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 مقدمة:
 
التو  جاوم مراعواة مةور ة الفسوا نو  اللتو  والتس جو   عات المهمو  والساااو  او ا  ة من الموضوو أ المر 

لتوواا الئج وو   نهوو . نجهووا تووا  أن ل عووا ات والتتالجوو  والةوور ع  ر و علهووا وصوصووا نوو  المواضووتك التوو  ت وو
موون  هة عوون رجوور أ لموواا التوو  تهووا الموور العووالا العر وو  الوولف توت وو  نتوو  اأنوو   التالولتوو  والماتمعتوو 

 .الماتمعات 
 
لوا تاو  لهوا ، ةأ ةواا  التمجوض ضو  المور أامتوك  التضوا  ع و تطالوم ف  )اج او(الت  قتتةاولا  أن ا 

ر ووم أ ع وو  الووررا موون التوقتووك ع جهووا موون    اثجوور موون الوو و  العر توو  وا اوو مت ائجوور نوو سضووور
 .ال و  العر ت  وا ا مت  فائم تتاطك فعض نتراتها مك الةر ع  

  
مون  من قر وم و  ةئ مت س  تمان المااس فه  ع   ألها ة أ ل  المر إفعض الماتمعات جلظر ن

وقوووت ونتوووا وتتوووار الوووضوا وتس جووو  الإالسوووي نووو     ع ووو  امتوووك ستوقهوووا ولهوووافعجووو  وتسترمهوووا وتسصووو
سو  اأ وات التو  تو و  نو  أجلظر إل  المرأة ع   ألهوا  وروالفعض اآل، لستوق ا لاان والةر ع 

 أ لاوام والمتعو  تفوات وتةوتر  اوأو مو ووق فةورف لإ،  ما  متط فات الملض  واض  مام  لض لو إ
 . اتراس  لرا س  مسطات اإلأأو  ورآ ئة
 

لوضواا ت اعتاتها أنرضت عن ئروض ظواهرة ا ،ظرة الضتت  ماضالت ساضرة ومتالرة عل  ال ثجرهله الل
وااوتوةا   ار مو  فسوي اإللاوالت  أو    هوو الضواا تسوت الاون التوالول  وضواا التاصوراتنو ،المفار

نوو    إار موو  لوا لاو  قووالون جو جن مرت ئهوا نهو   ,ثالتوا   ولتو  مون قوو ر اللصو  المامو  ل ماتمووك
ولاو  لهوا تئر ورات مون الوفعض نو   و   18ال و  العر ت  الت  تعتم  قالون الضواا فع  اونفعض 

 .عر ت  أور  
 

نوو  الوووطن العر وو  أئرضهووا ااتماعتوو  واقتصووا ت  نتوو  ةووه   ضواا التاصوورات وانووك اثجوورة تتوو  ورا  
  الملوواطي ووو   العتووو  الث ثوو  اأوجوورة التةووار ظوواهرة الووضواا المفاوور والتاصوور نوو العووالا العر وو 

أ   ,ااساا هله اأرقو توضحمن ع ا واو  إسصا تات  قتت   الر ةت  والملاطي الةتجرة وع   الررا
 1.ستا  الةتجرةها ملتةرة ن  الماتمك الر ة  واأأللا لا 
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حصائيات  دراسات وا 
أع وو  لاووم لووضواا  الملطتوو  العر توو  ئهوواأن ، إسوو   ال رااووات التوو  لةوورت موو ورا   اةووةت •

 الووتمن والاووو ان والصوووما  والوووم -وهوو  أنتوور الئ وو ان  نوو  سجووا جواوو  للوو ، اأطةووا 
 و ر أمجراوو .  2000أقوو  موون 2011سجووا ئ ووي لصووجم الةوور  موون الوو و  عوواا -الاووو ان 

ست  أ ثر ن  ت   الئ و ان تتوضوا قئو  ئ وورهن اون الثاملو  عةورة. وع و   نث ا الةتتات أو
وهو  أ ئور  -أما مصر  ،ولجئتا والاضا ر الطر  اآلور نإن ضواا اأطةا  لا ر ن  تولس

نووو   نهوو  تضووا أ ئووور عوو   موون الضواوووات اأطةووا  -الاووواان  ئ وو  عر وو  مووون سجووا عوو  
الوةضووت معوو  ت ضواا اأطةووا  نوو  الووف    الملطتوو . ل وون فالمتارلوو  ئاجوو  مضوو ، نتوو 

 ائجر مون الةتتوات ال تو  جتوضوان نو  اون صو جرة، العر ت . ومك لل ،   جضا  جوا  ع  
توقووو  معووو   ا لوةووواض نووو  الوووضواا المفاووور نووو  فعوووض الئ ووو ان مثووو  العوووراق، سجوووا  وقووو 

الواماوو   % تتووضوا قئوو  اوون6% موون الةتتووات قئوو  اوون الثاملوو  عةوورة وسوووال  25تتووضوا
 2.عةر

 

وتسووووووووولر صووووووووول وق اأموووووووووا  •
المتسووو ة ل اووواان مووون تةووواقا 
ضواا التاصووووووورات ، وتوقوووووووك 

 14أن جتووووووضوا أ ثوووووور موووووون 
م جوووووووون نتووووووواة تسوووووووت اووووووون 

املوو  عةوورة اوولوتا ووو   الث
العتوو  المتئوو ، قووا   إن هوولا 
العووو   قووو  جووووض ا  إلووو  أ ثوووور 

م جولووووا نوووو  الةتوووورة  15موووون 
ستووووووووو   2021مووووووووون عووووووووواا 

2030. 
ولار تتر ر ل صول وق ألوه موك ض وا ة هوله الض اوات اوو  جوض ا  عو   التاصورات السوامو ،  •

 واتصسم لل  ض ا ة ن  الونتات ئجن الةتتات.

 و  اعتموا  قووالجن ترنوك اون الوضواا إلو  الثاملو  عةورة ل ةوافات تتر ر الساومات عالوسا  •
والةفان، و عاها إل  السر  ع   ا لتضاا ئهله التوالجن. ورأ  المو جر التلةجولف لصول وق 
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نسبة النساء الالتى تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 سنة الالتى تزوجن قبل 

أن يبلغن سن الثامنة عشرة
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اأموووا المتسووو ة ل اووواان فافاتولووو ف أواووووتتمهجن أن هوووله الظووواهرة تاووو م الةتتوووات تع وووتمهن 
   الطو  .وصستهن والةر  الت  ق  تتاح لهن ع   الم 

وقا  إلها ق  ت  ف إل  مضاعةات عل  السم  والو  ة، وق  ت ون الائم الر تا  لونتوات  •
 الةتتات ال وات  تتراوح أعمارهن ئجن الواما  عةرة والتااع  عةرة ن  الئ  ان اللامت .

ونوو  الاووتاق لاتووه، طالئووت المةوضوو  الاووامت  الاووافت  لستوووق اإللاووان نوو  اأمووا المتسوو ة  •
و لاووون فووأن جووتا إ راا التضووا  ع وو  هووله الظوواهرة نوو  أهوو ا  التلمتوو  الماووت ام  مووارف ر 

 المعتم ة ن  الملظم  ال ولت .

، نووإن صوول وق اأمووا المتسوو ة ل اوواان 2030ونوو  سووا  لووا تتووول أف توو ائجر فس ووو  عوواا  •
م جوووون نتووواة نووو   70م جوووون نتووواة نووو  الووووم آاوووتا، و 130جتوقوووك أن ت تووو  هووولا المصوووجر 

م جوون نتواة نو  ملطتو  أمجراوا ال تجلتو   45.5م الصسرا  ال ئر ، نضو  عون أنر تتا الو 
 وال ار ئ .

عامووا هووو الاوون التووالول  اأ لوو  الوولف تاوومح  18 ولوو  أن  158أع لووت  2010ونوو  عوواا  •
 ولوو  جتوضوان تسووت اوون  146علو ه ئووضواا الةتتووات  ون موانتو  آفووا هن، ل وون الةتتوات نوو  

 15 ولوو  تتوووضوا الةتتووات فموانتووو  آفووا هن تسوووت اووون  52عامووا فموانتووو  آفووا هن، ونووو   18
 عاما.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

نسبة النساء الالتى تتراوح أعمارهن بين 20 و 49 سنة الالتى تزوجن 

قبل أن يبلغن سن الثامنة عشرة
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أو أ ثووور مووون اللاوووا  ال تووو  تراوسوووت  30 ولووو  توووضوا نووو  اووون الثاملووو  عةووورة  41ونووو   •
 . 75عاما، وتص رت اللجار التا م  ئلاف   24عاما و 20أعمارهن ئجن 

ا  ضوع  ت و  الماوا   نو  وتئ ي لاف  الةتتات ال وات  جتوضوان نو  اون مفاورة نو  اأر و •
الملووواطي السضووور  ، نووو  سوووجن أن لاوووف  الةتتوووات ال ووووات  لوووا جت توووجن أف تع وووتا هووو  أع ووو  

 3ئث ا مرات من لاف  ال ت  سص ن ع   تع تا ثالوف أو تافعن  رااات ع تا.
 

 :_االتفاقيات الدولية تدين زواج األطفال
اإلعالنن العالالمي لحقالوق  فال، بدءًا منهناك عدة اتفاقيات حقوق إنسان دولية تدين زواج األط

لطرفالاليا الالالزواج،  علالالى الموافقالالة الحالرة وال املالالة . وتالالنك  الالل هالتف االتفاقيالالات( 1948 )اإلنسالان 
مالن  األطفال بأنه ممارسالة االارة، وتالنك  التلك علالى حمايالة حقالوق األطفالال وعلى وصف زواج

  ل أش ال االستغنل. وتام هتف االتفاقيات:
، وهوو  (CEDAw )1979امتووك أةوواا  التمججووض ضوو  الموورأة لعوواا اتةاقتوو  التضووا  ع وو   •

الةتتات واللاوا  وتطالوم الساوموات ئإ الو  او   ا تةاقت  ال ولت  الر تات  الت  تس   ستوق 
تفات اان  الائ  الملااف  ل تضا  ع ته. أةاا  التمججض ض   الةتتات واللاا  وا 

ورعاتو   م ضمو  سوو  ستووق   ولتو  ، وه  اتةاقتو  1989 لعاا  CRCاتةاقت  ستوق الطة   •
وهووو  تط وووم مووون الساوموووات سماتووو  اأطةوووا  مووون ( أف  ون اووون الثاملووو  عةووور)اأطةوووا  

 الالس اأعضا  التلاا ت  لإلاا وضواا اأطةا  واإلتاار ئها أرراض مواطر تةوته

أف  ون اووون ) تتووور أن اأطةوووا  1990المجثووواق اأنر تووو  لستووووق الطةووو  ورناهجتوووه لعووواا  •
 قالولت . تستااون رعات  واص  وسمات  (  عةرالثامل

التوافك لمموا المتسو ة  الوا  فالم تمر ال ول  ل اواان والتلمتو  1994ئرلامج العم  لعاا  •
ا اتماعتوو  التو  تاووتتفعها الماو ولتات و  او   تطالوم الوف   فالتضووا  ع و  ضواا اأطةووا 

 4التع تمت . الضواا ن  ئراماها
 
 
 

                                                 
3 http://www.azzaman.com/?p=19668 
 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدالمرأة 4

 www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm؛

 /؛ الميثاق األفريقي لحقوق الطفل www.unicef.org/crcوق الطفل اتفاقية حق

 www1.umn.edu/humanrts/africa/ afchild.htmورفاهيته ؛

 /www.unfpa.org/public/home/ publicationsبرنامج العمل 
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 :_زواج األطفاللى إالعوامل التي تؤدي 
  فأله الضواا اللف تاون نته الضوا أو الضواو   ون اون الثاملو  عر اللف ت -جتع ي الضواا المفار 

 عوا ة موا ت وون الضواوات اأطةوا  نتجورات، ل ون لوتس  ا مواد ناو  واسو ةنفالةتتوات.  أاااوا –عةرة 
جرة موون الضواووات لاووف  صوو  ملهووا تعووال  موون ظوورو  واصوو  ئهووا توو نعها ل ووضواا. ونوو  سووجن تواوو 

الواماوو  عةوورة، نووإن مسلووتهن عووا ة مووا توةوو  عوون أعووجن  اأطةووا  نوو  الملطتوو  العر توو   ون اوون
نوو   2008اللوواس. ل وون أستالووا اإلعوو ا تتوووا ئت طتوو  ولةوور مثوو  هووله التصوو ، مث مووا سوو ا عوواا

 ن  العاةرة مون العمور نو  الوتمن  و وت فمةر هوا إلو  مسامو  سال  الطة   لاو  ع  ، وه  ضوا 
ع توه فعو ما تئلو  مسواا  صلعا  واعت ل سصو  ع   الط ق، وهوو موا لاسوت نو  السصوو  ن 

  ، ومن العوام  الت  ت  ف إل  الضواا المفار ما ج  :قضجتها
ت عوووووووووم الم ر وووووووووات المالتووووووووو   ورا   •

فاللاوووف  لوووفعض اأاووور، ألوووه نووو  
، اأاوووووووووور الةتجوووووووووورة هووووووووووله السالوووووووووو 

تعط  قتم  ل ةتتوان أ ئور والتت ج ت  
اووووووتاون  ، وفالتووووووال ةتتوووووواتموووووون ال

لووو جها نوووا أقووو  تطعموووه، ورالفوووا موووا 
تسصووووو  ع ووووو  هووووو اتا وموووووا  مووووون 
الووضوا وأاوورته متائوو  العووروس امووا 
أن اأارة المتت رة ق  توضوا نتتاتهوا 
نووووو  اووووون مفاووووورة ف ووووورض ت وووووو ن 
ع قووووات أاوووور   تاوووواع  نوووو  ئلووووا  

 تسالةات ااتراتجات  مك العةا ر اأور . 

اض ا   جتاضأ من ضواا اأطةوا ، سجوا ألوه ا موا تضواوت وتمث  الض ط الماتمع  أتضا  •
 5الةتاة مفارا، ا ما أصفح ةر  اأارة وامعتها أ ثر أمالا ن  الماتمك.
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فالي ممالس دول عربيالة  زواج القاصالراتعالن قاالية  وفي السطور التالية سالنتحد  بتوسالأ أ ثالر
 وتلك  ما يلي: (.سوريا، وتونس، ومصر، واليمن، وليبيا)وهي:
 
 صر .. المتاجرة بالبشرم
 

، أثر وا  عورم مونضوااهون وواصو  مما   ة  نته أن ظاهرة ضواا التاصرات نو  مصور  •
لهوا أأن ت مر اأارة المصر  .. ورروا  تع  من ال وارا ا اتماعت  واأو قت  الت  تمان

ظووواهرة ق تمووو  وموروثووو  إ  ألهوووا التةووورت نووو  الاووولوات اأوجووورة فصوووورة وطجووورة ومرعفووو .. 
اول  إ  أن الظواهرة  18را تع ت ت قالون الطة  الت  ملعت توثجي عتوو  الوضواا قئو  ور 

 .ماتمرة وتتضاج 
ساوووووا وم ةووووورات ظووووواهرة  و سظلوووووا أن •

ضواا الةتتوووووووووووات اأطةوووووووووووا   صوووووووووووا م  
ة ، وتووووووورتفط فصوووووووورة مفاةووووووورة ووطجووووووور 

تاووار فاأطةووا  وتمثوو  أسوو  فصووور اإل
 وموووووووون الواضووووووووح أةوووووووواا  ا اووووووووت   
ة نووووو  الملووووواطي التةوووووار ت ووووو  الظووووواهر 

 فصة  أ ثر. الةتجرة والعةوا تات والر  

وررا اأفساا وال رااات الت  أ  ت أن مصر تتصو ر قا مو  الو و  العر تو  التو  جلتةور   •
نجهوا مووا تعور  فووالضواا الاوتاس  إ  أن ساومتلووا تتوو  ماتونو  اأجوو ف أمواا ت وو  المصووجف  

 ترالض ووت  لمثر ووا  العوورم  ن ضواا التاصوورات اعوو  موون مصوور مسطوو ألوطجوورة.. وررووا ا
 !!.  تاتطتك ست  اآلن موااه  هله المةا  والو جاججن إ  أن ساومتلا 

وضواا التاصوورات أو الووضواا الاووتاس  والصووتة  امووا تط ووي ع تووه أاووفافه اثجوورة ومتعوو  ة   •
ملهووا الةتوور والظوورو  المعتةووت  الصووعف  التوو  توو نك اآلفووا  لتوورو ج ئلوواتها التصوور أثر ووا  

ائ  مفالي مالت  ع وة ع   اه  اأارة فاآلثار الا ئت  اللاامو  عون ضواا ائلوتها عرم مت
التاصر لاهت  عن الاه  واأمت  وعو ا الووع  والفطالو  والهوروم مون التع وتا واثورة عو   

 6اأئلا  وررف  الةتتات ن  مااع ة أارهن اقتصا تا.
لماتةووار عئ الماجوو  مسمووو  أع وون اوتةووجر اأرقوواا إلوو  تةةوو  هووله الظوواهرة موو ورا  سجووا  •

موالة  توثجي ض اات  ون الان التالولت ، مةجرا إلو   9351المصرف ضفط  اللا م العاا
                                                 

6 topic-ukhadra.ba7r.org/t966http://ab 
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سالوووو ، ت جهووووا الملصووووورة فمسانظوووو   4102ن مسانظوووو  التوووواهرة است ووووت المرتفوووو  اأولوووو  ئوووووأ
ا ت ا اوال ر   ئجلموا او ,سالو  834ثا طلطا فمسانظ  ال ر تو  ئوو ,سال  3383ئو  ال قه ت 

 7.سال  نتط 15ضمن أق  الم ن سجا تا ضفط 

طالئووت ملظمووات الماتمووك  لض ووا ة وتةةوو  إلتةووار تووضو ج التاصوورات موون اأاالوومولتجاوو   •
الم ل  المصر   وع   رأاها ملظمات ستوق المرأة وا ت   ستوق الطة  فوالوق  الةوورف 

 .ا تاار فالفةرلمئل  ع   مةهوا ل ان  أةاا  الضواا من اأاالم ا
وةووو  ت الملظموووات ألهوووا اوووتارف ماموعووو  ال رااوووات واأفسووواا نووو  أ ثووور المووو ن والتووور   •

 توو  والئ رةووجن، سجووا جووتا ئتووك الةتتووات إلوو  الظوواهرة والتوو  ملهووا السوامهووله الملتةوورة نجهووا 
ةووجوب فعووض الوو و  الو جاتوو  تسووت ماووم  الووضواا الاووتاس  والموورتفط فمواووا اإلاوواضات، 

 18إلوو   15ا فعتوو  وولوو  وةوواه جن موون نتوواة مصوور   جتووراوح عمرهووا موون سجووا جووتا الووضوا
 عاما.

وأضانت الملظموات نو  ئتوان لهوا أن هولا الوضواا جووال  قوالون الطةو  والولف سظور ضواا  •
التووو   291ن للووو  تعووو  ار مووو  تاوووتوام العتوووام والموووا ة أعاموووا، و  18قووو  مووون أالةتتوووات 

ةووا ، وأتضووا موالةتووه لتووالون ا تاووار سظوورت أف لوووت موون ا اووت    الوولف تتووك ع وو  اأط
، و وووووال  أتضووووا الةوووورت والوووولف تسوووورا تاووووارة الرقجووووي والووووضواا 2010لاوووول   64فالفةوووور 
 8الم قت.

حالالالد سالالال ان قريالالالة أنالالالور أصالالالن   أواالالال ئت ووو  التاوووارة  هوووله اأموووا ناوووفام ةوووهرة أوعووون  •
ن معظوووا ةوووفام ت ووو  الملطتووو  تعم وووون فوووالو جج ملووول وقوووت طو ووو  ورالفوووا موووا أ الحوامديالالالة

ا ن اقامتها ومن هلوا أمج  ن  ااضة الصأام التر   ال ةج  الو جا  لتضا  تاتضج  ةف
وفمئ وي  اججن ورالفا موا تاوون الوضواا لةتورة م قتوهجضواا ئلات الملطت  من الاتاح الو  أجئ 

رة وضووات ا قتصووا ت  الصووعف  وواصوو  فعوو  ثووو ن اأأضووا  أألوو  التوو  و  20  جتاوواوض 
لو  ت و  الض او  والتو  رالفوا موا تلتهو  فالةةو  لظورا لعو ا الت وان  إال  أهوجلاجر تو نك ا 25

ن  العمور ئوجن الةتواة التاصورة والثورف العر و  نضو  عون المعام و  الاوج   التو  ت تاهوا علو  
 لها الضوا  الرافع  وتعم  ااار   لضوااته الفاقجن.أسجا ت تة  معه اةرها 

                                                 
7 55571924.html-wasat.com/portal/News-http://www.el 
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والتوو  تووا  ال ولوو  لماورة و الاوواان فمصوور وضارةلوو ونتموا ج وو  لتووا ج إسوو   ال رااوات التافعوو  •
فالتعاون موك  . إقفوا  اأمجور الاومالوط  الفاسوا الر تاو  ل  رااو ، عمجو  المعهو  إارا ها 

العال  ل و م  ا اتماعت  فالتاهرة، ر تس ما س إ ارة امعت  سوا  الماتتئ  سوو   ضواا 
 :ل   مراض افع أ تو ر و ماموع  قرف ت 6التاصرات  ن  ث ا مرا ض فمسانظ  

ضواا المفاوور ظ ووا ل ةتوواة ألهووا تتعوورض إلوو  تسموو  ماوو ولت  و هوو  رجوور واعتوو  الوون إ -1
ئووو ور الضواووو  أو اأا و رجووور م ه ووو  لتسمووو  هووولا الووو ور و فالتوووال  تلهوووار اأاووورة و 

 تس ا الط ق.

 الضواا الاوتاس   رجور مواوو  ئوجن الماوتسججن وو هلا اللوت مون الوضواا الول  تاوم  ئو -2
اا الماوتس    جوتا إ   اوو  ال لتاو  و   تاوتطتك أسو  إتمواا الوضواا ووارا أن الضو 

ال لتاووو  و لوووه ةوووروا معجلووو  مسووو  ة و ع توووه نووو  تواووو  ظووواهرة ضواا التاصووورات ئوووجن 
الماووتستات أو الماووتسججن. و معلوو  هوولا أن الظوواهرة اووئئها الووضواا وووارا الم ااووات 

 تاة و ستوقها ل وطر.أن إتماا الضواا ن  أما ن رجر صستس  تعرض الة

أ تووو ر موون المسانظووات التوو  ت  ووم ع جهووا الطووافك الر ةوو  و تعوو ا ها  6ن مسانظوو  إ -3
إلواا  و تتاوا قور   1.234.534لاور  ،   1.346.516م جون لام    2.581.059

المسانظوو  فالتةووار الةتوور و الفطالوو  و تاوواج  سووا ت التاوورم موون التع ووتا و ق وو  أو 
اأاااوووت  اووووا  اأئلتووو  التع تمتووو ، الصوووست ، الترنجهتووو ، لتووو  الوووو مات و المرانوووي 

مرا ض الةفام، و ارتةات لاف  اأطةا   او  اأارة واص  الةتتات و عو ا إلتسواقهن 
فوووالتع تا و ق ووو  نووور  العمووو ، اووو  للووو  أتووواح الةرصووو  لتتووواا لظووواا مووون التاوووارة رجووور 

 ، و واوو  عو   مون المةروع  ملها اإلافار ع   الضواا من و   اإلرورا ات الما تو
اماارة الضواا اووا  التاورف أو العرنو  و التةواتك ع توه فالضو ط و إرورا  الوالو جن، 

أ تووو ر ملهووا الملوووات،  6  و إلتةووار سووا ت ضواا التاصوورات نوو  فعووض قوور  مسانظوو
 ا ولان، الةجخ عتمان، السوام ت .أطموة، 

ت موون اأضواا العوورم أراعووت ال رااوو  أاووفام إلتةووار ظوواهرة ضواا الةتتووات المصوور او  -4
أ تو ر إل  ض ا ة المهور الت  ج نعها اأضواا من رجور المصور جن نو   6ن  مسانظ  

ثووا نتوور اأاوورة و إلوةوواض  و هووا  ثووا إرتةووات ت ووالج  الئلووات  ،المرتفوو  اأولوو  ئلاووف 
 عل  ضوااهن من مصر جن.

لها هو واو  رأت ال راا  أن أ ثر الطرق الت  جتا التعر  ع   اأضواا من و اما  -5
اماارة معرونجن لمهال  ج جها الضواا عن طر ي أس  اأقارم  او  مصر أو ووارا 

و اووولل  عووون طر وووي الواطفووو  أو مااتوووم  ،مصووور مووون الووولجن تتتموووون فالووو و  العر تووو 
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تتاجر الضواا ثوا الوضواا عون طر وي اأم و طورق أوور  ل تعور  ع و  الوضوا العر و  
 مرأة ت عم  ور الواتط أو عن طر ي اإللترلت.مث  مسامجن أو عن طر ي   ل  أو إ

هلووا  تعوو  ا نوو  الاووتات اأضواا العوورم الوولجن جتتوو مون أتضووا  أن ال رااوو  وأةووارت  -6
ل وووضواا مووون الةتتوووات المصووور ات، سجوووا اوووا  الاوووعو جون نووو  المرتفووو  اأولووو  و نووو  

تطر ووون و المرتفوو  الثالتوو  اووا  اإلمووارتجون ثووا ال و تجووون ثووا اأر لجووون و التملجووون و ال
 العمالجون.

هلا  تع   ل مةا ت الت  توااه الةتاة التو  تتوضوا مون أالئو  ملهوا عو ا أن و قالت  -7
قوو رة اأهوو  ع وو  سماتوو  ستوووق إئلووتها و الةووعور فال ولتوو  لتجاوو  إهالوو  الووضوا لهووا و 
ةووعور الئلوووت فألهوووا اووو ع  تفوووات و تةوووتر ، و الت وووي الماوووتمر ع ووو  ماوووتتئ  الئلوووت و 

 .9ئلا  المتص   فالالات الل  مةا ت اأ
لالا تو   رااو  تسوت علووان اار  المراض التوم  ل فسوا ا اتماعت  و أ اتاقون  لةس ال •

ق والئ رةووجن اا تاوار فالفةوور نوو  الماتمووك المصورف ع وو  عجلوو  موون مسانظو  الاجووضة والووور 
 -ة لاصووور لةوووأم)ةجوووا وفعوووض المووالطي مووون التوواهرة ا والتواوووأئوووو اللموورس و أوالسوام توو  و 

 ، ونتما ج   أها الم ةرات واللتا ج الت  توص ت لها وه :(الص  –التئجن 

لثو  وتسو ا مون وو   لووات العلو  ضو  اأأن ضواا التاصرات تعو  لوعوا مون أت وضسأ  -1
الوضواا سجوا تاوع  الاماوار ااهو ا االجم و ات وت عوم وضو وا وتضو ور  تمواا هولا أ
ت  ل تررجووم نوو  الووضواا موون الةووو  اوورة الضووسأاوو  ااووتمال  أافوو  موون لاووالجم وسجوو  اأف

 .رجر المصرف 
جم الم توتووو  اوووالجوووتا فةوووا  رجووور راوووم  تتووو و  نتوووه اأ هووولا الوووضواا رالفوووا موووا أناموووا   -2

فةور تعو  مون الظوواهر المعتو ة ن ظواهرة الوضواا نو  ظو  ا تاوار فالت إلو  أوالتضو ر ولةتو
اوار والمسوام  وصوو  لاملون واأفالم ا   طرا  الةاع   نجها ئ لها تتص  ئتع   اأأسجا 

 .فالةتاة الضست    ارة والتهال  رم اأإ
اوولل  تتصوو  ئتعوو   العواموو  الماووئف  لسوو وثها ئوو  ا فالعواموو  الئج وو  ووصووو  الوو  العواموو   -3

الثتانتووو  وا اتماعتووو  وا قتصوووا ت  والتهوووا  فالوصوووا   اللةاوووت  ل ضوووساتا وتتاوووا اتضوووا 
 اوورة والماتمووك وا وو ت ال رااوو  التةووار ئوطووورة اثارهووا الاوو ئت  ع وو  اوو  موون الضووست  وا

الووضواا المفاوور نوو  معظووا ماتمعووات ال رااوو  نتوو  اووا ت هووله المةووا   نوو  المرتفوو  ا ولوو  

                                                 
9 http://www.ahlan.com/2010/08/05/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-
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ن  قر و  طمووة مةوجرا الو  ان ا اورة ملوةضو  الو و  نو  الئ اتو  تملوك الةتواة مون الولهام 
مون ا االوم  ال  الم را  لع ا قو رتها ع و   نوك المصورونات ستو  تاوون الوضواا المفاور

 10ملةلا لسال  ا ارة الما ت  الضتت  ورجر التا رة ع   الونا  فمتط فات اطةالها.
مةجرة وطام اةةت عن  راا  س جث  أار ت ع    وزيرة الدولة لألسرة والس انواالت  •

التو  اوئي أ توو ر، أظهورت أن لاوف  ضواا التاصورات ئهوله المرا وض  6مرا ض فمسانظو   3
. وأةارت ال رااو  إلو  أن  29لما ئ  ت لاف  الضواا العرن  فالمسانظ  ،ئج 74ئ ي لارها 

الائم الر تا  ل ضواا العرن  هو الهروم من الان التالولت  ل وضواا، إلو  االوم التهورم 
 11من الت  ة  الما ت  ل توثجي.

 
 قصك حية

 لالالم  80زواج القاصالرات واقالأ يعيشاله المجتمالأ الريفالي فالي بعالح قالر  محافظالة الدقهليالة )نحالو 
تا  12شالمال القالاهرة(. فالفتيالالات اللالواتي يالبلغن  عامالالا يالدملن سالوق الالالزواج فالي بعالح القالالر ، وا 

قالرر األب أو الجالالد الموافقالالة علالالى أحالد طالالالبي اليالالد، يالالتم تحريالر عقالالد زواج عرفالالي باإلاالالافة إلالالى 
شاليك أو وصالل أمانالة يوقالأ علياله العالريس، حتالى ياالمن أهالل العالروس أن يقالوم الرجالل بالالزواج 

، ويتم التملك من العقد العرفي، وهو ما يسمى "زيجات نونيعندما تبلغ السن القاعيًا شر منها 
 الشي ات" في قر  المنصورة.

 
التوو  لووا تئ ووي الاا اوو  عةوورة  أمالالل أحمالالدروف توو •

من عمرها تةاصج  ض اتهوا قا  و   تضواوت ائون 
عموووو  نوووو  اوووون الثالتوووو  عةوووورة، ووراووووت موووون 
الم راوو  اوورذا  للوو .  وتضووج   اوو ف عوورض 

تووووه الووووضواا موووون أوتوووو  ال ئوووور  والتوووو  اووووان ع 
عاموا،  25، حسالن ممتالارنهوو الوضوا ، أموا عاما ل له رنض وأرا  الضواا مل   19عمرها 

تعتش موك أمو  نو  ئجوت العا  و  ئو ارلس ةورق  الملصوورة  فاوعا ة تامو   اموا تتوو . تتو ا 
ورةو   تواتوو   واوأاجر نو  اول ، وتعمو  ااوا ي عر و   20سان ل ضواا من أم  وعمره 

تتووو  موتووار  وقذعووت قئوو  ضوااوو  موون أموو  ع وو  وصوو جن أمالوو  ع وو  ئتوواض مووك ، متاالتوو 
ورقت  الضواا العرن ، وقاا ا ذف ئتوثتتها نو  الةوهر العتوارف لضومان إثفوات اللاوم، وتوا 
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ا تةووواق ع ووو  أن أعتووو  قرالووو  مووورة أوووور  علووو ما تئ وووي أمووو  الاووون التالولتووو  وعلووو ها أاوووتر  
 وصو ت اأمال  .

والولف توضوا مون ائلو  عوا  سالمير حسالنفع  عةرات اأمتار من ئجت موتوار تتطون  وع   •
عاموا، نتو  اعتوا ت العوا  ت  12له أتضا فطر ته عرنت . وتتو   تضواتهوا ولوا تئ وي وقتهوا 

ن  قر تلا ضواا أو   العا من ئلات العا، وقمت أتضا فوالتوقتك ع و  وصوو ت أمالو  لوالو  
  ااووتر  وصووو ت  وأقوووا فعتوو  قرالهووا رامتا .و واصوو  اوومجر ملوو  ستوو  تئ ووي الاوون التووالول

 ألوووا أعمووو  متاوووالتا  نمصووو ر رضقووو  فالجومتووو ، وأاوووتطتك اإللةووواق ع ووو  ضواتووو  وألوووا أر  
 12ضوات  مل  قا رة ع   تسم  ما ولت  الملض  .

لو وك  2013لاول   3054ال ، لاوأت إلو  المسامو  ئرنوك الو عو  رقوا  14، عمرها هناء •
اووول ، فعووو  أن توووا الوووضواا فعتووو  عرنووو  إلووو  سوووجن ئ ورهوووا الاووون 36ائرهوووا ئووووضواهوووا الووولف ت

التالولتوو . واعترنووت فألهووا تضواتووه ررمووا  علهووا فمهوور وماوو  آ   التووه، وألووه اووان تعام هووا 
 فتاوة، وتعت   ع جها فالضرم فةا  وسة  وفعل .

لةووفام ئورقوو  عامووا ، أروراووت موون الم راوو  ا ئت ا توو  لتضو اهووا موون أسوو  ا12نتوواة لووا تتعوو    •
عرنت  عل  مساا إل  أن تئ ي الان التالولتو ، ل و  جوتا تاواج  الوضواا لو   الموألون، وتوا 
ط قهووا فعوو  اووت  أةووهر موون الووضواا وعووا ت إلوو  ئجووت أئجهووا وهوو  ساموو ، ووضووعت فعوو  

 عم ت  قتصر   وطجرة، وأصفست طة   مط ت  وأمًّا لطة   ولتات م ه   لتر جتها.

ال ، من وو   عم تو  أةوفه فوالئتك  12وضك فع  أن تضوات وعمرها نتاة تونجت أثلا  ال  •
 والةرا  مك أس  اأثر ا  العرم، اللف لا جئَي معها إ  أتاما  ثا تراها واانر.

 
هله أمث   ق ج   لتضاتا ع ج ة تاون ورا ها الما  سجا جو نك اآلفوا  ئئلواتها الصو جرات إلو  الوضواا 

لو   مسواا ، وتتلواو  الةتواة أقورا  ملوك « ورقو »الضواا فمواوم  متائ  اآل   من الالجهات. و تا
لا سووو ا جوووتا لاوووفه إلووو  اووو  الطةووو  مووون اهووو  اأا نتعووواَلج عووو ا  السمووو  لضووومان عووو ا س وثوووه، وا 

 الار م  ئار م  أ ئر ملها.
 
وتةجر إسصا ات الما س التوم  لمموم  والطةول  إل  أن ضواا التاصورات مواوو  فةوا  أ ئور  

سانظووات المصوور  ، ملهووا الاجووضة والةجوووا واةوور الةووجخ، وفأةوواا  موت ةوو . نمووث   نوو  نوو  فعووض الم
، ألوووه جوووتا ئوووجن ماووولذجن عووورم وقاصووورات «ضواا الصوووةت »أو « ضواا صوووتة »الةجووووا تط وووي ع توووه 

مصوور ات لةتوورة موقتوو   اووو  مصوور أو واراهووا، معتتوو جن أن لهوولا الووضواا ملةعوو  تعووو  ع وو  أاوورة 
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للظوور إلوو  اآلثووار الاوو ئت  التوو  قوو  تسوو ا لتجاوو  هوولا الووضواا. وتةووتهر التوور  الةتوواة فأ م هووا،  ون ا
الةتجرة فتص  اثجرة، سجا توا  مانتا  ل تاار فالتاصرات، مما جاع ها صورة ستو  لاووق ال سوا 

 13الروت ، وق  تونجت اثجرات من الئلات ال وات  تضوان ص جرات، أثلا  السم  أو الوضك.
 

 مأتون القاصرات
التاصووورات المملوعووو  قالولوووا تتووووا ئهوووا فعوووض الةوووجوب مثووو  الةوووجخ  متئووو   موووألون ض اوووات  •

نتواة قاصورة ةوهر ا مون موت و   15التاصرات فال قه ت ، واللف جوتما ضواا موا   تتو  عون 
قووور  ال قه تووو ، اموووا تتوووو ، واتوووول مووون ماموووك المسوووا ا فالملصوووورة ماالوووا  تةاقوووات ع ووو  

 الض اات.

ل ةتتوووووات التاصووووورات ال تووووو  جتصووووو ن فوووووه ل اوووووتع ا  الةوووووجخ متئووووو  تةووووورح طئتعووووو  عم وووووه •
اول  ولوو ئجووا واسو ،  18االتال : ما أسص  ع توه لظجور ورقو  ضواا عرنو  لةتواة أقو  مون 

  و ر أمر ا (.  500الته )لسو  3500وموثت  ن  الةهر العتارف هو 

وتطمووو ن الةوووجخ المتصووو ت قوووا    اوووأعطت  رقوووا راوووم  مووون الةوووهر العتوووارف ل ووو  تتجووو   •
ن راوم  ا  الان التالول  اأ تم ل  عت  قر طة  فااا أئوه لو سص  سم . وعل  ئ ورال

وقالول  وفم ور وقا م  اام   وألار نته أل   فار  وت ون أتعائ  ن  العتو  الراوم  ونتوا 
 % من قتم  م ور الص اق .10لمئ ي الم ور اأف مألون، أف 

 
  ردود أفعال رسمية

هووله الظوواهرة هووو إلةووا   ا الح ومالالة المصالالرية لمحاربالالةاإلجالالراءات التالالي اتمالالتتهموون ئووجن  •
ول  عووون الووووط  . الماوو16020أو  16000ا التاصووورات الوووط الاووواون لإفوو ا عووون ضوا

الااون عاج ة لور ال جن تةرح اإلارا ات الت  جتا اتوالها سا  ا تصا  فالوط الاواون 
  ع وو  الةووور فصووسف  قا  وو :  نووور ت تجلووا الووف ا والوولف نوو  ال الووم جووتا موون ماهووو  للتتوو

ا وصا تات ا اتماعتات إلقلات اأه  ئوطورة ما تتومون فه ع   الطة   وع   ألةاوها 
وم   الارا التالول  والعتوف  المتررة له. عا ة إلا ما وصو لا قئو  إتمواا الوضواا لولاح نو  

سجوا إقلات اأارة ن  الع و  عون الوضواا، ل ون نو  أر وم اأسووا    جوتا إلتوال الموقو ، 
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معظا الف رات تأت  مع ومات عام  وأاما  و  ون علوان مس   نتأول نر ي الفسا وقتا 
 14ت ون نته الةتاة تضوات فالةع  .

، ل مسا موو  الا توو   2010موون عا  وو  واسوو ة العوواا  5أسووا   النائالالب العالالام المصالالري واووان  •
ت    عاا ووو ، موووك ثووورف و جاووو  لمسامووو  الالاتوووات نووو  واقعووو  ضواا قاصووور ، ئوووتها ا اووو

وتاووهج  ا اووت    الالاوو  لطة وو  عمرهووا اوول ، متائوو  مفووالي مالتوو . وط ووم اللا ووم العوواا 
واوا  قورار اللا وم ، ها والو ا الطة و  و ضواهوا الو جاو تس ج  ا ا  عاا   ل متهمجن، و جول

العاا المصر  فع  سم   وااع  ةلتها الاو طات المصور   ل توفض ع و  ةوفا  توصصوت 
أ توووو ر والتووو  عرنوووت فألهوووا مصووو ر ر تاووو   6قووور  مسانظووو   نووو  توووضو ج التاصووورات نووو 

 لتضو ج التاصرات من أثر ا  و جاججن.

مألولووا ووو   الةتوورة الماضووت  ضواوووا نتتووات  60عوون ضووفط  حملالالة أمنيالالة مصالالريةوأاووةرت  •
قاصوورات لووا جووئ  ن الاوون التالولتوو . وأ وو  مصوو ر قضووا   ماوو و  نوو  ماتووم اللا ووم العوواا 

  الوو  مسا موو  عاا وو  اووا  لوور ت موون تتومووون ئهووله الض اووات، ل عر توو  لووت أن أموور ا سالوو
 15واص  فع  أن التةرت ظاهرة تضو ج التاصرات .

، ئئتووان عااوو  إلوو  أحالالد أعاالالاء مجلالالس الشالالور  المصالالري فالالي أبريالالل المااالاليتتوو ا امووا  •
ر وووتس الما وووس، أسمووو  نهمووو ، لط وووم ملاقةووو  موووا أثجووور نووو  عووو   مووون الصوووس  وواوووا   

ظووواهرة ضواا مصووور ات قاصووورات مووون موووواطل  فعوووض الووو و   اإلعووو ا مووو ورا ، عووون تضاجووو 
 الو جات ، ون  مت متها المم    العر ت  الاعو ت ، فائم الظرو  المالت  لعا  تهن.

واعتئر ر تس الهج   الئرلمالت  لسضم  المصر جن اأسرار  فما س الةور ، هوت  ات او   •
هووو ارا  مجوا جووو ، التةوووار ضواا التاصووورات المصووور ات ئو جاجوووجن تمثووو    اتاوووارا  فالفةووور، وا 

 16ل رام  المصر جن، و وال  ا  التتا والةرا ك والمواثجي ال ولت  الموقع  ع جها مصر. 
مووو جرة وسووو ة ا تاوووار فالفةووور نووو  الما وووس التووووم   الالالالد تورة عالالالزة العشالالالماوي، وأشالالالارت •

 تمرات لمموم  والطةول ، إل  أن الما س جهتا ئهله التضت  ملل إلةا ه، وعت  لو وات ومو
وقوووو ا تتووووار ر وانتوووو  إلوووو  الاهووووات التةوووور عت  وا اتماعتوووو  والالا توووو  سووووو  وطووووورة ضواا 
التاصورات، لموا تاوئفه مون سرموان الطة و  مون ستوقهوا ا اتماعتو  واللةاوت  والةاوجولوات ، 

 وستها ن  الرعات  والسمات .
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لووا  وأوضووست أن قووالون الطةوو  المصوورف لوو  ع وو  ألووه   جاوووض توثجووي عتوو  ضواا لموون •
جئ وووي مووون الالاوووجن ثموووال  عةووورة اووول  مت  تووو  اام ووو ، وتةوووترا ل توثجوووي أن جوووتا الةسووو  
الطئوو  ل وورارئجن نوو  الووضواا ل تستووي موون و وهمووا موون اأمووراض التوو  توو ثر ع وو  ستوواة أو 
صووس  اوو  ملهمووا، أو ع وو  صووس  لاوو هما، وتعاقووم تأ جئتووا  اوو  موون وثووي ضوااووا  فالموالةوو  

 أسااا هله الما ة.

ن الما ووس أصوو ر ئتالووا  أ وو  نتووه أن السوو جا عوون ضواا الةتوواة   تسوو  ه اوون وأوضووست أ •
لمووا هلووا  أمووور   جاووم إرةالهووا ألهووا تاووئم مةووا ت ااتماعتوو ، مثوو   ئ ورهووا نتووط، وا 
سرمان الةتواة مون التع وتا وض وا ة لاوف  التاورم واصو  نو  التور  واللاووت، وظواهرة عمالو  

ونتوووات اأمهوووات الصووو جرات علووو  الوووو  ة، وللووو  اأطةوووا  وأطةوووا  الةووووارت وارتةوووات لاوووف  
فائم ضع  الاهواض التلااو   ل طة و ، ألوه رجور قوا ر ع و  ااوتتفا  طةو  ورعاجتوه لمو ة 
تاع  ةوهور. اموا أن الطة و  اأا رجور م ه و  لةاوتا  وصوستا  و و لتا  لمرس و  السمو ، وهو  

اإلعاقو  أو اللوض  مرس   صعف  تصاسئها ت جرات ع ج ة تعرض الطة و  والالوجن أوطوار 
السووا  أو الووو  ة المفاوورة أو اللةوواس، وهووو مووا قوو  تسرمهووا موون نرصوو  اإللاووام موورة أووور ، 

 وهلا ما ترص ه ملظم  الصس  العالمت  وت ا ه ن  تتار رها.
 

وألهووت العةووماوف ا مهووا فووأن ال رااووات المج التوو ، التوو  أعوو ها الما ووس التوووم  ل طةولوو   •
اول ، و صوت  18تتوات والةوفام عون ضواا اأطةوا  أقو  مون واأموم  مون وو   آرا  الة

إلو  ألوه تتضو  ع و  طةولوو  الةتواة ألهوا رجور قوا رة عت تووا  وااومالتا  ع و  تسمو  ماوو ولت  
 17الضواا واإللاام ومتط فات الستاة.
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 زواج القاصرات في اليمن يهدد الطفولة ويغتال المستقبل
 مقدمة:
والوووو  موون العلواوو .. عواموو  تةوواك ع وو  الووضواا المفاوور نوو  الةتوور والعووا ات والتتالجوو   •

هووو  فموووواطر نتتوووات صووو جرات تاووو ئن طةوووولتهن و ووو نعن ستووواتهن ثملوووا لاهووو  اأ الوووتمن،
ولتات ائجورة و التوالون  ااواا صو جرة تتسمو  ماوأو الثالثو  عةر..أالضواا ن  ان الثامل  
 .واط ا  هلا را م

 فتووووووو  العووووووور  التئ ووووووو  والتوووووووتا و  •
سار عثورة نو  واوه  عت ا اتما

ق ع ته الئرلمان ا أف قالون تص
تسووووووو  مووووووون ضواا ل ووووووو  التملووووووو  

الصوووووووو جرات  ون اوووووووون الثاملوووووووو  
عةووووور، وفوووووالررا مووووون توصوووووتات 
ال الووو  الوطلتووو  ل مووورأة والما وووس 
اأع وو  لمموموو  والطةولوو  وهمووا 

ملظمتووان ساومجتووان، إ  أن المةووا   مووا ضالووت قا موو  نوو  أسةووا  الماتمووك التملوو ، ع وو  
اوون لووضواا الةتتووات موون الثاملوو  عةوور. إ  أن المةووا   قا موو  وعمتتوو  ررووا تضسووضح  تس جوو 

 لا ضواا .فعض العتو  عن اللظرة المت ا  له

تصوورسون  لهووان لووضواا التاصوورات نوو  الووتمن هووا اإلاوو مججن سجووا أول سووأ أن الم  وو ج •
 ا أنامول وضواا وتطئجوي ةورت   ،  16عو ا عون نورض اون و تس ثون ن  ا  واا   اإل

ونتووووه تظهوووور تأججوووو ها لووووضواا  2010ع مووووا  الووووتمن سووووو  ضواا الصوووو جرات ل ئتالووووانهلووووا  
موووون التةووووار الةاسةوووو  والضلووووا  الصوووو جرات ل سماتوووو 

 18ل  سال  اللضج والئ وا.إن لا تص  ا  ست  و 

 أسباب زواج القاصرات في اليمن:

هلووا  أاووفام ع جوو ة تاوواع  نوو  عوو ا التوو رة ع وو  و  •
ات نووووو  الوووووتمن، السووووو  مووووون ظووووواهرة ضواا الصووووو جر 

وواصوو   مووك رتووام قووالون مصووا ق ع تووه وتطئووي 
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للووو  المعتتووو ات الواط ووو  نووو  عتوووو  اللووواس عووون ضواا  لضوووج  ع ووو رض الواقوووك، أع ووو  
الصووو جرات واعتفوووار للووو  صوووماا أموووان ل ماتموووك مووون ااوووتةسا  الةاسةووو  والرلج ووو ، وفعوووض 

مموا تةوتح الماوا   ا وت نات ال جلت  نو  للو ، واولل  عو ا إلضامتو  تاواج  الوضواا راومتا
لضووعتة  اللةوووس موون اأملووا  الةوورعججن وأولتووا  اأمووور  رت ووام هووله الار موو  نوو  سووي 

لاوووال  إ  للووو ، نتووولهم الطة ووو  ضوووست  إهموووا  الطةولووو   ون ع وووا الاووو طات الموتصووو  نووو
 وأارف وماتمع  وساوم  .

 عن زواج القاصرات في اليمن:ودراسات احصائيات 

التاصر ن فساوم مراوض  رااوات اللووت ا اتمواع  ئاامعوه ئ  ت لاف  ضواا التاصرات و   •
% نووو  الملووواطي 70لاوووف  إلووو  % مووون الووولاور وترتةوووك ال7% مووون اإللووواا و65صووولعا  
فاووم  ائلوو  الاووفك اوولوات   جوو ة موون الماتمووك التملوو  لوولار ملهووا:عوهلووا  أمث وو  ، الر ةتوو 

التاووك اوولوات  والتوو  تضواووت فطر تووه رجوور ةوورعت  ومسرموو  وهووو ضواا الئوو  ، ولاووو  ائلوو 
والت  ط تت من را  عاوض، واآلن تتاوا ررف  وال ها نو  تضو اهوا فوالضوا الثوال . ولو   

 عاما  ورجرهن.  25اأه   الهار   من ملض  وال جها لررئتها ن  تضو اها ئرا  تائرها 

مو ل  الملئور الولف تصورون نتوه وا ن ن  اإلع ا وملظمات الماتموك الفعض من ه     •
  جا ن لل  المتلةس وموا جض و  الطوجن ئ و   ةتتات اأطةا هلا  الم ات من ال . ول نع لا

هو إعطا  اأستت  وامت   ضماا أمور الطة   لول  اأمور نو  تم و  الورنض أو التئوو  أو 
  19.ست  اأمان ن  ملض  وال جها نتتون  ا  جوا ثمان قاصرات فسام تتار ر رامت 

رت إلوووو  أن ال ثجوووور موووون العووووا  ت، تووووضوا ئلاتهووووا االووووت  رااووووات تملتوووو  ع جوووو ة قوووو  أةووووا •
التاصرات، تسافا  وتطوا  الةتتوات نو  إطوار الصوراعات التئ تو ، أو متائو  ن تو  أو  تو  
أو التتوووواا، امووووا جووووتا تووووضو اهن نوووو  إطووووار الووووتو   موووون العووووم  المووووال ، إلعووووالتهن أو 

 20 رااتهن، واص  إلا االت العا  ت نتجرة.

اأاوتالة سور و   وأع لوت علهوا 2004الاامعوات التملتو  عواا  اةةت  راا  تا إارا ها نو  •
و الاوئم الر تاو  ن الةتر ه، أهلا الموضوت مةهور وض رة ستوق اإللاان ن  التمن سو 

اأارة تظن الها اتتو   مون أسو  أعفا هوا وأتضوا هلوا  أاوفام ملهوا  نل ضواا المفار أ
ةتووووواة تع تمهوووووا اأاااووووو  وستووووو  ل ووووون جلف ووووو  أن ت مووووو  ال، سماتووووو  أوووووو ق الةتووووواة ورجرهوووووا

 .21الثالوف 
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صولعا   ت وأفساا اللووت ا اتمواع  ئاامعو لارت ال راا  الصا رة عن مراض  رااااما  •
مووون الةتتوووات التملتوووات توووضوان  ون اووون الواماووو  عةووورة وووو   العوووامجن %  52أن لسوووو 

 من اللاور. % 7اأوجر ن، متائ  
% 70ن سا ت الوضواا، ملهوا م%65  إل طةا  من الةتتاتوتص  لاف  سا ت ضواا اأ •

نوو  الملوواطي الر ةتوو ، ونوو  سووا ت   جتاوواوض عموور الطة وو  المتضواوو  الثمووال  أو العةوور 
 الوات.

و تةي ال ثجرون ع   ضوو  موا توصو ت إلتوه ال رااو  ع و  أن هوله الظواهرة هو  اآلن أقو   •
ا   موووا ضالوووت التةوووارا مووون الاوووائي.ومك للووو  نوووإن اأرقووواا المرصوووو ة سووو جثا تئوووجن أن المةووو

 22ماتمرة ورااو  واص  ن  اأر ا .

اةووةت ئتالووات إسصووا ت  س جثوو  عوون ارتةووات لاووف  الووضواا المفاوور ئووجن اإللوواا نوو  الووتمن و  •
عاموا.. لترتةوك ئولل  معو  ت اللموو  19-10ئجن نتتات الة   العمر    %  75لتص  إل  

موورة اوورا  نةوو   نتمووا ارتةعووت لاووف  المتضواووات أ ثوور موون % 3.5الاوواال  إلوو  سوووال  
 .من إامال  ال ت  جتا تضو اهن مفارا  %  13ضوااهن اأو  إل  

ن لتوووا ج إوساوووم الئتالوووات الصوووا رة عووون الاهووواض المراوووضف لإسصوووا  الساووووم  أوجووورا  نووو •
مون اللاوا ، قو  توضوان ئوجن % 14.6ن ألصوس  اأا والطةو  أظهورت  ران االماح ال تمو 

 ال . 19-15ن ن  عمر ال ، نتما اللاف  المتفتت  تضوا 10-14
  ارتةات ونتات اأطةوا   ون اون الواماو  إللائم الر تا  ن  الضواا المفار وأراعت ا •

 351مولو ، وارتةات لاف  ونتات اأمهات الت  تئ ي  1000ل    94.8سجا جئ ي سوال  
 أل  مولو . 100وناة ل   

اوو  الووضواا نوو  أااوو  موون ن لاووف  توور  ال ر أتالووات نتمووا جتع ووي ئتع ووتا الموورأة وأوضووست الئ •
% 2.8ا، ونوو  اأاوور رجوور الةتجوورة لإلووا %2.4ل وولاور و %  1.9اأاوور الةتجوورة ئ  ووت 

 .23لإلاا %  0.4ل لاور، و
 

 دور منظمات حقوقية وبعح الناشطات في اليمن للحد من الظاهرة:

وتلا ف ملظمات ستوقت  تملتو  فضورورة سماتو  الطةولو  ،عئور تس جو  اون قوالون ل وضواا ،  •
ونوو  هوولا الاووتاق  وهووو مووا تعارضووه أطوورا   جلتوو  متةوو  ة، فساووم صووستة   تموون ئوورس .

 عوووت اللاةووووط  الستوقتووو  وعضووووو مووو تمر السوووووار الووووطل  أموووو  الفاةوووا ممث وووو  اأسووووضام 
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اإلاوو مت  نوو  موو تمر السوووار الوووطل ، إلوو  الترااووك عوون مووواقةها الرانضوو  لتاوور ا ضواا 
 24الص جرات.

اأاوووتالة  لظووواهرة التةوووار ضواا التاصووورات نووو  الوووتمن،واالوووت مووون الةوصوووتات الرانضووو   •
عم ت ن  ال الو  الوطلتو  سجا لارت ألها سور   مةهور وض رة ستوق اإللاان ن  التمن 

لةوجن قو ا مةوروت أور اهتمامهوا نو  ال الو  وملول عواا لستوق المراة واان هلا الموضوت مس
ضواا ل ون اوان جوااوه متاومو  تع ج  قالون اأسوا  الةوصت  لتس ج  الان اأ ل  لان الو

ائجووورة نووو   اوووو  ما وووس اللووووام ولوووا جوووتا تس جووو  الاووون اأ لووو  ل وووضواا وأضوووانت   قملوووا 
فسمووو ت وااوووع  مووون أطفوووا  وأنووورا  ماتموووك مووو ل  وقوووا ة أسوووضام اتااوووت  وع موووا  الووو جن 

للووووام ن لووو را المةوووروت نووو  ملاقةووو  عامووو  نووو  ما وووس اأ 2009وااوووتطعلا نووو  نئراجووور 
 .قةتهو ن ماموع  ق ج   ع تت هلا المةروت وأأ إ اللوام  وااتاام اثجر من

اموعوو  نوو  الما ووس ن هلووا  مأنوو  الووتمن و جلووت سور وو  مةووهور وض وورة ستوووق اإللاووان  •
مضوتة   ,ن تمر هلا التالون أوأطرا    تر   

  الووووتمن وقووووك ع وووو  اتةاقتووووات لستوووووق الطةوووو  
والاوون وهلووا  توصووتات موون الماتمووك الموو ل  

واتووو  ل وووضواا والستووواة الض  لوووتس أهووو    الصووو جر
توو  قضووت ئهوولا وهووله لتاووت الطة وو  اأولوو  ال

الوووووضواا لسووووون الاوووووتمر واووووولطالم الما وووووس 
إلقووورار التووووالون ولتملوووو  موووون امتووووك الاهووووات 
والملظمووووات أن تاووووع  أتضووووا إلتصووووا  هووووله 

 التوصتات لما س اللوام
قووووور ألا إه ستووووو  ألوووووو جلوووووت اأاوووووتالة سور ووووو   •

لووو  االوووم هووولا التوووالون إتاوووتاجم لهووولا التوووالون ول ووون اس لووون التوووالون ر موووا اثجووور مووون اللووو
 25.ل  سم ت ل توعت  من مواطر الضواا المفار ولتا اه ع   الماتمكإالاع  
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لاةو ت ال الو  الوطلتو  ل مورأة الاو طتجن التلةجلتو  والتةور عت  فاورع  إاورا  تعو ج  نو  اما  •
ا اوو  موون جوووال  و اوور  18قووالون اأسوووا  الةوصووت  تسظوور تووضو ج اأطةووا   ون اوون الووو

 26لل .

والتو  تهو   إلو  تاو تط لاةوط  تملتو  ةواف  سم و   ن للتول ور ة   ،هلو  لصورف اما أط توت  •
 عووة ل لتفواه لسالو  وطور وطلتو  تتط وم تتظو  و الضو  ع و  قضوت  العورا س التاصورات. 

ا.  الضما ر ع   صعج   ول  أتض 

تو  لو و  ل او ا ل لهوا س اوا ضةع و  و سظلا أله فالررا من سصو  تواو  ارموان التملتو   •
 صوو   ألاووالت  التوو  تووو  ئ وو ها نهوو  و مووك التضوواتا اإلأهووله ال سظوو  لووا تتوو  مووك الاوو ا 

  27.و سض ها أا لها  تاتطتك التصر ح عاس ماتتوله اماعتهأتتفك سض ها   ا ص ح أف 
  التةر عات التملت  الت  تطوورت اثجورا نو  عو   مون الماوا ت، هلواون  اللهات  لر  أن  •

من تعتت  ألها ترااعت ن  اوالم تتع وي فوالمرأة والطةو ، ومون للو ، موا تطرسوه المسامتو  
نتست  عئ  الوااك، واج   وضارة اإلع ا التملت  المااع  ل ة ون التالولت  والمرأة والطةولو ، 

اووافتا( قئوو  الوسوو ة التملتوو  التوو  -فةووأن التوووالجن التوو  االووت متطووورة نوو  )الةووطر الالوووم
ا من الترن الماض ، تتو  إن قالون اأارة ن  الالوم، اوان 1990ماجو عاا  قامت ن 

عامووا، ل وون أف ولوو  أموور، لووا تاوون لتاووتطتك تووضو ج  15جوول  ع وو  أن اوون الووضواا هوو  
ائلتوووه نووو  ت ووو  الاووون، أن الوووضواا جتط وووم فطاقووو  ةوصوووت ، واأوجووورة   تماووون السصوووو  

ت سوووا ت الوووضواا المفاووور صوووةر نووو  فالتوووال  االووو»ع جهوووا، إ  نووو  اووون الثاملووو  عةووورة، و
 28الما  .
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 بنات سوريا .. من هول الحرب الى زواج القاصرات
 

لوووا تاووون ضواا التاصووورات نووو  اوووور   ااوووتثلا ، ولوووا ت ووون التووووالجن الاوووور   تملوووك الوووضواا  •
فعمووور  طةووو تاالوووت و  توووضا  ت ةووو   اتثووواا  المفاووور، نالصووو ستات المملوسووو  ل تضووواة

الطةووول  وتسووو  هن إلوو  ماتمووك السوور ا ئووجن لج وو  وضووساها. ناجوو   الووورو  موون مسووتطهن
هووو  السوووا  الجووووا نووو  ظووو ذ رتوووام التووووالجن ونووو  ظووو  الظووورو  ا قتصوووا ت  الوالتووو  التووو  
تسوذ  اأطةا  ا عا  ترفات وترةتر ، ئ  طوق لاواة وهمتوا  تتووله العوا  ت ل ةورار مون ةوفح 

 29الةتر اللف تستط ئها.

ورف ةووووه  الماتمووووك الاووووولتوووو   •
ن  الاولوات اأوجورة مطالفوات 
ع جووووووووو ة ئتس جووووووووو  اووووووووون ضواا 
التصوووور سجووووا  عووووا عوووو   موووون 
الستوووووووووقججن الاووووووووور جن فملووووووووك 

 18ضواا التاصووووورات موووووا  ون 
اوووول  نوووو  اووووور ا الط قووووا  موووون 

عوو ا قوو رة هوو    ع وو  تسموو  ماوو ولتاتها نوو  تأاووتس اأاوورة ومووا اووجترتم ع وو  للوو  موون 
 لتا ج ا ئت  ع   الماتمك الاورف.

لاووف  ضواا التاصوورات نوو  اووور ا نوو  تواوو  إسصووا تات لوولل ، نةوو  الموو ن الر تاووت  وسووو   •
أصووفح اأهووال  نوو  سالوو  وعوو  ااموو  لضوورورة تووأمجن الةتوواة لستاتهووا وماووتتئ ها وتع تمهووا 
سجا وةت الظاهرة فةا  ائجر ن  سجن   تضا  اأر ا  الاور   تةوه  ضوااوا  ل تاصورات 

 فةا  أ ئر.

ال   13ال  ل ةت  و 15قالون اأسوا  الةوصت  ن  اور ا لان  وع   الررا من تس ج  •
ل ةتاة موك تستوي ةورا الئ ووا اسو  أ لو  ل اون المتواح ل وضواا قالولتوا  إ  ان التةوار ظواهرة 
ضواا التاصوورات نوو  اووور ا   جووضا  نوو  لطوواق مسوو و  وصوصووا  نوو  الموو ن الر تاووت  نوو  

 30هله الظاهرة.سجن تةه  فعض ملاطي اأر ا  والتر  التةارا ل

                                                 
29 http://www.7astar.com/?p=2651 
30 

http://www.damaspost.com/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%B3%D9%88%D

8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF-

%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B-

%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86.htm 
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لتةار ظاهرة الوضواا مون إفعض واا   اإلع ا ن  اآلول  اأوجرة أوفارا  عن اما ت اولت  •
 ا ووات اووور ات لووضسن فاووئم ا ضووطرافات التوو  تاتوواح اووور ا، فساوو  أن أه هوون جوور ن 
الاووتر لهوون فووأف ثموون. ملتوو تات اووور   موت ةوو  لةووت ااتةةووا  هووله الظوواهرة قطعتووا، ل وون 

ر ن و   ان عر ت  أور  تةجر إل   واو  هله الظاهرة، ةرات الوار ة من اأالتتار ر والم  
ل   عوات ست  من الااس  ال جلت  لمااع ة هله الة   ئو  الضواا ملهن لاترتهن .  وا 

ر لت  تلوه  لتةار الظواهرة نو  المو ن التو  لوضح إلجهوا اوور ون. سجوا لةور أتتار ر مس ت   •
أر لجوون تاوت  ون متالو  عون صوستة  ال اوتور فعلووان   موقك الصوت اإلل ترولو  اأر لو 

سوو اا و تضواووون موون  ا ووات اووور ات . تتووو  ااتووم المتالوو  موواهر أئووو طجوور:  تا ووس اأ
هلا وهلا ، نو  تاومك سو جثا هوله ا تواا إ  عون الضواو  الاوور   التو  تماون الوضواا ملهوا 

و أالمةورق أو عموان  أو الرمثوا لو  إن تولهم أ  إفما    جلار، او فموا ت   جلوار وماع تو  
هوال  هو    جر و ون اوترة ئلواتها، أ تار سور و  مون سور وات الةواا، أن و ال ر ، لتوأر   أ

وتتئ وووووون ئض اوووووات عاا ووووو ،  ون ةوووووروا، ماووووور  مهووووور عوووووا ف، وضواا اووووور ك، أن اأم 
 عور ال اا  .ته فأف ضواا، ست  لو تت ا لها اأالما وا جر   اتر ائل

سصووا تات عوون عوو   الض اووات ل وون هل • الوو  أتضووا م ةوورات تصووعم الوصووو  إلوو  أرقوواا وا 
لهن والتوو    قفووا  ع وو  تووضو ج الةتتووات الاووور ات   اووتما الصوو ار مووإقوتوو  فووأن هلالوو  
 عةر من العمر. 15و أ 14تتااوض أعمارهن 

 وووو  نوووو  تصوووور ح لةووووفا  األفووووا  اإللاووووالت  )آجوووور ن( قووووا   ومجلتوووو  هاجوووو ف الممثوووو  المس  •
  توضو ج التاصورات لصل وق اأما المتس ة ل طةول  )الجولتاج ( إن الصل وق ج ر  مةا 

ر ن  مضتةا:  إللا ق تون فةأن الضواا المفار الل  تاوتو ا اللتو  ل توأق ا الاور ات ن  اأ
ر ن فووووأن ظوووورو  المعتةوووو  الصووووعف  ت . وتع ووووي عووووام ون مجوووو الجون نوووو  اأمووووك اأوضووووا

توو نك فاأهووال  الاووور جن اللوواضسجن تووضو ج ئلوواتها نوو  اوون  ومووواو  التعوورض ل رتصووام
مفاووورة. وفاوووئم تس جووو  اووون الوووضواا التوووالول  ج اوووأ اأهوووال  ل وووضواا رجووور الراوووم  ورجووور 

 .الماا  ل   الا طات
سو  ظاهرة ض او  الاوور ات تتوو  اللاةوط  الاوور   وأمجلو  اور تتوار ئلوا  ال ولو  الاوور    •

 :  لوتس لو ف مع وموات م او ة ل لو    أاوتفع  أن ت وون مل  رالا إللاعو  هوللو ا العالمتو
هوووله الظووواهرة ملتةووورة   اوووتما أن اللاوووا  هووون ضوووست  العلووو  نووو  مثووو  هوووله الصوووراعات 
الماوو س . تاوواع  نوو  للوو  أتضووا الئج وو  اإلاتماعتوو  اللاور وو  التوو   ا مووا تاووت   ضووع  

 المرأة أا  مصالسها .
سر ووو  المووورأة العراقتووو  نووو  تاوووتفع  أن تمووور  أموووا اللاةوووط  العراقتووو  جلوووار مسمووو  مووون ملظمووو  •

عووواا ا قتتووا  الطووا ة : أ الاووور ات ئوولةس الاووجلار و الوولف موورت فووه الموورأة العراقتوو  ووو   
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فمرس ووو  نجهوووا توووا ئتعهوووا وةووورا ها نووو   و   2009و 2005 مووورت المووورأة العراقتووو  موووا ئوووجن 
 الو جج ئرو  الترام، واان هلال  تاعجرة واضس  لها .

لهووا فاتووت الةوو   الةووار  لووفعض راووا  الوو جن. أق تمتووا ستوو  إلتضووت  التةوورت ن اأو ئوو و  •
سجووا لةوورت صووستة  الةاوور الاضا ر وو  وئوور إنوورا  عوو   موون اأ موو  اووض ا موون وطفوو  جوووا 
الامع  لهوله التضوت  لتسثووا الاضا ور جن ع و   الوضواا فالاوور ات ال ووات  أائورتهن ظورو  

ا لمموون واأمووان . ونتووا ل تتر وور نووإن الوو عوة السوورم ئئ وو هن ع وو  الةوورار لسووو الاضا وور ط فوو
ن هولا هوو وااوم أ  و متضواوا   فأن  جتضوا لاترتهن ست  ولو اان االت ل   اضا رف متت ر

 31.وطل 

ر وووتس امعتووو  أعةوووا  ل وووضواا المسوووام  و جووو  الووور س أوضوووح أن التوووالون السوووال  جاوووم  •
عتئور مسوط وو   اول  ل ةتو  ت 15تطئتته اساا  نطر   ع   الررا من أن تس جو  عمور 

عاموا  عفوارة  15اون التص  من الضواا هو ااتطاع  الةر  ع   اإلعال  والةت  اللف جئ ي 
وتع تمووا   عوون صوو  تااووك أو ثووامن ولووتس فمتوو وره التتوواا ئهوولا الوو ور فةووا  واضووح إلةاقووا  

ستوو  تاووتطتك  15ن تاووون الاوون فاللاووف  ل ةتوو  أع وو  موون اوون أوتطئجفووا ، مضووتةا  جاووم 
 ه ع   أ م  واه.التتاا ئ ور 

عامووا  ستوو   17عامووا  طالووم أتضووا  ئرنووك اوون ضوااهووا إلوو   13وسووو  ضواا الةتوواة نوو  اوون  •
لووه قوو  تاووون هلووا  أتاووتطتك ااووتتعام الستوواة الضواتوو  والئجووت واأاوورة والتر توو ، موضووسا  

الةورع   ل ضواا وهلا أمر جراك ل تاضو  14أو  13ساا  نطر   نع   عل  الةتاة ن  ان 
 اهر سا  الةتاة.ئتس ج  ظ

ن لل  اتسرا ن   ائجرة من إل ةتتات ن 18ئرنك ان الضواا إل  وفةأن المطالفات الع ج ة  •
 الةتتات فساا  ل ضواا ن  سا  تا ت ئت  هلا اأمر، واأمر جام أن تعو  ل تاض 

 الةرع  سجا ل ته ا ط  تت جر  .

مةوي مسموو  معوراوف، التاضو  الةورع  اأو  ئ ن أ، صوستة  الووطن الاوور  اما لارت  •
   ووو  أن عووو   معوووام ت ضواا التاصووورات  ون اووون أه تووو  الوووضواا ئ  وووت أ ثووور مووون لصوووأ

عامووا  ومووا  17مئجلووا  أن اوون ضواا اأه توو  ل ةتوواة هووو  معووام ت الووضواا نوو   مةووي ور ةهووا
 من عمرها. 17عاما ، وأن الةتاة التاصر ه  من لا تتا الو 18نوق، أما ل ةام نه  

معووراوف اووئم اض تووا  ضواا التاصوورات ل ظوورو  الراهلوو ، معتئوورا  أن ال ثجوور وأراووك التاضوو   •
موون اآلفووا  جفسثووون عموون جرعوو  ئلوواتها نوو  الوقووت الووراهن، مةووجرا  إلوو  ألووه نوو  الظوورو  

 أق  مما ه  ع ته الجوا فاثجر.« ضواا التاصرات»االت لاف  « قئ  اأضم »العا ت  
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أمووور اجاوووائ  سجوووا إن « هوووله الظووورو »  واعتئوور التاضووو  معوووراوف أن الوووضواا المفاووور نوو •
فعض اآلفا  جر  ون صوون ئلواتها مون أف ااوت    وواصو  نو  ملواطي فعجلهوا نو  ر و  

مةووجرا  إلوو  أن الووضواا المفاوور نوو  «  مةووي، سجووا ت    ووت الماموعووات اإلرهائتوو  الماوو س 
ت نوو  ال ثجوور موون سووا   اأسوووا  العا توو  رجوور مرروووم نتووه، فاعتفووار ألووه الاووئم الر تاوو

 الط ق.

ولةووت معووراوف إلوو  أن قووالون اأسوووا  الةوصووت  الاووورف جوول  ع وو  ألووه نوو  سووا  ئ ووي  •
الةووام اوون الواماوو  عةوورة وا عوو  الئ وووا نإلووه تسووي ل تاضوو  أن جضواووه، واوولل  الةتوواة، 
مةجرا  إل  أن الةتاة التاصر   جاوض عت  الضواا ع جها إ  فسضور ولجها اإلافارف، ونو  

 32ه الا  ثا اأب، ثا العا.سا  رتام اأم ج ت

ع   موقك التواصو  اور  صةس  ومن ر و  الةع  المعارض  لهله الظاهرة  سظلا إلةا   •
مطوالئجن فالسو  والوتو   مون اإلاتماع  الةوتس ئوو  فعلووان  ا لوا ضو  ضواا التاصورات  

مووون أاووو  ماتموووك أ ثووور تسضووور و اووو تا و ووووال  مووون ةووورة نووو  الوووف  ، تالمل هوووله الظووواهرة
الون ا سووووا  الةوصوووت  نووو  اوووور ا تسووو   اووون وأوضوووسوا أن قووواض ا اتماعتووو  !!!اأمووور 

أجون .. و تاا  ون ( ل ةتاة فع  تستي ةرا الئ وا اس  ا ل 15( ل ةت  ئجلما )17الضواا ئو )
إلا الةتو  والةتواة رجور مو ه جن   لةاوتا و  ااو تا و  او واتا .. الملطي ن  هلا التالون ؟
لاووام اأطةووا  الوولف تةووا  وطوور ائجوور ع وو   اأاوورة و اجوو  اووو  جتسم ووون أعفووا ستوواة  ا 
 33.ان ج  ف إل  سا ت وناة أستالاممالةتاة إلا تا فان مفارة و 

 
ر وعودة تونس  الى عصر 'الحريم' بزواج القصا

 
 بداية ظهور زواج القاصرات

صوووات تلووا ف أتعالووت نوو  تووولس فعوو  الثووورة  •
ئرنووووك الساوووور ع وووو  الاوووون اأ لوووو  ل ووووضواا، 

الونووووووووا  م ر ووووووووتس سووووووووضم ا لةتوووووووواح و وطالوووووووو
قرار قووووالون إالتولاوووو  الفسوووورف الا صوووو  ئوووو
 تس  ضواا الةتتات التاصرات.

موووووون الاوووووو   ور و   الموضوووووووت اثجوووووورا   ثووووووارأو  •
 اأنعوووووووا  المتضوووووووار   وصوصوووووووا نووووووو  ظووووووو 

                                                 
32 news.php?sy_seq=44461court.com/read-http://syria 
33 https://www.facebook.com/Against.Minors.Marrige/info 
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عتئر ة التولاوووت  متارلووو  فمثت تهوووا نووو  الووو و  العر تووو .وا أ ا متتووواضات التووو  تتمتوووك ئهوووا المووور 
ستوووق الموورأة التولاووت  نوو  طر تهووا سوووا  الةوصووت  السصوون الملتووك لاأن ما وو  أمراقئووون 

 ل  التص ت.إ

  ضووو  ر ووتس السوووضم الفسوورف الا صووو  ع ووو   ةووااو  3رنعووت امعتووو  التولاووججن فةرلاوووا  •
ووصووةت قوورار قووالون تسوو  ضواا الةتتووات التاصرات.إلوو  إو ةتوو  تصوور ساته التوو   عووا نجهووا 
  ع وو  اأطةووا  والتعوو ف ع وو  ئوورا ة الطةولوو  عتوو ا  الالاووالامعتوو  هووله التصوور سات فاإل

التولات .وسام ما اا  ن  الموقك الرام  ل امعت  ع و  اإللترلوت نوإن الةوااو  الوث ا 
ون الموورأة واأاوورة والملوو وم العوواا  و اجوو  الامهور وو  التولاووت  ووض وورة ةووتووا إجوو اعها لوو   و 
 لسمات  الطةول .

نوووو  تصوووور ح لةوووورته لفسوووور  الا صوووو ، اوقووووا  ر ووووتس سووووضم ا لةتوووواح والونووووا  التولاوووو   •
صووستة  ااالصوور حاا التولاووت ، إلووه تطالووم الما ووس الوووطل  التأاتاوو  فووأن جوول  ال اووتور 
التولاوو  الا جوو  ع وو   سووي اوو  تولاوو  نوو  اتوووال اار وو  إلوو  االووم ضواتووه، والتمتووك فمووا 

 م  ت تمجله .

ها ئووو الةرعت  ، و عووا الفسوورف إلوو  إل ووا  اوو  نصوو  قووالول  جراوورا هووله الع قوو  التوو  وصووة •
ل راوووا   متاسوووا   مةووو  ا نووو  الوقوووت لاتوووه ع ووو  ضووورورة  تتلوووجن الاووووارف، واعتفوووار للووو  ستوووا  

 المتضواجن ئواس ة، وتصلج  الاار   ضمن وال   ما م  ت أتمالها .

تظووواهرة ساةووو ة ملووو  ة  ئتلظوووتاالتوووو  الاتااوووت  والوطلتووو  واللتائتووو  التولاوووت ،  اموووا قاموووت •
 57ر ع جها اماع  اإلووان الماو مجن، وللو  فملااوف  مورور فساوم  اللهض  الت  تاتط

عامووا  ع وو  إصوو ار ما وو  اأسوووا  الةوصووت  والتوو  ملسووت الموورأة التولاووت  ستوقووا  تتونووي 
 ع   مثت تها ن  العالا العر  .

أط تووت اأمجلوو  العاموو  ل سووضم الامهووورف متوو  الار ئوو  صووتس  نووضت ضوو  ممووا  جتهوو   امووا  •
  من وطر وترااك  أماا  تلام  لضع  الماموعات الاو ةت   و سراو  مااام المرأة التولات

  مون وو   ااوته ا   ور لسا ا إل   نورض لموط ماتمعو اللهض   الت  تتو  ا  ت   ا
 المرأة وماالتها و التلار لستوقها الت  تع  رمضا ل مةروت الس اث  التولا  .

لسر وووات فوووالما س التأاتاووو  واوووا  تسووولجر الار ئووو  ع ووو  إثووور مصوووا ق  لالووو  الستووووق وا •
مون ال اوتور والولف جهوا ستووق المورأة ورأت نتوه التوو  التت متو   28فاأر ئت  ع   الةص  

 وطوووة إلوو  الووورا   ألووه لووا جتعوواط  مووك ماالوو  الموورأة امواطلوو  ولووا جوول  ئوضوووح ع وو  
 ستوق المرأة وةرا تها ل را  ن  الستاة العام .



27 

 

التأاتاووو  ع ووو  هووولا الةصووو  تعووو   مساولووو  لتمر ووور  واعتئووورت التوووو  الس اثتووو  أن مصوووا ق  •
مةووووروت ماتمعوووو  موووووال  ل  ولوووو  الم لتوووو  ومةهوووووا المواطلوووو  وتهاووووا ع وووو  ستوووووق الموووورأة 

 .وماتافاتها 
من ال اوتور مئ أ الماواواة ئجلهوا و وجن  28هله التو  فضرورة تضمجن الةص   اما طالئت •

ام وووو  تتعووووارض مووووك الةوووور ع  الراوووو   نتمووووا توووور  سراوووو  اللهضوووو  أن ماووووأل   الماوووواواة ال 
 اإلا مت  واص  ن  اإلرا .

أط وي أ ثوور مون ث ثو  التولاووججن صوتس  نووضت ماوت جثجن مون  ت ووو  الاو ةججن  و تضاجوو  اموا   •
 34اطوة علةها ن  الماتمك  مة  جن ع   ألها فاتوا  جه  ون سر اتها الةر ت  والعام  .

ر رر فو  ع و  الثتانو  التولاوت ، ا ت   أسرار تولس سضم اللهضو  ئإةواع  أناوااما اتها  •
تضوواذ والاوو جر فالوولار أن ا  ووت    مثوو  تعوو   الضواووات وضواا التاصوورات واهووا  اللاوواح

اوووا ا  وووت   نووو  مووو تمر إمووو . وقالوووت لاوووو  مو وووو  المتس ثووو  ئملظ 25لاةوووطات مووون 
 لر   أن جهمذ ا  المواطلجن إل  الةارت الجوا ل  نات عن ستووق المورأة المهو  ة»صسان : 

ستوق المرأة ن  »عن مو و  قولها أنذ « نرالس ئرس»ولت ت واال  «. وعن م لت  ال ول 
إلو  الساوا موك مسواو ت لضورم ماتاوفات « اللهض »تولس أصفست مه  ة ملل وصو  

 «.المرأة والعو ة ئها إل  الورا 

إموورار وتووارات رر فوو  »فمساولوو  « اللهضوو »واتهمووت اووهاا ئواووت  اللاةووط  نوو  ا  ووت     •
، وسمذ تهووا «  وتووضو ج التاصووراتتعوو   الضواووات والووضواا العرنوو»مثوو  « عوون ثتانوو  تووولس

وأضوووانت: «. اهوووا  اللاووواح»ولت  تسوووو  نتتوووات تولاوووتات إلووو  اوووور ا تسوووت ماووومذ   ماووو
أصووووفح نوووو  تووووولس م ااووووات تع ووووتا )موووو ارس  جلتوووو ( تتوووووا فأ لاوووو  الةتتووووات الصوووو جرات »

 35«.وتر جتهن ع   أن الاا  عورة و ام مواراته

 م ااوو  الت ةووضة التولاووت   موو ورا  ئتصووو ر ما اوو  رمضووال  ااتموواع  ا جوو  امووا قامووت  •
فعلوان  الضوا  الواما   ت ور أس اثوه قئو   ثوورة ال رامو   نجرصو  ماموعو  مون المواضوتك 
التوووو  اووووان مملوعوووو  إع متووووا  و رامتووووا  مثوووو : الووووضواا العرنوووو ، ضواا التاصوووورات، التسوووورش 

ان  إل  قضواتا الةاوا  وتاوارة المملوعوات التو  اةوتهرت ئهوا الالا  والعل  اأارف، إض
العا  ت المترذ   من اللظاا الاوائي، ووصوصوا  أصوهرة الور تس الاوائي ض ون العائو جن ئون 

 .36ع  

                                                 
34 online.com/?id=142273-east-http://www.middle 
35 akhbar.com/node/188707-http://www.al 
36 marketing/2013/apr/14/328655/#.UjmukH9luho-http://arabic.arabianbusiness.com/business/media 
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التتا ت  ن  سوضم سراو  لو ا  توولس إن  الموواطر التو  تهو    وقالت ا م  ال وم  الرقجي •
لوهووائجون الوولجن ئوو أوا جتوور  ون ع وو  تووولس، ماااووم الموورأة نوو  ف  هووا مصوو رها الوو عاة ا

وفعض الةوصتات السض تو  التو  أصوفست توروا لظوواهر رر فو  ع و  الماتموك التولاو ، 
ملها تضو ج التاصرات أو اأطةا ، والضواا العرن ، وتع   الضواات ، ونتا لواال   جولاجتو  

 37ئرس الترلاةجولا  .

لعوووت  عووواة  جلجوووجن اوووالوا تعتضموووون التووو وا مووون أع لوووت وضارة ال او تووو  التولاوووت  ألهوووا م مالالالا  •
اسوو   الوو و  الو جاتوو  إلوو  تووولس ل تتوواا فألةووط   جلتوو .وتعتئر هووله السا ثوو  اأولوو  موون 

 38لوعها فع  اتوا لظاا الر تس ض ن العائ جن ئن ع  .

الماضووو  التتووو  الووور تس التولاووو  الملصووو  المرضوقووو  توانووو  الووو عاة الو جاجوووجن  مووواجوونووو   •
 لسون موك الو عاة التولاوججن ولوتس الو عاة الولجن توأتون مون ماوان آوور..     ع   فو  ه قوا 

 39ن لا ما تاة  من مةاجخ .

ولظووورا ل ضوووا  التووو  أسووو ثها هووولا  ون المووورأة ضواا الةتتوووات التاصووورات وضارة ةووواموووا أ الوووت  •
لستوووق الموورأة  صوواروا   الموضوووت نتوو  لوو  ت وضارة الموورأة ئووضواا التاصوورات واعتئرتووه التها ووا  

 40طة   التولات  .وال
 

 مواة العصر فى ليبيازواج القاصرات.. 
 

لهووا ظهوورت موو ورا  مووك لجئتووا، سجووا أالوو عوات ئووضواا التاصوورات لووا ت ووَي التةووارا  وااووعا  نوو   •
 . ولا تان هلا  أت  إسصا تات او أرقاا سو  هله الظاهرة.الر تك العر   ثوراتئ ات  

نوو  فعووض الواووا ت والارا وو  لةوورها  توواوفووار ر ضواا التاصوورات متتصوور ع وو  أواووان لاوو •
أثر وووا  لجئتوووا والمواقوووك ا ل ترولتووو .. سجوووا أع لوووت هج ووو  اإللاعووو  الئر طالتووو  وئووور فعلووووان  

إن ال ا ووات الاووور ات نوو  لجئتووا و لووه قالووت   جتضواووون ال ا ووات الاووور ات التاصوورات
  أن جرائوووورن ع وووو  الووووضواا موووون راووووا  لجئجووووجن أثر ووووا ، فاووووئم ظوووورونهن الصووووعف ، مضووووتة

الاور جن تتولون إن اأثر ا  ال جئجوجن رالف وا موا تطرقوون أئووائها، فسث وا عون نتتوات اوور ات 
 41قاصرات ل ضواا ملهن.

                                                 
37 http://anbamoscow.com/aworld/20130401/381269053.html 
38 http://www.almasalah.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=12376 
39 http://www.almasalah.com/ar/PrintNewspage.aspx?newsid=12376 
40 ------r---l------------http://www.elbayane.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=5474:

l-r&catid=112:2011-06-20-09-06-26 
41 http://www.almasryalyoum.com/node/1127526 
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نو  لجئتوا، « اوار ولس»عون الةوجخ أةور  العتر و ، إمواا ماوا  « ئ  ئ  ا »لت ت اما  •
رضوووا وااوووم ةووورع ا موووا اا جوووتا ئ»، قوووا   إلوووه «الوووضواا»موانتتوووه ع ووو  مثووو  هووولا اللووووت مووون 

الطرنجن. و ام أن لةواك ال جئجوجن ع و  الماواع ة نو  سماتو  العوا  ت الةور ة  ئو   مون 
  تعجئها ة   إلا اان الراو  قوا ر ا »وأضا  أن هله الض اات «. أن جائروا ع   الرلج  

ا  «.ما ت ا، اوا  اان أعضم أا متضوا 
 19لجئتو  مهور ا تصو  إلو  مورأة إإل  أن الرا  ق  جو نك ل وضواا مون ن  لجئتا وأةار آورون  •

أل   و ر، أموا الوضواا مون اوور ات، نو  جت  و  اوو  فضوك م وات مون الو و رات. وتئ وي 
إسصووا ت  ال ا ووجن الاووور جن نوو  ئل وواضف سوووال  ألوو   اووئ، امووا إلووه   تواوو  موتمووات 
 ا ووجن أو وطوو  واضووس  موون الساوموو  ال جئتوو  إلجوووا ها، ع وو  العاووس موون الوو و  اأووور  

 تا واأر ن.مث  ترا
إن فعووض الاووور جن »وقووا  مرااوو  ةووفا  اإللاعوو  الئر طالتوو ، أسموو  موواهر، نوو  ئل وواضف:  •

 «.تةض ون التاو  ن  الةوارت ع   تضو ج ئلاتهن أثر ا  لجئججن متائ  الما 

 فعلووان عتاو  ف لو  واان هلوا  اعتراضوات ع و  هوله الظواهرة سجوا لةور متوا  ل و اتور •
و  لاوووت رم أن جلتةووور ضواا    موقوووك لجئتوووا الماوووتتئ  قوووا  نتوووه  ،عالهوتووو  والثتانووو  الوانووو ة

فعوو  إلتةووار ثوووم ال نوو  واأصووج  والاض وورة ااووض  موون لماووتار وضواا التاصوورات نوو  لجئتووا ا
 42الثتان  الوان ة.

 تطالووم الةووفام ال جئوو ، صووةس   الستتتوو  نوو  لجئتووا  وع وو  صووةسات التواصوو  ا اتموواع   •
لتةووووار هووووله إتتووووا  اوووو  االتسوووور  العااوووو  أو لهووووا 

هوووله سجوووا لاوووروا أن الظووواهرة نووو  الماتموووك ال جئووو ، 
.وواصوو   الماتمووك ال جئوو ع وو  اوو ا   ةوطجوور  ةالظوواهر 

راوال  اما قو موا  ..ع   الص جرات من عا  ت نتجرة
سوا  الم لتو  ئوصوو  م جر مص س  اأ إل عاا   

ت ع  تاووووولتا نتسووووو  مهضلووووو  إتمووووواا ضواا نتووووواة لجئتووووو  
هو  و تاوا  ون : نو  صوئرات  2000مون موالجو و تةو   

  تووووا ت ججوووور هووووو  ؟ا الووووضواالقئوووو  الاووووا  الموووو ل  ئهوووو
ا تووا إل ا هووا موون قئوو  راوووا  أقووووالجن الاووا  الموو ل ؟ 

 43.لا؟ا واج  تتئ  وال  الةتاة ئهولاج  تتئ  الاا  الم ل  ئهو؟ ال جن

                                                 
42 mostakbal.org/news/clicked/32719-al-http://www.libya 
43 https://www.facebook.com/The.truth.in.Libya/posts/532945893419310 
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اتوووم أصوووسام الصوووةس  موضووووت ال جئتووو ، وع ووو  صوووةس   قلووواة تةووورن ع ووو  الةوووتس ئوووو    •
لسوون الجوووا مووائجن الوقووو   ، سجووا قووالوا  العصوور نوو  لجئتووا  ضواا التاصوورات موضوولوووان فع

و امووا تظووون أا الماتموووك للهوووا الووو   لهووأه الظوواهرة التوو  تعتئرهوووا الووفعض لنوو  واووه هووو
لهوا أور ما تةطح الوفعض لوتظن لها الع ا الاسرف لفعض مةا   الماتمك .. أالفعض ف
لو  إاورة اأ ةالئلوت التو  قو  جو  ف فتا هوا نو  عهو  وأووت تو   من اأ ل حلاالائج  اأ

الاوور ك لسووو ول وون ر مووا تاووون هوولا الووضواا هووو الطر ووي ، التاووئم نوو  المةووا   والةضووا ح
 ،ف مئوررأتوا تضو اهوا تسوت  ل  التضا  ع   ماوتتئ  طة و إ ف   تو   الماتمك ور ما ج

 44 .ل   اإور ما جتسو  ال وا   ،من ةو  تائرها فعتو  وعةرات الالجن

 
ماوووأل  ضواا وفعووو  الفسوووا نووو  هوووله التضوووت   ضواا التاصووورات نووو  الووووطن العر ووو   واووو لا أن 

لما تو  ةو ج ة اأهمتو  نو  الملطتو  العر تو . وتلتهو   اأطةا  تمث  قضت  ااتماعتو  وصوست  وا 
ل ةتتووات ولهووا تووأثجر ائجوور ع وو  اأاوور والماتمعووات وتوو تا  ا وورة  هووله المماراوو  ستوووق اإللاووان

اتااوو   لتووضااهلووا  سااوو  إلوأن لتع ووتا الموولوةض واإللاووام المفاوور واعووت   الصووس . وا الةتوور
 اإللما ت  ل ملطت . إق تم  اماع  إلعطا  هله التضت  اأولوت  ن  اأال ة

 
الف   العر ت  من ا  التطاعات وع   اانو   وتستاا الملظمات الساومت  ورجر الساومت  ن  

ع  الماتمعووو  سوووو  الصوووس  الالاوووت  واإللاائتووو  والعواقوووم الوووو  الماوووتوتات أن تتعووواون لرنوووك
 لضواا اأطةا .  الضارة
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 آراء المتمصصين حول أسباب ظهور هتف الظاهرة و يفية التملك منها:
تشالالهد بعالالح المجتمعالالات العربيالالة واالسالالنمية، جالالداًل محتالالدمًا، حالالول ظالالاهرة زواج القاصالالرات، 

الشباب، وتعود هتف الظاهرة في بعح الدول العربيالة و حتى من أمن رجال  بار في السن، 
حالد التجالار، ألالى إأ ابنته ، تدفعه لبيحياناً أبحتة، فحاجة األب للمال، وطمعه  ألسباب مادية

ن المال، يعميه عن فهم حقيقة أدفأ المهر، مهما غن ثمنه،  ما  المتنفتين والقادرين على
تعرف على األبعاد الحقيقية الممتلفالة حالول هالتف هتف الجناية التي يقوم بها ..ول ى ن بعادأو 

 :القاية سنعرح تحليل المتمصصين في جميأ المجاالت
الد تورة سامية الساعاتى أستات علالم من واه  لظر ن ل ظاهرة وسو  التس ج  ا اتماع  •

ضواا  أوضوووووست أنئاامعووووو  عوووووجن ةووووومس، وعضوووووو الما وووووس اأع ووووو  ل ثتان ، االجتمالالالالالا 
 ي،  سجا جتا ئتك الةتتات التاصرات فعتوو  عرنتو  إلو  راوا  التاصرات وص  إل  س  مت

 أعما  و جج وعرم متائ  أار ما ف وعتو  عم  لولجها ن  الوارا.

وأراعووت الاوواعات  هووله الظوواهرة إلوو  الةتوور والاهوو ، نهوولان العووام ن  نعووا طفتووات معجلوو   •
ها وات التو  تسو ا ن  الماتمك إل  ئتك ئلاتها فعتوو  عرنتو  لتوا  أاور. وأةوارت إلو  اإللت

ل ةتتوووات نووو  للووو  الاووون، إل أن الضواووو  الصووو جرة تاوووتو ا لو مووو  الراووو ، وأستالوووا و مووو  
 45ضواته اأول ، نه  نتاة   تع  الما ولت  و  تع  ستوقها.

ا اتمات ن  المراض التووم  ل فسووا ا اتماعتو  ع ا ، أاتالة الد تورة عزة  ريم وسلرت •
ا   نوو  فعووض الئ وو ان اإلاوو مت ، فاووئم مووا تصوو ر موون والالا توو ، موون تضاجوو  ساووا المةوو

نتواو  تئوتح ل ئلووت الوضواا نوو  اون صوو جرة تصو  إلوو  عةور اوولوات. لهولا  ئوو  مون ت ججوور 
ت وو  الثتانوو  التوو  تفسووا عوون مئووررات لهووله الار موو  فاتوووال الةوورت رطووا   لهووا، وهوولا تسووتا 

اهج التع ووووتا ع وووو  م ااووووات الماتمووووك ولاةووووط  ستوووووق اإللاووووان وواووووا   اإلعوووو ا وملوووو
 وموت   اأ وات الثتانت ، إع ن السرم ع   الضواا المفار. 

 ئوو  موون و ، و  التوو  تئووتح ضواا التاصووراتواوولل  ع وو  الم ااووات ال جلتوو  التصوو ف ل ةتووا •
تلةوووتط  ور الم ااوووات الم لتووو  اللاوووا ت  وستووووق اإللاوووان ل تتووواا ئووو ور نعوووا  مووون وووو   

ضا ت  لفعض أنرا ها، واص  أله   جوا  سصور الوع . و  مالك من تونجر الضفطت  الت
  موووون ئلوووات الةوووووارت تتموووون ةوووام  ل تاصوووورات، واصووو   إلا ع ملووووا أن هلووووا  م وووات اآل 

متم  وهن ن  العاةرة، إن لا تان أقو ، تسوت ماوم  ضواا موك أطةوا  الةووارت سع قات 
 أو رجرها، فعج ا  عن عجن التالون.

                                                 
45 1195http://www.correspondents.org/ar/node/  
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 ووراا العوو وف، أاووتالة ع ووا الوولةس ئاامعوو  عووجن وصووةت الوو اتورة إ ن الناحيالالة النفسالالية:مالال •
ةووومس، ضواا التاصووورات فألوووه ارتصوووام تسووواو  الوووفعض تتلجلوووه  جلتوووا  تسوووت ااوووا الوووضوااد 
لئلوات ماضالوت قر لواتهن نو  مرس و  التع وتا اأاااو  أو ج عوئن نو  الةووارت، لهولا نهوو تعو  

س لوو جها أف  راتوو  صوو م  لةاووت  ائجوورة اوو ا  قوو  توو نك الئلووت إلوو  ا لتسووار، واصوو  ألووه لووت
تاوووار قووووالجن ناع ووو  تاووورا امتوووك أةووواا  اإلع ووو  ضووورورة واوووو  وأ ووو ت فوووأمور الوووضواا، 

فاللاووا ، والتوو  ت تووضا فالمعوواججر ال ولتوو  التوو  صوو قت ع جهووا معظووا الوو و  العر توو ، وتووونجر 
التوووو ائجر الضوووورور   لسماتوووو  الضووووساتا وا عووووا ة تووووأهج هن وماوووواع تهن وتفووووا   المع ومووووات 

هو  ئجن التضامن وملظمات الماتمك الم ل ، وراا اتاا  إع متو  إلساطو  وتضانر الا
اللوووواس فالظوووواهرة وأفعا هووووا، وضوووورورة واووووو  قاعوووو ة ئتالووووات فالةتتووووات التاصوووورات، وتووووونجر 

 الوطط اأملت  لموااه  هلا اللوت من الارا ا.

ن المصورف، ةض وو تطالئت اإلع مت  اوضان سان، الر تاو  الاوافت  ل ت : من ناحية االعنم •
ئوضك ااتراتجات  إع مت  مت ام   ع   ماتو  العالا العر   واإلاو م ، تتئلاهوا اامعو  
الوو و  العر توو  وملظموو  التعوواون اإلاوو م  ، فسجووا تاوواها اإلعوو ا نوو  التوعتوو  فأوطووار 

 هله الظاهرة وتاة  الورها و را ة ال جن ملها.

ال رااوات الطئتو   أناوتال فطوم اأضهور: الو اتور أسمو   رة اأ لاور من الناحية الطبية : •
أن ضواا التاصرات تعرضهن لإصاف  فالعتا واإلاهاض وتاما السم  ونتور الو ا، أثئتت 

فاإلضووان  إلوو  استمووا  تعوورض اأطةووا  سوو جث  الووو  ة ل ونوواة لتجاوو  عوو ا ا تمووا  اللمووو، 
ئ  والطةو  أتضوا ،  وهلا ج ا  أن الضواا ن  ت   الان المفارة تع  ضارا  ا ا  فصس  اأا،

وقوو  ثئووت أن ألاووم وأنضوو  اوون تماوون أن تسمووو  الموورأة ئهووا هوو  عةوورون عامووا  نوووأ ثر، 
 واا التاصرات هو ار م  قت  فط  .ال ، لهلا نإن ض  30و 25وواص  ما ئجن 

تةووجر المهل اوو  اامج تووا س موو ، ر تاوو  ال الوو  اإلاوو مت  العالمتوو  ل موورأة والطةوو ، أن ضواا  •
اووو  لةوووا  مووون أةووواا  الار مووو  الملظمووو  نووو  ا تاوووار فالفةووور، و وووتا التاصووورات تعووو  ممار 

فمتتضووواها اووولوتا  لتووو  م جوووجن مووون الةتتوووات عئووور السووو و  ال ولتووو  أو  اوووو  سووو و  ال ولووو  
ف رض ا تاار ئهون، وواصو  نو  الماتمعوات التو  تعوال  مون السوروم أو ا ضوطرافات 

و موووا تعلووو  أن تةعجووو  أف اهوووو  أو الةتووور الةووو ج  والاهووو  الووو جل  واأمتووو  اأئا تووو ، وهووو
لموااهتها جتط م تعاولا  قالولتا   ولتا  نو  ظو  ال توام الستتتو  ل تووالجن المس تو ، ستو  لوو 

 و  وتةر عات إ  ألها رجر مةع  .االت هلا  لص

طالئووت الوو اتورة نوض ووو  عئوو  الاووتار، أاووتالة التووالون نوو  ستووووق  مالالن الناحيالالة القانونيالالة: •
فت  ل الوو  التةوور عت  نوو  ما ووس الةووعم المصوورف، ئتةعجوو  التوووالجن التوواهرة والر تاوو  الاووا

السالت  الت  تةترا أن تئ ي الةتاة الثاملو  عةورة، وأ  تتووا أف موألون ئتوثجوي عتو  الوضواا 
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لا نعوو  للوو  نهووو موووال  لتووالون الطةوو  الوولف سظوور ضواا الةتتووات  أقوو  موون هوولا الاوون، وا 
التو  سظورت أف  291وام العتوام، والموا ة عاما ، وأن لل  تع  ار مو  تاوت 18أق  من 

 64لووت مون ا اووت    الولف تتووك ع و  اأطةوا ، واوولل  موالةتوه لتووالون ا تاوار فالفةوور 
 .2010لال  

وأوضست أن المةا   ن  اأهال  اللجن جتةتون مك المألون، واص  ن  الملاطي الةتجورة،  •
اوولها، ستوو   لةتوواة، مهمووا اووانع وو  التتوواا فاتافوو  عتوو  ضواا عرنوو  واع ووه معووه، وتتووضوا ا

تئ ي الان التالولت  نجتا تسر ر عتو  ضواا راوم  فعو  أن ت وون قو  تضواوت وألائوت طةو   
أو أ ثر، وق  جوتا تاواج  هو    اأطةوا  فااوا اأاو ا  لوما أو اأم. ورأت أن السو  نو  

ع  قوووالجن أ ثوور سضمووا  توول  ع وو  عتوفووات را عوو ، ونوو  الوقووت لةاووه   ئوو  موون لةوور الووو 
 46ئوطورة هلا اللوت من الضواا.

اتال الةر ع  ئاامعو  س ووان أمسم  الةسات الال ف ال اتور نتتو  :  اما عن رأي الدين •
ات الاولجن مموا ن ضواا التصرات تمث  ع ق  رجر مت ان   ئجن طة   ورا  تائرهوا فعةور أ

ت وان  والمووو ة اااوو  ل وضواا التوا ا ع وو  ال  التضوا  ع وو  المةهووا اأإلوجو  ف نو  اللهاتوو  
 .ا ا ئجر ضواا المتع  اللف تسرمه اإلل  س  اه إوالرسم  وهو تةف

، أن الولجن تعارضوون أسالتاتة الفقاله المقالارن بجامعالة األزهالر وتر  الد تورة سعاد صالال  •
معجلووا ل ووضواا، ور ت ع وو  للوو  فووأن  هوولا التووالون تاووتل ون إلوو  أن اإلاوو ا لووا تسوو   اوولا  

اصوو  ولتاووت األةووا ، ونوو  سوو جا الراووو  صوو     ع تووه اأصوو  نوو  اإلاوو ا هوو  المت
وا ا تا معةور الةوفام مون ااوتطات مولاا الفوا ة ن جتوضوا ، والفوا ة هلوا هو  التو رة الئ لتو  

 والت رة الما ت .

وقالووت إن المتاوواوض ن تاووت  ون اوو ط  الووول  امووا نوو  السوو جا الةوور     لاوواح إ  ئووول   •
موون  تةجوو  أن الووول    جائوور ائلتووه ع وو  أن تتووضواوةوواه ف عوو   ، ررووا أن هوولا السوو جا 

 ر الها أو نترها وألها لص رها ما وف  اإلرا ة.ةو    تر  ه، اات    لص 

و  ا  ال اتور إئراهتا الوول ، ر تس قاا الةر ع  ن  ا ت  الستوق اامع  س ووان، ألوه    •
لراوو  صو     ع توه جاوض ا اتلا  إل  ما ور  ن  فعض الرواتات الموت و  نجهوا، أن ا

وا ا تضوا الاج ة عا ة  وعمرها تاك الوات، أن هلا  رواتات أور  ت ا  أن الها لوا 
عامووا ، فاإلضووان  إلوو  اوووت   ظوورو  الئج وو  والظوورو  الملاوتوو  التوو   17ت وون أقوو  موون 
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ون الستاة، لهلا نوإن السو  مون  صس  وأارت ئ ورا  وأ ثر وئرة فة االت تاع  الةتاة أ ثر
ملظووور الةوورع  هووو ال اووو  إلوو  اأطفووا  لتس جوو  موو   قوو رة الموورأة ع وو  تسموو  متط فووات ال

الووضواا موون اللاستوو  الااوو ت  ولضووج أعضووا ها التلااوو ت  وااووتع ا ها اللةاوو ، موون ووو   
أاوو    تاتةوو  ملهووا للوو . وهوولا السوو  لوووت موون ا اووتعال  فأهوو  ا وتصووا ، وقوو  أمرلووا 

ووو»الةووورت ئووولل  نووو  قولوووه تعوووال :  وووونَ َناا  َ مر وووترا  َ  َتع  ل  ر  إ ن  ار وووَ  الووول ذا  اوووورة  43آتووو  « َألروا أَه 
لا نوورا الطئجووم أو اأم أو الووضوا نوو  للوو  تاووون آثمووا  ةوورعا ، ألووه رجوور أمووجن  اللسوو . وا 

 و ام ر عه فالتالون الصارا، أن   جضت فالا طان ما   جضت فالترآن.

اا التاصوورات موون فعووض الةتهووا ، واصوو  إلا وألهوو  الوووول  ا مووه فالتأ جوو  أن إقوورار ضو    •
االت الةتاة لا تئ ي، تع  إاا ة فال و  إلو  اإلاو ا وهوو ملهوا ئورا ، اموا إلوه تعو  لوعوا  مون 
التةوور ط نووو  اأمالووو  وتطوتوووك الةووورت لتلةجووول ررفوووات الفةووور، موووك ألوووه   جواووو  نووو  التةووور ك 

  نوووو  ضواا اإلاوووو م  مووووا تتوووور أف ضوووورر تتووووك ع وووو  إلاووووان صوووو جر، مث مووووا هووووو السووووا
التاصرات. وال ر م أن فعض الو عاة تطوالئون ئإل وا  الول  التوالول  فألوه   ضواا ل ئلوت 
قئ  ان الثاملو  عةورة، ألوه مووال  ل ةورت، موك إلوه مون الماموك ع توه ئوجن ع موا  امتوك 
الملاهم أن من سي السا ا أن تتج  فعض المفاسات، واص  أله لا جر  ل  ةرع  عون 

 47ان معجل  ل ضواا.

 
  مطالبات دولية

تتاوو   المطالفووات ال ولتوو  فالسوو  موون ظوواهرة ضواا التاصوورات، نوو  اوو  ملااووف   اووتما الملااووفات 
 الت  تتع ي فالمرأة.

مسار وو  قووالون لواتووش الستوقتوو   و  العووالا ئوضووك  منظمالالة هيالالومن رايالالتسسجووا طالئووت  •
 ضواا التاصرات ن  ا ا أولوتاتها الاتاات .

إن ضواا التاصووورات تسوووت اووون الثاملووو  عةووور جوووورق ستووووق  المنظمالالالة الحقوقيالالالةوقالوووت  •
الةتتووات، اووالسي نوو  التع ووتا والسووي نوو  عوو ا التعوورض ل علوو . وأةووارت الملظموو  إلوو  أن 
ضواا الةتووواة المفاووور رالفوووا موووا تملعهوووا مووون ولووووا الم راووو ، اموووا أن الةتووواة تصوووفح عرضووو  

ولتو  ل وضواا   ئوضوك اون قال المنظمالة الح ومالاتلصلو  من العل  الضواو . وطالئوت 
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جتع   الثامل  عةور عاموا، إضوان  إلو  اون قووالجن تعاقوم الولف جائور الةتواة ع و  الوضواا 
 ن  ان مفارة.

قو  قو ر عو   الةتتوات ال  و  اوجتضوان ض او  مفاورة  صندوق األمم المتحدة للس انواان  •
 فما   م جون نتاة عئر العالا.

  عةورة ئ و ان ئجلهوا الوتمن والعوراق سا ت الوضواا المفاور نو هيومن رايتس ووتشووثتت  •
 والوم الاو ان.

موووون الئ وووو ان العر توووو  تسوووو   اوووون الووووضواا نوووو  اوووون الثاملوووو  عةوووور، إ  أن  وررووووا أن عوووو  ا   •
اأعووورا  والتتالجووو  رالفوووا موووا تتاووواوض التووووالجن، وت وووون الاوووئم نووو  سووو وا سوووا ت لوووضواا 

 48التاصرات.
 
 

الةتتات  ون ان الثامل  عةر نو   ااع ةهلا  ساا  أتضا لئرامج واتااات عام  لماما أن 
الووضواا، امووا تواوو  سااوو  لتطئجووي التوووالجن التوو  تملووك أولتووا   الفتووا  نوو  الم راوو  ووووارا اوووق 

أن  الاوووماح ئوووضواا الةتتوووات التاصووورات. ومووون ةوووأن التضوووا  ع ووو  ضواا اأطةوووا  اأموووور مووون
ات اة اأمهووات الةووافستوو تسموو  ستوووق الةتتووات نوو  السصووو  ع وو  التع ووتا والسماتوو ، وأن جلتوول

ن صس  اأارة  وأو  هن س جث  الو  ة، وتسر  ورناههوا. وسجوا أن اأاور لو جها توأثجر ها و   اذ 
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..ومالن ثالم تالم المالروج بعالدد مالن ساا  إلةرا  اأاور نو  الس وو  ن  ض اات ئلاتها، نإله ثم 
 التوصيات وهى  التالي:

 
 التوصيات

، التمججووض ئووجن الالاووجن متأصوو  نوو  قوووالجن نوو  الملطتوو  العر توو  :إصالالن  قالالوانين األسالالرة •
والمجووراا.  ا ع قووات الووضوا والطوو ق واإلعالوو  واأئوووة وسضووال  اأطةووا التوو  توولظ اأاوورة

مون المصوا ر الع مالتو ، نوإن  فااتثلا  تولس، سجا قوالجن اأارة ماتم ة فصوورة أاااوت 
جرات الةوور ع  اإلاوو مت  أاااووا  أو نتووط موون تةاوو قوووالجن اأاوورة نوو  الووف   العر توو  ماووتم ة

قوتا  . وتسو  هوله التووالجن، إلو  االوم ولتات موت ةو  ل راوا  واللاوا وما الت  تس   ستوقا  
الماتمك اللاورف، من سراو  اللاوا  وتعطو  المضاتوا لمقوارم مون الولاور وفصوورة واصو  

عوام ت ما توتا ت الماا  العاا. ن الفا   ع   اللاا  ن  ماا ت صلك الترار ن ” الوصات “
ورجوووورها موووون  اأم واأعموووواا واأةووووتا  واأضواا الموووورأة مووووك ال ولوووو  والماتمووووك موووون ووووو  

وووو وضووووك الموووورأة الةوووواف  اةووووو  تووووافك ل وصوووو  الوووولار لتئر وووور  َتو ااأقووووارم الوووولاور. وتار
 ال را  الثالت  والاماح ئتضو اها ونتا  لتت جره. مواطلتها من

جووي الاوون التووالول  ل ووضواا  ضا لسماتوو  إن تس جوو  وتطئ :تطبيالالا السالالن القالالانوني للالالزواج •
لتااج   ال التوالجن ل ت ر م، و لف   إقام  لظاا اج ةالتضاة وواا ت إل تستااو الةتتات. 

أعموارهن. هلوا  عو   مون الوف    الموالج  ل تأ   مون أن الةتتوات لهون ماوتل ات اجو ة تثئوت
عووو  السووو  اأ لووو  لاووون والم ووورم، التووو  سووو  ت فالة العر تووو ، مثووو  مصووور والعوووراق واأر ن

ت قوتووو  أو واضوووس  فموووا نتوووه الثاملووو  عةووورة، ل ووون التووووالجن لتاووو ضواا الةتتوووات علووو  اووون
ل ملواورة ل اوماح  ولتجا  للل ، تات   اأار الث رات الت  تعطو  التضواة ماواس . ال ةات 

 ل ةتتات التاصرات فالضواا ئلا  ع   ط م أوصتا ها.

  تو  تعض وض وتلةجول قووالجن اأاورة الفوا  إلو  الوم موكج وضا أن تاوجر عم :زيادة الوعي العام •
 .عم ت  رنك وع  الماتمعات سو  مواطر ضواا اأطةا  

الةتتوات نو   تمث  التع وتا طر تو  قوتو  لملوك ضواا اأطةوا ، و  اوتما اإلفتوا  ع و  التعليم: •
، وضووح أن  2012مصوور عوواا  ال رااوو  ستوو  الم راوو  الثالوتوو . نةوو   رااوو  أار ووت نوو 

ع وووو  ئلوووواتها نوووو  الم راوووو  وأقوووو  تراتسووووا   ا  المتع مووووجن اووووالوا أ ثوووور تراتسووووا  لإفتووووا اآلفوووو
 .لتضو اهن ن  ان ص جرة

تئووجن اأ لوو  أن الئوورامج التوو  تسوواو  تماووجن الةتتووات : الحصالالول علالالى االلتالالزام السياسالالي •
تماوون أن ت ووون نعالوو  نوو  ملووك ضواا اأطةووا ، ل وون الئوورامج التا موو   وتتوو تا سوووانض لماوور

لهووا أثوور ع وو   الملطتوو  ق ج وو  ل  اتوو  ومةووتت ، ومسوو و ة اللطواق فسجووا جتعوولر أن تاووون  نو 
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لاووف  اللاووا  ال توو  تتووراوح  الماووتو  الوووطل  نوو  مصوور، ع وو  اووئج  المثووا ، الوةضووت
%  20قئوو  ئ وووا اوون الثاملوو  عةوورة موون  عامووا  وال توو  جتووضوان 24و  20أعمووارهن ئووجن 

و  2000عةوور ئووجن عووام ذ نوو  الاوولوات ال . ل وون 2008% نوو  عوواا 17إلوو   2000عوواا 
% فاوئم ض وا ة اواان  10الةع   له    اللاا  ق  اض ا  فسووال    رَّ أن الع  ، تتر  2010

الملطتوو   الف  .وتتط ووم ضوووام  ساووا الاهووو  ال ضموو  ل تضووا  ع وو  ضواا اأطةووا  نوو 
اورا ات م العر ت  تتط وم التضاموات اتااوت  اماعتو ، م عومو  ئو عا  مواو ، ع و  موال  وا 

لةوووووس الوقوووووت، مووووون المهوووووا الوصوووووو  إلووووو  اللاوووووا   الماوووووتو جن الووووووطل  واإلق تمووووو . ونووووو 
 49.استتاااتهن  المتضواات الةافات وت ئت 

توووال الةوورت إ  تفسووا عوون مئووررات لهووله الار موو  ئالتوو ات المتو ةوو الثتانوو ئوو  موون ت ججوور  •
 رم ع   الضواا المفار. رطا   لها، وهلا تستا ع   موت   اأ وات الثتانت ، إع ن الس

ع   الم ااات ال جلت  التص ف ل ةتاو  الت  تئتح ضواا التاصرات مهما ترتئت ع ته مون  •
 ئوووووو  موووووون تلةووووووتط  ور و تةوووووور عات تاوووووورا ااووووووت    الصوووووو جرات،  واو مضووووووار ل ةتوووووواة.و 

 الم ااات الم لت  اللاا ت  وستوق اإللاان ل تتاا ئ ور نعا  من و   الوع .

الضرور   لسمات  الضساتا وا عوا ة توأهج هن وماواع تهن وتفوا   المع وموات  الت ائجر تونجر •
 .وتضانر الاهو  ئجن التضامن وملظمات الماتمك الم ل 

ضوورورة واووو  قاعوو ة ئتالووات فالةتتووات التاصوورات، وتووونجر الوطووط اأملتوو  لموااهوو  هوولا   •
 اللوت من الارا ا.

ماوووتو  العوووالا العر ووو  واإلاووو م ، ااوووتراتجات  إع متووو  مت ام ووو  ع ووو   مووون المهوووا وضوووك •
، فسجوووا تاووواها اإلعووو ا نووو  العر تووو  وملظمووو  التعووواون اإلاووو م تتئلاهوووا اامعووو  الووو و  

 .التوعت  فأوطار هله الظاهرة وتاة  الورها و را ة ال جن ملها
 وضك مسار   ضواا التاصرات ن  ا ا أولوتاتها الاتاات . و  العالا ون  اللهات  ع    •
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