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قامئة الجداول:
الجدول ( :)1سن الزواج لألوالد  ،وفقاً الجابات املبحوثني من مجتمعات الدراسة
بوالية البحر األحمر ،السودان
الجدول ( :)2سن الزواج بالنسبة للبنات وفقاً آلراء املبحوثني مبجتمعات الدراسة
بوالية البحر األحمر ،السودان،
الجدول ( :)3أسباب زواج األطفال بالنسبة للفتيات  ،وفقاً الجابات املبحوثني من
مجتمعات الدراسه بوالية البحر االحمر ،السودان
جدول( :)4أفراد األرسة الذين تتم إستشارتهم قبل الزواج ،وفقاً الجابات املبحوثني
من مجتمعات الدراسه بوالية البحر األحمر ،السودان
جدول ( :)5إستشارة الفتيات قبل الزواج ،وفقاً إلجابات املبحوثني يف مجتمعات
الدراسه ،بوالية البحر األحمر ،السودان
جدول ( :)6أسباب عدم إمكانية رفض الفتيات للزواج ،وفقاً الجابات املبحوثني من
مجتمعات دراسه ،بوالية البحر األحمر ،السودان
جدول ( :)7أعضاء األرسة الذين يشاركون يف إتخاذ القرار يف مهرالبنت،وفقاً إلجابات
املبحوثني مبجتمعات الدراسة بوالية البحر األحمر ،السودان
الجدول ( :)8الرشوط التي تضعها األرس عند زواج الفتيات ،وفقاً الجابات املبحوثني
مبجتمعات الدراسة بوالية البحر األحمر ،السودان
جدول ( :)9دور زعامء القبائل يف تحديد رشوط زواج األطفال ،وفقاً إلجابات
املبحوثني مبجتمعات الدراسة بوالية البحر األحمر ،السودان
جدول ( :)10املشكالت املرتبطة بزواج األطفال بالنسبة لألوالد ،وفقاً إلجابات
املبحوثني مبجتمعات الدراسة بوالية البحر األحمر ،السودان
جدول ( :)11املشكالت املرتبطة بزواج األطفال بالنسبة للفتيات ،وفقاً إلجابات
املبحوثني مبجتمعات الدراسة بوالية البحر األحمر ،السودان
جدول ( :)12املشكالت الصحية التي تعانيها الفتيات بعد الزواج ،وفقاً إلجابات
املبحوثني مبجتمعات الدراسة بوالية البحر األحمر ،السودان
جدول ( :)13أسباب ترسب الفتيات من املدارس ،وفقاً إلجابات املبحوثني
مبجتمعات الدراسة بوالية البحر األحمر ،السودان
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الجدول ( :)14التحديات التي تواجه الفتيات الاليت أكملن مرحلة تعليم األساس
بدون زواج ،وفقاً إلجابات املبحوثني مبجتمعات الدراسة بوالية البحر األحمر،
السودان
الجدول ( :)15التحديات التي تواجه الفتيات الاليت أكملن املرحلة الثانوية بدون
زواج ،وفقاً إلجابات املبحوثني مبجتمعات الدراسة بوالية البحر األحمر ،السودان
الجدول ( :)16التحديات التي تواجه األرس التي تسمح لبناتها مبواصلة التعليم
بدون زواج ،وفقاً إلجابات املبحوثني مبجتمعات الدراسة بوالية البحر األحمر،
السودان.
جدول ( :)17فرص التعليم للفتيات املتزوجات بعد الزواج ،وفقاً إلجابات املبحوثني
مبجتمعات الدراسة بوالية البحر األحمر ،السودان
جدول رقم ( :)18أسباب عدم مواصلة الفتيات املتزوجات للتعليم بعد الزواج
وفقاً إلجابات املبحوثني مبجتمعات الدراسة بوالية البحر األحمر ،السودان

قامئة األشكال:
شكل رقم ( :)1إستشارة الفتيات قبل الزواج ،وفقاً للمبحوثني الذكور مبجتمعات
الدراسة بوالية البحر األحمر ،السودان ،بحسب املستوى التعليمي.
شكل رقم ( :)2إستشارة الفتيات قبل الزواج ،وفقاً للمبحوثني الذكور مبجتمعات
الدراسة بوالية البحر األحمر ،السودان ،بحسب العمر.

قامئة الصناديق:
الصندوق رقم ( :)1مثال الم متعلمه قويه
الصندوق رقم ( :)2قرار تغيري االتجاه التعليمي لالرسه
الصندوق رقم ( :)3تكلفة تعليم البنات

املالحق:
جدول ( :)19العمر ،التعليم ،املهنة ،والحالة الزواجية لكل املبحوثني.
جدول ( :)20العمر ،التعليم ،املهنة ،والحالة الزواجية للمبحوثني الذين متت
مقابلتهم مبجتمعات الدراسة بوالية البحر األحمر ،السودان ،وفقاً للنوع اإلجتامعي
واملناطق الريفية والحرضية
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البنات ،زواج األطفال والتعليم
يف والية البحر األحمر ،السودان
سامية النقر ،رشيفة بامكار ،وليف تونيسون

 .1املقدمة(((:
يقصد بزواج األطفال أي زواج رسمي أو إرتباط غري رسمي يكون فيه أحد أو
كال الطرفني تحت سن ال  18سنة .يؤثر زواج األطفال عيل األوالد والبنات،
إال أن تأثريه األكرب عىل الفتيات  .وسنوياً هنالك حوايل  15مليون فتاة يف
العامل يتزوجن قبل بلوغهن سن  18سنة ،وهذا الرقم يف تزايد مستمر.
وعاملياً هنالك  700مليون امرأة قد تزوجن قبل عمر الـ 18سنة ،وأكرث
من إمرأة من كل ثالثة نساء تزوجن قبل بلوغهن الـ  15سنة (UNICEF
 .)2014a:1وبالرغم من أن أكرب األعداد من الزوجات الطفالت يوجد يف
جنوب آسيا ،إال أن أعىل إنتشار لزواج األطفال موجودة يف البلدان اإلفريقية
( .)African Union 2015:3والسودان إحدى الدول اإلفريقية التي يوجد
بها زواج األطفال ،بنسبة عالية حيث أن  11.9%من النساء يف الفئة العمرية
 15 – 49قد تزوجن قبل عمر الـ  15سنة و 38%من النساء قي عمر 49-20
قد تزوجن قبل عمر الـ  18سنة (.((()CBS and UNICEF 2014
 - 1الشكر لكل من آعطانا املعلومات يف مجتمعات الدراسة .البد من اإلشادة بتعاون
مركز دراسات املرأة والطفل ،جامعة البحر االحمر .كام نقدر جهود فريق جمع البيانات
(عيل محمد األمني ،زينب أونور ،تيسري رس الختم ،أحمد محمد ،ومروة عبد الوهاب)
والذين قاموا بكل صرب وحامس بجمع البيانات ،تكملة اإلستبيان واملساعدة يف املقابالت
ومجموعات النقاش املتعمقة .ومشاركتهم يف مناقشة مسودة اإلستبيان وموجهات املقابلة
قد ساعدت يف تحسينها ومالءمتها باإلضافة إيل حساسيتها الثقافية.
 - 2تختلف اإلحصاءات بني الدول ولكن عموماً فإنها يف املناطق الريفية تكون أعىل من
املناطق الحرضية .وفقا للمسح الصحي لألرس السودانية يف عام  2014زواج األطفال يف
الفئه العمريه  49-20كان  %.42.3.باملناطق الريفية مقارنة بـ 29.1%باملناطق الحرضية.:
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وزواج األطفال هو إنتهاك لحقوق اإلنسان ويؤثر عىل حقوق النساء
واألطفال املرتبطة بالصحة والتعليم واملساواة وعدم التمييز والعيش
بدون عنف وإستغالل .ولزواج األطفال آثار ترض بحياة الفتيات ألنهن
لسن مهيآت جسدياً وال عاطفياً ليصبحن زوجات وأمهات .وعليه يصبحن
معرضات إىل عدد من املخاطر الصحية والتي قد تصل إىل حدوث الوفاة
لهن ومواليدهن .أضف يل ذلك أن الزوجات القارصات عيل األرجح يعانني
العنف املنزيل والجنيس يف ظل الزواج .ومن النادر أن يُسمح للزوجات
القارصات مبواصلة تعليمهن .مام يتسبب يف ضيق الفرص اإلقتصادية لهن
و يجعل الزوجات القارصات وأرسهن يف الغالب يعيشون يف ظل الفقر.
وجد زواج األطفال إهتامماً كبريا ً يف أجندة التنمية القومية والدولية
يف السنوات األخرية املاضية .وتضمنت أهداف األمم املتحدة للتنمية
املستدامة التي أُعتمدت يف سبتمرب 2015م القضاء عىل زواج األطفال
كهدف رئييس لتقدم املساواة بني النوع اإلجتامعي يف العام  .2030وقد
يساعد هذا الهدف يف إستدامة اإلهتامم الدويل ويعزز اإلرادة السياسية
عىل املستوى القومي السيام يف الدول التي ينترش فيها زواج األطفال
بصورة كبرية .وطبقاً لتقرير اليونيسيف « 2015زواج األطفال يف إفريقيا»،
فإن زواج األطفال قد ظل يتناقص ببطء يف إفريقيا ،ولكنه بقي أعيل من
املعدل العاملي((( .والتقدم األكرب يف تناقص زواج األطفال يف إفريقيا قد
ظل ملموساً يف الجزء الشاميل من القارة.
تزايد اإلهتامم بالقضاء عىل زواج األطفال يف السودان منذ عام 2016
عندما ظهر كتوصية من األمم املتحدة بعد تقديم السودان تقريره
الدوري الشامل ( .)United Nations 2016 a; 2016bباإلضافة إيل
ذلك ،فقد برز هذا املوضوع إيل األجندة العامة يف سياق إصالح قانون
 - 3اليونيسيف بصفة خاصة تنظرإيل نسب النساء يف الفئة العمرية  24 – 20والاليئ
تزوجن أوإرتبطن يف حياتهن قبل عمر  18سنة ،يف البلدان اإلفريقية.
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األحوال الشخصية للمسلمني  1991الذي يسمح بالزواج بـ «التمييز»
يف سن عرشة سنوات .أضف إيل ذلك إنه وطبقاً لقانون 1991م تحتاج
املرأة إىل ويص (أب – اخ – عم أو خال) لعقد زواجها .وعند إجازة قانون
1991م إستخدم املرشعون آنذاك حججاً دينية للدفاع عن ترشيع زواج
األطفال .ومع ذلك ،تعمل اآلن كل من الحكومة ومنظامت املجتمع املدين
عيل التغيري القانوين واإلجتامعي .وباألخص نادت املنظمة السودانية
للتنمية والبحث (سورد) بشدة عىل أهمية إصالح قانون 1991م متضمناً
األحكام املتعلقة بزواج األطفال .كام وجه مركز «سيام» أيضاً إهتاممه
بهذه القضية ،خاصة من خالل العمل مع الضحايا .ويف ديسمرب 2015
أطلقت الحكومة السودانية حملة اإلتحاد اإلفريقي للقضاء عيل زواج
األطفال يف إفريقيا ( .)African Union 2015bباإلضافة إيل ذلك فإن
املجلس القومي لرعاية الطفولة ،تحت إرشاف وزير الرعاية اإلجتامعية
قد قام بصياغة إسرتاتيجية للتخيل عن املامرسة ،وهي بصدد اإلجازة
بواسطة مجلس الوزراء.
ويف حني أنه مل يتم إصالح قانون األحوال الشخصية للمسلمني 1991م حتى
وقت كتابة هذا التقرير ،يعرف قانون الطفل « 2010الطفل» عيل أنه
شخص دون الـ  18سنة .وقد إشتمل هذا القانون عيل مواد تحمي األطفال
من كافة أشكال التمييز ،وعليه ،فقد اسندت اليه كافة مبادرات إصالح
القانون الخاصه بالحد األدىن لعمر الزواج .ومع ذلك ،القت هذه املبادرة
معارضة من قبل املجموعات الدينية املحافظة التي ظلت تقدم حججاً
للدفاع عن مامرسة زواج األطفال بإعتبار أن له مايربره يف الرشيعة اإلسالمية.
وعيل الصعيد اآلخر ،تواصل النساء جهدهن يف محاربة زواج األطفال عيل
املستوى القومي واملحيل ،بتوضيح اآلثار الضارة املتعددة لهذه املامرسة.
وبوالية البحراألحمر هناك مجموعة من املنظامت املحلية غري الحكومية،
ومنظامت املجتمع القاعدية ،وكذلك مجلس رعاية الطفولة بالوالية شاركت
يف الجهود املستمرة لرفع الوعي باآلثار الضارة لزواج األطفال.
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يبحث هذا التقرير زواج األطفال يف والية البحر األحمر برشق السودان.
وهي إحدى املناطق األكرث محافظة فيام يخص قضايا النوع اإلجتامعي،
حيث نجد  32.2%من النساء يف الفئة العمرية  20 – 49قد تزوجن قبل
(((
سن  18سنة .وكثري من البنات بوالية البحر األحمر يحرمن من التعليم
ومتارس عليهن الضغوط ليتزوجن ،ونسبة  89%من النساء يف عمر – 49
 15سنة قد تعرضن ملامرسة ختان اإلناث بإسم الثقافة والتقاليد(((.
يوضح هذا التقرير إتجاهات املجتمعات املحلية نحو زواج األطفال
بوالية البحر األحمر((( .وتعترب الدراسة إضافة إيل العدد املحدود جدا ً من
الدراسات حول الوضع الحايل لحقوق النساء واألطفال برشق السودان
(أنظر  .)Fadllala 2007; Agnes 1998; Khalid 2013حيث مل توجد
إيل اآلن دراسة تناولت زواج األطفال بوالية البحر األحمر(((.
تتمثل األهداف الرئيسية للبحث يف اآليت:
•فهم إتجاهات املجتمعات املحلية بوالية البحر األحمر ،محليتي
بورتسودان وهيا ،نحو التعليم والزواج لكل من البنات واألوالد.
•معرفة الرؤى واألفكار وراء الحجج املقدمة وعملية إتخاذ القرار
بشأن زواج األطفال.
 - 4طبقاً لليونيسيف ( %35.4 ) 2014b,31من الفتيات يف عمر املدرسة بوالية البحر األحمر
هن خارج املدارس.
 - 5إحصاءات  2014عن زواج األطفال وختان اإلناث مأخوذة من تقرير الجهاز املركزي
لإلحصاء واليونيسيف لعام .)221( 2016
 - 6أغلبية السكان بوالية البحر األحمر مسلمني.
 - 7بالرغم من إصدار اليونيسيف واملجلس القومي لرعاية الطفولة تقريرا ً «دراسة املعرفة،
السلوك واملامرسات املرتبطة بالزواج املبكر/زواج األطفال يف ستة واليات بالسودان»
( ،)Khalid 2013مل تكن والية البحر األحمر ضمن تلك الواليات املختارة للدراسة.
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•إلقاء الضوء عيل املخاطر املرتبطة بزواج األطفال كام تراها
املجتمعات املحلية ببورتسودان وهيا.
•تسليط الضوء عيل تجارب الفتيات الاليئ واصلن يف التعليم بدالً من
الزواج.
• معرفة وجهة نظراملجتمعات املحلية يف حمالت التوعية للتخيل عن
زواج األطفال التي شاركوا بأنفسهم فيها.
أهمية هذه الدراسة تكمن يف أن السودان قد صنف زواج األطفال كعنف
ضد املرأة ووضع خطة قومية ( )2012-2016للقضاء عيل العنف .ولقضية
زواج األطفال أولوية قصوى بالنسبة للمجلس القومي لرعاية الطفولة
واملنظامت الدولية ،الوطنية وكذلك املحلية .وتشري نتائج دراستنا إيل أن
زواج األطفال هو شكل من أشكال الثقافة التي تؤسس لحرمان الفتيات
من حقوقهن ،مبا يف ذلك حرية إتخاذ القرار بشأن من تتزوج ومتى تدخل
يف عالقة زوجية .ويف ثقافة املجموعات اإلثنية بوالية البحر األحمر ،هناك
تصور منطي للمجتمع حول الفتيات البالغات غري املتزوجات بإعتبار
أنهن عرضة ملامرسة أفعال وسلوكيات قد ترض مستقبالً برشف األرسة
واملجموعة اإلثنية.
وتشري نتائج دراستنا أيضاً إيل أن اإلتجاهات نحو زواج األطفال بوالية
البحر األحمر تتغري ببطء ،فهناك عدد متزايد من الفتيات والنساء
الشابات يكملن التعليم باملدارس ويلتحقن بالجامعات .إال أن ذلك يأيت
عيل حسابهن إجتامعياً ألنهن قد يوصمن بـ «العاقر» أو من كربت عىل
الزواج ،أو «البايرة» وهي غري املطلوبة للزواج .وعليه ،وبالرغم من التقدم
يف تغري اإلتجاهات نحو التعليم ،فإن مامرسة زواج األطفال ما زالت
منترشة خاصة باملناطق الريفية.
هنالك عدة عوامل تفرس إستمرار مامرسة زواج األطفال .أوالً ،إنه متجذر
بعمق يف املامرسة التقليدية .فمعظم األسباب التي ذكرها املبحوثون
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ملامرسة زواج األطفال كانت التقاليد التي يدعمها نظام ِ
«السلف»
املتعارف عليه بني مجموعة البجا بوالية البحر االحمر .ثانياً ،ظل زواج
األطفال قانوين مبوجب قانون األحوال الشخصية للمسلمني  ،1991مام
يعني أن أي برنامج للتخيل عن املامرسة يخالف القانون ويف الغالب
يتم إجهاضه بواسطة املجموعات الدينية .يف ظل الدولة التي تقنن زواج
األطفال ،يكون من الصعب بالنسبة للناشطني الذين يناهضون هذه
املامرسة التعبئة للقضاء عليها دون أن يُصنفوا كمعارضني للحكومة .وهذا
يفرس ملاذا إتخذت حمالت التوعية بوالية البحر األحمر منهجاً «ناعامً»،
التعلو فيه أصوات الناشطني يف الحديث عن هذا املوضوع.
ثالثاً ،بالرغم من وجود دعاوى قومية ووالئية بالقضاء عيل املامرسة،
فليس هناك أطراف فاعلة أو جهة أصدرت إسرتاتيجية شاملة تدعم رفع
الوعي باآلثار الضارة لزواج األطفال .وأخريا ً ،هناك إرتباط بني التعليم
وزواج األطفال ،فقلة الوسائل التعليمية وضعف مناهج التعليم املقدم
للفتيات يعتربان عائقاً أمام القضاء عيل املامرسة .خاصة وأن املناهج
باملدارس ال تؤدي إيل متكني الفتيات وأرسهن لتحدي العادات التي متيز
ضد النوع اإلجتامعي وتساعد عيل حامية الفتيات من اآلثار الضارة لزواج
األطفال .ومن املثري لإلهتامم أن نذكربينام «الفقر هو عامل رئييس وراء
زواج األطفال» طبقاً لـ( UNFPA(2012,12وآخرون كـ (Girls Not
 Brides (n.d - aو( ،Parsons et al (2015مل يكن أحد األسباب األكرث
ذكرا ً بالنسبة إلستمرار املامرسة بوالية البحر االحمر((( .فقد كان السبب
الرئييس الذي قدمه املبحوثون هو التحكم بعفة وطهارة الفتاة وهو عرف
مرتبط باألعراف التي متيز ضد النوع اإلجتامعي والتقاليد لحامية رشف
األرسة والقبيلة.
 - 8عيل سبيل املثال ،وفقاً لـ(« ،Parsons etal (2015, 13عندما يزوج اآلباء إبنتهم ،عادة
ما يكون هناك أسباب إقتصادية وإجتامعية تدفعهم إيل ذلك»
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ميكن إستخدام النتائج املوجودة بهذا التقرير يف تصميم التدخالت التي
تهدف للقضاء عيل زواج األطفال ،خاصة التدخالت التي تهدف إيل تغيري
العادات التي تدعم إستمرار هذه املامرسة ،وكذلك تعزيز حقوق النساء
والفتيات يف إتخاذ قرار َم ْن ،ومتى يتزوجن.

 .2منهجية الدراسة(((:
استخدم البحث بيانات مسح العينة واملقابالت لرشح وتوضيح األبعاد
املعقدة ملوضوع زواج االطفال كقضية ذات حساسية ثقافية بوالية البحر
األحمر .تم جمع البيانات يف الفرتة من مايو وحتى سبتمرب من عام .2016
والية البحر األحمر برشق السودان ،تشتمل عىل عرشة محليات .ولكن
إختيار محليتي بورتسودان وهيا وفقاً ألغراض محددة ،منها تسليط
الضوء عيل بعض الفروق الريفية الحرضية .وتم تحديد مواقع البحث
من كل محلية من هاتني املحليتني لضامن متثيل املجموعات اإلثنية
املختلفة بالوالية .متثل مدينة بورتسودان حارضة والية البحر األحمر،
وهي منطقة حرضية يقطنها حوال  500,000مواطن ،تتمتع بخدمات
التعليم والصحة واملواصالت .وتستقبل املدينة املهاجرين من املناطق
الريفية بالوالية ومن واليات أخرى ،مام جعلها ذات تركيبة إثنية متنوعة/
مختلفة .بعض أجزاء املدينة واغلب سكانها من قبيلة البجا ومجموعات
أخرى هي مزيج بني البجا والقبائل األخرى .ومع ذلك فإن ثقافة البجا
هي الثقافة السائدة والتي تبنتها/إعتمدتها املجموعات األخرى .وعملية
 - 9م تعيني ستة من جامعي البيانات ثالثة رجال وثالثة نساء جميعهن ذوي خربة يف جمع
البيانات ،بعضهم/هن كان من الناشطني يف املجتمع املدين .بدأ العمل امليداين بتنوير لجامعي
البيانات حول غرض البحث واإلطار املفهومي ،كام تم تنظيم جلسة نقاش بخصوص اإلستبيان.
ويف البدء متت مناقشة مالءمة أسئلة اإلستبيان .وإجاباتها لسياق منطقة الدراسة ،وكان أحد
القرارات التي أتخذت أن تبدأ باألسئلة عن اإلتجاه نحو التعليم لضامن تعاون املجتمع املحيل،
وذلك ألن زواج األطفال موضوع حساس ثقافياً ويعترب من املحظورات .وكثري من الناس
يرفضون مناقشته مع األفراد من خارج املجتمع املحيل .وبعد العمل امليداين.
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التغري اإلجتامعي واضحة أكرث يف بورتسودان منها يف هيا .تعترب محلية هيا
منطقة ذات طابع ريفي مع معينات وبنى تحتية محدودة ،فهي إحدى
مناطق اإلستقرار املؤقت للرعاة ،واملجموعة الغالبه هي الهدندوة وهي
إحدى فروع قبيلة البجا ،مع عدد قليل من املجموعات االثنية األخرى.
تم إختيار مواقع توجد فيها املجموعات اإلثنية املختلفه الجراء جمع
املعلومات ،يف بورتسودان تم جمع املعلومات يف أربعة أحياء هي
سالالب ،دار النعيم ،دار السالم ،وديم عرب .سالالب تشمل البني عامر،
البجا ومجموعات أخرى من قبائل شامل السودان ،دار السالم وتسودها
قبائل الهوسا والنوبة ،كام أن أغلب الذين يقطنون بديم عرب والتقدم
هم من البجا .أما دار النعيم فهي مأهولة بالبني عامروالهوسا والنوبة.
ومبحلية هيا متت دراسة مواقع متعددة وهي هيا جنوب الورشة ،الحي
الرشقي ،الحي الغريب ،وهيا الجبل .وجميعها تسيطرعليها قبائل الهدندوة
مع وجود عدد قليل من املجموعات اإلثنية األخرى.
إشتمل مجتمع الدراسة عىل أفراد األرس مبختلف األعامر والنوع
اإلجتامعي ،قادة املجتمع املحيل ،الشباب ،فتيات املدارس والفتيات
املترسبات من املدرسة .باإلضافة إىل العاملني باملؤسسات الحكومية ذات
الصلة ،والناشطني مبنظامت املجتمع املدين.
ونسبة ملحدودية الزمن وامليزانية تم تحديد  300إستامرة إستبيان توزع
بكافة املناطق منها  225إستامرة ببورتسودان بإعتبارها منطقة حرضية
تحظى بتنوع من حيث البيئة واألفراد .و 75إستامرة بهيا ،وذلك نسبة
لوجود تنوع أقل يف السكان ،تم ملء إستامرات اإلستبيان بواسطة جامعي
البيانات عن طريق املقابالت وجهاً لوجه مع املبحوثني .
وقد إتخذنا مداخل مختلفة للوصول إيل املبحوثني واملبحوثات .فقامت
النساء املسؤوالت عن جمع البيانات بإجراء املقابالت مللء االستبيان
مع النساء يف البيوت بإختيارمنزل من كل منزلني بالتناوب .ونسب ًة ألن
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الرجال ال يتواجدون باملنازل حتى ساعة متأخرة من الليل ،قام جامعي
البيانات من الذكور باجراء ملء االستبيانات يف الفرتات املسائية باملقاهي
واألسواق املوجودة بأحيائهم.
باإلضافة إيل ذلك ،تم إجراء عدد  69مقابلة فردية شبه منتظمة ،منها
 31مقابلة مع النساء الشابات وكبار السن يف البيوت 25 ،مع الشباب
والرجال وقادة املجتمع املحيل 5 ،مقابالت مع الناشطني والناشطات
باملنظامت غري الحكومية 4 ،مع الفتيات الاليئ واصلن تعليمهن بعد
الزواج ،و 4مع موظفي الحكومة (ذكور وإناث) .باإلضافة إىل إجراء عدد
من املقابالت الجامعية شبه املنظمة ،منها  2مع تجمعات القهوة للنساء
الشابات باملنازل 2 ،أخرى مع الشباب من الذكور .وأخريا ً تم إجراء عدد
 20مجموعة نقاش مبناطق الدراسة مع كل من مجموعات القهوة للنساء
باملنازل ،الشباب من الذكور باملقاهي ،والرجال باألسواق .كام تم إجراء
عدد  10مجموعات نقاش محورية مع فتيات املدارس .استخدم جامعو
البيانات اللهجه املحليه مللء االستبيان ،واملقابالت اومجموعات النقاش
متى ما استدعت الظروف لضامن املشاركة املوضوعية والفهم الكامل.
أجريت املقابالت مع موظفي املنظامت غري الحكومية ومؤسسات
الحكومة كمجلس رعاية الطفولة ،وحدة الفتيات بوزارة الرتبية والتعليم
بالوالية ،هيئة اإلذاعة والتلفزيون بالوالية ،جمعية إيتانينا لتنمية املرأة،
منظمة عون ومنظمة أبو هدية لتنمية املرأة واملجتمع ،وذلك للتعرف
عيل برامج وانشطة التخيل عن زواج األطفال .وتم إجراء مقابالت مع
فتيات ترسبن من املدرسة وعدن بعد الزواج ،وذلك للتعرف عىل تجاربهن
يف إتخاذ القرار والعوامل التي أثرت يف عودتهن للمدرسة بعد الزواج.
تضمنت إستامرة اإلستبيان أسئلة مغلقة حول عمر الزواج ،إتجاهات
النساء والرجال واملجتمع املحيل نحو التعليم وزوج األطفال ،اإلستشارة
يف زواج البنات واألوالد ،اآلثار املرتتبة عىل زواج األطفال ،واملشكالت التي
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تواجهها الفتيات غري املتزوجات الاليئ واصلن تعليمهن .باإلضافة إيل ذلك،
فقد تضمني أسئلة عن التدخالت الخاصة برفع الوعي حول زواج األطفال
التي تم تنفيذها باألحياء .تم ملء إستامرات اإلستبيان وإجراء املقابالت
الفردية بعد أخذ موافقة املبحوثني عيل املشاركة يف البحث .كام تضمنت
املقابالت شبه املنتظمة أسئلة مفتوحة ،وقد هدفت إيل تكملة بيانات
اإلستبيان خاص ًة األسئلة املرتبطة مبشكالت وآثار زواج األطفال.
وأخريا ً ،أجريت 10مجموعات نقاش متعمقة مع فتيات املدارس مبرحلة
األساس (والتي بها مثاين صفوف للفتيات ،يف االعامر  16 – 6سنة) ،وقد
ركزت عىل رغبة الفتيات يف مواصلة التعليم ،والعوامل املؤثرة يف قراراتهن
ملتابعة/لتكملة التعليم والزواج.

 .3زواج األطفال :األسباب ،اآلثار وعوامل التغيري:
يُع ّرف صندوق األمم املتحدة للسكان زواج األطفال بأنه رباط قانوين
أوعريف بني شخصني يكون كالهام او احدهام أقل من عمر  18سنة
( .)UNFPA 2012: 12وبالرغم من أن زواج األطفال يؤثر عىل حياة كل
من األوالد والبنات ،إال أنه يؤثر يف حياة الفتيات بصورة كبرية .وهناك
عدد من الدول يسمح قانونها بتزويج الفتيات يف عمر صغري ،وعادة
يكون الحد األدىن لتزويجهن أقل من األوالد .وسنوياً يتم تزويج  15مليون
فتاة دون سن  18سنة ،معظمهن يتزوجن من رجال أكرب سناً بكثري من
عمرهن (.)UNICEF 2014a,1
هناك عدد من اإلتفاقيات والربوتوكوالت والقرارات الدولية واإلقليمية
التي تدين زواج األطفال ،مبا فيها قرار األمم املتحدة عن زواج األطفال،
الزواج املبكر والزواج القرسي ( )United Nations 2016cالذي يعرف
بـ«زواج األطفال ،الزواج املبكر والزواج القرسي» كمامرسات ضارة تنتهك،
وتخرتق وتيسء لحقوق اإلنسان .وزواج األطفال هو مرادف لـ«الزواج
املبكر» مبا أن املصطلحني يشريان إيل الزواج الذي يكون فيه أحد أو كال
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الطرفني دون  18سنة (بالرغم من أن ذلك يعتمد أيضاً عيل التعريف
القانوين لـ«الطفل» يف البلد املعني) .وباملقابل ،يتضمن الزواج القرسي
الزواج الذي يكون فيه عمر الطرفني أكرب سن  18سنة ولكن ليست
هناك موافقة من كال الطرفان عيل الزواج .وقد إخرتنا يف هذا التقرير
أن نستخدم مصطلح «زواج األطفال» ملناقشة زواج األطفال والزواج
املبكر معاً ،حيث ال يركز التقرير عيل الزواج القرسي بالرغم من أن زواج
األطفال وفقاً لتعريفه هو زواج قرسي (مبا أن الطفل الميكنه أن يعطي
موافقته عىل الزواج).
زواج البنات مامرسة تقليدية ضارة وشكل من العنف ضد النساء .وميكن
وصفه بأنه نوع من العنف التي الذي يؤثر سلباً عيل الصحة اإلنجابية
والتعليم والفرص اإلقتصادية للنساء والفتيات وذلك بوضعهن تحت
سلطة ازواج مل يقمن بإختيارهم .وينص اإلعالن العاملي لألمم املتحدة
الخاص بحقوق اإلنسان  1948عيل أن الزواج يجب أن يكون «دخول
الزوجني يف عالقة الزواج بحرية وموافقة كاملة» (املادة  .)16.2ومع ذلك،
غالباً ما يكون هنالك عنرص إكراه يف زواج األطفال (سواء يف السودان
أو غريه) :اآلباء ،األوصياء/أولياء األمور أو األرس يضغطوون عيل األطفال
إلجبارهم عيل الزواج ،طريف الزواج من األطفال ليس لهم يد يف تقرير من
ومتى يتزوجون.
وتعرف معاهدة حقوق الطفل  1989الطفل بأنه «أي شخص دون عمر
 18سنة» (املادة  .)1وقد صادق السودان عيل معاهدة حقوق الطفل عام
 ،1990وأصبح للمعاهدة دور فعال يف منارصة حقوق الطفل يف السودان.
وبالرغم من أن إتفاقية حقوق الطفل مل تتناول زواج األطفال عيل وجه
الخصوص ،فقد قدمت بعض املعايري والتدابري لحامية األطفال مام يوفر
إطارا ً ميكن من التصدي لهذه املسألة .ويعترب القرار مهامً لتعريف الطفل
بأنه أقل من  18سنة .ويف عدد من املجتمعات التي ينترش فيها زواج
األطفال ،يعترب البلوغ هو املعيار بني الطفولة والنضج ،بعكس املعيار
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الدويل الذي يستند إيل عمر  18سنة ( .)UNICEF 2001ويف البلدان
املسلمة التي تطبق قانون الرشيعة ،البلوغ يعني بداية الدورة الشهرية
بالنسبة للفتيات .وبالرغم من أن الرتتيبات للزواج ميكن أن تبدأ قبل
مرحلة البلوغ ،إال أن هذه الزيجات ال يفرتض أن تكتمل قبل وصول مرحلة
البلوغ .ومع ذلك يحدد قانون األحوال الشخصة للمسلمني 1991م سن
التمييز بـ  10سنوات ،بالرغم من أن األطفال ال يصلون عاد ًة سن البلوغ
يف هذا العمر .ومن ناحية أخرى يعرف قانون الطفل القومي  2010الطفل
بأنه «شخص أصغر من  18سنة» ولكنه مل يذكر زواج األطفال.
إتفاقية القضاء عيل كافة أشكال التمييز ضد املرأة ( 1979سيداو) وهي
اإلتفاقية الدولية املعروفة عيل نطاق واسع بوثيقة حقوق النساء ،تدين
زواج األطفال بوضوح .تناولت سيداو موضوعات أساسية تخص حقوق
النساء مبا فيها عمر املوافقة عيل الزواج .تدعو املادة  16.2الدول األطراف
إيل وضع ترشيعات خاصة بالحد األدىن لعمر الزواج لكل من الرجال والنساء:
«ال يكون لخطوبة وزواج األطفال تأثري قانوين ،ويتم إتخاذ كافة اإلجراءات
الالزمة مبا يف ذلك الترشيعات لتحديد الحد األدىن لعمر الزواج» .لجنة
القضاء عيل التمييز ضد املرأة ،وهي عبارة عن كيان من الخرباء املراقبني
لسيداو قد أصدرت توصية تنص عيل أن  18سنة هو الحد األدىن لعمر
الزواج لكل من الرجال والنساء (.)CEDAW Committee 1994, 36
وباملثل ،فإن املادة  6من الربوتوكول اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب
(واملعروف أيضاً بربوتوكول مابوتو) فيام يخص حقوق النساء تنص
بوضوح عيل أنه يجب أن يكون للرجال والنساء حقوق متساوية فيام
يتعلق بالزواج ( .)African Union 2003وضمن أشياء أخرى يتطلب
الزواج موافقة طريف الزواج ،وأن يكون الحد األدىن للزواج  18سنة بالنسبة
للنساء ،باإلضافة إيل تسجيل الزواج .والسودان أحد الدول القليلة التي
مل تصادق أو توقع عيل إتفاقية سيداو .كام أن السودان قد وقع عيل
بروتوكول مابوتو ولكن مل يصادق عليه .وهذا يجعل من إتفاقية حقوق
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الطفل املعاهدة الدولية األكرث أهمية يف السودان من حيث الدعوة للحد
األدىن لعمر للزواج بـ  18سنة.
يوجد زواج األطفال يف العديد من الدول ،األقاليم ،الثقافات واألديان.
وتوجد الزوجات الطفالت يف كل املناطق بالعامل ،مبا فيها الدول الغربية.
ولكن 30 ،دولة من أصل  40دولة ينترش فيها زواج األطفال هي من دول
اإلتحاد اإلفريقي ( .)African Union 2015a, 3والسودان أحدى هذه
الدول ذات اإلنتشار الواسع لزواج األطفال.
أصول زواج األطفال متعددة ومتجذرة بعمق ،لذلك ،نورد يف األجزاء
التالية معلومات مبثابة خلفية عن التمييز ضد النوع اإلجتامعي يف
السودان ،والذي ميثل أحد الجذور األساسية للمامرسات التي ترض بحياة
النساء والفتيات ،مثل زواج األطفال .ومن ثم سنتناول بعض الدوافع
املحددة لهذا الزواج كظاهرة إجتامعية فريدة من نوعها ،مع مناقشة
اآلثار الضارة لهذه املامرسة .وبنهاية هذا الجزء سنناقش بعض التدخالت
املوجودة/القامئة حالياً ضد مامرسة زواج األطفال.
 3.1التمييز ضد النوع اإلجتامعي يف السودان
يقدم هذا الجزء العوامل والعمليات التي تدعم إستمرار زواج األطفال
بوالية البحر األحمر والتي ترتبط بشكل أسايس بالتمييز ضد النوع
اإلجتامعي ،والذي تدعمه وتشكل أمناطه السياسات والقوانني عيل
املستوى القومي بالسودان ،نسبة ألنه مل يتم تطبيق نظام الالمركزية
الذي مينح الواليات حق الحكم الذايت .وعليه ،لفهم دوافع وديناميكيات
زواج األطفال بوالية البحراألحمر ،البد من األخذ يف اإلعتبار التمييز ضد
النوع اإلجتامعي عيل املستوى القومي.
 3.1.1التمييز ضد النوع اإلجتامعي عيل املستوى القومي يف السودان
جاءت الحكومةالحالية للسلطة عن طريق إنقالب عسكري عام 1989م،
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وقامت بعميات األسلمة إستنادا ً إيل فرضية أن املعتقدات العربية
واإلسالمية متثل أساس الهوية القوميه واملواطنة بالدولة ،وبنا ًء عيل ذلك
استمرت املحاوالت إلعادة صياغة النظم السياسية ،اإلقتصادية ،الثقافية
والقانونية .وقد سمي ذلك باملرشوع الحضاري ،وكغريه من املشاريع
باملنطقة ،ظلت قضية املرأة يف مقدمة التحديات التي التي تواجه هذا
املرشوع ( .)Hale 1997; Nageeb 2004; Tonnessen 2011باألخص يف
قانون األحوال الشخصية للمسلمني 1991م ،والذي يصفه الناشطون بأنه
إنتكاس يف قضية حقوق املرأة.
املبدأ األسايس الذي يقوم عليه قانون األحوال الشخصية هو مبدأ القوامة،
والذي يشري إيل الذكر كويص عيل املرأة .اللذين صاغوا هذا القانون من
اإلسالميني ربطوا القوامة بفكرة املسؤولية املادية ((1(.عندما ينفق الزوج
عيل زوجته فإن ذلك يربر واجبها يف طاعتة ،املواد من  91وحتى  95يف
القانون تطلب من الزوجة رصاحة أن تكون مطيعة لزوجها ،وأن ترعاه
وتخلص له .وبسبب مطلب الطاعة ميكن للرجل أن مينع زوجته أو زوجاته
من العمل خارج املنزل ،كام تعترب الزوجة غري مطيعة «ناشز» إذا تركت
منزل الزوجية بدون إذن زوجها (ما مل تكن رشوط ذلك موجودة يف عقد
الزواج) ،أو إذا رفضت أن تسافر مع زوجها بدون أسباب مقبولة ((1(.ومن
ناحية أخرى مينح قانون األحوال الشخصية للمسلمني الزوجة «مهر»،
ً
ً - 10
مسؤوال
مثال يجب إعطاء النفقة للزوجة حتى ستة شهور بعد الطالق .ويكون الزوج
ماليا عن االطفال حتى عندما يكونون يف حضانة االم .واالب مسؤول ماليا عن بناته حتى
يتزوجن ،وعن االبناء حتى يستطيعون االعتامد ماليا عيل أنفسهم .باإلضافة ايل ذلك ،ترث
املراة نصف ما يرثه اخوها  .والسبب يف قانون املرياث هو ان الزوج هو العائل بالنسبة
لالرسة .وبالتايل يعترب مرياث املراة هو ملكية خاصة بها ،بينام يستخدم مرياث الرجل للقيام
بالتزاماته تجاه ارسته.
 - 11ونتيجة مبارشة للنص عيل الطاعة ،فان مفهوم االغتصاب الزواجي غري موجود يف
القانون .فاذا تحققت الرشوط املنصوص عليها ،فال يسمح للزوجة أن ال تتقبل مامرسة
الجنس مع زوجها (.)Tonnesson 2014
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وما يسمى بالنفقة ،وحق منح اإلذن لزيارة والديها وأقاربها وكذلك عدم
(((1
األذى العضوي أو النفيس.
هناك موضوعان مرتبطان بالرجل «الويص» وهام محل نزاع يف السودان.
األول ،بالرغم من أنه مبوجب القانون البد من موافقة طريف الزواج ،لكن
مبوجب نفس القانون تحتاج األنثى إىل رجل «ويص» او «ويل» لتحقيق صحة
الزواج (املادة  .)25كام تعطي املادة  33من القانون الدويل الحق يف يف
إلغاء صحة الزواج الذي تم بدون إذنه ،ما مل تكن املرأة حامالً ((1(.ثانياً،
«عمر» املوافقة عيل الزواج هو عمر «التمييز» والذي تم تحديده بعرشة
سنوات (املادة  .))3( 40و«التمييز» مرحلة «ال يكون فيها الشخص بالغاً
ولكنه طفل يظهر درجة من اإلستقالل واملعرفة» (Abdel Halim 2011,
 .)9هذه املواضيع متداخلة بطبيعة الحال ،وفقا للناشطني يف مجال
حقوق املرأة ،أنه ال ميكن للطفل أن يعطي موافقة يف عمر عرشة سنوات
(مام يجعل أي زواج يف ذلك العمر قرسي) .وبحقيقة أن الرجل «الويص»
ميكن أن يقوم بعقد زواج طفل فإن ذلك ميهد إلستمرار زواج االطفال يف
السودان.
عندما اعتمد قانون األحوال الشخصية للمسلمني 1991م ،قدم واضعو
القانون حججاً بأن يتم الزواج يف عمر التمييز ملنع وقوع العالقات
الجنسية املرشوعة .فالجنس خارج إطار الزواج ممنوع يف اإلسالم .ومبا
أن النساء تبدأ لديهن الرغبات الجنسية مع البلوغ ،فإن الزواج املبكر هو
الحل اإلسالمي للتعامل مع مخاطر الوقوع يف الفحشاء .ومن وجهة النظر
اإلسالمية فإن الفتنة الجنسية املوجودة اليوم يف املجتمعات الحديثة التي
 - 12يسمح للرجل ان يتزوج اربعة زوجات ،بالرغم من انه يجب ان يعامل زوجاته بعدالة
ومساواة (املادة  .)d( 51ينص القانون ايضا عيل ان الزوج يجب ان يوفر بيوتاً منفصلة
لزوجاته ،مامل يتفقن عيل العيش معا يف نفس البيت (املادة )79
 - 13عيل ويل االمر ان يقدم عريضة للمحكمة يف خالل سنة من امتام الزواج.
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ال يوجد بها فصل حاد بني النوع اإلجتامعي باملدارس وأماكن العمل،
ميكن أن تعزى للتخيل عن الزواج املبكر ،كام هو الحال يف الغرب املتهم
باإلنحالل/الذي يفتقر لألخالق .وهنالك زعم بأن الزواج املبكر يضمن
حدوث العالقات الجنسية يف ظل الزواج فقط .ويدعم قانون األحوال
الشخصية للمسلمني الحديث (موجود يف صحيح البخاري وصحيح
مسلم) الذي يذكر أن النبي محمد قد تزوج السيدة عائشة وعمرها ست
سنوات .وتشري الدالئل إيل أن عملية الزواج قد متت عندما بلغ عمرها
تسع سنوات ،وبالتايل إرساء املامرسة عيل أساس أن الفتيات يبلغن يف عمر
تسع سنوات وأقل .ويف السودان املعارص هناك إعرتاض عيل هذا التفسري
والفهم لإلسالم بواسطة النساء داخل الحكومة والناشطني يف مجال حقوق
املرأة فهم يرون أن هذا الحديث ضعيف وهو تفسري ذكوري خاطئ
للمصادر اإلسالمية.
وبالرغم من وجود واستمرار التمييز ضد النوع اإلجتامعي تاريخياً يف كل
من مناحي الحياة العامة والخاصة ،إال أن هناك تغيريا ً ملحوظاً يف بعض
املجاالت .مثل تزايد عدد النساء والفتيات يف التعليم .نسبة الفتيات
يف عمر  6سنوات مبدارس األساس يف العام  2011و 2012كان 81%
( .)Federal Ministry of Education n.d.,26وبالرغم من أن السودان
هو صاحب أعىل معدل ( )24%مبنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا
للفتيات املترسبات من املدرسة قبل إكامل الصف األخري مبرحلة األساس
عام  ، )UNICEF 2014b, 38( 2014فإن اإلناث ميثلن  48.8%من طالب
البكالوريوس و  44%من طالب الدبلوم بالجامعات الخاصة والحكومية
()El Nagar et al. 2011, 95
باإلضافة إيل ذلك ،فالنساء قد أصبحن أكرث ظهورا ً من ذي قبل ،يف كل
القطاعات الرسمية وغري الرسمية ملختلف األنشطة اإلقتصادية ،مبا فيها
االنشطة التي كان يسيطر عليها الرجال يف املايض ،كالهندسة ،الطب،
مامرسة تجارة البيع والرشاء بأشكالها املختلفة .كام يفوق عددهن عدد
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الرجال يف مجاالت التدريس والخدمة املدنية .والنساء ،خاصة يف املناطق
الحرضية ،نشطات يف األحزاب السياسية واملنظامت غري الحكومية .ومنذ
إدخال حصة الـ 25%يف املجلس الترشيعي القومي ومجالس الواليات
للنساء عام  ،2008أصبحت النساء أكرث متثيالً يف صنع القرارالسيايس عيل
املستوى القومي والواليئ .وهذ الوجود املتزايد للنساء يف الحياة العامة
أدي إيل املناداة بحقوق وحريات النساء ،وكذلك الوقوف ضد التمييز
والعنف القامئني عيل أساس النوع بالرغم من حقيقة أن السودان مل
يصادق عىل إتفاقية سيداو .ويدعم املجتمع الدويل مبادرات الحراك
واملنارصة والتوعيه التي يقوم بها ناشطون يف مجال حقوق املرأة يف
السودان والدول املجاورة ،مبا يف ذلك العمل يف موضوع زواج األطفال،
وختان اإلناث والتمثيل السيايس للنساء.
ومع ذلك ،فإن التقدم يف مساواة النوع اإلحتامعي يتضح أكرث وسط الطبقة
الوسطى املتعلمة بوسط السودان وحول العاصمة دون بقية املناطق
األخرى ،والتي تعاين النزاعات والتأخر التنموي .ففي السودان مازالت
هناك نسبة عالية من األمية ( )48%خاصة وسط النساء ،كام أن مشاركة
النساء اإلقتصادية ضعيفة جدا ً ( )21%مقارنة بالرجال ( .)54%واملشاركة
السياسية للنساء محدودة ،ووجودهن يف التعليم ضعيف خاصة خارج
املناطق الحرضية وبالواليات املهمشة .ففي هذه املناطق تعمل غالبية
النساء يف األعامل غري مدفوعة األجر وكذلك يف أنشطة القطاع غري الرسمي
الذي يفتقر للحامية القانونية ( .)Elnagar et al. 2011كل ذلك يحد من
مشاركة النساء يف إتخاذ القرار ويعيد تعزيز عالقات القوة داخل األرسة.
وقد ظل التغيري محدودا ً يف قضية زواج األطفال بالسودان .وبالرغم من
الضغوط الدولية واملحلية لتحديد  18سنة كحد أدىن للزواج ،بقي قانون
األحوال الشخصية للمسلمني 1991م كام هو .ومل يُذكر زواج األطفال ضمن
اإلسرتاتيجية القومية لتمكني املرأة وال حتى اإلسرتاتيجية القومية لألرسة
2009م .وبالرغم من أن قانون حقوق الطفل يتضمن موادا ً تحمي الفتيات
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من التمييز ضدهن ،فهو ال يذكر بالتحديد زواج األطفال .ومع ذلك فإن
قانون الطفل  2010يعرف الطفل عيل أنه شخص دون  18سنة ،ومبا أنه
يُقدم عيل كافة القوانني األخرى فإن النساء بالحكومة ومن خارجها يرين
رضوروة إصالح قانون األحوال الشخصية للمسلمني  1991فيام يخص
زواج األطفال .ويستمر املجلس القومي لرعاية الطفولة يف معالجة زواج
األطفال من خالل رفع الوعي ولكن بدون تكثيف للحمالت .وإسرتاتيجية
القضاء عيل زواج األطفال التي بادر بها املجلس ما زالت يف إنتظار اإلجازة
من قبل مجلس الوزراء ثم املجلس الترشيعي (الربملان) .هناك عدد من
املنظامت غري الحكومية ،باألخص املنظمة السودانية للبحوث والتنمية
(سورد) ،قد نادت بالقضاء عيل زواج األطفال .ووفقاً لـ (سورد) فإن رفع
سن الزواج إيل  18سنة وحده غري ٍ
كاف فالبد من إلغاء الوصاية/الوالية يف
الزواج .وهناك حاجة ملزيد من املنارصة والتأييد إلصالح كل القوانني التي
متيز ضد النوع اإلجتامعي (.)Badri & Al-Husseni 2014, 19
التمييز ضد النوع اإلجتامعي بوالية البحر األحمر
تتميز والية البحر األحمر التي تقع يف الجزء الرشقي من السودان بأنها
والية يف مرحلة التعايف من الرصاعات ومثقلة مبشاكل تشمل الفقر وانعدام
األمن الغذايئ والبطالة وضعف البنية التحتية وكذلك محدودية الخدمات
االجتامعية ( .)12-Abdel Ati et al. 2011, 5حوايل  57.7٪من األرس يف
والية البحر األحمر تعيش تحت خط الفقر .)IMF, 2013:11( .ويبلغ عدد
سكان الوالية  1،396،110نسمة 44٪ .منهم من النساء .و 45٪من سكان
الوالية يعيشون يف املناطق الريفية .والسكان هم مجموعة من القبائل
أكربها قبيلة البجا وقبائلها الفرعية (الهدندوة ،بشاريني ،أمرار ،وبني
عامر) .كام تشكل قبيلة الرشايدة مجموعة إثنية أخرى هامة يف الوالية.
احدى السامت الهامه بالواليه هو الحراك السكاين بسبب الفقر والجفاف
وتفيش املجاعات .كام تستقبل الواليه املهاجرين من شامل السودان
وواليات نهر النيل الذين تجذبهم الفرص االقتصادية التي توفرها التجارة
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وامليناء .بجانب تدفق النازحني داخليا من جنوب السودان ،دارفور وجبال
النوبة من مناطقهم بسبب الفقر والنزاعات (. .)ibid, 3
ويتحكم القانون العريف املعروف بنظام ِ
«السلف» يف حياة البجا ،وينظم
كافة جوانب حياتهم (.)EL-Nagar, Tonnessen, and Bamkar 2017,7
«السلف» جزءا ً من هوية الفرد ،واإلحرتام واإللتزام بنظام ِ
يعترب ِ
«السلف»
هو أمر غري قابل للنقاش (.)Sahl, Elkarib, and El Mutalib 2004
عالوة عيل ذلك« ،القبيلة هي املسؤولة عن سلوك أعضائها وليس األفراد.
وأي قبيلة لها سلطة مساءلة األعضاء فيام يخص الجوانب املتعلقة
بنظام ِ
«السلف» حال وقوع أي إنتهاك .ويقع اللوم عيل القبائل نتيجة
لسلوك أفرادها الذي يخالف نظام ِ
«السلف» وليس األفراد الذين قاموا
بهذا السلوك .وبالتايل تعلن القبيلة أن الفرد مل يعد ينتمي لها إجتامعياً،
وعليه ال يحق له أن يطالب بأن يُعامل مبوجب نظام ِ
السلف بعد اآلن»
(.Sahl, Elkarib, and El Mutalib 2004 (6 - 7
ولغرض هذا التقرير من املهم فهم أن ِ
«السلف» يحدد أيضاً حقوق
النساء داخل القبيلة .كام توضح دراسة (El-Nagar, Tonnessen, and
 )Bamkar, 2017, 8ان «تقليدياً ال يُسمح للنساء باملشاركة يف السياسة
العامة وصنع القرار ،كام ال يحق لهن الحصول عىل /إمتالك األرض
واملاشية ....وعند البجا وقبائل أخرى ....فإن النساء والفتيات مسؤوالت
عن األعباء املنزلية ،وحركتهن يف الحياة العامة مقيدة إيل حد كبري.
ومامرسة زواج األطفال تعترب جزءا ً من نظام ِ
«السلف».
ومع ذلك ،فإن هناك تغيري ،فوجود بعض بنات البجا يف الجامعة وأماكن
العمل هو أيضا مؤرش عىل إمكانية تغيري نظام ِ
«السلف» .فعيل سبيل
املثال ،فإن نساء الهدندوة ،وخاصة األرامل واملطلقات ،والنازحات يف املدن
يعملن يف الغالب كمساعدات باملنازل ( .)Fadlalla, 2007وهناك أيضا
نساء يعملن يف األنشطة اإلنتاجية ويف مهن مختلفة بالوالية كالتدريس،
والطب والعمل كموظفات يف دواوين الحكومة (Abdel Atti ethal
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 )2011:21وتشري إحصائيات التعليم  2017-2016إىل أن عدد املدرسات
يف بورسودان أعىل من عدد املدرسني .ولكن تشري إحصائيات املناطق
الريفية إيل تأثري التقاليد عىل الفتيات وتجربهن عيل ترك املدرسة .ففي
هيا ،تظهر إحصائيات  2016-2015أن أكرث من  30٪من الفتيات الاليت
يلتحقن بالصف األول يترسبن يف الصف الرابع وأن نسبة الترسب قد تصل
إىل  70٪عند الوصول إيل الصف السادس .وبالرغم من التغريات الواضحة
يف مجتمعات قبيلة البجا يف املناطق الحرضية ،ال تزال هنالك العديد من
قيم ِ
«السلف» موجودة ومنترشة ،ال سيام تلك املتعلقة بأدوار املرأة.
وظلت قبيلة الهدندوة هي األكرث محافظ ًة ومقاوم ًة للتغيري. )ibid, 2( .
وما زالت النساء تواجه عقبات وعوائق ناتجة عن القوانني والتقاليد
املليئة بالتمييز ضد النوع اإلجتامعي ،وكذلك الجهات الدينية والقبلية
املحافظة .ويف إحدى مجموعات النقاش بالدراسة القبلية لبحث
سابق أوضحت إثنني من الشابات« :يف بورتسودان ،ما زالت هنالك
أماكن الميكن للنساء الذهاب إليها .كام تجرب الفتيات عيل الزواج ممن
تختارهم األرس» ()Sahl, El Karib, and Mutalib 2004,10
 3.2دوافع زواج االطفال
تشري األدبيات عن زواج األطفال إيل وجود عدد من األسباب األساسية
وراء هذه املامرسة تشمل األعراف التي متيز ضد النوع اإلجتامعي
املتجذرة يف القيم واأليديولوجيا الذكورية ،عدم توفر البدائل التعليمية
واإلقتصادية لزواج األطفال ،العوامل اإلجتامعية التي تفاقم الوضع
كالفقر ،عدم اإلستقرار اإلقتصادي ،النزاعات واألزمات اإلنسانية .باإلضافة
إيل أن معظم الدول التي ينترش فيها زواج األطفال تفتقر للقوانني التي
ميكن أن تحمي األطفال من هذه املامرسة وتضمن حقوق اإلنسان
بالنسبة لهم (;Mathur, Greene, and Malhotra 2003; ICRW 2011

Backlund & Blomqvist 2014, 19; Save the Children 2014; ;18-17
.)Svanemyr et al. 2015
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وتركز دراستنا عيل العوامل التالية املرتبطة بإنتشار زواج األطفال:
•القوانني التي تبيح زواج األطفال.
•التعليم بالنسبة للفتيات.
•الفقر ،والفوائد اإلقتصادية لزواج األطفال.
•عدم مساواة النوع اإلجتامعي والتمييز ضده.
 3.2.1القوانني التي تبيح زواج األطفال
هناك  146دولة من دول العامل تسمح فيها القوانني بتزويج الفتيات
يف عمر أقل من  18سنة وذلك مبوافقة األبوين أو أي سلطات أخرى
( .)UNFPA 2012, 12وبالرغم من العدد املتزايد للدول التي وضعت
حدا ً أدىن لعمر الزواج وهو 18سنة ،توجد إستثناءات يف كثري من هذه
الدول للحد األدىن لعمر الزواج ففي حال موافقة الوالدين ،تسمح
املحكمة باإلستثناء ،أو إذا كانت الفتاة حامالً .يف الدول املسلمة ،يرشع
لزواج األطفال عادة يف إطار الدين .فمثالً األوالد والفتيات يف إيران ميكن
أن يتزوجوا يف سن أصغر من تسعة سنوات .ويف السعودية والسودان فإن
السن القانونية للزواج عرشة سنوات ( .)Mortimer 2015وتستند هذه
األعامر الصغرية إيل التفسريات املحافظة للرشيعة اإلسالمية ،والتي تجيز
زواج األطفال عند البلوغ.
ومع ذلك ،فإن التغيريات الترشيعية وحدها ال تكفي للتغيري يف مامرسة
زواج األطفال .وبالرغم من العدد املتزايد من الدول التي أدخلت الحد
األدىن لسن الزواج عند  18سنة ،فإن التنفيذ بطيء ،وكثريا ً ماتكون هناك
جهود ضعيفة من الحكومة لتعزيز الوعي العام بالقوانني الجديدة
( .)ICRW 2011, 4; Myres 2013, 18 - 19ففي الهند عيل سبيل
املثال ،فإن الزواج قبل سن 18سنة قد أصبح غري قانوين ملايقارب الثالثة
عقود ،ولكن إيل اآلن حوال نصف الفتيات يتزوجن قبل سن  18سنة
( .).UNICEF India, n.dويف نيجرييا ،فإن القيود القانونية بالنسبة
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لعمر الزواج مل تغري يف املامرسة بصورة كبرية ( .)Toyo 2006وبإختصار،
بينام يكون اإلصالح عيل مستوى القوانني والسياسات مهام ،فهو جزء غري
ٍ
كاف من اإلجابة (.)Malhotra etal. 2011
بعض أسباب ضعف أثرهذه القوانني يرتبط بأن زواج األطفال مامرسة
مرتسخة بعمق يف االعراف والتقاليد الثقافية Faizunnisa and ul(.
 .)Haque 2003; Prettitore 2015ومع ذلك ،ففي العامل اإلسالمي
بأتت املنارصة التي تطالب بالتخيل عن زواج األطفال تعتمد عيل الحجج
اإلسالمية التي تدين هذه املامرسة ( .)Bang 2016فمثالً ،يف تقرير
للمفوضية العليا لحقوق اإلنسان باألمم املتحدة عام  ،2013تحدت
الحركة العاملية للمساواة والعدالة داخل األرسة «مساواة» الحكومات
املسلمة التي تتمسك بالتفسريات القدمية املختلف حولها يف القوانني
اإلسالمية لتربير زواج األطفال وتربير عدم إمكانية التغيري.
 3.2.2التعليم بالنسبة للفتيات
عدم تعليم الفتيات هو سبب ونتيجة بالنسبة لزواج األطفال .وهنالك دليل
قوي عيل أن زواج األطفال هوعامل مهم يقود الفتيات ايل ترك التعليم.
انظر مثالً (Ficid and Ambros 2008 Nguyen and Wodon (2012
 .Liod and Mensch (2008)8باستخدام بيانات منذ نهاية التسعينات
لبوركينا فاسو ,الكامريون ,ساحل العاج ,غينيا وتوقو ،نجد أن نسبة 5%
 % -33من الترسب املدريس للفتيات يف الفئة العمرية من  24 - 15سنة،
كانت نتيجة لزواج االطفال والحمل ،وذلك وفقاً للدولة .بإستخدام
بيانات مشابهة لنيجرييا سنة  ,2006وجد (Nguyen and Wodon
 )(2012أن زواج األطفال سجل نسبة من  15%إيل  20%من الترسب
املدريس  ,وهو نفس الرتتيب من حيث الحجم .باإلضافة لذلك ،إستنادا ً
اىل (Nguyen and Wodon (n.d 3: citing Nguyen and Wodon
 )2012فإنه «إذا ما أستبعد زواج االطفال والحمل املبكر  ,فإن ذلك ميكن
أن يقلل الفجوة يف التعليم بني الجنسني إيل حوايل النصف».
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وتسهم قلة املعينات املدرسية يف إنتشار زواج األطفال (-ICRW2011,50
 .)51فإذا كانت مواقع املدارس تبعد مبسافة كبرية عن املنازل ,فإن هذا
يزيد القلق عيل سالمة الفتيات الصغريات ،خاصة عند وصولهن سن
البلوغ .نتيجة لذلك «تختار العديد من األرس أن تُنهي تعليم بناتها بدالً
من أن تعرض سالمتهن للخطر بإرسالهن للمدرسة» (.)ICRW2011,vi
وقد ترى بعض األرس أن زواج الفتاة يف سن صغرية هومن مصلحتها ,ألنه
سيحميها من اإلعتداءات الجسدية والجنسية.
عيل سبيل املثال  :أوضحت إحدى الدراسات ،والتي ا ُجريت عيل التقراي
برشق إثيوبيا ،أن الفتيات عيل األغلب أكرث ترسباً من املدرسة عند وصولهن
سن البلوغ ،مقارنة باألوالد .)Majaaland, 2013(.ملواصلة التعليم ايل ما
بعد الصف الثامن يضطر معظم التالميذ للذهاب إيل املدن القريبة .ومبا
أن الفتيات يعتربن ناضجات جنسياً عند وصولهن سن البلوغ ،عند سن
الخامسة عرش تقريباً ،يشعر اآلباء بالقلق من أن يكون للفتاة صديق ذكر
باملدرسة مام يؤدي حسب عاداتهم إىل «كرسهم» أي وصمهم بالعار إذا
فقدت عذريتها أو أصبحت حامل .فاآلباء ملتزمون بضامن سمعة بناتهم
واحرتامهم يف املجتمع املحيل االثيويب.
عيل صعيد آخر ،يُعتقد أن التعليم يؤدي إيل تقليل مخاطر زواج
األطفال( )Jain and .Kurz,2007,2وإستنادا ً إيل تقرير املساواة اآلن
( )2024,35فإن «البنات األكرث تعليامً يتزوجن يف وقت الحق ,ينجنب
أطفاالً يف وقت الحق  ,ويف الغالب يصبح لهن دخل ويساهمن يف اإلقتصاد
القومي» .وهنالك سبب لإلعتقاد بأن تناقص زواج األطفال وسط البنات
يف عمر أقل من  15سنة ،يف عدد من الدول االفريقية (عيل األقل جزئياً)
مرتبط بذهاب عدد كبري من البنات إيل املدرسة ،مبا أن الفتيات الاليئ
يعشن يف املناطق الريفية الفقرية يترسبن من املدرسة نسبة لعدم توفر
فرص حقيقية أكرث من الزواج وإنجاب األطفال بالنسبة لهن .وطبقاً لـ
( )UNFPA 2012,4فإن «زواج الفتيات هو نتاج للفرص القليلة املتوفرة.
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فالفتيات الاليئ يتغينب عن املدرسة أو يترسبن منها هن أكرث عرضة لزواج
األطفال _ فكلام تلقت الفتاة تعليامً رسمياً أكرث وكانت أرستها أفضل حاالً
من الناحية املادية ،كلام يف الغالب األعم ،تم تأجيل الزواج بالنسبة لها».
 3.2.3الفقر والجوانب اإلقتصادية لزواج األطفال
ميثل الفقر واملعامالت اإلقتصادية مفتاح لفهم إنتشار زواج األطفال
( )Nour,2009,53فوفقاً لليونيسيف ( )38 ,2016فالفتيات من األرس
الفقرية من املرجح أن يتزوجن مبعدل الضعف عن أولئك الاليئ ينتمني
إيل أرس غنية .وأكرث من نصف الفتيات من األرس الفقرية يف الدول النامية
يتزوجن قبل سن  18سنة ( .)UNFPA 2012.36تؤكد هذه الحقيقة
البيانات العاملية التي أظهرت أن النساء والفتيات الاليئ ميتلكن وسائل
أكرت ال يتزوجن مبكرا ً (.)World Bank 2011,153
تسهم املنافع اإلقتصادية للزواج يف زواج األطفال (.)Parsons et.al 2015
فقد تتلقى األرس مكافآت مالية فورية من تزويج بناتها مبكرا ً .ويف بعض
املناطق تكون تكلفة الزواج منخفضة اذا كانت العروس طفلة .عيل
سبيل املثال يف الهند وبنغالديش تزداد كمية املهر بعمر الفتاة ،ومن
ثم تتعرض األرس للضغوط لتزويج بناتها باكرا ً ( .)ICRW,2011,37ويف
أماكن أخري كالرشق األوسط مثال ،تحفز بعض العادات مثل املهر لزواج
األطفال .كام أن هناك تفضيل وقيمة أكرب كلام كانت العروس صغرية يف
السن .)UNICEF 2001,6( .وذلك يدفع األرس الفقرية لتزويج بناتها
باكرا ً لزيادة اإلستقرار اإلقتصادي ( .)Vogelstien 2013ومبعنى آخر ،فإن
«األرس الفقرية التي متتلك ماالً قليالً ال يكفي حتى للطعام واإلحتياجات
األساسية ,تقوم بتزويج بناتها وهذه تعترب إسرتاتيجية إقتصادية للعيش»
(.)Smaak and Varia 2015 , 4
ومبجرد أن تتزوج الفتيات فان املسؤولية املالية لإلعتناء بهن سوف
تنتقل إيل األزواج (عيل عكس األبناء) .كام أن زواج الفتيات أثناء فرتة
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الطفولة يقلل من العبء اإلقتصادي ألرسهن (Mathur,Green,and
 .)Malhutra 2003,6,Myers 2013,24,Khalid 2013,28يف بعض
األحيان كام يف الهند ،زواج األطفال يتم بهدف بناء تحالفات سياسية
اوإثنية; فتزويج اآلباء لبناتهم من أرس مرموقة من شأنه إقامة روابط
إجتامعية مع القبائل أو العشائر ومن ثم تتحسن مكانتهم االجتامعية
(.)Nour 2009,53: see also Hudson, Bowen, and Nielson 2015
رغام عن ذلك ،وحتى لو كان هنالك أسباب إقتصادية أو إجتامعية لدى
األرس لتزويج بناتهم ,فان هذه األسباب قصرية املدى ال تخدم مصلحة
الفتيات عيل املدى الطويل( .)Parsons et al 2015
 3.2.4التمييز وعدم املساواة بني الجنسني
البد من فهم دوافع زواج األطفال املذكورة أعاله يف سياق عدم مساواة
النوع اإلجتامعي والتمييز ضد الفتيات األطفال ،والتي غالباً ماتدعمها
األعراف الدينية والثقافية املرتبطة مبهر العروس وحامية الفتيات والتحكم
بحياتهن الجنسية ( .)Karam2015وتستمر مامرسة زواج األطفال لعدة
أسباب تتضمن الفقر ،ضيق الفرص التعليمية ،إال أن ذلك يقع يف نهاية
املطاف عىل الفتيات فقط ألنهن إناث .وزواج األطفال يف األساس تدفعه
«التقاليد والعادات التي متيز ضد النوع اإلجتامعي املتجذرة يف القيم
واأليدويولوجيا األبوية» ( .)Savnemyre et al2015إستنادا ً لـ Girls
« Not Brides (n.d.b)9زواج األطفال يف األساس متجذر يف عدم مساواة
النوع اإلجتامعي ،واإلعتقاد بأن الفتيات والنساء هن بشكل ما أدين من
االوالد والرجال» .وميارس زواج األطفال حسب اإلعتقاد السائد بغرض
التحكم يف حياتهن الجنسية« ،كام يعتقد اآلباء أيضاً أن تزويج بناتهم يف
سن مبكرة يحميهن من اإلغتصاب ،النشاط الجنيس قبل الزواج ،الحمل
غري املرغوب فيه واألمراض املنقولة جنسياً» ( )Nour,2009,53باإلضافة
إيل ذلك ،فإن زواج الفتيات يصبح مهامً عند إقرتابهن من مرحلة البلوغ
لإلستفادة من الخصوبة إيل أقىص حد ممكن (Mathur,Green,and
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 .Malhotra2003,5,Baklund and Blonquist (2014,17وفقاً
لـ(« )Girls Not Brids (n.d.- bزواج األطفال ايضاً مدفوع بقيم
السلطة األبوية والرغبة يف التحكم بحياة اإلناث الجنسية ....تحمي األرس
عن كثب جنسانية وعذرية بناتها من أجل حامية رشف األرسة .الفتيات
الاليئ يدخلن يف عالقات جنسية أو أصبحن حبليات خارج مؤسسة الزواج
يعتربن جالبات للعار ويدنسن رشف األرسة» .وبعبارة أخرى ،فان العذرية
هي املفتاح للزواج وكذلك لحفظ السمعة الجيدة لألرسة.
 3.3آثار زواج األطفال
هناك نتائج سلبية متعددة لزواج األطفال ( UNICEF, (2009فزواج
األطفال ينتهك حقوق اإلنسان األساسية لألطفال ،وتُصادر حرية الفتاة
عندما ال تعطى حقها يف أن تقرر ِمن َمن ومتي تتزوج .وأبعد من ذلك
فان الزواج يف سن صغرية يحرم الفتاة من حقوقها األساسية يف التعليم,
الصحة الجنسية واإلنجابية ،وكذلك السالمة.
 3.3.1التحصيل العلمي واملشاركة يف سوق العمل
يعترب التعليم أحد العوامل الهامة يف تأخري سن الزواج ,ومن املرجح بثالث
مرات أن تتزوج الفتيات الغري متعلامت يف سن مثانية عرش عاماً من
الفتيات الاليئ تلقني تعليامً ثانوياً أو عالياً .وتم تحديد الزواج والحمل
كواحد من العوامل الرئيسية التي تجرب الفتيات عيل ترك املدرسة
(Field and Ambrus:, UNFPA2012,Nguyen and Wodon2012,
 .)Lioyd and Mensch 2008الحمل املبكر وعدم إمكانية الحصول
عيل الفرص التعليمية يقلل فرص التوظيف بالنسبة للفتيات املتزوجات،
وباملقابل تقل قيمتهن اإلنتاجية يف املجتمع (Mathur, Green n.d.
 .)Malhotra2003,10,Mann , Quigley and Fischer2015,35عليه،
يحد ذلك من خياراتها وفرصها يف الحياة ،نسبة ألنها عيل اإلغلب تعتمد
مالياً وإجتامعياً عيل الرجل الذي يعول األرسة ،وبالتايل تصبح محرومة من
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تنمية قدراتها وفرصتها يف إتخاذ خيارات وقرارات بشأن جسدها ،حياتها
الجنسية ،حقوقها وصحتها اإلنجابية ()McCleary- Sills et al .2015,70
عندما تتزوج الفتاة يف سن صغرية تستبدل فرصها لتعلم القراءة،
الرياضيات ومهارات الحياة األخرى بعملية تنشئة إجتامعية تحولها إيل
زوجة خاضعة للرجل وتابعة له (Mann, Quigley, 8-Malhotra2003,7
 .)and Fischer2015,35وتوضح (« )De Silvia-de-Alwis 2008,36إن
إمكانية حصول الفتاة املتزوجة بعد الزواج عيل تعليم رسمي أو حتي
غري رسمي تصبح محدودة للغاية وذلك نسبة للقيود التي تصبح محددة
لحركتها ،األعباء املنزلية ،الحمل واإلنجاب ،واألعراف والعادات اإلجتامعية
التي ترى عدم التوافق بني الزواج والذهاب للمدرسة».
أثر زواج األطفال عيل التعليم ال ينعكس فقط عيل الفتاة ،وامنا أيضاً
يؤثر عيل اإلقتصاد بصورة شاملة .وذلك ألن زواج األطفال يقلل التحصيل
العلمي للفتيات ،كام تقلل مشاركتهن يف سوق العمل بصوره مبارشه
النهن يقتقدن املهارات التي تساعدهن اليجاد فرص عمل ،وبطريقه غري
مبارشة ألنهن تعرضن لالثار السالبه للزواج املبكر عىل تعليمهن وتقيدهن
باالنجاب املبكر لالطفال)McCleary-Sills et al 2015( .
 3.3.2صحة األمهات واألطفال
ولزواج األطفال أيضاً مضاعفات صحية سالبة ,إذ أن زواج األطفال «يشجع
عيل بدء النشاط الجنيس يف سن التزال فيها أجسام الفتيات تنمو وهن
يف تلك املرحلة اليعرفن إال القليل عن حقوقهن أو صحتهن الجنسية
واإلنجابية» ( .)Girl›s Not Brides, .n.d-cوعليه تعاين الفتيات من
مشكالت نفسية وإجتامعية وعاطفية جراء العالقات الجنسية القرسية
( .)UNICEF 2001, 9يرتبط زواج األطفال مبضاعفات ومخاطر صحية
أخري ,حيث تواجه الفتيات املتزوجات مخاطر صحية بسبب الحمل
املبكر والوالدة وهن غريمستعدات جسدياً وال عاطفيا لإلنجاب .فبمجرد
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أن تتزوج الفتاة فانها تواجه ضغطاً إجتامعياً شديدا ً لتثبت خصوبتها،
مام يؤدي إيل الحمل املبكر واملتكرر .استنادا ً ايل ( )Nour, 2009, 54فان
الفتيات يف العمر مابني  14-10سنة من املرجح أن يتعرضن للوفاة من 7-5
مرات أثناء الوالدة .والفتيات يف العمر بني  19-15فمن املرجح أن يتعرضن
للموت أثناء الوالدة .وهنالك مخاطر كربي نتيجة ملشكالت أخرى تظهر
نتيجة للنشاط الجنيس والحمل مثل التشنجات ،نزيف مابعد الوالدة،
تعفن الدم ،اإلصابة مبرض األيدز ,واألمراض املنقولة جنسياً ،املالريا ،وعرس
الوالدة ( .)ibidفمثالً الفتيات أصغر من سن  16سنة أحواضهن صغرية
وغري ناضجة بالحد الذي يكفي لعملية الوالدة ,وبالتايل فإن نسبة إحتامل
إصابتهن بناسور الوالدة  ،88%والثقب الذي تحدثه عملية الوالدة يف
قناة الوالدة يقود الفتاة لالصابة بسلس البول او الرباز ( .)ibidوأبعد من
ذلك ،فإن االمهات أصغر من سن  18سنة معرضات للوالدة املبكرة او
إنخفاض وزن املواليد بنسبة  .55% - 35%تتفاقم هذه املشكالت بسبب
عدم مساواة النوع اإلجتامعي املتأصلة يف املجتمع والتمييز الذي يتجىل
يف ضعف الخدمات الصحية – خاصة املامرسات التمييزية التي يقوم بها
املوظفون الذكور ضد الفتيات الصغريات ()Myers2013.28
 3.3.3السالمة واالمن من العنف
يتصل زواج األطفال بالتعرض املتزايد للعنف الجنيس والعنف القائم عيل
أساس النوع ,وذلك ألن العالقة الزوجية تقوم عيل سلطة الزوج عيل
الزوجة .الزوجات الصغريات هن عرضة للعنف املنزيل ،اإلساءة واإلستغالل،
الطالق والهجر ( )ICRW, 2006إستنادا ً إيل (Myers2013,30 citing
“ )and Thornton2003الفتيات الاليئ يتزوجن يف سن صغرية أكرث عرضة
للرضب والتهديد ،ويعتقدن بأن الزواجهن الحق يف رضبهن وإغتصابهن».
وأوضحت دراسة أجريت يف مرص أن  30%تقريباً من النساء املتزوجات
الاليئ تزوجن يف عمر الطفولة ،قد أصبحن ضحايا للعنف عىل يد
أزواجهن .كام أن  41%من النساء املتزوجات يف عمر الطفولة قد سجلت
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لهن حاالت رضب أثناء الحمل ()KoonsFamily Institute 2013,13
 3.4التدخالت وبرامج التخيل عن زواج األطفال
إن زواج األطفال يف تناقص بطيء .فوفقاً لليونيسف «التقدم هو
األكرث دراماتيكية عندما يتعلق األمر بزواج الفتيات أقل من  14سنة»
( . )UNICEF 2014 a, 4عاملياً تناقصت نسبة النساء املتزوجات يف الفئة
العمرية  24-20من الاليئ تزوجن يف سن  15سنة من  12%يف عام 1985م
إيل  8%يف عام  .)UNICEF 2014 a,4( 2010وقد ساهمت يف هذا
التغيري بعض الربامج التي تهدف إيل تشجيع التخيل عن املامرسة وذلك
عن طريق معالجة العوامل التي تؤدي إيل إستمرارها ،وقد إختلفت بني
الدول وباختالف السياق اإلجتامعي اإلقتصادي لكل مجتمع.
( )Girls Not Brides n.b.dهي منظمة عابرة للحدود /متعددة
الجنسيات تعمل من أجل القضاء عيل زواج االطفال يف جميع أنحاء
العامل ،ووضعت نظرية للتغيري تضم اربع أقسام )1( :متكني الفتيات
( )2تعبئة وتحريك األرس واملجتمعات املحلية ( )3تقديم خدمات
( )4إصدار وتطبيق القوانني والسياسات .إنهاء زواج األطفال يتطلب
مجهودات فعالة تعزز الجهود املبذولة حالياً يف تلك املناطق .ويف نفس
الوقت ومع ذلك فان اإلتجاهات نحو زواج االطفال مختلفة ،كام يتضح
يف دراسة املجتمعات الريفية املسلمة يف بوركينا فاسو (Naguen and
 )Wodon2015التي وجدت إختالفات هامة يف دوافع زواج األطفال بني
املجتمعات املحلية ،مام يعني أن السياسات والربامج املوجهة ملحاربة
زواج األطفال ،يجب أن تأخذ يف اإلعتبار األوضاع اإلجتامعية املحلية ،مبا
فيها تلك املتعلقة بالدين واألعراف املرتبطة بالنوع اإلجتامعي ،هذا إذا
أريد لها النجاح (.)Karam,2015
معظم التدخالت من أجل إنهاء زواج األطفال ميكن وضعها ضمن واحدة
من األربع فئات املذكورة أعاله .هذه التدخالت ميكن أن تستهدف
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الفتيات املعرضات لخطر زواج األطفال ،املجتمعات ،القيادات القبلية
واإلثنية ،وزعامء القبائل و/أو متخذي القرار من السياسيني .والتدخالت
الناجحة ال يجب أن تستهدف هذه الفئات من الناس فحسب ,بل عليها
أن تجد مساندة من الجهات الفاعلة العاملية واإلقليمية واملحلية امللتزمة
بالضغط من أجل القضاء عيل زواج األطفال.
ويعترب البعد العاملي للتغيري مهم جدا ً ،وذلك لعدة إعتبارات .أوالً ،تؤثر
القوانني الدولية عيل صنع السياسات املحلية والقومية إلنهاء زواج
األطفال .عيل سبيل املثال هنالك مجموعة كبرية من البحوث تشري إيل
أن الدول التي صادقت عيل إتفاقية سيداو ،قد إعتمدت العديد من
سياسات حقوق املرأة مقارنة بالدول التي مل تصادق عىل اإلتفاقية أنظر
مثالً ( .)Stetson2008ثانياً ،تشجع الدول عيل وضع سياسات حول زواج
األطفال اذا قام املانحون الدوليون بدعم التغيري ،فالسياق العاملي قد
يقدم مكافآت مادية للدول لسن سياسة خاصة بالتغيري(Adams,2007
 .)O,Brien2013,Kang2016ثالثاً ،الجهات الفاعلة الدولية قد يكون لها
املقدرة عيل التأثري مبارشة للتخيل عن مامرسة زواج األطفال مثالً :عن
طريق متويل أنشطة منارصة النساء ,املشاركة يف رفع الوعي واألنشطة
التوعوية األخرى ,تقديم املساعدات املالية والتقنية لصياغة مشاريع
القوانني والتدابري القانونية األخرى .فقد ذكر (Mann, Quiglely, and
 .)Fischer 2015, 38مثالً أنه من خالل الدعم املقدم من اململكة املتحدة
والحكومة الكندية إستطاعت حكومة زامبيا واملنظامت غري الحكومية أن
تضع برامج ملحاربة زواج األطفال.
وتعترب التغيريات يف القوانني والسياسات مهمة للقضاء عيل الظاهرة
( .)Jones et.al2014v-v1ومع ذلك فإن تأثري التغيري القانوين ميكن
أن يكون غري واضح ،وهناك إختالفات بني الخرباء يف حزمة العوامل
التي تؤدي إيل التغيري .فقد إعترب علامء القانون واإلقتصاد أن الضبط
اإلجتامعي يتحقق بصورة أساسية عن طريق الدولة من خالل النظام
36

القانوين ،فالحكومات هي املصدر الرئييس للقوانني وآليات التطبيق
( )Parsons,2003وهذا يستند ايل إفرتاض أن األفراد هم فاعلني يحكمهم
املنطق يغريون سلوكهم يف ظل الحوافز القانونية – وهذا إفرتاض يتطلب
أن يكون تطبيق القانون فيه مساواة ويرسي عيل الجميع (األمر الذي
عادة ال ينطبق عيل الدول التي ميارس فيها زواج األطفال) .ومع ذلك،
التغيري القانوين وتغيري السياسات ميكن أن يخلق يف بعض األحيان بيئة
مواتية للمنارصة يف غياب الدميقراطية ،صياغة اإلسرتاتيجية القومية
والخطط املحلية لزواج األطفال ،أو تغيري القانون لتحديد الحد األدىن
لعمر الزواج تتيح املجال السيايس واإلجتامعي أمام املنظامت الوطنية،
القاعدية والدولية لتصميم تدخالت مالمئه.
يدرك علامء القانون واملجتمع بان اإلسرتاتيجيات التي تقوم عيل الردع
قد تنجح ،ولكن يقرون أيضاً بأن التهديد بالعقوبات الجنائية قد يكون
له له أثار محدودة .فعيل سبيل املثال ،عند وضع قوانني تتعلق بعادات
الجامعات اإلجتامعية ،فإن فعالية وقوة القانون يف ردع السلوك تكون
محدوده ( .)Tyler 990وتفيد بعض الدراسات عن املامرسات التقليدية
الضارة بأن التغيري يف السياسات والقوانني هي قضايا رمزية مهمه تدعمها
الدولة وتعمل كمحفز للتغيري اإلجتامعي ،وتوفر بيئة مواتية للقضاء
عيل زواج األطفال ( .)UNICEF 2010قوة هذه املحفزات تعتمد
عيل إستعداد األفراد باملجتمع املحيل للتغيري (Shell-Duncan and
(((1
.)Hernlund 2006
 - 14يف دراسة عن موضوع التخيل عن ختان االناث حدد Shell-Duncan and 2006
 Hernlundخمسة مراحل للتغيري :ملتزم باراده للامرسه ،محاور ،ملتزم متمنع ،متخيل عن
املامرسه باقتناع .متخيل من غري اقتناع .أمللتزم باراده هو مع استمرار املامرسه يف ارسته،
امللتزم املمتنع هو له الرغبه للتخيل لكن مستمر الن اآلخرين غري مؤيدين للتخيل ،املحاور
مستمر يف املامرسه ولكنه يناقش جدواها  ،املتخيل املمتنع يدعم املامرسه ولكنه تركها
استجابة للضغوط من الناس  ،املتخيل بارادته راغب ومقتنع يترصف وفق قناعته.
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نظريات العنف املبني عيل النوع والتغيري اإلجتامعي تؤكد أن املامرسات
التمييزية املتجذرة يف املجتمع ،وكذلك املامرسات التقليدية الضارة مثل
زواج األطفال ميكن تغيريها فقط من خالل تغيري األعراف واملفاهيم
املتعلقة بالنوع اإلجتامعي .معظم مرشوعات رفع الوعي تهدف إيل
تغيري املفاهيم اإلجتامعية ،اوالثفافيه الداعمه للمامرسات الضاره كام
تحاول ان تنرش الوعي الديني املستنري من خالل العمل القاعدي والحراك
املجتمعي .وتقوم نظرية التغيري وراء هذه املبادرات الخاصة برفع الوعي
عيل فكرة «الكتلة املحورية» .ومبجرد أن تظهر الكتلة املحورية من االفراد
مساندتها للتخيل عن املامرسة ،وتعمل لتنوير وتحريك املجتمع لتبني
االعراف الجديده تصبح هذه املجموعه املحوريه قدوه ميكن أن تقود
أفراد و أرس آخرى إيل تبني أالعراف الجديدة وبالتايل يحدث التغيري تلقائياً
ويستمر مع الزمن .واملجموعات «القدوه» او «النموذج» مهمة جدا ً يف
تحفيز هذا النوع من عمليات التغيري يف األعراف والعادات (Myres
.)2013, 36; UNICEF 2001; Badri and Al-Husseni 2014, 72
واملجموعات النموذجية ال ترتدد يف ترك املامرسات التقليدية املتمثلة يف
زواج األطفال .فهم فعالً يواجهون الوصمة املحتملة واإلقصاء لكن لديهم
العزمية والقدرة عيل تخطي هذه الوصمة واإلستمرار يف تعليم ومتكني
بناتهم وتشجيعهن عيل العمل بعد الدراسة (.)ICRW 2011, vi
هناك تشابه كبري بني التفكري حول التخيل عن زواج األطفال ونظريات
التغيري الخاصة باملامرسات الضارة األخرى كختان اإلناث .وهنا تكون
نظرية العقد اإلجتامعي ( Gerry Mackie (200هامة جدا ً .فهي تقول
 Mackieأن ختان اإلناث واملامرسات الضارة األخرى يجب أن تفهم
كموضوع يتعلق بالزواج الصحيح ( .)at 254فال ميكن لفرد أن يتخىل
عنها ما مل يقم بذلك أفراد املجموعة التي يتم الزواج فيام بينها .وتتنبأ
 Mackieبأنه «إذا إتفق عدد من األفراد باملجتمع املحيل عيل إيقاف
مامرسة ختان اإلناث  -وأعلنوا ذلك للعامة  -فإن التغيري يف املعايري
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سينترش مستقبالً للمجتمعات املحلية األخرى مام يقود لتحول يف األعراف
اإلجتامعية التي ميكن أن تساعد يف إنهاء ختان اإلناث» (Mackie 1996,
 .)999وفيام يخص املامرسات الضارة األخرى تقول )Lejeune (2009, iv
: Mackie and
«الوالدان دامئاً يريدان ماهو أفضل ألطفالهم .وهذه هي أهم قيمة
تحفز قرار اآلباء يف إستمرار املامرسات الضارة ،ألن عدم اإلمتثال
لألعراف اإلجتامعية يجلب العار واإلقصاء اإلجتامعي للفتيات وأرسهن.
ومبجرد إيجاد بديل لألعراف اإلجتامعية باملجتمع املحيل وإدراك الناس
أن املجتمع ميكن أن يصري أفضل برتك املامرسة ،فإن هذه هي القيمة
األساسية -يقومون مبا هو أفضل ألطفالهم -وذلك يحفز أيضاً املجتمعات
املحلية عيل ترك املامرسات الضارة».
يتطلب القضاء عيل زواج األطفال تدخالت عيل املستوى الفوقي (كالتغيري
يف القوانني والسياسات) وكذلك عيل املستوى القاعدي (عيل مستوى
املجتمعات املحلية التي توجد بها املامرسة).
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 .4نتائج البحث:
 4.1زواج األطفال :مامرسة بوالية البحر األحمر تعيق األطفال
 4.1.1زواج األطفال يعزز عدم مساواة النوع اإلجتامعي
يف املقابالت ،أكد املبحوثون أن مرحلة الطفولة ترتاوح بني  14-10سنة
لكل من الفتيات والفتيان حسب منوهن ومنوهم البدين .وأفاد أحد
الذين اجريت معهم مقابله غري منتظمه بأن «الطفولة تنتهي بالبلوغ
الذي تختلف سنه بني البنات وكذلك بني األوالد والبنات» .وعالمات
البلوغ بحسب فهم السودانيني تشمل منو الثديني وبداية الدورة الشهرية
بالنسبة للبنات ،وغلظ الصوت بالنسبة لألوالد .وعدد قليل جدا ً من
الرجال املتعلمني والنساء املتعلامت تعليامً عالياً قد عرفوا الطفل عيل
أنه شخص دون سن الثامنة عرشة .وأشارت خريجة جامعية شابة إىل
«أن الخط الفاصل بني مرحلة الطفولة والنضج هو سن  15سنة» .ومن
الواضح أن األفراد ليسوا عىل وعي بقانون الطفل لوالية البحر األحمرالذي
يعرف الطفل بأنه شخص دون  18سنة .ويتأثر تصور الطفولة بحسب
معايري الدين والتقاليد السائدة يف جامعات البجا .ووفقاً ملقابالت أخرى
كثرية يعترب األوالد والبنات البالغني كأشخاصاً قابلني ومستعدين للزواج.
الجدول  :1سن الزواج لألوالد ،وفقاً الجابات املبحوثني من مجتمعات
الدراسة بوالية البحر األحمر ،السودان
سن الزواج لألوالد

اإلناث  181( %مبحوثة)

الذكور  119(%مبحوث)

 10 – 7سنوات

0

0

 14 – 11سنة

3.3

3.4

 17 – 15سنة

16.0

14.3

 18سنة فأكرث

80.7

82.4

املجوع

100.0

100.0
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وكام يوضح الجدولني  1و  2فقد ذكر املبحوثون السن التي يتزوج فيها
كل من األوالد والبنات مبجتمعاتهم املحلية .ومن غري املستغرب أن األوالد
يف املجتمعات املحلية يتزوجون يف سن متقدمة مقارنة بالفتيات .وأكد
أكرث من  80٪من الذكور واإلناث ،من املبحوثني الذين متت مقابلتهم أن
األوالد يتزوجون فوق سن  18سنة ,كام ذكر عدد من املبحوثني باملقابالت
أن بعض الفتيات يتزوجن يف عمر  7سنوات .ويف مجموعة النقاش ،ذكرت
امرأة« :قد تخطب الفتيات (حتى) منذ يوم والدتهن»( .((1وبالرغم من أن
الخطوبة عند الوالدة ال تعني إكتامل الزواج قبل البلوغ إال أنها مامرسة
تعكس قيمة النساء والفتيات املنخفضة يف املجتمع املحيل ،كام تشیر
إلی أن الفتیات ھن «سلعة» أو «وصمة عار» علی اآلباء التخلص منهن
بأرسع ما ميکن.
الجدول  :2سن الزواج بالنسبة للبنات ،وفقاً آلراء املبحوثني مبجتمعات
الدراسة بوالية البحر األحمر ،السودان،
سن الزواج للبنات

اإلناث %
( 181مبحوثة)

الذكور %
( 119مبحوث)

 10 – 7سنوات
 12 – 11سنه
 15 – 13سنة
 17 – 16سنة
 18سنة فأكرث
املجموع

2.2
10.5
21.5
33.7
32.0
100.0

0.8
42.9
20.2
26.1
10.1
100.0

ومبا أن زواج األطفال ُعرف فإن أولئك الذين يذكرون أن عمر الزواج
للفتيات أكرث من  18سنة يوضحون أن هنالك تغيريا ً يحدث .فحوايل10
 %من الذكور و  % 32من اإلناث أفادوا بأن الفتيات يتزوجن بعد سن 18
 - 15مجموعة نقاش بهيا  23مايو 2016
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عاما .واإلختالف يف النسب بني الذكور واإلناث ضمن املجموعة التي ترى
ذلك يعكس اإلختالفات يف مدى اإلعرتاف بالتغيري يف املجتمعات املحلية
وسط كل من الذكور واإلناث ،والذي يرجع جزئياً إيل وجود نسب أعىل
من اإلناث يف كافة املستويات التعليمية( .أنظر امللحق)
ويف مجموعة نقاش شملت عددا ً من املبحوثني الذكورواإلناث ،أشار عدد
قليل منهم إيل أن عمر الزواج بالنسبة للذكورواإلناث باملناطق الحرضية
يختلف عنه يف املناطق الريفية ،فمثال ،يف املناطق الحرضية ،ال يستطيع
الرجال أن يتزوجوا حتى سن الثالثينات ،ولكن يف املناطق الريفية ميكن
للشاب الصغري يف السن أن يعمل بدخل بسيط ويقيم مع األرسة وبالتايل
فهم يستطيعون الزواج يف أعامر أصغر .والفتيات يف املناطق الريفية
يتزوجن يف أعامر صغرية ،وذلك يف الغالب ألنهن يُجربن عيل ترك املدرسة
(بسبب بعد املسافة ،التكاليف املادية للتعليم ،وعدم توفر معينات
للتعليم) وتكون لهن خيارات محدودة متاحة بعد ترك املدرسة مام
يضطرهن للزواج .عموما املعينات التعليمية باملناطق الريفية ضعيفة
جدا ً وتكاد تكون معدومة ،كام أنه ليس هناك جهودا ً مبذولة لتحفيز
الفتيات واألرس عيل أولوية تعليم البنات ،لذا فإن زواج األطفال هو نتاج
الخيارات املحدودة ،كام تذكر(.UNFPA (20102
 4.1.2العادات والتوقعات التي تدعم زواج األطفال
أسباب ودوافع زواج األطفال يف والية البحر األحمر ترتبط بالتحكم يف
عفة وطهارة الفتيات ،وقد أوضح العديد من املبحوثني ذلك كأحد أسباب
زواج الطفالت (أنظر الجدول رقم  3أدناه) .والسبب الحقيقي يتمثل يف
الحفاظ عيل سمعة االرسه وحاميتها من الوصم وال ُنبذواإلمتهان بواسطة
املجتمع املحيل .يف مناقشة جامعية ذكر رجل بوضوح« :إذا مل تكن
الفتيات متزوجات وسمحت لهن األرسة مبواصلة التعليم ،فقد اليستطعن
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حامية رشفهن وميتهن بذلك رشف عائالتهن»

(((1

والسبب الثاين لزواج األطفال هو تأثري التقاليد ،التي تقيد حرية النساء
والفتيات بحجة حاميتهن واملحافظة عىل رشف العائلة والقبيلة .وأكد
نحو  40%من املبحوثني من الذكور واإلناث أن زواج األطفال يتم من أجل
اإللتزام بالتقاليد .وهؤالء املبحوثني أكدوا أهمية الحفاظ عىل التقاليد،
وبالتايل هم غري مستعدين بعد للتغيري أو تحدي العادات السائدة .بالرغم
من التغري يف األوضاع اإلقتصادية واإلجتامعية بالوالية إال أن بعض قيم
نظام ِ
«السلف» مازالت سائدة ومنترشة ،أنظر (.)Abde Atti etal 2011
الجدول  :3أسباب زواج األطفال بالنسبة للفتيات ،وفقاً الجابات
املبحوثني من مجتمعات الدراسه بوالية البحر االحمر ،السودان
أسباب زواج األطفال – الفتيات
الزواج حامية للفتاة
االلتزام بالتقاليد
إذا تقدمت الفتيات يف السن فإنهن
يوصمن بوصفهن «عاقر» أو «بايرة»
لتنجب العديد من األطفال
للحد من املسؤوليات االقتصادية ألرسة
الفتاة

الذكور %
اإلناث %
( 181مبحوثة) ( 119مبحوث)
52.9
61.9
39.2

41.2

10.5

32.8

16.0
7.7

4.2
13.4

كام ذكر بعض املبحوثني أن زواج الفتيات يف عمر الطفولة يقيهن من أن
يوصمن بـ «العاقر» أي من املحتمل أن تنجب عددا ً قليالً من األطفال أو
ال تنجب ،أو «البايرة» أي التي ال تكون مطلوبة للزواج .وهذا رأي الذكور
بصفة يف مناطق الدراسة ،ويف كل األعامر ومختلف املستويات التعليمية
مبا فيها املستويات العليا .عىل سبيل املثال يذكر مدير مدرسة البنات
 - 16مجموعة نقاش مع بعض الشباب ببورتسودان  24مايو 2016
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األساسية يف بورتسودان «التعامل مع اآلثار السالبة لزواج الطفالت أسهل
من أن تكون يل إبنة توصم بـ «البايرة» .لقد زوجت أبنتي األوىل يف عمر
 14سنة ولن أتردد يف فعل اليشء نفسه مع أخواتها»( .((1ويشري ذلك إيل
أن الرجال يهتمون بصورتهم أمام املجتمع حتى ولو كان ذلك عيل حساب
بناتهم .مام يعني عدم مراعاة حقوق اإلنسان األساسية بالنسبة للفتيات.
يوضح هذا النوع من اإلجابات أن املجتمعات املحلية تفرض الوصمة عيل
األرس واألفراد الذين ال يلتزمون باألعراف السائدة ،والتي تؤمن عيل دونية
املرأة والهيمنة الذكورية يف املجتمع .وهنا نرى أن التعليم حتى الوقت
الراهن مل يساعد يف تغيري هذه ااملفاهيم بفعالية ،وحتى أن بعض النساء
يتمسكن بهذه األعراف .ويبدو جليا أن األولوية بالنسبة للجميع تتمثل
يف تلبية توقعات الجامعة .تتزوج الفتيات مبكرا ً لتحقيق أكرب قدر من
الخصوبة ،كام هو الحال يف الهند ( .)ICRW 2011, 3العدد الكبري من
األبناء يعزز املكانة اإلجتامعية لألب ويزيد عدد أفراد القبيلة.
وكام يشري الجدول  ،3نسبة بسيطة من الذكور واإلناث قد ذكرو أن األرس
ت ُزوج بناتها من أجل تخفيف األعباء اإلقتصادية .ولكن عارضت إحدى
النساء هذه النظرة يف إحدى مجموعات النقاش موضحةً« :نحن ال نزوج
بناتنا بسبب الفقر ،والبنات لسن بعبئاً إقتصادياً كام يقال .فليس لهن
طلبات كام يساعدن يف املسؤوليات املنزلية»( ((1ولكن عدد من الذين
متت مقابلتهم أكدوا أن الفقر هو أحد األسباب لزواج البنات و أوضحوا
أن بعض األرس تحقق ربحا من زيجات بناتها يف حال تكون أرسة العريس
غنية .ويستفيد أقرباء أرسة العروس املمتدة باألخص من املاشية التي
يتم جلبها ضمن املهر وتتقاسمها األرسة .وهذا يتفق مع بعض األدبيات
(Mathur, Grene, and Malhorta 2003; Myres 2013; Khalid
 ,)2013والزواج يخلق روابط إقتصادية تساعد االرس يف دعم االقارب
 - 17مقابلة مع مدير مدرسة ببورتسودان  26مايو 2016
 - 18مقابلة مع امراة يف منتصف العمر ،هيا 25 ،مايو 2016
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الفقراء ،مثل أن يتزوج الرجل من إبنة خاله أو عمه حتى يتمكن من أن
يقدم الدعم ألرسة العروس ،عن طريق توفري دعم أو سبل دخل ألرسة
زوجته .وال يقترص الرابط بني زواج األطفال والحاجة اإلقتصادية عيل ذلك
فحسب ،وإمنا يشري إيل مدى صعوبة الفكاك من مثل هذه الزيجات التي
تعني أنه إذا مل تتزوج الفتاة فقد تحرم األرسة من املنفعة اإلقتصادية.
وعليه ،تعطي األعراف اإلجتامعية قيمة عاليه ملثل هذه الزيجات ملصلحة
األرسة.
وأضافت املقابالت عامل آخر يؤدي إيل إستمرار زواج األطفال وهو تنشئة
وتعويد الفتاة منذ الصغر عيل أن تكون مطيعة لزوجها .ففي إحدى
املقابالت ذكر أحد الرجال املتعلمني ،يف منتصف العمر« :تزويج الفتيات
يف مرحلة الطفولة ميكن الزوج من تربيتها عيل الخضوع والطاعة له
وألرسته»( ((1كام أكد أحد الشباب أيضاً« :الزواج من فتاة صغرية ميكن
الزوج من تربيتها عيل عدم مناقشته وعدم مخالفته الرأي وكذلك عدم
فعل أي يشء بدون إذنه»( ((2وطاعة الزوجة لزوجها منصوص عليها يف
قانون األحوال الشخصية 1991م وهي عرف ثقايف يف نظام ِ
«السلف»
عند البجا.
 4.1.3األطفال ،خاصة الفتيات ،ليس لهن خيار يف قرار الزواج
إمكانية مشاركة الفتيات أو األوالد يف القرارات املتعلقة مبن ومتى يتزوجون
ترتبط بصورة أساسية بحقوق الطفل والتي تؤثر يف حياتهم يف املستقبل.
ولسوء الحظ ،فإن من النادر أن يكون لألطفال خيار فيام يخص زواجهم،
وبالنسبة للفتيات فإن عدم ترك الخيار لهن هو أمر مفروغ منه .ويناقش
هذا الجزء الفرعي نتائج البحث عن من الذي تتم إستشارته يف زواج
األطفال ،ومن هو صاحب القرار يف الزواج يف والية البحر األحمر ،السودان.
 - 19مقابلة مع رجل متعلم ،يف منتصف العمر ،بورتسودان 28 ،مايو 2016
 - 20مقابلة مع شاب بهيا 28 ،مايو 2016
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اإلستشارة يف زواج األطفال
إن الزواج ليس من شأن األوالد والفتيات الذين سيتم تزويجهم وال تتم
إستشارتهم قبل الزواج .وسألنا املبحوثني عن األفراد الذين ميكن أن تتم
إستشارتهم يف زواج الطفل أو الطفلة .ومن أهم النتائج الجديرة باملالحظة
يف الجدول رقم ( )4أدناه فيه تأكيد وإعرتاف من الذكور واإلناث بدور
األمهات ،الجدات والعامت و الخاالت يف اإلستشارات عند الزواج .علامً
بأن النساء وفقاً للتقاليد ليس لهن دور كبري يف عمليات إتخاذ القرار.
جدول  .4أفراد األرسة الذين تتم إستشارتهم قبل الزواج ،وفقاً الجابات
املبحوثني من مجتمعات الدراسه بوالية البحر األحمر ،السودان
زواج األوالد

من هم ااالقارب اللذين
تتم إستشارتهم يف الزواج
ا اإلناث  %الذكور  %اإلناث %
االطفال؟
األعامم /األخوال
األمهات والجدات
العامت /الخاالت
األخوان

85.0
41.4
32.0
37.0

69.7
30.3
21.8
38.7

زواج الفتيات

85.6
45.3
36.5
47.0

الذكور %
63.0
60.5
28.6
39.5

بالنسبة لزواج الفتيات فإن لألعامم الدور األكرب يف اإلستشارة ،بالرغم
من أن األمهات ،الجدات ،العامت والخاالت وحتى اإلخوة ميكن أن تتم
إستشارتهم .أما بالنسبة لزواج األوالد فقد أوضحت النتائج أن كل األقارب
واألهل تتم إستشارتهم لكن مع بعض اإلختالفات .وتشري النتائج إيل أن
زواج البنات وكذلك األوالد هو محل إهتامم األرسة ،مبا أنه يتم ،وفقاً
للتقاليد ،بغرض حامية رشف األرسة .وتؤكد النسب األعيل عيل رضورة
إستشارة األعامم ،نسبة ألن املجتمعات املبحوثة هي مجتمعات أبوية.
باإلضافة إيل أن الذكور وفقاً للتقاليد والقانون هم أوصياء عيل اإلناث
(خاصة اآلباء واألعامم) .ويبدو أن النساء يدعمن الرجال يف حرمان بناتهن
من حقوقهن بإسم «الحامية» و«رشف األرسة» .مبا أن األمهات والجدات
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يساهمن ىف تعزيز األعراف والعادات التي تمُ يز ضد النوع اإلجتامعي.
ويف العادة ال تتم إستشارة أي أحد عندما يأيت مقرتح الزواج من زعيم
القبيلة ،وذلك ألن زعامء القبائل عيل درجة عالية من اإلحرتام والميكن أن
يرد لهم طلب ألي سبب من األسباب ألن ذلك ميكن أن يكون مصدر حرج
لألرسة الحالية وإمتدادها يف املستقبل .كام يوضح رجل متعلم يف منتصف
العمر« :إذا طلب شيخ مسن الزواج من فتاة صغرية جدا ً يف العمر ال أحد
ميكن أن يرفض»( .((2وهذا النوع من الزيجات يعترب مكسباً للفتاة ويرفع
من مكانتها اإلجتامعية.
كام يشري الجدول رقم  5أدناه ،فإن ثلث املبحوثات من اإلناث وثلثي
املبحوثني من الذكور الذين شاركوا يف هذه الدراسة أشاروا إيل أن الفتيات
تتم إستشارتهن قبل الزواج .ومعظم هذه الفئة من املبحوثني/ات كانت
من املتعلمني من البجا ،الهوسا أو املجموعات من شامل السودان .كام
يشري الجدول ،فإن املبحوثني يف املناطق الحرضية (بورتسودان) كانوا
يرجحون إستشارة الفتيات قبل الزواج أكرث من املبحوثني باملناطق
الريفية (هيـــا).
جدول  .5إستشارة الفتيات قبل الزواج ،وفقاً إلجابات املبحوثني يف
مجتمعات الدراسه ،بوالية البحر األحمر ،السودان
املجموع

هيـــــا

بورتسودان

هل تتم
إستشارة
اإلناث
الفتيات عند
الذكور %اإلناث %الذكور %اإلناث %الذكور%
%
زواجهن؟
40.6
68.6
24.0
16.0
33.6
61.3
نعم
59.4
31.4
76.0
84.0
66.4
38.7
ال
املجموع 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 - 21مقابلة مع رجل يف منتصف العمر ببورتسودان 22 ،مايو 2016
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كام تشري األشكال ( )1و( )2أدناه ،فإن أغلب املبحوثني الذين اليضعون إعتبارا ً
إلستشارة الفتيات عند الزواج هم من مختلف املستويات التعليمية والفئات
العمرية .املبحوثني الذكور يف املستوى التعليمي الثانوي والجامعي يف الغالب
يرون أن الفتيات يسترشن قبل زواجهن .باإلضافة إيل أن املبحوثني الشباب
يرون رضورة إستشارة الفتيات قبل الزواج أكرث من الكبار ،وينطبق الحال عيل
اإلناث املبحوثات الاليئ تلقني تعليم أكرث من غريهن .وهذا يعني أنه كلام زاد
مستوى تعليم األبوين كلام زاد إحتامل إستشارتهم لألطفال يف الزواج .إضافة
إيل أن آباء وأمهات املستقبل هم داعمني إلستشارة البنات عند الزواج.
شكل رقم  .1إستشارة الفتيات يف الزواج ،وفقاً الجابات املبحوثني
الذكور يف مجتمعات الدراسه بوالية البحر االحمر

شكل رقم  2إستشارة الفتيات يف الزواج ،وفقاً الجابات املبحوثني الذكور
يف مجتمعات الدراسه بوالية البحر االحمر
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والنسب الحقيقة لألفراد الذين يرون رضورة إستشارة الفتيات قبل الزواج
قد تكون أقل من النسب التي تشري لها هذه البيانات ،بالنسبة للذين
يؤكدون عيل رضورة إستشارة الفتيات فإن اإلستشارة بالنسبة لهم تقليدا ً
يعني «إخبارهن باألمر» ،وأجاب عدد من املبحوثني بأن الفتيات ال يُسألن
بغرض معرفة رأيهن أو موافقتهن عيل الزواج( .((2وبإختصار ،حتى عندما
توجد اإلستشارة للفتيات فليس هنالك خيار مرتوك لهن ,هذا الحرمان
هو مامرسة يومية متر بها النساء والفتيات يف أنحاء كثرية من السودان،
ويقوم عيل أساس األعراف واملعتقدات التي تدعم ضعف النساء وعدم
مقدرتهن عيل إتخاذ القرارات .وتجدر اإلشارة إيل أن الذين يرون بعدم
إستشارة الفتيات عند الزواج يعتقدون بأن الفتيات ليس لهن حق يف
إتخاذ هذا القرار .ولكن هنالك بعض اآلباء الذين يضعون إعتبارا ً لبناتهم
ويتيحون لهن الفرصة يف إختيار الزوج حتى من خارج األرسة املمتدة أو
املجموعة اإلثنية.
وتشري إجابات املبحوثني عىل السؤال حول إستشارة الفتيات يف الزواج إيل
كيفية تجاهل األعراف التي متيز ضد النوع اإلجتامعي لحقوق اإلنسان
الخاصة بالنساء والفتيات .وبنا ًء عيل هذه األعراف فإن النساء والفتيات
يعتربن سلعاً ميكن تبادلها دون إعتبار لخياراتهن ورغباتهن .بالرغم من أن
ذلك موجود يف قانون األحوال الشخصية للمسلمني  1991الذي ينص عيل
موافقة الطرفني عيل الزواج .فوفقاً للامدة  )1( 34من القانون :زواج املرأة
البالغة يتم بواسطة الويص عليها وذلك بإذنها وموافقتها عيل الزوج واملهر.
ومبا أن اآلخرين يتخذون قرار الزواج بدون إستشارة الفتاة املعنية
بالزواج ،فقد أثرنا سؤاالً حول إمكانية أو منح فرصة رفض الفتيات للزواج.
وأظهرت النتائج عن أن الفتيات ليس لهن فرصة حقيقية لرفض الزواج
 - 22وكذلك يوضح ( Jones et al (2014, vان الفتيات يف اثيوبيا يتم اخطارهن فقط
بزواجهن
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الذي ينظم لهن ،بل ويُجربن عيل الخضوع وقبول القيود التي تفرضها
عليهن األرس.
جدول  .6أسباب عدم إمكانية رفض الفتيات للزواج ،وفقاً الجابات
املبحوثني من مجتمعات الدراسه ،بوالية البحر األحمر ،السودان
أسباب عدم رفض الفتيات للزواج
الفتيات ال أن ميكن يرفضن لعلمهن بأن الزواج أهم من
التعليم
الفتيات ال أن ميكن يرفضن لعلمهن بأن التعليم غري
مفيد لهن
الفتيات ال أن ميكن يرفضن لعلمهن بأنه غري مسموح
لهن أن يرفضن قرار األرسة
األرس ال تويل إهتامم لرأي الفتاة
الفتيات ال أن ميكن يرفضن لعلمهن بأن أرسهن لن
تشجعهن عيل مواصلة التعليم
الفتيات ال أن ميكن يرفضن لعلمهن بأن ظروف األرس ال
تساعدهن عيل مواصلة التعليم

اإلناث
%

الذكور
%

47.0

47.1

24.9

51.3

16.0

10.1

16.0

6.7

1.1

5.9

5.0

0.8

وكام هو موضح يف الجدول .6أعاله ،أكرث من  47%من الذكور واإلناث
قد أوضحوا أن الفتيات ال يرفضن الزواج ،وذلك لعلمهن أنه ال خيار
لهن االَ طاع َة األرسة .ويف هذا الصدد ليس هناك إختالفات بني إجابات
الذكور واإلناث يف كل من بورتسودان وهيا .وتقول فتاة متزوجة يف إحدى
املقابالت« :لقد أردت مواصلة التعليم ولكن كان البد يل من قبول الزواج
(((2
ألنني ال ميكن أن ال أطيع والدي»
وحتى األوالد قد يضطرون إيل التعامل مع توقعات أرسهم ،وكام أوضح
أحد الشباب عند مقابلته« :أنا أعلم أن إبنة عمي ال ترغب يف الزواج يب
 - 23مقابلة مع فتاة ( 17سنة) متزوجة ،هيا 25 ،مايو 2016
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وأنا كذلك ال أرغب يف الزواج بها ولكننا تزوجنا ألنه مل يكن مبقدورنا أن
(((2
نعارض قرار أرستينا .ولكن مل نستمر ألكرث من عام .فقد تطلقنا»
والفتيات عادة ما يكٌن يف وضع صعب وذلك لعلمهن التام بأن أرسهن ال
تضع إعتبارا ً الختياراتهن حتى لو رفضن ،وتم تأكيد ذلك بواسطة 56%
من اإلناث و  58%من الذكور يف هيا ،و  19.9%من اإلناث و 40.6%
من الذكور يف بورتسودان .إال أنه يبدو أن هناك إعتبار أكرب لرأي الفتيات
يف بورتسودان باملقارنة مع هيا ،وقد يشري هذا إيل وجود تغري يف اإلتجاه
نحو حقوق الفتيات يف املراكز الحرضية.
وتشري األسباب املتعلقة بالتعليم إيل أن الفتيات ال يرفضن الزواج لعلمهن
بعدم وجود فرص بديلة يف التعليم أو الذهاب إيل املدرسة ،أو لنشأتهن
عيل أفكار منطية عن قلة فوائد التعليم يف حياتهن ،وذكرت بعض النساء
عند مقابلتهن أن بعض الفتيات الاليئ لهن رغبة يف التعليم قد يرفضن
الزواج ،ويف هذه الحاالت يتوجب عيل األمهات إجبارهن عيل قبول الزواج
لتجنب األزمات و املشاكل داخل األرسة.
انخاذ قرار مبن يتزوج الولد ومبن تتزوج البنت
يزوج األوالد والبنات يف الغالب من أبناء عمومتهم املقربني أو إىل
أقاربهم من القبيلة بحسب إفادة أكرث من  % 80من الذكور واإلناث.
كام قال شاب من منطقة ريفية« :من املعروف لنا منذ الطفولة أن
عليك أن تتزوج ابنة عمك»( ((2وأظهرت النتائج أن نسبة أكرب من النساء
( )% 48.6من الرجال ( )% 27.7ذكرن إمكانية الزواج من خارج القبيلة
بالنسبة لألوالد ،ولكن  15%فقط من الذكور و  % 36من النساء
أكدوا عىل إمكانية زواج الفتيات من خارج القبيلة .ويف مقابلة وضحت
 - 24مقابلة مع شاب مطلق ،بورتسودان 7 ،سبتمرب 2016
 - 25مقابلة مع شاب من هيا 23 ،مايو 2016م
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إمرأة متوسطة العمر« :نحن نفضل زواج األقارب املقربني للحفاظ عىل
تقاليدنا القبلية ،والحفاظ عىل الرثوة داخل القبيلة»( .((2وهذه اإلفادات
تعزز أهمية زواج األطفال لتأمني الروابط والتقاليد القبلية ،كام أشار
.)Marthul et al. (2003)3
 4.1.4فوائد املهر كمحفز لتزويج الفتيات
لقد تطرقنا إيل موضوع املهر مع املبحوثني لسببني :أوالً ،أن املهر له
أهميته الدينية ،القانونية وكذلك التقليدية .وهو يف الدين اإلسالمي
مبلغ من املال يقدمه العريس للعروس ،بعضه يُدفع لها عند الزواج
وبعضه اآلخر يدفع مؤخرا ً إذا وقع طالق بينهام .باإلضافة إيل ذلك ،فإن
املهر قانونياً يجب إعطائه للعروس .وفقاً للتقاليد يتكون املهر من النقود
ومجموعة من الهدايا التي تعزز العالقة اإلجتامعية واإلقتصادية بني
أرسيت العروس والعريس .وثانياً ،أنه ووفقاً لألدبيات فإن زواج األطفال يف
كثري من الدول له جوانب إقتصادية .عادة «تبحث األرس عن الفوائد من
زيجات بناتها بكسب املال ،املوايش وأشياء أخرى» ()Mann, 2011:13
ونسبة قليلة من املبحوثني الذكور ( )12,6%واإلناث ( )2,8%ذكرت أن
املهر هو عبارة عن دفع مبلغ بسيط من املال شكيل أثناء العقد .والغالبية
تعترب أن املهر هو كمية من النقود أو الهدايا يتم دفعها بواسطة الرجل
عند قبوله كزوج للبنت أو املرأة.
ونسبة مقدرة من املبحوثني الذكور ( )78,2%أكدوا عيل أن األرس تناقش
موضوع املهر أثناء عملية الزواج .وهذا يشري إيل أن األرس تهتم بالفوائد
اإلقتصادية وراء تزويج بناتها وكذلك بالتقاليد ،باألخص املهر .ومن الناحية
األخرى توضح النتائج أن أكرث من  55%من النساء قد ذكرن أن األرس
ال تناقش املهر .وأشارت بعض النساء إيل أن هناك فوارق بني األرس ,فقد
ال يناقش البعض موضوع املهر لعلمهم بأن هناك إلتزام بالتقاليد ،والتي
 - 26مقابلة مع إمرأة متوسطة يف العمر ،بورتسودان 7 ،ديسمرب 2016م
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غالباً ما تحرص عليها أرسة العريس دون أن يُطلب منها ذلك .وأوضحت
إمرأة مسنة يف مجموعة النقاش« :إننا ال نناقش املهر يف زواج الفتاة ألن
الهم األسايس هو حامية الفتاة ،واألرس ال ترغب يف وضع عقبات أمام سري
عملية الزواج»(.((2
الذين أكدوا أن األرس تناقش موضوع املهر قد أكدوا عيل دور األم ،األب
والجدات ،وأحياناً العامت واألعامم يف إتخاذ القرار بخصوص املهر الذي
ميكن أن يقبل يف الزواج (أنظر الجدول رقم  .)7ومع ذلك ذكر بعضهم
أن كمية املهر ومكوناته تحدد وفقاً للعادات والتقاليد كام ذكر بواسطة
( )44,5%من املبحوثني الذكور و ( )40,3%من املبحوثات اإلناث.
جدول رقم ( .)7أعضاء األرسة الذين يشاركون يف إتخاذ القرار يف مهرالبنت،
وفقاً إلجابات املبحوثني مبجتمعات الدراسة بوالية البحر األحمر ،السودان
من يؤثر عىل القرار بشأن املهر لزواج
للبنت؟س

اإلناث
%

الذكور
%

االب للبنت
أم البنت
أعامم البنت
عامت وخاالت البنت
جد وجدة العروس
ارسة العريس
العادات والتقاليد املحلية

38.1
9.4
7.7
0.6
2.2
22.1
40.3

44.5
50.4
0.8
0.8
31.1
8.4
44.5

وأكدت املجموعات القبلية غري البجاوية يف مجموعات النقاش أن بعض
األرس تطلب هدايا من الذهب تقدم للعروس للتزيني أو اإلستفادة
منها يف رشاء األغراض املنزلية( .((2ولكن عند البجا نصيب الزوجة من
 - 27مقابلة مع امراة مسنة ،هيا 23 ،مايو 2016
 - 28مجموعة نقاش مع افراد من مجموعات غري بجاوية 10 ،سبتمرب 2016
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املهربسيط جدا( .((2ويف املناطق الريفية فإن املهر يتكون من املاشية
والتي يتم توزيعها عيل أفراد األرسة.
وكام أوضح رجل يف منتصف العمر« :مبا أن الزيجات تتم بني األقارب
فمن املفرتض أن أرس األزواج محكومة بقواعد القبيلة فيام يخص
املهر»( ((3بالتايل فاملهر هو أمر متوقع ال بد أن ينفذ ،مام يعني أن الفوائد
اإلقتصادية لألرس من زواج الفتيات مضمونة بواسطة التقاليد.
 .4 .1 .5قد تفرض األرس رشوطاً لحامية الفتيات
كام يشري الجدول رقم ( )8أدناه ،هناك  53%من املبحوثات اإلناث
و 59.1%من املبحوثني الذكور أوضحوا أن أرس الفتيات ال تضع أي رشوط
للزواج ،وأكد عىل ذلك أكرث من  60%من الذكور واالناث بهيـــا و 40%
ببورتسودان .وذلك ألن األرس باملناطق الريفية تعلم بأن أرسة العريس
ستقوم بكل ماهو متوقع وفقاً للتقاليد السائدة ،ولكن باملناطق الحرضية
يختلف اإللتزام بالتقاليد ،فهناك بعض االرس قد طُورت توقعات غري
تقليدية فيام يخص مهر الزواج.
ومع ذلك ميكن أن تشرتط األرس ان تقيم اإلبنة معهم ،أو يجب أن تكون
لها ترتيبات حياة منفصلة كاملطبخ مثالً يف حال إقامتها مع أهل الزوج.
وكال الرشطني من أجل الحفاظ عىل الزواج ،كام أكد أحد اآلباء« :نحن
نزوج بناتنا وهن صغار يف السن لكن يبقني معنا حتي يتعلمن كيفية
(((3
إدارة وتنظيم حياتهن الزوجية»
الجدول رقم ( )8الرشوط التي تضعها األرس عند زواج الفتيات ،وفقاً
الجابات املبحوثني مبجتمعات الدراسة بوالية البحر األحمر ،السودان
 - 29مجموعة نقاش مع رجال من الهدندوة ،هيا 15 ،سبتمرب 2016
 - 30مقابلة مع رجل يف منتصف العمر ،أمي ،بورتسودان 10 ،سبتمرب 2016
 - 31مقابلة مع شاب ،هيا 25 ،مايو 2016
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اإلناث
رشوط األرسة لزواج الفتاة
%
21.5
رشط األرس بإقامة الزوجني معهم بعد الزواج
18.8
بعض األرس تشرتط أن يكون لبناتها معيشة منفصلة
بعض األرس تشرتط أن يعمل الزوج املستقبيل معهم بعد الزواج 1.1
6.6
بعض األرس تطلب هدية من الذهب للعروس
59.1
ال توجد رشوط مسبقة قبل الزواج

الذكور
%
26.1
12.6
16.0
8.4
53.8

وقد تضع أرسة الزوج أيضا رشوطاً بأن تراعي كل التقاليد يف ترتيبات
الزواج ،كام أكد خمس املبحوثات من اإلناث وخمس املبحوثني من
الذكور عىل التوايل .بعض أهل الزوج يرصون عىل أن تقيم الزوجة معهم
كام ذكر  21.5%من املبحوثات و 26.1%من املبحوثني .وكل الرشوط
التي توضع بواسطة أرسة الفتاة أو أهل الزوج تؤمن عيل األعراف التي
تهدف إىل التحكم بحياة الفتيات بعد الزواج.
 .4.1.6زعامء القبائل يدافعون عن العادات ،ولكن دورهم بدأ يتناقص
مبا أن زعامء القبائل هم القامئني عىل املحافظة عيل نظام ِ
«السلف» الذي
يبقي عيل العادات التي تؤسس للتميز القائم عىل أساس النوع .وهم
الحراس واألوصياء الذين يحرصون عيل اإللتزام باألعراف والتقاليد ،سألنا
عن دور هؤالء الزعامء يف وضع الرشوط لزواج األطفال.
جدول  .9دور زعامء القبائل يف تحديد رشوط زواج األطفال ،وفقاً
إلجابات املبحوثني مبجتمعات الدراسة بوالية البحر األحمر ،السودان
ما هو دور زعامء القبائل يف تحديد رشوط الزواج؟س اإلناث  %الذكور %
ال يتدخلون
زعامء القبائل يسهلون مفاوضات الزواج
زعامء القبائل يلزمون األرس بالعادات والتقاليد

12.7
27.6
59.6

10.9
33.6
55.5

النتائج املوضحة يف الجدول ( )9أعاله تشري إىل أن زعامء القبائل لهم
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دور كبري يف التفاوض حول رشوط الزواج واملحافظة عىل عادات وتقاليد
القبيلة .ونسبة قليلة جدا ً ترى أن زعامء القبائل ليس لهم دور يف هذه
العملية ،ولكن أثناء املقابالت يف بورتسودان أكد أحد الرجال« :يتدخل
زعامء القبائل فقط يف حاالت عدم اإلتفاق»( .((3وليس هناك فروقات
كبرية بني املناطق الريفية والحرضية فيام يخص اإلجابات لهذا السؤال،
وذلك رمبا يكون بسبب ظهور بعض زعامء القبائل باملناطق الحرضية
الذين يحاولون اإلحتفاظ ،إيل حد ما بأدوار الزعامء باألرياف.
ويف نفس الوقت يرى بعض األفراد أن سلطة زعامء القبائل تتناقص ،عيل
األقل باملناطق الحرضية .مثالً ،ذكر أحد الرجال باملقابالت« :إن دور القادة
بالقبيلة ىف املناطق الحرضية أخذ يضعف مقارنة باملناطق الريفية»(.((3
عالوة عيل ذلك فقد أوضحت إمرأة متعلمة« :مؤخرا ً ،هنالك بعض األرس
قد بدأت تقوم مبامرسات جديدة يف الزواج حديثاً يف املناطق الحرضية
ومل تواجهه مقاومة أو معارضة من قادة املجتمعات املحلية»( ((3ويؤكد
( Abd el Atti etal (2011الدور املتغري لنظام ِ
«السلف» الذي يقوم
زعامء القبائل عيل أمره.
وتحديدا ً ،هناك بعض قادة القبائل – خاصة الشباب الذيت تلقوا تعليامً
ثانوياً أوجامعياً – يقرون بأن املجتمع قد بدأ يف التغُري ،مبا يف ذلك تعليم
البنات وتأخري سن الزواج لهن .ولكن كشفت املقابالت شبه الجامعيه
عن أن هناك بعض منهم يقاومون هذه التغريات وال يشجعون تعليم
النساء والفتيات.
 .4 .1 .7بالرغم من أن أفراد املجتمع بوالية البحر األحمر عيل وعي باآلثار
السالبة لزواج األطفال ،هناك حاجة للكثري من العمل يف هذا الشأن
 - 32مقابلة مع رجل يف منتصف العمر ،بورتسودان 23 ،مايو 2016
 - 33مقابلة مع رجل يف منتصف العمر ،بورتسودان 23 ،مايو 2016
 - 34مقابلة مع إمرأة متعلمة ،بورتسودان 6 ،سبتمرب 2016
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تصور املجتمعات املحلية ألثار زواج الطفل
هدفنا هنا أن نفهم تصور األفراد بوالية البحر األحمر لآلثار املرتتبة عىل
زواج األطفال .وكام يشري الجدول رقم ( )9أدناهـ فإن جزء كبري من
املبحوثني ال يرون أي مشكالت تتعلق بزواج األطفال بالنسبة لألوالد،
بالرغم من أن بعضهم قد ذكر أن األوالد قد يتزوجون للمرة الثانية،
وبعضهم يطلق مبكرا ً ،وبعضهم يرفض اإلمتثال لرشوط أهل الزوج
مبشاركة املعيشة .والجدير بالذكر أن النسبة األعىل من اإلناث ()56.0%
بهيا مقارنة بـ( )29.5%ببورتسودان قد ذكرت أن األوالد ميكن أن يتزوجوا
مرة أخرى ،مام يدل عيل أن تعدد الزوجات أكرث إنتشارا ً باملناطق الريفية،
من املراكز الحرضية .وأكرث من  60%من الذكور بهيا ،والذكور واإلناث
املبحوثني ببورتسودان أكدوا أن األوالد الذين يتزوجون يف مرحلة الطفولة
يطلقون نساءهم مبكرا ً.
جدول  .10املشكالت املرتبطة بزواج األطفال بالنسبة لألوالد ،وفقاً
إلجابات املبحوثني مبجتمعات الدراسة بوالية البحر األحمر ،السودان
املشكالت املرتبطة بزواج
األطفال بالنسبة األوالد
ال توجد مشكالت
بعض األوالد يتزوجون مرة
أخرى
بعضهم يطلق بعد فرتة
قصرية
بعض األوالد يرفضون
اإلقامة/العيش مع اهل
الزوجه

بورتسودان (منطقة
هيــا (منطقة ريفية)
حرضية)
اإلناث  %الذكور  %اإلناث  %الذكور %
18.8
25.6
28.0
20.0
56.0

30.0

29.5

29.0

56.0

68.0

67.3

66.7

32.0

16.0

9.6

17.4
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جدول  .11املشكالت املرتبطة بزواج األطفال بالنسبة للفتيات ،وفقاً
إلجابات املبحوثني مبجتمعات الدراسة بوالية البحر األحمر ،السودان
بورتسودان (منطقة
هيـا (منطقة
املشكالت املرتبطة بزواج
حرضية)
ريفية)
األطفال بالنسبة للبنات
إناث  %ذكور  %إناث  %ذكور%
15.9
34.0
40.0
ال توجد مشاكل ألغلب الفتيات 28.0
بعض الفتيات يتطلقن بعد فرته
59.4
51.9
50.0
40.0
قصريه من الزواج
بعض الفتيات اليستطعن العيش
20.3
32.7
16.0
32.0
مع أرس الزوج

النتائج يف الجدول ( )11توضح أن الطالق هو املشكلة الرئيسية املرتبطة بزواج
األطفال من الفتيات وذلك طبقاً إلجابات نصف املبحوثني باملناطق الريفية
والحرضية .وهذه األرقام تدل عيل أن الرجال والنساء مبجتمع الدراسة
يدركون أن لزواج األطفال آثارا ً إجتامعية سالبة .وتختلف هذه النتائج عن
نتائج بحث الفاعلني يف مجال زواج األطفال بالخرطوم والتي خلصت إىل قلة
املعرفة بأثار زواج األطفال (.)Badri & Al Hussien 2014, 24
وعيل الرغم من ذلك ،فإن بعض املبحوثني قد يكونوا معنيني بآثار زواج
األطفال عيل الزوج واألرسة بدالً من الفتاة نفسها .فعيل سبيل املثال
ذكرت إحدى املدرسات عند مقابلتها« :املشكالت يف زواج األطفال تتمثل
يتمكن من
يف أن الفتيات رمبا ال يكن عىل وعى بحقوق الزوج وكذلك ال
َ
إدارة عالقتهن مع أهل الزوج»( .((3وهذه املقولة تؤكد اإلهتامم بالزوج
وأهله دونٌاً عن الفتاة نفسها .
وبالرغم من أن عددا ً كبريا ً من املبحوثني قد كانوا من املتعلمني ويعيشون
يف املناطق الحرضية إال أن املقابالت الفرديه او الجامعيه مل تذكر أي
مشكالت تتعلق بحقوق الفتيات كالحرمان من التعليم ،فقدان الفرص
 - 35مقابلة مع إمرأة تعمل كمعلمة يف مدرسة ،هيا 27 ،مايو 2016
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يف تطوير الذات أو العمل كام هو مذكور يف األدبيات .وهذا يشري إىل
أن حقوق الفتيات حتى اآلن ليست جز ًء من األعراف الثقافية ملجتمع
الدراسة .وتجدر اإلشارة إىل أنه مل يتطرق أحد املبحوثني إىل العنف كمشكلة
يف زواج األطفال ،ومل يُذكر العنف الجسدي يف كل زيجات األطفال (ألن
العنف الجسدي عند قبائل البجا أمر ممنوع بواسطة التقاليد – بالرغم من
إمكانية حدوثه رسا ً) .مع ان كل املامرسات املرتبطة بزواج األطفال هي
شكل من أشكال العنف ,إال أنها غري معروفة بالنسبة ملجتمع الدراسة،
ألنهم يصادرون من الطفل حقه يف التحكم بجسده.
جدول  .12املشكالت الصحية التي تعانيها الفتيات بعد الزواج ،وفقاً
إلجابات املبحوثني مبجتمعات الدراسة بوالية البحر األحمر ،السودان
بورتسودان (منطقة
هيـــــا (منطقة
املشكالت الصحية لدى
حرضية)
ريفية)
القارصات املتزوجات
اإلناث  %الذكور  %اإلناث  %الذكور %
60.9
78.8
84.0
76.0
عرس الوالدة
42.0
48.1
66.0
2.0
بعض الفتيات مينت أثناء الوالدة
8.7
12.2
10.0
16,0
بعض الفتيات يصنب بالعقم
27.5
20.5
28.0
28.0
شكاوى صحية أخرى

ويف األدبيات نجد أن اآلثار واملخاطر الرئيسية لزواج األطفال تتمثل يف
اآلثار املتعلقة بالجانب الصحي (أنظر ;Girls Not Brides, n,d. –c
 ،)UNICEF 2001; Nour 2009وتؤكد دراستنا عىل ذلك .حيث نجد
أن أكرث من ثالثة أرباع املبحوثني قد ذكروا عرس الوالدة وحوايل نصف
املبحوثني قد ذكروا وفيات األمهات كواحدة من اآلثار الصحية السالبة
لزواج األطفال ،وتشري النتائج إىل أن ربع املبحوثني من الذكور واإلناث قد
ذكروا عددا ً من الشكاوى الصحية املتكررة ،ونسبة أكرث بقليل من 10%
من املبحوثني ذكروا اإلصابة بالعقم كمشكلة.
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وكام هو موضح بالجدول ( )12هناك نسب عالية من املبحوثني باملناطق
الريفية والحرضية يعزون عرس الوالدة لزواج األطفال ،ولكن عددا ً أقل
من الرجال والنساء يف بورتسودان مقارنة بهيا يرون أن وفيات األمهات
مرتبطة بزواج األطفال .وذلك يرجع ،يف الغالب ،إيل أن معدل وفيات
األمهات أعيل باملناطق الريفية نسبة ملحدودية إمكانية الحصول عيل
الخدمات الصحية ( .)Myers 2013باإلضافة إىل ذلك ،يبدو أن بعض
املبحوثني باملناطق الحرضية يدركون أن وفيات األمهات ترتبط بعوامل
متعددة (وعمر األم هو أحد هذه العوامل) .وتشري البيانات بهذه الدراسة
إيل أن األرس عىل علم باملخاطر الصحية لزواج األطفال .فاذا كانت
األرس عىل علم بهذه املخاطر واستمرت يف هذه املامرسة ،فذلك يؤدي اىل
التساؤل عن قيمة النساء والفتيات يف تلك املجتمعات.
 .4 .2التعليم وزواج األطفال :عالقة معقدة
ميثل زواج األطفال أحد العوامل الرئيسية التي تحول دون مواصلة
الفتيات لتعليمهن (Field and Field and Ambrus 2008; LIoyd
 .)and Mench 2008; Nguyen and Wodon 2012حيث نجد أن
النساء والفتيات املتعلامت يف الغالب ال يتزوجن يف سن مبكرة .وبنا ًء
عيل هذه العالقة الهامة بني التعليم وزواج األطفال ،يحاول الجزء التايل
توضيح وجهات نظر املبحوثني بوالية البحر األحمر يف هذه القضايا.
 .4 .2تترسب الفتيات من املدارس لعدة أسباب
أوضحت نتائج الدراسة أن حوايل  40%من النساء و  36.1%من الرجال
يربطون الترسب املدريس بزواج األطفال .مع ذلك ،هناك إختالفات
هامة بني املبحوثني يف الريف والحرض ،كام هو موضح يف الجدول رقم
( )13أدناهـ .ففي كل من الريف والحرض نجد أن نسباً أقل من الذكور
مقارنة باإلناث قد أكدوا أن الفتيات يرتكن املدرسة من أجل الزواج،
فبكل تأكيد أن الرجال ال يريدون اإلقرار بأن هذه املامرسة التي تعزز
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هيمنتهم ومصالحهم لها أثر سلبي عيل النساء .وعيل الصعيد اآلخر ،هناك
نسب عالية جدا ً من النساء باملناطق الريفية يربطن ترسب الفتيات من
املدارس بزواج األطفال ،ليس فقط ألن هذه حقيقة واقعهن ،ولكن للفهم
التقليدي بأن الزواج هو بديل أفضل من التعليم .وعموماً هناك عدد أكرب
من املبحوثني باملناطق الريفية قد عزوا ترسب الفتيات من املدارس
لعوامل أخرى كبعد املسافة بني املدارس واملنازل .كام أن هناك عوامل
أخرى مشرتكة بني الريف والحرض تؤدي إيل الترسب بالنسبة للفتيات
مثل التكلفة العالية للتعليم و أن بعض املدارس مختلطة .وتوضح هذه
العوامل أن نظام املدارس نفسه غري مشجع لتعليم الفتيات.
جدول  .13أسباب ترسب الفتيات من املدارس ،وفقاً إلجابات املبحوثني
مبجتمعات الدراسة بوالية البحر األحمر ،السودان
ما هي أسباب ترسب الفتيات من
املدرسة؟
بسبب الزواج
تكاليف التعليم عالية جدا ً
إلعطاء الفرصة ألخيها للذهاب
للمدرسة
املدرسة مبنطقتنا مختلطة
املدرسة بعيدة من املنزل
التعليم غري مهم للفتيات
األفضل أن يدرسن بالخلوة ليتعلمن
القرآن بدالً من املدرسة
الفتيات يساعدن يف األعامل املنزلية

هيــا (منطقة بورتسودان (منطقة
حرضية)
ريفية)
اإلناث الذكور اإلناث الذكور
%
%
%
%
18.8
34.0 26.0 80.0
31.9
49.4 42.0 20.0
12.0

18.0

7.1

7.2

8.0
16.0
8.0

4.0
20.0
14.0

3.8
4.5
10.3

15.9
17.4
13.0

20.0

20.0

13.5

23.2

8.0

26.0

5.3

5.8

هناك أسباب أخرى لترسب الفتيات من املدارس لها عالقة بالعادات
والتقاليد املرتبطة بعدم مساواة النوع اإلجتامعي كالحاجة للفتيات
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للقيام باألعامل املنزلية ،إعطاء األولوية لتعليم األوالد يف األرسة ،األهمية
املفرتضة للتعليم بالنسبة للفتيات ،عدم اإلهتامم بتعليم البنات أو
تفضيل الخالوي لهن .ويف مجموعة النقاش أوضحت بعض النساء« :إن
األعباء املنزلية الكبرية ال تدع مجاالً زمنياً للبنات للمذاكرة وعندما ال
ينجحن بصورة كبرية يرتكن املدارس»(. ((3
وبإختصار ،فإن زواج األطفال ليس هو العامل الوحيد بل هو أحد العوامل
األساسية الكثرية التي تؤدي للترسب املدريس ،وهذا أمر مهم جدا ً ويجب أن
يوضع يف اإلعتبار عند تصميم التدخالت للقضاء عيل زواج األطفال .لتكون
التدخالت فعالة التحتاج فقط للتعامل مع مامرسة زواج األطفال نفسها،
ولكنها تحتاج أيضاً للعمل من أجل تحسني السياسات التعليمية واملناهج
بطريقة تحفز اآلباء واملجتمعات املحلية لوضع قيمة جاذبة لتعليم البنات.
البد من الدعوة لتعلم أعراف جديدة تعطي للفتيات املتعلامت واملتمكنات
قيمة أكرب من قيمة الفتيات الصغريات املتزوجات .ويتضح ذلك بصورة
جلية يف نظرية التغيري بواسطة (.Child Not Brides (n.d.-d
 .4 .2تواجه النساء والفتيات تحديات إذا واصلن تعليمهن بدون زواج
زواج األطفال هو يف األساس عرف إجتامعي مرتبط بالنوع اإلجتامعي،
سائد ومقبول لدى غالبية األفراد يف مجتمع الدراسة ،وألن مثل هذه
األعراف املرتبطة بالتمييز ضد النوع اإلجتامعي مرتسخة باملجتمع ،فإن
الفتيات الاليت يواصلن يف التعليم عىل مستوى املراحل الثانوية والجامعية
قد تبنينِ عادات إجتامعية جديدة داعمة للتعليم وتتعارض مع زواج
األطفال والقيود املفروضة بواسطة املجموعات واملرجعيات التي ينتمني
اليها ،ومواصلة الفتيات والنساء يف التعليم هي مؤرش لتجاوزهن لحواجز
التقاليد واألعراف املوجودة يف املجتمع مام قد يرتتب عليه بعض املخاطر
واملشكالت ألولئك الفتيات وأرسهن .ويف هذا الجزء نناقش كيفية تصور
 - 36مجموعة نقاش مع مجموعة النساء (جلسة الجبنة/القهوة) ،بورتسودان 27 ،مايو 2016
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املجتمع املحيل للفتيات الاليئ واصلن يف التعليم وأرسهن.
توضح نتائج الدراسة أن أكرث من  80%من املبحوثات اإلناث أكدن أنه
التوجد مشكالت بالنسبة للنساء والفتيات الاليئ واصلن يف التعليم ،وهذا
مهم ألنه يشري إىل أن أولئك الذين تبنوا أعرافاً جديدة ومل يتأثروا سلباً
بأفراد املجتمعات حراس األعراف التقليدية .الجداول ( )14و ( )15توضح
أن هناك بعض املبحوثون يرون ان هنالك مشكالت تنجم عن مواصلة
الفتيات للتعليم ،وذكر املبحوثني أن أحدى التحديات التي تواجه الفتيات
الاليت أكملن مرحلة األساس والثانوي هو وصمهن بـ (العاقر) واملعنى هنا
قليلة أوعدمية الخصوبة ،أو (البايرة) أي غري املطلوبة للزواج 33.6% .من
الذكور أكدوا أن هذه مشكلة تواجه البنات إذا أكملن مرحلة األساس يف
التعليم ،و 41.2%أوضحوا أنها مشكلة للفتيات إذا أكملن املرحلة الثانوية.
وعموماً فإن هذا ميثل تحدياً بالنسبة للذكور املبحوثني أكرث من اإلناث.
الجدول  .14التحديات التي تواجه الفتيات الاليت أكملن مرحلة تعليم األساس بدون
زواج ،وفقاً إلجابات املبحوثني مبجتمعات الدراسة بوالية البحر األحمر ،السودان
ما هي التحديات التي تواجه الفتيات غري املتزوجات
الاليت أكملن مرحلة األساس؟

اإلناث
%

الذكور
%

من الصعب أن تتزوج الفتاة إذا أكملت املرحلة اإلبتدائية
ستوصم الفتاة بأنها «عاقر» أو «بايرة»

12.2
13.8

6.7
33.6

الجدول  .15التحديات التي تواجه الفتيات الاليت أكملن املرحلة الثانوية بدون
زواج ،وفقاً إلجابات املبحوثني مبجتمعات الدراسة بوالية البحر األحمر ،السودان
ما هي التحديات التي تواجه الفتيات غري املتزوجات الاليت اإلناث الذكور
%
%
أكملن املرحلة الثانوية؟
التتزوج الفتاة إذا أكملت املرحلة الثانوية
ستوصم الفتاة بأنها «عاقر» أو «بايرة»

12.2
13.8

20.2
41.2
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وهناك ٍ
تحد آخر يواجه الفتيات الاليئ أكملن تعليمهن األسايس والثانوي
حيث يرى البعض أن فرص الزواج بالنسبة للفتيات الاليت أكملن تعليمهن
تقل مقارنة بالاليت مل يكملن تعليمهن ،وقد تم تأكد ذلك بوضوح يف
مجموعتي نقاش مع الرجال ،والذين أوضحوا:
«الزواج من الفتيات املتعلامت يتم تجنبه من قبل الشباب وأرسهم ألن
املتعلامت إنتقائيات وال يقبلن زواج األقارب السائد تبعاً للتقاليد ,و إنهن
يفضلن الزواج من الرجال املتعلمني فقط وقد ال يتقبلن القيود املفروضة
يكن مطيعات لألزواج
من قبل الزوج ،كام يطلنب منط حياة محدد ،وقد ال َ
وأرسهم كام تفعل القارصات غري املتعلامت»(.((3
وعىل صعيد آخر أكدت بعض النساء الاليت متت مقابلتهم أن النساء
الشابات الاليئ يواصلن تعليمهم ليس لديهم مشكالت ،بعضهن يتزوجن
بعد التخرج .والبعض اآلخر يؤكد أن األرس فخورة بهن ،وتوضح إحدى
األمهات املتعلامت وهي يف منتصف العمر« :الشابات املتعلامت غري
املتزوجات ليس لديهن مشكالت إذا توفرت لهن فرص للعمل وقمن
(((3
مبساعدة أرسهن»
وذكرت أخري أن املشكلة الحقيقية ليست يف تعليمهن ،ولكن هل
سيشغلن وظائف جيدة بعد التخرج« :مشكلة البعض منهن أنه ال
يسمح لهن بالعمل»( ،((3وتؤكد إحدى اإلناث من قبيلة البجا وهي طالبة
دراسات عليا« :إن والدي غري مهموم بتزويجي ،وقد سمح يل مبواصلة
التعليم حتى املرحلة ما فوق الجامعية ولكنه حذرين من مجرد التفكري
يف العمل»(.((4
 - 37مجموعتي نقاش مع الشباب ،بورتسودان 28 ،مايو  ،و  7سبتمرب 2016
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وفقاً للجدولني  14و ،15فنسبة الذكور الذين ذكروا الوصمة كإحدى اآلثار
الناتجة عن مواصلة الفتيات لتعليمهن كانت أعىل من اإلناث .ويف الغالب
يرجع ذلك إيل أن عددا ً كبريا ً من الرجال بوالية البحر األحمرمل يواصلوا
تعليمهم ،بل ويعملون كعامل غري مهرة بامليناء .ومبا أن معظم الرجال
يشجعون الزواج بالنسبة للفتيات الصغريات ،فإنهم يٌروجون للوصمة
حول الفتيات املتعلامت .باإلضافة إيل أن اإلناث املتعلامت يفضلن الزواج
من الرجال املتعلمني وبالتايل يرفضن الزواج من أقاربهن ذوي التعليم
البسيط .ومع ذلك ،فإن من النساء يعتقدن أن الفتاة املتعلمة تجد صعوبة
يف الزواج ،وقد تعكس ذلك تجربة وواقع بعض من متت مقابلتهن.
ويتضح من الجدول ( )16أن أرس الفتيات الاليت يواصلن تعليمهن تتعرض
لبعض املشكالت ،إحدى هذه املشكالت هي أن البنات من هذه األرس غري
مطلوبات للزواج ،وأكرث من ثلث الذكور يف بورتسودان و  38%من الذكور
املبحوثني بهيا قد أكدوا أن األرس تعيش يف قلق بأن بناتها لن يتزوجن .ونسبة
مقدرة من الذكور واإلناث املبحوثني أكدوا أن الفتاة التي تواصل تعليمها
تقل فرصتها يف الزواج ،مام يعني أنها توصف بـ «العاقر» أو «بايرة».
وأشار بعض املبحوثني اآلخرين أن األرس التي تدعم مواصلة بناتها للتعليم
هي باألحرى تحاول تغيري التقاليد ،األمر الذي يعترب سلبياً لدى بعض
املجتمعات .ونتيجة للتبعات السالبة داخل القبيلة والتي تتعرض لها
األرس التي تبنت عادات جديدة تدعم مواصلة الفتيات للتعليم ،يتوجب
عيل الفتيات البحث عن فرص الزواج خارج املجتمع املحيل .وأوضح رجل
يف إحدى املقابالت« :الفتيات الاليت يواصلن يف التعليم يتزوجن يف معظم
األحيان من خارج القبيلة وذلك ألن أبناء أعاممهن يبحثون عن الفتيات
الصغريات ،باإلضافة اىل ذلك فمن املتوقع أن تتزوج الشابات املتعلامت
(((4
من رجال متعلمني»
 - 41مقابلة مع شاب متعلم ،هيا 23 ،مايو 2016
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الجدول  .16التحديات التي تواجه األرس التي تسمح لبناتها مبواصلة
التعليم بدون زواج ،وفقاً إلجابات املبحوثني مبجتمعات الدراسة بوالية
البحر األحمر ،السودان.
التحديات التي تواجه األرس التي
تسمح لبناتها مبواصلة التعليم وتأخري
الزواج
بناتهم يتزوجن ويعملن
يعتربون كمبادرين لتغيري تقاليد
القبيلة
يعيشون يف قلق بأن بناتهم قد ال
يتزوجن
قد تقل فرص الزواج للبنات

بورتسودان
هيـا (منطقة
(منطقة حرضية)
ريفية)
اإلناث الذكور اإلناث اإلناث
%
%
%
%
20.3 51.9 28.0 56.0
36.0

32.0

26.9

11.6

0.0

38.0

14.7

33.3

20.0

34.0

18.6

49.3

ومع أن عددا ً من املبحوثني قد ذكروا هذه املخاوف ،فال يعني ذلك أن
كل األرس التي تسمح لبناتها مبواصلة التعليم هي يف الواقع تواجه مثل
هذه املشاكل .وكام يشري الجدول ،16فإن نسباً عالية من املبحوثات بكل
من هيا وبورتسودان لها تصور إيجايب ملواصلة الفتيات للتعليم ،أكرث من
نصف املبحوثات بهيا وبورتسودان يرين أن هذه األرس ناجحة ألن بناتها
قد تزوجن وأصبح لهن دخل .ولكن نسب الذكور الذين يضعون إعتبارا ً
لتلك النتائج اإليجابية أقل بكثري من نسب اإلناث ،فالذكور عموماً ال
يقبلون اإلستقالل اإلقتصادي للنساء ،ألن ذلك فيه هدم لألساس الذي
تقوم عليه هيمنتهم ،كام أن بعض اإلناث املتعلامت قد حاولن إثبات
مقدرتهن عيل إتخاذ قرارت مستقلة عن زواجهن.
 .4 .2التغيري بدأ :دور األرس النموذجية والداعمني اآلخرين لتعليم البنات
أكرث من  80%من املبحوثني الذكور واإلناث أكدوا أن هنالك فتيات ونساء
شابات متعلامت غري متزوجات يعشن يف هيــا وبورتسودان .وهؤالء هن
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الفتيات والنساء الشابات الاليت نجحن يف مواصلة التعليم بفضل عزميتهن
وبدعم من أرسهن إستطاعوا تحدي الوصمة السالبة ونجحوا يف ذلك.
مثالً ،أوضحت إمرأة شابة متعلمة تعليامً جامعياً« :كانت والديت وهي من
البجا إمرأة قوية رفضت ختاننا وتزويجنا (نحن الثالثة) يف مرحلة الطفولة
(.((4
وأرصت عىل أن نواصل تعليمنا حتى املستوى الجامعي»
ويف حني أن األمهات تقليدياً لهن دور يف إجبار الفتيات عىل ترك املدرسة
وقبول الزواج ،فهناك مناذج من األمهات يخططن لتعليم بناتهن ،يؤثرن عيل
(أو حتى يقاومن) اآلباء لدعم مواصلة تعليم البنات والحول دون تزويجهن.
الصندوق رقم  .1مثال الم متعلمة قوية:
أنا متعلمة ومدرسة يف مرحلة األساس ،زوجي عامل ويف مرحلة مبكرة جدا ً
تقدم أحد أبناء أخيه لزواج ابنتي الكربى .لقد رفضت ذلك وأقنعت زوجي
بأن ندع بناتنا يواصلن تعليمهن .وإستمر أهل زوجي يف دفعنا عىل تزويج
بناتنا .حاول زوجي إرضاءهم وأرص عيل الزواج ،لكنني قاومت وعملت
جاهدة وقمت بتدريس الفصول الخاصة ألمتكن من دفع تكاليف تعليمهن.
إبنتنا يف الجامعة وأرادت ان تدرس اإلعالم وهو مجال غري مقبول للنساء
يف مجتمعنا ،لكنني شجعتها وهنالك أمهات يف أرستنا املمتدة إستطعن ان
يتبعن طريقي وجعلن بناتهن يواصلن حتى الجامعة.

وهذه أم متعلمة وبالتايل متكنت من أن تكون قدوة ومنوذج بالنسبة
لبناتها وبالنسبة ألمهات أخريات باملجتمع املحيل .األرس النموذجية لها
خلفيات مختلفة  /متنوعة ،بعضهم أميون وقد تم حرمانهم من التعليم،
بالتايل يريدون أن يوفروا لبناتهم فرصاً أفضل ،وتذكر إحدى األمهات غري
املتعلامت يف منتصف العمر« :لقد أجربت عىل ترك املدرسة ،لقد عانيت
وقررت أال أفعل ذلك ببنايت واآلن هن باملدرسة وسيواصلن حتى أعىل
مستوى ممكن»( .((4وتؤكد الحالة التالية أثر حرمان اآلباء من التعليم يف
 - 42مقابلة مع شابة طالبه يف الجامعه 5 ،سبتمرب 2016
 - 43مقابلة مع ام يف منتصف العمر(امية) ،هيا 26 ،مايو 2016

67

قراراتهم بشأن تعليم بناتهم.
الصندوق رقم  .2قرار تغيري اإلتجاه التعليمي لألرسة
أنا وزوجي أميني ،لكننا عانينا ألننا حرمنا من التعليم .لذلك قررنا أن ندع
أطفالنا يواصلون تعليمهم .إبننا غري راغب يف التعليم وقد ترك املدرسة،
لكننا ندعم بناتنا ،أردنا لهن أن يصبحن متعلامت وناضجات عند الزواج.
واجهنا ضغوطاً كثرية من قبل أعاممهن إلجبار بناتنا عىل ترك املدرسة
واقرتحوا بعض أبناء أعاممهن للزواج .ولكن أنا قد رفضت وذكرت زوجي
بحال بعض البنات من حولنا الاليت تطلقن يف مرحلة مبكرة جدا ً من الزواج.
إبنتي الثانية يف مرحلة األساس وسأدعمها حتى تكمل الجامعة .بعض األباء
يف أرستنا وبالحي يتبعون نهجنا فهنالك عدد من الفتيات مواصالت مع
إبنتي الكربى يف نفس الصف.

وحتى األقارب البعيدين ميكن أن يدعموا مواصلة الفتاة للتعليم .مثال
لذلك ما ذكرته شابة ،محارض بالجامعة« :لقد رفض خايل تزويجي وأرص
عيل مواصلة تعليمي ودعمني حتى تخرجت من الجامعة ونلت درجة
الدكتوراه وقد إستمر خايل يف دعم كل البنات باألرسة ملواصلة تعليمهن»(.((4
والفتيات الاليت نجحن مواصلة التعليم لسن فقط مدعومات بواسطة
أهلهن ووالديهن ولكن هن يف األساس لديهن الرغبة والدافع القوي
واإللتزام ملواصلة التعليم .كام توضح القصة بالحالة أدناه أن الفتيات لهن
القدرة عيل التغيري ومستعدات للتخيل عن عدد من إحتياجاتهن وتجاوز
الحواجز التي يفرضها املجتمع فيام يخص التعليم ،مبا فيها الضغط عليهن
من أجل الزواج.

 - 44مقابلة مع مراه تعمل محارضه بالجامعة 7 ،سبتمرب 2016
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الصندوق رقم  .3تكلفة تعليم البنت
أنا عمري  18عاماً يف املستوى األول بالجامعة .انتقلت أرسيت من الريف إىل
بورتسودان قبل  17سنة وذلك بسبب الفقر .وقد كان أيب مريضاً منذ أن
كنت طفلة .ويعول األرسة أخي الذي حاول التفاوض حول موضوع زواجي
عدة مرات ،لكنني رفضت ودعمتني أمي يف ذلك .درست باملدرسة بدعم
من برنامج الرسوم الدراسية باملدرسة ،وكنت أذهب إىل املدرسة بالحد
األدىن من االحتياجات حتى ال أثقل عىل كاهل أخي بأي تكاليف خاصة
بالتعليم .حصلت عىل الشهادة الثانوية وقمت بالتقديم إىل برنامج دبلوم
ألن رسومه أقل .مل تستطع أرسيت حتى دفع هذه الرسوم غري العالية ،إال
أن أمي قد أجتهدت لتجد دعم من منظامت وقد نجحت يف ذلك .وأنا
أحاول أن أدرس بحد أدىن من اإلحتياجات اليومية ،فأميش ملسافة ساعتني
من املنزل إىل الجامعة وأرتدي نفس الثياب يومياً وال أكرتث بشأن الطعام.
هديف هو إكامل الدبلوم والحصول عىل وظيفة حتى أدعم أرسيت وتعليم
أختي الصغرى.

هناك بعض الفتيات الاليئ إستطعن أن يقاومن الضغط من قبل األرس
املمتدة التي تسعى لتزويج األطفال ،خاصة إذا وجدن الدعم من الوالدين
أو األقارب اآلخرين  .ويف نفس الوقت ميكن أن تشجع الفتيات كل من
الوالدين واألقارب عن طريق دوافعهن ملواصلة التعليم.
 .4 .2الفتيات املتزوجات عادة ما تكون لهن فرص محدودة للتعليم
زواج األطفال هو عرف ثقايف ويحتاج إيل زمن للتغيري ،وعليه البد أن
نبحث عن الفرص والبدائل املتوفرة للفتيات املتزوجات ملواصلة التعليم.
ويشري الجدول  17إيل نسب من املبحوثني الذين يعتقدون أن هناك
فرصة للفتيات للرجوع إيل املدرسة بعد الزواج .وبصورة عامة ،فإن
أغلب املبحوثني من الذكور واإلناث – مع بعض اإلختالفات– يعتقدون
أن للفتيات املتزوجات فرصة للرجوع إيل املدرسة ،بالرغم من أن نسب
اإلناث الاليئ يرين ذلك كان أكرب من نسب الذكور .وتشري هذه اإلجابات
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إيل إهتامم اإلناث بإيجاد إمكانية ملواصلة الفتيات للتعليم ،إال أن ذلك
يعترب هدفاً غري واقعي ،نظرا ً ملعينات التعليم املحدودة ،وكذلك التمسك
باألعراف التقليدية .ومن املثري لإلهتامم ،يف حني أن أعيل النسب التي
ترى أن التعليم بالنسبة للفتيات املتزوجات هو أمر ممكن ،كانت لإلناث
ببورتسودان ،فإن املجموعة التي متثل النسب األقل يف ذلك كانت من
الذكور يف بورتسودان .مام يعني أنه وحتى يف املناطق الحرضية يحافظ
الذكور عيل األعراف التي متيز ضد النوع اإلجتامعي والتي متنع حركة
النساء يف املناطق العامة/خارج املنزل .وذلك متوقع ،نسبة ألن عدد من
الرجال الذين مل يواصلوا يف التعليم هم يف األساس مهاجرين من املناطق
الريفية ويعملون كعامل غري مهرة أو يف التجارة .ويساعدهم اإلحتفاظ
بنظام ِ
«السلف» يف الهيمنة عيل النساء.
جدول  .17فرص التعليم للفتيات املتزوجات بعد الزواج ،وفقاً إلجابات
املبحوثني مبجتمعات الدراسة بوالية البحر األحمر ،السودان
هل للفتيات املتزوجات
فرص يف التعليم بعد
الزواج؟
نعم
ال
املجموع

هيــا (منطقة ريفية)

بورتسودان (منطقة
حرضية)

اإلناث  %الذكور  %اإلناث %
73.1
58.0
60.0
26.9
42.0
40.0
100,0
100,0 100,0

الذكور %
33.3
66.7
100,0

تعترب مبادرة مدرسة اليافعات ببورتسودان دليل عيل إلتزام بعض الناشطني
والناشطات مبعالجة قضايا إنتهاك حقوق الطفل .وهناك فصول للذكور
وأخرى لإلناث ،وتفتح املدارس يف املساء ملساعدة الفتيات املتزوجات
وربات املنازل عيل الحضور(بم أنهن يف هذا الوقت من اليوم يكن قد
أنهني األعامل املنزلية) .ووجهت الجهود بواسطة املبادرين لتشجيع
الفتيات املتزوجات عيل مواصلة التعليم ،وعليه تضم املدرسة بنات
متزوجات ومطلقات وكذلك فتيات غري متزوجات مل يجدوا فرصاً للتعليم.
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متكنت بعض الفتيات من إنهاء املرحلة اإلبتدائية والبعض اآلخر إلتحق
باملدرسة الثانوية .وتتطلع الاليئ متت مقابلتهن للوصول إيل الجامعة ومن
ثم البحث عن وظائف( ((4ونسلط الضوء عيل إثنني من تجارب اإلناث
بالحاالت التالية.
الصندوق رقم  .4الرجوع اىل املدرسه
الطالبة أ .أبلغ اآلن السابعة عرش من عمري .بادر عمي بزواجي إلبن
عمي قبل أربعة سنوات عندما كنت بالصف الرابع مبرحلة األساس .إال
أن أرسيت قد إشرتطت عليه أن أواصل تعليمي ووافق عيل ذلك .وعندما
علمت بفرصة املدارسة املسائية تحدثت إيل زوجي عن رغبتي يف الذهاب
إيل املدرسة وأذن يل بذلك محققاً الوعد الذي قطعه ألرسيت.
الحالة رقم :5
الطالبة بـ .أبلغ اآلن  16عاماً ،تزوجت إبن عمي عندما كنت بالصف الرابع
مبرحلة األساس .مل تتم إستشاريت عند الزواج لكنني قبلت بالرغم من حلمي
مبواصلة التعليم حتى الجامعة والعمل مبجال اإلعالم .عندما علمت بشأن
املدرسة املسائية ناقشت رغبتي يف مواصلة تعليمي مع زوجي فوافق واآلن
انا باملدرسة منذ عامني وسأواصل فيها .وقد قررت أنني إذا أنجبت بنات فلن
أجربهن أبدا ً عيل ترك املدرسة.

ومع ذلك ال تتوفر فرصة الرجوع إيل املدرسة لكل البنات بعد الزواج،
واألسباب التي ذكرها املبحوثني واملبحوثات معظمها ترتبط بعدم أو قلة
فرص الوصول إيل خدمات التعليم وعدم قبول األرس واملجتمعات املحلية
لفكرة رجوع البنات املتزوجات للمدرسة .وتؤكد ذلك بعض األسباب التي
ذكرتها ( .De Silvia-de-Alwis (2008, 36كام يوضح الجدول رقم 18
أن أحد العوامل الرئيسية التي تعيق مواصلة املتزوجات للتعليم هو
رفض األزواج .وأشار البعض إيل معارضة ومقاومة املجتمع املحيل لرجوع
 - 45مقابلة مع مؤسس ومدير مدرسة محو االمية ،بورتسودان 18سبتمرب 2016
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البنات املتزوجات للمدرسة ،كام يرى البعض اآلخر أن رعاية األطفال قد
تكون أحدى املعيقات بالنسبة للبنات املتزوجات.
جدول رقم  .18أسباب عدم مواصلة الفتيات املتزوجات للتعليم بعد الزواج:
وفقاً إلجابات املبحوثني مبجتمعات الدراسة بوالية البحر األحمر ،السودان
ملاذا ال تجد الفتيات املتزوجات فرص للتعليم بعد
الزواج؟
أغلب األزواج ال يوافقون عيل مواصلة التعليم
ألن الفتيات بعد الزواج يكون لديهن أطفال
لن يتقبل املجتمع املحيل أن تذهب الفتيات املتزوجات
للمدرسة
الكثري من املدارس التقبل الفتيات املتزوجات
البنات املتزوجات يعتقدن بأنه الحاجة للتعليم بعد
الزواج

اإلناث  %الذكور %
18.2
14.1

37.8
24.1

8.3

10.9

1.7

1.7

1.1

9.2

يؤكد املبحوثون أن فرصة الفتيات يف مواصلة التعليم تعتمد عيل األزواج.
فمثالً أكدت إمرأة يف مجموعة نقاش« :إن قرار مواصلة الفتيات للتعليم
يف يد األزواج ومعظمهم يرفضون»( ((4وتؤكد إمرأة شابة متعلمة« :األزواج
يف أغلب األحيان غري متعاونني ،فقد تزوجت وأنا يف السنة األوىل بالجامعة،
وظللت أحاول إقناع زوجي بالرجوع إيل الجامعة ملدة خمس سنوات
(((4
ومازال رافضاً ،فالفتيات الصغار ليس لهن سبيل إلقناع األزواج املتعنتني»
وهذا متشابه مع حال تعليم الفتيات يف إثيوبيا ،حيث أن مواصلة الفتيات
األثيوبيات لتعليمهن بعد الزواج تعتمد عيل دعم الزوج ،األمر الذي نادرا ً
ما يحدث ،باإلضافة إيل التوقع بإنجاز أدوارهن املنزلية كزوجات جيدات
(.)Jones 2014:vi
 - 46مجموع نقاش مع نساء ،بورتسودان 7 ،سبتمرب 2016
 - 47مقابلة مع شابة متعلمة ،بورتسودان 6 ،سبتمرب 2016
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كام سمعنا أيضاً من املبحوثني أن بعض املدارس ال تقبل إلتحاق املتزوجات
بها .وذُكر املبحوثون باملقابالت قصصاً عن مدى معارضة املدرسني  -ال
سيام اإلناث – لقبول املتزوجات باملدرسة .توضح اإلجابات عموماً قلة
اإلهتامم بحق الفتيات خاصة املتزوجات يف التعليم و سيادة إتجاه
الهيمنة الذكورية ،أضف إيل ذلك ،أنه ليس هناك فهم ألهمية التعليم
لحياة النساء والفتيات.
 4.2.5الفتيات يرغنب يف مواصلة تعليمهن
أجريت  10مجموعات نقاش متعمقة مع الفتيات بكل من هيا
وبورتسودان ملعرفة إتجاهاتهن نحو التعليم وإسامع أصواتهن عن زواج
األطفال والتعليم .وشمل النقاش الفتيات يف العمر من  11وحتى 16
سنة( ،((4ومعظمهن عيل علم بأن الفتيات غري مسموح لهن مبواصلة
تعليمهن .وذكرت إحداهن « :ميكن أن يتم تزويج الفتاة قبل وصولها سن
البلوغ»( .((4وأكدت العديد منهن أن هناك عددا ً من الفتيات بصفوفهن
باملدرسة قد تزوجن مؤكدات أن ذلك تم «بدون رغبتهن».
أولئك الفتيات يعرتفن بوجود عالقة بني الزواج ومواصلة التعليم.
وذكر بعضهن أن الفتيات املتزوجات كانت لهن فرصة يف الرجوع إيل
املدرسة ،لكن تم وضع قيود عيل تفاعلهن مع بقية التلميذات ،كام تتم
مراقبتهن بواسطة إدارة املدرسة .ويف املناطق الريفية متنع األرس الفتيات
املتزوجات من العودة إيل املدرسة .معظم املشاركات مبجموعة النقاش
 - 48تتكون مرحلة االساس يف السودان من مثانية صفوف/فصول ،ويبدا عمر املدرسة من
ست سنوات .مع ذلك بعض االطفال ال يلتحقون باملدرسة حتى يصبح عمرهم اكرب من ست
سنوات ،والبعض االخر يقوم باعادة الفصول االكادميية نتيجة لعبء املسؤوليات املنزلية
او املعينات التعليمية الضعيفة باملدارس نفسها .عليه فاالطفال بامدارس االساس قد يصل
عمرهم حتى  16سنة.
 - 49مجموعة نقاش متعمقة مع الفتيات مبدرسة االساس ،هيا 22 ،مايو 2016
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قد كن عيل وعي بأن الفتيات عادة ميكن أن مينعن من مواصلة التعليم.
فيؤكد البعض منهن« :لدينا الرغبة والفرص الكبرية ملواصلة تعليمنا إذا مل
(((5
نفاجأ بقرارات من األرس برتك املدرسة»
والفتيات يعتقدن أنه ليس لهن خيار سوى قبول قرارات األرس ،وهن غري
مدركات ان لهن الحق يف اإلختيار فيام يخص حياتهن كأفراد يف املجتمع،
ليس هناك فتاة من الفتيات الاليئ متت مقابلتهن سمعت عن قانون
الطفل لوالية البحر األحمر وال قانون حقوق الطفل القومي.
وبالرغم من التحديات التي تواجههن ،هناك عدد من الفتيات الاليئ
أبدين إتجاهات إيجابية جدا ً نحو التعليم .وأكد عدد منهن أثناء النقاش
عيل أن الفتيات يجب أن يسمح لهن مبواصلة التعليم حتى املستوى
الجامعي .وعدد قليل جدا ً منهن إكتفني بالتعليم الثانوي فقط .وذكر
بعضهن« :يجب أن يسمح للفتيات باملواصلة يف التعليم ألن هناك فرق
بني املرأة املتعلمة وغري املتعلمة .فاملتعلامت لهن فهم جيد ويعرفن
(((5
الخطأ والصواب وميكن أن ينظمن ويدرن حياتهن بصورة أفضل»
وبعضهن عيل قناعة بأنهن سيواصلن تعليمهن ألن والديهن يشجعوهن
يف ذلك ،ولهن أخوات باملدارس الثانوية والجامعات ،وتؤكد إحدى
الفتيات يف بورتسودان« :أنا متأكدة من أنني سأواصل حتى الجامعة
(((5
فوالدي متعلمني وأخوايت يدرسن بالجامعة»
ولسؤ الحظ هناك بعض الفتيات الاليئ عبرً ن عن تشاؤمهن .فهن راغبات
يف مواصلة التعليم إال أنهن غري متأكدات من دعم أرسهن ويتوقعن أن
ي ُجربن عيل ترك املدرسة واإلقدام عيل الزواج يف أي وقت.
 - 50مجموعة نقاش محورية مع طالبات مرحلة األساس ،بورتسودان 23 ،مايو 2016م
 - 51مجموعة نقاش محورية مع طالبات مرحلة األساس ،هيا  22مايو 2016م
 - 52مجموعة نقاش محمورية مع طالبات مرحلة األساس ،بورتسودان  23ميو 2016م
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الخامتة :التدخالت للقضاء عىل زواج األطفال
زواج األطفال بوالية البحر األحمر هو مامرسة متيز ضد النوع اإلجتامعي
وتدعمها أعراف التمييز ضد النوع اإلجتامعي .بينام نجد أن كل من األوالد
والبنات عادة ما يُجربون عيل الزواج عند الطفولة ،وبدون إعطائهم/
هن الفرصة لإلختيار مبن أو متى يتزوجون/يتزوجن ،فإن مامرسة زواج
األطفال تؤثر عيل الفتيات بصورة أكرب من تأثريها عيل األوالد.
أوالً ،إن الفتيات غالباً ما يكن عرضة لإلجبار عيل الزواج يف عمر مبكرأكرث
من األوالد .يستطيع بعض األوالد أن يرفضوا أو يقاوموا أو يؤخرون
زواجهم ،بعكس الفتيات وذلك لسيادة وإنتشار األعراف التي متيز عيل
أساس النوع اإلجتامعي .باإلضافة إيل ذلك ،حتى ولو أُجرباألوالد عيل
الزواج مبكرا ً ،فإن ذلك يحدث بغرض جعلهم ميارسون هيمنتهم ،ينجبون
عددا ً من األطفال ،ويعززون مكانتهم اإلجتامعية .ومن الناحية األخرى،
ت ُجرب الفتيات عيل الزواج مبكرا ً ألنهن غري موثوق بهن وقد ال يلتزمن
بتقاليد األرسة واملجموعة وال يحافظن عىل عفتهن قبل الزواج مام يرض
برشف املجتمع املحيل .وباملثل ،اإلتجاه نحو رضورة تزويج الفتيات يف
عمر مبكر لرتبيتهن عيل أن يكن مطيعات وخاضعات ألزواجهن مام
يدعم ثقافة خضوع النساء .وتحدد األدبيات الفقر وضعف الحصول
عيل التعليم كدوافع أساسية لزواج األطفال ،وإتضح ذلك يف إستجابات
املبحوثني الذين متت مقابلتهم يف هذه الدراسة .ولكن من أهم الدوافع
التي تم تحديدها وفقاً لهذه الدراسة هو ما يتعلق باألعراف والتقاليد
وكل ما له صلة بإتجاه حامية الفتيات عن طريق الزواج .وبالتايل هناك
حاجة إيل مزيد من الدراسات حول دوافع زواج األطفال بوالية البحر
األحمر .ويعتمد هذا التقرير عيل عدد محدود من املبحوثني يف هيــا
وبورتسودان والبد لنا من توخي الحذر حيال تعميم نتائجنا عيل نطاق
أكرب من مجموعات املبحوثني.
75

بينام نجد أن هناك بعض النساء والفتيات قد واصلن تعليمهن باملدارس
وحتى بالتعليم العايل ،فقد فعلن ذلك لقاء تكلفة إجتامعية عالية ،فوصمن
بالعاقر أو البايرة كام وصفن بأنهن غري مرغوبات للزواج .والفتيات الاليئ
متكن من مواصلة تعليمهن يف الغالب وجدن دعامً قوياً من أبويهن أو
أعضاء آخرين من األرسة .فكلام زاد عدد البالغني الذين يدركون فوائد
التعليم للفتيات ،كلام زادت إمكانية مواصلة الفتيات يف التعليم .وهذا
قد يساعد عيل الحد من مامرسة زواج األطفال ،مبا أن الفتيات املتعلامت
يف الغالب ال يُجربن عيل الزواج.
ومع ذلك ،هناك حاجة إىل توجيه مزيد من الرتكيز عيل هذه القضية.
والجهات الفاعلة يف مجال رفع الوعي بوالية البحر األحمر محدودة جدا ً،
وتشمل بصورة أساسية مؤسسة حكومية واحدة (مجلس رعاية الطفولة
بالوالية) وعدد قليل من املنظامت غري الحكومية كجمعية إيتانينا لتنمية
املرأة ،منظمة عون وجمعية أبو هدية لتنمية املرأة واملجتمع .والعمل يف
مجال زواج األطفال تأثر سلباً بطرد املنظامت أمثال منظمة إنقاذ الطفولة
السويدية ،أكورد وأوكسفام وإيقاف أنشطتهم برشق السودان عام 2012
(.)BBC News 2012
املقابالت مع موظفي الحكومة والناشطني باملنظامت غري الحكومية
أكدت أن هناك إهتامم مبوضوع زواج األطفال باإلقليم وعليه تم تنفيذ
بعض التدخالت ،عيل سبيل املثال ،نفذ مجلس رعاية الطفولة بوالية
البحر األحمر بعض الدورات التعليمية /التثقيفية عن زواج األطفال عيل
املستوى املحيل ،معظمها ضمن دورات املنارصة ورفع الوعي برضورة
التخيل عن ختان اإلناث .كام نفذت املنظامت غري الحكومية دورات
لرفع الوعي عن زواج األطفال يف بعض املناطق ببورتسودان وهيا .وضمن
املبحوثني ،يبدو أن أولئك الذين يقطنون باملناطق الريفية بهيــا ،وباألخص
الرجال ،قد تعرضوا للرسائل ومعلومات بعض الربامج عن زواج األطفال
أكرث من أولئك الذين يعيشون ببورتسودان .ومع ذلك ،الدوافع لزواج
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األطفال موجودة يف املناطق الريفية والحرضية بوالية البحر األحمر،
وعليه البد للربامج من الوصول إيل املجتمعات املحلية يف كال املنطقتني.
ومعظم الجهود املبذولة يف مجال زواج األطفال تتم بطريقة غري مبارشة،
وذلك ألن املنظامت تخىش مقاومة زعامء القبائل مبجتمعات والية البحر
األحمر الذين يتمسكون ويرصون بشدة عيل مامرسة زواج األطفال.
إضافة أيل أنه ليس هناك قوانني قومية داعمة للربامج للقضاء عيل
املامرسة ،وحقيقة األمر ،إتخذت الحكومة القومية نهج ضعيف بشأن
هذه املشكلة ،والذي مل يتوصل حتى اآلن إيل نتائج ملموسة .كام يبدو
أن املجتمع الدويل قد قل حامسه يف مساندة متخذي القرار للقضاء عيل
زواج األطفال.
حوايل ثلث الذكور واإلناث فقط من املبحوثني قد تلقوا معلومات عن
حقوق الطفل ،خاصة فيام يتعلق بالزواج ،وقلة منهم  27.6%و 26.1%
عيل التوايل قد تم تنويرهم حول أرضار زواج األطفال ،والقلة التي وصلتها
رسائل برامج التوعية عن املضار املرتبطة بزواج األطفال ترى أن هذه
املعلومات تتعارض مع عادات وتقاليد املجتمع .ومبحوثون آخرون
بالدراسة يذكرون أن هذه املعلومات التي تم تقدميها عن زواج األطفال
غري مقبولة لدى كبارهم ،وبعضهم يؤكد أن املعلومات املقدمة تتعارض
مع الجانب الديني لزواج األطفال( .((5وتشري هذه اإلستجابات إيل أن
مداخل وإسرتاتيجيات التدخالت والربامج الحالية قد تكون ليست ذات
فاعلية ألنها تهدف إيل توصيل رسالة أن (زواج األطفال له آثار ضارة)
كام ذُكر بواسطة ( )Badri and Al Husseni 2014, 18أكرث من تغيري
األعراف واملفاهيم التي متيز ضد النوع اإلجتامعي .وهنا ميكن اإلستفادة
من التجارب التي أستخدمت يف حمالت التخيل عن ختان اإلناث ،وفقاً لـ
()Mackie and .Lejeune 2009
 - 53ليس هناك فروقات كبرية من حيث النوع اإلجتامعي يف هذه اإلستجابات
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وتفيد هذه اإلستجابات برضورة تعليم وتثقيف املجتمعات املحلية
باآلثار الضارة لزواج األطفال .ويف نفس الوقت ،تفيد اإلستجابات برضورة
الحساسية الثقافية للتدخالت والربامج تجاه املجتمعات املحلية التي
يسود فيها زواج األطفال .الجهود املبذولة لبناء الثقة يجب أن تبادر
مبجهودات للتواصل ،والبد من تنسيق جهود التوعية ،تكثيف جهود
التواصل من اجل بناء الثقة مع املجتمعات حتى يكون للربامج تأثريها يف
إتجاه التغيري .نفس القيم التي تؤكد عليها املجتمعات املحلية التقليدية
يف دعم زواج األطفال -الرغبة يف بناء مجتمع محيل قوي وحامية
الفتيات واألرس -ميكن إستخدامها ملحاربة هذه املامرسة .الفتيات الاليئ
ينتظرن حتى يصبحن مستعدات للزواج يتلقني يف ذلك الوقت تعليم
جيد ويصبحن زوجات أفضل ،وكذلك أمهات ،موظفات وقائدات أفضل
ملجتمعاتهن.
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طالب/ة
موظف/ة
عامل/ة
مزارع/ة
عاطل/ة
أعامل حرة
ربة منزل
أخرى
الحالة الزواجية
عاذب/ة
متزوج/ة
مطلق/ة
أرمل/ة

37
3

20.7
3.2

20
1

16.8
0.8

6
25
15
4
23
17
79
12

3.3
13.8
8.3
2.2
12.7
9.4
43.6
6.6

3
28
31
12
17
25
3

2.5
23.5
26.1
10.1
14.3
21.0
2.5

40
117
18
6

22.1
64.6
9.9
3.3

41
62
7
9

34.5
52.1
5.9
7.6

جدول  .20العمر ،التعليم ،املهنة ،والحالة الزواجية للمبحوثني الذين
متت مقابلتهم مبجتمعات الدراسة بوالية البحر األحمر ،السودان ،وفقاً
للنوع اإلجتامعي واملناطق الريفية والحرضية.
هيـا (منطقة ريفية) ()75
العمر
أصغر من  18سنة
 27 – 18سنة
 37 – 28سنة
 47 – 38سنة

اإلناث
%
4.0
48.0
20.0
20.0

الذكور
%
2.0
26.0
18.0
32.0

بورتسودان (منطقة
حرضية)()225
الذكور
اإلناث
%
%
2.9
7.1
18.8
30.8
14.5
27.6
26.1
25.0
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 57 – 48سنة
أكرب من  57سنة
التعليم
غري متعلم/ة
خلوة
إبتدايئ
ثانوي
جامعي
فوق الجامعي
املهنة
طالب/ة
موظف/ة
عامل/ة
مزارع/ة
عاطل/ة
أعامل حرة
ربة منزل
أخرى
الحالة الزواجية
عاذب/ة
متزوج/ة
مطلق/ة
أرمل/ة
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8.0
0.0

14.0
8.0

5.0
4.5

29.0
8.7

20.0
4.0
16.0
28.0
28.0
4.0

10.0
12.0
16.0
40.0
22.0
0.0

10.3
8.3
31.4
29.4
19.2
1.4

20.3
21.7
23.2
20.3
13.1
1.4

8.0
40.0
8.0
12.0
4.0
12.0
16.0
0.0

2.0
36.0
16.0
16.0
14.0
16.0
0.0
0.0

2.6
9.6
8.3
0.6
14.1
9.0
48.1
7.7

2.9
14.5
33.3
5.8
15.9
27.6
0.0
0.0

20.0
68.0
8.0
4.0

30.0
60.0
6.0
4.0

22.4
64.1
10.3
3.2

37.7
46.4
5.8
10.1
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