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 زواج الصغيرات.. التحدي األصعب في المجتمع

بغداد ـ نجالء الخالدي

ما من خيار أمام زينة التي لم تكمل بعد ربيعها الخامس عشر سوى االمتثال لرغبة عمها والقبول 

عاما)، فهذه الطفلة انتقلت الى منزل اخر ال يبعد كثيرا عن قريتها لتجد  30بزوج اكبر منها بـ(

وجة االخرى لعريسها الذي تعرفت عليه ليلة زواجهانفسها وقد أصبحت امرأة بمواجهة ضرة هي الز

فقط. وفي الغالب فان أغلب الفتيات الصغيرات يتزوجن في سن مبكرة، وحتى يجري تسميتهن باسم 

زوج وهن لم يبلغن بعد السابعة من عمرهن، لكن ظاهرة زواج الفتيات الصغيرات انتشرت في المدن 

.ة التي تنتهك حقوق الطفلمن دون ان تسلط االضواء على هذه الظاهر

تداعيات

تقول الباحثة االجتماعية زينب النيازي: ان تزويج الصغيرات هو انتهاك لحقوق اإلنسان األساسية اذ 

ان من شأن هذه الزيجات أن تؤثر في كل جوانب حياة الفتيات الصغيرات، مشيرة الى ان البعض 

وتتفاقم المشكلة عندما تنجب الفتيات  منهن يضطرن الى الهروب بمجرد ان تسنح لهن الفرصة،

ويصبح لهن اطفال فاالطفال سيدفعون تداعيات هذا الزواج الذي تؤكد كل الوقائع  فشله وعلى اثاره 

السلبية، لذا من المهم ان تضغط الناشطات والعامالت في الدفاع عن حقوق المرأة والطفل الى 

انت االمم المتحدة  قد دعت الى بحث سبل التعاون الضغط باتجاه تشريع قوانين تمنع هذا الزواج، وك

بين الحكومات والمجتمع المدني ووكاالت األمم المتحدة والقطاع الخاص لتسريع خفض معدالت زواج

األطفال، وفي شراكة مع الحكومات والمجتمع المدني ووكاالت األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها 

مكتبا وطنيا  34، عمل 2011زواج األطفال في العام  تقوم اليونيسف في وضع األسس إلنهاء 

لليونيسف حول العالم من أجل معالجة زواج األطفال من خالل جهود التغيير االجتماعي واالقتصادي 



، كما دعمت وضع 2006واإلصالح القانوني، ودعمت اليونيسف إقرار قانون حظر زواج الطفل لعام 

ألطفال تهدف إلى تنسيق برامج وسياسات لمعالجة كل أسباب وتنفيذ ستراتيجية وطنية بشأن زواج ا

وعواقب زواج األطفال، وبالعمل مع مقاطعات هندية على المستوى الفردي، شاركت اليونيسف في 

وضع خطط عمل و دعم إنشاء نوادي الفتيات والتعاونيات التي تم تدريبها حول حقوق الطفل وكيفية 

.ل إنهاء زواج األطفالالعمل مع المجتمع لتحفيز حوار حو

احصاءات

تؤكد الباحثة النيازي الى ان الفتيات غير المتعلمات هن اكثر ضحايا هذا الزواج، فالطفلة المتعلمة 

لديها قدرة اكبر على رفض الزواج ولهذا اعتقد ان تعليم الفتيات وخاصة في القرى واالحياء الفقيرة 

ها او خفضها. وعلى الرغم ان االمم المتحدة تؤكد التي تستفحل فيها هذه الظاهرة يؤدي الحد من

انخفاض نسبة الصغيرات المتزوجات خالل االعوام الفائتة اال ان النسبة مازالت مرتفعة في مناطق 

عديدة في العالم، السيما في المناطق الريفية وبين أشد الناس فقرا. بعض الفتيات المتزوجات هن 

غالبا ما يتم عزل الزوجات الفتيات بأبعاد فوري عن األسر ومن األكثر تهميشا وضعفا في المجتمع. 

70المدرسة و تقليل التفاعل مع أقرانهن ومجتمعاتهن. وتشير أحدث تقديرات لليونيسف إلى أن نحو 

 23فتيات.  3من كل  1اي تقريبا   18تم تزويجهن قبل عمر  24و  20مليون شابة بعمر بين 

، او 49و  20مليون امرأة بين  400عاما. عالميا هناك نحو  15مر مليونا منهن تم تزويجهن قبل ع

بالمئة من نساء العالم، تم تزويجهن عندما كن أطفاال، زواج األطفال يعرض الفتيات لخطر الحمل 40

المبكر وغير المرغوب فيه، ما يهدد حياتهن. وفيات األمهات المرتبطة بالحمل والوالدة تعد عنصرا 

وفاة  50000في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل  19-15فتيات من الفئة العمرية مهما من وفاة ال

سنة من العمر هن خمس مرات أكثر عرضة  14و  10كل عام. وعالوة على ذلك، فأن الفتيات بين 

24وعاماً 20للوفاة أثناء الحمل والوالدة من النساء سن 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


