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احلد من زواج األطفال يف مصر

1. املوجز التنفيذي
زواج األطف��ال س��واء كان رمسًي��ا أو عرفي��ا ه��و زواج يك��ون عم��ر أح��د أطراف��ه - عل��ى األق��ل - أقل من 

18 عاًم��ا، ويع��د انته��اًكا حلق��وق اإلنس��ان ذو عواقب معق��دة تقع على األطف��ال واجملتمع، وال يقتصر 
الضرر الناتج عنه على الطفل املتزوج فقط، بل ميتد تأثريه أيًضا ليصل إىل األجيال القادمة، ووفقا 

ملنظم��ة اليونيس��ف يوج��د م��ا يقدر ب� 650 ملي��ون طفلة متزوجة يف مجيع أحن��اء العامل، 40 مليون 

منها يف الش��رق األوس��ط ومشال أفريقيا.

أظه��ر تع��داد مص��ر لع��ام 2017 أن زواج األطف��ال ال زال ميث��ل مش��كلة؛ إذ إن واح��دة تقريًب��ا م��ن بني 

كل عش��رين فتاة )4%( يف الفئة العمرية من 15 إىل 17 عاًما متزوجة أو س��بق هلا الزواج، وبالنس��بة 

للفتي��ات الالت��ي ت��راوح أعماره��ن بني 15 و 19 س��نة يرتفع املعدل إىل واحد من بني كل عش��رة، مع 

وج��ود ف��روق كب��رية ب��ني املناط��ق الريفي��ة واحلضرية )اجله��از املرك��زي للتعبئة العام��ة واإلحصاء، 

مصر(.  .2017

إن عواق��ب زواج األطف��ال يف مص��ر تتش��ابه إىل ح��د كب��ري مع الدول األخ��رى، مثل العن��ف القائم على 

النوع االجتماعي والتسرب من املدارس وارتفاع خطر اإلصابة باألمراض وارتفاع معدالت اخلصوبة 

مبا يس��اهم يف الزيادة الس��كانية وزيادة األطفال غري املقيدين بالسجالت احلكومية.

وفق��ًا للبيان��ات واملعلوم��ات احلالي��ة يؤث��ر كل م��ن الفق��ر والتعلي��م واملعاي��ري االجتماعي��ة عل��ى زواج 

األطف��ال يف مص��ر، وم��ع ذلك يوجد نقص يف األدلة والدراس��ات اليت حتل��ل الروابط بني هذه العوامل 

األطفال. وزواج 

ويع��د اجلان��ب املش��رق ه��و أن مص��ر م��ن ب��ني ال��دول ال��يت خط��ت خط��وات واس��عة يف احلد م��ن زواج 

األطف��ال، إال أن��ه هن��اك حاج��ة لتحدي��د أس��باب ه��ذا التق��دم بوض��وح للحف��اظ علي��ه وزيادته.

وجي��در اإلش��ارة إىل وج��ود إرادة سياس��ية للحد م��ن زواج األطفال، فهو ضمن القضاي��ا املدرجة يف اإلطار 

االسراتيجي الوطين إلنهاء العنف ضد األطفال يف مصر الصادر  عن اجمللس القومي للطفولة واألمومة 

عام 2018، كما أنه قد مت دمج قضية زواج األطفال يف اإلطار واخلطة االسراتيجية الوطنية لألمومة 

والطفولة 2018-2030، ويف اجململ يدل ذلك على وجود إرادة سياسية ملعاجلة هذه القضية.

تشمل البدائل األربع املقرحة لسياسة معاجلة زواج األطفال يف مصر بديل قانوني وآخر اقتصادي 

وبديل اجتماعي وبديل قانوني/ اجتماعي-اقتصادي.

وس��يكون من ش��أن البديل القانوني تعزيز تطبيق األحكام املتعلقة بزواج األطفال يف قانون الطفل 

رقم  126 من عام 2008، وميكن أن يتم ذلك من خالل مراجعة نصه وصياغته أو آليته يف الالئحة 

التنفيذي��ة ذات الصل��ة واخت��اذ اإلج��راء املطل��وب، فعل��ى س��بيل املثال ميك��ن أن يكون اإلج��راء جتريم 

األطراف الفاعلة يف زواج األطفال،إذ ال جيرمهم النص املشار إليه، باإلضافة إىل تعزيز وإسراع إصدار 

التشريع اجلديد ل� »زواج القاصرات« أو زواج الفتيات حتت سن 18 سنة.
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املوجز التنفيذي

وم��ن الض��روري أيض��ا الركي��ز عل��ى البدي��ل االجتماعي اخل��اص بتغيري األع��راف االجتماعي��ة فيما 

يتعل��ق ب��زواج األطف��ال – وخاص��ة ل��دى الوالدي��ن – من خالل زي��ادة الوعي، وهو ما جي��ب أن يرتبط 

ب��دور رج��ال الدين واملؤسس��ات الدينية.

بالنس��بة للبديل االقتصادي ، فهو يس��عى لتحس��ني الظروف االقتصادية للوالدين ليجعلهم أقل مياًل 

لتزويج طفلهم.

وأخ��ريا نوص��ي بش��دة بالعم��ل على البدي��ل القانون��ي/ االجتماعي-االقتص��ادي الذي يع��د مزيج من 

مجي��ع البدائ��ل األخ��رى للسياس��ات، إذ يعمل عل��ى البديل القانون��ي يف احلال لتحقيق نتائج س��ريعة 

عل��ى امل��دى القص��ري، ويعمل بش��كل م��وازي عل��ى البديل االجتماع��ي واالقتصادي به��دف الوصول إىل 

نقط��ة يت��م فيه��ا حتقي��ق اإلجن��از امل��الءم على امل��دى الطوي��ل، وباإلضافة إىل ذلك يش��مل ه��ذا البديل 

مجيع أصحاب املصلحة من املسؤولني احلكوميني واملشرعني وأعضاء الربملان وميسري عقود الزواج 

»امل��أذون« واملنظم��ات الش��عبية والوالدين وقادة اجملتم��ع وكذلك األطفال .

إن تنفي��ذ البدي��ل املوص��ى به يتطلب مس��توى مرتفع من التنس��يق، وهو ال��دور الذي جيب أن تتواله 

هيئ��ة حكومية مثل اجملل��س القومي للطفولة واألمومة.

يوج��د مكون��ات أساس��ية جي��ب أخذها بع��ني االعتبار يف مرحل��ة التنفيذ، مثل احلفاظ على مس��توى 

مرتف��ع من التنس��يق ومج��ع البيانات القبلية والبعدي��ة بهدف التقييم وإرش��اد عملية صنع القرار، 

باإلضافة إىل دور اإلعالم، والوصول إىل حاالت زواج األطفال وتشجيعهم على دعوة أقرانهم إىل احلد 

منه، على أن يتم ذلك بالتزامن والتكامل مع التدخالت القائمة للعمل على احلد من زواج األطفال، 

وأي نقص يف هذه العناصر س��يؤثر بش��كل كبري على تنفيذ البديل وحتقيق النتائج املرجوة.

2. عرض املشكلة
ُيقص��د ب��زواج األطف��ال عاملي��ا ال��زواج الرمسي أو العريف ال��ذي يكون أحد أطرافه على األقل دون س��ن 

18 عاًم��ا، وعل��ى الرغ��م من أن التعريف يش��مل كال اجلنس��ني، م��ن الالفت للنظر أن مجي��ع التقارير 
الدولي��ة تقتص��ر بياناته��ا عل��ى اإلن��اث ومل ي��رد ذك��ر الذك��ور به��ا، وكنتيج��ة لذلك يقتص��ر املنظور 

اإلقليم��ي واحملل��ي ل��زواج األطفال على الفتيات فقط، وهو بدوره ال يعكس الصورة الكاملة واألضرار 

احلقيقي��ة النامجة عنه على كال اجلنس��ني.

ُيعد زواج األطفال انتهاك حلقوق اإلنسان مما ألقى بأعباء معقدة على األطفال واجملتمع كالتالي:

•  من املتوقع أن تتعرض املراهقات املتزوجات إىل العنف القائم على النوع االجتماعي.
•  من املتوقع أن تتسرب املراهقات املتزوجات من التعليم.

•  تواجه املراهقات املتزوجات خطر اإلصابة باألمراض بشل أكرب.
•  معدالت اخلصوبة لدى املتزوجات الصغريات تكون أعلى وهو ما يساهم يف الزيادة السكانية.

•  ال يتم تسجيل الزواج الذي يكون أحد طرفاه دون سن 18 عامًا يف السجالت الرمسية، وهو ما يكون له 
عواقب قانونية على األطفال الناجتة عن هذا الزواج، فعلى سبيل املثال ال ميكن إصدار شهادات ميالد هلم.
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احلد من زواج األطفال يف مصر

وفقًا ملنظمة اليونيسف يوجد ما يقّدر ب� 650 مليون طفلة متزوجة يف مجيع أحناء العامل، مبا يشمل 

الفتي��ات املتزوج��ات حالي��ًا والنس��اء الالت��ي تزوجن ألول م��رة يف مرحلة الطفولة، ل��ذا تتواجد قضية 

زواج األطف��ال حالي��ا بش��كل ج��اد على خطة التنمية العاملية مبا يف ذل��ك إدراجها ضمن أهداف التنمية 

املس��تدامة، إذ مت تناوهل��ا بش��كل حم��دد يف اهلدف رقم )5.3(  للقضاء على املمارس��ة حبل��ول عام 2030.

اس��تمرت ممارس��ة زواج األطف��ال يف االخنف��اض يف مجيع أحناء العامل، ووفقًا ألح��دث البيانات املتاحة 

ببعض البلدان 21% من الش��ابات )الالتي تراوح أعمارهن بني 20 و24 س��نة( تزوجن يف طفولتهن، 

وه��و م��ا يع��د اخنفاض��ا م��ن 25% من��ذ 10 س��نوات، ويرج��ع ذل��ك يف املق��ام األول إىل التق��دم ال��ذي مت 

حتقيق��ه يف اهلند )اليونيس��يف، 2018(.

وُيق��در ع��دد زجي��ات األطف��ال ال��يت مت منعه��ا كنتيج��ة هل��ذا التق��دم ب� 25 ملي��ون زجية خ��الل العقد 

املاض��ي )اليونيس��يف، 2018(.

وفقًا لليونيسف يوجد حوالي 40 مليون طفلة متزوجة يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، 

ويش��مل ذل��ك الفتي��ات املتزوجات حاليًا والنس��اء الالت��ي تزوجن ألول مرة يف الطفولة، ويف الس��نوات 

األخرية تتزوج 700,000 فتاة صغرية س��نويا يف منطقة الش��رق األوس��ط ومشال أفريقيا، كما ترتفع 

نس��ب الفتي��ات الصغ��ريات املتزوج��ات يف املنطقة الالتي تعي��ش يف املناطق الريفية و تأتي من األس��ر 

الفق��رية واحلاصالت على قدر منخفض من التعليم )اليونيس��يف، 2018(.

إن انتشار هذه املشكلة يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا يقرب من املتوسط العاملي أو يكون أعلى يف 

بعض املناطق، مثل شرق آسيا واحمليط اهلادئ وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.

يوض��ح ش��كل 1 العالقة بني الزواج يف الش��رق األوس��ط ومنطق��ة اإلقامة والث��روة والتعليم، وترتفع 

النس��ب يف املناط��ق األفقر والريف وب��ني ذوي التعليم املنخفض.

شكل 1: نسبة النساء الالتي تراوح أعمارهن ما بني 20 و24 عاما ممن تزوجن للمرة األوىل 
قبل بلوغ سن ال�18 عاما مصنفة وفقا ملنطقة اإلقامة والتعليم والثروة يف الشرق األوسط

 

املصدر:
 United Nations Children’s Fund, ‘A Profile of Child Marriage in the Middle East and 

,North Africa›, UNICEF, New York, 2018.
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عرض املشكلة

وكما هو مبني يف شكل 2 يتباين انتشار زواج األطفال يف مجيع أحناء املنطقة ويراوح ما بني نسبة 

مرتفع��ة )واح��د م��ن كل ثالث��ة( يف الس��ودان واليم��ن تنخف��ض وتص��ل إىل واح��د م��ن كل مخس��ني يف 

تونس، ويف الس��نوات اخلمس والعش��رين املاضية اخنفض متوس��ط االنتش��ار اإلقليمي من واحد بني 

كل ثالث��ة ليص��ل إىل واح��د م��ن كل مخس��ة، ومع ذلك يب��دو أن التقدم قد توق��ف يف العقد املاضي.

شكل 2: تطور زواج األطفال يف الشرق األوسط

 

املصدر:
United Nations Children’s Fund, ‘A Profile of Child Marriage in the Middle East and 

North Africa’, UNICEF, New York, 2018.

حي��دد قان��ون الطف��ل املص��ري رق��م 126 م��ن ع��ام 2008 احلد األدنى لس��ن الزواج عند س��ن 18 س��نة 

لإلن��اث والذك��ور عل��ى حد س��واء، إال إنه ال جيرم مرتكبيه، لذا يس��تمر زواج الفتيات دون تس��جيل أو 

إب��الغ عن الزجيات أو تس��جيل األطف��ال املولودين كنتيج��ة لتلك الزجيات.

وعل��ى الرغ��م م��ن أن زواج األطف��ال غ��ري قانون��ي، إال أن بع��ض الش��يوخ )رج��ال الدي��ن( املص��رح هل��م 

بإصدار قس��يمة الزواج يس��تمرون يف عقد مثل هذه الزجيات، وذلك من خالل أخذ تعهد من الش��اب 

يفي��د بإع��الن ه��ذا ال��زواج واالنتظار حتى بلوغ الفتاة س��ن ال� 18 عاما، وبعدها يتم تس��جيل الزواج 

رمسًي��ا وإبالغ الس��لطات املعنية )اجملل��س القومي للطفولة واألمومة ومنظمة اليونيس��يف، 2015(.
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احلد من زواج األطفال يف مصر

وفًق��ا لتع��داد مص��ر لعام 2017 يتبني أن 4% من الفتيات يف الفئة العمرية من 15 إىل 17 عاًما متزوجات 

حاليا أو سبق هلن الزواج، وتبلغ هذه النسبة 11% من الفتيات الالتي تراوح أعمارهن بني 15 و 19 سنة، 

مع وجود فروق كبرية بني املناطق الريفية واحلضرية )اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 2017(.

وعل��ى غ��رار مش��كلة خت��ان اإلن��اث، ل��زواج األطف��ال ج��ذوره أيضًا ال��يت ترج��ع إىل الع��ادات والتقاليد 

القدمي��ة، إذ تس��اهم بع��ض املعتق��دات وغي��اب الوع��ي إىل اس��تمرار ممارس��ته عل��ى الرغ��م م��ن ع��دم 

شرعيته وفقا للقانون املصري، ويكون االعتقاد الرئيسي الذي تقوم عليه هذه املمارسة هو أن زواج 

األطفال حيمي مسعة الفتاة )وأن عدم الزواج يعين أنها تقوم بشيء »خاطيء«(، كما أنه يعين أن الفتاة 

ل��ن تعم��ل بع��د ال��زواج، ل��ذا يكون تعليمه��ا أقل أهمية، كما ترغ��ب بعض العائ��الت يف تزويج بناتها يف 

سن صغرية، حتى يتخلصوا من رعايتهن ومسؤوليتهن )اجمللس القومي للطفولة واألمومة 2018(.

ويف الصي��ف املاض��ي مت اإلب��الغ ع��ن حالة زواج لفتاة تبلغ من العم��ر 17 عاًما ُأجربت على الزواج من 

سعودي يبلغ من العمر 37 عاًما، حيث دفع لوالدها املزارع مبلغ 125,000 جنيه مقابل هذا الزواج 

غ��ري املس��جل، وبع��د أي��ام قليلة من ال��زواج هربت الفتاة م��ن زوجها ألنه كان يعت��دي عليها بالضرب، 

وق��د ذه��ب ال��زوج بعدها إىل قس��م الش��رطة لإلب��الغ عن هروب زوجت��ه وطلب من وال��د العروس رد 

مبل��غ 125,000 جنيه الذي دفعه.

وبالنظر إىل هذه القصة اليت تعد مزيج بني زواج األطفال وزواج الصفقة، ميكن إدراك كيف أصبح 

الوضع مدمر ومعقد، إذ جتاهل الزوج حقيقة أن زواجه يعد جرمية وكان لديه الشجاعة للذهاب إىل 

قس��م الش��رطة الس��تعادة أمواله، ومبواجهة األب برر فعلته بأن كل ما مت كان بهدف تأمني مس��تقبل 

ابنت��ه يف ص��ورة مدخ��رات وأن دافع��ه كان التخفي��ف من فقره، وعالوة على ذلك تب��ني أن لديه ابنة 

أخرى تزوجت مرتني من رجال من اخلليج.

ووفقًا لصانعي السياسات واملمارسني يف هذا اجملال تعد العوامل الرئيسية اليت تؤدي إىل زواج األطفال 

ه��ي الفق��ر واألع��راف االجتماعي��ة والتعليم، إال أن��ه ال توجد أدلة أو بيانات حتلل الروابط ومس��توى 

تأثري كل عامل من تلك العوامل على زواج األطفال، وتتش��ابه عواقب زواج األطفال يف مصر إىل حد 

كبري مع الدول األخرى، وتش��مل العنف القائم على النوع االجتماعي والتس��رب من التعليم وارتفاع 

خطر اإلصابة باألمراض وارتفاع معدالت اخلصوبة مبا يس��اهم يف الزيادة الس��كانية وزيادة األطفال 

غري املقيدين بالسجالت احلكومية.

مت حتلي��ل أرب��ع وثائ��ق للسياس��ات واالس��راتيجيات الصادرة ع��ن اجمللس القومي للطفول��ة واألمومة 

بالتع��اون م��ع منظم��ة اليونيس��ف، باإلضافة إىل الدراس��ة التحليلية ملقابلتني مع مس��ؤولني باجمللس 

القوم��ي للطفول��ة واألموم��ة ومنظم��ة اليونيس��يف، وق��د مت التوص��ل إىل بعض املالحظ��ات وفقا هلا، 

وتتعلق هذه املالحظات باألساس بالتحديات والفرص املتعلقة بالسياسات السابقة واحلالية اخلاصة 

بزواج األطفال عل��ى النحو التالي:
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التحديات:
حص��ر املنظم��ات الش��عبية الداعم��ة: إذ لوح��ظ أن كل من اليونيس��ف واجمللس القوم��ي للطفولة 
واألمومة مل يكونوا على دراية باملنظمات الش��عبية الداعمة اليت تعمل على قضية زواج األطفال يف 

مصر، وهو ما يؤدي إىل غياب التنس��يق والكفاءة والتعاون ومواءمة اجلهود ويكون من ش��أنه التأثري 

عل��ى مع��دل التق��دم احمل��رز، وخاص��ة أن اجملل��س القوم��ي للطفول��ة واألموم��ة ومنظمة اليونيس��يف 

يرك��زان بش��كل حصري على وضع االس��راتيجيات وتعزيز النظ��م الداخلية ذات الصلة.

حتقيق التوازن بني اخلطط القصرية والطويلة األجل: يتم تقس��يم اإلجراءات وفقا للس��نوات 
يف اإلط��ار واخلط��ة االس��راتيجية للمجل��س القوم��ي للطفول��ة واألموم��ة، وكلها إج��راءات ضخمة، لذا 

تظه��ر احلاج��ة إىل بي��ان اإلج��راءات بالتفصيل وتصنيفها يف صورة خطط قص��رية وطويلة األجل.

نظ��ام التقاري��ر والتوثي��ق: يعت��رب خ��ط جن��دة الطف��ل 16000 أداة/ آلي��ة لتلق��ي وتس��جيل ش��كاوى 

األطف��ال، ويت��وىل إدارت��ه اجملل��س القوم��ي للطفول��ة واألموم��ة من��ذ ع��ام 2005، ويوف��ر احلماي��ة من 

العن��ف وس��وء املعامل��ة واإلهم��ال يف مجي��ع أحن��اء الب��الد، إال أننا مل نتمكن م��ن العثور عل��ى أي حتليل 

قديم أو حديث حلوادث زواج األطفال اليت مت اإلبالغ عنها، وينطبق األمر نفس��ه على جلان محاية 

الطف��ل وه��ي آلي��ة رص��د أخرى يت��م تنفيذها وفق��ا للقانون املص��ري للطفل منذ ع��ام 2008.

الرص��د والتقيي��م: مت تنفي��ذ بع��ض اإلج��راءات عل��ى أرض الواق��ع ملن��ع زواج األطف��ال ومت إح��راز 
تقدم يف نسبة انتشاره على املستوى الوطين، إال أن غياب الرصد والتقييم أدى إىل عدم متكن اجمللس 

القوم��ي للطفول��ة واألموم��ة واليونيس��ف م��ن حتدي��د الكثري  من املعلوم��ات عن التق��دم املذكور مثل 

حتدي��د األخط��اء واألمور اليت متت بش��كل صحي��ح وميكن تكرارها.

االهتمام غري املتوازن بقضايا حقوق الطفل املختلفة: إذ يوجد بعض القضايا خلاصة حبقوق 
الطف��ل ال��يت حتظى باهتمام وجهود وموارد اهليئات احلكومية واجملتمع املدني لس��نوات مثل قضية 

أطف��ال الش��وارع وخت��ان اإلناث وعمالة األطف��ال، نظرا لكونها قضايا رائجة إال أنها ليس��ت بالضرورة 

األكث��ر إحلاح��ا، باإلضاف��ة إىل غياب نهج ش��امل ميكن االعتماد عليه عند تن��اول قضايا الطفل وعدم 

معاجلة األس��باب اجلذرية هلا، كما يوجد نقص يف كفاءة البيانات والدراس��ات املرتبطة بها، مل تش��مل 

تلك القضايا بعض املوضوعات مثل زواج األطفال أو تدجمها يف هذه القضايا العصرية السابق ذكرها، 

وم��ع ذلك يتبني وجود عالقة وارتباط واضح بينها.
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الفرص:
اإلرادة السياس��ية: زواج األطف��ال ب��دأ حيظ��ى باهتم��ام أك��رب م��ن اجله��ات احلكومي��ة من��ذ اعتب��اره 
ممارسة ضارة باألطفال، وجيدر اإلشارة إىل أنه قد مت إدراج زواج األطفال يف وثيقة إنهاء العنف ضد 

األطف��ال يف مص��ر الص��ادرة ع��ن اجملل��س القوم��ي للطفولة واألموم��ة، وهي الوثيقة ال��يت مت دجمها يف 

اإلط��ار االس��راتيجي الوط��ين يف 2018 وخط��ة األمومة والطفول��ة 2030-2018.

اخلط��ة العاملي��ة: كم��ا ُذك��ر م��ن قب��ل تتواج��د قضي��ة زواج األطف��ال حالي��ا بش��كل جاد عل��ى خطة 
التنمي��ة العاملي��ة، ويظه��ر ذل��ك بوض��وح من خالل تناوهل��ا يف اهلدف رق��م )5.3( من أه��داف التنمية 

املس��تدامة  للقض��اء على املمارس��ة حبلول عام 2030، وهوما يؤثر عل��ى توجهات واهتمامات املاحنني 

واحملسنني.

التق��دم احمل��رز يف ح��ل املش��كلة: يوج��د اخنف��اض طفي��ف يف انتش��ار زواج األطف��ال يف مص��ر، وه��و 
م��ا يش��جع أصح��اب املصلح��ة عل��ى االس��تمرار يف العم��ل للحف��اظ على ه��ذا النوع م��ن التق��دم وتأمينه 

ومواصل��ة حتدي��د األس��باب الرئيس��ية هلا.

3. خيارات السياسات/ حتليل البدائل
إن تقديم بدائل ملعاجلة قضية زواج األطفال يف مصر جيب أن يقوده عدد من احملددات على النحو التالي:

1- احملددات الدولية:
يقدم القسم أدناه بعض األمثلة املستقاة من  األدبيات املتاحة عن أفضل املمارسات الدولية باإلضافة 

إىل احلمالت على اإلنرنت ذات الصلة وتقارير التنمية.

كان��ت اللجن��ة األفريقي��ة حلقوق اإلنس��ان والش��عوب وجلنة اخل��رباء األفريقية املعني��ة حبقوق الطفل 

ورفاه��ه ق��د تعاون��ت يف اق��راح سلس��لة من التدابري ملن��ع زواج األطف��ال، تعتمد كل من ه��ذه التدابري 

على بعضه اآلخر وتشمل إصالحات قانونية ووضع السياسات والتوافق مع إجراءات أخرى وتشجيع 

املمارس��ات الصحيحة، إذ يتطلب تنفيذ حظر زواج األطفال أن تتخذ احلكومات تدابري مؤسس��ية إىل 

جان��ب اإلصالح��ات التش��ريعية، على أن تهدف تل��ك التدابري إىل ضمان تنفيذ األح��كام اجلنائية ذات 

الصلة )اللجنة األفريقية حلقوق اإلنس��ان والش��عوب، 2017(.

وقد حددت مبادرة باس��م »فتيات ال عرائس« - اليت تعمل على املس��توى الدولي - بعض نقاط العمل 

للقض��اء عل��ى زواج األطف��ال، وق��د أكدت هذه املب��ادرة عل��ى دور احلكومات وهيئ��ات التنمية الدولية 

إىل جانب املنظمات الش��عبية، ويتمثل هذا الدور يف حماربة هذه القضية مع مجيع أصحاب املصلحة 

واس��تخدام »نظرية التغيري« من أجل بناء منصات ميكن من خالهلا التعامل مع هذه القضية بش��كل 

مناس��ب )فتي��ات ال عرائ��س، 2018(، وق��د رك��زت نه��وج املب��ادرة املتنوعة على جمموع��ة من اجلهود 

مث��ل متك��ني الفتيات وحش��د األس��ر واجملتمع��ات احمللية وتقديم اخلدم��ات ووضع وتنفي��ذ القوانني 

والسياسات.
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وع��الوة عل��ى ذل��ك تعم��ل املب��ادرة عل��ى متك��ني الفتي��ات م��ن خ��الل منحه��ن الف��رص لبن��اء امله��ارات 

وتكوي��ن املع��ارف وفهم حقوقهن من خالل ش��بكات الدع��م اليت تعمل كعنصر تغيري، كما أنها تصمم 

أيض��ا برنام��ج مس��احة آمن��ة يغط��ي املهارات احلياتي��ة وحمو األمي��ة الصحية واملالية ويقدم اإلرش��اد 

الف��ردي. وتع��زز مث��ل هذه الربامج الثقة بال��ذات لدى الفتيات وقدراتهن وفعالية الذات، كما تس��لط 

الض��وء عل��ى دور التعليم الرمسي. وتش��مل أيض��ا التمكني االقتصادي من خ��الل التحويالت النقدية 

املش��روطة وكذل��ك أفكار املش��روعات الصغرية.

وباإلضاف��ة إىل ذل��ك تيس��ر إقام��ة مس��احة للح��وار بني الفتي��ات وقادة اجملتم��ع لتقدي��م النماذج اليت 

حيت��ذى به��ا واألمثل��ة الناجحة والدع��م للفتيات الصغريات، وحت��دد ثالث أمثلة ناجح��ة للتدخالت؛ 

حيث يدير معهد اإلدارة الصحية يف باتشود يف اهلند مشروع حلماية كل من الفتيات املتزوجات وغري 

املتزوج��ات م��ن عواق��ب ال��زواج املبك��ر، ويف جواتيماال يدير جملس الس��كان مش��روع ملعاجلة مش��كلة 

زواج األطف��ال، ويت��م ذل��ك يف األس��اس من خ��الل تعزيز برامج التعليم واإلرش��اد، كما يش��مل تقديم 

املعلومات عن الصحة اجلنسية واإلجنابية للفتيات املراهقات يف املناطق الريفية )فتيات ال عرائس، 

2018(، وأخريا يف نيبال قامت هيئة أورا فريدوم الدولية وايبريون بإنشاء مساحات مناسبة لإلناث، 
وخاصة يف  نيبال بعد الزلزال، وقد خصصت هذه املساحات ملساعدة النساء والفتيات النازحات من 

خ��الل خدمات تقدي��م املعلومات حلمايتهن من العنف.

ترك��ز بل��دان الكومنول��ث - ال��يت تدعمه��ا اململك��ة املتح��دة - جهوده��ا ملكافح��ة زواج األطف��ال يف دور 

التعلي��م، وتؤك��د اس��راتيجياتها عل��ى دور التعليم اجليد الذي يراعي الفوارق بني اجلنس��ني والقائم 

على احلقوق كأداة قوية يف هذا الصدد، كما أن نهجها يتجاوز مفهوم التعليم الرمسي ليشمل املواطنة 

العاملية واملهارات احلياتية والوعي اجلنس��ي، إذ يرون أن التعليم اجليد هو احملدد الرئيس��ي للتمكني 

االقتص��ادي، إال أن العوائ��ق ال��يت تعاجله��ا تل��ك الدول تش��مل إمكانية وص��ول الفتي��ات للتعليم ومدى 

جودت��ه وأمان��ه ومشوله، وأيض��ا تدمج هذه البلدان مجيع أصحاب املصلح��ة يف قطاع التعليم، بهدف 

خل��ق رواب��ط تصله��ا باجملتم��ع ككل، وقد مت تنفي��ذ نهجهم الناجح يف س��رياليون واهلند وبنغالدش.

وتع��د اجله��ود املبذول��ة يف إثيوبي��ا ملكافح��ة زواج األطف��ال مث��ال آخ��ر ظهر بق��وة يف الس��نوات القليلة 

املاضي��ة، وقد متثلت التحديات الرئيس��ية اليت واجهتها يف هذا الش��أن بوض��وح يف املعتقدات الثقافية 

واالجتماعية املرسخة يف اجملتمع، لذا مشلت اسراتيجيتها مجيع أفراد اجملتمع ملكافحة زواج األطفال 

عل��ى مس��توى القاع��دة الش��عبية، وقد تعاون��ت منظمة الرائ��د الدولي /أثيوبيا مع الش��ركاء احملليني 

لتكوي��ن جل��ان إللغ��اء ال��زواج املبك��ر تض��م مجيع مس��تويات اجملتم��ع املدن��ي واملس��ؤولني احلكوميني 

والرابط��ات النس��ائية والزعم��اء الديني��ني واملس��ؤولني يف جم��ال الصحة واملدرس��ني واآلب��اء والفتيات 

أنفس��هن، وباإلضافة إىل ذلك قاموا بإنش��اء نوادي للفتيات يتم فيها اإلبالغ عن حاالت زواج األطفال 

احلالية أو احملتملة، ويف هذه النوادي تعمل شبكة الدعم كمالذ رئيسي هلؤالء الفتيات، وتكمن أهمية 

ه��ذا النه��ج يف إدم��اج الفتي��ات املتزوجات بالفعل وليس فقط الفتيات الالت��ي مل تتزوج بعد، كما أنه 
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يؤك��د أيًض��ا على دور اإلط��ار القانوني الذي يتم تنفيذه وفرض��ه على أرض الواقع.

ومبالث��ل تق��وم رابط��ة احملامي��ات األثيوبي��ات - وهي جمموعة مناصرة للنس��اء غري رحبي��ة - بتوعية 

ق��ادة اجملتم��ع وهيئ��ات إنف��اذ القانون واهليئ��ات القضائية، وتدور ه��ذه التوعية حول قانون األس��رة 

املع��دل يف إثيوبي��ا ال��ذي يرف��ع الس��ن القانوني لل��زواج من 15 إىل 18 س��نة ويفرض قان��ون للعقوبات 

جي��رم املمارس��ات التقليدي��ة الض��ارة، فهم يعتقدون أن ق��ادة اجملتمع احمللي وخاص��ة القادة الدينيني 

هل��م دور كب��ري يف توعي��ة الفتيات وعائالتهن مبش��اركتهم يف ن��وادي الفتيات.

2. احملددات الوطنية: 

أ. زواج األطف��ال ه��و قضي��ة متع��ددة األبع��اد: حي��ث جي��ب معاجلته م��ن خالل العم��ل على عدة 
جوانب، وهي اجلوانب املذكورة بأعلى يف قسم عرض املشكلة مثل اجلوانب االجتماعية واالقتصادية 

والسياسية والقانونية، وقد مت اعتماد هذا املنطق التكاملي بالفعل إىل حد كبري يف توجهات سياسات 

منظمة اليونيسيف واجمللس القومي للطفولة واألمومة.

ب. زواج األطف��ال ه��و إح��دى املش��كالت ال��يت تواج��ه الطفل املص��ري: فهو ج��زء ال يتجزأ من 
املش��كالت األخ��رى ال��يت تواج��ه الطفل مث��ل عمالة األطفال والتس��رب م��ن التعليم وأطفال الش��وارع 

واألطف��ال ذوي اإلعاق��ة وهج��رة األطف��ال غري الش��رعية واإلدمان ل��دى األطف��ال، .... وغريها.

ج�. الوضع احلالي لقضية زواج األطفال: يف ضوء موجز السياسات املذكور أعاله والذي أصدرته 
اليونيس��ف واجملل��س القوم��ي للطفول��ة واألموم��ة ع��ن ه��ذه القضي��ة، يتب��ني وج��ود بع��ض املس��اعي 

املستمرة اليت تدور حول تعزيز الدراسات املستندة إىل األدلة عن زواج األطفال حتى يتمكن أصحاب 

املصلحة من حتس��ني موجز السياس��ات احلالي وتصميمه بش��كل أكثر مالءمة.

وباإلضافة إىل ذلك، للتحديثات األخرية اليت تناقش تشريعات زواج األطفال يف الربملان أهمية كبرية 

أثناء التعامل مع هذه القضية، إذ يرجع تاريخ مناقشة تلك التشريعات إىل سبتمرب 2018، إال أن تلك 

التشريعات اليت تتعلق بتجريم زواج األطفال مل تصدر بعد.

تتضمن مش��كلة زواج األطفال عدد غري قليل من أصحاب املصلحة، على س��بيل املثال تش��مل اجمللس 

القوم��ي للطفول��ة واألموم��ة ووزارة الصح��ة والس��كان ووزارة التضام��ن االجتماع��ي ووزارة التعلي��م 

والتعليم الفين ووزارة األوقاف واجمللس القومي للمرأة، وميكن لتلك اجلهات أن تتداخل صالحياتها 

من أجل العمل على هذه القضية، لذا ينبغي حتقيق قدر من التعاون والتنسيق فيما بينها للتعامل 

م��ع قضية زواج األطفال بطريقة جمدية.

د. اجله��ات الفاعل��ة يف القضي��ة: يلع��ب الوال��دان الدور األساس��ي يف زواج األطفال، ألنه��م هم الذين 
يدفعون من أجل حدوثه، كما أن للش��يوخ ورجال الدين احملليني املصرح هلم بإصدار قس��ائم الزواج 

دور ه��ام أيًض��ا، وأخ��ريا ولي��س آخ��را يع��د الطف��ل نفس��ه/تعد الطفل��ة نفس��ها أح��د األط��راف الفاعلة 

أيضا. الرئيسية 
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باإلضاف��ة إىل ذل��ك مت مراع��اة التحديث��ات األخ��رية اخلاص��ة بالكيان��ات املعني��ة ب��إدارة القضي��ة وهي 

اليونيسف واجمللس القومي للطفولة واألمومة، إىل جانب مراعاة حتديثات القانون ذات الصلة أثناء 

صياغ��ة البدائ��ل املوص��ى بها، وأخريا مت توجي��ه اهتمام كبري للجهات الفاعل��ة وأصحاب املصلحة.

يف هذا السياق يوجد أربعة بدائل على النحو التالي:

1- البديل القانوني: سريكز هذا البديل على الشؤون القانونية للقضية من خالل تعزيز تطبيق 
أح��كام زواج األطف��ال ذات الصل��ة يف قان��ون الطف��ل رقم 126 من عام 2008، وميك��ن أن يتم ذلك من 

خالل إعادة النظر يف نصه وصياغته أو آليته يف اللوائح التنفيذية ذات الصلة وهو ما قد يسفر عن 

آليات تنفيذ أكثر صرامة.

باإلضافة إىل ذلك س��يكون اإلس��راع يف إجراءات إصدار التش��ريع اجلديد ل�«زواج القاصرات« ذو أهمية 

كبرية.

ويرتب��ط ه��ذا البدي��ل أيًض��ا مبراقب��ة تنفيذ األح��كام القانوني��ة ذات الصلة، وميك��ن أن يتم ذلك من 

خالل الدور الرقابي الذي تلعبه املنظمات غري احلكومية، كما ميكن أن تساعد آلية الرصد والتقييم 

التابعة الس��راتيجية تنفيذ البديل يف هذا الصدد.

وأخ��ريًا يتن��اول ه��ذا البع��د أكث��ر من ط��رف يف قضي��ة زواج األطفال، حي��ث يتناول العقوب��ة الالزمة 

مل��ن ييس��ر عق��ود الزواج املعني��ة، باإلضافة إىل التعامل م��ع الوالدين الذين يكون ق��رار زواج أطفاهلم 

بيدهم.

2- البدي��ل االجتماع��ي: حي��دد ه��ذا البدي��ل أهمي��ة األبع��اد االجتماعية والس��لوكية هل��ذه القضية، 
حيث ميكن تغيري املعايري االجتماعية املرتبطة بزواج األطفال وكذلك نشر الوعي املطلوب، وهو ما 

يرتبط بدور القادة واملؤسس��ات الدينية.

س��تلعب وس��ائل اإلع��الم دورًا هامًا أيًضا يف عرض اجلوانب الس��لبية لزواج األطف��ال للوالدين، وميكن 

هلذا البعد االجتماعي أن يصل إىل الوالدين واحمليطني باألسرة اليت لديها حالة زواج األطفال وامليسر 

املصرح له بإمتام العقد واألطفال أنفسهم.

3- البديل االقتصادي: هذا البديل يتناول الوضع املالي للعائلة، حيث يس��عى إىل حتس��ني الظروف 
االقتصادية للوالدين حتى يكونوا أقل ميال لتزويج أطفاهلم، وميكن حتقيق هذا التحسن من خالل 

تزوي��د تل��ك األس��ر بالدعم املال��ي بطريقة أو بأخرى، ويعمل ه��ذا البديل على إقن��اع الوالدين بعدم 

اللج��وء إىل ال��زواج املبك��ر ألطفاهل��م اس��تنادا إىل الوس��ائل املادي��ة، وميك��ن تقدي��م املس��اعدات العيني��ة 

بصورة مناس��بة أيضا.

4- البدي��ل القانون��ي/ االجتماعي االقتص��ادي: على غرار البديل القانوني يعمل هذا البديل يف 
احلال لتحقيق نتيجة س��ريعة على املدى القصري، ويعمل على التوازي يف تفعيل البديل االجتماعي 

واالقتصادي من أجل الوصول إىل نقطة يتم فيها حتقيق اإلجناز املالءم على املدى الطويل.



14

احلد من زواج األطفال يف مصر

س��يعمل هذا البديل أيًضا على تعزيز العمل على املس��توى العلمي ليشمل استخدام منهجيات البحث، 

باإلضافة إىل ذلك سيش��مل تنفيذ الدراس��ات الالزمة القائمة على األدلة بهدف الوصول إىل سياس��ات 

أكثر اس��تجابة يف وقت الحق.

فيم��ا يل��ي س��يتم تصني��ف كل بديل من حي��ث مزاياه وعيوبه ونتائجه، وس��يتم ه��ذا التصنيف من 

خالل عدد من اجلوانب مثل قبول/ تأييد أصحاب املصلحة واإلطار الزمين لتحقيق النتائج وحجم 

الفئة املس��تهدفة ومس��توى التأثري واحلاجة إىل املوارد املالية والبشرية والوقت.

البديل األول: البديل القانوني

العيوب وجه املقارنة املزايا

ال يوجد لديه بالفعل درجة من القبول، حيث 
يوجد بالفعل نص ذو صلة يف قانون 

الطفل.
كما أن التشريع الذي يركز على زواج 

القاصرات قيد املناقشة حاليا يف الربملان.

قبول/ تأييد 
أصحاب املصلحة

عليه أن يرتبط 
بالبريوقراطية بشكل ما، لذا 

ينبغي تطوير آليات التخفيف 
ذات الصلة.

من املتوقع أن يكون سريًعا لوجود األحكام 
بالفعل ولكن حتتاج فقط إىل إنفاذها.

وهناك حاجة إىل الدعوة واملناصرة 
السياسية لتسريع اخلطوات الالزمة 

إلصدارها.

اإلطار الزمين 
لتحقيق النتائج

البديل يتجاهل األطفال 
واجملتمع إىل حد كبري.

حجمها جيد وتتكون من ميسر العقد 
والوالدين.

حجم الفئة 
املستهدفة

يتجاهل الدافع وراء حدوث 
هذه املشكلة، والذي يتعلق 

بدور الوالدين يف هذا الزواج.
لذلك يتعامل هذا البديل 

فقط مع أعراض املشكلة دون 
جذورها.

حمدود مستوى التأثري

يستلزم تفعيل البعد القانوني 
موارد بشرية إلسناد املسؤوليات 

املتعلقة بإنفاذ القانون.

ال حيتاج إىل الكثري من املوارد ألنه موجود 
بالفعل.

احلاجة إىل املوارد 
املالية والبشرية 

والوقت

النتيجة: تأثري إجيابي فوري لتقليل احلاالت املعنية وخلق حالة خيشى فيها األهل وامليسرون من 
اختاذ إجراء صارم جتاههم يف حالة انتهاكهم للقانون ذو الصلة.
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البديل الثاني: البديل االجتماعي

العيوب وجه املقارنة املزايا

ال يوجد التأييد موجود بالفعل، حيث توجد 
محالت توعية اجتماعية ذات صلة تتعلق 

بقضايا املرأة والطفل.

قبول/ تأييد 
أصحاب املصلحة

سيستغرق األمر الكثري من 
الوقت لتغيري سلوكيات 

وأفعال العائالت، باإلضافة إىل 
مفاهيمهم وثقافتهم.

ال يوجد اإلطار الزمين 
لتحقيق النتائج

ال يوجد حجم الفئة املستهدفة كبري، وتشمل 
الوالدين واحمليطني باألسرة اليت لديها 

حالة من زواج األطفال وميسر العقد 
واألطفال أنفسهم.

حجم الفئة 
املستهدفة

ال يوجد إجيابيات هذا البديل تتعلق باألساس 
باستهداف اجلهات الفاعلة الرئيسية يف 

هذه الظاهرة وهم الوالدين، حيث إن 
أساس مزايا هذا البديل هو حماولة تغيري 

عقلية الوالدين، وبذلك يتعامل البديل مع 
السبب اجلذري للمشكلة وليس العرض.

مستوى التأثري

سيحتاج إىل موارد مالية 
وبشرية، باإلضافة إىل 

ختصيص الوقت للجهود 
االجتماعية واحلمالت من أجل 

معاجلة املشكلة.

ال يوجد احلاجة إىل املوارد 
املالية والبشرية 

والوقت

النتيجة: سيتم حتقيق تأثري بطئ فيما يتعلق بكيفية تعامل األسر والوعي باملشكلة، كما أنه ال 
ميكنه تقليل عدد احلاالت بطريقة سريعة
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البديل الثالث:  البديل االقتصادي

العيوب وجه املقارنة املزايا

إن ختصيص املوارد املالية هلذه 
القضية وخاصة يف ظل الوضع 

احلالي ملصر كدولة نامية ميكن 
أن يكون كثري املخاطر، ومع 
ذلك ميكن التعامل مع هذا 

املوقف، حيث توجد بالفعل 
برامج األمان االجتماعي ذات 

الصلة.

ال يوجد قبول/ تأييد 
أصحاب املصلحة

ال يوجد تتحقق النتائج مبعدل متوسط. اإلطار الزمين 
لتحقيق النتائج

يف الواقع خيتص هذا البديل 
بدور الوالدين يف املقام األول.

ال يوجد حجم الفئة 
املستهدفة

بعبارة أخرى، ال عالقة هلذا 
البديل باألسباب احلقيقية 

للمسألة املعنية.

ميكن أن يكون تأثري هذا البديل معتدل، 
ألنه يرضي األسر حتى ال يلجأون إىل 

زواج األطفال، ولكنه أيضًا ال يعاجل مدى 
استعدادها لتوفري املزيد من املوارد املالية 

هو ما يعين أنه قد يتملكها جشع احلصول 
على مزيد من املوارد املالية واالستمرار يف 

اللجوء إىل زواج األطفال.

مستوى التأثري

سيحتاج إىل موارد مالية 
باألساس

قدر معتدل من الوقت واملوارد البشرية. احلاجة إىل املوارد 
املالية والبشرية 

والوقت

النتيجة: حتقيق نتيجة جيدة من حيث ميل الوالدين إىل زواج األطفال واخنفاض عدد حاالته، 
إال أنه ال يصل إىل التأثري املطلوب
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البديل الرابع: البديل القانوني/ االجتماعي االقتصادي

العيوب وجه املقارنة املزايا

حيتاج إىل مهارات اإلقناع ألنه 
بديل معقد.

مستوى جيد من القبول، نظًرا لكونه 
بديل خيلط عدة جوانب

قبول/ تأييد 
أصحاب املصلحة

ال يوجد سيحقق نتائج على املدى القصري والطويل اإلطار الزمين 
لتحقيق النتائج

ال يوجد سيستهدف مجيع اجلهات الفاعلة يف 
القضية

حجم الفئة 
املستهدفة

ال يوجد يصل إىل مجيع مستويات التأثري مستوى التأثري

لديه بعض العيوب، كما ُذكر 
سابقا يف تصنيف البدائل 

املذكورة أعاله.

لديه بعض املزايا، كما ُذكر سابقا يف 
تصنيف البدائل املذكورة أعاله.

احلاجة إىل املوارد 
املالية والبشرية 

والوقت

يواجه البديل األول عائقا يتمثل يف اجلهد الذي حيتاجه للتواصل مع املؤسس��ات القانونية لتحس��ني 

أدائه��ا يف إنف��اذ القان��ون، وه��و بديل ميكن حتقيقه سياس��يًا نظرا لكونه حت��ت مظلة احلكومة وحتت 

تص��رف الس��لطة القضائي��ة، وه��و م��ا ق��د يس��تتبع بطريق��ة م��ا وض��ع آلي��ات للتعام��ل م��ع الطبيع��ة 

البريوقراطي��ة للمؤسس��ات احلكومي��ة القضائية. 

أم��ا العائ��ق ال��ذي يواج��ه البديل الثاني فه��و التواصل مع الفئة املس��تهدفة، ومن أمثلة ه��ذا التواصل 

العث��ور عل��ى طريق��ة لفتح قناة تواصل معهم واحلفاظ عليها وإقناعهم بتنفيذ ما هو مقرح، حيث 

إن تغيري تقاليد وممارسات الناس ليس باإلجناز اليسري، وحيظى هذا البديل بالدعم السياسي، حيث 

يدعمه القادة السياس��يون يف مصر.

كما يواجه أًيضا حتدًيا أمنًيا يف احلصول على التصاريح واملوافقات على التواصل مع العائالت والوالدين.

ويواج��ه البدي��ل الثالث قيًدا يتمث��ل يف املوارد املالية احملدودة، وهو بديل ميكن تنفيذه من الناحية 

السياسية، حيث يوجد بالفعل برامج دعم اقتصادية لألسر الفقرية يف مصر.

وق��د يواج��ه البدي��ل املختل��ط صعوب��ة إقناع صن��اع القرار نظ��ًرا لطبيعت��ه املعقدة، وم��ع ذلك ميكن 

ختفي��ف ح��دة تعقي��ده لتوافق��ه مع التوج��ه العاملي للتعامل مع هذه املس��ألة يف نهج ش��امل.

سيش��كل البديل الرابع يف اجململ نوعا من احلل الوس��ط واجلهد اجلماعي حلل مش��اكل زواج األطفال 

والتعام��ل معه��ا، فه��و يت��الءم متاًم��ا م��ع الوض��ع احلال��ي للمش��كلة وطبيعته��ا، وه��و بدي��ل جي��د ألن��ه 

يس��تفيد بالفع��ل م��ن اجله��ود القائمة يف تلك القضية، واليت تش��مل اجمل��االت القانونية واالجتماعية 

واالقتصادي��ة مث��ل الربام��ج االقتصادية واألم��ان االجتماعي.
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وسيستفيد أيضا من اخلطوات القانونية املوجودة بالفعل، وحيقق التوازن بني التعامل مع أعراض 

املش��كلة واألس��باب اجلذرية هلا، ويس��اعد على حتقيق نتائج س��ريعة وقوية جنبا إىل جنب مع تناول 

األبعاد القانونية واالجتماعية االقتصادية كاستجابة إىل احلاجة إىل حتقيق نتائج على املدى القصري 

والطويل.

4. االستنتاجات والتوصيات
واحدة من كل عشرين فتاة يف مصر )4%( يف الفئة العمرية ما بني 15 و 17 عاًما متزوجات يف الوقت 

احلالي أو سبق هلن الزواج، وترتفع هذه النسبة لتصل إىل واحدة من كل عشرة من الفتيات املراهقات 

)11%( يف الفئة العمرية 15 - 19 عاما، مع وجود فروق كبرية بني املقيمات يف الريف واحلضر.

ل��زواج األطف��ال يف مص��ر آثار تتش��ابه مع البل��دان األخرى، وتظهر بعض هذه اآلث��ار  يف صورة العنف 

القائ��م عل��ى الن��وع االجتماع��ي والتس��رب م��ن التعلي��م وارتفاع خماط��ر اإلصابة باألم��راض وارتفاع 

مع��دالت اخلصوب��ة اليت تس��هم يف الزيادة الس��كانية واألطفال غري املس��جلني يف الس��جالت الرمسية.

وم��ن ناحي��ة إجيابي��ة، تع��د مص��ر م��ن ال��دول الناش��طة فيم��ا يتعل��ق جبهود معاجل��ة ه��ذه القضية يف 

الس��نوات األخ��رية، إال أن��ه هن��اك حاج��ة لب��ذل مزيد من اجله��ود يف هذا الصدد من أج��ل احلفاظ على 

التق��دم احمل��رز يف ح��ل مش��كلة زواج األطفال.

وُتظهر بيانات منظمة اليونيسف أن زواج األطفال غالبًا ما يكون سائًدا يف املناطق الريفية مقارنة 

باملناط��ق احلضري��ة، وميك��ن تربي��ر ذلك ب��أن زواج األطف��ال هو نتيج��ة للفرص التعليمي��ة احملدودة 

والوضع االجتماع��ي االقتصادي األقل.

ُتظه��ر البيان��ات احلديث��ة أن كل م��ن نق��ص التعليم اجليد واألعراف االجتماعية الس��ائدة يس��اهم يف 

زواج األطفال يف مصر، إال أنه يوجد نقص يف األدلة والدراسات اليت حتلل الروابط بني هذه العوامل 

وزواج األطفال.

وكم��ا ه��و موضح يف قس��م البدائل أعاله، يتض��ح تداخل اخليارات األربعة املتاحة لصناع السياس��ات، 

ويب��ني كل خيار منها خمتلف التحديات واملكاس��ب احملتملة.

حيظى البديل القانوني األول بالفعل على درجة عالية من التأييد من اجلهات السياسية واحلكومية 

نظ��را ألن قان��ون محاي��ة الطف��ل قائم بالفع��ل، كما جتري حاليا مناقش��ة تش��ريع زواج القاصرات يف 

الربمل��ان، وحيت��اج هذا اخليار إىل الدعوة واملناصرة السياس��ية وآلي��ات حملاربة أي بريوقراطية ترتبط 

بتنفيذها.

ويتن��اول البدي��ل الثان��ي للسياس��ات اجلوان��ب االجتماعية والس��لوكية هل��ذه القضية، ويتب��ني أن هذا 

اخلي��ار يت��م تنفي��ذه بالفع��ل، حي��ث عمل��ت العدي��د م��ن اهليئ��ات )احلكومية وغ��ري احلكومي��ة( على 

ه��ذه القضي��ة باس��تمرار عل��ى م��دى عق��ود، ويعد اجلان��ب اإلجيابي هل��ذا البديل هو معاجلته للس��بب 

اجل��ذري للمش��كلة م��ن خ��الل زي��ادة الوع��ي، حيث ُيع��ين بالتعام��ل م��ع الوالدين واألطف��ال واجملتمع 
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والقادة الدينيني وكذلك اجملتمع احمللي ككل، إال أنه يستغرق إطاًرا زمنًيا أطول بكثري ملعاجلة األبعاد 

االجتماعي��ة والس��لوكية للقضي��ة واملس��اعدة يف تقدي��م خيار أكثر صح��ة لألطفال.

يتعل��ق البدي��ل الثال��ث للسياس��ات باجلان��ب االقتص��ادي للمش��كلة، حيث ي��درس  األس��باب املالية اليت 

تدفع العائالت إىل تزويج أطفاهلا يف س��ن صغرية، ففي بعض احلاالت ميثل زواج األطفال حال للعبء 

املال��ي إلرس��ال األطف��ال إىل امل��دارس ونقل املس��ؤولية إىل ش��خص آخ��ر، إال أن هذا البدي��ل يتطلب قدرا 

كب��ريا م��ن املوارد حلل املش��اكل االقتصادية واملالية اليت يعان��ي منها الوالدين.

كل تل��ك األف��كار تقودنا إىل التوصية خبيار السياس��ة الرابع: القانوني/ االجتماعي واالقتصادي، فهو 

يع��د مزجًي��ا رائًع��ا من مجيع بدائل السياس��ة األخرى، كما يقوم بتس��ليط الض��وء والبناء على اجلهود 

املبذولة يف هذا الشأن من قبل خمتلف أصحاب املصلحة، ويقدم حاًل لتحقيق نتائج على املدى القصري 

وكذلك على املدى الطويل مع إحداث تأثري كبري، وباإلضافة إىل ذلك يضم هذا البديل مجيع أصحاب 

املصلحة مبا يشمل املسؤولني احلكوميني واملشرعني وأعضاء الربملان وميسري عقد الزواج »املأذون« 

واملنظمات الشعبية والوالدين وقادة اجملتمع وكذلك األطفال.

وع��الوة عل��ى ذل��ك س��يحظى هذا البدي��ل بالقبول من قبل األط��راف املعنية، حيث إنه يعمل بش��كل 

أساس��ي بش��كل يتواف��ق م��ع اجلهود اجلاري��ة بطريقة منظمة وش��املة، وال يتطلب الكث��ري من اجلهود 

واخلط��وات اجلديدة.

ويع��د اخلط��ر الوحي��د أو باألح��رى التحدي الذي يواجه��ه هذا اخليار هو كيفية وضع خطة تنس��يق 

ب��ني مجي��ع أصح��اب املصلح��ة م��ن أج��ل التأكد م��ن أن اجلمي��ع يعمل حنو حتقي��ق اهلدف نفس��ه وفقا 

خلط��ة منظمة.

بالنظر إىل خطة التنفيذ والرصد والتقييم الالزمة، يوجد بعض اخلطوات والتوصيات كالتالي:

- اإلج��راءات واخلط��وات: يتمث��ل العنص��ر األول يف إنش��اء جمموع��ة تنس��يقية للح��د م��ن زواج 
األطفال يف مصر، وسوف تضم اجملموعة مجيع أصحاب املصلحة املؤثرين يف مصر الذين ميثلون 

مجي��ع األبع��اد الثالث��ة للسياس��ة؛ أي األبع��اد القانوني��ة واالجتماعي��ة واالقتصادي��ة، على س��بيل 

املثال: املشرعون واملنظمات الدولية واهليئات احلكومية والوزارات ذات االختصاصات ذات الصلة 

واملنظم��ات غ��ري احلكومي��ة واخلرباء يف النوع االجتماعي، وُيفضل أن تضم اجملموعة التنس��يقية 

املنظمات الش��عبية وقادة اجملتمع.

وميكن أن يتوىل قيادة هذه اجملموعة التنس��يقية احلكومة أو اجمللس القومي للطفولة واألمومة 

أو حت��ى إح��دى اجله��ات الفاعلة يف جم��ال التنمية الدولية، كما يوصى بش��دة تولي إحدى اهليئات 

احلكومية للدور القيادي بشكل عام، وبشكل خاص سوف تيسر هذه اهليئة تصميم خطة العمل 

واالتفاق عليها والوصول إىل توافق اآلراء بني مجيع أصحاب املصلحة، وهو ما س��يكون من ش��أنه 

املس��اهمة يف تعزي��ز تق��دم مجي��ع اجله��ات الفاعلة يف اجت��اه موحد وضمان وجود بع��ض التوجيه 
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واإلش��راف، وباإلضاف��ة إىل احلم��الت اإلعالمي��ة ال��يت س��يتم تناوهل��ا الحق��ا، س��تعمل اجملموع��ة 

التنس��يقية كمناص��ر إلنهاء زواج األطفال.

- أس��لوب اس��راتيجية التنفي��ذ: س��يعتمد تنفي��ذ ه��ذا البدي��ل عل��ى اس��راتيجية متسلس��لة 
ومتوازي��ة، وس��ركز املرحل��ة األوىل على البع��د القانوني واملناطق الريفي��ة بينما يتم التخطيط 

ألبعاد اجتماعية واقتصادية فعالة، وذلك من خالل مواءمة اجلهد املطلوب مع اجلهود واحلمالت 

والربامج اجلارية ذات الصلة، وسوف تعمل هذه املرحلة على زيادة معدل إجراء الدراسات املبنية 

على األدلة ورصد مجيع األطراف املعنية، كما ستشرك املنظمات غري احلكومية بشكل مكثف يف 

مراقب��ة مدى إنفاذ القانون ذو الصلة.

ومن املتوقع أن تستمر هذه املرحلة ملدة 6 إىل 8 أشهر.

وس��تتناول املرحل��ة الثاني��ة املزيد من العمل م��ن األبعاد االجتماعي��ة واالقتصادية بالتوازي مع 

البع��د القانوني، وس��وف تبدأ بتوس��يع نط��اق اجلهود ذات الصلة للمناط��ق احلضرية، وُيفضل أن 

يس��تهدف البع��د االجتماع��ي يف املقام األول التعامل مع األطف��ال وأولياء األمور، وميكنه بعدها أن 

يستوعب األطراف األخرى بشكل أمشل.	

ويف كل من املرحلتني السابقتني سيكون هناك تركيز كبري على كل من اإلناث والذكور معا.

وبشكل عام ستكون اسراتيجية التنفيذ ذات طبيعة مشولية تتوافق مع جوهر البديل املختار.

- آلي��ات التنس��يق: س��يكون هن��اك آلي��ة لعق��د االجتماع��ات الدوري��ة، وس��يعمل ذل��ك م��ن أج��ل 
التنس��يق ومراقب��ة اإلج��راءات اجلاري��ة، ويف ه��ذه االجتماع��ات ميك��ن جلمي��ع اجله��ات الفاعل��ة 

املشاركة إرسال ممثل لعرض التقدم احملرز أمام  اآلخرين، وسيكون عليه/ عليها مشاركة أفضل 

املمارس��ات ال��يت مت إجنازه��ا ميدانيا.

وكذلك سيتم إقامة منصة مشركة تشارك فيها اجملموعة التنسيقية للمتابعة السريعة جلميع 

التحديثات اخلاصة باإلجراءات اجلاري تنفيذها، وستقوم اجملموعة على حنو متواصل مبراقبة 

ودعم التغيريات املختلفة املطلوبة على اجلبهات القانونية واالجتماعية واالقتصادية.

- الرص��د والتقيي��م: س��يتطلب تقيي��م ه��ذا البدي��ل إج��راء تقيي��م منتص��ف املدة أثن��اء تنفيذ 
خط��ة عمل��ه باإلضاف��ة إىل إج��راء تقييم األثر، ويف خطة تقييم منتص��ف املدة ميكن أن يتم نوع 

من املراجعة لنتائج الدراسات املستندة إىل األدلة اليت أجريت بالفعل، ويكون ذلك من أجل وضع 

سياس��ة جدي��دة يف حال��ة احلاج��ة إليها أو اختالف أي أمور يف السياس��ة املختلطة املتبعة، وس��يتم 

إج��راء ه��ذا التقيي��م األخ��ري بع��د م��رور ث��الث س��نوات تقريًبا عل��ى نهاية خط��ة العم��ل البديلة، 

وميكن أن يتم تقييم األثر من خالل االستعانة خببري خارجي الستعراض نتائج تنفيذ البديل 

بشكل موضوعي.
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ويف هذا اجلزء سيتم مجع البيانات قبل وبعد التدخالت املخططة لقياس أثرها، وميكن أن تتم 

خط��وة مج��ع البيان��ات من خ��الل املقابالت املنظمة أو جمموعات الركيز لتتناس��ب مع املس��توى 

التعليمي والثقايف للفئة املس��تهدفة.

وس��يتم الرص��د يف األس��اس ع��رب االجتماع��ات الدورية وإجراءات املنصة، ويف هذا الش��أن س��تغذي  

احلم��الت اإلعالمي��ة عمليات الرصد.

- البعد االجتماعي والتواصل السياس��ي: س��يتم تفعيل البعد االجتماعي بش��كل رئيس��ي من 
خ��الل تفعي��ل احلم��الت اإلعالمي��ة، وس��تتم ه��ذه احلمالت اإلعالمي��ة من خالل قن��وات تواصل 

خمتلف��ة )البيان��ات الصحفي��ة ح��ول رؤي��ة الدي��ن ل��زواج األطف��ال - اإلص��دارات - الفعالي��ات ال��يت 

يقوم بها القادة الدينيون وخرباء املنظمات غري احلكومية - وسائل التواصل االجتماعي - رواية 

القص��ص يف الفعالي��ات اخلارجي��ة(، وم��ن املهم أيًضا تكوين حركة مثل حرك��ة »أنا أيًضا«، وقياس 

أثره��ا ع��رب الس��نوات م��ن خ��الل ع��رض ح��االت الفتي��ات الالت��ي تعرض��ن لل��زواج املبك��ر وإتاحة 

الفرص��ة هلن لش��رح معاناتهن.

وباإلضافة إىل ذلك، ميكن عرض حاالت من النس��اء الالتي قررن اس��تكمال دراس��تهن بعد الزواج 

يف وق��ت مبك��ر ومن رفضن الزواج املبكر وكيف تغريت حياتهن.

ينبغي عرض اجلوانب القانونية للبديل املختار بشكل جيد من خالل قنوات االتصال املختلفة، 

كم��ا ستس��اعد احلم��الت اإلعالمي��ة يف رص��د التقدم ميداني��ا، وعلى اجلانب اآلخر جي��ب أن يكون 

هناك طريقة ملراقبة أداء احلمالت إىل جانب طريقة تتبعها من أجل قياس مدى انتشار احلملة، 

وتبل��ي اهلن��د حاليا بالء حس��نا يف اس��تخدام قن��وات وس��ائل التواصل االجتماعي مثل انس��تجرام 

وفيسبوك، وقد يكون من شأن تلك التجربة إثراء احلمالت اإلعالمية املخطط هلا وإرشاد عملية 

تنفيذها.

وأخ��رًيا، س��تقوم احلم��الت اإلعالمي��ة املعني��ة بدراس��ة مجيع احلم��الت املتصلة بقضاي��ا األطفال 

ودم��ج قضي��ة زواج األطف��ال فيه��ا، وبعده��ا ميك��ن نش��ر وتفعيل احلمل��ة املخصصة هل��ذا الغرض، 

حيث يكون األساس املنطقي لذلك هو االستفادة من اجلهد املستمر الذي تقوم به وسائل اإلعالم 

بالفع��ل، كم��ا يت��م ذلك بهدف نش��ر الوعي ب��أن كل قضايا الطفل متصلة ومكمل��ة لبعضها البعض.

وأخريًا وليس آخرًا، تكون القيود املتوقعة للبديل املوصى به كالتالي:

• عدم التنسيق.
• عدم الفعالية وعدم الكفاءة.

• سوء التواصل.

وميك��ن أن ت��ؤدي القي��ود املذك��ورة بأعلى إما إىل صياغة سياس��ة جديدة ذات صل��ة بالقضية أو خطة 

عم��ل جدي��دة أو تطبي��ق سياس��ة جدي��دة، وميك��ن أيض��ا التعام��ل م��ع ه��ذه القي��ود يف ض��وء املب��ادئ 

التوجيهية لتنفيذ البديل املذكورة بأعلى.	
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