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صحيفة وقائع: الزواج املبكر/القرسي

الزواج املبكر مرادف لـ »زواج األطفال«، وهو الزواج الذي يكون أحد طرفيه عىل األقل أقل من 81 عاماً. وغالباً 
تأثراً  أكرث  الفتيات  الجنسني، مام يجعل  املتأصلة بني  املساواة  نتيجة لعدم  األطفال  املبكر/زواج  الزواج  ما يكون 

الفتيات.14 انتشاره بني  الفتيان سدس  زواج األطفال بني  انتشار  إىل حد بعيد بهذه املامرسة. وعاملياً، ميثل 

الزواج القرسي هو زواج يتزوج فيه أحد الطرفني أو كالهام دون موافقته أو ضد رغبته. وميكن أن يكون الزواج زواجاً 
قرسياً حتى وإن دخل فيه الطرفان كالهام برضا تام إذا أُجرِبَ أحدهام أو كالهام عىل االستمرار يف الزواج دون إرادتهام. 15

ما يُجربَن عىل الزواج وال يستطعن،  الفتيات غالباً  الزواج املبكر شكل من أشكال الزواج القرسي، ألن 
بلوغهن 81 عاماً.   الزواج قبل  اإلنسان، إعطاء موافقة مستنرية عىل  ملعايري حقوق  وفقاً 

اعتباره  ينبغي  النوع االجتامعي، لكن  املبني عىل  العنف  أنه شكل معني من أشكال  املبكر/القرسي )MFE( عىل  الزواج  يُعرّف 
الدخول يف عالقات جنسية. بالتبعية عىل  الزواج يُجربَن  الاليت يُجربَن عىل  الفتيات  الجنيس، حيث إن  العنف  أحد أشكال  أيضاً 

تأثري الزواج املبكر/القرسي 
االتفاقيات  الرغم من  العامل، عىل  أجزاء مختلفة من  الفتيات وصحتهن يف  املبكر/القرسي حياة  الزواج  يهدد 

انتهاك خطري لحقها يف  الزواج  الفتاة عىل  الحاسمة عىل رضره. وإجبار  الوطنية واألدلة  الدولية والقوانني 
مخاطر  بعدة  املبكر/القرسي  الزواج  يسببه  الذي  االنتهاك  يرتبط  كام  الجسدية.  تقرير مصريها وسالمتها 

املحلية.  لألفراد واألرس واملجتمعات  بالنسبة  املامرسة  لهذه  الضار  التأثري  يفاقم من  وعواقب، مام 

دوافع الزواج املبكر/القرسي
أشكال الزواج املبكر/القرسي عرفية يف أجزاء كثرية من العامل، لكن عادات الزواج تغريت رسيعاً داخل 

العيش وحاالت  التي تشهدها سبل  التغريات  املامرسات وكذلك  تغيري  إىل حركات  استناداً  املحلية،  املجتمعات 
إمكانية  وتأمني  الفتيات  الوالدين بحامية  باهتامم  املبكر مدفوعاً  الزواج  يكون  ما  والنزوح. وغالباً  الطوارئ 
زواجهن. وخالل حاالت الطوارئ، عندما يكون الضغط شديداً عىل موارد األرسة، فإن هذه الشواغل غالباً 

أكرب يف األعامر.  الفتيات األصغر سناً وفروقاً  الزواج املبكر ويتحول ليشمل  ما تتزايد، وقد يزداد 

العواقب الفردية

الدراسة.  	 أكرث عرضة لالنقطاع عن  يتزوجن  الاليت  الفتيات  تكون 

املرأة بنسبة ترتاوح من 01 إىل  	 املبكر/القرسي دخالً أقل. حيث يزيد دخل  للزواج  الاليت يتعرضن  الفتيات/النساء  تحقق 
التعليم االبتدائية. 02% عن كل عام من 

ما  	 الاليت يتزوجن غالباً  الحمل، مام يؤدي إىل عواقب صحية سلبية. فالفتيات  املبكر وتكرار  الحمل  املبكر إىل  الزواج  يؤدي 
أو يستخدمنها. الحمل  ال يصلن إىل وسائل منع 
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https://www.unicef.org/press-releases/115-million-boys-and-men-around-world-married-children-unicef
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الرئييس للوفاة بني املراهقات )هي ثاين  	 الزواج املبكر كثرياً من مخاطر وفيات األمهات. ووفيات األمهات هي السبب  يزيد 
أعىل سبب لوفاة املراهقات عىل مستوى العامل، ويف بعض البلدان أعىل سبب(. وقد وجدت دراسة متعددة األقطار أن 
وفيات األمهات قد تضاعفت بالنسبة لألمهات الاليت ترتاوح أعامرهن من 51 إىل 91 عاماً، مقارنًة باألمهات الاليت ترتاوح 

أعامرهن من 02 إىل 43 عاماً. كام تضاعفت النسبة مرة أخرى بالنسبة لألمهات الاليت تقل أعامرهن عن 51 عاماً. ويعني 
هذا أن الفتيات الاليت تقل أعامرهن عن 51 عاماً أكرث عرضة بأربع مرات للوفاة أثناء الحمل أو الوالدة أكرث من أي امرأة 

العرشينيات من عمرها. يف 

الوالدة  	 الاليت ال تكون أجسادهن جاهزة للحمل إىل مضاعفات طبية، مثل ناسور  الفتيات  املبكر بني  الحمل  ما يؤدي  وغالباً 
والنزيف. )ناسور الوالدة هو حالة يحدث فيها ثقب يف قناة الوالدة نتيجة للوالدة. وميكن أن يكون هذا الثقب بني املهبل 
و املستقيم أو املبيض أو املثانة. ويؤدي إىل ترسب البول أو الرباز باستمرار من املهبل، مام يتسبب يف شعور بعدم االرتياح 

االجتامعي(. والوصم 

تزيد  	 الحاالت  )sITS(، وبعض  املنقولة جنسياً  باألمراض  اإلصابة  ملخاطر أعىل من  تتزوجن مبكراً  الاليت  الفتيات  تتعرض 
نطاق زواجهن. التفاوضية يف  البرشية. ويعزى ذلك إىل ضعف سلطتهن  املناعة  بفريوس نقص  إصابتهن  احتاملية 

واالكتئاب. 	 للعزلة  أكرث عرضة  يكن  يتزوجن  الاليت  فالفتيات  واالنتحار.  العقلية  الصحة  بسوء  القرسي  الزواج  يرتبط 

املبكر/القرسي معزوالت عن أرسهن. 	 للزواج  يتعرض  الاليت  الفتيات/النساء  تكون  ما  غالباً 

العاطفي والجسدي  	 العنف  العنف، مبا يف ذلك  الغالب عىل  املبكر/القرسي يف  الزواج  تبدأ عن طريق  التي  العالقات  تنطوي 
النوع االجتامعي وعامل خطر ألشكال  املبني عىل  العنف  املبكر/القرسي شكالً من أشكال  الزواج  والجنيس. ولهذا، ميثل 

االجتامعي. النوع  املبني عىل  العنف  إضافية من 

يف بعض السياقات، تؤدي العالقات التي تبدأ من خالل الزواج املبكر/القرسي يف األرجح إىل الطالق، وميكن أن يتسبب  	
السياقات.  للنساء يف هذه  الطالق يف عواقب سلبية إضافية 

الوصول إىل  	 النساء/الفتيات يف  التي تواجه  التحديات  به قانونياً، مام يسهم يف  الزواج املبكر معرتفاً  ما ال يكون  غالباً 
تهن. مستحقا

العواقب األرسية

زيادة وفيات األطفال. يكون األطفال الذين يولدون ألمهات دون سن الخامسة عرشة أكرث عرضة للوفاة مبقدار مرتني  	
ونصف من أولئك الذين يولدون ألمهات ترتاوح أعامرهن من 42 إىل 72 عاماً.

البدين واملعريف.  	 التغذية والنمو  الذين يولدون ألمهات قارصات أكرث عرضة ملشكالت يف  ما يكون األطفال  غالباً 

األرس. 	 تتحملها  التي  الصحية  النفقات  زيادة  إىل  املبكر  بالزواج  املرتبطة  الصحية  املضاعفات  تؤدي 

التعليم عىل أفراد األرسة اآلخرين. ويعني هذا دخالً أقل لألرسة.  	 النساء/الفتيات إىل  افتقار  يؤثر 

تحصينهم ضد  	 احتاملية  املناسبة وكذلك  التغذية  تعليامً عىل  أقل  أمهات  لديهم  الذين  األطفال  احتاملية حصول  أيضاً  تقل 
للوفاة. تعرضهم  احتاملية  وتزيد  الطفولة  أمراض 

العواقب االجتامعية/املجتمعية

البلدان  	 املحلية األكرث فقراً يف  النامية، ويف املجتمعات  البلدان  املبكر/القرسي عىل نطاق واسع يف  الزواج  تشيع مامرسة 
النامية. 

فيها  	 تتمكن  التي  املجتمعات  تكون  الفتيات وفرص عملهن.  تعليم  الحد من  الفقر عن طريق  املبكر يف  الزواج  يساهم 
ازدهاراً.    أكرث  الثانوي  تعليمهن  إكامل  الفتيات من 


