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 شكر وتقد�ر

ّ    أعد  هذ ميخيا،  –فالنتينا كالديرون  دراسةال ه  
وستيفاني شابان، وبلقاسم عياشي، وخواكين ساليدو 

مدير شعبة (بإشراف طارق علمي  ،ماركوس –
ويوسف  )الناشئة والنزاعات في اإلسكوا القضايا

رئيس قسم النزاعات واالحتالل (شعيتاني 
، اللذين قدما تعليقات هامة )الشعبةفي  والتنمية

ونحن . ن إعداد البحثمراحل مختلفة م في
كل من فاليريا سيتوريللي، ولبنة إسماعيل، ل ممتنون

ساهمن في مراحل مختلفة  اللواتيومايا رمضان، 

. كما استفادت الدراسة من مدخالت البحث من
التنمية الدولية والطوارئ  –كلية لندن لالقتصاد  من

في إطار مشروع استشاري لطالب  ،اإلنسانية
بالشراكة  الدراسةجريت                        � الماجستير في العلوم. وا  

مكتب اليونيسف اإلقليمي لمنطقة الشرق  مع
وشمال أفريقيا، وصندوق األمم المتحدة  األوسط

في اإلسكوا  داخل منعن شركاء             ً للسكان، فضال  
المرأة التابع لإلسكوا، وشعبة اإلحصاء، وشعبة  مركز

 االجتماعية.التنمية 
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 موجز �نفيذي

ما تحقق بشق  لغيما ي  ً ا  ، وكثيرالمرأةعلى  النزاعيؤثر 
النساء في مسار تمكين م                    � األنفس من مكاسب وتقد  

وصحتهن. وعلى مدى وضمان سالمتهن والفتيات 
على                                           ً العقود األخيرة، شهدت المنطقة العربية تقدما  

. إال أن عدة اتجاهات تخص المرأة جبهات عديدة
 انتفاضات إثراعات نزمثيرة للقلق ظهرت منذ نشوب ال

في حين كان زواج األطفال . ف2011-2010 الفترة
، نشبت 1   ً                               آخذا  في االنخفاض في المنطقة العربية

نزاعات وطنية ومحلية أدت إلى اللجوء إليه بشكل 
ف. ففي بيئة ت   ّ              ُ متزايد كآلية سلبية للتكي  عتبر فيها                        

الفتيات والشابات عرضة لالعتداء الجنسي 
ر  نظر إلى زواج األطفال على أنه يوف  ّ   واالغتصاب، ي                                 ُ           

مع أنه شكل من أشكال العنف القائم على  الحماية،
 نوع الجنس.

ومن العوامل التي تسهم في ممارسة زواج األطفال 
عدم المساواة بين الجنسين، والفقر، واالستبعاد، 

سيما في أوساط  والتهميش، وانعدام األمن، وال
المجتمعات المحلية النازحة والمتضررة من النزاع. 

ً                     وعادة  ما تترافق الزيادة ف ي معدالت زواج األطفال مع     
زيادة في معدالت الخصوبة، ما قد يضر بصحة األم 

والطفل في األجلين القصير والطويل، ويقوض القدرة 
                    ّ                        على اتخاذ قرارات تتعل ق بحياة الطفلة وأسرتها 

 .)ذلك فرص التعليم والعمل في بما(

                     ً                      ومن المتفق عليه عالميا  أن زواج األطفال قضية 
التنمية وحقوق اإلنسان، ألنه يعيق رئيسية من قضايا 

وأهداف  2030تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 
التنمية المستدامة، ويتعارض مع عدة أطر لحقوق 

اإلنسان مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
. )1989(واتفاقية حقوق الطفل  )1979(ضد المرأة 

خصوبة  ومن المرجح أن يكون لزواج األطفال وزيادة
فقط على الفتاة  المراهقات آثار طويلة األجل ليس

                        ً                         وأسرتها المباشرة، بل أيضا  على المجتمع ككل، ألنهما 
يعيقان قدرتها على اإلسهام في بناء مجتمع ومنطقة 

 يتسمان بالقوة، واالزدهار، واالستقرار.

في المحن المتزايدة التي  دراسةال ههذ وتنظر
ي البلدان المنكوبة النساء والفتيات ف تواجهها

بالنزاعات في جميع أنحاء المنطقة العربية، وتشير 
                   ً                    أن الفتيات األصغر سنا  يعانين من الحرمان  إلى

متزايد بسبب التعرض للعنف في مجتمعاتهن  بشكل
المحلية وتزايد إحساسهن بانعدام األمن؛ ويشمل ذلك 

. كذلك، يرتبط زواج األطفال بانتقال 2زواج األطفال
 الحرمان بين األجيال.

وتستكشف الدراسة آثار التعرض للنزاعات على 
األطفال وخصوبة المراهقات باستخدام  زواج

من برنامج جامعة أوبساال لبيانات النزاعات  بيانات
UCDP) –(Uppsala Conflict Data Program   ومعهد

 Peace Research Institute)بحوث السالم في أوسلو 

PRIO)-Osloسيما مجموعة البيانات الجغرافية  ، وال
Georeferenced Event Dataset)-ألحداث النزاعات 

GED)  التي يصدرها برنامج جامعة أوبساال لبيانات
النزاعات، وبيانات استرجاعية عن الزواجية وتواتر 

الزواج بين السكان، وبيانات تواريخ الوالدات من 
يمن التي مسوح األسر المعيشية في العراق وليبيا وال

بغية احتساب  2018و 2003معت بين عامي  ُ ج  
معدالت زواج األطفال ومعدالت الخصوبة. وتكشف 

                                   ً             الدراسة أن التعرض للنزاعات يؤثر سلبا  على األنماط 
دون الوطنية لزواج األطفال والخصوبة. وفي العراق، 
يبدو أن التعرض للنزاع يرتبط بازدياد زواج األطفال 
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في ليبيا، صدرت تشريعات هامة وخصوبة المراهقات. و
رت منذ منتصف الثمانينات                     ّ منعت زواج األطفال وغي  

من القرن العشرين الثقافة السائدة تجاه الزواج المبكر، 
وهي بالتالي تحمي الفتيات في الوقت الراهن من هذه 

الممارسة رغم ما تعانيه البالد من انهيار المؤسسات. 
وفي اليمن،  ومع ذلك، من الضروري توخي الحذر.

تشيع ممارسة زواج األطفال، يبدو أن التعرض  حيث
لمستويات متزايدة من العنف يقطع اتجاه ظاهرة 

 األطفال نحو االنخفاض في المدى الطويل. زواج

  ً                     عدا  آخر لفهم الصلة بين  ُ ب   دراسةال هوتضيف هذ
النزاعات العنيفة، وأنماط الزواج، واتجاهات 

لسياسات العامة لدى الشابات، ودور ا الخصوبة
التخفيف من هذه الممارسات في البلدان  في

بالنزاعات. ويمكن االستفادة من النتائج  المنكوبة
فهم ديناميات االستبعاد االجتماعي التي  في

رات الديمغرافية وتؤدي إلى إدامة      � التغي   تحدثها
الفقر وإضعاف النساء والفتيات على  مصائد
 الطويل. المدى
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 تعا��ف

هو العدد السنوي  معدل الخصوبة بحسب العمر:
لوالدات النساء بعمر معين أو من فئة عمرية محددة 

امرأة في هذه الفئة العمرية. ويستند  1,000 لكل
الحساب إلى معدالت العمر لفترات زمنية محددة، 

 49و 15لجميع النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين 
سنة ضمن سبع فئات عمرية مدة كل منها خمس 

 ، 34-30، و29-25، و24-20، و19-15(سنوات 
. ويحسب المعدل )سنة 49-45، و44-40، و39-35و

لكل مجموعة باستخدام معلومات من السنوات 
الثالث السابقة للمسح. والرقم هو عدد الوالدات 

عادة ما تكون قبل المسح (التي حدثت في فترة ما 
للنساء الالتي كن في الفئة  )    ً شهرا   36لى بشهر إ

                             ً                العمرية في وقت الوالدة، مقسوما  على عدد النساء 
 العمرية. في الفئة

لي(معدل المواليد  ّ   أو معدل المواليد األو                     ( :
من السكان في  1,000المواليد األحياء لكل  عدد
 معينة. سنة

الزواج أو االرتباط بين شخصين زواج األطفال: 
أو كالهما دون سن الثامنة عشرة. يكون أحدهما 

ف زواج األطفال في هذه الدراسة بأنه عدد  عر  ّ                                       وي    ُ  
الالتي تزوجن بالفعل،  18الفتيات دون سن 

جن  باإلضافة ّ    إلى عدد النساء البالغات الالتي تزو                                  
. ويختلف هذا التعريف عن ذلك 18سن  قبل

 1-3-5في مؤشر أهداف التنمية المستدامة  الوارد
اج األطفال باعتباره نسبة النساء الذي يقيس زو

سنة  24و 20الالتي تتراوح أعمارهن بين 
تزوجن أو ارتبطن بقرين قبل بلوغ  والالتي

تزوجن أو ارتبطن بقرين  تيالال نسبةو 15 سن
 .18بلوغ سن  قبل

 :)لي                   ّ أو معدل الوفيات األو  (معدل الوفيات 
 من السكان في 1,000الوفيات لكل  عدد
 معينة. سنة

الدراسة العلمية للسكان، : )الديمغرافيا( علم السكان
ذلك أحجامهم، وتركيبتهم، وتوزيعهم،  في بما

                    ً ذلك من الخصائص، فضال   وكثافتهم، ونموهم، وغير
 رات في هذه العوامل.                     � عن أسباب ونتائج التغي  

التحول التاريخي في معدالت : التحول الديمغرافي
مستويات عالية إلى مستويات المواليد والوفيات من 

منخفضة في مجموعة من السكان. وعادة ما يسبق 
يؤدي إلى نمو والخصوبة،                َ الوفيات انخفاض         ُ انخفاض  

 سكاني سريع خالل الفترة االنتقالية.

يشمل الزواج المبكر زواج األطفال : الزواج المبكر
لألطفال، مثل الزواج             ً تعتبر زواجا   حاالت ال      ً وأيضا  

تقر فيه أحد الزوجين أو كالهما إلى القدرة الذي قد يف
على إعطاء الموافقة الكاملة والمستنيرة، أو إلى 

القدرة على الموافقة على إقامة عالقة جنسية في 
 إطار الزواج.

الجهود الواعية التي يبذلها األزواج تنظيم األسرة: 
لتنظيم عدد الوالدات والمباعدة بين الوالدات عن 

لحمل االصطناعية والطبيعية. طريق وسائل منع ا
والمقصود بتنظيم األسرة مراقبة الحمل لتجنب الحمل 

 واإلجهاض، كما يشمل جهود األزواج لتحقيق الحمل.

عدد المواليد األحياء  :الشرعي ةبومعدل الخص
امرأة متزوجة تتراوح  1,000 للنساء المتزوجات لكل

 سنة في سنة معينة. 49و 15أعمارهن بين 
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عدد حاالت  :)لي للزواج             ّ أو المعدل األو  (معدل الزواج 
 من السكان في سنة معينة. 1,000الزواج لكل 

تواتر الزواج وخصائصه وفسخه في  :الزواجية
 مجموعة من السكان.

يحدث االنقطاع الهيكلي عندما  :االنقطاع الهيكلي
تتغير سلسلة زمنية فجأة في نقطة زمنية ما. وقد 

في    ً را                   � في المتوسط أو تغي     ً را       � ر تغي                 � يتضمن هذا التغي  
 يساعدالمعايير األخرى للعملية التي تنتج السلسلة. و

 في فهمر هيكلية السلسلة الزمنية    � تغي   تاريختحديد 
 المشكلة موضوع البحث.

دورية أو موسمية تحدث  ظاهرة غير :المزمناالتجاه 
 .                                 ً على مدى فترة من الزمن طويلة نسبيا  

ر                     ّ انخفاض ملحوظ في متغي   :التدهور المزمن
    ً  دوريا   وليس                              ً مدى فترة من الزمن طويلة نسبيا   على

       ً موسميا . أو

متوسط عدد األطفال  :معدل الخصوبة الكلي
أو مجموعة من (يولدون أحياء المرأة  الذين

خالل حياتها إذا كانت ستشهد خالل  )النساء
اإلنجاب معدالت الخصوبة حسب العمر  سنوات

معينة. لسنة

 



 

ثر على زواج األطفال األ: ةـمقدم
 المراهقات وخصوبة

المحن المتزايدة التي تواجه  في دراسةال ههذتنظر 
النساء والفتيات في البلدان المنكوبة بالنزاعات في 

شير إلى أن الفتيات تجميع أنحاء المنطقة العربية، و
يعانين الحرمان بشكل متزايد بسبب           ً األصغر سنا  

ية، وتزايد التعرض للعنف في مجتمعاتهن المحل
 انعدام األمن.إحساسهن ب

تحديات فريدة للنساء والفتيات، النزاع وتشكل بيئة 
في الغالب، ألن التعرض للعنف                  ً وهن األكثر تهميشا  

ّ                                  ضعف وضعهن  داخل المنزل وخارجه على حد سواء.  ُ ي           
وتواجه الشابات الالتي يعشن في البلدان المتضررة 

لها آثار سلبية من النزاعات مخاطر يحتمل أن تكون 
 .3على صحتهن الجنسية ورفاههن

النساء له تتعرض ينجم الخطر الكبير الذي  الو
؛ فقط العنف الموجه إليهن بشكل مباشرعن والفتيات 

المرأة  يقوض إحساسفي بعض الحاالت، يمكن أن ف
تنقل، ألن الوضع لوقدرتها على ا تهاانعدام األمن حريب

على القانون يزيد من العام المتسم بالفوضى والخروج 
خطر العنف الجنسي. ويشمل ذلك اللجوء إلى زواج 

ف. والمقصود بزواج األطفال                   � األطفال كآلية للتكي  
، ةرسمي بين طفل زواج رسمي أو ارتباط غير   � أي  
، هذا الزواج تعريف سببح ،سن الثامنة عشرة دون أي

 .4وشخص بالغ أو طفل آخر

ف تهدف         � ية للتكي  ستخدم زواج األطفال كآلية سلب  ُ وي  
النساء والفتيات من العنف الجنسي.  "حماية"إلى 
األمور إلى                     َ بانعدام األمن أولياء   اإلحساسدفع ي وقد

اد، وهذا، تعمن العبكر م في وقتتزويج الفتيات 

. كذلك فزيادة 5بدوره، قد يؤدي إلى اإلنجاب المبكر
مستويات الفقر في حاالت النزاع قد تدفع األسر إلى 

 تزويج الفتيات بشكل مبكر.

وبالمثل، يؤدي النزاع إلى تآكل مطرد للحقوق 
بالنساء  بالغة                                ً  االجتماعية واالقتصادية، يلحق أضرارا  

حسب بوالفتيات. ويختلف تأثير النزاع على األفراد 
، ةالمرأ علىنوع الجنس. وتكون هذه األوضاع أصعب 

ُ                           فقط ألنها قد ت ستهدف بالعنف عن عمد، بل أي ليس    ً ضا              
قدرتها وسلطتها يقوض حقوقها و ينتهكألن العنف 

فقط ألن المرأة سريعة  على اتخاذ القرارات، وليس
ّ                                           التأث ر بطبيعتها، بل ألن السياق يؤدي إلى تعريضها      

للمخاطر. ويفاقم العنف أوجه عدم المساواة القائمة 
ف مع النزاعات                                   � بين الجنسين، وقد تؤدي عمليات التكي  

المعايير الضارة المتعلقة بالجنسين،  إلى إعادة ترسيخ
ض النساء والفتيات لخطر التهميش الشديد ّ                                      ما يعر       6. 

وزواج األطفال هو قضية أساسية من قضايا التنمية 
وحقوق اإلنسان، ألنه يعيق تنفيذ خطة التنمية 

وأهداف التنمية المستدامة  2030المستدامة لعام 
ى إلالذي يسعى  3-5المقصد  ، ومنهاومقاصدها

القضاء على جميع الممارسات الضارة، مثل زواج "
األطفال والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه 

 5في إطار الهدف ( "األعضاء التناسلية لإلناث
تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء "

 غة فيأهمية بالب 3-5المقصد يتسم . و")والفتيات
 إلى عائدج األطفال زواخطة التنمية المستدامة، ألن 
بانتقال الحرمان  تسببيوعدم المساواة بين الجنسين 

بين األجيال. فعدم المساواة بين الجنسين والفقر 
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واالستبعاد والتهميش وانعدام األمن هي في الوقت 
 نفسه أسباب لزواج األطفال ونتائج له.

في أثر النزاعات األخيرة في العراق  دراسةبحث التو
اتجاهات  التغيير الذي أحدثته فيواليمن ووليبيا 

الزواج والخصوبة لدى الشابات في هذه البلدان. 
زواج  لظاهرة        ٍ بوضع حد  متزايد ال االهتمام ورغم

ً                   تزال منتشرة  على نطاق واسع في  األطفال، فهي ال           
 البلدان العربية.

آخر لفهم الصلة بين     ً عدا   ُ ب   دراسةال هضيف هذتو
اط الزواج والخصوبة لدى النزاعات العنيفة، وأنم

الشابات، ودور السياسات العامة في التخفيف من 
 الممارسات في ظروف النزاع. هذه

عن  حديثةويستند التحليل إلى بيانات جزئية وطنية 
سر، تغطي فترتي ما قبل النزاع وما بعده           � األفراد واال  

أكثر دقة ألحداث   ً ا  وزمني  ً ا  جغرافي      ً تسلسال   توفرو
مدى تحديد يت التعرض للنزاعات وتوق ألنالعنف، 

عتبران حدته  آثار  تحليل فيشديدي األهمية ُ        ي 
 على النتائج الفردية.التعرض 

أقسام. يقدم القسم األول  ثمانية من الدراسة تتألفو
لفهم آثار النزاع على زواج األطفال          ً مفاهيميا        ً إطارا  

أدلة من  القسم الثاني عرض. وياتوخصوبة المراهق
الواقع على زواج األطفال وخصوبة المراهقات في ظل 

اإلطار الثقافي  الثالث القسم ويشرح. المسلحة عاتالنزا
. العربية المنطقةوتكوين األسرة في  األطفاللزواج 

 واإلقليمية الدولية نونيةالقا األطر رابعالقسم ال عرضوي
التي تتناول زواج األطفال وكذلك األطر القانونية 

 بالدراسة المشمولة الثالثة البلدان في المطبقة الوطنية
 الخامس القسم ويتناول. واليمن وليبيا العراق وهي

العنيفة في هذه البلدان الثالثة.  للنزاعات التعرض
حليل نتائج ت والسابع سادسال انويعرض القسم

 على للعنف التعرض آثار لقياس مة       َ المستخد  البيانات 
 العراق من كل في المراهقات وخصوبة األطفال زواج
 االستنتاجات الثامن. ويلخص القسم واليمن وليبيا

.دراسةخلصت إليها ال تيالرئيسية ال



اإلطار المفاهيمي 1.

آلثار النزاع على زواج األطفال 
وخصوبة المراهقات
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آلثار النزاع على زواج  اإلطار المفاهيمي .1
 األطفال وخصوبة المراهقات

اآلثار على صحة الفتيات وتعليمهن 
 وإ�تاجيتهن على مدى دورة حيا�هن

التكاليف البشرية واالقتصادية للنزاعات معظم 
تنجم بشكل مباشر عن الوفيات واإلصابات في  ال

ل  ُ ب                  ُ مباشر عن فقدان س   المعارك، بل تنجم بشكل غير
ضع  7العيش بسبب تفكك االقتصاد والمجتمع ُ   ِ . وي  ف    

                                        ً          النزاع جميع جوانب التنمية البشرية، وكثيرا  ما تكون 
ذلك النساء،  في بما                   ً              أكثر الفئات افتقارا  إلى الحماية،

                     ً  هي أكثر الفئات تهميشا .

                  ً                            وأكثر اآلثار انتشارا  للتعرض للعنف هي، إلى جانب 
التدمير المادي، تآكل التنمية البشرية. ويمكن أن يكون 
لألحداث والظروف التي تسود عادة في حاالت النزاع 

                                ً                 آثار دائمة على مسار الفرد. وكثيرا  ما تستمر اآلثار 
على التنمية البشرية حتى بعد أن تهدأ  السلبية للنزاع

 حدة العنف.

ي  ّ   وعادة ما تقع آثار تدمير رأس المال البشري وترد                                              
الصحة مباشرة على األفراد وأسرهم، وهم األكثر 

ً          عرضة  للمخاطر.     

يمهد هذا القسم للدراسة من خالل تقديم إطار 
ّ                        مفاهيمي يشرح كيف يؤث ر التعرض للعنف على صحة                     

ن وإنتاجيتهن على مدى دورة الحياة، الفتيات وتعليمه
ويزيد من حدة أوجه عدم المساواة بين الجنسين، 

 ويديم الحرمان.

ستخدم هذه الدراسة نموذج تكوين   َ وت  
دورة الحياة المطروح في  خالل المهارات

كإطار  a and Heckman (2007)nhCu دراسة
مفاهيمي لفهم كيفية تأثير النزاعات على 

 البشرية. التنمية

أن مرحلة الطفولة المبكرة هي                  ً ومن الثابت تماما  
أساسية لتنمية المهارات، وأن األحداث  فترة
                     ً                  تسبق الوالدة تترك آثارا  لمدى الحياة على  التي

أثر  الدراسات. وقد وثقت 8تكوين المهارات عملية
. 9ى االستثمار في األطفالالتعرض للنزاع عل

               ً الحياة ارتباطا  مطلع التعرض للعنف في  ويرتبط
. 10بضعف النواتج التعليمية والصحية       ً مباشرا  

والتعرض للعنف في الفترات األساسية والحساسة 
التي تنمو خاللها المهارات يمكن أن يؤدي إلى تدهور 

 .11في الصحة واإلدراك

لعنف يستدرج وتشير هذه الدراسات إلى أن التعرض ل
ما تترجم أوجه        ً وكثيرا   .12المخاطر وعدم المساواة

عدم المساواة هذه إلى نواتج مختلفة في مجالي 
الصحة ورأس المال البشري على مدى دورة الحياة، 

 يمكن أن تنتقل من جيل إلى جيل.

 جانبين من جوانب دراسة بالتحليلال ههذ تتناولو
هما زواج األطفال التنمية البشرية المتأثرة بالنزاعات 

دان هامان اتوخصوبة المراهق                     �          . وهذان الجانبان محد 
 لى األجيال المقبلة.إ هماآثاروتمتد للتنمية البشرية 
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 ما تكون لديها                                     ً عندما تتزوج الفتاة في سن مبكر، نادرا  
لها  يكون سلطة التخاذ القرار داخل األسرة، وربما لن

 .13الحقة أي رأي أو سلطة التخاذ أي قرارات

 وتتأثر الفتيات الصغيرات والفقيرات وذوات التحصيل
ق زواج  ّ        العلمي الضعيف أكثر من غيرهن  بالنزاع. ويضي                ّ                           

في التنمية  الطفالت وحملهن اآلفاق المتاحة لهن
جانب من  على كل المبكرزواج الالبشرية. ويؤثر 

جوانب حياة الفتاة. فالفتيات الالتي يتزوجن في 
التعليم  هن علىحصول صوقت مبكر تكون فر

في النشاط االقتصادي ضئيلة  تهنومشارك
. 14الفقر رجح أن يعشن وأسرهن فييمعدومة، و أو

التعرض  ويزيد زواج الطفالت وحملهن من خطر
 لمضاعفات خطيرة تهدد الحياة أثناء الحمل، واإلصابة

 والجنسي. باألمراض، والتعرض للعنف المنزلي

 و�ن المهاراتظروف دورة الحياة وعملية تك

النزاع هو نوع خاص من الصدمات الشديدة، يؤثر 
لبس فيه على جميع جوانب التنمية البشرية،  بشكل ال

              ً      ً                         ألنه يشكل تهديدا  خطيرا  للصحة وتراكم رأس المال 
البشري على مدى دورة الحياة. ويؤدي النزاع إلى تدمير 
 البنى األساسية، وانعدام األمن الغذائي، وتدهور الموارد

األسرية، وانخفاض استثمارات األسر في األطفال، 
           ً                                       فيلحق آثارا  مدمرة طويلة األجل على التنمية البشرية.

وبما أن أسس النجاح في المراحل المتقدمة من 
ُ                                        الحياة ت بنى بمعظمها في السنوات األولى من العمر،         

فمن المرجح أن يحمل األطفال المعرضون للنزاع هذه 
د نموذج تكوين المهارات اآلثار طوال حياتهم.  ّ                        ويمه     

 ha and Heckman (2007)nCuالمشار إليه في دراسة 
 لفهم كيفية تأثير النزاعات على التنمية البشرية.

وتتألف عملية تكوين المهارات من عدة مراحل، 
تتوافق كل مرحلة منها مع فترة محددة في دورة 

 حياة الفرد، من الحمل إلى الموت.

متعددة بطبيعتها، وتشمل اإلدراك، والمهارات 
. والمهارات هي قدرات 15والشخصية، والصحة

د التوقعات، والقيود،  على ّ                      الفعل، وهي ما يحد                  
. واكتساب المزيد من المهارات يوسع 16والمعلومات

إمكانات األفراد. وفي كل مرحلة من مراحل الحياة، 
ً               تؤدي المدخالت أو المواهب، مدعومة  باالستثمارات،                                

وعة من النواتج. والناتج هو مستوى المهارة التي مجم
سبت خالل هذه المرحلة من الحياة. والسمة الهامة    ُ اكت  

في نموذج تكوين المهارات هي أن المهارات المكتسبة 
في مرحلة من الحياة تصبح مدخالت للمراحل 

. "اإلنتاجية الذاتية"الالحقة. وهذا ما يشار إليه باسم 
المكتسبة في فترة معينة تحدد  وبالنتيجة، فالمهارات

 كتسب في الفترات المقبلة.                ُ المهارات التي ست  

تمثيل لطريقة تكوين المهارات في  1الشكل وفي 
 مختلف مراحل الحياة.

المهارات على مدى دورة الحياة. تمتد عملية تكوين 
فهي تبدأ في الرحم وتستمر طيلة العمر. ويقوم 

التحليل على المفهوم القائل بأن جميع مراحل الحياة 
 مهمة ولها آثار على ما يليها من مراحل.

              ً       ً                  وتؤدي األسر دورا  رئيسيا  في هذه العملية، 
فأي صدمة تؤثر على عملية صنع القرار  وبالتالي

األسرة ستكون لها عواقب وخيمة على آفاق  في
التنمية البشرية لجميع أفراد األسرة. لكن هذه 

تؤثر بالشكل نفسه على جميع  ال العواقب قد
 األسرة. أفراد

ل العيش الناجم عن تفكك االقتصاد  ُ ب           ُ ولفقدان س  
والمجتمع أثر مباشر على عمليات صنع القرار في 

ح انتقال الحرمان  من جيل إلى جيل.              ّ                 األسر، وهو يرج 
     ً                      ً                    ونادرا  ما يكون النزاع محايدا  من حيث نوع الجنس، 
فهو يؤدي في الغالب إلى تفاقم أوجه عدم المساواة 

بين الجنسين وإلحاق الضرر بالنساء والفتيات 
 .17خاص بشكل
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 تكو�ن المهارات في مختلف مراحل الحياة .1الشكل 

 
 .Urzúa (2016)         ً     ، استنادا  إلىE/ESCWA/ECRI/2017/2دراسة اإلسكوا المصدر: 

 

المتصلة بالنزاعات إلى      ً                       وكثيرا  ما يؤدي تدهور الظروف 
إضعاف قدرة النساء والفتيات على القيام باستثمارات 

كافية في رأس مالهن البشري وصحتهن وصحة 
أطفالهن، فيزداد احتمال أن يعيش أطفالهن في الفقر، 

 .18واحتمال انتقال عدم المساواة إلى الجيل التالي

                 ً                            ولزواج األطفال أيضا  آثار سلبية على رفاه األسر، 
ى المجتمع ككل. فحيثما تكون الفتيات وعل
دات لدورهن كأمهات  متعلمات وغير غير َ                   مع   

وكمساهمات في المجتمع، تقع األعباء على جميع 
 .19المستويات، من فرادى األسر إلى األمة بأسرها

ولزواج الطفلة وحملها آثار خطيرة على الصعود 
االجتماعي لألجيال إذ يقلص فرص التعلم المدرسي 

 .20الشابات وألطفالهن لألمهات

جن باكرا  تصبح فرصهن محدودة  ّ        ً                    فالفتيات اللواتي تزو                     
في التعليم والعمل، ويزيد خطر تعرضهن للعنف 
المنزلي، وتتضاءل قدراتهن وسلطتهن في اتخاذ 

قرارات داخل األسرة. ولحمل المراهقات وإنجابهن 
عواقب وخيمة على صحتهن الجسدية والنفسية 

وتحصيلهن العلمي، وإمكاناتهن في ورفاههن، 
 .21الدخل كسب

 المدخالت
 الجينات) 1(
 البيئة) 2(

 المدخالت
 ت المعرفيةالمهارا) 1(
 المهارات غير المعرفية) 2(
 الوضع الصحي )3(

 المدخالت
 المهارات المعرفية) 1(
 المهارات غير المعرفية) 2(
 الوضع الصحي )3(

 المدخالت
 المهارات المعرفية) 1(
 المهارات غير المعرفية) 2(
 الوضع الصحي )3(

 البيئة األسرية
 نظام الرعاية الصحية

 باألطفالالعناية 
 النظام المدرسي

 البيئة األسرية
 نظام الرعاية الصحية

 النظام المدرسي
 البيئة االجتماعية

 البيئة األسرية
 نظام الرعاية الصحية

 النظام المدرسي
 البيئة االجتماعية

 البيئة األسرية
 نظام الرعاية الصحية

 البيئة االجتماعية

 التدخل
 المعالجة

 التدخل
 المعالجة

 التدخل
 المعالجة

 التدخل
 المعالجة

 المخرجات
 التطور المعرفي) 1(
 التطور غير المعرفي )2(
 الصحة الجسدية والنفسية )3(

 المخرجات
 التحصيل المدرسي) 1(
 األداء المدرسي) 2(
 السلوكيات االجتماعية )3(
 الصحة الجسدية والنفسية )4(

 المخرجات
 المدرسية النهائيةالمرحلة ) 1(
 مخرجات سوق العمل) 2(
 السلوكيات االجتماعية )3(
 الصحة الجسدية والنفسية )4(

 المخرجات
 الصحة الجسدية والنفسية ) 1(
 السلوكيات االجتماعية )2(

 الوالدة

 الحمل

 الشيخوخة الكهولة المراهقة الطفولة
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           َ                      ُ               ويتبع زواج  الطفلة بشكل عام الحمل  المبكر وارتفاع
ض صحة المرأة وأطفالها  ّ                       الخصوبة، وكالهما يعر                    

ح أن تكون المراهقات للخطر. ومن غير       ّ                   المرج 
المتزوجات على علم بطرق منع الحمل واألمراض 

ضات أك ّ       المنقولة جنسيا ، كما أن هن معر  غيرهن  من ثر             ً        ّ      
 .22والوالدة                     ّ         لخطر الموت ألسباب تتعل ق بالحمل

                                   ً  ويستعرض الفصل التالي بشكل منهجي عددا  
                                     ّ  الدراسات التي تناولت أثر النزاع المسل ح  من

زواج األطفال وخصوبة المراهقات،  على
ّ       اآلليات القائمة وكيف تؤث ر على  فهم بهدف                       

 البشرية. التنمية



أدلة تجريبية2.

 على زواج األطفال 
 وخصوبة المراهقات 

في حاالت النزاع المسلح
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األطفال وخصوبة أدلة تج���ية على زواج  .2
 في حاالت النزاع المسلح اتالمراهق

يؤثر النزاع العنيف على زواج األطفال وخصوبة 
المراهقات بطرق مختلفة. وتشير الدراسات 

إلى أربعة مسارات سببية لشرح  التجريبية
فال وخصوبة الملحوظة في زواج األط الفروقات

 المراهقات في ظروف النزاع.

حدث تغييرات في الظروف  ض للعنف ي  ُ                       فالتعر           ّ      
في  االقتصادية واالجتماعية المحلية، كما

. ولمواجهة النزاع، يمكن أن 23الفردي السلوك
ر ّ  تغي                          ّ          األسر أفضلياتها في ما يتعل ق بتوقيت    

 واإلنجاب. الزواج

دراسة تشكل أول  1Staveteig (20(1وكانت دراسة 
اإلطار الرامي إلى فهم المسارات السببية لتأثير 

على قرارات الزواج والخصوبة، ثم قدمت  النزاع
     ً تحليال   Neal, Stone and Ingham (2016(دراسة 

ّ                           اإلطار، فن د أربعة مسارات سببية يمكن  لهذا         
العوامل المادية واالقتصادية؛  )أ(يلي:  كما تبويبها

العوامل المتعلقة  )ج(عية؛ الطو غيرالعوامل  )ب(
العوامل النفسية  )د(وبأدوار المرأة والرجل؛  بالجنس

. تشير العوامل المادية واالقتصادية 24االجتماعية
االفتقار إلى الموارد األساسية والقيود التي  إلى

الطوعية إلى آثار  يفرضها الفقر؛ والعوامل غير
   ً   حليا ؛ والوفيات على نسب الذكور إلى اإلناث م النزوح

              ّ                                    والعوامل المتعل قة بالجنس وأدوار المرأة والرجل إلى 
الممارسات والتقاليد على غرار السياسات التي تشجع 
الوالدات؛ والعوامل النفسية االجتماعية إلى المواقف 
من الجنس والتمييز. وفي العديد من حاالت النزاع، 

 ينبغي النظر في عدة مسارات سببية.

ذة هي ّ      واآلليات المنف  آليات خاصة بالنزاع، ومع ذلك،              
تشير األدلة التجريبية إلى أن اتجاهات الخصوبة تتأثر 

 .25بشكل أساسي بأنماط الزواج

اآلثار المتباينة للنزاع  ألف.
 األطفال زواج على

اآلليات التي يمكن أن ت��د احتمال زواج  
 األطفال في ظروف النزاع

يمكن أن يساهم عدد من اآلليات في الزيادة 
 الملحوظة في زواج األطفال في ظروف النزاع:

 العوامل المادية واالقتصادية: )أ(

ل العيش من احتمال الزواج  ُ ب              ُ يزيد فقدان س   •
 القائم على مصالح متبادلة؛

وتقلل محدودية الحصول على التعليم كلفة  •
بالنسبة سيما  الفرصة البديلة للزواج، وال

 الفتيات؛ إلى
ع إلى الحضور المدرسي ال يؤديو •     ّ      متقط 

زيادة التسرب من المدارس وبالنتيجة إلى 
 .26الزواج في سن مبكر

 :العوامل غير الطوعية )ب(

 قد تتزوج الفتيات في سن مبكر بسبب عدم •
الناتج  التوازن في نسب الذكور إلى اإلناث،
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الذكور  عن مقتل نسبة من الشباب
 العنيفة؛ تجنيدهم أثناء النزاعات أو

تشجيع اإلنجاب وتكوين األسر ألسباب  •
 .27عرقية

العوامل المتعلقة بالجنس وبأدوار  )ج(
 والرجل: المرأة

العودة في زمن الحرب إلى األدوار التقليدية  •
للجنسين، فيلجأ الوالدان إلى زواج 

لحماية الفتيات من تهديدات  األطفال
تدهور المؤسسي الجنسي، ويتيح ال العنف

للقضاء أو للوالدين حرية التصرف 
 يتعلق بقوانين الزواج. ما في والتقدير

 العوامل النفسية: )د(

للوالدين دور كبير في تنظيم زواج األطفال  •
وتيسيره، مدفوعين بأسباب تتعلق بالحماية 

 أو بالشرف.

ض للنزاع  ن عدد  من الدراسات الحديثة أن  التعر  ّ          ويبي        ّ                        ٌ      ّ    
  زواج األطفال ومنها دراساتيزيد احتمال 

Randall (2005)و ،Clifford and others (2010)، 
لتي ا Cetorelli (2014)، وShemyakina (2009)و

                           ّ                  أشارت إلى أن العوامل المتعل قة بالجنس وبأدوار 
المرأة والرجل كان لها الدور األبرز في الزيادة 

الوالدان الملحوظة في زواج المراهقات، إذ يخشى 
ث شرف بناتهن الشابات في زمن النزاعات.  ّ                                       أن يتلو        

أن العوامل  ن  � بي   ُ ت  ف، Valente (2011a) أما دراسة
د األساسي لزواج  ّ                المادية واالقتصادية هي المحد                            
                                ً            األطفال ألن الوالدين يعتبرانه قائما  على مصالح 

فتشير إلى  1Staveteig (20(1 متبادلة. وأما دراسة
الطوعية لها الدور األساسي في  أن العوامل غير
الصغيرات قبل األوان نتيجة للنقص  تزويج الشابات

 .28الذكور في عدد

ض احتمال زواج                          ّ              اآلليات التي يمكن أن تخف 
 األطفال في ظروف النزاع

ض احتمال زواج األطفال  ّ                      بعض اآلليات يمكن أن تخف                       
 في ظروف النزاع:

 واالقتصادية:العوامل المادية  )أ(

البطالة وانعدام الدخل يدفعان الزوجين إلى  •
 تأجيل الزواج؛

ارتفاع مستوى البطالة بين الذكور يحد من  •
 عدد الذكور القادرين على الزواج؛

 الفقر يقلل من القدرة على تحمل دفع المهر. •

 :الطوعية العوامل غير )ب(

الزواج بسبب النزوح أو  طرفانيؤجل ال •
 االضطرابات؛

ست • أنف التحول الديمغرافي الذي بدأ قبل ُ   ي 
 .29تجدد الحرب

العوامل المتعلقة بالجنس وبأدوار المرأة  )ج(
 والرجل:

يؤدي انخفاض نسبة الذكور إلى اإلناث إلى  •
خفض عدد األزواج المحتملين، ألن النزاع 

جن د الذكور أو  ّ             يفصل بين الجنسين إذ ي    ُ                     
اإلناث ترتفع معدالت وفياتهم بالنسبة إلى 

 بسبب مشاركتهم في القتال.

 العوامل النفسية: )د(

يؤجل الزوجان الزواج بسبب عدم اليقين  •
 بشأن المستقبل؛

تزداد صعوبة إيجاد شركاء محتملين بسبب  •
 ضعف الروابط االجتماعية؛
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تواجه الفتيات الالتي تعرضن العتداء  •
جنسي أثناء النزاع التمييز في مجتمعاتهن 

 إمكانية زواجهن.ف   ُ ضع             َ المحلية، وت  

ن عدد  من الدراسات  ٌ              وفي سياق نزاعات أخرى، بي       ّ                        
ض للنزاع يخفض احتمال زواج  ّ                           الحديثة أن  التعر        ّ          

 األطفال. فعلى سبيل المثال، تشير دراستا 
Saxena and others (2004) وKhawaja and others 

ض  (2009) ّ   إلى أن العوامل المادية واالقتصادية تخف                                      
لمراهقين، فالبطالة وارتفاع معدالت الزواج بين ا

تكاليف الزواج، على التوالي، هما سببا انخفاض 
 Blanc (2004) المراهقين. وتشير دراسات زواج

 Kraehnert andو Woldemicael (2010 ,2008)و

others (2019)  إلى انخفاض عدد الرجال في سن
ن دراستا  ّ          الزواج بسبب المشاركة في النزاع. وتبي                                      

De Walque (2006) وHeuveline and Poch (2007) 
أن الزواج انخفض عن مستواه قبل الحرب بسبب 

 ارتفاع الوفيات بين الشباب.

اآلثار المتباينة للنزاع  .باء
 اتالمراهق خصوبة على

الخصوبة من حيث اتجاهاته يتوقف أثر العنف على 
ة النزاع ومدته ّ               وضخامته على حد               30. 

فنتائج النزاعات الطويلة األمد تختلف عن نتائج 
النزاعات القصيرة األمد. واألرجح أن تؤثر النزاعات 
القصيرة األمد على الخصوبة من خالل آليات على 

المستوى الجزئي، إذ يمكن أن تسبب اضطرابات 
. وتشمل آليات المستوى مؤقتة في حياة األفراد

                           ً      ً             الجزئي تأجيل الوالدات وتراجعا  مؤقتا  في الخصوبة 
بسبب الحرمان. أما النزاعات الطويلة األمد فمن 

األرجح أن يكون تأثيرها على المستويين الجزئي 
والكلي، مثل اإلنتاجية االقتصادية العامة، وفرص 

العمل، ومستويات الفقر، والبنى األساسية. 

ترتبط النزاعات القصيرة األمد  قد حين وفي
رات في الخصوبة، يمكن             � سلبية بالتغي   بعالقة

النزاعات الطويلة األجل إلى آثار  تؤدي أن
ّ             لتأث ر الظروف على     ً نظرا   مبهمة  المستوين    

 والكلي. الجزئي

ن معظم الدراسات انخفاضا  في الخصوبة أثناء  ّ                       ً                   وبي    
ٌ            النزاع، تلته زيادة  بعد الحرب  ، فانخفاض                   ً           مباشرة       

تدريجي في الخصوبة في األجل الطويل بالنسبة 
. 32. ومع ذلك، فاألدلة مختلطة31لمعظم النزاعات

فالخصوبة يمكن أن تزيد، أو تنخفض، أو تظل على 
أن اتجاهات  حالها نتيجة للتعرض للنزاع. غير

                         ً     ً            الخصوبة ترتبط عادة ارتباطا  قويا  باالتجاهات 
لوحظت في صفوف الشابات  المتغيرة في الزواج التي

 .33خالل النزاع

اآلليات التي يمكن أن ت��د خصوبة  
 في ظروف النزاع اتالمراهق

تتعدد اآلليات التي يمكن أن تزيد خصوبة المراهقات 
 في ظروف النزاع:

 :العوامل المادية واالقتصادية )أ(

يخفض النزاع العرض والطلب على التعليم،  •
ب طيلة ومعهما قدرة الفتاة على الكس

حياتها، وبالنتيجة كلفة الفرصة البديلة 
 ؛34إلنجاب األطفال

قد تؤدي ظروف الفقر إلى تغيير المفاضلة  •
بين الكمية والنوعية في الطلب على 

 األطفال؛
فقد يرغب الوالدان في إنجاب المزيد  •

األطفال ليحلوا محل أولئك الذين  من
فقدوهم أثناء النزاع، في ما يعرف 

السلوك اإلنجابي لضمان " بنظرية
 .35"الشيخوخة
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 :العوامل غير الطوعية )ب(

يقلل النزاع والعنف من الخدمات  •
لجهتي اإلمداد والطلب، فتقل  الصحية

المعرفة بوسائل منع الحمل وإمكانية 
 ؛36الحصول عليها

تزداد فرص ممارسة النشاط الجنسي مع  •
 حظر التجول وعمليات اإلغالق؛

التي تشعر بأنها تشجع الجماعات اإلثنية  •
 .37مهددة على الزواج وارتفاع الخصوبة

العوامل المتعلقة بالجنس وبأدوار  )ج(
 والرجل: المرأة

تضعف قدرة المرأة على التفاوض داخل  •
األسرة بسبب محدودية تحصيلها العلمي، 

فتضعف قدرتها على اتخاذ القرارات 
 .38المتعلقة باإلنجاب

 :العوامل النفسية )د(

الفتيات الشابات معرضات أكثر من غيرهن  •
لخطر العنف الجنسي، ما يزيد من احتمال 

إنجابهن األطفال نتيجة لالغتصاب أو 
 الزواج المبكر.

وتفيد عدة دراسات بارتفاع معدالت الوالدات بين 
المراهقين خالل فترة النزاع، من ضمنها دراسة 

Clifford (2009) في طاجيكستان، ودراسات  Fargues

 Khawaja and Randallو Khawaja (2000)و (2000)

في الضفة الغربية وغزة. وخلصت هذه  (2006)
الخصوبة  الدراسات إلى أن الزيادة الملحوظة في

 الزواج. إلى حد كبير عن ازدياد حاالت نتجت

في البوسنة  Staveteig (2011) وأفادت دراستا
في  Torres and Urdinola (2018)ورواندا، و

بأن التعرض للنزاعات زاد احتمال  مبياكولو
األولى قبل سن العشرين. وتخلص دراسة  الوالدة

Staveteig (2011)  إلى أن الزيادة الملحوظة في
نظرية أمن "خصوبة الشابات تبدو متسقة مع 

في البلدين، في حين تشير دراسة  "الشيخوخة
Torres and Urdinola (2018)  إلى أن الزيادة في

خصوبة الشابات في كولومبيا قد تكون مرتبطة 
 باستخدام االغتصاب كسالح حرب.

ض خصوبة                          ّ        اآلليات التي يمكن أن تخف 
 في ظروف النزاع اتلمراهقا

ض خصوبة  ّ         تتعدد اآلليات التي يمكن أن تخف                              
 في ظروف النزاع: اتالمراهق

 :العوامل المادية واالقتصادية )أ(

الحرمان المادي واالقتصادي الذي يتعرض  •
له المراهقون أثناء النزاع، من جوع أو مرض 

 أو اعتالل صحي، يضعف الخصوبة.

 :العوامل غير الطوعية )ب(

 ؛ل أثناء النزوح أو التجنيد اإللزاميافصناال •
 االرتفاع الكبير في معدالت الوفيات؛ •
 ارتفاع معدل الترمل. •

العوامل المتعلقة بالجنس وبأدوار المرأة  )ج(
 :والرجل

ارتفاع معدالت وفيات الرجال في  •
 الزواج. سن

 العوامل النفسية: )د(

 عدم اليقين االقتصادي؛ •
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والتمييز بعد الصدمة بعد العنف الجنسي،  •
 العنف الجنسي.

بين  أفادت عدة دراسات بانخفاض معدل الوالدات
 Curlin, Chen المراهقين خالل فترة النزاع. فدراسة

and Hussein (1976)  أشارت إلى انخفاض حاد في
الخصوبة في بنغالديش بعد الحرب من أجل 

 Heuveline andة االستقالل. كذلك أشارت دراس

(2007)Poch   عن كمبوديا إلى انخفاض في
المراهقات في عهد نظام الخمير الحمر،  خصوبة

ارتفاع حاد في فترة ما بعد النزاع. وأشارت  عقبه
  Woldemicael دراستان في هذا المجال لـ

إلى أن خصوبة المراهقات في إريتريا  (2010 ,2008)
تراجعت خالل فترة النزاع بسبب ارتفاع سن 

 بسبب حاالت انفصال الزوجين      ً وأيضا   الزواج

. وخلص تحليل بيانات رواندا في 39النزاع نتيجة
إلى أن  Kraehnert and others (2019)دراسة 

االنخفاض في نسبة الذكور إلى اإلناث الناجم عن 
اإلبادة الجماعية له أثر سلبي على احتمال إنجاب 

طفل في السنوات الخمس التي تلي اإلبادة 
بالنسبة إلى النساء من جميع الفئات الجماعية، وذلك 

              ً  سيما األكبر سنا . العمرية، وال

 Khawaja and othersوبالمثل، الحظت دراسة 

      ً                            انخفاضا  في خصوبة المراهقات في غزة  )2009(
والضفة الغربية خالل االنتفاضة الثانية. وفي حين 

طال هذا االنخفاض النساء من جميع الفئات العمرية، 
في فئة المراهقات. وعند النظر في               ً كان أقل وضوحا  

مستويات التعليم، أشارت النتائج إلى ارتفاع خصوبة 
       ً منخفضا . المراهقات اللواتي كان تحصيلهن العلمي



 



اإلطار الثقافي

 فهم زواج األطفال 
 وتكوين األسرة 

في المنطقة العربية

.3





19 

فهم زواج األطفال وتكو�ن اإلطار الثقافي:  .3
 األسرة في المنطقة العر�ية

األطفال وتكو�ن األسرة زواج 
 المنطقة العر�ية في

رات                                          � شهدت المنطقة العربية في العقود األخيرة تغي  
يزال  . وال40كبيرة في أنماط الزواج وتكوين األسرة

دا  بشكل واحد تقريبا  في المنطقة العربية،  َ  ً                 ً                      الزواج معتم            
وتشكل األسر نظام الضمان االجتماعي الرئيسي فيه؛ 

خاصة على المسنين والمرضى وينطبق ذلك بصفة 
                           ً         ً          وذوي اإلعاقة. وتوفر األسر مالذا  اقتصاديا  لألطفال، 

والشباب، والعاطلين عن العمل، وغيرهم من 
عالين ُ      الم  . وفي المنطقة العربية، يكون الوالدان عادة 41  

مسؤولين عن األبناء، وفي مرحلة الحقة يتحمل 
ق42                                  �  األبناء مسؤولية رعاية والديهم المسن ين ُ  . وي  ر      �  د 

الناس الزواج واألسرة لمحافظتهما على الصالت 
                                         ً  االجتماعية والسياسية واالقتصادية وألنهما أيضا  

وسيلة النتقال التقاليد بين األجيال. ويرى كثيرون في 
 الزواج نقطة تحول واضحة إلى مرحلة البلوغ.

شائع في  )ومن ضمنه زواج األطفال(والزواج المبكر 
ض االستثناءات. وقد ازداد المنطقة العربية، مع بع

متوسط سن الزواج بشكل مطرد بالنسبة للرجال 
والنساء على مدى العقود األخيرة، كما في أجزاء 

يزال زواج األطفال يمارس  . وال43أخرى من العالم
                                       ً  المنطقة، لكن بمعدالت انتشار مختلفة. ووفقا   في

لليونيسف، انخفض معدل انتشار زواج األطفال في 
في المائة  18في المائة إلى  34عربية من المنطقة ال

لت 2010. فقبل عام 201044و 1985بين عامي  ج     ُ ّ   ، س 
أعلى معدالت زواج األطفال في أكثر الدول العربية 

، )مثل السودان والصومال وموريتانيا واليمن(   ً  فقرا  

في حين أوشكت دول أخرى على إلغاء هذه الممارسة 
ثر معدالت زواج . وتتأ)مثل الجزائر ولبنان وليبيا(

األطفال في المنطقة بالممارسات االجتماعية 
والثقافية وبازدياد الفقر، إال أن العوامل الرئيسية 

تتحكم بزواج األطفال وبتأثيره على اإلناث  التي
من الذكور هي استمرار النزعة األبوية التي تديم  أكثر
المساواة بين الجنسين والمعايير التمييزية  عدم

تقتصر على المنطقة العربية  هذه العوامل البينهما. و
ً                    تشكل سببا  ونتيجة  في الوقت نفسه على  إنما        ً        

 العالمي. الصعيد

والمكانة المركزية للزواج في الحياة اليومية وانطباقه 
               ً                               بشكل شامل تقريبا  في كل المنطقة العربية يظهران 

في السياسات العامة والبنى القانونية التي تولي 
 ً                                   زا ، بينما تتجه إلى جعل المرأة تابعة األسرة امتيا
. وعلى الصعيد اإلقليمي، يتضح ذلك 45كزوجة وأم

   ّ بغض  (أكثر في صياغة قوانين األحوال الشخصية 
التي تركز على تنظيم الزواج،  )النظر عن الدين

والطالق، واألسرة، وحضانة األطفال، والميراث، 
في الغالب على حساب حقوق اإلنسان للمرأة.  وذلك

ويسمح العديد من قوانين األحوال الشخصية في 
المنطقة بزواج الذكور واإلناث دون سن الثامنة عشرة، 

وإن كان ذلك ينطبق أكثر على اإلناث. وتسمح هذه 
يتعلق  ما أو األهل باستثناءات في/القوانين للقضاء و

 بالسن األدنى للزواج.

وتديم أطر قانونية هامة أخرى، على غرار الدساتير، 
تبعية المرأة، وتنكر حقوقها الفردية عندما تعتبر 
الزواج أساس األسرة، واألسرة أساس المجتمع 
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. وتركز عدة دساتير على قيمة )المواطن الفرد وليس(
ودور المرأة في رعاية األسرة،  )والطفولة(األمومة 

ً                   ضامنة  بوضوح الرعاية وال حماية لألمومة والطفولة.     
وتؤكد هذه المواد القيمة التي تولى للهوية األنثوية 
في الزواج واألسرة، ما قد يشجع النساء والفتيات، 

أو األم /   ً                                 ضمنا  وصراحة، على أداء أدوار الزوجة و
 على مواطنيتهن. "إضفاء الشرعية" لـ

ويزيد من تعقيد هذه القضية في المنطقة العربية 
ي العديد من قوانين الجنسية التي تمنع ز ف     � التحي  

المرأة من منح جنسيتها إلى أطفالها إذا كان زوجها 
        ً        ً                      أو مفقودا  أو ميتا  في المناطق المتأثرة (     ً       ً  مولودا  أجنبيا  

أو إذا كانت في حالة نزوح. وفي الدول التي  )بالنزاع
يتمكن األطفال، على  ال ينطبق عليها هذا الوضع، قد

حصول على الخدمات أو التعليم أو، أقل تقدير، من ال
في أسوأ األحوال، يصبحون عديمي الجنسية. 

                                    ً      ً  هذه الحالة، قد يبدو زواج األطفال خيارا  مفيدا   وفي
للفتيات والشابات الالتي يرغبن في تجنب تربية جيل 

القادرين على الحصول على  من عديمي الجنسية غير
المثل، الخدمات، أو المحرومين من حقوق اإلنسان. وب

فالقيود المفروضة على المرأة في المجاالت السياسية 
واالقتصادية والدينية قد تديم زواج األطفال وتؤدي 

إلى قبوله، بسبب عدم قدرة المرأة على التأثير في 
أو الممارسات. ويعترض الناشطون /السياسات و

والمجتمع المدني في مختلف أنحاء المنطقة على 
 الممارسات التمييزية.العديد من هذه األطر و

وفي المنطقة العربية، يرتبط اإلنجاب المبكر بالزواج 
المبكر إذ قلما تحدث والدات خارج إطار الزواج 

وإذا حدثت، فمن المرجح أال يتم اإلبالغ عنها (
واإلنجاب هو نتيجة متوقعة للزواج المبكر  .)قط
المنطقة بسبب شدة التركيز على األسرة  في

 "الدور الطبيعي"ة، باإلضافة إلى وعالقات القراب
المفترض لألنثى كزوجة وأم، المكرس في التشريع 

الوطني. ولإلنجاب المبكر عواقب صحية عديدة 
ذلك اإلجهاض  في على الشابات والفتيات، بما

العفوي والمضاعفات المرتبطة بمشاكل الحمل 
والوالدة، ومنها الناسور والنزيف. وعلى المدى 

إلنجاب المبكر على الفرص الطويل، يؤثر ا
للفتاة، وبالتالي على فرص عملها  التعليمية

على توفير حياة مستدامة وكريمة لها  وقدرتها
وألطفالها. وهذا أمر يثير القلق بوجه خاص في 

السياقات الفقيرة أو المتأثرة بالنزاعات، كما يتضح 
من التباين الكبير داخل المنطقة العربية منذ الفترة 

2010-1120. 

وإذا كان التمييز وعدم المساواة القائمين على 
أساس نوع الجنس يستمران في أوقات االستقرار، 

فهما يزيدان ويترسخان من جديد أثناء النزاع أو 
                             ً           مراحل االنتقال. وينطبق ذلك أيضا  على زواج 
األطفال. والنزاعات تضعف المؤسسات وآليات 

ءلة، فتتقلص سيادة القانون. وفي هذا الفراغ، المسا
تزداد سلطة الكيانات الدينية أو القبلية، أو الجهات 

الفاعلة من خارج الدولة، في تقدير السن الدنيا 
للزواج. وقد يؤدي تداعي المؤسسات الناجم عن 

النزاع إلى تفسيرات أكثر صرامة أو تقليدية للقانون، 
أو العرف، فيزداد ذلك القانون الديني  في بما

بالنتيجة احتمال زواج األطفال.
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 اإلطار القانوني لزواج األطفال .4

واإلقليمية والوطنية التش��عات الدولية 
المتعلقة بزواج األطفال واإلنجاب في 

 العراق ولي�يا واليمن

ٌ                      �      زواج األطفال انتهاك  لحقوق اإلنسان، وهو أي  قران                   
، 18      ً             ً                          قانونيا  كان أم عرفيا  يشمل فتى أو فتاة دون سن 

                 ً                                وإن كان أكثر شيوعا  لدى اإلناث. ويستند هذا التعريف 
ف  إلى المادة األولى من اتفاقية ّ   حقوق الطفل التي تعر                    

سنة ما لم يكن  18إنسان يقل عمره عن "الطفل بأنه 
بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق على 

ّ  . وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن  "الطفل                                  7.5 
 .46قانونية كل عام ماليين فتاة يتزوجن بصورة غير

قت غالبية الدول العربية على معاهدات لحقوق  ّ                                           وصد    
عة باحترام حقوق اإلنسان ا ّ                        إلنسان تلزم الجهات الموق                        

للفتيات وحمايتها وإعمالها، ومن هذه الحقوق منع 
ة دول أبدت تحفظا  على 47الزواج المبكر ّ                ً      . لكن  عد     ّ     

أحكام المعاهدات التي تعتبرها منافية للقانون الديني 
سيما في ما يتعلق باتفاقية  أو سيادة الدولة وال

. 48المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء
والحظ البنك الدولي أن في المنطقة العربية بعض 
                                  ً         أضعف أشكال الحماية القانونية، موضحا  أن ثالث 

من  )في المائة 73.3(فتيات من بين كل أربع فتيات 
سنة لم يتمتعن بالحماية من زواج  17إلى  10عمر 

 إذ تم الحصول على موافقة 2017األطفال في عام 
. ولكن رغم تدخالت الدول 49الوالدين أو القضاء

وتحفظاتها، تبقى األسبقية للقانون الدولي على 
القانون الوطني ألن المعاهدات ملزمة للدول التي 

. وحتى في الحاالت التي لم تنضم فيها 50تنضم إليها
          ً                                    الدول رسميا ، يلزم القانون الدولي العرفي الدول 

 العالمية لحقوق اإلنسان.بمراعاة المعايير والممارسات 

ويتضمن الجزء التالي لمحة عن األطر القانونية 
الدولية واإلقليمية والوطنية المتصلة بزواج األطفال 

 واإلنجاب في العراق وليبيا واليمن.

 األطر الدولية 

تدين عدة معاهدات دولية لحقوق اإلنسان زواج 
 )والمنظمات الدولية والمحلية(األطفال وتدعو الدول 

ّ                      إلى اتخاذ إجراءات لوضع حد  لهذه الممارسة. وينص                          
ّ  على أن   )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان       

ج  ّ   للرجل والمرأة، متى أدركا سن  البلوغ، حق  التزو       ّ            ّ                           
يعقد الزواج إال برضا الطرفين  وال ))1(16المادة (

المادة (إكراه فيه                   ً      ً  المزمع زواجهما رضا  كامال  ال
د الدولي الخاص بالحقوق . ويؤكد العه))2(16

هذا الحق  )1966(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
، والعهد الدولي الخاص بالحقوق 51منه 10في المادة 

. 52منه 23في المادة  )1966(المدنية والسياسية 
ما يتعلق بزواج األطفال، تؤكد اتفاقية الرضا  وفي

بالزواج والحد األدنى لسن الزواج وتسجيل عقود 
            ً                   هذا الحق أيضا  في المادة األولى،  )1962(الزواج 

وتدعو في المادة الثانية الدول األطراف إلى تحديد 
ّ                . وفي حين أن  العراق وليبيا 53حد أدنى لسن الزواج            

العهد الدولي الخاص واليمن جميعها دول أطراف في 
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وحدها 
دولة اليمن انضمت إلى اتفاقية الرضا بالزواج والحد 

 األدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج.

وقد انضم كل من العراق وليبيا واليمن إلى اتفاقية 
لى جميع أشكال التمييز ضد المرأة. القضاء ع

يزال لدى هذه الدول تحفظات على المواد  ال ولكن
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المتعلقة باألعراف والممارسات الدينية وقابلية تطبيق 
على أن  )2(16االتفاقية. وتنص االتفاقية في المادة 

          ً                                  أثر قانونيا  لزواج الطفل وعلى ضرورة تحديد سن  ال
المعنية بالقضاء على أدنى للزواج. وقد أصدرت اللجنة 

ة توصيات عامة الحقة تؤكد  التمييز ضد المرأة ّ                         عد   
التي تناولت  21على ذلك، ومنها التوصية العامة رقم 

، 54قضايا المساواة في الزواج والعالقات األسرية
، )2(16وأعادت التأكيد على ما نصت عليه المادة 

سنة،  18ووجوب أن يكون الحد األدنى لسن الزواج 
يحق "طرقت إلى قضايا اإلنجاب فأوضحت أنه كما ت

للمرأة أن تقرر عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل 
     ً                                     ، نظرا  إلى ما لحمل األطفال وتربيتهم من أثر "وآخر

على حقها في الحصول على التعليم والعمل "
. "ذلك من األنشطة المتصلة بنموها الشخصي وغير

رض تسجيل وتدعو تلك التوصية العامة الدول إلى ف
جميع الزيجات لتكفل االمتثال للحد األدنى للزواج. 

بشأن المرأة والصحة  24وتدعو التوصية العامة رقم 
إلى حظر زواج األطفال، وغيرها من الممارسات 

، المتعلقة 30. وتدعو التوصية العامة رقم 55الضارة
بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي 

انتهاء النزاع، الدول إلى الحماية  النزاع وما بعدحاالت 

من الزواج القسري وزواج األطفال، وكذلك من الحمل 
                                           ً  القسري أو اإلجهاض القسري أو تعقيم المرأة قسرا  

في اتخاذ القرار الحر "وتؤكد على حق المرأة 
والمسؤول بشأن عدد األطفال الذين ترغب في 

إنجابهم والفترة التي تفصل بين إنجاب طفل 
. وأصدرت اللجنة المعنية بالقضاء على 56"وآخر

ً     التمييز ضد المرأة مشتركة  مع   لجنة حقوق الطفل                       
               ً           ويشار إليها أيضا  بالتعليق ( 31التوصية العامة رقم 

بشأن  )الصادر عن لجنة حقوق الطفل 18العام رقم 
الممارسات الضارة، للتأكيد على ضرورة إلغاء زواج 

   ً         خيرا ، أصدرت . وأ57أو الزواج القسري/األطفال و
اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 

بشأن العنف ضد المرأة، وذلك  35التوصية العامة رقم 
، حيث دعت إلى إلغاء 19     ً                     تحديثا  للتوصية العامة رقم 

األحكام التي تجيز أشكال العنف ضد المرأة أو "
ذلك زواج الطفالت أو  في تتسامح معها أو تؤيدها، بما

 .58"ذلك من الممارسات الضارة القسري وغير الزواج

عت الدول الثالث على اتفاقية حقوق الطفل التي  ّ                                            وق   
ّ            تحدد سن  الطفل دون                 ً      سنة، وانضمت أيضا  إلى  18      

 بروتوكولين اختياريين لالتفاقية.

 واإلقليمية لحقوق اإلنسان المتعلقة بالزواج المبكرالصكوك الدولية  .1الجدول 

 االلتزامات الصكوك الدولية

اإلعالن العالمي لحقوق 
 اإلنسان

 16المادة 
رق  .1 ج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب الع  ِ    للرجل والمرأة، متى أدركا سن  البلوغ، حق  التزو                                    ّ      ّ           �                           

ين. وهما متساويان في  الحقوق لدى التزوج وخالل قيام الزواج ولدى                  �                     أو الجنسية أو الد 
 انحالله.

ً              كامال  ال إكراه فيه.                                              ً عقد الزواج إال برضا الطرفين المزمع زواجهما رضا     ُ ال ي   .2     

العهد الدولي الخاص بالحقوق 
 المدنية والسياسية

 23المادة 
من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس                            ً يكون للرجل والمرأة، ابتداء   .2

 أسرة.
ً              كامال  ال إكراه فيه.                                                   ً ال ينعقد أي زواج إال برضا الطرفين المزمع زواجهما رضا   .3     

الدولي الخاص بالحقوق العهد 
االقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية

 10المادة 
           ً              زواجهما رضا  ال إكراه فيه.يجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع  .1
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ا�فاقية الرضا بالزواج والحد 
األدنى لسن الزواج وتسجيل 

 عقود الزواج

 1المادة 
ً                                       ال ينعقد الزواج قانونا  إال  برضا الطرفين رضا  كامال  ال إكراه فيه، وبإعرابهما عنه بشخصيهما  .1      ً                ّ    ً                    

                       ً  الزواج، وبحضور شهود وفقا  بعد تأمين العالنية الالزمة وبحضور السلطة المختصة بعقد 
 ألحكام القانون.

                                   ً                    أعاله، ال يكون حضور أحد الطرفين ضروريا  إذا اقتنعت السلطة  1من أحكام الفقرة         ً استثناء   .2
المختصة باستثنائية الظروف وبأن هذا الطرف قد أعرب عن رضاه أمام سلطة مختصة 

 وبالصيغة التي يفرضها القانون، ولم يسحب ذلك الرضا.
تقوم الدول األطراف في هذه االتفاقية باتخاذ التدابير التشريعية الالزمة لتعيين حد : 2ادة الم

           ً                                                     ينعقد قانونا  زواج من هم دون هذه السن، ما لم تقرر السلطة المختصة  أدنى لسن الزواج. وال
 اإلعفاء من شرط السن ألسباب جدية، لمصلحة الطرفين المزمع زواجهما.

جميع  ا�فاقية القضاء على
 أشكال التمييز ضد المرأة

 16المادة 
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة  .1

األمور المتعلقة بالزواج والعالقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين 
 الرجل والمرأة:

 نفس الحق في عقد الزواج؛ )أ(
 .ا الحر الكاملمنفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إال برضاه )ب(

ثر قانوني، وتتخذ جميع اإلجراءات الضرورية، أال يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي  .2
ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل  في بما

         ً        ً  رسمي أمرا  إلزاميا .

للجنة ات العامة التوصي
بالقضاء على التمييز  المعنية

 ضد المرأة

تعيد التأكيد على  :بشأن المساواة في الزواج والعالقات األسرية 21التوصية العامة رقم 
 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 16المادة 

من اتفاقية  16و 12تعيد التأكيد على المادتين : بشأن المرأة والصحة 24التوصية العامة رقم 
 القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حاالت  30التوصية العامة رقم 
من اتفاقية  16و، 15و ،)أ(5و ،3إلى  1تعيد التأكيد على المواد : النزاع وما بعد انتهاء النزاع

 قضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةال
رقم التوصية العامة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة و 31التوصية العامة رقم 

ّ               التأكيد على أن  زواج األطفال و انتعيد: بشأن الممارسات الضارة ،للجنة حقوق الطفل 18 أو /             
من اتفاقية القضاء على جميع  16المادة   ً ا  تؤكدان مجددالزواج القسري من الممارسات الضارة؛ و

إلى تحديد الحد األدنى للسن القانوني لزواج الفتيات  انأشكال التمييز ضد المرأة؛ وتدعو
                                    ً        سنة، وإلى إلزامية تسجيل الزواج قانونا ، وإلى  18 والفتيان، بموافقة الوالدين أو بدونها، بـ

 تمكين النساء والفتيات

ً                 بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا  للتوصية العامة  35التوصية العامة رقم                                              
ز ضد المرأة 19رقم  ّ             : تدعو إلى إلغاء جميع األحكام القانونية التي تمي  الواردة في القوانين و                                              

 ذلك زواج األطفال في العرفية والدينية وقوانين الشعوب األصلية، بما
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: ألغراض هذه االتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن 1المادة  ا�فاقية حقوق الطفل
 الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

 24المادة 
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير الفعالة والمالئمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي  .3

 صحة األطفال.تضر ب
                                                 ً                          : تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا  لإلعمال الكامل لهذا الحق 28المادة 

       ً                        تدريجيا  وعلى أساس تكافؤ الفرص.

: تتعهد الدول األطراف بحماية الطفل من جميع أشكال االستغالل الجنسي واالنتهاك 34المادة 
 الجنسي.

 الطفلة  -الم ومنهاج عمل �يجينإعالن 
 ؛يعتبر زواج األطفال ممارسة ضارة •
ا بشدة من حصول الطفلة على                                                  ّ يقر بأن الزواج المبكر واألمومة المبكرة يمكن أن يحد   •

ّ                                                                   التعليم ثم  العمل، ومن األرجح أن يكون لهما أثر سلبي طويل األجل في نوعية حياتها           
 ؛وحياة أطفالها

على سن وإنفاذ القوانين الكفيلة بأن ال يتم الزواج بغير الرضا الحر  الحكوماتيحث  •
مين على الزواج؛ ويضاف إلى ذلك سن القوانين المتعلقة بالحد القانوني  ِ د   ْ ق             ُ والكامل للم  

األدنى لسن الرشد والحد األدنى لسن الزواج، وإنفاذ تلك القوانين بصرامة ورفع الحد 
 ؛))ھ( 274الفقرة (ء؛ األدنى لسن الزواج عند االقتضا

يدعو الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى توليد الدعم  •
سيما من خالل  االجتماعي إلنفاذ القوانين المتعلقة بالحد األدنى القانوني لسن الزواج، وال

 ؛))ب( 275الفقرة ( ؛إتاحة الفرص التعليمية أمام البنات
والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى إيالء اهتمام خاص يدعو الحكومات  •

 .للبرامج الرامية إلى تثقيف المرأة والرجل، وبخاصة اآلباء واألمهات، بشأن الزواج المبكر
 .))د( 277الفقرة (

القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج األطفال والزواج المبكر  :3-5المقصد  أهداف التنمية المستدامة 
 .والزواج القسري، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

 6المادة  بروتوكول مابوتو
 عدم عقد أي زواج دون موافقة الطرفين بكامل الحرية؛ )أ(
 .سنة 18يكون الحد األدنى لسن زواج المرأة  )ب(

الميثاق األف��قي لحقوق 
 ورفاهية الطفل

 .: الطفل هو كل إنسان تحت سن الثامنة عشرة2المادة 
كافة اإلجراءات المناسبة للتخلص من الممارسات االجتماعية  الحكومات: تتخذ 21المادة 

 .لاطفوالثقافية الضارة، مثل زواج األطفال، التي تؤثر على رفاهية وكرامة األ

الميثاق العربي لحقوق 
 اإلنسان

 33المادة 
ً                                        ال ينعقد الزواج إال برضا الطرفين رضا  كامال  ال إكراه فيه وينظم التشريع النافذ حقوق  .3      ً                                 

 وواجبات الرجل والمرأة عند انعقاد الزواج وخالل قيامه ولدى انحالله.
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زواج  )1995(يدين إعالن ومنهاج عمل بيجين 
األطفال في إطاره العام ويتطرق إلى هذه القضية 

ٍ                    مرارا  في الوثيقة، وبصراحة  في القسم باء بشأن                      ً    
تعليم المرأة وتدريبها، والقسم جيم بشأن المرأة 

والصحة، والقسم دال بشأن العنف ضد المرأة. 
ويكرس القسم الم للطفلة، ويقر بأن الزواج المبكر 

ا بشدة من حصول واألمومة المبكرة يمكن أن  ّ                يحد    
ّ                           الطفلة على التعليم ثم  العمل، ومن األرجح أن يكون                      

لهما أثر سلبي طويل األجل في نوعية حياتها 
 أطفالها. وحياة

وأهداف التنمية  2030     ً               ومؤخرا  عمدت خطة عام 
المستدامة إلى معالجة الشواغل إزاء قضايا الجنسين 

على نحو شامل لمختلف القطاعات، مع االعتراف 
ضرورة تكريس هدف قائم بذاته لهذه القضايا. ب

بشأن تحقيق المساواة بين  5إطار الهدف  وفي
الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، يهدف المقصد 

القضاء على جميع الممارسات الضارة، من "إلى  5-3
قبيل زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري، 

 ."وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

ومن حيث تقديم التقارير بشأن األداء في تحقيق 
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تشارك الدول 

الثالث في عملية تقديم التقارير الخمسية لمنهاج 
العمل، غير أن العراق وليبيا فقط يشاركان في 

االستعراض الوطني الطوعي للتقدم في تحقيق 
بشأن  5لك الهدف ذ في أهداف التنمية المستدامة، بما

 .59المساواة بين الجنسين

، شارك اليمن في تقديم قرار لمجلس 2013وفي عام 
حقوق اإلنسان بشأن تعزيز الجهود الرامية إلى منع 

ممارسة تزويج األطفال والزواج المبكر والزواج 
القسري والقضاء على هذه الممارسة: التحديات 

. 60يذواإلنجازات وأفضل الممارسات وثغرات التنف
                                       ً        وبعد عامين، اعتمد مجلس حقوق اإلنسان قرارا  إلنهاء 
زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري ووقعت 

. وفي السنوات الالحقة، أدانت مفوضية 61ليبيا عليه
األمم المتحدة لحقوق اإلنسان كما مجلس حقوق 

اإلنسان واألمين العام زواج األطفال، وحذرت جميع 
سيما في  ايده واستمراره، الهذه الجهات من تز

 .62البيئات المتضررة من النزاع واألزمات اإلنسانية

 العراق ولي�يا واليمن: حالة التصد�ق على مجموعة مختارة من صكوك حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية .2الجدول 

 القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةا�فاقية 

 1986تاريخ التصديق:  العراق

 )1(29، 16، )2(9، )1(9، )ز(2، )و(2التحفظات: المواد 

 1989تاريخ التصديق:  لي�يا

 )د(16، )ج(16، 2التحفظات: المواد 

تفاقية ال يمكن أن يتعارض مع هذه اال                                        ً     ً                       وعند انضمام ليبيا إلى االتفاقية أبدت تحفظا  عاما  مفاده أن االنضمام إلى 
دة من الشريعة اإلسالمية. َ                       قوانين األحوال الشخصية المستم                              

                 ً                                   وانضمت ليبيا أيضا  إلى البروتوكول االختياري لالتفاقية.

 1984تاريخ التصديق:  اليمن

 )1(29مادة التحفظات: ال
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 ا�فاقية حقوق الطفل

 1994تاريخ التصديق:  العراق

                                                       ً                   المتعلقة بحق الطفل في حرية الدين، ألنه ال يجوز للطفل، وفقا  للشريعة اإلسالمية،  )1(14التحفظات: المادة 
 دينه تغيير

 ؛)2008(التصديق على البروتوكول االختياري حول إشراك األطفال في النزاعات المسلحة 

 .)2008(وعلى البروتوكول االختياري بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية 

 من دون تحفظات 1993تاريخ التصديق:  لي�يا

 ؛)2004(التصديق على البروتوكول االختياري حول إشراك األطفال في النزاعات المسلحة 

 .)2004(وعلى البروتوكول االختياري بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية 

 من دون تحفظات 1991تاريخ التصديق:  اليمن

 ؛)2007(شراك األطفال في النزاعات المسلحة التصديق على البروتوكول االختياري حول إ

 .)2004(وعلى البروتوكول االختياري بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية 

 بروتوكول مابوتو

 2004تاريخ التصديق:  لي�يا

 ."التدابير التشريعية لالنفصال والطالق وبطالن الزواج"مع تحفظ بشأن 

 الميثاق األف��قي لحقوق ورفاهية الطفل

 2000تاريخ التصديق:  لي�يا

 األطر اإلقليمية 

طرح زواج األطفال سوى في عدد قليل من األطر  ُ                                         ال ي    
اإلقليمية الملزمة وهي في معظمها معاهدات أفريقية 

مثل: البروتوكول الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق 
اإلنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا 

والميثاق األفريقي لحقوق  )بروتوكول مابوتو(
توكول مابوتو السن األدنى ورفاهية الطفل. ويحدد برو

عدم عقد "سنة ويؤكد على ضرورة  18لزواج المرأة بـ 

 "أي زواج دون موافقة الطرفين بكامل الحرية
، في حين يعلن الميثاق األفريقي لحقوق )6 المادة(

ّ                                ورفاهية الطفل أن  على الدول اتخاذ كافة اإلجراءات                 
المناسبة للتخلص من الممارسات االجتماعية 

افية الضارة، مثل زواج األطفال، التي تؤثر على والثق
ّ           . وبما أن  ليبيا هي )21المادة (رفاهية وكرامة الطفل          

الدولة األفريقية الوحيدة قيد االستعراض، فهي 
الدولة الوحيدة الطرف في بروتوكول مابوتو والميثاق 

 األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل.
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لحقوق  في المنطقة العربية أي تشريع ملزم وليس
اإلنسان، لكن في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان 

                                     ّ   مسعى ليكون بمثابة معاهدة إقليمية مع أن ه  )2004(
من  33يفتقر إلى آليات المساءلة. وتشير المادة 

من بلوغ سن                      ً للرجل والمرأة ابتداء  "الميثاق إلى أن 
الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة وفق شروط 

ينعقد الزواج إال برضا الطرفين  وأركان الزواج، وال
 ."إكراه فيه   ً      ً  رضا  كامال  ال

التش��عات الوطنية في العراق  
 واليمن ولي�يا

ظهر االنضمام إلى المعاهدات الدولية واإلقليمية  ُ                                             ال ي    
ي سوى صورة جزئية عن جهود الدول في التصد

ّ                    لزواج األطفال، إذ أن  القوانين الوطنية ال ُ      ت حترم                    
كانت الدساتير واألطر القانونية األخرى تكفل  ولو

حقوق الطفل وحقوق المرأة. وهذا هو الحال خاصة 
م القانونية وحيث  ُ ظ                                 ُ في السياقات التي تتعدد فيها الن  

أو القوانين الدينية أن /يمكن للممارسات العرفية و
ض القانون ا ّ            تقو  لدولي واإلقليمي والوطني. وتتفاقم   

التجاوزات بسبب االستثناءات من الحد األدنى لسن 
ُ                                الزواج، التي ت منح بحجة موافقة األهل أو موافقة               

يدركون السن  موظفين في السلك القضائي ال
القانونية للزواج أو يعتبرون أن لهم سلطة تقديرية 

ليمة م الس ُ ظ                                 ُ مثل هذه األحكام. كما أن غياب الن   في
لتسجيل الوالدات والزيجات يزيد من هشاشة وضع 

 الشابات في المنطقة.

 ،     ً                                            تماشيا  مع المعايير الدولية وبعض المعايير اإلقليميةو
يحدد النظام القانوني الوطني في العراق الحد األدنى 

 وذلك ،سنة 20سنة وفي ليبيا عند  18للزواج عند 
تحديد حد  م. ولكن هاتين الدولتين، رغاثللذكور واإلن

مان عدم االلتزام أو تحظران  أدنى لسن الزواج، ال ّ                           تجر    
. فالدولتان مثال  تسمحان ببعض  ً                ً             الممارسة صراحة               

االستثناءات إذا كان االستثناء لصالح القاصر ووافق 
العراق، يمكن          ٍ                     عليه قاض  والوصي القانوني. وفي

سنة بموافقة السلطة  15لألفراد الزواج في سن 
من  1959لعام  )188( للقانون رقم              ً القضائية وفقا  

د(قانون األحوال الشخصية والتعديالت  . )     ّ الموح 
من تعقيد  )2005(من دستور العراق  41وتزيد المادة 

                            ّ                  المسألة إذ تتيح لكل طائفة ومل ة اتباع التعاليم 
والقوانين الدينية الخاصة بها في قضايا الزواج. وعمد 

يسمح  ابعض الملل إلى تفسير هذه المادة بم
حتى وإن  بممارسات تبررها بعض التفسيرات الدينية،

تعارضت مع القانون الوطني وااللتزامات الدولية. 
ومن أبرز األمثلة مشروع قانون األحوال الشخصية 

، الذي وافق عليه مجلس الوزراء 2014الجعفرية لعام 
العراقي. وكان مشروع القانون ليسمح بزواج الفتيات 

ّ               أن  البرلمان رفض  سنوات، غير 9     ً         قانونا  من عمر   
 .201763نوفمبر /تشرين الثاني مشروع القانون في

وفي ليبيا، أسفرت االنقسامات داخل الحكومة بسبب 
النزاع الداخلي إلى تعدد قوانين األحوال الشخصية. 

 )1984(لألحوال الشخصية  10فبقي القانون رقم 
ساري المفعول في الجزء الشرقي من الدولة، وبموجبه 

ّ  يجوز للفتاة أو الفتى الزواج قبل سن   بموافقة سنة  20                                 
السلطة القضائية وولي األمر. أما الجزء الغربي من 

، الذي يحدد 2015لعام  14الدولة فاعتمد القانون رقم 
سنة. وفي كلتا  18الحد األدنى لسن الزواج عند 

الحالتين، يحترم سن الزواج، أقله بحكم القانون، 
ّ                           المعايير الدولية، غير أن  األدلة في أرض الواقع تشير                         

ّ  إلى أن   ب       ّ   النزاع الداخلي يؤثر سلبا  على ليبيا فيصع                 ً                       
عليها الحفاظ على المعدل المنخفض لزواج األطفال 

 .64الذي كانت تتفرد به مقارنة بسائر بلدان المنطقة

ّ           ومن أكثر ما يثير القلق في اليمن غياب حد  أدنى لسن                                        
الزواج رغم اإلقرار بمشكلة زواج األطفال في مشروع 

قر بعد. 2014 قانون حقوق الطفل لعام ُ        الذي لم ي           

                           ً                  وقد أحاط المجتمع الدولي علما  باإلطار القانوني 
، 2014لزواج األطفال في الدول الثالث. وفي عام 

تواصل العراق مع اللجنة المعنية بالقضاء على 
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ضد المرأة، وأوصت اللجنة بأن يعتمد العراق  التمييز
استراتيجية شاملة للقضاء على جميع الممارسات 

سيما زواج األطفال  ر النمطية الضارة، والوالصو
                              ً              والزواج المؤقت، بحيث تشمل جهودا  لتوعية عامة 

الجمهور ووسائط اإلعالم والقادة الدينيين وقادة 
المجتمعات المحلية، بالتعاون مع المجتمع المدني 

                 ً      . ودعت اللجنة أيضا  إلى 65والمنظمات النسائية
 )188(ون رقم االستثناءات القانونية من القان إلغاء

، دعت 2015. وفي عام 66وتسجيل جميع الزيجات
لجنة حقوق الطفل العراق إلى ضمان إنفاذ الحد 

سنة للفتيات  18األدنى لسن الزواج المحدد عند 
سنة  16والفتيان، وعدم السماح بالزواج دون سن 

، كما دعت الدولة إلى 67أي ظرف من الظروف في
سري الذين وضع خطط لحماية ضحايا الزواج الق

 .68يتقدمون بشكوى

، حثت اللجنة المعنية بالقضاء على 2008وفي عام 
التمييز ضد المرأة اليمن على اتخاذ تدابير تشريعية 
عاجلة لرفع الحد األدنى لسن زواج الفتيات، وإنفاذ 

شرط تسجيل جميع الزيجات لرصد شرعيتها وحظر 
الزواج المبكر بشكل صارم ومقاضاة منتهكي هذه 

. وبعد مرور ست سنوات، دعت لجنة حقوق 69كاماألح
إلى اتخاذ التدابير الالزمة  2014الطفل اليمن في عام 

لضمان اعتماد التعديل التشريعي الذي يحدد الحد 
سنة للفتيات والفتيان  18األدنى لسن الزواج عند 

ورفع الحد األدنى لسن المسؤولية الجنائية ليتماشى 
 .70مع المعايير الدولية

ما يتعلق بليبيا، لم يكن للجنة المعنية  وفي
على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق  بالقضاء

دور يذكر في موضوع زواج األطفال قبل  الطفل
. وقد يعود ذلك إلى أن آخر 2011-2010الفترة 
دم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز  تقرير ُ                                           ق 

وإلى لجنة حقوق  2009ضد المرأة كان في عام 
، قبل االنتفاضات اإلقليمية في 2003فل في عام الط

وما تالها من انتفاضات في ليبيا.  2011-2010الفترة 
ّ       لكن يبدو أن النزاع الحالي في ليبيا قد أث ر على                                         

الدولة على الحد من زواج األطفال، ولن تتضح  قدرة
المالمح إال من خالل حوارات بناءة في المستقبل مع 

ء على التمييز ضد المرأة ولجنة اللجنة المعنية بالقضا
 حقوق الطفل.

 تترافق لم تكون فعالة ما ومن الواضح أن القوانين ال
 بد من توخي الحرص الشديد مع تدابير إنفاذ. لكن ال

رد فعل  أي في تصميم القوانين وتدابير اإلنفاذ لتجنب
سم اإلصالح القانوني ّ                  سلبي. ولن يت  في هذا المجال             

الوعي  أخرى لزيادة رن بأدواتبالفعالية ما لم يقت
المجتمعات المحلية، وباستراتيجيات شاملة  في

لمعالجة الدوافع الرئيسية للزواج المبكر، مثل الفقر 
وانعدام األمن. فالقدرات  وعدم المساواة بين الجنسين

في هذه السياقات الثالثة تتعرض  المؤسسية للدولة
دهور لتحديات هائلة فرضها النزاع، وقد يسهم الت

           ً                  القانون أيضا  في ركود التنمية  المستمر في سيادة
البشرية وتراجع حقوق اإلنسان للنساء والفتيات في 

 جميع أنحاء المنطقة العربية.
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 الحد األدنى القانوني لسن الزواج في التش��عات الوطنية .3الجدول 
 

 .سنة 18الحد األدنى القانوني لسن الزواج هو  العراق:

 .18يجوز في ظروف استثنائية وبإذن من القاضي والوصي القانوني السماح بالزواج دون سن االستثناءات: 

 أحكام رئيسية

 2005دستور عام 

 تكفل حماية األمومة والطفولة والشيخوخة، كما تمنع جميع أشكال العنف والتعسف في األسرة والمدرسة والمجتمع. 29لمادة ا

تضمن حرية العراقيين في االلتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم  41المادة 
 القانون ذلك.

د(من قانون األحوال الشخصية وتعديالته  9591لعام  )188(القانون رقم  ّ  موح    ( 

شترط في تمام أهلية الزواج العقل وإكمال الثامنة عشرة. لكن المادة 1-7المادة  ُ                                                                 : ي  ن أكمل  8   َ        تسمح، بشكل استثنائي، بزواج م                             
 الخامسة عشرة من العمر بإذن من القاضي وبعد موافقة الولي الشرعي.

 10األقارب أو األغيار إكراه أي شخص على الزواج دون رضاه. وقد تصل مدة الحبس إلى ال يحق ألي من  9وبموجب المادة 
 سنوات حسب درجة النسب أو القربى.

ل في إقليم كردستان العراق رقم  ّ                               قانون األحوال الشخصية المعد   2008لعام  15                         

يأذن به إذا ثبتت له أهلية هذا الشخص إذا طلب شخص أكمل السادسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي أن "، 5بموجب المادة 
وقابليته البدنية، وبعد الحصول على موافقة الولي الشرعي، فإذا امتنع الولي عن تقديم الموافقة طلب القاضي منه إبالغ موافقته 

 ."خالل مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير باالعتبار أذن القاضي بالزواج

 بشأن مناهضة العنف األسري في إقليم كردستان العراق 2011لعام  8القانون رقم 

ف اإلكراه في الزواج وتزويج الصغار كشكل من أشكال العنف األسري. 2المادة  ّ                                                            تعر     

 في الجزء الغربي منها سنة 18وفي الجزء الشرقي من الدولة  سنة 20الحد األدنى القانوني لسن الزواج هو ليبيا: 

 .20يجوز، في ظروف استثنائية وبإذن من القاضي والوصي القانوني، السماح بالزواج دون سن االستثناءات: 

ع القاضي ببساطة  ّ                 يعفي القانون مرتكب االغتصاب، بما في ذلك االعتداء الجنسي على قاصر، إذا تزوج الجاني من ضحيته، ويشر                                                                                               
 .أالقران

 أحكام رئيسية

 )في الجزء الشرقي من الدولة( 1984من األحوال الشخصية،  10قانون رقم ال

سنة. وللمحكمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة  18تنص على أن أهلية الزواج تتحقق ببلوغ سن  6المادة 
 تقدرها بعد موافقة الولي.

ر الزواج القسري. 8المادة      ّ                تحظ 
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د الحد األدنى للزواج عند  1984الذي صدر في عام وكان القانون األصلي  ّ                         قد حد  سنة، ولكن التعديل الذي أجراه المؤتمر  20    
ض الحد األدنى لسن الزواج إلى  2015الوطني العام في عام  ّ                             خف  ، وهو نافذ في 2015لعام  14القانون رقم سنة بموجب  18 
 الجزء الغربي من البلد.

 القانون المعمول به في الجزء الجنوبي من البلد.ومن غير الواضح ما هو 

 مسودة الدستور

المجتمع والقضاء على الثقافة  ورعاية المرأة وسن القوانين التي تكفل حمايتها ورفع مكانتها في : تلتزم الدولة بدعم58المادة 
 وإتاحة الفرص أمامها في المجاالت كافة.السلبية والعادات االجتماعية التي تنتقص من كرامتها ومنع التمييز ضدها 

 لم يحدد بعد حد أدنى قانوني لسن الزواج اليمن:

 أحكام رئيسية

 1992لعام  20القاضي بتعديل قانون األحوال الشخصية رقم  1999 لسنة 24 رقم القانون

لة( 15المادة  ّ   المعد   صالحة تكون أن بعد إال إليه تزف وال بها الدخول من له المعقود يمكن وال صحيح بها الصغيرة ولي عقد: )    
 .يصح العقد للصغير إال لثبوت مصلحة ة والسن عشرة خمس عمرها تجاوز ولو للوطء

 2014مشروع قانون حقوق الطفل لعام 

وبات سنة كحد أدنى لسن الزواج في اليمن ويشمل ضمانات رسمية للتحقق من سن الذكر واألنثى. وينص كذلك على عق 18يحدد 
 جنائية للمتورطين في زواج مبكر.

 .UNICEF, 2001, p. 8  .أ مالحظة:

 الجنسية العديمواعات وقوانين الجنسية واألطفال نزال .1اإلطار 

الجنس، ولدى تسع دول في المنطقة تحفظات  نوعال يزال في العديد من قوانين الجنسية في المنطقة العربية تمييز على أساس 
من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تطالب بالمساواة في الجنسية. وباستثناء الجزائر  9على المادة 

ّ                 وجيبوتي، تحد  جميع دول المنطق أو زوجها /ة العربية في تشريعاتها الوطنية من قدرة المرأة على منح جنسيتها ألطفالها و           
                                                                    ً                                 تيح بعض الدول للمرأة منح جنسيتها إلى أطفالها في حال كان الوالد مجهوال  أو عديم الجنسية، أما سائر الدول ياألجنبي. و

 األطفال بال جنسية. يتركفي أي ظرف من الظروف، ما فتحرم المرأة من حقها في منح جنسيتها ألطفالها وزوجها األجنبي 

ق مقاتلون أجانب إلى  ،اعات في الجمهورية العربية السورية والعراقنزوما رافقه من  "الدولة اإلسالمية"ومع قيام تنظيم  ّ                     تدف    
ً                               ً                                      البلدين وتزوجوا، عن خيار أو بالقوة، نساء  من داخل البلد. وكان األثر شديدا  على األطفال المولودين من هذه الزيجات.                                         

مت أوراقا  رسمية تؤك د هوية األب، لكن يصعب ذلك عندما يولد  ّ         ً           ّ                                    ويمكن للمرأة في العراق أن تمنح جنسيتها ألطفالها إذا قد                                                      
 .أ")الدولة اإلسالمية"                                               ً        كما هو الحال في مناطق أخرى كان يسيطر عليها سابقا  تنظيم (ال خارج العراق األطف

                                                                             ً        يمكن للمرأة أن تمنح جنسيتها ألطفالها إال إذا ولدوا داخل البلد وكان الوالد مجهوال . وبسبب  وفي الجمهورية العربية السورية، ال
                                  ً   عديمي الجنسية ألنهم غير مسجلين رسميا .  ،المولودين من مواطنات ومقاتلين أجانب ،هذه القيود، يزداد احتمال بقاء األطفال

حرمون فقط من حقهم في الجنسية بل أيضا  من حقهم في الحصول على التعليم والرعاية  العديمو الجنسية الاألطفال  هؤالء ُ                                    ً                                         ي 
ة حمالت شعبية، مثل حملة ّ                       الصحية، وغيرها من الخدمات األساسية. وهدفت عد  في إدلب، إلى ثني النساء  "ن زوجك؟يم"                                           

ض  ّ   السوريات عن االرتباط بمقاتلين أجانب، فسلطت الضوء على المشاكل التي قد تواجهها المرأة مع أطفالها إذا ن قل الزوج أو تعر                 ُ                                                                                                   
ونية سوى بشكل . وإن كان لمثل هذه الحمالت أهمية على المدى القصير، فهي لم تعالج الثغرات القانبللقتل أو أعيد إلى وطنه

ض المرأة وأسرتها للمخاطر. ّ                          سطحي بدال  من أن تطعن في قوانين الجنسية التمييزية التي تعر                                                 ً         
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ّ                          بها، مع أن  الوالدين يحمالن الجنسية،   ً ا  عترف رسميي           ً        الوثائق عمدا  أو لم  "الدولة اإلسالمية"وفي حاالت أخرى، أتلف تنظيم           
لد أطفالها في تلك الفترة وبقي األطفال من دون وثائق رسمية           ُ ألسر التي و  ا ل انتصاف ُ ب   ُ س   انتفت حيثسيما في العراق،  ال

 .جعديمي الجنسيةالليعانوا مصير األطفال 

ّ                 وتواجه النساء الالجئات في بلدان مجاورة وأطفالهن  مشاكل مماثلة، ال سيما في حالة زواج األطفال في دولة مضيفة ال تعترف                                               
ّ            بهذه الزيجات. ولتجن ب العقاب، ال ل األهل الزواج رسميا ،                            ً  ن رسميا .يسجلم غيرن في هذه األسر واألطفال المولود فيبقى   ّ                  ً   يسج 

 .Saieh, 2019 أ. مالحظات:
على فايسبوك  "مين زوجك؟"؛ وحملة Akoush and Ioanes, 2018 ب.

https://www.facebook.com/meen.zawjk/photos/a.1563161317138885.1073741828.155516285460539
ter8/1563686677086349/?type=3&thea. 

 .Trew, 2019; Saieh, 2019 ج.

https://www.facebook.com/meen.zawjk/photos/a.1563161317138885.1073741828.1555162854605398/1563686677086349/?type=3&theater
https://www.facebook.com/meen.zawjk/photos/a.1563161317138885.1073741828.1555162854605398/1563686677086349/?type=3&theater
https://www.facebook.com/meen.zawjk/photos/a.1563161317138885.1073741828.1555162854605398/1563686677086349/?type=3&theater
https://www.facebook.com/meen.zawjk/photos/a.1563161317138885.1073741828.1555162854605398/1563686677086349/?type=3&theater


 



التعرض للنزاع 
العنيف

 في العراق وليبيا واليمن

.5
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 اع العنيف في العراق نزالتعرض لل .5
 واليمن ولي�يا

االختالفات الجغرافية  .ألف
ةو ّ  حد   اعاتنزال  

تكتسب المعلومات الجغرافية أهمية بالغة لفهم 
رات التي تحصل في أي نزاع عنيف. فخالل  ّ                                     التطو      

النزاعات في العراق وليبيا واليمن، ومع مرور الوقت، 
ة العنف اختالفا  كبيرا  بين اختلف عدد  ّ              ً      ً      اإلصابات وحد            

 منطقة وأخرى.

    ّ                                      وترك ز هذه الدراسة على حدة النزاع والتباين 
على طبيعة العنف، كون الهدف  الجغرافي وليس

ض السكان المدنيين  ق في أثر تعر  ّ                   الرئيسي منها التعم              ّ                  
للنزاع واألثر على التنمية البشرية. ويوجز هذا القسم 

ّ  المراحل التي مر         ّ                         بها كل  من النزاعات التي يشملها               
تها. ّ     التحليل، فضال  عن حد       ً             

ستخدم عدد الوفيات المرتبطة بالمعارك كداللة  ُ                                           وي   
ة النزاع، حيث تشك ل هذه الوفيات أكثر  على ّ                  ّ                   حد   

ض للعنف. ّ         المقاييس وضوحا  وموثوقية حول التعر                     ً              

ض للنزاع، تستخدم الدراسة  ّ                          ولقياس درجة التعر                  
انات الجغرافية ألحداث بيانات من مجموعة البي

النزاعات لبرنامج جامعة أوبساال لبيانات النزاعات 
ل مجموعة                                 ّ         ومعهد بحوث السالم في أوسلو. وتسج 

ٌ  البيانات الجغرافية الحدث عندما ت ستخدم فيه جهة                َ                                
مة أخرى، أو  مة القوة المسلحة ضد جهة منظ     �                           �            منظ 

المدنيين، وينجم عنه على األقل حالة وفاة  ضد
ن.مباشرة  ن وتاريخ معي  ّ   في موقع معي              ّ            

ف برنامج جامعة أوبساال لبيانات النزاعات  ّ                                        ويعر     
ومعهد بحوث السالم في أوسلو النزاع على أنه 

ض مطعون في أهليته يتعلق بحكومة و" ُ                                 ت عار  أو /َ   
بإقليم حيث يسفر استخدام القوة المسلحة بين 

طرفين، يكون أحدهما على األقل حكومة دولة، عن 
 على األقل بسبب المعارك في سنة     ً شخصا   25مقتل 

. وباإلضافة إلى ذلك، تنقسم 71"تقويمية واحدة
تها، حيث أن تلك التي  ّ                      النزاعات المسلحة بحسب حد                         

حالة وفاة بسبب المعارك  25يقل عن  تسفر عن ما ال
    ً                                   وصوال  إلى أقل من ألف حالة وفاة في السنة 

ُ                                  التقويمية، ت عتبر نزاعات غير خطيرة، في حين أن             
نزاعات التي تتسبب معاركها بألف وفاة أو أكثر في ال

ُ                                      السنة الواحدة ت عتبر نزاعات كبرى. أما وحدة المراقبة،                
   ً                                           وفقا  لتعريف النزاع المذكور أعاله، فهي المواجهة 

ن  ْ   المسلحة الفعلية بين طرفي  باإلضافة إلى جهات (                       
ِ                     فاعلة ثانوية مشار كة، إذا كانت ذات صلة في مكان  )                

 زمنية محددة.ما وخالل فترة 

هو وحدة التحليل األساسية في  "الحدث"إن 
مجموعة البيانات الجغرافية ألحداث النزاعات 

لبرنامج جامعة أوبساال لبيانات النزاعات. والمقصود به 
             ٍ ينطوي على عنف   )ظاهرة(هو وقوع حادث فردي 

عر   نين. وتحديدا ، ي  ُ   � قات ل في وقت ومكان معي     ً            ّ                   ِ ف   
َ               دث ت ستخدم فيه جهة ح"الحدث العنيف على أنه     

مة أخرى، أو ضد  مة القوة المسلحة ضد جهة منظ     �                           �               منظ 
المدنيين، وينجم عنه على األقل حالة وفاة مباشرة 

ن ن وتاريخ معي  ّ  في موقع معي              ّ . وعنصر التحليل 72"          
زي األمثل في مجموعة البيانات  ّ                             الحي   الجغرافية   
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هو القرية أو المدينة الواحدة ومجموعة البيانات 
زة ّ   مرم        ً                                   جغرافيا  بالكامل. أما عنصر التحليل الزمني    

ُ     ت درج  األمثل لمجموعة البيانات فهو اليوم الواحد. وال
سوى األحداث التي تستوفي تعريف النزاع المسلح 

حسب معهد بحوث السالم في أوسلو وبرنامج جامعة 

أوبساال لبيانات النزاعات، أو تعريف النزاع بين أطراف 
لعنف األحادية الجانب حسب من غير الدولة وحالة ا
ُ                    . وت درج األحداث على طول 73برنامج جامعة أوبساال    

الفترة، أي السنوات التي كانت فيها تلك النزاعات 
 .74نشطة والسنوات التي لم تكن فيها نشطة

 الجنسي كسالح حربالعنف  –النزاع وحكم الخوف  .2اإلطار 

في العديد من حاالت النزاع، قد ال يسعى أطراف النزاع إلخفاء جرائمهم أو حتى إنكارها. بل على العكس من ذلك، قد يبذلون 
لنشر تفاصيل مروعة عن الفظائع المرتكبة ضد السكان المدنيين. وقد أثبت هذا التكتيك المتمثل في غرس الخوف      ً       جهودا  كبيرة

                                                   ً                                             اليته كاستراتيجية إلخضاع الناس، ألن السكان يهربون خوفا  من العنف. عالوة على ذلك، تؤثر هذه التكتيكات في المجتمع فع
 "الدولة اإلسالمية"إدراك الشخص للخطر الوشيك. ومن األمثلة على ذلك ما أقدم عليه تنظيم     ً                         أيضا  على السلوك ألنها تزيد من

صبن، سنجا ، بعد أن استولى على منطقة2014في عام  عبدن جنسيا ، واغت  ُ      ر بأكملها واختطف آالف النساء اليزيديات الالتي است        ً          ُ                                               
، التنظيم، حسب تشكل والتينشر اإلساءات التي ارتكبت ضد تلك النساء  ما سرعان أو تم االتجار بهن، إذ/  �                 وا جبرن على الزواج و

خدمت مبررات مماثلة من قبل جماعات مثأاألساسية هبادئم   ً     جزءا  من  ُ                                    . واست  تلميذة في بلدة  276ل بوكو حرام التي اختطفت      
 .2014شيبوك في والية بورنو بنيجيريا، في عام 

                                                 ً                                                                 وفي مثل هذه الظروف، قد تكون النساء والفتيات أهدافا  مباشرة أو ضحايا جانبية. وعلى وجه التحديد، قد يقوم أطراف النزاع 
خدم العنف الجنسي على نطاق واسع كسالح حرب في جميع                                                       ُ المسلح بانتهاك جسد المرأة وتجريده من إنسانيته. وقد است  

، ورواندا، وسري النكا، وجمهورية الكونغو )كشمير(النزاعات األخيرة، بما في ذلك في العراق، وكولومبيا، وسيراليون، والهند 
، وشمال )الشيشان(واالتحاد الروسي تي، وليبريا، والجزائر، شالديمقراطية، وأنغوال، والسودان، وكوت ديفوار، وتيمور لي

 .بأوغندا

دة. أوال ، هو جزء من سلسلة متواصلة من العنف الذي تعاني منه  ّ        ً                                                  للعنف الجنسي ضد المرأة والفتاة في مناطق النزاع دوافع متعد                                                          
لى المرأة والفتاة . فهو بمثابة وسيلة للسيطرة ع"عادي"أو  "طبيعي"المرأة طوال حياتها، حيث يفترض الكثيرون أن هذا األمر 

                                                                                                           ً   في زمن االستقرار كما في زمن النزاع، وينبع من عدم المساواة والتمييز القائمين على أساس نوع الجنس في األصل. ثانيا ، 
ي النزاع ضد المرأة والفتاة من الطرف اآلخر في حاالت النزاع يسمح لهم  َ                                                                  العنف الجنسي الذي يمارسه الذكور من أحد طرف                                           

                                                                                    ً             ى الذكور من الطرف اآلخر، من خالل أجساد النساء التي يستخدمونها كإقليم متنازع عليه. ثالثا ، تندرج ضمن بتحقيق هيمنة عل
ُ                                        إطار عدم المساواة والتمييز القائمين على أساس نوع الجنس فرضية  وجوب حماية المرأة من العنف الجنسي، ليس ألنها إنسان                                                             

وبالتالي، فإن مجرد التهديد بالعنف الجنسي يبث الشعور بالخوف بين  بل للحفاظ على شرف األسرة أو المجتمع المحلي.
 السكان، مما يدفع األسر والمجتمعات المحلية إلى زيادة السيطرة على تحركات النساء والفتيات.

ائية على                            ً      ً                                                                     وتؤثر ثقافة الخوف هذه تأثيرا  عميقا  في سلوك السكان المعرضين للعنف ما يدفعهم إلى اتخاذ خيارات قد تبدو حم
ُ                                                   المدى القصير، لكنها في الواقع ضارة جدا . وفي هذه الظروف، قد ت عطى األفضلية للزواج الذي يشكل في نظر بعض األسر آلية                        ً                                     
وقائية من اغتصاب المرأة والفتاة. وبحكم هذا المنطق، قد يؤدي العنف الجنسي في البيئات المتأثرة بالنزاع إلى ازدياد زواج 

 القسري. األطفال أو الزواج

 .Callamachi, 2015 أ. :اتمالحظ
 ..Jefferson, n.d .ب
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 اعات في العراق ولي�يا واليمننزال .باء

 2018-2003 :العراق 

إن النزاع العراقي هو أحد أعنف النزاعات، 
 حدته قد تغيرت بشكل كبير خالل الفترة    ّ أن   بيد

ّ                            . فقد مر  النزاع بثالث مراحل مختلفة. 2003-2018        
ل أولية بين عامي  ّ                  شهدت المرحلة األولى عملية تحو                             

، بدأتها سلطة التحالف المؤقتة بقيادة 2007و 2003
الواليات المتحدة األمريكية. وفي المرحلة الثانية، بين 

نف. وامتدت المرحلة ، انحسر الع2011و 2007عامي 
، حيث أدى اشتداد 2017و 2012الثالثة بين عامي 

، "الدولة اإلسالمية"التوترات إلى ظهور تنظيم 
                       ً                        وارتفاع حدة القتال مجددا  إلى مستويات كتلك التي 

شهدتها المرحلة األولى من النزاع. أما العام األكثر 
ن2015دموية فهو  ّ  . ويبي  التحوالت في  2الشكل       

 مستوى العنف داخل العراق مع مرور الوقت.

ة إراقة الدماء في العراق منذ عام  ّ                                  لقد كانت حد            2003 
نف نزاعا  ضخما  في                            ُ       ً     ً     عالية إلى درجة أن النزاع ص 

ة النزاع وطول جمي ّ               ع تلك السنوات تقريبا . وأث رت حد       ّ      ً                   
ن  ّ   أمده على السكان بطرق متعددة. ويبي   3الشكل                                 

ة ّ  حد  النزاع في العراق على أساس عدد الوفيات   
 الناتجة عنه.

 2018-2003 ،حسب المنطقةبل العنف في العراق    ُّ تحو   .2الشكل 

 
: اتال لبيانات النزاعاأوبس جامعةبرنامج ل النزاعات ألحداثمجموعة البيانات الجغرافية  إلى        ً استنادا   ،سكواإلحسابات ا المصدر:

https://ucdp.uu.se/downloads/. 
ة ال)2018-2003(اع في العراق نزأحداث ال المخاطر شدةُ           ت ظهر خريطة  مالحظة: حة بحد  ّ     ، مرج  عدد  بين الجمع خالل من هاقياس يتم التياع نز     ّ     
 Carl Friedrich Gauss الرياضيات عالم طورهاالتي ( الغوسيةعملية ال باستخدام نزاعيتم حساب حدة الوالمعارك.  عن ناتجةالوفيات ال عددو األحداث

ف المصدر و. 0.5سيغما  إحداثيةساوي تثنائي األبعاد، حيث  نحو علىالنواة الخاصة بنمط موقع الحدث  ةجانسبم وتقضي )القرن الثامن عشر في ّ          يعر    
ينجم عنه على األقل حالة وفاة مباشرة ومة أخرى، أو ضد المدنيين،   � نظ  مة القوة المسلحة ضد جهة م                 � ستخدم فيه جهة منظ       َ حدث ت  "أنه ب العنيف حدثال

ن في ن وتاريخ معي  ّ  موقع معي              ّ و أأن األمم المتحدة صدقت  تعني الالحدود واألسماء والتسميات المستخدمة على هذه الخريطة  أناإلشارة إلى  وتجدر. "       
           ً        وافقت رسميا  عليها.

     ً عنفا   األشد     ً عنفا   األقل

 الموصل

 بغداد

 البصرة

 الموصل

 بغداد

 البصرة

 الموصل

 بغداد

 البصرة

2014-2015 2011-2012 2000-2001 

https://ucdp.uu.se/downloads/
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss
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 �تيجة االغتصاب المولودون        ً          دات سابقا  واألطفال   َ عب                        َ النساء الي��ديات المست   .3اإلطار 

                                               ً        منطقة سنجار في محافظة نينوى العراقية، فقتل رجاال  واختطف  "الدولة اإلسالمية"، غزا تنظيم 2014أغسطس /آب 3في 
عبدت النساء والفتيات و     ً نساء   ُ                       وفتيات وفتيانا  من الطائفة اليزيدية. وفي وقت الحق، است  ّ       تم  بيعهن"             ً                                       الدولة "لمقاتلي تنظيم  " 

                                 ً                                                                 . وأصبح االغتصاب والعنف الجنسي جزءا  من عملية االستعباد؛ غير أن العديد من األطباء الذين عالجوا النساء أ"اإلسالمية
                                             ً                                    من االستعباد، الحظوا أن معدالت الحمل منخفضة نسبيا  بالنظر إلى أعداد النساء المختطفات  والفتيات اليزيديات اللواتي هربن

ضن له ّ      وتواتر حاالت االغتصاب الذي تعر   .ب                           

رة بأن النساء والفتيات اليزيديات اللواتي استعبدهن تنظيم  ّ                                                         وفي محاولة لتفسير هذا االنحراف، تفيد الوثائق المتوف  الدولة "                                                 
رضت عليهن وسائل منع الحمل قسرا  جنسي "اإلسالمية ُ                               ً ا  قد ف  استغالل  "الدولة اإلسالمية". قد يكون ذلك بسبب حظر تنظيم جً     

المرأة أثناء حملها. وهكذا، أفاد عدد من بعض النساء اليزيديات بأنهن كن يتلقين بانتظام وسائل منع الحمل عن طريق الفم 
. دكانت تتابعهن، عند انتقالهن بين المقاتلين، لضمان صالحية تجارة الجنسوالحقن، وأن الجهات التي كانت تراقب تحديد النسل 

                ً                                                                                              وتجدر اإلشارة أيضا  إلى أن النساء والفتيات اليزيديات المستعبدات أظهرن عالمات من سوء التغذية الحاد، وبعضهن كان في 
النساء الالتي أصبحن حوامل خضعن                 ً    . وأفيد بأن عددا  منھحالة من الهزال، مما أثر على األرجح على معدالت الخصوبة

 .وقسري إلجهاض

، فقد ثبت أن من الصعب إعادة اندماجهن في "الدولة اإلسالمية"                                       ً                 أما النساء اليزيديات اللواتي حملن أطفاال  من مقاتلي تنظيم 
دات، لم تحصل دعوة من مجتمعاتهن المحلية. وفي حين دعا الزعيم الروحي، بابا شيخ، الطائفة اليزيدية إلى قبول النساء العائ

 .زهذا القبيل بشأن األطفال. وفي بعض الحاالت، تم وهب األطفال أو التخلي عنهم أو تسليمهم إلى دار لأليتام

د األمور عدم انتقال الهوية اليزيدية إال من جانب األب، مما جعل الكثيرين يعتبرون أن األطفال غرباء. والعقدة األخرى هي  ّ                                                                                                               وما يعق        
                                 ً                    التي تنص على أن الطفل يسجل تلقائيا  كمسلم إذا كان أحد  )2016( 3ن قانون بطاقة الهوية الوطنية العراقية رقم م 26المادة 

. وكان ذلك بمثابة تذكير للسكان اليزيديين بأن هويتهم على وشك حاستثناء لألطفال المولودين من االغتصاب               ً    الوالدين مسلما ؛ وال
تهن.الزوال. هذه األطر الطائفية والجن ّ     سانية بطبيعتها تساهم في تعريض النساء والفتيات لمزيد من المخاطر وترسيخ من تبعي                                                                               

 .Moussa, 2018 أ. :اتمالحظ
 .Callamachi, 2016 .ب
 .69، الفقرة A/HRC/32/CRP.2 "اليزيديينداعش ضد  جرائم"مجلس حقوق اإلنسان عن  تقريرالمرجع نفسه؛ و .ج
 .Callamachi, 2016 .د

 .73، الفقرة .2HRC/32/CRP .ھ
 .Yazda and The Free Yezidi Foundation, 2015 .و
 .2019مارس /، آذارالعراقتقرير منظمة هيومن رايتس واتش إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن  .ز

 .4396الوقائع العراقية، العدد  صحيفةفي  المنشور، 2016لسنة  )3(قانون البطاقة الوطنية رقم يمكن النظر إلى  .ح

 2018-2011 :لي�يا 

في ليبيا، بدأت األزمة مع االنتفاضات العربية في 
. وأدت االنتفاضات إلى حرب 2011 فبراير/شباط

ل عسكري أجنبي، فضال  عن اإلطاحة                 ّ                  ً           أهلية، وإلى تدخ 
بالزعيم السابق معمر القذافي ووفاته في تشرين 

 .2011أكتوبر /األول

وفي أعقاب النزاع، تكاثرت الجماعات المسلحة التي 
زادت من استخدام العنف وولدت عدم استقرار واسع 

سبتمبر /بية. وفي أيلولالنطاق في جميع المناطق اللي
، هاجمت فصائل مسلحة متحالفة مع تنظيم 2012

القاعدة قنصلية الواليات المتحدة في بنغازي. وأدى 
ذلك إلى تكثيف أعمال العنف التي تصاعدت في عام 

لى نزاع مستمر حتى اليوم إ. وتطورت األمور 2014
بين الجماعات المتنافسة التي تسعى إلى السيطرة 

ن على أقاليم ّ  مختلفة. ويبي  التباين الجغرافي  4الشكل             
ن  ّ   في حدة النزاع في ليبيا على مر السنين، ويبي                                           

ة النزاع التي ت قاس على أساس الوفيات  5الشكل  ُ                      حد                 ّ  
 الناتجة عنه.

https://ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_32_CRP.2_ARABIC.pdf
https://ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_32_CRP.2_ARABIC.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/cedaw_iraq_treaty.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/cedaw_iraq_treaty.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/cedaw_iraq_treaty.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/105259/128690/F1377618310/gg0256.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/105259/128690/F1377618310/gg0256.pdf
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 2018-2003العراق، حدة العنف في  .3الشكل 

 

 :اتال لبيانات النزاعاأوبس جامعةبرنامج ل النزاعات ألحداثمجموعة البيانات الجغرافية  إلى        ً استنادا   ،سكواإلحسابات االمصدر: 
https://ucdp.uu.se/downloads/. 

ل العنف في لي�يا  .4الشكل   2018-2011 ،حسب المحافظاتب   ّ                 تحو 

 

 :اتال لبيانات النزاعاأوبس جامعةبرنامج ل النزاعات ألحداثمجموعة البيانات الجغرافية  إلى        ً استنادا   ،سكواإلحسابات االمصدر: 
https://ucdp.uu.se/downloads/. 
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 2018-2011حدة العنف في لي�يا،  .5الشكل 

 

 :اتال لبيانات النزاعاأوبس جامعةبرنامج ل النزاعات ألحداثمجموعة البيانات الجغرافية  إلى        ً استنادا   ،سكواإلحسابات االمصدر: 
https://ucdp.uu.se/downloads/. 

 

 2018-2011 :اليمن 

تعود جذور النزاع الحالي في اليمن إلى فشل العملية 
االنتقالية السياسية الرسمية في أعقاب االنتفاضات 

الشعبية. فقد انزلقت البالد في دوامة من عدم االستقرار 
. 2015بلغت ذروتها في حرب أهلية فعلية في عام 

إلى أن توسطت األمم  2016واستمر القتال حتى عام 
ألعمال العدائية لمدة شهر من أجل المتحدة في وقف ا

بدء محادثات سالم. لكن المحادثات انتهت بدون 
التوصل إلى اتفاق. ومنذ ذلك الحين، فشلت أي 

محاوالت أخرى من أجل إحالل السالم ولم يحقق أي 
طرف مكاسب حاسمة في ساحة المعركة، مما أدى إلى 

 إدامة النزاع والتسبب في أزمة إنسانية هائلة.

دى وجود العديد من الجماعات المتمردة كما أ
واإلرهابية إلى تدهور الوضع، حيث بات النزاع 

اآلن العديد من الفصائل والجبهات المختلفة،  يشمل
مما يجعل جهود التفاوض صعبة ألن االتفاقات 

ملزمة بالضرورة لجميع األطراف المعنية.  ليست
ينطوي النزاع على مجموعة متنوعة من      ً  حاليا ،

اعات المحلية المترابطة التي تشارك فيها قوى النز
 إقليمية ودولية تتنافس على النفوذ.

ن ّ  ويبي  التباين الجغرافي في حدة  6الشكل     
 7الشكل  ن                         ّ اليمن على مر السنين، ويبي   في النزاع
ة ّ  حد  ُ                 النزاع التي ت قاس بعدد الوفيات هذا                 
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ل العنف في اليمن  .6الشكل   2014-2011 ،حسب المحافظاتب   ّ                 تحو 

 
 :اتال لبيانات النزاعاأوبس جامعةبرنامج ل النزاعات ألحداثمجموعة البيانات الجغرافية  إلى        ً استنادا   ،سكواإلحسابات االمصدر: 

https://ucdp.uu.se/downloads/. 

 2018-2011حدة العنف في اليمن،  .7الشكل 

 

 :اتال لبيانات النزاعاأوبس جامعةبرنامج ل النزاعات ألحداثمجموعة البيانات الجغرافية  إلى        ً استنادا   ،سكواإلحسابات االمصدر: 
https://ucdp.uu.se/downloads/. 

900 

600 

300 

0 

رك
معا

ن ال
 ع

جة
نات

ت ال
فيا

الو
 

2004 2008 2012 2016 

     ً عنفا   األشد     ً عنفا   األقل

يدة د  َ    الح  ُ    

ة ج    َ � ح 
 صنعاء

2016-2017 2012-2013 2010-2011 

 تعز

   ّ إب  

يدة د  َ    الح  ُ    

ة ج    َ � ح 

 تعز

   ّ إب  

 صنعاء
يد د  َ   الح  ُ   

 

ة ج    َ � ح 

 تعز

   ّ إب  

 صنعاء

https://ucdp.uu.se/downloads/
https://ucdp.uu.se/downloads/


 



 قياس آثار 
التعرض للعنف 

 على زواج األطفال 
وخصوبة المراهقات

.6





47 

قياس آ�ار التعرض للعنف على زواج األطفال  .6
 وخصوبة المراهقات

معدالت زواج األطفال  .ألف
 الخصوبة ومعدالت

تعود هذه الدراسة إلى الوراء وتستخدم بيانات عن 
تاريخ الزواج والميالد من مسوح األسر المعيشية في 

 2003العراق وليبيا واليمن التي تم جمعها بين عامي 
وذلك لحساب معدالت زواج األطفال  2018و

 ومعدالت الخصوبة.

 وتستند الدراسة إلى ما يلي:

مؤشرات في المسوح العنقودية المتعددة ال )أ(
العراق التي نفذتها المكاتب اإلحصائية المركزية 

والكردية بدعم من اليونيسف في السنوات 
 ؛2018و 2011و 2006

مسوح المشروع العربي لصحة األسرة  )ب(
)PAPFAM(   جريت في ليبيا في عامي       � التي ا

 ؛2014و 2007
المسوح العنقودية المتعددة المؤشرات  )ج(

المكاتب اإلحصائية اليمنية بدعم نفذتها  التي
، والدراسة 2006اليونيسف في عام  من

االستقصائية الصحية والديمغرافية التي أجرتها 
وزارة الصحة العامة والسكان والجهاز المركزي 

 .2013لإلحصاء في اليمن في عام 

ويرد في المرفق المدرج في نهاية هذه الدراسة مزيد 
 المسوح.من المعلومات عن كل من هذه 

وتجمع هذه المسوح بيانات عن تاريخ الزواج األول 
 والعمر. وتتيح هذه البيانات تقدير اتجاهين مفيدين هما:

نسبة الزيجات قبل سن الثامنة عشرة بحسب  )أ(
 سنة الزواج؛

متوسط العمر عند الزواج األول بحسب  )ب(
 الزواج. سنة

المواليد األحياء وتشير الخصوبة السكانية إلى عدد 
ألي فئة من السكان. وعادة ما تجمع المسوح 

الديمغرافية والصحية بيانات استرجاعية عن 
 الوالدات خالل الزواج. تواريخ

وتشمل تواريخ الوالدات تواريخ ميالد جميع األطفال 
                                   ً                الذين أنجبتهم المرأة في حياتها، بدءا  من طفلها األول 

            ً ذه المسوح كال  وحتى وقت إجراء المسح. وتسجل ه
ُ                     من سنة وشهر الوالدة، كما ت جمع معلومات عن بقاء                          

ً                    الطفل على قيد الحياة. عادة  ما يتم جمع تواريخ                           
نة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن  ّ                                     الوالدات من عي              

 سنة وقت إجراء المسح. 49و 15بين 

ولحوسبة معدالت الخصوبة من تواريخ الوالدات ينبغي 
 :75ن المعلومات الضرورية وهيجمع ثالثة أنواع م

 األطفال؛ اتتواريخ والد )أ(
 ؛)أنجبت كانت قدإذا (تاريخ ميالد كل امرأة  )ب(
 .إجراء المسحتاريخ  )ج(
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تسمح هذه التواريخ بتحديد موقع األحداث 
التعرض حسب العمر والفترة والمجموعة.  وحوسبة

 ينمتغير بد من النظر في الحاالت، ال بعض وفي
 :وهما   ً   أيضا ،  ينضروري ينآخر

أخذ العينات لتصحيح  الترجيح فيمتغير  )أ(
نات  ّ     العي  بعض  التي تزيد أو تنقص من تمثيل   

نة أو  ّ       النساء بسبب تصميم العي  التباين في                      
 ؛76االستجابة معدل

ستخدم الذي جميع النساء،  متغير احتساب )ب( ُ       ي 
لحوسبة معدالت الخصوبة على أساس العمر 

ا تقتصر العينة على النساء لجميع النساء عندم
 .77الالتي سبق وتزوجن

                        ً      ً  دل الخصوبة اإلجمالي مقياسا  شائعا     ّ    يشك ل مع
ف بعدد األطفال الذين تنجبهم  � ر  للخصوبة الحالية، ويع

 تنجبأ حال نهاية سنوات اإلنجاب في حتىالمرأة 
معدالت الخصوبة الحالية وفق خالل تلك السنوات 

 عمر. لكل

تواريخ  مسوحذلك، تجمع هذه الباإلضافة إلى 
جريت معهن مقابالت                     � لجميع النساء الالتي ا   اتالوالد

بد  والفي تاريخ إجراء المقابلة.  كن متزوجاتوالالتي 
اريخ ميالد وت عنمعلومات كاملة ودقيقة من جمع 

ُ      ت عتبر ألنها ها نوتاريخ كل والدة حية حقق نساءال
الخصوبة. حاسمة إلجراء التقدير الصحيح التجاهات 

لتحليالت النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين ا تناولتو
 طابقةضمن فئة العنف المبوضعهن سنة  39و 15

قمن فيها. ويرد في ال ةالمحافظ بحسب ُ                     التي ي   مرفق     
مزيد من المعلومات  المدرج في نهاية هذه الدراسة

 .كل من هذه المسوحعن 

ربعة تحليالت وصفية أل وتقدم هذه الدراسة
حسب ب                ً تم تصنيفها أيضا  ديمغرافية  ساتقيا
. وهذه القياسات التعرض للنزاعات فئة

 :هي الديمغرافية

 اتجاهات زواج األطفال؛ )أ(
 اتجاهات العمر عند الزواج األول؛ )ب(
 جمالية؛إلمعدالت الخصوبة ا )ج(
 حسب العمر.بمعدالت الخصوبة  )د(

 زواج األطفال في العراق .باء

دعم النظام العراقي خدمات تنظيم ، 2003قبل عام 
، حدث تدهور 2003وبعد عام  .78األسرة بشكل ناشط

 ةالطائفي نزعاتعام في وضع المرأة بسبب تفاقم ال
، وزيادة مستوى الخطر الحقيقي ةالمحافظ ةوالديني

ر خارج المنزل ّ              والمتصو  العنف في  اندالعومع  .79      
، أدى انعدام األمن الجسدي والقيود 2003 عام
فروضة على التنقل، إلى جانب الفقر والبطالة الم

المستشريين، إلى ارتفاع حاالت زواج األطفال بين 
فكان من الطبيعي أن . لهن األمن بغية توفيرالفتيات 

ذلك إلى حاالت من الحمل المبكر تجاوزت  يؤدي
 .80كان يمكن أن يحدث في غياب الحرب ما

يانات مجموعة الب توفرة فيوباستخدام البيانات الم
ال اأوبسجامعة برنامج ل ألحداث النزاعاتالجغرافية 

، تم تجميع البيانات في أربع فئات اتلبيانات النزاع
لى الجوالت إ      ً  استنادا  و .81مستوى العنف بحسب

العنقودية المتعددة المؤشرات  مسوحالثالث من ال
 ،)2018و 2011و 2006(في العراق جريت       � التي ا  

جن قبل سن  تم ّ           حساب نسبة النساء اللواتي تزو                             
ن و                ً               الثامنة عشرة وفقا  لسنة الزواج.  ّ   يبي   8الشكل   

، 1990زواج األطفال في العراق منذ عام  اتجاه
ن ّ  ويبي  اتجاه زواج األطفال في العراق  9الشكل     

ن لمستوى ا   ً  وفقا   1990عام  منذ ّ   لعنف. وتبي  الرسوم          
النسبة المئوية للنساء الالتي تزوجن قبل  البيانية

 الثامنة عشرة في كل سنة. سن

في  االتجاهات في زواج األطفال 9الشكل يصف 
، 1990. فمنذ عام 1990سنة منذ عام  لكل قاالعر



49 

حصل تراجع تاريخي في زواج األطفال، حيث 
إلى  1990م في المائة في عا 40انخفض من حوالي 

على الصعيد  2003في المائة في عام  25حوالي 
مجموعات تقديرية  )أ( 9الوطني. ويعرض الشكل 

 2003من عام  ىاألول ،للعنف في فترتين منفصلتين
إلى عام  2014من عام  ةالثانيو 2006حتى عام 

. والسبب في تصنيف هذه المجموعات 2018
التحول في العنف الذي حدث بعد  معرفةالمنفصلة هو 

. فقد أدى التحول في العنف إلى تغيير 2014عام 
. العنف شديدة إلى العنف منخفضةالمحافظات من 

 النسبة اتجاهات بتقدير المجموعات هذه وسمحت
في سن الثامنة عشرة  للنساء المتزوجات المئوية

ن الرسوم البيانية أن  حسبب ّ                      سنة الزواج. وتبي                 
 شهدتزال ت تعاني من العنف ال المحافظات التي ال

جن  ً    ا  فيانخفاض ّ    النسبة المئوية للنساء اللواتي يتزو                                   
في سن الثامنة عشرة، في حين شهدت المحافظات 

لتأكيد والنسبة. هذه في  التي تعاني من العنف زيادة
ترد  الهيكلي نقطاعاالاختبارات جريت  � ا  هذه النتائج 

 .تفاصيلها في المرفق المدرج في نهاية هذه الدراسة

ل حسب باتجاهات زواج األطفال  10الشكل      ّ ويفص 
ة ال ّ     حد  لبيانات أن معدالت ا التدقيق فياع. ويكشف نز 

في المحافظات  2003زواج األطفال قفزت بعد عام 
اع، لكنها بقيت منخفضة في المحافظات نزالمنكوبة بال

تمرت المحافظات التي واس .82         ً تشهد عنفا   لمالتي 
ر من ال لم ّ        تتضر  اع بتسجيل اتجاه عام تنازلي نز   

معدالت زواج األطفال في السنوات التي أعقبت ل
 العراق بقيادة الواليات المتحدة. غزو

 2018-1990 ،ا�جاه زواج األطفال في العراق .8الشكل 

 
 .في العراق 2018و 2011و 2006 لألعوام العنقودية المتعددة المؤشرات       ً            استنادا  إلى المسوح سكوا،حسابات اإل المصدر:
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 2018-1990 ،في العراق مستوى العنفحسب با�جاه زواج األطفال  .9الشكل 

 
 .في العراق 2018و 2011و 2006 لألعوام العنقودية المتعددة المؤشرات المسوح       ً     استنادا  إلى سكوا،حسابات اإل المصدر:

ة: منخفضالالعنف مناطق دهوك والسليمانية وميسان؛  :طق بال عنفامن مالحظة: ّ   الحد   أربيل وكربالء وواسط والنجف والقادسية وذي قار والبصرة؛     
ة: متوسطالالعنف مناطق  ّ   الحد  ة:العنف مناطق كركوك وديالى واألنبار وبابل وصالح الدين؛      ّ   الشديد الحد   نينوى وبغداد.           

 2006-1990 خالل الفترتين تين زمنيتين لفترات العنفحسب مجموعب ا�جاه زواج األطفال في العراق .(أ) 9الشكل 
 2018-2007و

 
 .في العراق 2018و 2011و 2006 لألعوام العنقودية المتعددة المؤشرات المسوح       ً     استنادا  إلى سكوا،حسابات اإل المصدر:

ة: أربيل وكربالء وواسط والنجف والقادسية وذي قار  :1المجموعة مالحظة:  ّ                                                مناطق بال عنف: دهوك والسليمانية وميسان؛ مناطق العنف المنخفض الحد                                                                
ة: نينوى وبغداد. والبصرة؛ مناطق العنف ا ة: كركوك وديالى واألنبار وبابل وصالح الدين؛ مناطق العنف الشديد الحد  ّ                  لمتوسط الحد                                                                   ّ  مناطق  :2المجموعة           

ة: ديالى ودهوك والمثنى وذي ّ                           بال عنف: واسط والقادسية وميسان وأربيل والنجف والسليمانية؛ مناطق العنف المنخفض الحد  عنف الطق اوكربالء؛ من لبابوقار                                                                                  
ة متوسطال ّ  الحد  ة:عنف الطق ا: بغداد وكركوك وصالح الدين؛ من    ّ   الشديد الحد   .األنبارنينوى و           
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لكن باستخدام  ،9الشكل ، نستنسخ )أ( 9في الشكل 
العنف. فترات مختلفتين من زمنيتين مجموعتين 

، 2005-2003وفي أعقاب تصاعد العنف في الفترة 
ل العنف بشكل جذري من الناحية الجغرافية في    � تحو  

ن الشكل 2015العراق في عام  ّ         . ويبي  االتجاهات  )أ( 9     
زمنيتين السائدة في زواج األطفال في مجموعتين 

فهم اتجاهات زواج لالعنف فترات منفصلتين من 
ل  عبر السنيناألطفال  ّ   على نحو أفضل، إذ حدث تحو                         

ن 2014جغرافي ملحوظ في العنف منذ عام  ّ   . ويبي       
الزمنية لفترات  تشكيل المجموعاتإعادة  )أ( 9الشكل 

ادث. ومرة أخرى، تشير البيانات         ً          لعنف وفقا  آلخر الحوا
إلى أن زواج األطفال استمر في االنخفاض في 

 تتعرض للعنف. لمالمحافظات التي 

خدمت البيانات لتقدير ُ                     واست  متوسط سن الزواج     
ن فحسب مستوى العنف. ب خالل الفترات الزمنية ّ   يبي    

سنة  لكلاالتجاهات في سن الزواج األول  10الشكل 
ن  1990منذ عام  ّ   على الصعيد الوطني، ويبي  الشكل                       

المجموعات حسب باج األول االتجاه في سن الزو 11
العنف. ويتزايد متوسط سن الزواج الزمنية لفترات 
ولكنه ينخفض                   ً التي لم تشهد عنفا  في المحافظات 

يستنسخ و                  ً            المناطق األكثر تعرضا  للنزاعات.  في
، مع استخدام مجموعتين 11الشكل  )أ( 11 الشكل

ن االتجاهات ف ،لعنفلفترات امختلفتين  زمنيتين ّ            يبي    
يتين زمنالسائدة في الزواج األول في مجموعتين 

عبر فهم االتجاهات لالعنف فترات منفصلتين من 
ل جغراالسنين  ّ       بشكل أفضل، حيث حدث تحو  في                      

ن الشكل 2014ملحوظ في العنف منذ عام  ّ         . ويبي       
الزمنية لفترات  تشكيل المجموعاتإعادة  )أ( 11

        ً                                       لعنف وفقا  آلخر الحوادث. مرة أخرى، تشير البيانات ا
إلى أن متوسط العمر لدى الزواج األول استمر في 

ض للعنف.تت التي لماالرتفاع في المحافظات  ّ         عر    

 2018-1990 ،الزواج األول في العراق عندا�جاه العمر  .10الشكل 

 

 .في العراق 2018و 2011و 2006 لألعوام العنقودية المتعددة المؤشرات المسوح       ً     استنادا  إلى سكوا،حسابات اإل المصدر:
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 2018-1990 ،العنف في العراقمستوى حسب بمتوسط سن الزواج  .11الشكل 

 
 .في العراق 2018و 2011و 2006 لألعوام العنقودية المتعددة المؤشرات المسوح       ً     استنادا  إلى سكوا،حسابات اإل المصدر:

ة: منخفضالالعنف مناطق ان؛ سدهوك والسليمانية ومي :طق بال عنفامنمالحظة:  ّ   الحد   أربيل وكربالء وواسط والنجف والقادسية وذي قار والبصرة؛     
ة: متوسطالالعنف مناطق  ّ   الحد  ة:العنف مناطق كركوك وديالى واألنبار وبابل وصالح الدين؛      ّ   الشديد الحد   نينوى وبغداد.            

 2006-1990 خالل الفترتين العنف في العراق تين زمنيتين لفتراتحسب مجموعبمتوسط سن الزواج  .(أ) 11الشكل 
 2018-2017و

 
 .في العراق 2018و 2011و 2006 لألعوام العنقودية المتعددة المؤشرات المسوح       ً     استنادا  إلى سكوا،حسابات اإل المصدر:

ة: أربيل وكربالء وواسط والنجف والقادسية وذي قار  :1المجموعة  مالحظة: ّ                                                مناطق بال عنف: دهوك والسليمانية وميسان؛ مناطق العنف المنخفض الحد                                                                
ة: نينوى وبغداد.  ة: كركوك وديالى واألنبار وبابل وصالح الدين؛ مناطق العنف الشديد الحد  ّ                  والبصرة؛ مناطق العنف المتوسط الحد                                                                   ّ  مناطق  :2المجموعة                                 

ة: ديالى ودهوك والمثنىبال  ّ                       عنف: واسط والقادسية وميسان وأربيل والنجف والسليمانية؛ مناطق العنف المنخفض الحد   طق العنفابابل وكربالء؛ منوقار  ذيو                                                                              
ة متوسطال ّ  الحد  ة:طق العنف ا: بغداد وكركوك وصالح الدين؛ من    ّ   الشديد الحد    .األنبارنينوى و           
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 زواج األطفال في لي�يا جيم.

جريت                    � دة من المسوح التي ا                      َ تسمح البيانات المستم  
 )2014و 2007(ضمن المشروع العربي لصحة األسرة 

بحساب نسبة النساء المتزوجات قبل سن الثامنة 
        ً                                  عشرة وفقا  لسنة الزواج. وباستخدام البيانات 

مجموعة البيانات الجغرافية ألحداث  في المتوفرة
لبرنامج جامعة أوبساال لبيانات النزاعات،  النزاعات

. 83             ً              أربع فئات وفقا  لمستوى العنف شكيلت يتم
حسب هذا المؤشر عبر تصنيف النسبة المئوية  ُ                                         وي   

للزيجات التي تحدث قبل سن الثامنة عشرة، 
سنة الزواج. وتشير هذه التقديرات إلى أن  بحسب

في المائة  20زواج األطفال انخفض من حوالي 
في المائة.  5إلى أقل من  1990عام  في

ل  النسبة وبهذه                           ّ  تصبح ليبيا الدولة التي تسج 
أدنى النسب المئوية لزواج األطفال في  إحدى

 .العربية المنطقة

لكن لوحظت زيادة طفيفة في زواج األطفال بعد 
ن في 2011 عام ّ      ، على النحو المبي  رت و. 12الشكل                  ّ    غي   

 20ليبيا القانون لرفع الحد األدنى لسن الزواج إلى 
. وهو ينطبق على اإلناث والذكور 1984سنة في عام 

ّ                                     ن  القانون، يبدو أن اإلنفاذ قد ساهم في            َ وفي أعقاب س  
ر، حتى  اعات نزال على أثر                   ّ       خفض معدالت زواج القص 

عزى تراجع الزواج المبكر فقط  العنيفة. وال ُ                             يمكن أن ي          
إلى تغيير القانون، إذ صاحبت هذا التغيير زيادة كبيرة 

سيما  في فرص حصول المرأة الليبية على التعليم، وال
 الزيادة الكبيرة في فرص الحصول على التعليم العالي.

 2013-1990 ،ا�جاه زواج األطفال في لي�يا .12الشكل 

 
 .2014و 2007 في ليبيا في العامين المشروع العربي لصحة األسرة جريت ضمن             � المسوح التي ا         ً     استنادا  إلى سكوا،حسابات اإلالمصدر: 
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 2013-1990 ،في لي�يا مستوى العنفحسب با�جاه زواج األطفال  .13الشكل 

 
 .2014و 2007 في ليبيا للعامين المشروع العربي لصحة األسرة جريت ضمن             � المسوح التي ا         ً     استنادا  إلى سكوا،حسابات اإل المصدر:

 الجبل الغربي؛ وطرابلس وترهونة والشط /سبهاوجفرة ال/سرتو اجدابيوأالجبل األخضر ودرنة وطبرق  :طق بال عنفامن مالحظة:
ة: منخفضالالعنف مناطق  ّ   الحد  ة: متوسطالالعنف مناطق ر؛ يراتة وقصر بن غشصمووادي الحياة ومرزق وزوارة      ّ   الحد   الكفرة؛ /بنغازي والواحات    
ة:العنف مناطق  ّ   الشديد الحد   رة وزوارة.اجفالالمرقب و           

 2013-1990 ،الزواج األول في لي�يا عندا�جاه السن  .14الشكل 

 
 .2014و 2007 في ليبيا في العامين المشروع العربي لصحة األسرة جريت ضمن           � مسوح التي ا  ال       ً     استنادا  إلى سكوا،حسابات اإلالمصدر: 
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 2013-1990 ،في لي�يابحسب مستوى العنف الزواج األول  عندا�جاه السن  .15الشكل 

 
 .2014و 2007 في ليبيا للعامين المشروع العربي لصحة األسرةجريت ضمن              � المسوح التي ا         ً     استنادا  إلى سكوا،حسابات اإلالمصدر: 
 الجبل الغربي؛ وطرابلس وترهونة والشط /سبهاوجفرة ال/سرتو اجدابيوأالجبل األخضر ودرنة وطبرق  :طق بال عنفامن مالحظة:

ة: منخفضالالعنف مناطق  ّ   الحد  ة: متوسطالالعنف مناطق ر؛ يراتة وقصر بن غشصمووادي الحياة ومرزق وزوارة      ّ   الحد   الكفرة؛ /بنغازي والواحات    
ة:العنف مناطق  ّ   الشديد الحد   رة وزوارة.اجفالالمرقب و           

 

وبالمثل، ال تظهر فروق ذات داللة إحصائية في انتشار 
ن  ّ   زواج األطفال بحسب مستوى العنف، على النحو المبي                                              

ن القانون 13الشكل في  ً                    َ          . عالوة  على ذلك، يبدو أن س       
           ً                 قد رفع أيضا  متوسط سن الزواج  1984في عام  10 رقم

 26.5إلى  1990سنة في عام  21األول في ليبيا، من 
ن ذلك في 2013سنة في عام  ّ          . ويتبي  ن 14الشكل        ّ   . ويبي       

سن الزواج األول بحسب مستوى العنف  15الشكل 
 بدون فروق ذات داللة إحصائية بين هذه االتجاهات.

لكن من الواعد أن تكون مأسسة القانون وإنفاذه 
ثقافة زواج األطفال را بشكل جذري   � غي   قد

على مدى السنوات الثالثين الماضية.  وممارسته

، 2014اشتدت حدة النزاع منذ عام  وفيما
أي بيانات إضافية للمسوح لتقييم  جمع يتم لم
ر على معدل زواج               � ض للنزاع قد أث       � التعر   كان إذا ما

في ليبيا، على الرغم من أن األدلة  األطفال
 تفيد بذلك. المتواترة

 زواج األطفال في اليمن .دال

اع، واجه اليمن الفقر الواسع نزحتى قبل ال
وانعدام األمن الغذائي والتدهور البيئي.  االنتشار

ّ   اع من مأزق الفقر الحالي وتسب ب نزضاعف ال وقد                            
 بأزمة إنسانية هائلة.
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عالوة على ذلك، لدى اليمن أعلى معدالت انتشار 
تجاوزه ي األطفال في المنطقة العربية، وال زواج
نظر  .84موريتانياوالسودان والصومال  سوى ُ     وي   

رفممارسة زواج األطفال في اليمن على أنها  إلى  ُ   ع 
أن الدافع وراء ذلك هو  اجتماعي ثقافي؛ غير

المساواة بين الجنسين والتمييز المنهجي  عدم
الفتيات. وهذه الممارسة منتشرة على نطاق واسع  ضد

يعترف بالحد  البلد الفي جميع المناطق، حيث أن 
 األدنى لسن الزواج.

حسب االتجاه في زواج األطفال باستخدام بيانات  ُ                                           وي   
 2006المتعدد المؤشرات لعام  المسح العنقوديمن 

والدراسات االستقصائية الديمغرافية والصحية 
 توفرة في. كذلك، وباستخدام البيانات الم2013 لعام

 لنزاعاتألحداث امجموعة البيانات الجغرافية 

، تم تجميع اتال لبيانات النزاعاأوبسجامعة برنامج ل
ن  .85                         ً              البيانات في أربع فئات وفقا  لمستوى العنف ّ   ويبي     

في                              ٌ أن االتجاه في زواج األطفال آخذ   16الشكل 
في  74حيث حصل حوالي  1990النخفاض منذ عام ا

المائة من الزيجات قبل سن الثامنة عشرة، إلى حوالي 
 .2012في المائة في عام  60

ض للعنف وتدهور الدولة من              � وقد زاد التعر  
الفتيات في سن الطفولة في اليمن.  زواج خطر
تصاعدت أعمال العنف بشكل كبير منذ عام  وقد

ن و، تلتها حالة من الفوضى المؤسسية. 2015 ّ   يبي    
زواج األطفال بحسب مستوى العنف.  17الشكل 

 في االنخفاض                           ً حين أن هذا االتجاه كان آخذا   وفي
ر في                � ، يبدو أنه يتغي  1990باطراد منذ عام 

                    ً  المحافظات األكثر عنفا .

 2012-1990 ،ا�جاه زواج األطفال في اليمن .16الشكل 

 
  .في اليمن 2013لعام  االستقصائية الديمغرافية والصحية ةوالدراس 2006 لعام العنقودي المتعدد المؤشرات المسح       ً     استنادا  إلى سكوا،حسابات اإل المصدر:
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 2012-1990 اليمن،في  مستوى العنفحسب با�جاه زواج األطفال  .17الشكل 

 
 .في اليمن 2013 لعام االستقصائية الديمغرافية والصحية ةوالدراس 2006 لعام العنقودي المتعدد المؤشرات المسح       ً     استنادا  إلى سكوا،حسابات اإلالمصدر: 
ة: منخفضالمناطق العنف : مالحظة ّ   الحد   والضالععمران والمهرة وويت حالمولحج وعدن وصنعاء وصعدة وذمار و حديدةالوحجة والجوف وتعز وإب     

ة: متوسطالالعنف  مناطقرماح؛ و ّ   الحد  ة:الالعنف  ةمنطقمأرب؛ وشبوة وحضرموت والبيضاء ومدينة صنعاء      ّ   شديد الحد   ن. َ ي    ْ أب           

 2012-1990 ،الزواج األول في اليمن عندا�جاه السن  .18الشكل 

 
  في اليمن. 2013االستقصائية الديمغرافية والصحية لعام  ةوالدراس 2006العنقودي المتعدد المؤشرات لعام  المسح إلى        ً استنادا   سكوا،حسابات اإلالمصدر: 
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ن  ّ   وبالمثل، يبي   االتجاهات في سن 18الشكل            
                        ً      األول. يشير هذا الشكل أيضا  إلى  الزواج

ن تباطؤا  في      ٍ مثير      ٍ نمط   ّ        ً     للقلق، حيث يبي               
في السن عند الزواج األول  التصاعدي االتجاه

 .2011عام  بعد

فرضية أن العنف هو القوة  19الشكل يؤكد 
رة، حيث أن                       � وراء هذه األنماط المتغي   الدافعة

سن الزواج األول السائدة في  اتجاهات

لعنف األعلى التي تشهد مستويات ا المحافظات
 .2006في االنخفاض منذ عام      ٌ آخذة  

حتى اآلن، لم يتم جمع أي بيانات استقصائية إضافية 
تتسبب في اليمن لتقييم ما إذا كانت طفرة العنف 

ر اتجاهات زواج األطفال والعمر عند الزواج    � تغي  ب
ا تبعث على األول، ولكن األدلة اإليحائية المقدمة هن

مستويات مقلقة     ً أصال   سجلبلد ي شأنالقلق الشديد ب
من زواج األطفال.

 2012-1990 ،في اليمن لمستوى العنف               ً  الزواج األول وفقا   عندا�جاه السن  .19الشكل 

 

 .في اليمن 2013 لعام االستقصائية الديمغرافية والصحية ةوالدراس 2006 لعام العنقودي المتعدد المؤشرات المسح       ً     استنادا  إلى سكوا،حسابات اإلالمصدر: 
ة: منخفضالمناطق العنف : مالحظة ّ   الحد   والضالععمران والمهرة وويت حالمولحج وعدن وصنعاء وصعدة وذمار و حديدةالوحجة والجوف وتعز وإب     

ة: متوسطالالعنف  مناطقرماح؛ و ّ   الحد  ة:الالعنف  ةمنطقمأرب؛ وشبوة وحضرموت والبيضاء ومدينة صنعاء      ّ   شديد الحد   ن. َ ي    ْ أب           
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  هاجمالية وا�جاها�إلا�جاهات الخصوبة ا .7
 حسب العمرب

ل الخصوبة  دراسةال هحسب هذت ّ           معد    
 15اللواتي تتراوح أعمارهن بين  للنساء جماليإلا

المتاحة في العراق  المسوحجميع  في سنة 39و
دة من                       َ وتغطي التقديرات المستم   واليمن. وليبيا

. والسبب وراء 2017-1996التحليالت الفترة 
هو أن أكبر النساء  الزمنية هذه الفترة اختيار

معت    ً سنا   تهن في هذه اتواريخ والد        ُ   الالتي ج 
المقابلة،  عند إجراءسنة  49 كان عمرهن المسوح

 سنة قبل ذلك بعشر 39سن  وبالتالي كن في
 .86سنوات

ّ  حسب العمر عد  بوتتطلب حوسبة معدالت الخصوبة             
ض ضمن الفئات العمرية ولفترة                   � األحداث وقياس التعر  

محددة. وعادة ما تجري حوسبة هذه المعدالت 
 )بين أعمار محددة(حسب الفئات العمرية الخمسية ب

 .87مسحللسنوات الثالث السابقة لل

 2016-1996في العراق،  معدل الخصوبة اإلجمالي .20الشكل 

 
  في العراق. 2018و 2011و 2006 لألعوام العنقودية المتعددة المؤشرات مسوحال فيية المعيش إلى بيانات األسر  ً ا  استناد ،حسابات اإلسكواالمصدر: 
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جمالية إلا�جاهات الخصوبة ا .ألف
 حسب العمر في العراق، ب هاوا�جاها�

1996-2017 

ن  ّ   يبي  ل الخصوبة اإلجمالي  20الشكل    ّ                   اتجاه معد          
سنة  39و 15للنساء الالتي تتراوح أعمارهن بين 

. وقد جرت 2017-1996العراق في الفترة  في
حوسبة هذه المعدالت باستخدام بيانات وفرتها ثالث 

لفة من المسوح العنقودية المتعددة جوالت مخت
جريت في العراق في السنوات                � المؤشرات التي ا  

. وفي أعقاب الغزو الذي 201888و 2011و 2006
، 2003مارس /قادته الواليات المتحدة في آذار

حدثت زيادة معتدلة في معدل الخصوبة اإلجمالي 
ل في الفترة 2006حتى عام  ّ             ؛ ثم استقر المعد                  

. ولفهم 2010فض بعد عام وانخ 2007-2010
االرتفاع في الخصوبة، جرى تفكيك المعدالت 

اإلجمالية للخصوبة إلى معدالت بحسب العمر كما هو 
ن في  ّ      مبي  . ويسمح هذا التفكيك بتحديد 21الشكل   

الفئة العمرية التي شهدت أكبر تغيير في الخصوبة 
 21الشكل . ويعرض 2017-1996خالل الفترة 

نساء الخصوبة بحسب العمر لدى ال اتجاهات معدالت
-30و 29-25و 24-20و 19-15في الفئات العمرية 

سنة. وتكشف البيانات عن زيادة كبيرة  39-35و 34
 2003في معدالت الخصوبة بحسب العمر بعد عام 

سنة، في حين  24-20و 19-15عند الفئات العمرية 
انخفضت معدالت الخصوبة بحسب العمر أو استقرت 

نساء. وتكشف                    ً             لدى الفئات األكبر سنا  األخرى من ال
دة من المسح العنقودي المتعدد                َ البيانات المستم  
عن اتجاه نحو االنخفاض في  2018المؤشرات لعام 

الخصوبة لدى النساء من جميع الفئات العمرية بعد 
. وفي حين أن فترات الثقة في المسحين 2011عام 

تتداخل بالنسبة  2018و 2011العنقوديين لعامي 
ت معدالت الخصوبة بحسب                ً     للفئات األكبر سنا ، بد

 19-15العمر أعلى بكثير بالنسبة للفئتين العمريتين 
حول  2018سنة في المسح العنقودي لعام  24-20و

 .89سنوات التداخل

 2017-1997 في العراق، حسب العمربالخصوبة  تمعدال .21الشكل 

 
 في العراق. 2018و 2011و 2006 لألعوام العنقودية المتعددة المؤشرات مسوحالفي ية المعيش إلى بيانات األسر  ً ا  استناد ،حسابات اإلسكواالمصدر: 
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ن  ّ   يبي  حسب بر في معدالت الخصوبة      � التغي   22الشكل   
. وبمقارنة مختلف االتجاهات 1997العمر منذ عام 

، يصبح من الواضح أن الشابات هن ؤشرمب مرتبطةال
الالتي شهدن أكبر ارتفاع في النسبة المئوية للخصوبة 

 Cetorelli. وتؤكد دراسة 2010و 2003بين عامي 

هذا االرتفاع الكبير وتبرهن أن ارتفاع خصوبة  )2014(
سنة في  19و 15النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين 

ل، وأن السبب هذه الفترة في العراق لم يسبق له مثي
. فقد 2003الرئيسي لذلك زيادة زواج األطفال بعد عام 
في المائة  26ارتفع معدل الخصوبة بحسب العمر بنسبة 

 سنة. 24-20في المائة للفئة  33و 19-15للفئة العمرية 

ث انخفاض ملحوظ في وتجدر اإلشارة إلى حد
بعد عام  اتجاهات الخصوبة لجميع الفئات العمرية

 39و 20بين وفيما شهدت الفئات العمرية  . لكن،2010
      ً      ً                          انخفاضا  كبيرا  في مستوى الخصوبة في عام  سنة

، 1997عام ما كانت عليه في بالمقارنة مع  2017
أصغر الفئات العمرية إلى مستويات الخصوبة  عادت
 .1997لعام 

بحسب مستوى البيانات على مجموعات  تقسيمعند و
 2010ظ أن الخصوبة تنخفض بعد عام   َ الح  يالعنف، 

 جميع المناطق. في

 2017-1997 )،بمؤشر مرتبطة(العمر في العراق حسب بالخصوبة  تمعدال .22الشكل 

 
 في العراق. 2018و 2011و 2006 لألعوام العنقودية المتعددة المؤشرات مسوحالفي ية المعيش إلى بيانات األسر  ً ا  استناد ،حسابات اإلسكواالمصدر: 
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 في العراقالعنف مستوى  اتحسب مجموعبمعدل الخصوبة اإلجمالي  .23الشكل 

 

 في العراق. 2018و 2011و 2006                     ً                                                                        حسابات اإلسكوا، استنادا  إلى بيانات األسر المعيشية في المسوح العنقودية المتعددة المؤشرات لألعوام المصدر: 

 الخصوبة بحسب العمر في محافظات العراق الخالية من العنفمعدالت  .(أ) 23الشكل 

 
 في العراق. 2018و 2011و 2006                     ً                                                حسابات اإلسكوا، استنادا  إلى المسوح العنقودية المتعددة المؤشرات لألعوام المصدر: 
 المناطق الخالية من العنف: دهوك والسليمانية وميسان. مالحظة:
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ن الشكل  ّ         يبي  حسب بمعدالت الخصوبة  )أ( 23  
محافظات في  2018-2008في الفترة  العمر

البياني م سيشير الروالخالية من العنف.  العراق
حسب العمر استمرت بمعدالت الخصوبة  أن إلى

بالنسبة للفئات العمرية  2015باالنخفاض بعد عام 
        ً                                       األكبر سنا ، بينما ظلت ثابتة بالنسبة ألصغر الفئات 

 سنة. 19-15العمرية 

ن الشكل  ّ         يبي  حسب بمعدالت الخصوبة  )ب( 23  
العراق محافظات  في 2018-2008في الفترة  العمر

ةمنخفض  العنفحيث  ّ  الحد   البيانيالرسم . ويشير    
حسب العمر أخذت بأن جميع معدالت الخصوبة  إلى

 .2015بعد عام       ً         ً اتجاها  تنازليا  

ن الشكل  ّ         يبي  حسب العمر بمعدالت الخصوبة  )ج( 23  
العراق حيث محافظات  في 2018-2008في الفترة 

ةمتوسط  العنف ّ  الحد  أن  إلى الرسم البياني. ويشير    
 ً  ها  حسب العمر أخذت اتجابجميع معدالت الخصوبة 

، ولكن كانت ملحوظة أكثر 2015      ً          تنازليا  بعد عام 
سنة،  34-30و 29-25و 24-20بالنسبة للفئات العمرية 

 39-35و 19-15 تينالعمري تينلفئااتجاه  كان بينما
 . ً ا  ضاانخفأقل  سنة

ن الشكل  ّ         يبي  حسب العمر بمعدالت الخصوبة  )د( 23  
العراق حيث محافظات في  2018-2008في الفترة 

إلى أن  الرسم البيانييشير و. مرتفع لعنفا مستوى
                       ً  حسب العمر ظلت ثابتة نوعا  بمعدالت الخصوبة جميع 

كانت بعد أن  2015بعد عام  ما لجميع الفئات العمرية
 .2015-2008          ً        ً            شهدت اتجاها  تنازليا  في الفترة قد 

في لم تتزايد ومن المثير لالهتمام أن الخصوبة 
، 2015ارتفاع مستوى العنف في عام  أعقاب
في زواج األطفال في المسجلة زيادة من ال بالرغم

مألوف بين  غيرتزامن هكذا لوحظ الفترة نفسها. و
واالنخفاض في زواج األطفال معدالت  االرتفاع في

 الخصوبة.معدالت 

ة معدالت الخصوبة بحسب العمر .(ب) 23الشكل  ّ  في محافظات العراق حيث العنف منخفض الحد                                        

 
 في العراق. 2018و 2011و 2006                     ً                                                حسابات اإلسكوا، استنادا  إلى المسوح العنقودية المتعددة المؤشرات لألعوام المصدر: 

ة: أربيل وكربالء وواسط والنجف والقادسية وذي قار والبصرة.مالحظة:  ّ                                                        مناطق العنف المنخفض الحد                          
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ةمعدالت الخصوبة بحسب العمر في محافظات العراق حيث العن .(ج) 23الشكل  ّ  ف متوسط الحد              

 
 في العراق. 2018و 2011و 2006                     ً                                                حسابات اإلسكوا، استنادا  إلى المسوح العنقودية المتعددة المؤشرات لألعوام المصدر: 

ة: كركوك وديالى واألنبار وبابل وصالح الدين.مالحظة:  ّ                                          مناطق العنف المتوسط الحد                          

ة معدالت الخصوبة بحسب العمر في محافظات العراق حيث العنف (د). 23الشكل  ّ  شديد الحد           

 
 في العراق. 2018و 2011و 2006                     ً                                                حسابات اإلسكوا، استنادا  إلى المسوح العنقودية المتعددة المؤشرات لألعوام  المصدر:

ة: نينوى وبغداد. مالحظة: ّ                 مناطق العنف الشديد الحد                         
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جمالية إلا�جاهات الخصوبة ا .باء
، لي�ياحسب العمر في ب هاوا�جاها�

1996-2013 

اتجاه معدل الخصوبة االجمالي لدى  24الشكل ن    ّ يبي  
          ً           سنة، محسوبا  باستخدام  39و 15المرأة الليبية بين 

 2007 يعامجريت ل      � التي ا  ألسر المعيشية ا مسوح
ضمن المشروع العربي لصحة األسرة.  2014و
نو ّ  يبي  ظة في معدل زيادة ملحو الرسم البياني   

 3.2إلى  2007في عام  2.8الخصوبة اإلجمالي من 
ضافي من بيانات إلق ا     � التحق  ويبرهن . 2014في عام 

معدالت ارتفاع حسب العمر أن بمعدالت الخصوبة 
 من الفئات العمريةلدى النساء  بحسب العمرالخصوبة 

دفع نحو هذا يي ذال وسنة ه 34-30و 29-25و 20-24

، على النحو لخصوبة اإلجماليةالتصاعدي ل االتجاه
ن في  ّ      المبي   .25الشكل     

في االزدياد                                    ٌ تؤكد البيانات أن الخصوبة كانت آخذة  
؛ لكن االرتفاع ءلنسالبالنسبة لجميع الفئات العمرية 

جلاألكبر والمطلق  الفئتين لدى النساء في   ُ  س 
ارتفع معدل  فقد. سنة 29-25و 24-20 العمريتين
 24و 20نساء الالتي تتراوح أعمارهن بين خصوبة ال
إلى  2007والدة لكل ألف امرأة في عام  73.7سنة من 

بزيادة ، أي 2014والدة لكل ألف امرأة في عام  80
كما ارتفع معدل خصوبة في المائة.  10 بلغت واضحة

والدة  157.1سنة من  29-25الفئة العمرية  النساء في
لكل ألف امرأة في  والدة 182.9لكل ألف امرأة إلى 

 في المائة. 16، أي بزيادة قدرها 2014عام 

 2013-1996 ،لي�يا في ةالخصوبة اإلجمالي اتا�جاه .24الشكل 

 
 .2014و 2007 لعامي ضمن المشروع العربي لصحة األسرة في ليبياجريت       � التي ا  ية المعيش األسر مسوحإلى بيانات   ً ا  استناد ،حسابات اإلسكواالمصدر: 
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 2013-1996 ،لي�يا فيحسب العمر بالخصوبة  تمعدال .25الشكل 

 
 .2014و 2007 لعامي ضمن المشروع العربي لصحة األسرة في ليبياجريت       � التي ا  ية المعيش األسرمسوح إلى بيانات   ً ا  استناد ،حسابات اإلسكواالمصدر: 

 2013-1996 ،لي�يا في )بمؤشر مرتبطة(بحسب العمر الخصوبة  تمعدال .26الشكل 

 
 .2014و 2007 لعامي األسرة في ليبياضمن المشروع العربي لصحة جريت       � التي ا  ية المعيش األسر مسوحإلى بيانات   ً ا  استناد ،حسابات اإلسكواالمصدر: 
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ن  ّ   يبي  ر النسبي في معدالت خصوبة      � التغي   26الشكل   
. ويتضح من 1997المرأة الليبية بحسب العمر لعام 

الرسم البياني أن أكبر زيادة في معدالت الخصوبة 
حدثت بالفعل في صفوف النساء ضمن الفئتين 

من الجدير ذكره أن سنة. و 34-30و 24-20العمريتين 
سنة  19و 15أصغر فئة عمرية من النساء أي بين 

        ً                                   ً     شهدت أيضا  من الناحية النسبية زيادة كبيرة جدا  في 
أن القيمة المطلقة لهذا التغيير ضئيلة  الخصوبة؛ غير
 10ر من سبع والدات لكل ألف امرأة إلى              � حيث أنها تتغي  

 والدات لكل ألف امرأة.

جمالية إلاا�جاهات الخصوبة  .جيم
حسب العمر في اليمن، ب هاوا�جاها�

2004-2013 

خدمت الدراسة االستقصائية الديمغرافية  ُ                                     است    
لحوسبة اتجاه  2013في اليمن لعام  والصحية

الخصوبة اإلجمالية لدى النساء الالتي  معدالت
سنة، على النحو  39و 15أعمارهن بين  تتراوح

ن ّ  المبي  . ويبلغ معدل الخصوبة 27الشكل في      
أطفال لكل امرأة،  4.4اإلجمالي في اليمن 

، عندما كان 1997عام  انخفاض كبير منذ وهو
أطفال لكل امرأة. فقد انخفضت  6.5المعدل 

طراد بين النساء في جميع الفئات الخصوبة با
العمرية على مدى العقدين الماضيين. ولوحظ 

 العمر انخفاض كبير في معدالت الخصوبة بحسب
. 90قبل عشر سنوات من إجراء الدراسة االستقصائية

ن  ّ   ويبي  في  أن االنخفاض المطرد 27الشكل    
ما يبدو  استقر على الخصوبة اإلجمالية قد معدالت
 .2008 بعد عام

ن  ّ   يبي  معدالت الخصوبة بحسب العمر  28الشكل   
 15للنساء اليمنيات الالتي تتراوح أعمارهن بين 

 سنة. واالتجاهات بدت مستقرة مع تقلبات قليلة 39و
 مماثلة لتلك التي لوحظت في اتجاه الخصوبة

للبيانات  أن إجراء مزيد من التحليل اإلجمالية. غير
سنة شهدت  19-15يكشف أن أصغر الفئات العمرية 
، 2008-2006الفترة  أكبر انخفاض في الخصوبة في

ن في  ّ      على النحو المبي   .29الشكل               

 2013-2004 ،اليمن ة فيالخصوبة اإلجمالي اتا�جاه .27الشكل 

 
  .2013لعام في اليمن  االستقصائية الديمغرافية والصحية ةالدراسبيانات        ً     استنادا  إلى ،سكواإلحسابات االمصدر: 
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وتجدر اإلشارة إلى أن معدالت الخصوبة بحسب العمر 
 24-20و 19-15                                  ً  لدى الفئات العمرية الثالث األصغر سنا ، 

ثم استقرت  2009سنة، قد ارتفعت في عام  29-25و
بعد ذلك. واستقرت اتجاهات الخصوبة بحسب العمر 

. 2008سنة بعد عام  39-35و 34-30               ً  للفئات األكبر سنا  

ن  ّ   ويبي  ر النسبي في معدالت خصوبة      � التغي   29الشكل    
. ويؤكد هذا 1997المرأة الليبية بحسب العمر لعام 

الشكل أن أكبر انخفاض نسبي في معدالت الخصوبة 
جل لدى الفئة العمر             ً      ية األصغر سنا ، بين             ُ                  بحسب العمر س 

 سنة. 19و 15

 2013-2004 ،اليمن فيحسب العمر بالخصوبة  تمعدال .28الشكل 

 
 .2013                     ً                                                                  حسابات اإلسكوا، استنادا  إلى بيانات الدراسة االستقصائية الديمغرافية والصحية في اليمن لعام المصدر: 

 2013-2004 ،في اليمن )مؤشرب مرتبطة(العمر حسب بالخصوبة  تمعدال .29الشكل 

 
 .2013 لعام في اليمن االستقصائية الديمغرافية والصحية ةالدراسلى بيانات       ً   استنادا  إ ،سكوااإلحسابات المصدر: 
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 مالحظات ختامية .8

 لحقها             ُ األضرار التي ي      ً       إطارا  لفهم  دراسةال هضع هذت
ض رأس نزالتنمية البشرية. فالبض للنزاع      � التعر   ّ       اع يقو       

المال البشري والصحة واإلنتاجية االقتصادية مدى 
  ّ                   رك ز الدراسة على زواج تلعديد من األفراد. ولالحياة 

تركان ت ظاهرتاناألطفال وخصوبة المراهقات، وهما 
استمرار على المرأة والفتاة ويؤديان إلى  أكبر   ً  أثرا  

 الفقر بين األجيال.

دورة  لطواويرتبط زواج األطفال بالحرمان 
وارتفاع معدالت الوالدات  ،الفقربو ،الحياة

 وانخفاض المستويات العامة لتعليم ،والوفيات
على الرعاية الصحية  هاوفرص حصول المرأة

ّ                        . كما أن  من المعروف أن الوفيات هاتوظيف ومعدالت        
المتصلة بالحمل هي السبب الرئيسي لوفيات الفتيات 

المتزوجات الالتي تتراوح أعمارهن  المتزوجات وغير
 .91سنة 19و 15بين 

في المحن المتزايدة التي  دراسةال هنظر هذوت
اعات في نزالشابات في البلدان المنكوبة بال تواجهها

                                              ً  جميع أنحاء المنطقة العربية ألن الفتيات األصغر سنا  
يتعرضن بصورة متزايدة للحرمان الناجم عن 

ن المحلية، وعن للعنف في مجتمعاته ض     � التعر  
 نعدام األمن.باالمتزايد  حساساإل

                                          ً وفي هذه الظروف، تؤدي السياسات العامة دورا  
ت  ّ   رئيسيا  في التخفيف من حدة المحن. لقد أد                                  ً     

تعريض عدد إلى  اعات في العراق وليبيا واليمننزال
حصى من الفتيات والشابات لخطر الفقر  ال ُ                                    ي 

اء تآكل التنمية البشري والحرمان ّ                       من جر  ة، مما زاد     
 احتمال انتقال الفقر من جيل إلى آخر. من

وقد انبثقت عن النتائج النظرية والتحليلية التي 
ة توصيات في مجال السياسة العامة.  ّ                                  توصلنا إليها عد                

لتخفيف من تهميش الفتيات الالتي يعشن في فا
الحكومات  من يتطلب اع في المنطقةنزحاالت ال

ذ إجراءات صارمة في الوطنية والمجتمع الدولي اتخا
مجال السياسة العامة. وحتى في البيئات المتأثرة 

اعات، يمكن للممارسات المؤسسية القوية أن نزبال
ف من المحن. وهذا حال ليبيا، حيث يحدد قانون  ّ                                            تخف    

 20األحوال الشخصية الحد األدنى لسن الزواج عند 
 سمح إنفاذوقد سنة للمرأة والرجل على حد سواء. 

نه ّ          وضع حد  لممارسة في                     َ  القانون إضافة إلى س       
              ً             وبالقضاء تقريبا  وبشكل فعلي   ً ا  قرون سادتتقليدية 

ً           على زواج األطفال في غضون عقود. عالوة  على ذلك،                                   
   ّ                     ً                   تؤك د اتجاهات الخصوبة أيضا  على هذه االتجاهات 

ذكر في ليبيا.  حمل المراهقات ال إذ يكاداإليجابية  ُ               ي 
اع الداخلي نزأن ال علىللقلق دالئل مثيرة  ظهرتلكن 

                            ّ            المحلي والعنف المتفشي قد يمك نان الفصائل 
ّ                المتطرفة من تبن ي ممارسات ضارة.                

ويمكن للعراق واليمن أن يحذوا حذو ليبيا باعتماد 
تشريعات مماثلة وإنفاذها من أجل حماية الفتيات من 

بعض الزواج المبكر والحمل. وتشير األدلة إلى 
للقلق في كل من العراق واليمن،  االتجاهات المثيرة

ى احتدام العنف إلى زيادة احتمال زواج  ّ                                      حيث أد       
األطفال وحمل المراهقات. ويمكن لهذه البلدان أن تبدأ 

سنة للفتيان  18بتحديد سن أدنى للزواج هو 
             ً                                والفتيات، وفقا  للسن الذي حددته األمم المتحدة. 

ً                               ُ عالوة  على ذلك، على هذه البلدان أن ت   الحات جري إص   
تشريعية تسمح بالتصديق على المعاهدات الدولية 

لحقوق اإلنسان التي تعزز حقوق المرأة والطفل 
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ذلك اتفاقية القضاء على جميع  في وتنفيذها، بما
أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، 

   ً                                        فضال  عن رفع التحفظات على اتفاقية القضاء على 
ة لضمان فعاليتها في جميع أشكال التمييز ضد المرأ

 حماية وتعزيز حقوق المرأة والفتاة.

ل األحكام التمييزية في  ّ                       كما ينبغي لهذه البلدان أن تعد                              
 :92قوانين األحوال الشخصية عن طريق ما يلي

سنة للذكور  18تحديد السن األدنى للزواج بـ  )أ(
واإلناث على حد سواء وإلغاء المعايير القانونية 

تسمح للفتيات والفتيان دون لالستثناءات التي 
 السن القانونية بالزواج أو الحد منها؛

فرض عقوبات، مثل أحكام السجن أو الغرامات،  )ب(
ر زواج األطفال؛                ّ              على أي شخص ييس 

اعتماد وإنفاذ قوانين لمكافحة العنف الجنسي  )ج(
 والجنساني؛

توفير دورات تدريبية لبناء القدرات موجهة  )د(
                      ً يقة تفسير القانون، فضال  للقضاة لتوضيح طر

عن فرض عقوبات على القضاة الذين يمارسون 
 سلطة استنسابية؛

تبسيط اإلجراءات القانونية لتقديم طلب الطالق  )ھ(
 وضمان حق الطالق للقاصرين المتزوجين؛

اإلنفاذ الصارم لتسجيل المواليد والزواج من  )و(
 خالل سجل رسمي؛

ترافق مع الدعوة إلى تغيير األعراف لت )ز(
اإلصالحات القانونية، وذلك بالعمل 

المؤثرين، والزعماء الدينيين، واألسرة، /مع القادة
والشباب، والفتيات، وآخرين، من أجل إرساء 
أعراف تساوي بين الجنسين، واالستثمار في 

الفتيات الصغيرات، ووضع آليات إيجابية 
 ف مع األوضاع.     � للتكي  

ً                 عالوة  على ذلك، ينبغي                           ً للعراق وليبيا واليمن، فضال     
مباشرة  عن بلدان أخرى تأثرت بصورة مباشرة أو غير

باالعتراف بأن أكبر  البدءاع في أنحاء المنطقة، نزبال
ُ             تكاليف العنف هي التكاليف التي ت سيء للتنمية                                

البشرية. وللوقاية والتخفيف من تهميش الشابات 
 ى:يجب تعزيز الجهود الرامية إل، نحو مالئم على

زيادة فرص حصول الفتيات على التعليم،  )أ(
طريق وضع سياسات لتشجيع االلتحاق  عن

بالمدارس، ودوام الحضور خالل التعليم الثانوي، 
 ب من المدارس؛   ً                     � فضال  عن سياسات تردع التسر  

زيادة فرص حصول الفتيات والفتيان في  )ب(
الدراسة على الخدمات الصحية  سن

 والنفسية؛ البدنية
زيادة الوعي بخدمات الصحة اإلنجابية  )ج(

والحصول عليها في صفوف الفتيات 
 في سن الدراسة. والفتيان

أن االستثمار في صحة الفتيات  حولجدال  وال
وتعليمهن هو أفضل طريقة إلنهاء انتقال الحرمان بين 

 اع وما وراءها.نزاألجيال في بيئات ال
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 المرفق

 ال�يانات والمنهجية

تقيس هذه الدراسة العالقة بين النزاع المسلح وزواج األطفال وخصوبة المراهقات في العراق وليبيا واليمن، 
م تحليال   ّ        ً وتقد  ض للنزاع على زواج األطفال وخصوبة المراهقين. ولهذا الغرض استخدمنا     ً            � وصفيا  آلثار التعر      

مسوح األسر المعيشية، لها سمة تمثيلية، في الفترات التي سبقت النزاع                     ً           مصدرين للبيانات. أوال ، سلسلة من 
           ً                                                                                      وبعده. ثانيا ، البيانات الجغرافية ألحداث النزاعات. ثم قمنا بتجميع البيانات حسب مستوى العنف واستخالص 

ت الهيكلية                                                                    ً                   االتجاهات في مجال زواج األطفال والخصوبة مع مرور الوقت. وقد أجرينا أيضا  اختبارات لالنقطاعا
 ض للنزاع.                               � ر النمط الديمغرافي كنتيجة للتعر              � لفهم متى تغي  

تناول العديد من الدراسات العالقة بين النزاع المسلح والنتائج اإلنمائية من خالل البيانات الكلية على الصعيد 
رات،   ً ى  رؤقدمت هذه األبحاث  مع أنو .93الوطني مة عن الروابط بين المتغي  ّ      قي         ً  . فغالبا  ودةتظل محد فهي  �                       

تها بشكل كبير بين منطقة وأخرى داخل البلد نزتنحصر ال ما ّ                                          اعات بمناطق جغرافية محدودة أو تختلف حد                                       
اعات على السكان المتضررين بشكل مباشر نزنفسه، وبالتالي قد تحجب البيانات على الصعيد الوطني تأثير ال

 .تقلل من حجم هذا التأثيرمن العنف أو قد 

مسلح والتنمية المستدامة عالقة متداخلة حيث يسير الترابط بين السبب والنتيجة باالتجاهين، اع النزبين ال
ين وت صع   ر  ُ   � باإلضافة إلى عوامل أخرى كثيرة تؤثر على المتغي       َ  ّ ب التمييز بين آثار كل منهما. أما المنهجيات                                            

تحدد سوى مستوى الترابط  ني، فالعلى الصعيد الوط اناإلحصائية المطبقة في مثل هذه الدراسات العابرة للبلد
ن التحليل الدقيق نزبين ال ّ                  اع والنتائج اإلنمائية من دون التوصل بالضرورة إلى إقامة عالقة سببية. أخيرا ، يبي       ً                                                                      

رات على المستوى الكلي والتي غالبا  ما يتم النظر فيها  ّ                                 ً                    للبيانات المتوفرة أن بعض المتغي  مثل وفيات األطفال (                              
ج من خالل التقديرات التي تول          ً ها دائما  يتم رصد ال )ملأو نتائج سوق الع َ                            � ، إنما ت ستنت      ُ دها النماذج االقتصادية        

الة في بعض الحاالت،  وإذا كانتالقياسية.  ّ                    هذه الطريقة فع  را  إلى حد يجعل النتائج قد يكون اع نزالف              ّ  ً                      مدم    
م المتوقعة في هذه النماذج.  َ                            الفعلية مختلفة تماما  عن القي  وبالتالي تتطلب دراسة التأثير السببي على النتائج                    ً        

 .                                ً اإلنمائية بيانات أغنى وأكثر تفصيال  

الطرق التي تسمح بتخطي بعض المشاكل المطروحة أعاله، االعتماد على البيانات االجتماعية واالقتصادية  ومن
ّ      أو األسرة المعيشية. ويتم  جمع هي الفرد فيها الوحدة المرصودة  التي تكونعلى الصعيد الجزئي، وهي البيانات                        
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ً         هذه البيانات عادة  من خالل  نة تمثيلية من السكان. وتغطي هذه  المسوح                 بشكل عام  المسوح            �                                التي تشمل عي 
ب   ذلك تركيبة األسرة المعيشية، وظروف  في بما(ل العيش والتنمية البشرية                               ُ ُ العديد من المواضيع المتعلقة بس 
. ويعرض هذا )ومصادر الدخل ،ضع الصحي، ومؤشرات التغذية واألمن الغذائيالسكن، والمستوى التعليمي، والو

 القسم نوع البيانات التي يستند إليها التحليل ومصادرها.

 مسوح األسر المعيشية ألف.

في ما يلي مستلزمات مهمة على صعيد البيانات. فهي تحتاج إلى  المعروضة   ّ                          تتطل ب منهجية إعداد التقديرات 
عيشية تمثل السكان على الصعيد دون الوطني قبل وبعد النزاع المسلح قيد الدراسة. كما أنها لألسر الم مسوح

ة العنف  ّ         تعتمد على درجات مختلفة من حد  حسب المنطقة، وذلك لمقارنة األسر المعيشية التي تأثرت مباشرة ب                           
ض الفردي للعنف، فإن                            � تحديد درجات مختلفة من التعر  في المسوح اع مع األسر التي لم تتأثر. وإذا أمكن نزبال

ُ          ً                             هذه المعلومات ت ستخدم أيضا . وتدعو المنهجية إلى اعتماد  ً      تقيس النتائج اإلنمائية ذات الصلة بناء  على  مسوح                                                  
متوفر في جميع البلدان العربية التي تشهد  لومات غيرالتعاريف القائمة والقابلة للمقارنة. لكن هذا النوع من المع

قبل النزاع المسلح. وحدهما اليمن والعراق  عن المرحلةسوى المسوح تتوفر  اعات. وفي معظم الحاالت، النز
توسيع نطاق  . وسيتمعالقات السببيةيد الاستراتيجية تحدألسر المعيشية التي تتطلبها ا مسوحيهما جريت ف � ا  

 .المسوح                          ً                                         ضه هذه الدراسة ليشمل بلدانا  أخرى في المستقبل عندما يتوفر المزيد من      ِ ي تعر  التحليل الذ

ن  ّ   ويبي  ّ              هذا التحليل. لقد تم  النظر في خمس ستند إليهااألسر المعيشية التي ي مسوح 1جدول المرفق      مسوح ة                  
 2000رات لألعوام العنقودية المتعددة المؤشالمسوح في العراق. وشاركت اليونيسف في إعداد ثالثة من 

وهي تتماشى مع الخبرة الطويلة التي تملكها المنظمة في  )على التوالي 4و 3و 2الجوالت ( 2011و 2006و
لألسر  الدراسة االستقصائية االجتماعية واالقتصاديةوضع األدوات اإلحصائية لرصد رفاه الطفل والمرأة. وتعود 

البنك  يصدرهاتي إلى دراسة قياس مستويات المعيشة ال 2012و 2007المعيشية في العراق لكل من عامي 
خدمت ثالث ُ         الدولي. وبالنسبة إلى اليمن، است   2006العنقودي المتعدد المؤشرات لعام  المسحهي:  ة مسوح                              

، والدراسة االستقصائية الديمغرافية 0620عام لاألسر المعيشية  ة، والدراسة االستقصائية لميزاني)3الجولة (
ها وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية ضمن إطار برنامج االستقصاء  2013لعام  والصحية ّ                                                                   التي تعد         

جريت في الجمهورية العربية السورية       � التي ا   المسوح   ً      أيضا  آخر  1المرفق الديمغرافي والصحي. ويتضمن جدول 
في هذه الدراسة  تلك المسوحدرجت                                             � السابقة الندالع النزاعات المسلحة األخيرة. وقد ا  وليبيا، لكنها تغطي الفترة 

المصدر األساسي للبيانات على  المسوحوشكلت هذه  .94اع في كل من البلديننزلوصف وضع التنمية قبل ال
وتغذية األطفال،  المستوى الجزئي المتعلقة بالنتائج اإلنمائية في مختلف مراحل دورة الحياة: وفيات األطفال،

إلى      ً                              ً عموما  بتقدير البيانات المصنفة وصوال   المسوحومخرجات سوق العمل. وسمحت  ،ومؤشرات التعليم
 أخذ العينات بمزيد من الدقة الجغرافية.في مة              َ ساليب المستخد  األمستوى المحافظات. ولم تسمح 

العنقودي المتعدد المسح                       ّ  لتحليل. ففي العراق، شك ل يشملها االتي الزمنية  فتراتبيانات المتوفرة الالدت       � وقد حد  
ا نزالمصدر األساسي للمعلومات لمرحلة ما قبل ال 2000المؤشرات لعام  ّ   اع. أم  العنقودي المتعدد المؤشرات  المسح     

ّ              ، فتم  إجراؤهما بعد2007لألسر المعيشية لعام  والدراسة االستقصائية االجتماعية واالقتصادية 2006لعام       
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 المسح يجر � ا  اع األكثر دموية. ونزاع ومع بدء إحدى مراحل النزال من اشتداد حدةالغزو والمرحلة األولى 
لعام  والدراسة االستقصائية االجتماعية واالقتصادية لألسر المعيشية 2011العنقودي المتعدد المؤشرات لعام 

العنقودي المتعدد المؤشرات لعام  المسحغطي يو         ً  األقل عنفا .النزاع بعد انتهاء تلك المرحلة وخالل مرحلة  2012
 اع.نزأحدث جولة من ال 2018

اع. وقد تم جمع البيانات ضمن نزبداية ال 2007الدراسة االستقصائية لصحة األسرة لعام وبالنسبة لليبيا، سبقت 
 .2011-2010بعد انتفاضات الفترة  2014الدراسة االستقصائية لصحة األسرة لعام 

العنقودي المتعدد  مسحوال 2006شملت الدراسة االستقصائية لميزانية األسر المعيشية لعام وفي اليمن، 
 اع. أما جمع البيانات للدراسة االستقصائية الديمغرافية والصحية لعامنزالمؤشرات للعام نفسه مرحلة ما قبل ال

معلومات بشأن تأثير العنف على  مكن استخدام هذه البيانات كمصدرأاع، ونزفتم بعد الجولة األولى من ال 2013
 السكان، إنما لهذه الجولة األولى فقط.

 مة في التحليل       َ المستخد   ألسر المعيشيةا مسوح. 1المرفق جدول 

 اسم المسح البلد
تا��خ البدء 

 بجمع ال�يانات

تا��خ اال�تهاء 
من جمع 
 ال�يانات

عدد األسر 
المعيشية في 

نة      ِّ  العي 
عدد األفراد 

نةفي  ة     ِّ  العي                ّ  الوكاالت المعني 

 العراق

العنقودي المسح 
 المتعدد المؤشرات

تشرين 
أكتوبر /األول
2000 

كانون 
ديسمبر /األول
2000 

اليونيسف، والجهاز  99 478 13 211
المركزي لإلحصاء 

وتكنولوجيا 
مجلس والمعلومات، 

لجنة والوزراء، 
 التخطيط

العنقودي  المسح
 المتعدد المؤشرات

فبراير /شباط
2006 

يوني/حزيران
 2006و

الجهاز واليونيسف،  116 106 18 136
المركزي لإلحصاء 

وتكنولوجيا 
هيئة والمعلومات، 

اإلحصاءات اإلقليمية 
وزارة وفي كردستان، 

 الصحة

الدراسة 
االستقصائية 

االجتماعية 
لألسر  واالقتصادية

 المعيشية

فبراير /شباط
2006 

كانون 
ديسمبر /األول
2007 

البنك الدولي،  127 189 17 822
الجهاز المركزي و

لإلحصاء وتكنولوجيا 
هيئة والمعلومات، 

اإلحصاءات اإلقليمية 
 في كردستان
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 اسم المسح البلد
تا��خ البدء 

 بجمع ال�يانات

تا��خ اال�تهاء 
من جمع 
 ال�يانات

عدد األسر 
المعيشية في 

نة      ِّ  العي 
عدد األفراد 

نةفي  ة     ِّ  العي                ّ  الوكاالت المعني 

العنقودي  المسح
 المتعدد المؤشرات

فبراير /شباط
2011 

مايو /أيار
2011 

الجهاز واليونيسف،  238 327 36 592
المركزي لإلحصاء 

وتكنولوجيا 
هيئة والمعلومات، 

اإلحصاءات اإلقليمية 
وزارة وفي كردستان، 

 الصحة

الدراسة 
االستقصائية 

 االجتماعية
واالقتصادية لألسر 

 المعيشية

كانون 
يناير /الثاني
2012 

كانون 
يناير /الثاني
2013 

الجهاز المركزي  176 042 25 146
لإلحصاء وتكنولوجيا 

هيئة والمعلومات، 
اإلحصاءات اإلقليمية 

وزارة وفي كردستان، 
مديرية والتخطيط، 

إحصاءات الظروف 
 المعيشية

العنقودي المسح 
 المتعدد المؤشرات

مارس /آذار
2018 

مايو /أيار
2018 

الجهاز واليونيسف،  70 178 20 521
المركزي لإلحصاء 

وتكنولوجيا 
هيئة والمعلومات، 

اإلحصاءات اإلقليمية 
وزارة وفي كردستان، 

 الصحة

 لي�يا

الدراسة 
االستقصائية 

 الوطنية لصحة
 األسرة

مايو /أيار
2007 

تشرين 
أكتوبر /األول
2007 

جامعة الدول العربية  118 183 18 629
المشروع العربي  –

لصحة األسرة، والمركز 
الوطني لمكافحة 
األمراض، ووزارة 

 الصحة، وغيرها

الدراسة 
االستقصائية 

 الوطنية لصحة
 أاألسرة

كانون 
يناير /الثاني
2014 

مارس /آذار
2014 

جامعة الدول العربية  101 872 18 579
المشروع العربي  –

لصحة األسرة، 
ومصلحة اإلحصاء 

والتعداد ليبيا، 
المركز الوطني و

لمكافحة األمراض، 
ووزارة الصحة، 

 وغيرها
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 اسم المسح البلد
تا��خ البدء 

 بجمع ال�يانات

تا��خ اال�تهاء 
من جمع 
 ال�يانات

عدد األسر 
المعيشية في 

نة      ِّ  العي 
عدد األفراد 

نةفي  ة     ِّ  العي                ّ  الوكاالت المعني 

 اليمن

العنقودي  المسح
 المتعدد المؤشرات

أغسطس /آب
2006 

سبتمبر /أيلول
2006 

اليونيسف، ووزارة  26 082 3 586
الصحة العامة 

والسكان، وجامعة 
 –الدول العربية 

المشروع العربي 
 لصحة األسرة

 الدراسة
 االستقصائية

األسر  ةميزانيل
 المعيشية

أبريل /نيسان
2005 

مارس /آذار
2006 

برنامج األمم  98 941 13 136
المتحدة اإلنمائي، 

والبنك الدولي، 
والجهاز المركزي 

 لإلحصاء
الدراسة 

 االستقصائية
الديمغرافية 

 والصحية

كانون 
يناير /الثاني
2013 

كانون 
ديسمبر /األول
2013 

الجهاز المركزي  120 923 17 351
وزارة ولإلحصاء، 

الصحة العامة 
 والسكان

 اإلسكوا.المصدر: 
ّ                    ، حيث تسب بت اإلجابات الضعيفة يطرح إشكالية لصحة األسرة في ليبيا الوطنيةالدراسة االستقصائية من  2014بعض المؤشرات في جولة أن يبدو  .أ         

قية              ً                                     ً     ً        ً                                                        بيانات. تحديدا ، أظهر مؤشر المواظبة على الدراسة نمطا  خطيا  مستقيما  من اإلجابات، ما يدل على أن البيانات ال تعكس الحالة الحقيبتدني جودة ال
معت في إشكاليات مشابهة في ا تبين. كما لوحظ       َ للمستجو    .الدراسة االستقصائية                                             ُ       لمعلومات المتعلقة بمقاييس الجسم البشري التي ج 

ة النزاع المسلحال باء. ّ                �يانات بشأن حد                

ة الا مسوحباإلضافة إلى  ّ     ألسر المعيشية، تطلبت منهجية التقدير قياس حد  اع. ولكن، وبموازاة المشاكل نز                                         
ناتجة مثل مجموع عدد الوفيات ال(اع نزالكلي، لم تكن قياسات الالمذكورة أعاله بشأن البيانات على المستوى 

ة العنف مع   ً ا  مؤشر تطلبت المنهجية ، في حينعلى المستوى الوطني كافية )المعارك عن ّ            يوفر معلومات عن حد                   
 دقة جغرافية وزمنية أعلى.

ا لم توفر كلها التغطية نهلك                        �                                             وقد وفرت الدراسات التي ا جريت في هذا المجال العديد من الخيارات األخرى، 
ُ             المطلوبة لهذه الدراسة. وت عتبر مجموعة  ال االتي أنتجها برنامج جامعة أوبس النزاعاتبيانات الجغرافية ألحداث ال                        

العنف وحدة الرصد  حداثأل   � شك   ُ ت  إنها قاعدة بيانات  .95قاعدة بيانات معروفة على نطاق واسعلبيانات النزاعات 
مة القوة المسلحة ضد جهة                  � ستخدم فيه جهة منظ       َ حدث ت  " وهو:لحدث العنيف ل  ً ا              ً      وتعتمد تعريفا  واسع فيها،
نومة أخرى، أو ضد المدنيين،    � منظ   ن وتاريخ معي  ّ  ينجم عنه على األقل حالة وفاة مباشرة في موقع معي              ّ                                              "96. 

، وهي )18.1في صيغتها الحالية ( 2017و 1989وتغطي قاعدة البيانات المذكورة أعمال العنف بين عامي 
ذلك مجموعة بيانات النزاعات المسلحة لبرنامج جامعة  في ترتبط بقواعد بيانات أخرى تنتجها الجامعة، بما

ث معلومات عن نوعه والجهات بيانات النزاعات ومعهد بحوث السالم في أوسلو. وترد مع كل حدلال اأوبس
 المنخرطة فيه، وموقعه الجغرافي، وتقدير عدد الوفيات الناجمة عنه.
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    ً       ً              مصدرا  أساسيا  للبيانات عن  نزاعاتبيانات الجغرافية ألحداث الاللت مجموعة                    � الدراسة الحالية، شك   وفي
ة الدقيقة التي توفرها والتي ، والمعلومات الجغرافيللحدث العنيف النزاعات المسلحة بسبب تعريفها الواسع

ة ال ّ     أتاحت احتساب حد   .97كل حدثبشأن  أتاحتهاالتي  وفيرةاع على الصعيد دون الوطني، والمعلومات النز              

 المنهجية جيم.

 العنفمستويات المجموعات الخاصة ب 

شهدته. ويبدأ                                                                ً                    استخدمنا طريقة تجميع تكراري يقسم المحافظات إلى أربع مجموعات وفقا  لمستوى العنف التي 
ُ                                                            التجميع بأربعة مراكز مجموعات أولية. وت سند عمليات الرصد إلى المجموعة األقرب إلى المركز. وتتم حوسبة                                       

دة إلى كل مجموعة، ثم يتم تكرار العملية. وتستمر هذه الخطوات حتى تبقى كافة                         َ متوسط عمليات الرصد المسن  
عاد إسناد  ب الحلقات التي ال             � السابق. ولتجن  المعلومات المرصودة في نفس المجموعة من التكرار  ُ           نهاية لها، ي             

عملية الرصد إلى مجموعة مختلفة فقط إذا كانت أقرب إلى مركز تلك المجموعة. ولضمان وجود مسافة ضيقة 
ُ                                                         بين عملية الرصد ومركزين أو أكثر للمجموعات، ت سند عملية الرصد إلى مجموعتها الحالية إذا كان هذا المركز                                             

 .98قرب وإال إلى المجموعة األصغر من حيث العددهو األ

 العنف في العراقمستويات مجموعات  .2المرفق جدول 

 2003-2004 2015-2016 
 مستوى العنفمجموعة  مستوى العنفمجموعة  المحافظة

ةشديد العنف  بغداد ّ  الحد  ة العنف متوسط     ّ  الحد      
ةشديد العنف  نينوى ّ  الحد  ةشديد العنف      ّ  الحد      
ةشديد العنف  األنبار ّ  الحد  ةشديد العنف      ّ  الحد      

ة العنف متوسط كركوك ّ  الحد  ة العنف متوسط     ّ  الحد      
ة العنف متوسط لىديا ّ  الحد  ة العنف منخفض     ّ  الحد      

ة العنف منخفض السليمانية ّ  الحد   ال عنف    
ة العنف منخفض واسط ّ  الحد   ال عنف    

ة العنف منخفض القادسية ّ  الحد   ال عنف    
ة العنف منخفض ميسان ّ  الحد   ال عنف    

ة العنف منخفض صالح الد�ن ّ  الحد  ة العنف متوسط     ّ  الحد      
ة العنف منخفض دهوك ّ  الحد  ة العنف منخفض     ّ  الحد      
ة العنف منخفض المثنى ّ  الحد  ة العنف منخفض     ّ  الحد      
ة العنف منخفض ذي قار ّ  الحد  ة العنف منخفض     ّ  الحد      

 ال عنف ال عنف أر�يل
 ال عنف ال عنف النجف

ة العنف منخفض ال عنف بابل ّ  الحد      
ة العنف منخفض ال عنف كربالء ّ  الحد      
ة العنف منخفض ال عنف البصرة ّ  الحد      

 :اتال لبيانات النزاعاأوبسجامعة برنامج ل ألحداث النزاعاتالجغرافية مجموعة البيانات إلى         ً استنادا   ،اإلسكواحسابات المصدر: 
https://ucdp.uu.se/downloads/. 

https://ucdp.uu.se/downloads/
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 2014-2011 ،العنف في لي�يامستويات مجموعات  .3المرفق جدول 

 مستوى العنفمجموعة  المحافظة

ةشديد العنف  المرقب ّ  الحد      

ةشديد العنف  ةجفارال ّ  الحد      

ةشديد العنف  زوارة ّ  الحد      

ة متوسطالعنف  بنغازي ّ  الحد      

ة العنف متوسط الواحات/الكفرة ّ  الحد      

ة العنف منخفض مر�ق ّ  الحد      

ة العنف منخفض وادي الحياة ّ  الحد      

ة العنف منخفض صرا�ةم ّ  الحد      

ة العنف منخفض قصر بن غشير ّ  الحد      

 ال عنف ب�قط

 ال عنف درنة

 ال عنف الجبل األخضر

 ال عنف الم�ج

 ال عنف أجدا�يا

 ال عنف جفرةالسرت/

 ال عنف سبها/الشط

 ال عنف ترهونة

 ال عنف طرابلس

 ال عنف الزاوية

 ال عنف الجبل الغربي

 ال عنف نالوت

 ات:ال لبيانات النزاعاأوبسجامعة برنامج لألحداث النزاعات البيانات الجغرافية مجموعة       ً      استنادا  إلى  اإلسكوا،حسابات المصدر: 
https://ucdp.uu.se/downloads/. 

https://ucdp.uu.se/downloads/
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 2013-2011 ،العنف في اليمنمستويات مجموعات  .4المرفق جدول 

 مستوى العنفمجموعة  المحافظة
ةشديد العنف  ن َ ي    ْ أ�   ّ  الحد      

ة العنف متوسط مدينة صنعاء ّ  الحد      
ة العنف متوسط ال�يضاء ّ  الحد      

ة العنف متوسط حضرموت ّ  الحد      
ة العنف متوسط شبوة ّ  الحد      
ة العنف متوسط مأرب ّ  الحد      

ة العنف منخفض إب ّ  الحد      
ة العنف منخفض تعز ّ  الحد      

ة العنف منخفض الجوف ّ  الحد      
ة العنف منخفض حجة ّ  الحد      

ة العنف منخفض الحديدة ّ  الحد      
ة العنف منخفض ذمار ّ  الحد      

ة العنف منخفض صعدة ّ  الحد      
ة العنف منخفض صنعاء ّ  الحد      

ة العنف منخفض عدن ّ  الحد      
ة العنف منخفض لحج ّ  الحد      
ة العنف منخفض ويتحالم ّ  الحد      
ة العنف منخفض هرةالم ّ  الحد      

ة العنف منخفض عمران ّ  الحد      
ة العنف منخفض ضالعال ّ  الحد      

ة العنف منخفض رماح ّ  الحد      

 ات:ال لبيانات النزاعاأوبسجامعة برنامج لألحداث النزاعات البيانات الجغرافية مجموعة       ً      استنادا  إلى  ،اإلسكواحسابات المصدر: 
https://ucdp.uu.se/downloads/. 

 الهيكلي نقطاعاختبار اال 

رات الهيكلية                               � واالختبار والحساب في سياق التغي   القضايا المنهجية المتصلة بالتقديرب                         ً تولي هذه الدراسة اهتماما  
للمعادالت  التي حصل فيها انقطاعلتواريخ لاختبارات  فأجرينافي االتجاهات الخطية. التي يمكن أن تحدث 

 1992في عام  Andrews)-(Zivotأندروز وزيفوت الذي طوره ختبار االالفردية بدون قيود، باستخدام 
 االنقطاع تاريخ حدوث؛ مثل هذا االختبار يفترض أن )Baum, 2015المعلومات عن هذا االختبار في المرجع: (

حيث  )Perron(بيرون األصلي الذي طوره ختبار اال     ً     تغييرا  في  زقترح زيفوت وأندرووقد اهو ظاهرة خارجية. 
ّ                                 يفترضان أن  الوقت الدقيق للنقطة الفاصلة غير يتم استخدام خوارزمية تعتمد على            ً       معروف. بدال  من ذلك          

 الموضوعي لتحديد النقاط الفاصلة. بيرون غير اختبار عن لالستعاضةنة    ّ معي  بيانات 

https://ucdp.uu.se/downloads/
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 2005-2003العراق  ،الهيكلي النقطاعااختبارات  .5المرفق جدول 

 مستوى العنف ختباراال
التا��خ 
   المؤشر الفاصل

 زواج األطفال 07/2002 ال عنف أندروز لجذور الوحدات-اختبار ��فوت
  

متوسط العمر  12/2002 ال عنف أندروز لجذور الوحدات-اختبار ��فوت
 عند الزواج

  

هانسن للتآلف مع -اختبار غ��غوري
 التحوالت في النظام

زواج  ال عنف
 األطفال

ات ءإحصا
 االختبار

النقطة 
 الفاصلة

 التاريخ

ADF 2.27- 118 11/1999 
Zt 2.01- 63 04/1995 
Za 13.73- 63 04/1995 

 العنف منخفض أندروز لجذور الوحدات-اختبار ��فوت
ة ّ  الحد      

 زواج األطفال 09/2001
  

 العنف منخفض أندروز لجذور الوحدات-اختبار ��فوت
ة ّ  الحد      

متوسط العمر  12/2001
 عند الزواج

  

هانسن للتآلف مع -اختبار غ��غوري
 التحوالت في النظام

 منخفضالعنف 
ة ّ  الحد      

زواج 
 األطفال

ات ءإحصا
 االختبار

النقطة 
 الفاصلة

 التاريخ

ADF 2.29- 163 08/2003 
Zt 1.9- 189 10/2005 
Za 12.57- 189 10/2005 

ة العنف متوسط أندروز لجذور الوحدات-اختبار ��فوت ّ  الحد   زواج األطفال 04/2002    
  

ة العنف متوسط الوحداتأندروز لجذور -اختبار ��فوت ّ  الحد  متوسط العمر  11/2004    
 عند الزواج

  

هانسن للتآلف مع -اختبار غ��غوري
 التحوالت في النظام

ة العنف متوسط ّ  الحد  زواج     
 األطفال

ات ءإحصا
 االختبار

النقطة 
 الفاصلة

 التاريخ

ADF 2.41- 185 06/2005 
Zt 2- 186 07/2005 
Za 9.75- 186 07/2005 

ةشديد العنف  أندروز لجذور الوحدات-اختبار ��فوت ّ  الحد   زواج األطفال 01/2003    
  

ةشديد العنف  أندروز لجذور الوحدات-اختبار ��فوت ّ  الحد  متوسط العمر  09/2002    
 عند الزواج

  

هانسن للتآلف مع -اختبار غ��غوري
 التحوالت في النظام

ةشديد العنف  ّ  الحد  زواج     
 األطفال

ات ءإحصا
 االختبار

النقطة 
 الفاصلة

 التاريخ

ADF 2.35- 200 09/2006 
Zt 3.21- 207 04/2007 
Za 31.03- 207 04/2007 

؛ /https://ucdp.uu.se/downloads ات:ال لبيانات النزاعاأوبسجامعة برنامج ل ألحداث النزاعاتالبيانات الجغرافية مجموعة       ً      استنادا  إلى  ،اإلسكواالمصدر: 
 ألسر المعيشية.ا مسوحوبيانات 
ز فولر-ديكي ختبارا الجدول هذا في ويعني ،Fuller-Augmented Dickey إلى يشير مختصرهو  ADF :مالحظة هو مختصر  Ztو. الهيكلي لالنقطاع      � المعز 

 وبعد قبلالفروق المسجلة  لتحديد واحد هيكلي انقطاع معأندروز لجذور الوحدات -اختبار زيفوت الجدول هذا في ويعني ،Zivot-Andrewsيشير إلى 
 تاريخ وبعد قبللتحديد متوسط األرقام المسجلة  واحد هيكلي انقطاع معأندروز لجذور الوحدات -زيفوت اختباريعني في هذا الجدول  Za. ومعين تاريخ
 .معين

https://ucdp.uu.se/downloads/
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 2016-2015الهيكلي، العراق  نقطاعاختبارات اال .6المرفق جدول 

 المؤشر التا��خ الفاصل مستوى العنف ختباراال
  

 زواج األطفال 11/2012 ال عنف أندروز لجذور الوحدات-اختبار ��فوت
  

متوسط العمر  12/2012 ال عنف الوحداتأندروز لجذور -اختبار ��فوت
 عند الزواج

  

هانسن للتآلف مع -اختبار غ��غوري
 التحوالت في النظام

ات ءإحصا زواج األطفال ال عنف
 االختبار

النقطة 
 الفاصلة

 التاريخ

ADF 2.76- 64 05/2015 
Zt 2.54- 64 05/2015 
Za 10.46- 64 05/2015 

ة العنف منخفض أندروز لجذور الوحدات-��فوتاختبار  ّ  الحد   زواج األطفال 04/2016    
  

ة العنف منخفض أندروز لجذور الوحدات-اختبار ��فوت ّ  الحد  متوسط العمر  01/2017    
 عند الزواج

  

هانسن للتآلف مع -اختبار غ��غوري
 التحوالت في النظام

ة العنف منخفض ّ  الحد  ات ءإحصا زواج األطفال    
 االختبار

النقطة 
 الفاصلة

 التاريخ

ADF 2.37- 60 01/2015 
Zt 2.35- 61 02/2015 
Za 8.4- 61 02/2015 

ة العنف متوسط أندروز لجذور الوحدات-اختبار ��فوت ّ  الحد   زواج األطفال 09/2013    
  

ة العنف متوسط أندروز لجذور الوحدات-اختبار ��فوت ّ  الحد  متوسط العمر  02/2016    
 عند الزواج

  

هانسن للتآلف مع -اختبار غ��غوري
 التحوالت في النظام

ة العنف متوسط ّ  الحد  ات ءإحصا زواج األطفال    
 االختبار

النقطة 
 الفاصلة

 التاريخ

ADF 2.14- 73 02/2016 
Zt 2.06- 60 01/2015 
Za 6.68- 60 01/2015 

ةشديد العنف  أندروز لجذور الوحدات-اختبار ��فوت ّ  الحد   زواج األطفال 09/2011    
  

ةشديد العنف  أندروز لجذور الوحدات-اختبار ��فوت ّ  الحد  متوسط العمر  06/2012    
 عند الزواج

  

هانسن للتآلف مع -اختبار غ��غوري
 التحوالت في النظام

ةشديد العنف  ّ  الحد  ات ءإحصا زواج األطفال    
 االختبار

النقطة 
 الفاصلة

 التاريخ

ADF 2.04- 61 02/2015 
Zt 2.05- 48 01/2014 
Za 7.11- 48 01/2014 

؛ /https://ucdp.uu.se/downloads ات:ال لبيانات النزاعاأوبسجامعة برنامج ل ألحداث النزاعاتالبيانات الجغرافية مجموعة       ً      استنادا  إلى  ،اإلسكوا المصدر:
 ألسر المعيشية.مسوح اوبيانات 

ز لالنقطاع الهيكلي. و-، ويعني في هذا الجدول اختبار ديكيFuller-Augmented Dickeyهو مختصر يشير إلى  ADF مالحظة: هو مختصر  Zt          �                    فولر المعز 
أندروز لجذور الوحدات مع انقطاع هيكلي واحد لتحديد الفروق المسجلة قبل وبعد -، ويعني في هذا الجدول اختبار زيفوتAndrews-Zivotيشير إلى 

لة قبل وبعد تاريخ أندروز لجذور الوحدات مع انقطاع هيكلي واحد لتحديد متوسط األرقام المسج-يعني في هذا الجدول اختبار زيفوت Zaتاريخ معين. و
 معين.

https://ucdp.uu.se/downloads/
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 2014-2011الهيكلي، لي�يا  نقطاعاختبارات اال .7المرفق جدول 

 المؤشر التا��خ الفاصل  مستوى العنف ختباراال
  

 زواج األطفال 01/1998 ال عنف أندروز لجذور الوحدات-اختبار ��فوت
  

العمر متوسط  06/2005 ال عنف أندروز لجذور الوحدات-اختبار ��فوت
 عند الزواج

  

هانسن للتآلف مع -اختبار غ��غوري
 التحوالت في النظام

ات ءإحصا زواج األطفال ال عنف
 االختبار

النقطة 
 الفاصلة

 التاريخ

  
ADF 2.21- 198 07/2006   

Zt 2.46- 230 03/2009   
Za 21.88- 230 03/2009 

ة العنف منخفض أندروز لجذور الوحدات-اختبار ��فوت ّ  الحد   زواج األطفال 05/2008    
  

ة العنف منخفض أندروز لجذور الوحدات-اختبار ��فوت ّ  الحد  متوسط العمر  04/2005    
 عند الزواج

  

هانسن للتآلف مع -اختبار غ��غوري
 التحوالت في النظام

ة العنف منخفض ّ  الحد  ات ءإحصا زواج األطفال    
 االختبار

النقطة 
 الفاصلة

 التاريخ

  
ADF 2.29- 207 04/2007   

Zt 2.14- 231 04/2009   
Za 16.65- 231 04/2009 

ة العنف متوسط أندروز لجذور الوحدات-اختبار ��فوت ّ  الحد   زواج األطفال 03/2003    
  

ة العنف متوسط أندروز لجذور الوحدات-اختبار ��فوت ّ  الحد  متوسط العمر  07/2009    
 عند الزواج

  

هانسن للتآلف مع -غ��غورياختبار 
 التحوالت في النظام

ة العنف متوسط ّ  الحد  ات ءإحصا زواج األطفال    
 االختبار

النقطة 
 الفاصلة

 التاريخ

  
ADF 2.25- 173 06/2004   

Zt 1.89- 177 10/2004   
Za 8.95- 177 10/2004 

ةشديد العنف  أندروز لجذور الوحدات-اختبار ��فوت ّ  الحد   زواج األطفال 06/1995    
  

ةشديد العنف  أندروز لجذور الوحدات-اختبار ��فوت ّ  الحد  متوسط العمر  07/2009    
 عند الزواج

  

هانسن للتآلف مع -اختبار غ��غوري
 التحوالت في النظام

ةشديد العنف  ّ  الحد  ات ءإحصا زواج األطفال    
 االختبار

النقطة 
 الفاصلة

 التاريخ

  
ADF 1.98- 149 06/2002   

Zt 1.79- 210 07/2007   
Za 9.25- 210 07/2007 

 ؛/https://ucdp.uu.se/downloads ات:ال لبيانات النزاعاأوبسجامعة برنامج ل ألحداث النزاعاتالبيانات الجغرافية مجموعة       ً      استنادا  إلى  ،اإلسكوا المصدر:
 ألسر المعيشية.ا مسوحوبيانات 

ز لالنقطاع الهيكلي. و-، ويعني في هذا الجدول اختبار ديكيFuller-Augmented Dickeyهو مختصر يشير إلى  ADF مالحظة: هو مختصر  Zt          �                    فولر المعز 
لجذور الوحدات مع انقطاع هيكلي واحد لتحديد الفروق المسجلة قبل وبعد أندروز -، ويعني في هذا الجدول اختبار زيفوتAndrews-Zivotيشير إلى 

أندروز لجذور الوحدات مع انقطاع هيكلي واحد لتحديد متوسط األرقام المسجلة قبل وبعد تاريخ -يعني في هذا الجدول اختبار زيفوت Zaتاريخ معين. و
 معين.

https://ucdp.uu.se/downloads/
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 2013-2011 الهيكلي، اليمن نقطاعاختبارات اال .8المرفق دول ج

 المؤشر التا��خ الفاصل مستوى العنف ختباراال
  

أندروز لجذور -اختبار ��فوت
 الوحدات

ة العنف منخفض ّ  الحد   زواج األطفال 03/2003    
  

أندروز لجذور -اختبار ��فوت
 الوحدات

ة العنف منخفض ّ  الحد  متوسط  02/2002    
العمر عند 

 الزواج

  

هانسن للتآلف -غ��غورياختبار 
 مع التحوالت في النظام

ة العنف منخفض ّ  الحد  ات ءإحصا زواج األطفال    
 االختبار

النقطة 
 الفاصلة

 التاريخ

  
ADF 2.89- 127 08/2000   

Zt 5.52- 111 04/1999   
Za 68.15- 111 04/1999 

أندروز لجذور -اختبار ��فوت
 الوحدات

ة العنف متوسط ّ  الحد   زواج األطفال 01/2001    
  

أندروز لجذور -اختبار ��فوت
 الوحدات

ة العنف متوسط ّ  الحد  متوسط  08/2000    
العمر عند 

 الزواج

  

هانسن للتآلف -اختبار غ��غوري
 مع التحوالت في النظام

ة العنف متوسط ّ  الحد  ات ءإحصا زواج األطفال    
 االختبار

النقطة 
 الفاصلة

 التاريخ

  
ADF 2.16- 144 01/2002   

Zt 3.48- 75 04/1996   
Za 37.12- 75 04/1996 

أندروز لجذور -اختبار ��فوت
 الوحدات

ةشديد العنف  ّ  الحد   زواج األطفال 06/1994    
  

أندروز لجذور -اختبار ��فوت
 الوحدات

ةشديد العنف  ّ  الحد  متوسط  03/2008    
العمر عند 

 الزواج

  

هانسن للتآلف -اختبار غ��غوري
 النظاممع التحوالت في 

ةشديد العنف  ّ  الحد  ات ءإحصا زواج األطفال    
 االختبار

النقطة 
 الفاصلة

 التاريخ

  
ADF 2.22- 153 10/2002   

Zt 2.05- 153 10/2002   
Za 8.93- 153 10/2002 

؛ /https://ucdp.uu.se/downloads ات:لبيانات النزاعال اأوبسجامعة برنامج ل ألحداث النزاعاتالبيانات الجغرافية مجموعة       ً      استنادا  إلى  ،اإلسكواالمصدر: 
 ألسر المعيشية.ا مسوحوبيانات 

ز لالنقطاع الهيكلي. و-، ويعني في هذا الجدول اختبار ديكيFuller-Augmented Dickeyهو مختصر يشير إلى  ADF مالحظة: هو مختصر  Zt          �                    فولر المعز 
أندروز لجذور الوحدات مع انقطاع هيكلي واحد لتحديد الفروق المسجلة قبل وبعد -، ويعني في هذا الجدول اختبار زيفوتAndrews-Zivotيشير إلى 

لة قبل وبعد تاريخ أندروز لجذور الوحدات مع انقطاع هيكلي واحد لتحديد متوسط األرقام المسج-يعني في هذا الجدول اختبار زيفوت Zaتاريخ معين. و
 معين.

https://ucdp.uu.se/downloads/
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ال خالف على أن زواج األطفال قضية من أهم قضايا التنمية وحقوق اإلنسان، إذ تعوق تحقيق 
خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وفيها انتهاك للعديد من أطر 
حقوق اإلنسان. ومن المرجح أن يكون لزواج األطفال وزيادة خصوبة المراهقات آثار طويلة 
األمد ال تتوقف عند الفتيات وأسرهن المباشرة، بل تطال المجتمع بأجمعه، ألن زواج األطفال 

يشّل قدرة النساء والفتيات على المشاركة في مجتمع بل في منطقة قوية ومزدهرة ومستقرة.

يستعرض هذا التقرير الصعوبات المتزايدة التي تواجهها النساء والفتيات في البلدان العربية 
المتضررة من النزاع، ويالحظ أّن الفتيات األصغر سنًا معرضات أكثر من ذي قبل للحرمان 

بسبب تزايد شعورهّن بعدم األمان وتعرضهّن للعنف في مجتمعاتهن بأشكال شتى منها زواج 
األطفال. ويسهم زواج األطفال أيضًا بانتقال الحرمان عبر األجيال. ويضيف هذا التقرير بعدًا 

إضافيًا للترابط بين النزاعات العنيفة وأنماط الزواج والخصوبة لدى الشابات، ودور السياسات 
العامة في التخفيف من حدة هذه الممارسات في البلدان المتضررة من النزاع. وتساعد النتائج 

التي يخلص إليها في فهم ارتباط التغيرات الديمغرافية بديناميات اإلقصاء االجتماعي، 
ارتباطًا يخلق دائرًة من الفقر يصعب التفّلت منها ويضعف المرأة والفتاة على المدى الطويل.
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