة

وهقسريزواجكلولیسقسريزواجھولألطفالتزویجكلفإنالمعانيبھذه-
.علیھمالمسلّطالعنفأشكالأحدھواألطفالتزویجأنكما.لألطفالتزویج

4

.Iالسیاق القانوني وإطار العمل الدولي واإلقلیمي لتزویج األطفال:
:المسالة، قضیة حقوق اإلنسان

انتتنزل قضیة تزویج األطفال ضمن اإلطار الشامل لحقوق اإلنس
اعتبارا ألن حدوثھا ھو اعتداء صارخ وصریح على جملة من حقوق

.اإلنسان األساسیة ومبادئھا

ضیةتتناول العدید من المواثیق واالتفاقیات المعنیة بحقوق اإلنسان ھذه الق
ق أخرىسواء بصفة مباشرة ومفصلة أو بصفة غیر مباشرة في عالقتھا بحقو

يمثل الحق في عدم التمییز والحق في التعلیم والحق في الصحة والحق ف
.التزامات قانونیة على الدول...الزواج بالرضا واالختیار

رة أونظرا لعدم اكتساب األطفال القدرة على رفض ما قد تجبرھم األس
تى وأنالمجتمع علیھ، ولسنّھم التي ال تسمح لھم بحسن االختیار، ح
صارخابدا علیھم الرضا، فإن تزویج األطفال یصبح تعدیا صریحا و

على حقوقھم اإلنسانیة

5
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:من االتفاقیات واألطر القانونیة الدولیة ووثائق اإلجماع السیاسي ذات الصلة بتزویج األطفال
،1959ثم1924من•
القتصادیةالدولي الخاص بالحقوق اوالسیاسیة والعھدالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة•

1966:واالجتماعیة والثقافیة
1979:اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة•
،1989:اتفاقیة حقوق الطفل•
1990:العالمي لرعایة الطفل وحمایتھ ونمائھاإلعالن•
1964:الرضا بالزواج والحد األدنى لسّن الزواج وتسجیل عقود الزواجاتفاقیة•
والمؤتمرات الدولیة1994القاھرة/برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة•

.واإلقلیمیة المتصلة بھ
1995:المؤتمر العالمي الرابع للمرأة وإعالن ومنھاج عمل بیجین•
)2015(2030خطة التنمیة المستدامة•
ریقیاالمیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفبروتوكول•

2016):بروتوكول مابوتو(
2019قمة نیروبي حول السكان والتنمیة• 6

المرجعیات من قرارات وإعالنات واتفاقیات وخططعدید:العربيعلى الصعید اإلقلیمي
أنواعواستراتیجیات تتصل بصورة أو بأخرى بحمایة حقوق األطفال وتجنیبھم جمیع

:العربیة، منھاالضاّرة والحرمان وسوء المعاملة، التزمت بھا الدولالممارسات

1984، ومیثاق حقوق الطفل العربي1983المیثاق العربي لحقوق الطفل•
.2001عّمان–وثیقة اإلطار العربي لحقوق الطفل، الذي اعتمده مؤتمر القمة العربیة•
2001:إعالن القاھرة حول عالم عربي جدیر باألطفال•
.2004:إعالن الدوحة لمؤتمر الدوحة الدولي لألسرة•
2004:جامعة الدول العربیة/االستراتیجیة العربیة لألسرة•
.جامعة الدول العربیة/2015-2004و1992:خطة العمل العربیة األولى والخطة الثانیة للطفولة•
"فالاألطتزویج"موضعإلىومباشرةبوضوحتتعّرضلمالعربیةواإلعالناتالوثائقھذهغلبأ

بینالمساواة:مثلومحاورھامبادئھاوضمنوفقراتھاأقسامھافيضمنیامدمجھومابقدر
...لكذوغیرتنشئتھموحسنوإیذائھمحقوقھمعلىالتعديومنعاألطفالكرامةوحفظالجنسین،

7
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II.في العالم-1:المشھد في العالم وفي المنطقة العربیة:تزویج األطفال

بذلت الدول والمنظمات الدولیة
ةواإلقلیمیة والمجتمع المدني المھتمّ 
جلبقضایا الطفولة، جھودا كبیرة من أ
ةإحداث تغییرات تشریعیة وثقافي
لىوسلوكیة أفضت حسب التقدیرات إ

دملیون زیجة أطفال خالل العق25منع
األخیر

ملیون فتاة وامرأة ھنّ 650
زویجھنعلى قید الحیاة الیوم تّم ت

ددویقّدر ع.عندما كّن طفالت
جھنالطفالت الالئي یتّم تزوي

سنة18سنویا في العالم قبل سن
.ملیونا12بـ

تزویج األطفال ممارسة ال
یختص بھا بلد أو منطقة في

یمأكثر انتشارا في إقل:العالم
جنوب شرق آسیا یلیھ إقلیم

اینتب:إفریقیا جنوب الصحراء
لھاكبیر فیما بین البلدان وداخ

ملیون فتاة في العالم150و100ما بین:التوقعات
2030من اآلن إلى حدود"عرائس أطفال"سیصبحن

إن لم تتسارع وتیرة اإلصالحات وتتطّور آلیات
وقعاتومناھج التصّدي للتزویج القسري لألطفال، ت

ملیون فتاة لخطر13و10بأن تتعّرض ما بین
كوفیدتزویج األطفال خالل العقد المقبل نتیجة جائحة

.وتداعیاتھا19

مع ذلك یبقى الوضع العالمي داعیا
لالنشغال إذ ال یكفي نسق االنخفاض
الحالي لتحقیق األھداف التي رسمتھا
زمتاإلعالنات والقرارات الدولیة التي الت

بھا جل الدول

8

مالحظات أولیة:الملمح في المنطقة العربیة-2

نسبةلئن تتوفر البیانات الخاصة ب
الالّتي)سنة24–20(النساء

18أو سن15تزوجن قبل سن
%72.7(في المنطقة العربیة

من دول المنطقة لھا بیانات حول
ي، فإن الدراسات النوعیة الت)ذلك

كتبحث في أعماق الظاھرة وتفكّ 
مفرداتھا وعناصرھا المتداخلة
والمعقّدة لیست بالقدر الذي

یساعد كثیرا على وضع
السیاسات واالستراتیجیات

.المالئمة والوجیھة

باألساس:تزویج األطفال
وبدرجة أولى اإلناث، في

األردن مثال األطفال الذكور
%8.4مقابل0.3%

ینللفتیات وفي الجزائر ب
%2.5للفتیان و0.4%

.للفتیات

انتشار في بعض بلدان
ضالمنطقة وتدنیھا في البع

اآلخر مع تفاوت داخل البلد
الواحد

9
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:حجم المشكلة وتفّرعاتھا

ألخیرة،االفتراتخاللالقاصراتتزویجلظاھرةانحساراالعربیةالدولأغلبفعالشھدت•
علىمنھاالعدیدحرصتأنبعد،2015منذ%20إلى1990عام%33منمنتقلة
للزواجاالدنيالسنتحدیدوخاصةالدولیةالتزاماتھامعیتوافقبماالتشریعاتتعدیل

موقعوفيمالتعليفيالفتیاتحقوتفعیلللزوجینالقریناختیارفيالحقوتكریس
.بجمیعالتمییزفیھیغیباجتماعي

أمرھوسنة18سنقبل)%20(عربیاتطفالتخمسكلبینمنواحدةتتزّوجأن•
30قاربتُ أوالنسبةھذهتتجاوزوأنوعمق،بجّدیةمعھوالتعاطيعندهالتوقّفإلىیدعو

التزاماتمع15سنبلوغھاقبل25كلبینمنطفلةتزویجویتممنھادول5في%
لكعلىالدولمنالمبذولةوالجھودواإلقلیمیةالدولیةالعملوبرامجبالمعاھداتالدول

األسالیبوالمناھجفيالتفكیرإعادةإلىویدعواالنشغالعلىیبعثالوضع:المستویات
.األولویاتوفي

والالجئینالنازحینمخیماتوداخلمسلحةصراعاتتشھدالتيالدولفياألوضاع•
تزویجاتجاهبأنتوحيواألطفالوالمرأةاألسرةأوضاعحولمنھاالواردةوالتقاریر
.جّداحةشحيتبقىحولھاواإلحصاءاتالبیاناتأنغیراالرتفاع،فيآخذفیھاالطفالت

10

نسبة زواجالدولة
األطفال حتى

18

نسبة زواج
األطفال حتى

15

معدل الوالدات
لدى المراھقات

نسبة زواجالدولة
األطفال حتى

18

نسبة زواج
األطفال

15حتى

معدل الوالدات لدى
المراھقات لكل ألف

19-15فتاة
)2003-2018(

15148فلسطین10227األردن
409قطر5--اإلمارات
6-6الكویت14--البحرین

6113لبنان204تونس
11--لیبیا10-3الجزائر

17252مصر321070القمر.ج
14119المغرب13354سوریا

9--السعودیة5121جیبوتي
371884موریتانیا341287السودان

32967الیمن458123الصومال
2048ةالدول العربي28782العراق

2041العالم4112عُمان

.سنة في الدول العربیة19-15فتاة1000ومعدل الوالدات لدى المراھقات لكل(% )18وسن15نسبة زواج األطفال حتى سنّ 
2019و2013مجموعة تقاریر دولیة نشرت بین+2021حالة سكان العالم:صندوق األمم المتحدة للسكان:المصدر

11

وتبقى ھذه
البیانات

في حاجة
إلى التأكید

والتدقیق
في الدول

العربیة
التي تعیش

حالة من
عدم

االستقرار
وتعرف

مؤسساتھا
كثیرا من
اإلرباك،
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الصومال القمر.ج موریتانیا السودان الیمن العراق مصر فلسطین سوریا المغرب األردن لبنان جیبوتي عُمان تونس

(% )18وسن15نسبة زواج األطفال حتى سنّ -1الشكل

18الزواج قبل 15الزواج قبل

12

:التقاطع بین المتغیرات

جاالتساق قائم بین مستوى تزوي
تووفیاومراضةاألطفال في بلد ما

األمھات وخاصة الصغیرات سناّ 
كما أنھ قائم بینھ من جھة،.منھنّ 

وبین معدالت التحاق الفتیات
بالمدرسة وكذا معدالت تسّربھن

وتتأكد العالقة أیضا بین.منھا
زویجمستویات الفقر ومدى انتشار ت
اتاألطفال في مجتمع ما أو بین فئ

.سكانیة معینة

ةتزویج األطفال لیس ممارس
نمنعزلة في حّد ذاتھا، بل إ

كسمحّدداتھا وتداعیاتھا تنع
على مجاالت وأوضاع أخرى
أو إنھا تجد بعض جذورھا،
ولو نسبیاّ، في الظروف
ةالمادیة والثقافیة واألمني
للممارسین لھا والداعین

.إلیھا

13
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نسبة زواجالدولة
األطفال حتى سن

18(%)

معدل الوالدات
لدى المراھقات

فتاة1000لكل
15-19

وفیات
األمھات لكل
100000

حيمولود

نسبة فقر الدخل وفق
*)%(خط الفقر الوطني

مؤشر الفقر مقارنة
دوالر1.9بخط الفقر
من%في الیوم
السكان

معدل االلتحاق
ائيبالتعلیم االبتد

-إناث%

80)2010(10274614.40.1األردن
95)2018(0.0-53-اإلمارات
97--1414-البحرین
-)2011(3101125.50.4الجزائر
71)2003(13543135.20.9سوریا
79)2014(326716448.618.3الیمن

61)2014(348729546.512.2السودان
-)2017(4512382943.268.6الصومال
97)2016(15482725.80.8فلسطین
97)2013(1419704.40.9المغرب
-)2012(28827918.91.7العراق
93--6612الكویت

95--917-السعودیة
100)2015(244315.20.2تونس

82)2014(327027344.819.1جزر القمر
99)2017(17523727.83.8مصر
67)2017(52124840.817.0جیبوتي
100--41219عمان
---499قطر
99)2011(6132927.40.0لبنان
--− −1172-لیبیا

81)2014(378476631.06.0موریتانیا
**)2015(6.7-2048149المنطقة العربیة

4)2013(
83

89)2017(9.3-2041211العالم
14

III.1:األسباب وعوامل الدفع في المنطقة العربیة:األطفالتزویج

د• تكونتكادكنھال،وتتنّوعھاالطفالتتزویجإلىواألسرللمجتمعاتالدافعةاألسبابتتعدُّ
.الظاھرةفیھاتنتشرالتيالمنطقةدولمختلففيذاتھاھي

منلھا،ینوالمؤیدلھاالممارسینأنالقضیةتناولتالتيالنوعیةوالبحوثالدراساتتؤكد•
فياخلتتدماعادةبلبذاتھ،واحدسببإلىذلكفيیستندونالمحلیة،ومجتمعاتأسر

لواحدایدعمنفسھ،اآلنفيالعواملعدیدالتنفیذإلىوالمروروالقراراتالمواقفاتخاذ
ماوهأوالصوابھوبھیقوممابأنعنھللمسؤولالذاتیةالقناعةمنویقّوياآلخرمنھا
.یعیشھاالتيالظروففيفعلھیجب

.أمنیةإلىأخالقیةإلىمادیةإلىعقائدیة-فكریة-ثقافیةمناألسبابطبیعةتتنّوع•

15
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16

الفقر واالحتیاج

معدوتمثالتتأّصل مفاھیم
كلالمساواة بین الجنسین في

أشكالھ كثوابت لدى بعض
.األشخاص والمجتمعات

يالسیاق االجتماعي والثقاف
یةوالفكري للبیئة االجتماع

جعھاالمعتقدات یُر:المحلیّة
وأصحابھا إلى أصول دینیة أ
إلى العادات المتوارثة عبر

.األجیال

ھاتأمین البنت وسترت«
»وضمان مستقبلھا

ھاجس تعّرض البنات للتحّرش
واالعتداء الجنسي أو التوّرط
في عالقة عاطفیة سریة قبل
.االرتباط وجلب العار ألھلھا

المستوى التعلیمي
المتواضع للبنات

وللوالدین

ثغرات واستثناءات
التشریعیةالنصوص

تزویج
الطفالت

األسباب وعوامل:تزویج األطفال
2:في المنطقة العربیةالدفع

:تزویج الطفالت في ظروف انعدام األمن واألزمات

دفع ثمنھاینجّر عنھا من تھجیر ونزوح ولجوء وفقر ومآسي تومااالختالل األمني والصراعات في المنطقة•
.باھضا الفئات الھشة وعلى رأسھا النساء واألطفال

وجنسیافسیاونمادیاالمرأةضدالعنفذلكفيبماأشكالھبجمیعالعنفمنسوبارتفاع:الماضیةالعشریة•
.الفقرعدّالتموارتفعتالمنطقةالبلدانمنالعدیدفيالجنسینبینالّالمساواةھّوةوتعّمقواقتصادیا،

والفتیاتأةالمرضدوالتمییزالعنفلیزدادخصبةوالمیادینمواتیةالظروفأصبحتالمواصفاتھذهبكل•
البشریةمیةوالتنالبشرياألمنمؤشراتتتدنىحیثوالنزوحاللجوءمخیماتوفيالبلدانبعضفيحدّة

وتشیعالعقابمناإلفالتثقافةوتعمّ والتكفّل،والتأطیراإلحاطةمؤسساتتكادأووتغیبالسلطةوتضعف
.والفتیاتالنساءحقفياإلجرامیةوالسلوكیاتالمتطرفةالفكریةالمعتقدات

تزویجةلممارسالمكّرسةالعواملأحدالمحتملبالخطرالدائموالشعوراإلنسانياألمناختاللیكونبذلك•
.العتمادھاوصریحامباشراسببایكنلموإنحتىالطفالت

-العراق-بیالي-الیمن-سوریا(وتداعیاتھابالنزاعاتمباشرغیرأومباشربشكلالمتأثرةالثمانیةالدول•
عامالعربیةالمنطقةسكانمجموعمن%39سكانھاعددیمثلوالتي)األردن-لبنان-الصومال-السودان
)نسمةملیون436مجموعمنملیون171(2020

العالمفيالعرائسالطفالتمجموعإلىفتاةملیون13و10بینتضیفسوفكوروناأزمة•

17
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IV.وآثار تزویج الطفالتتداعیات:
تعّدي على عدد من الحقوق االنسانیة:الطفالتتزویج

ىمن أقس:تزویج الطفالت
یرمظاھر التعدّي على الكث
من الحقوق اإلنسانیة

دلألطفال التي تمّس عدي
أوجھ حیاتھم وتغیّر

مساراتھا نحو األسوأ،
وھو أحد أكثر أوجھ العنف

المسلط علیھّن بشاعة

َخمُس ضحایا للرّق الحدیث من بین كل"
ألف نسمة على مستوى العالم، وواحد من
بین كل خمس ضحایا ھو طفل، وأكثر من

ھم من10سبع ضحایا من بین كل
».اإلناث

من العھد23المادة:الحق في االختیار
الدولي الخاص بالحقوق المدنیة

ال ینعقد أي زواج إالّ : "والسیاسیة
برضا الطرفین المزمع زواجھما رضاء

"كامال ال إكراه فیھ
الظروف الناتجة عن تزویج األطفال

فتنطبق علیھا التعاري«والزواج القسري
القانونیة الدولیة للرّق والممارسات

مفوضیة األمم المتحدة:»الشبیھة بالرق
السامیة لحقوق اإلنسان

18

وقد یتعّداهسلب الحق في الصحة
إلى الحق في الحیاة

ضعف أو عدم المعرفة بسبل ووسائل األمومة
اآلمنة والوقایة من األمراض المتنقلة جنسیّا
ووسائل تنظیم الحمل وھو ما یزید من خطر

.إصابتھن باألمراض والتعفنات

حق الحمایة من كل أشكال/مبدأ
التعرض للعنف المنزليالعنف واإلساءة

لىتُجبر الطفالت عند تزویجھن ع
مغادرة المدارس

19

ضعف التمكین
وغیاب المشاركة

الفضائینفي
الخاص والعام
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:تزویج األطفالتكلفة

إیراداتھانموتُسحبالقصیراألمدعلىوالمجتمعاتالبلدانتدفعھاكلفةاألطفاللزواجإن•
.والطویلالمتوسطالمدیینعلى

4اليحوتبلغعالمیةوفوراتیحققأناألطفالزواجإنھاءشأنمن:الدوليللبنكدراسة•
العلميالتحصیلعلىاألثر:2030عامبحلولالسنویةالرفاهنفقاتمندوالرترلیون
...األمھاتووفیاتمراضةاألسرة،رفاهاإلنجاب،تنظیمللفتیات،

تنفیذعلىاآلسكواتعمل:العربیةلم تشمل البحوث في ھذا المجال إلى حّد اآلن المنطقة•
لعربیةالعنف المنزلي في عدد من بلدان المنطقة ا/نموذج لتقدیر تكالیف العنف الزوجي

.یشمل زواج األطفال

20

V.؟یتم التعامل مع ممارسة تزویج األطفال في المنطقة العربیةكیف
.تطّور الوعي بخطورة زواج األطفال وتداعیاتھ

ھا،وحمایتاحترامھاوواجبالطفللحقوقمضّمنةأوصریحةإشاراتمندستوریخلوالیكاد•
نبيالمساواةوضمانوالعاطفي،الماديوتوازنھسالمتھتھدّدقدالتياألخطارمنوحمایتھ
.تمییزأيدونالجنسین

ظاتبتحفبعضھاواإلقلیمیةالدولیةاالنسانحقوقصكوكعلىالعربیةالدولجلصادقت•
باألطفالالخاصةاالتفاقیاتذلكفيبماتحفظاتبدونوبعضھا

توكولینالبرووعلىالطفلحقوقاتفاقیةعلىوالعشریناالثنتینالعربیةالدولكلصادقت•
)أغلبھافي(االختیاریین

لملكنسنة،18بـ22مجموعمنعربیةدولة14حدّدتھا:اإلناثلزواجالقانونیةالدنیاالسن•
السنّ تلكبلقالفتاةلتزویجاستثناءاتجمیعھااعتمدتبلمطلقبشكلالسنّ تلكمنھاأيتعتمد

الرضازامیةبإلتقرّ موادّالدولمنالعدیدفياألسرةوقوانینالشخصیةاألحوالقوانینتضمنت•
لمإنلزواجابطالنعلىالتنصیصإلىبعضھایذھببلالزواج،علىالُمتعاقدینالطرفینبین

افقةومورضابدونزواجعقدفيطرفایكونمنتجریمبعضھاتضّمنكماالموافقةتحصل
.ذلكفيوالتھدیدالعنفباستعمالأوالطرفین

21
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قائصھا،لألحوال الشخصیة في الدول العربیة على حدودھا ونالمنظومات التشریعیةشھدت•
ھاتطّورا واضحا من خالل التعدیالت وعملیات اإلثراء والتنقیة التي طالتھا ومواءمت

الدولیةلالتفاقیات والصكوك والتوصیات

ھا شملت عّدةللنھوض بالمرأة وتمكینخطط عمل واستراتیجیات وطنیةتبنّت الدول العربیة•
مجاالت من ضمنھا محور العنف ضّد المرأة ومحور الممارسات الضارة

إلى تعزیز اتساق السیاسات والبرامجالرامیة)42(آلیات التنسیق اإلقلیميوجود عدید•
ة الدولوتندرج آلیات التنسیق أساسا تحت مظلة جامع.والشراكات واالستفادة المتبادلة

العربیة
ة جھوداوفي سیاقات الحروب واللجوء والنزوح، تبذل الدول المعنيالظروف اإلنسانیةفي•

لحمایة الّالجئات والنازحات وتعزیز فرص وآلیات وصولھن إلى العدالة

22

3لساھمت كل ھذه التحّركات والمبادرات وااللتزامات في تراجع انتشار زواج األطفال من واحدة من بین ك
...فتیات، ومع ذلك5إلى واحدة من بین كل

إدراكدونطفولةالسنّ فيتزویجھنّ ومنھابالفتیاتالضارةالممارساتعلىللقضاءكافیایكنلم•
.معدالتھانخفاضنسقلتسریعحتىأورغبة،والموافقةوال

المنتظرتحقیقفياألحیانبعضفيوزجرحدودمنتضمنتھوماالقانونیةالنصوصتفلحلم•
بھااللتزاموقعماوإنجاز

خیراألالعقدخاللنسقھتراجعأوتوقفقدالتقدمھذاأنإلىتشیروالمؤشراتالدالئلعدید•
بعضوفيضمنھاأحیاناالضوءسُلّطوإنحتىوطنیةصبغةذاتعملوخططاستراتیجیات•

ذاتبالمرأةخاصةعملخططأواستراتیجیاتمثالنلحظولممعینة،فئاتعلىالمحاور
.معینةخصوصیات

ألطفالاوزواجالمبكّرالزواجمنللحدّاستراتیجیاتأوخططاوضعتالمنطقةفيفقطدول3•
.غیرھامنأكثرالظاھرةفیھاتستشريالتيالدولفيذلكنلحظوال

فعوالدوااألسبابمتفرعةأنھاالعربیةالمنطقةفيالطفالتتزویجظاھرةخصوصیاتمن•
واألمنيوالماديوالدینيوالفكريوالثقافيالقانونيمنھااألبعاد،المتنوعة

لقضاءاأوالظاھرةحدّةمنوالتخفیفالتغییربغایةوالدوافعاألسبابتلكأحدعلىالتركیز•
مجديغیرأمرعلیھا

23
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شریعیةالتالمنظوماتوإصالحالطفلحقوقباحترامالدولالتزاماتبیناتساقعدمأحیاناھناك•
والسلوكللمواقفالعمليالتغییريالجھدوضوحوعدمجھة،منالمعاھداتعلىومصادقتھا
فيلتمییزابعناصرمشحونوعقائديفكريتوّجھوإلىوالمألوفالعاداتإلىالمستندالمجتمعي

.والمعامالتالحقوق
والممارسات،المواقفمنالنوعھذامثلفيحدودھاأثبتتاألعلىمنالتغییرمحاولة•
لیكونالمسارهاتجاتغییرتتطلبالجنسینبینالحیاةدورةمراحلكلوفيالكاملةالمساواةتحقیق•

،الناسعیشوظروفالشعبیةوالثقافةالمحلیةالمجتمعاتمنأياألعلىإلىاألسفلمن
التعامليفالمناھجوفيالتصّورفيواالبتكارواالھتماماإلضافيالجھدمنكثیرایتطلباألمر•

لنساءالتشریكالفرصتوفیروفيوالضاّرةالسلبیةاالجتماعیةوالممارساتاألعرافمع
،المصلحةوأصحاب

واالجتماعیة،"یةالدین"والثقافیةأبعادھافيالجنسینبینالمساواةلعدمالمكّرسةالمعاییرتعتبر•
مماأقوىوھي،والنساءباألطفالضارةوسلوكیاتمواقفتبنّيفيتأثیرااألكثرالھیكليالمحدّد
.تغییرمنوالزجرالمنعوقوانینالتشریعاتتحدثھأنیمكن

فالتالطتزویجفممارسة،لنظامانعكاساتكونأنقبلمجتمعبثقافةأساسامرتبطةالمسألة•
فيتمعیةوالمجالوالدیّةوبالمسؤولیةوحقوقھالطفلوبمكانةواألسريالجماعيبالوعيترتبط

.عنھاوالدفاعواحترامھاالحقوقتلكعلىالحفاظ

24

VI.البیانات وأثرھا على مستوى ونوعیة المعرفة وعلى التخطیطإشكالیة:

بالنوعالعالقةذاتعنھاالناتجةواإلحصاءاتالبیاناتإنتاجفيونوعیّاكمیّاتحسناالمنطقةعرفت•
ألوضاعاتحلیلفياإلحصاءاتھذهبأھمیةالقناعةدرجةالمتدخلینلدىارتفعتكمااالجتماعي،

.السیاساتووضع
بكثیروھانحتتجھھيأو"البیاناتثورة"دائرةفيبعدتدخللمالمنطقةدولمنالكثیرتزالال•

"حساسة"صبغةذاتبمواضیعیتصلعندماتعقیداأكثراألمرویكون.االنتظاموعدمالبطءمن
.علیھمالمرتكبةالضاّرةوالممارساتاألطفالتزویجمثل

ناحیةمنلمنطقةافياألطفالزواجبینبالعالقةالمتصلةوالمؤكدةالدقیقةالبیاناتفيندرةتُسجل•
أخرىناحیةمنالدینیةوالمعتقداتاإلنسانياألمنوانعداموالعنفوالفقر

ھذالكل.جیّاتھاومنھإنتاجھاتواریخفيجدّاكثیراتختلفماغالباتعتمدھاالتيالوطنیةالبیانات•
.العربیةالمنطقةفياألطفالتزویجانتشارلمدىدقیقتقییمإصدارحالیایصعب

االجتماعیةعاییرالمحولقویّةأدلّةتحلیلھایُوفّرالتيھيالظواھرھذهمثلفيالمطلوبةالبیانات•
اتجاھاتالوطنیةالبیاناتتعكسالأخرىناحیةمن...األطفالزواجعلیھایقومالتيوالثقافیة

منأكثرالمعنیةالمحلیةالمجتمعاتوضمنالوطنيدونالمستوىعلىاألطفالزواجانتشار
غیرھا

25
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صادیة وحسبعلى أن تكون تلك البیانات ُمصنّفة حسب المكان والفئة العمریة واالقتالعمل•
ت المنتجةكما یتوّجب الحرص على جودة البیانا.مختلف الخصائص السكانیة ذات العالقة

.وقابلیتھا للمقارنة

مع التركیزاعتماد نھج قائم على الحقوق یتضّمن مشاركة أصحاب الحقوق واعتماد تصنیفھا•
لة أساسا فيعلى أكثر الفئات ھشاشة وتھمیشا، وتعزیز المساءلة، واعتماد الشفافیة المتمث

.نشرھا وإعمال الحق في الوصول إلیھا

إطار عمل لتطویر2030أن تمثّل مؤشرات أھداف وغایات خطة التنمیة المستدامةیمكن•
منظومات البیانات واإلحصاءات حول المساواة بین الجنسین

علىموزعةمؤشرا خاصا بالنوع االجتماعي54مؤشرا منھا232الخطة علىتتوفّر•
.مؤشرا من ھذا الصنف14الھدف الخامس لوحدهویتضّمن،17األھداف الـ

26

عدد المؤشرات التي تمّ الدولة
جمھا واإلبالغ عنھا

عدد المؤشرات التي ال
أوتتوفر حولھا بیانات

لم یبلّغ عنھا

عدد المؤشرات التيالدولة
تّم جمھا واإلبالغ

عنھا

عدد المؤشرات التي
ال تتوفر حولھا
غبیانات أو لم یبلّ 

عنھا
*212السعودیة410الجزائر

410فلسطین*311البحرین
311السودان68مصر
311سوریا410العراق
410تونس77األردن
*212اإلمارات*212الكویت
410الیمن311لبنان
59القمر.ج*113لیبیا

311جیبوتي59المغرب
311موریتانیا*59عُمان
311الصومال410قطر

سنة والالتي تزوجن أو ارتبطن بقرین قبل بلوغ سن24و20نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارھن بین:1.3.5منھا المؤشّر*
.18وقبل بلوغ سن15

من أھداف التنمیة المستدامة في الدول العربیة5توفّر البیانات الخاصة بمؤشرات النوع االجتماعي للھدف
2030المساواة بین الجنسین في خطة التنمیة المستدامة لعام–تحویل الوعود إلى أفعال:2018ھیئة األمم المتحدة للمرأة:المصدر

27
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VII.نحو األفضلالطریق:
:الرسائل الرئیسیة

:أن تُطرح الیوم ویُبحث لھا عن أجوبةیجباألسئلة•
ھرة تزویجلماذا لم ننجح في المنطقة العربیة وخاصة في البلدان المعنیة أكثر، في القضاء على ظا-

.األطفال؟
ومنظماتلماذا كانت إنجازاتنا في ذلك بطیئة وغیر مستدامة وال تسمح بتحقیق ما التزمنا بھ كدول-

.أممیة وإقلیمیة ومجتمع مدني وقوى مناصرة لحقوق اإلنسان عامة وحقوق المرأة والطفل خاصة؟
- ّ ؟أین یكمن التقصیر وماذا یجب أن نفعل حتى نتدارك األمر ولو نسبیا
حمل في طیاتھالقد تبیّن جلیّا أن سّن التشریعات وحدھا ال یكفي إلحداث التغییر خاصة إذا كانت ت•

أحیانابذور قصورھا، بل وعدم فاعلیتھا
لمراجعةأّن تضمین مبادئ حقوق اإلنسان في العدید من سیاسات الدول وتشریعاتھا في حاجة إلى ا•

.حتى تتناغم مع الوثائق والصكوك التي التزمت بھا
وھو ما2030كل دول المنطقة تعمل بقناعة وبجھد من أجل تحقیق أھداف التنمیة المستدامة عام•

اج األطفالالعملي بأن القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة بما فیھ زویستدعي اإلدراك
والممارسات الضارة، یمثل إضافة نوعیة ھامة ومؤكدة لتحقیق أكبر قدر ممكن من أھداف وغایات

2030خطة
تتطّور الرؤىمن أھداف التنمیة المستدامة إن لم5الدول العربیة، دون استثناء، لن تحقّق الھدفكل•

.واآللیاتوالسیاسات
28

2019العربیةالمنطقة.م.ت.أتقریر مؤشر ولوحات متابعة:مجموعة البنك الدولي/أكادیمیة اإلمارات الدبلوماسیة+شبكة حلول التنمیة المستدامة:المصدر
29
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VII.الطریق نحو األفضل:
لىمناھج عمل وتحّرك وآلیات وأدوات أكثر وجاھة وجرأة قادرة عضرورة اعتماد:التوصیات

:منھاKوالثقافیةالتعامل مع التحدیات الصلبة وخاصة الفكریة

أنعلىلّيالمحالمستوىعلىاألطفالتزویجبقضیةالمعنیةوالبرامجالسیاساتتفعیل•
.وطبیعتھاالتدخالتمالءمةمدىلتحدیدمنطقةكلخصوصیةاالعتبارفيتؤخذ

مسألةالجذورمعالتعاملنحواألطفالبزواجالمتصلةوالبرامجاالستراتیجیاتتوجیھ•
.نتائجھامعالتعاملقبللھاالدافعةوالعواملوأسبابھا

.مساءلةآلیاتاعتمادمعاألطفالتزویجعلىالقضاءموضوعمأسسة•
.االجتماعيللنوعالحساسةوالقطاعیةالعامةالموازناتاعتماد•
تزویجعلىللقضاءواستراتیجیاتبرامجمنیُوضعفیماالتشاركیةالمقاربةاعتماد•

األطرافكلوتشریكاألطفال
داعمةمجتمعیةبیئةخلقأجلمنالتأییدوكسبالمناصرةوأنشطةبرامجمنالتكثیف•

ومحلّیاوطنیا

30

خاصةوتوعیةتثقیفبأنشطةالذكوروالشبابالرجالتخصیص•
جتزويعلىالقضاءإلىموجھونشاطوبرمجةتخطیطكلفيالحقوقيالبعداعتماد•

األطفال
نمتمكّننتائجاألنشطةتحققأنتضمنالتيRBMالنتائجعلىالقائمةالمقاربةاعتماد•

اتوالمسؤوليلألدوارالدقیقوالتحدیدالمساءلةمبدأتكّرسمقاربةوھيالتغییر،
اإلحصائیةالمنظوماتوتطویرالبیاناتثورةفيلالنخراطالدولجھودتسریع•
أورادأف(اتصالضبّاطلھویكونللفتیاتالضاّرةللممارساتإقلیميمرصدإنشاء•

.الدولفي)مؤسسات
ضاعاألومجتمعاتفيالطفالتتزویجبقضیةخاصعملوبرنامجاستراتیجیةوضع•

.اإلنسانیة
.الظاھرةعلىالقضاءجھودفيبارزادوراومحاملھ،وسائلھبمختلف،اإلعالمإیالء•

31
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 الجھود الوطنیة للحد من

 في للفتیات والقسري المبكر  الزواج
 العربیة  اإلمارات دولة

 تقدیم 
 العوضي  لولوة  /معالي

 األعلى لألمومة والطفولة المستشار القانوني للمجلس
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 مداخلة المملكة األردنیة الھاشمیة 
 األردن في  18زواج من ھم دون سن ال

 
 المقدمة: 

 المقدسة الرابطة وھو .والمجتمع الفرد حیاة  في اخطرھا ومن االجتماعیة النظم أھم من الزواج یعتبر     
 القبول وھو بسیط بشكل  بدأت  حیث آخر إلى عصر من الزواج طرق وتختلف .الجنسین،  بین المشروعة

 تنقیح في ساھمت  حیث األدیان، وتأثیر والعادات المجتمعات بتطور وتطورت  واألنثى الذكر بین بالبعض
 .بینھم الزواج لیتم الجنسین كال  في توافرھا من البد وشروطا وقوانین أسسا لھا وجعلت الزواج عملیة

   
 الحق  ومنھا للفتیات المشروعة اإلنسانیة الحقوق من للعدید  انتھاكا عشر الثامنة سن دون  ھم من زواج  قضیة   

 تكافؤ ضمان في والحق الحیاة شریك على  اجبار   دون الواعي واالختیار القدرات تنمیة  في والحق  التعلیم في
 صحتھا وعلى  للفتاة الحیاة  وجودة نوعیة على سلبا یؤثر الحقوق تلك اھدارو.سویة اسریة عالقات  وبناء الزواج

 الناجمة  االقتصادیة االثار عن فضال ، اإلنجابیة
 
كفل الدستور االردني حمایة االمومة والطفولة من االساءة واالستغالل وصادق االردن على مجموعة من االتفاقیات   

وكذلك صادق على    1992د المراة في تموزوالمعاھدات الدولیة بما فیھا اتفاقیة القضاء على كافة اشكال التمییز ض
اتفاقیة حقوق الطفل رقم   قانون التصدیق على  بموجب  الطفل  وارسى االردن خطى    2006لسنة  50اتفاقیة حقوق 

 ملموسة للحد من عدم المساواة بین الجنسین رغم وجود ثغرات في قانون االحوال الشخصیة 
یة التي ما زالت تمارس في جمیع البلدان في انحاء العالم بما فیھم  ظاھرة تزوج القاصرات من الظواھر االجتماع     

الالجئین   ازمة  بدایة  منذ  الجنسین  بین  العدالة  بین قضایا  الطلیعة  االطفال  فقد تصدرت مسالة زواج  االردن وعلیھ 
دن التي یقطن  السوریین في االردن واجریت البحوث الكمیة والنوعیة التي في المناطق الوسطى والشمالیة من االر

 فیھا اعداد من السكان السوریین والتي تمثل موطنا للثقافات الحضریة والریفیة والقبلیة 
    
 الصحة – الجوع-الفقر( واالقتصادیة االجتماعیة التنمیة قضایا من  واسعة مجموعة المستدامة التنمیة وتغطي أھداف   
  االجتماعیة  العدالة - البیئة – الطاقة– الصحي  الصرف - المیاه  – الجنسین بین المساواة- المناخ تغیر - التعلیم –

 والتي. الخامس للھدف  الثالثة الغایة ضمن وذلك األطفال زواج قضیة  2030 المستدامة للتنمیة العالمیة األھداف تناولت 
 ،وتشویھ القسري والزواج المبكر والزواج األطفال زواج  قبیل من الضارة، الممارسات  جمیع على لقضاءا: على تنص 

 )اإلناث  ختان( لإلناث  التناسلیة األعضاء
      

 18انجازات االردن الوطنیة للحد من ظاھرة زواج من ھم دون سن   
 

ونص على اھلیة الزواج في    2019لسنة    15*یحكم مسالة الزواج في االردن قانون االحوال الشخصیة االردني رقم  
 سنة شمسیة كاملة بالرجوع من الشریعة. 18لوھي بلوغ ا 10المادة 

 
سنة شمسیة وفقا لشروط   15تعلیمات استثناءات السماح  لزواج من اكمل ال 2011عام  * صدر عن دائرة قاضي القضاه

 محددة مبینة في نصوص التعلیمات ویتم اتخاذ سلسلة من االجراءات لضمان اھلیة الزواج . 
 
على حمایة األسرة مع شركائھ وعلیھ أعد االطار الوطني لحمایة االسرة من  الوطني  لشؤون االسرة  عمل المجلس  * 

الوطنیة  التشریعات  من  العدید  وطور  ساھم  مسیرتھ  العنف، وخالل  من  االسرة  لحمایة  الوطني  الفریق  وأسس  العنف، 
فأولى المجلس لھا    عام یعتبر من ضمن حمایة األسرة،  18وحیث أن زواج من ھم دون  ،لالرتقاء بمنظومة حمایة األسرة  

 .2016االھتمام والذي برز من خالل تشكیلة لجنة متخصصة منبثقة عن الفریق الوطني لحمایة األسرة في عام 
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العام  *    االردن".2017في  في  القاصرات  "زواج  نوعھا حول  من  االولى  تعتبر  دراسة  للسكان  االعلى  المجلس   اعد 
 18وجنسیاتھن اما الجزء الثاني الوضع الحالي للمتزوجات دون ال  18دون سن ال  استعرض  الجزء االول منھا اعداد المتزوجات

 واستعرض الجزء الثالث اسباب الزواج وخالصة الدراسة تناولت سبعة توصیات . 
 

لكون  اقر دولة رئیس الوزاراء بالسیاسات والتوصیات الواردة في دراسة المجلس االعلى للسكان    2017/ 6/ 19*في  
الصحي واالسري والصحة االجنابية وحقوق االطفال ملن هم دون  يسري خباالردن   املستدامة والتثقيف  التنمية  طوات مدروسة يف جمال 

 ومتابعة التحول الدميغرايف املعزز للتنمية االقتصادية واالجتماعية    18ال
 
. والتي تم اعدادھا بجھد وطني  لتنفیذ توصیات الدراسة  ابعداد خطة عمل وطنية    2018يف عام    االعلى للسكان    ابدر اجمللس* 

ز على بیئة   من كافة الشركاء المعنیین، حیث وضعت الخطة إطاراً عاماً ودلیل للمداخالت للسنوات الخمس المقبلة یُرّكِ
لتمویل  سنة في األردن، ویوجھ عملیات استقطاب ا 18داعمة (سیاسات /خدمات/ بیانات) للحد من زواج من ھم دون سن 

الدولي والمحلي لتنفیذ االنشطة والبرامج المنبثقة عنھا. إذ تتضمن المبادرات المقترحة التي سیتم تنفیذھا من قبل الجھات  
المدى القصیر والمتوسط والتي ستساھم في الحد من زواج من ھم دون سن   سنة في األردن لألعوام   18المعنیة على 

 5/2019/ 29الوزارء بتاریخ  ،وتم اقرارھا من قبل رئیس 2018-2022
 

المشاركة  على  المدارس  من  الطالبات  تسرب  اثر  بعنوان  سیاسات  ملخص  باعداد  للسكان  االعلى  المجلس  بادر  *كما 
وانعكاساتھا    18االقتصادیة للمراة والصحة الجنسیة واالنجابیة والھدف تشخیص حجم مشكلة زواج من ھم دون سن ال

 تھن االنجابیة القتراح السیاسات المالئمة لمعالجة المشكلة وانعكاساتھا  على تمكین النساء والفتیات وصح 
 
   
    2019/ 2/6بتاریخ   23208/ 11/4/ 125استنادا لكتاب رئاسة الوزراء رقم    تم تكلیف المجلس الوطني لشؤون االسرة  *

تشكیل مجموعة من ضباط    حیث تم  سنة في األردن  18بمتابعھ تنفیذ خطة العمل الوطنیة للحد من زواج من ھم دون سن  
االرتباط من الجھات المعنیة بالتنفیذ وبناء اطار منطقي لعملیة متابعة تنفیذ الخطة بحیث یكون ممنھج وموجة بما یخدم تلك 

 العملیة كما قام المجلس برفع كفاءة ضباط االرتباط على الیات المتابعة والتقییم وكتابة التقاریر  
 

لتنفیذ الخطة الوطنیة للحد من زواج من ھم دون سن ال  تم تعدیل  2020/ 17/5*بتاریخ   الزمنیة  لتصبح في   18الفترة 
 2022- 2018بدال من  2024- 2020االعوام 

 
متابعة تنفیذ الخطة الوطنیة لزواج من ب المجلس الوطني لشؤون االسرة بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان  *سیقوم  
 . عام 18ھم دون 

 
 

    
 االحترام ،،، واقبلوا 
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 مداخلة سلطنة عمان �� اجتماع الزواج املبكر والقسري للفتيات �� املنطقة 

 العر�ية 
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ورقة عمل
�الزواج الم�كر والقسر� للفت�ات ف

المنطقة العر��ة

دولة قطر

وزارة التنمیة االجتماعیة واألسرة
MINISTRY OF SOCIAL DEVELOPMENT AND FAMILY
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Classi fication : In ternal  - داخلي:تصنیف الوثیقة

تحرص،2017لعاملاملرأةضدالتمي��أش�الجميعع��القضاءاتفاقيةتنفيذ�شأنقطرلدولةالثا�يالدوريالتقر�روفق

شهر��آخرها�انتقار�ر،خمسةأصدرتحيثلأللفية،اإلنمائيةلألهدافتحقيقمنإليھتوصلتماتقييمع��قطردولة

،لأللفيةاإلنمائيةاألهدافمعظمبالفعلحققتقدقطردولةبأنالتقر�رب�نوقد.2017عاممنيناير/الثا�ي�انون 

 وحققت
ً
 تقدما

ً
:ا��امسالتقر�رنتائجأهمي��وفيما.املتبقيةاألهداف��ملموسا

.أرضهاع��واملقيم�ناملواطن�نل�افةالرغيدالعيشتوف��الدولةاستطاعتحيثالفقرحاالتا�عدام-

عامقبل�عليمالع��والبناتالبن�نمناألطفالجميعحصول بضماناملتعلقللهدف�املتحقيقمنقطردولةاق��بت-

.)املائة��91(معدلا�جنس�نكالمناالبتدا�يبالتعليمااللتحاقمعدالتتخطتحيث2015

 قطردولة�جلت-
ً
 تقدما

ً
.(1.94)العا��التعليم��نا�جن��يب�نالت�افؤمعدلبلغحيثا�جنس�نب�نالت�افؤتحقيق��كب��ا

Classi fication : In ternal  - داخلي:تصنیف الوثیقة

وحمايةعز�زبتاملعنيةاملؤسساتمنالعديدوتقو�ةإ�شاءخاللمناإل�سانبحقوق خاصااهتمامااال�سانحقوق قطردولةأولت
ا�ح�وميوغ��ا�ح�ومياملستوى ع��للتجزئةالقابلوغ��وامل��ابطالت�ام��بمفهومهااإل�سانحقوق 

22املادة��الدستور��جاءوقد
لھوتوفريوالروحوالعق��البد�ياإلهمالشروتقيھاالستغاللمنوتحميھالفسادأسبابمنوتصونھالنشءالدولةتر��((

))السليمةال��بيةمنهدىع��ا�جاالتش�ى��مل�اتھلتنميةاملناسبةالظروف
املمكنمنال�يواملق��حاتالظاهرة،لهذهتتصدىل�يااملمارساتألفضلالوطنيةا�جهودع��الضوءنلقيهذهالعملورقةو��

.التحدياتهذهمن�عا�يال�يالدول ح�وماتمنتبن��ا
ع��للقضاءالدوليةاالتفاقيةإ��2009مارس/آذار24بتار�خوالطفلحقوق اتفاقيةإ��12/7/1995بتار�خقطردولةانضمت

ونصت،2009يونيو23��لالتفاقيةاالنضمامع��باملوافقة2009لسنة28رقماملرسوموصدراملرأة،ضدالتمي��أش�الجميع
 القانون قوةلالتفاقيةي�ون أنع��املرسومذلكمناألو��املادة

ً
التحفظاتمراعاةمعالقطري الدستورمن)68(للمادةوفقا

شرت.االنضماموثيقة��الواردةواإلعالنات
ُ
.2009يونيو23بتار�خالصادرالرسميةا�جر�دةمنالثامنالعدد��االتفاقيةو�
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Classi fication : In ternal  - داخلي:تصنیف الوثیقة 5

oتجاراالأش�الوم�افحةومنعملراقبةالوطنيةا�جهودلتنسيقو��دف،2016بالبشراالتجارمل�افحةالوطنيةال�جنةإ�شاء

عنسنوي ر�رتقو�شرو�عدادبالبشراالتجارمل�افحةالوطنيةا�خطةبإعدادأخرى اختصاصاتب�نمنوتختصبالبشر،

.بالبشراالتجارم�افحة��الدولةجهود

oع��والرقابةاإلشرافموحدإدارةمجلسخاللمنتتو��علياكمؤسسة،2013االجتما��للعملالقطر�ةاملؤسسةإ�شاء

.الدولة��االجتما��بالعملا�ختصةواملراكزاملؤسسات

oوالصراعاتالفقرمناطق��لألطفالالتعليملتوف����دفوال�ي،2012عاما�جميعفوق التعليممؤسسةتأسيس

.املس�حة

o2012لسنة)27(رقمالوزاري القراربموجباإل�سا�يالدو��للقانون الوطنيةال�جنةإ�شاء.

Classi fication : In ternal  - داخلي:تصنیف الوثیقة 4

إنجازات ع�� مستوى املساواة ب�ن ا�ج�س�ن وتمك�ن املرأة

.2016لعام“املرصد العاملي لر�ادة األعمال”جاءت دولة قطر باملركز األول �� املؤشر ا�خاص بتساوي فرص األعمال ب�ن ا�جنس�ن �� تقر�ر1.

مفهومهاواصلت الدولة االهتمام بحقوق اإل�سان من خالل إ�شاء وتقو�ة العديد من املؤسسات املعنية بتعز�ز وحماية حقوق اإل�سان ب2.

 :الت�ام�� وامل��ابط وغ�� القابل للتجزئة ع�� املستوى ا�ح�ومي وغ�� ا�ح�ومي، وذلك ع�� النحو التا��

oاملشاريعيذوتنفتطو�رأهميةع��للتأكيدالدولةجهودإطار��يأ�يوالذيا�حا��للعامأكتو�ر19��واألسرةاالجتماعيةالتنميةوزارةإا�شاء

.الدوليةواالتفاقياتاملعاهداتتنفيذومتا�عةباألسرة،ا�خاصةوال��امج

oباالرتقاءزارةالواهتمتحيثلالسرةاألع��ا�جلسالغاء�عداالجتماعية،والشؤونوالعملاإلدار�ةالتنميةلوزارةاختصاصاتوتضم�ن

 املرأةبوضع
ً
الشاملةالرؤ�ةوين�جمو�مااملرأة،ا�خصوصوجھوع��باألسرة�ع�ىعلياوطنيةح�وميةجهةوجودضرورةملبدأتكريسا

."2030الوطنيةقطررؤ�ة”للتنمية

oاالعتمادشهادةاإل�سان�حقوق الوطنيةال�جنةنالت(A)اإل�سان�حقوق الوطنيةللمؤسساتالدوليةالتنسيق�جنةقبلمن(ICC)��

للمرةالعالمحول اإل�سان�حقوق الوطنيةاملؤسساتمستوى ع��(A)التصنيفدرجةال�جنةمنحتكما،2010عام��األو��للمرةجنيف

.2015د�سم��/األول �انون ��التوا��ع��الثانية
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Classi fication : In ternal  - داخلي:تصنیف الوثیقة 7

.يةالعالمالتعليميةاألنظمةمستوى إ��ير���علي�ينظامتحقيقإ����دفوال�ي)2016-2011(والتدر�بالتعليماس��اتيجية7.

ش�لوبواإلسالميةالعر�يةواملبادئبالقيماالل��امتجديدإ����دفوال�ي)2022–2018(االجتماعيةا�حمايةقطاعاس��اتيجية8.

.االجتماعيةالتنميةمحورو�جعلهاالقطر�ةاألسرةيحفظ

عددوتقليلاملرور�ة،ا�حوادث�حايامنا�حدع��العملإ����دفوال�ي)2022-2013(املرور�ةللسالمةالوطنيةالس��اتيجيةا9.

 ا�حوادثهذهعنالناتجةالوفيات
ً
.سنو�ا

مختلفمنالتوحدذوي األفرادلرعايةومت�املشاملن�جوضعإ����دفوال�ي)2021-2017(للتوحدالوطنيةاالس��اتيجية10.

.األعمار

ةال��كيباختاللمنوا�حداملرتفعالس�ا�يالنمومعدلضبطإ����دفوال�ي)2022-2017(قطرلدولةالس�انيةالسياسة11.

 الس�انيةالسياسةوتتضمنوتداعيا��ا،الس�انية
ً
للمرأة،ا�جتمعيةملشاركةادعم��الرئيسيةغايتھتتمثلوالطفولة،املرأةيخصمحورا

.فاللألطسليمةبيئةوضماناألسرة،تماسكع��ا�حافظةمعالعمل،قوة��مشارك��الز�ادةاملناسبةالظروفوتوف��

Classi fication : In ternal  - داخلي:تصنیف الوثیقة 6

التطورات ع�� مستوى السياسات واالس��ـاتيجيات

.واالعتمادالدراسةقيد)2025-2021(لألسرةالوطنيةاالس��اتيجية1.

.2019العام��اإلعاقةذوي واأل�خاصالسنوكباروالطفلاملرأة�شؤوناملعنيةالوطنيةال�جنةا�شاء2.

.الوطنيةالتنميةأولو�اتوتحقيقإنجازع��قادرةكفاءةذاتعمالةتأم�نإ����دفوال�ي)2016-2011(سوق قطاعاس��اتيجية3.

�جيموتاملن�ليةالعمالةاستخداموترشيداألسرة،تماسك�عز�زإ����دفوال�ي)2016-2011(املرأةوتمك�ناألسري التماسكقطاعاس��اتيجية4.

 اقتصالضعيفةاألسروتمك�نودعمبالعنف،املتأثرةلألسروالدعما�حمايةوتوف��املن���العنفحاالتعددوخفضآثارها،
ً
،اديا

ً
واجتماعيا

.�افةا�جاالت��املرأةتمك�نع��والعملواألسرة،العملمسؤولياتب�نماالتوازن لتحقيقاملرأةومساندةودعم

.أفضلقيمةأفضل،رعايةأفضل،�حةتحقيقإ����دفوال�ي)2022-2017(لل�حةالوطنيةاالس��اتيجية5.

رتو��خاللمناملستقبليةال�حيةالتحدياتومعا�جةمواجهةإ����دفوال�ي)2018-2013(األوليةال�حيةللرعايةالوطنيةاالس��اتيجية6.

.املستوى عا��شامل�حيةرعايةنظام



62 
 

 
Classi fication : In ternal  - داخلي:تصنیف الوثیقة 8

الدو��التعاون مستوى ع��

:السالمافةثقو�عز�زاإل�سانوحقوق والديمقراطيةالتنميةبقضايا�ع�ىال�يالعامليةواملنتدياتللمؤتمراتاستضاف��االدولةواصلت

��ساناإلنحقوق وحماية�عز�ز��اإل�سان�حقوق الساميةاملفوضيةمكتبدور حول االقلي�ياملؤتمر”2016يناير/الثا�ي�انون ��استضافت1.

“اناإل�سوحقوق التجار�ةاألعمالحول آسياملنطقةاألول اإلقلي�ياملتحدةاألمممنتدى”2016أبر�ل/نيسان��واستضافت،“العر�يةاملنطقة

 2017ف��اير/شباطشهر��الدولةاستضافتكما
ً
 مؤتمرا

ً
“العر�يةاملنطقة��الصراعحاالتمواجهة��اإل�سانحقوق مقار�ات”حول دوليا .

الصعيدع��يةو�نمائإ�سانيةمبادراتطرحإ��ذلكتتجاوز بلفقط،واإلنمائيةاإل�سانيةاملساعداتتقديمع��الدولةمساهماتتقتصرال2.

:ا�حصرالاملثالسبيلع��م��ااملبادراتمنعددبطرحالدولةقامتحيثالدو��،

oا�جميعفوق التعليممؤسسة(“األمنوا�عدامالن�اعاتمناطق��التعليمحماية”مبادرة 
ً
ودعمبحماية�ع�ىدوليةمبادرةو��،2008منذ)سابقا

.وا�حروبوالصراعاتباألزماتاملهددةأوالواقعةباملناطقالتعليم��ا�حقو�عز�ز

oغزة��وخاّصةالعالمحول الصراعاتمناطق��واملدارسالطلبةوحمايةدعمإ��و��دف،2009عاممنذ“الفاخورة”مبادرة.

Classi fication : In ternal  - داخلي:تصنیف الوثیقة

oم”مبادرة
ّ
الن�اعاتسبببالعالمأنحاءجميع��التعليم��حقهمفقدواالذيناألطفالأعدادتقليصإ����دفعامليةمبادرةو��“طفالعل

أنيمكنال�يالفئاتوالنائية،الر�فيةاملناطقأواملدن��الفق��ةاألحياء���عيشون الذيناألطفالوكذلكالطبيعية،وال�وارثوا�حروب

.واألقلياتواملعاق�نالفتياتمثلالتعليمع��ل�حصول خاّصةتحدياتتواجھ

oل،األطفالدىوخاصةاألمية�حوبرامَج �شاطا��اتتضمنحيثبمور�تانيا“االجتماعيةللتنميةاملور�تانيةالقطر�ةاملؤسسة”تأسيس

.ملساعد��مُمصغرةمؤسساتوتأسيسوتأهيلهم�عليمهمو�شمل

oبرامجوتنفيذاقتصادا��اتطو�ر��األخرى الناميةالدول منوغ��هاالعر�يةالدول مساعدةإ����دفوالذيللتنميةقطرصندوق إ�شاء

.ف��االتنمية
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األساسيةوا�حر�اتا�حقوق 

مةالعاا�حر�اتيح�يالذيقطرلدولةالدائمالدستورمبادئوتجسدواملساواة،العدالة�عززمجتمعبناءإ��2030الوطنيةقطررؤ�ة��دف

قطررؤ�ةوترتكز.رصالفوت�افؤواالستقراراألمنوتضمنالثقافية،والهو�ةوالتقاليدالعادات�عززكماوالدينية،األخالقيةالقيمويعززوا�خاصة

الوطنية،قطررؤ�ةصوروتت.البيئيةوالتنميةاالقتصاديةوالتنميةاالجتماعيةوالتنميةالبشر�ةالتنمية:و��م��ابطةر�ائزأر�عع��2030الوطنية

 االجتماعية،التنميةرك��ةخاللمن
ً
وجود�عززالرؤ�ةأنماك.اإل�سانيةواملثلوالدينيةاألخالقيةالقيمع��وتحافظبأفرادها��تممتماسكةأسرا

 و�ضمنالقطر��ن�جميعاملدنيةا�حقوق يؤمنفّعالاجتماعيةحمايةنظام
ً
 دخال

ً
الرؤ�ةوتدعو.وكر�مة�حيةحياةع��للمحافظةلهمالئقا

.القرارصنعأدوار��سيماوالواالقتصادية،السياسيةالدولةمس��ة��ال�املةاملشاركةمنلتمكي��ااملرأةقدراتلتحس�ن

:ا�حصرالثالالمسبيلع��م��انذكراملرأة،حقوق و�عز�زحمايةلضمانواإلجرا�يالسيا��ياملستوى ع��اإلجراءاتمنعدداالدولةاعتمدتكما

Classi fication : In ternal  - داخلي:تصنیف الوثیقة 11

.ال��امجفيذوتنالسياساتصنعمستوى ع��واملساواةالفرصت�افؤتحقيق��أسهمتوال�ياملرأة،بقضايامعنيةوطنيةآلياتإ�شاء•

تحقيقشأ��امنلقوان�نمق��حاتتقديمإ��إضافةالدولية،املواثيقمعيتوافقبماو�عديلهااملرأةضداملم��ةالوطنيةالتشريعاتمراجعة•

.االجتما��للنوعومراعاةالفرصت�افؤ

.العنف�حاياللنساءاملأوى وتوف��النف��يوالتأهيلالقانونيةا�جانيةاملساعدةتوف��•

.ا�جنسأساسع��املصنفةاإلحصاءاتبتوف��االهتمامز�ادة•

.واملساواةالفرصت�افؤتحقيقإ��الراميةال��امجلتنفيذاملوازناتتخصيص•

.القرارصنعمواقع��النساء�عي�ن�سبةز�ادة•

.واالجتما��االقتصادياإلصالحبرامج��االجتما��النوعإدماج•

.اإلس�واكباملرأةاملعنيةا�جهات�افةمعا�جنس�نب�نواملساواةاملرأةتمك�نإطار��املمارساتوأفضلاملعلوماتوتبادلالتعاون •
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باملرأةمعنيةحكوميةوحدةإ�شاء

.2021أكتو�ر19بتار�خواألسرةاالجتماعيةالتنميةوزارةا�شاء-

�عكسمما،2016لسنة)4(رقماألم��ي القراربموجباالجتماعيةوالشؤونوالعملاإلدار�ةالتنميةبوزارةاألسرةإدارةاستحداثتم-

.باملرأةا�خصوصوجھوع��باألسرة�ع�ىعلياوطنيةح�وميةجهةوجودبضرورةالرس�ياالهتمام

ت-
َ
�ِشئ

ُ
ع��والرقابةاإلشرافوحدةإدارةمجلسخاللمنتتو��علياكمؤسسة،2013عام��االجتما��للعملالقطر�ةاملؤسسةأ

بالدولةاالجتما��بالعملا�ختصةواملراكزاملؤسسات

Classi fication : In ternal  - داخلي:تصنیف الوثیقة 13

االجتماعيةاألنماط

جيةاالس��ا�يالسياساتتنفيذخاللمناالجتماعيةالتنميةمتطلباتتحقيقع��2022-2017االجتماعيةا�حمايةاس��اتيجية�عمل

ال�ياملطلو�ةباملهاراتدهموتزويا�ختلفةا�جتمعفئاتوتمك�ناملواطن�ن،�جميعاالجتماعيةا�حماية�عز�ز���سهمال�يواآللياتوال��امج

و�قوم.جتمعيةالموالثقافةالقيممنظومةع��ا�حافظةمعآمنةكر�مة�حيةحياةليعيشوابحقوقهمالتمتعوتأم�نا�حر�ة،لهمتحقق

القطر�ة،األسرةكزومرتاالجتما��املالرأسومرتكزاالجتماعيةالرعايةمرتكز��مرتكزاتثالثةع��االجتماعيةا�حمايةاس��اتيجيةإطار

:التاليةالنتائجتحقيق��تتمثلال�يللقطاعاالس��اتيجيةاألولو�اتأساسهاع��تحددت

oومستدامفعالمت�املاجتماعيةرعايةنظامإ�شاء.

oنةمتماسكةقو�ةقطر�ةأسرةبناء
ّ

.وممك

oاالجتما��املالرأسوفعاليةنطاقز�ادة.
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املرأةضدالعنفمحار�ة

الواقعةبا�جرائماملتعلقةالنصوصصياغة��ودقيقةوا�حةمصط�حات،2004لسنة)11(رقمالعقو�اتكقانون الوطنيةالتشريعات��ورد-

العقو�ةددشكمااألسرة،أفرادأحدا�جا�ي�انحال��ا�جا�يصفةإ��بالنظرالعقو�ةوشددالعرض،ع��الواقعةوا�جرائما�جسد،سالمةع��

رقمااللك��ونيةئما�جراقانون ساهمكما.النف��يالضررلها�سببال�يوالقذفالسبجرائمع��وعاقب.حب��عل��ااملعتدىاملرأة�انتحال��

ا�حياةرمةبحتتصلمرئيةأوصوتية��جيالتأوصورأوأخبار�شرأوب��و�جيقوممن�لبمعاقبةاألذىمناملرأةحماية��،2014لعام)14(

التشريعل�غفلمكما.لأل�خاصاألفعالهذهعمومبتجر�مھوذلكالقذفأوبالسبعل��ا�عدىأو�حيحة،�انتولوالعائلية،أولهاا�خاصة

 أوردبأنواإلصالحيةالعقابيةاملؤسسات��املرأةع��العنفجانب
ً
وذلك�امرأةي��اخصوصواح��اما�حسنةواملعاملةا�حمايةتضفينصوصا

.التنفيذيةوالئحتھ2009لسنة)3(رقمواإلصالحيةالعقابيةاملؤسساتقانون ��خاصةنصوصبإفراد

Classi fication : In ternal  - داخلي:تصنیف الوثیقة

ا�حاالتعنغباإلبالالطبيةا�جهةإلزامخاللمناملرأة،ضدالعنفمش�لة�حار�ةالسياساتمنعدداالطبيةحمدمؤسسةتبنت-

وعامالتستضعفةالمالفئاتضدوالعنفالشر��غ��وا�حملا�جن��يواالعتداءا�جن��يالتحرشكحاالتللعنفبتعرضهااملشتبھ

.ا�حواملوالنساءاملنازل 

قسمع��حاياالضومساعدةبدعميتمثلاملن���،العنف�حاياحيالا�جتمعيةالشرطةتمارسھوقا�يبدور الداخليةوزارةتقوم-

محاسبةانلضما�ختصةالقضائيةا�جهاتمعبالتنسيقالعدالةإ��الوصول منال�حاياوتمك�نبالوزارة،االجتما��الدعم

قراراتفيذتنفرعوتأسيساملرأة،ضدالعنفومنعوقفبقصداملبكرالتدخللتحقيقالساخنا�خطخدمةوتوف��الفاعل�ن،

.األسرةمحكمةمعبالتنسيقاالجتما��الدعمقسم��املن���العنفقضايا��ا�حاكم

 املناطق�خدمةالشرطةمجالسبرنامجالداخليةبوزارةا�جتمعيةالشرطةإدارةنفذت-
ً
هماملنطقة��وأهاا�جتمعأفرادبأنإيمانا

ع���عملمالالشمناطق��األها��منم�ونة�جانأر�ععدد�شكيلتمحيثاألسري،للعنفاملعرضةباألسرمعرفةوأك��أقرب

الشرطةعملتكماحدوثھ،ملنعاملبكرالتدخلو�سهيلاملن���العنفضم��امنعدةمجاالت��ا�جتمعيةالشرطةمعالتعاون 

 وجاري الوط�ي،القيادةمركزع��خدما��اوتوف��إجراءا��ا�سهيلع��ا�جتمعية
ً
الساخنا�خطرعباملقدمةا�خدماتتوحيدحاليا

.األسري العنفمل�افحةميدانية�وسيلة
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باملرأةاالتجار

 فقطليسباملرأة،االتجارضم��اومنبالبشراالتجارلظاهرةالرادعةالقوان�نالقطري املشّرعسًن -
ً
والقوان�نباالتفاقياتال��اما

 ولكنالدولية
ً
 أيضا

ً
م�افحة��ولةالدجهودإيجازو�مكنباملرأة،واالتجارالبغاءتحاربال�ياإلسالميةالشريعةمنانبثاقا

 األو��التقر�رتقديممنذبالبشراالتجار
ً
.والدو��اإلقلي�ي،والوط�ي،:مستو�اتثالثةع��عليھالواردةللتوصياتوتنفيذا

Classi fication : In ternal  - داخلي:تصنیف الوثیقة

 
ً
:الوط�ياملستوى ع��:أوال

:�التا��الوط�ي،املستوى ع��بالبشراالتجارمل�افحةالتشريعيةاإلجراءاتمنعدداالدولةاتخذت

.بالبشراالتجارمل�افحةالوطنيةال�جنةبإ�شاء2017لسنة)15(رقمالوزراءمجلسقرار-

.وأنماطھأش�الھب�افةبالبشراالتجارجرموالذيبالبشراالتجارم�افحة�شأن2011لسنة)15(رقمالقانون -

جرائمضم��اوبا�جرائمعموموضبطمنعمهاموالقضا�ياإلداري الضبطإجراءاتخاللومنا�ختصةاألمنيةاألجهزةتتو��-

.بالبشراالتجار

 
ً
:اإلقلي�ياملستوى ع��:ثانيا

:�التا��اإلقلي�ي،املستوى ع��بالبشراالتجارمل�افحةاإلجراءاتمنعدداالدولةاتخذت-

لدولةياإلقليمالدور ملناقشةالدوحة��وا�جر�مةبا�خدراتاملع�ياملتحدةاألمممكتب-اإلقلي�ياملكتبممث��معالتعاون تم-

.تطو�رهوسبلبالبشراالتجارم�افحةمجال��قطر

دولةب�نشراكةإطاريفتنفيذهاتموال�يبالبشر،اإلتجارمل�افحةالوطنيةالقدراتلبناءالعر�يةاملبادرةودعمتقطردولةتبنت-

العر�يةاملنظومةتطو�رإ��املبادرةو��دفالعر�يةالدول وجامعةاملتحدةلألممالتا�عوا�جر�مةبا�خدراتاملع�يواملكتبقطر

.الظاهرةهذهمل�افحةالعر�يةالقدراتوتطو�رو�ناءباأل�خاص،االتجارمل�افحة
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ً
:الدو��املستوى ع��:ثالثا

:�التا��الدو��،املستوى ع��بالبشراالتجارمل�افحةاإلجراءاتمنعدداالدولةاتخذت-

oبالبشراالتجارحةبم�افا�خاصالسنوي املؤتمرالدو��اإلن��بول معبالتنسيقبالبشراالتجارمل�افحةالوطنيةال�جنةنظمت

.الدوحةبمدينة2017د�سم��/األول �انون ��األ�خاصو��ر�ب

oدورة��توى املسرفيعاالجتماعلعقدللتحض��كميسر�نبنيو�وركواليونانقطردولةمنل�لالدائماملندوبسعادة�عي�ن

باأل�خاص،االتجارمل�افحةاملبذولةا�جهودلتنسيق،2017أكتو�ر/األول �شر�ن��والسبع�ن،الثانيةالعموميةا�جمعية

والشؤونملوالعاإلدار�ةالتنميةوز�رسعادةبرئاسةاالجتماع��بالبشراالتجارمل�افحةالوطنيةال�جنةمنوفدو�مشاركة

.ال�جنةرئيسبصفتھاالجتماعية

oو2015األعواميفبلغتال�يباأل�خاص،االتجارل�حاياللت��عاتاالستئما�ياملتحدةاألممصندوق ��قطردولةح�ومةساهمت

.أمر��يدوالرألفأر�عمائة2017و2016

oبالبشراالتجارمقسنفذهاللضباطتدر�بيةورشة)اإلن��بول (الدوليةا�جنائيةالشرطةمنظمةمعبالتنسيقالداخليةوزارةعقدت

��وذلك�حاياهىعلالتعرفوكيفيةوأساليباالتجارمل�افحةالدو��القانو�يباإلطاراملشارك�نقدراتبناء��دفاملنظمة��

.2016مايو/أيار12إ��8منالف��ة

Classi fication : In ternal  - داخلي:تصنیف الوثیقة 19

oشددوقد،2015أبر�ل/نيسان19إ��12ب�نماالف��ة��ا�جنائية،والعدالةا�جر�مةملنععشرالثالثاملتحدةاألمممؤتمرقطردولةاستضافت

.بالبشراالتجاريمةجروم�افحةملنعمالئمةتداب��واتخاذواإلقلي�يالدو��التعاون وتوطيد�عز�زضرورةع��املؤتمرعناملنبثقالدوحةإعالن

oالوطنيةع��مةاملنظا�جر�مةمل�افحةاملتحدةاألمماتفاقية��األطرافالدول مؤتمر��بالبشراالتجارمل�افحةالوطنيةال�جنةشاركت.

o��عمومأسوةبالبشر،راالتجاجرائمملواجهةاألم�يوالدو��اإلقلي�يالتعاون توطيدالداخليةبوزارةوالدوليةالعر�يةللشرطةاالتصالإدارةتتو�

.الوطنيةل�حدودالعابرةاملنظمةا�جرائم

oوا�جلساإلن��بول منظمةبي��اومنالصلة،ذاتالدوليةا�جهاتمعبالتعاون “اإللك��ونيةبالبشراالّتجارجرائم”�عنوانعملورشةتنظيم

ع��املمارساتضلوأفاإلن��نت،ع��بالبشراالتجارجرائمبخطورةالو��بناءإ��عامةبصفةالورشةو��دفالداخلية،ووزارةلالتصاالتاألع��

أحدثواستخدامرنتاإلنتجرائممراقبةع��العمليةالقدراتوتطو�راإللك��ونية،بالبشراالّتجارجر�مةم�افحةكيفية�شأنالدو��الصعيد

.التقنيات
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الزواج

عشرةتستمامقبلوالفتاةسنة،عشرةثما�يتمامقبلالف�ىزواجيوثقال(ع��القطري األسرةقانون من)17(املادةتنص-

املالئمةاتالضمانوجودمنالرغموع��،)ا�ختصالقا��يمنو�إذنالعقد،طر��رضاءمنوالتأكدالو��موافقة�عدإالسنة،

 
ً
ورخصةذنوأالعقد،طر��رضامنوالتأكدالو��موافقة(بواملتمثلةعشرالثامنةسندون الفتاةزواجعقدإلبرام�سبيا

وع��لھنافعة�انتإذا�حيحةالرشدالسندون هومنال�خصتصرفاتت�ون أناالعتبار��األخذمع،)ا�ختصالقا��ي

�انمام�ىلإلبطالقابلةف�يوالضررالنفعب�ندائرةت�ون ال�يتصرفاتھأمالھ،ضارةتصرفاتھ�انتإذاباطلةت�ون العكس

أشارإذطر�ة،القالتشريعاتوفقالعقودتلكمثلإبرامو�منعمحظورفهوالقسري،الزواج�شأنأما.القاصرملص�حةاإلبطال

من)12(املادةواش��طت.)والقبول واإليجاب�شروطهماالزوجان(وهماالزواجعقدأر�انإ��)11(املادة��القطري األسرةقانون 

وغ��ها��ما��لشروطوالقبول اإليجابواستيفاءالشرعيةاملوا�عمنوخلوهماالزوج�نأهليةالزواجعقدل�حةالقانون ذات

.الشروطمن

 املعت��ةوأح�امهالضوابطهاالشروطتلكاستيفاءعدمأوالزواجل�حةاملوجبةالشروطأحدانتفاءإن-
ً
،وق شرعا

ً
ج���أنانونا

ُ
أ

كرهأوباآلخرالزواجع��الطرف�نأحد
ُ
أوقعسواء)ةاملعنوي أواملادية(واإلجباراإلرغاموسائلإحدىبحقھاستخدمأوذلكع��أ

كَرهللطرفيج��وكيلھ،منأوالزوجمنالفعل
ُ
الزواجعقد��فاإلكراهالزواج،عقدإبطالطلبالقسري الزواج�حيةأوامل

كَرهالزوجرضايفسد
ُ
.بالزواجاالرتباطرفاختاالضغطتحتالوقوعأوالزواجإتمامب�نُخ��ولكنھموجودةفإرادتھ�عدمھوالامل

 
ً
.سنةعشرةستسن��فتاهأيتزو�جيتملمبإنعلما
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التعليم

ب�نالت�افؤواملساواةبتحقيقالدولةتل��محيثقطر،دولة��ا�جنس�نب�ناملساواةر�ائزأبرزأحدالتعليم�عد-

والقوان�ن�عاتالتشربوضوح�عكسھماوهذاأش�الها،ب�افةفرصھمنواالستفادةبالتعليمااللتحاق��ا�جنس�ن

.وصيغھالتمي��أوجھمنتخلووال�يالدولةعنالصادرةواالس��اتيجيات

شاملةالدولةأرضع��األطفال�جميعالتعليمبإلزاميةوا�خاص)25(رقماألم��ي القرار2001سبتم��/أيلول ��صدر
.أسبقأ��ماعشرةالثامنةسنبلوغأواإلعداديةاملرحلةوح�ىاالبتدائيةاملرحلة
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 البرلمان العربي للطفل   كلمة 
 

 للفتیات في المنطقة العربیة دور البرلمان العربي للطفل   الزواج المبكر والقسري 
 بسم هللا الرحمن الرحیم 

 
 السادة الحضور 

 السالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ 
 

التي    المنصة،  في ھذه    كممثلة للطفولة العربیة،تاحة ھذه الفرصة ألكون بینكم  إن أشكركم على  أفي البدایة اسمحوا لي  
القضایا التي ترتبط    أكثر  من، والتي تعتبر  )والقسري للفتیات في المنطقة العربیة الزواج المبكر  (  :قضیةستتناول وتثیر  

 ..  وحمایتھم بحقوق األطفال ا،مباشرارتباطا 
ھم  حرصوالطفولة بجامعة الدول العربیة  إدارة المرأة واألسرة  بقطاع الشؤون االجتماعیة  للقائمین على    واسمحوا لي أن أثمن

وتأكیدا على    العربیة،  لفئة الطفولة  تقدیر كبیرإنما یدل على  فھذا  ،  في ھذا النقاش المھم  البرلمان العربي للطفل  ةمشارك  على 
 . التي تعكس تحضر الشعوب ورقیھا الحقیقیة المرآة ھوالھتمام بالطفولة أن ا

 السادة الحضور
، ثم نقول أیضا: ال،  الفتیات القاصرات  ، لزواجلقد حان الوقت لنرفع صوتنا، وأن نقول معاً، وبصوت واحٍد: ال، وألف ال 

التزویجإل   وألف ال، االنتھاكات،،، ألنھ  جبار األطفال على  تتوقف   یعتبر من  أن  التي یجب  الفور،  المؤسفة  تجنیبا  على 
 لألطفال لكل ما یسبب لھم األذى والبؤس.  

مؤشٌر مثیر للقلق بمستویات رعایة الطفولة في البیئات  إنما ھو    الطفالت القاصرات،  وعلى الجمیع أن یدركوا أن زواج
حقوق  أقصى مدًى ممكن، من توفیر التي تنتشر فیھا مثل ھذه الممارسات السالبة، مما یزید التحدي أمام الجھات الرسمیة ل

 ق المبادرات وعدم التوقف عن إطال  " خاصةً..الطفالت"لفئة  واالقتصادي  التمكین االجتماعي والثقافي    وتعزیز  طفالاأل 
 التي تستھدف رفع الوعي بأبعاد ھذه الظاھرة. الذكیة 

اإلنصات إلى صوت اإلنسانیة، واإلصغاء إلى  تتطلب    (الزواج المبكر والقسري للفتیات في المنطقة العربیة)إن قضیة  
 یم. نداء الطفولة، والنھوض للعمل المشترك للتصدي لمعالجة كل ما یتھدد األطفال وحقھم في العیش الكر

 السادة الحضور
 ألن:متاحا للجمیع إننا نرى أن أولى الخطوات في سبیل مواجھة ھذه المشكلة یكمن في التعلیم، وجعلھ إجباریا و 

 والجھل یھدف بیت العز والشرف  العلم یرفع بیتا ال عماد لھ  
، ثم  الوعي    سیة، وكذلك نشرإن صوت الضمیر ینادي الجمیع، فكل المجتمعات مدعوة لتمكین الطفولة من حقوقھا األسا

وإننا نؤمن   إیذاء األطفال،أن یتسبب في  وكل ما من شأنھ    ،واألزمات  ومعالجة أسباب النزاعات األمن  توفیر  الفقر و   محاربة
 مشرق ومشرف. في اتجاه العبور إلى مستقبل  خطوة إیجابیة ، فستكون من أجل حمایة األطفال كل خطوة تتخذبأن 

، وتقبلوا أطیب التمنیات لكم النجاح والتوفیق في شكري الجزیل  ، أكرر إلیكمأعضاء البرلمان العربي للطفلفباسم  وختاما،  
 كل المساعي الھادفة للنھوض بالطفولة العربیة.. 

 
 وبركاتھ والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى 

30 /11/2021 
 


