
صحيح أن حاالت زواج األطفال قد 
شهدت تراجعاً يف صفوف الفتيات 

اللوايت ال تتعد أعامرهن 15 عاماً، إال 
أن 50 مليون فتاة ال يزلن يواجهن 
خطر تزويجهن قبل بلوغ الخامسة 

عرشة يف هذا العقد.

تُعترب املضاعفات املرتبطة بالحمل 
والوالدة السبب الرئييس للوفاة 
يف صفوف املراهقات التي ترتاوح 

أعامرهن بني 15 و19 عاماً يف البلدان 
النامية.

30 مليون فتاة يواجهن خطر 
الخضوع لعملية تشويه األعضاء 
التناسلية لإلناث يف العقد القادم. 

يف نصف البلدان التي ميارس فيها 
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، 
تخضع غالبية الفتيات لبرت هذه 

األعضاء قبل بلوغهن سن الخامسة. 
أما يف بقية البلدان، فتخضع الفتيات 

لعملية البرت ما بني سن الخامسة 
والرابعة عرشة.

تشكل املامرسات الضارة انتهاكاً لحقوق اإلنسان، وهي تعرّض الصحة الجنسية واإلنجابية للنساء واملراهقات لخطر كبري.  

أقرت هيئات حقوق اإلنسان بأن املامرسات الضارة تشكل انتهاكاً لحقوق اإلنسان لدى النساء والفتيات1 ودعت 

الدول إىل حامية املراهقات من كافة املامرسات الضارة. ومن أشكال املامرسات الضارة السائدة، تشويه األعضاء 

التناسلية لإلناث، وزواج األطفال و/أو الزواج القرسي، وتعدد الزوجات، وجرائم الرشف والعنف املرتبط باملهر. وتجدر 

اإلشارة إىل أن زواج األطفال و/أو الزواج القرسي وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث هي مامرسات تخلف أثراً كبرياً عىل 
التمتع بالصحة الجنسية واإلنجابية.2

يطال زواج األطفال بشكل أسايس النساء والفتيات، علامً أنه قد يطال الفتيان أيضاً. ففي العامل 

النامي، يتم عىل األرجح تزويج واحدة من أصل ثالث فتيات قبل بلوغ سن الثامنة عرشة، يف 

حني يتم تزويج واحدة من أصل تسع فتيات قبل بلوغ سن الخامسة عرشة. تعاين معظم هذه 
الفتيات من الفقر والنقص يف التعليم، ويعشن يف مناطق ريفية.3 

وتظهر األبحاث األخرية أن أكرث من 125 مليون امرأة وفتاة من اللوايت ال يزلن عىل قيد الحياة 

قد خضعن لشكل من أشكال تشويه األعضاء التناسلية لإلناث يف 29 بلداً يف أفريقيا والرشق 

األوسط. تتم أيضاً مامرسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، لكن بدرجة أقل، يف أجزاء أخرى من العامل، علامً أن العدد 
الدقيق للنساء والفتيات اللوايت خضعن لهذه العملية غري معروف. 4

وتشري العديد من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان بشكل واضح ورصيح إىل واجب القضاء عىل املامرسات الضارة. 

فبحسب اتفاقية حقوق الطفل، يتوجب عىل الدول “اتخاذ جميع التدابري الفعالة واملالمئة بغية إلغاء املامرسات 

التقليدية التي ترض بصحة األطفال”.5 بدورها، تنص اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة عىل 

رضورة أن تتخذ الدول “جميع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك الترشيع، لتعديل أو إلغاء القوانني، واألنظمة، واألعراف 
واملامرسات القامئة التي تشكل متييزاً ضد املرأة”.6

كام ساهمت املؤمترات واالتفاقيات الدولية يف اإلقرار برضورة اتخاذ التدابري املناسبة للقضاء عىل املامرسات الضارة. 

ويعترب منهاج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية أن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث يشكل “انتهاكاً للحقوق 

األساسية وخطراً كبرياً يستمر طوال العمر عىل صحة املرأة”.7  كام يحث الدول عىل “حظر برت أجزاء من األعضاء 

التناسلية لإلناث حيثام وجدت هذه املامرسة، والعمل بنشاط عىل دعم جهود املنظامت غري الحكومية، واملجتمعات 
املحلية واملؤسسات الدينية الرامية إىل القضاء عىل هذه املامرسات.”8

وبحسب منهاج العمل هذا

 “يؤدي الزواج املبكر واألمومة املبكرة إىل التقليص الشديد من فرص التعليم وفرص العمل، ويحتمل أن 
يكون لهام أثر سيئ طويل األجل عىل نوعية حياتهن وحياة أطفالهن.”9

وعىل الدول أن تتوخى الدقة يف إنفاذ القوانني التي تحظر الزواج القرسي/زواج األطفال، فضالً عن توفري فرص 
التعليم وفرص العمل لتوليد الدعم االجتامعي الالزم إلنفاذ هذه القوانني.10 

كام دعا منهاج عمل املؤمتر الدويل الرابع للمرأة يف بيجني الدول إىل القضاء عىل العنف ضد النساء الناجم عن 
املامرسات التقليدية الضارة.11
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املصدر: منظمة األمم املتحدة للطفولة
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واإلنجابية الجنسية  والحقوق  الصحة  حول  إعالمية  نرشات  سلسلة 
لإلناث التناسلية  األعضاء  وتشويه  القسري  الزواج  السيما  الضارة،  املمارسات 

تشكل املامرسات الضارة مقرتنة رضباً من 
رضوب العنف ضد النساء واألطفال. وهي 

تستمد جذورها من التمييز عىل أساس 
الجنس، والنوع االجتامعي، والسن وغريها 

من األسس. 12

لطاملا سلطت اللجنة املعنية بالقضاء عىل العنف ضد 

املرأة ولجنة حقوق الطفل الضوء عىل أن  املامرسات 

الضارة متجذرة تجذراً عميقاً يف املواقف االجتامعية 

التي تعترب النساء والفتيات أدىن مكانة من الرجال 

والفتيان. كذلك، أعربت اللجنتان عن قلقهام من أن 

هذه املامرسات تُستغل أيضاً “يف تربير العنف الجنيس 

بزعم أنه شكل من أشكال الحامية والتوجيه للنساء 

واألطفال...”13 وعالوًة عىل ذلك، شددت اللجنتان عىل 

أن “التمييز عىل أساس النوع االجتامعي يتقاطع مع 

تشكل املامرسات الضارة انتهاكاً لحقوق املرأة والطفل 1

عوامل أخرى تؤثر عىل النساء والفتيات، وبخاصة 

املنتميات أو املتصور انتامؤهن إىل فئات مستضعفة، 

مام يزيد من خطر أن يُصبحن ضحايا للمامرسات 

الضارة”.14 

تشكل املامرسات الضارة انتهاكاً لحق املرأة 
والطفل يف الصحة

أوضحت اللجنة املعنية بالقضاء عىل العنف ضد 

املرأة ولجنة حقوق الطفل أن هذه املامرسات ضارة 

بصحة النساء واألطفال15 ولها عواقب وخيمة كاإلعاقة 

واملوت61. فعىل سبيل املثال، ميكن لتشويه األعضاء 

التناسلية لإلناث “أن يؤدي إىل طائفة متنوعة من 

النتائج الصحية الفورية و/أو الطويلة األجل، مبا يف 

ذلك اآلالم الحادة والصدمات وااللتهابات واملضاعفات 

أثناء الوالدة )عىل نحو يصيب األم والطفل معاً(، 

ومشاكل أمراض النساء الطويلة األجل مثل الناسور، 

واآلثارالنفسية، والوفاة.”17 وفيام يتعلق بزواج األطفال 

“كثريا ما تقرتن هذه املامرسة بتواتـر الحمل املبكر 

والوالدة، مام يرتفع مبعدالت اعتالل األمهات ووفاتهن 

عن املعدالت املتوسطة”18 . والجدير بالذكر أن هذه 

املامرسات الضارة تنتهك الحق يف “التمتع بأعىل 

مستوى ميكن تحقيقه من الصحة” وهو حق يكرّسه 
القانون الدويل عىل نطاق واسع.19



يتوجب عىل الدول سن القوانني التي تحظر تشويه األعضاء الجنسية لإلناث وزواج األطفال، 
وإنفاذ تلك القوانني عىل نحو فعال.25

تهيب اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة ولجنة حقوق الطفل بالدول  “أن تحظر املامرسات الضارة 

حظراً رصيحاً بحكم القانون وأن توقع العقوبة املناسبة عىل مرتكبيها أو تُجرِّمها”26 و “ أن تتكفل بتوفري وسائل 

املنع والحامية والتعايف وإعادة اإلدماج يف املجتمع والجرب لضحايا تلك املامرسات، وأن تكافح ظاهرة إفالت مرتكبيها 

من العقاب.”27 كام شددت اللجنتان عىل وجوب “أن تتضمن الترشيعات الرامية إىل القضاء عىل املامرسات الضارة 
تدابري مناسبة بشأن امليزانية، والتنفيذ، والرصد واإلنفاذ الفعال.”28

إن تفيش املامرسات الضارة يؤثر عىل التمتع 
بالحق يف التعليم.

يسهم الزواج القرسي و/أو زواج األطفال يف رفع معدالت 

االنقطاع عن التعليم املدريس واإلخراج القرسي من 

الدراسة.20 وقد أوصت اللجنة املعنية بالقضاء عىل 

التمييز ضد املرأة ولجنة حقوق الطفل الدول بتعميم 

توافر التعليم االبتدايئ املجانـي واإللزامي، والنظر يف 

جعل التعليم الثانوي إلزامياً. كام أوصت اللجنتان 

الدول بـ “ توفري حوافز اقتصادية أيضا للفتيات 

الحوامل واألمهات املراهقات تشجعهن عىل إمتام 

املرحلة الثانوية وإقرار سياسات غري متييزية بشأن 

العودة إىل االنتظام يف الدراسة”21. ويرتبط الحق يف 

التعليم ارتباطاً وثيقاً بـ”إمكانية حصول النساء 

والفتيات عىل معلومات دقيقة بشأن الصحة والحقوق 

الجنسية واإلنجابية وبشأن تأثريات املامرسات الضارة، 

يتطلب القضاء عىل املامرسات الضارة 
تحواًل يف املعايري االجتامعية والعوامل 

الثقافية السائدة.

قد ال يكون ممكناً إنفاذ القوانني التي تحظر املامرسات 

الضارة بسبب وجود رشائع عرفية أو تقليدية أو دينية 

َدة فعالً لتلك املامرسات.32  وإىل  ميكن أن تكون مؤيِّ

جانب تطبيق الترشيعات والسياسات، يتعني عىل الدول 

اتخاذ االجراءات املالمئة لـ” تعديل األمناط االجتامعية 

والثقافية لسلوك الرجل واملرأة بهدف تحقيق القضاء 

عىل التحيزات والعادات العرفية وكل املامرسات األخرى 

القامئة عىل فكرة دونية أو تفّوق أحد الجنسني، أو 

عىل أدوار منطية للرجل واملرأة”.33 كام أوصت اللجنة 

املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة ولجنة حقوق 

الطفل الدول “إعداد واعتامد برامج شاملة للتوعية 

من أجل مجابهة وتغيري املواقف والتقاليد واألعراف 

الثقافية واالجتامعية التي تنبع منها رضوب السلوك 

التي تُديم املامرسات الضارة”.34 كذلك شددت الهيئات 

املعنية بحقوق اإلنسان عىل أهمية إرشاك كافة األطراف 
املعنيني السيام النساء والفتيات وقادة املجتمع.35

وتعترب املعايري الدولية لحقوق اإلنسان أن “ حق املرأة يف اختيار 

زوجها ويف التزوج بحرية هو حق أسايس لحياتها ولكرامتها 

ومساواتها كإنسان”29. كام تنص املعايري الدولية عىل أنه “ ال ينعقد 
أي زواج إال برضا الطرفني املزمع زواجهام رضاء كامالً ال إكراه فيه.”30

ومؤخراً، يف ترشين الثاين/نوفمرب 2014، اتخذت الجمعية 

العامة قراراً حثت فيه الدول عىل “سن وإنفاذ قوانني 

وسياسات تهدف إىل منع ظاهرة زواج األطفال، والزواج 

املبكر والزواج باإلكراه والقضاء عليها، وتوفي الحامية ملن 

يتعرضون لخطرها، وعىل التمسك بهذه القوانني والسياسات، 

وكفالة أال ُيعقد الزواج إال مبوافقة الزوجني املقبلنْي عليه 
موافقة تامة ومستنية ال إكراه فيها.”31

3

ينص عدد من الصكوك اإلقليمية عىل موجبات الدول بالقضاء عىل املامرسات الضارة

يحظر بروتوكول حقوق املرأة يف أفريقيا امللحق بامليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان 

والشعوب يف أفريقيا جميع أشكال املامرسات الضارة مبا فيها تشويه األعضاء التناسلية 

لإلناث )املادة 5(.

وبحسب الربوتوكول، يتعني عىل الدول اتخاذ التدابري الترشيعية الالزمة لكفالة عدم عقد 

أي زواج دون موافقة الطرفني بكامل الحرية )املادة 6(.

بدوره، يحظر امليثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل زواج األطفال )املادة 2.12( والعادات واملامرسات الضارة 

بصحة أو حياة الطفل )املادة 1.12 أ(.

كذلك، يفرض كل من االتفاقية األمريكية لحقوق اإٌلنسان )املادة 3.71( وإعالن حقوق اإلنسان لرابطة دول جنوب 

رشق آسيا )املادة 91( موافقة الطرفني بكامل الحرية لعقد أي زواج.

املنع الفعال والقضاء املربم عىل املامرسات الضارة يقتضيان “وضع اسرتاتيجية كـُـلِّــية محددة تحديدا جيدا ومستندة إىل الحقوق ومناسبة محلياً”24 2

فضال عن الحصول عىل الخدمات الكافية واملشمولة 

بالرسية.”22 كام شددت اللجنتان عىل الدور الجوهري 

الذي ميكن أن يضطلع به املدرسون لجهة توفري هذه 

املعلومات ومساعدة الضحايا أو الضحايا املحتملني 
للمامرسات الضارة.23
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“يتوجب عىل الدول احرتام، وحامية وإنفاذ حقوق النساء والفتيات يف القضاء عىل املامرسات الضارة

اإلحرتام  يتعني عىل الدول كفالة عدم عقد أي زواج دون املوافقة الحرة واملستنرية للطرفنْي. كام يتوجب عليها اتخاذ التدابري الترشيعية الالزمة 
لحظر مامرسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث. فعىل سبيل املثال، من الرضوري أن متتنع الدول عن دعم إعطاء طابع طبي لهذه املامرسة عرب 

تشجيع اللجوء إىل طاقم طبي إلجرائها. 

الحامية  إن واجب الحامية يلزم الدول مبنع االنتهاكات التي يرتكبها األشخاص واملنظامت الخاصة. بالتايل، يتوجب عىل الدول مثالً توفري الحامية للفتيات 
الهاربات من أرسهن تجنباً لتزويجهن قرساً أو إخضاعهن لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث. وميكن أن تشتمل التدابري املناسبة للسالمة واألمن عىل توفري 

مالجئ مؤقتة ونقل الضحايا إىل خارج مجتمعهم املحيل املبارش36، عىل أال ينجم عن ذلك توقيفات اعتباطية للفتيات.

اإلنفاذ  ويتطلب واجب اإلنفاذ من الدول اتخاذ الخطوات الترشيعية واإلدارية وامليزانية والقضائية وغريها من االجراءات املناسبة. كام أن املنع الفعال والقضاء املربم عىل 
ـية محددة تحديداً جيداً ومستندة إىل الحقوق، ومناسبة محلياً تتضمن تدابري قانونية وسياساتية داعمة، مبا يف ذلك تدابري  املامرسات الضارة يقتضيان وضع “اسرتاتيجية كـُـلِـّ

اجتامعية مقرتنة بقدر متناسب من االلتزام واملساءلة السياسيني عىل جميع املستويات.”37

واإلنجابية الجنسية  والحقوق  الصحة  حول  إعالمية  نرشات  سلسلة 
لإلناث التناسلية  األعضاء  وتشويه  القسري  الزواج  السيما  الضارة،  املمارسات 
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