
 ن كل النساء والفتياتتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكي: ٥الهدف 

ر، والزواج القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج األطفال، والزواج المبك: ٣-٥الغاية 
 القسري، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

سنة، والالتي تزوجن أو ارتبطن  02 و 02نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  :١-٣-٥المؤشر 
 بقرين قبل بلوغ سن الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة

 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة / المنظمات:

 منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيسف(

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

قبل بلوغ سن الخامسة والالتي تزّوجن او ارتبطن سنة،  02و 02نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين 

 .عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة

 

 األساس المنطقي:

ً ما يعترض نمو  إن الزواج قبل سن الثامنة عشرة هو خرق أساسي لحقوق االنسان. فزواج األطفال غالبا

مي فرصها المهنية والتقّدم التعلياالنقطاع عن المدرسة وتقييد والفتيات نتيجة الحمل واالنعزال االجتماعي، 

تقوم  نأ غبل  تالتي . وفي العديد من الثقافات، يتوقّع من الفتاة يكوتعريضها أكثر لخطر العنف من قبل الشر

ر لعب دوو االرتباط بشخص . األمر الذي يشملالمرتبط بكونها أصبحت إمرأةبأداء دور النوع االجتماعي 

  األمومة.

 عدم المساواة بين الجنَسين.على  مباشراً دليالً األطفال المبكر/ زواج وتعتبر ممارسة الزواج 

وقد تم تناول مسألة زواج القاصرات في عدد من المؤتمرات واالتفاقيات الدولية. وبالرغم من أن الزواج لم 

ة ييتم التطرق إليه مباشرة في مؤتمر حقوق الطفل، إال أن زواج األطفال مرتبط بحقوق أخرى، كالحق بحر

 حق الحماية من كافة أشكال االستغالل، وحق تأمين الحماية من الممارسات التقليدية الضاّرة.والتعبير، 

 المفاهيم:

ويتم تعريف االرتباط غير الرسمي يغطي هذا المؤشر االرتباطات الرسمية )كالزواج( وغير الرسمية أيضاً. 

دون إطار  ، منترة من الوقت، مع النيّة بعالقة دائمةبشكل عام على أنه االرتباط الذي يعيش ضمنه الثنائي لف

 االحتفاء الرسمي المدني أو الديني )كالمساكنة(.

 التعليقات والقيود:



. وتم بهذا المؤشر هناك أدوات وآليات موجودة لجمع البيانات قامت البلدان بتطبيقها لرصد الوضع ذات الصلة

بشكل تام مع المحاور المستخدمة لجمع المعلومات الخاصة بالوضع العائلي بين النساء والرجال الذين  التنسيق

المتعددة  العنقودية وحالمسالديمغرافية والصحية والمسوح في  عاماً( 24إلى  51)ينتمون إلى سن اإلنجاب 

 المؤشرات.

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

سنة والالتي تزوجن قبل الخامسة عشرة من السن )أو قبل  02و 02بين عدد النساء الالتي تبلغ أعمارهن 

سنة من السكان مضروب  02و 02الثامنة عشرة من السن( مقسوم على عدد النساء الالتي تبلغ أعمارهن بين 

 .522ب

 :التفصيل

 .، الدخل، مكان االقامة، الموقع الجغرافي، التعليم، واالثنية )لبعض البلدان(عمرالبحسب 

 معالجة القيم الناقصة:

 على مستوى البلد 

عندما تكون بيانات البلد بالكامل مفقودة، ال تقوم منظمة األمم المتحدة للطفولة بنشر أي تقديرات على 

 مستوى البلد

 

 على المستويَين االقليمي والعالمي 

ض احتساب بغر لقيم الناقصةمعدل االقليمي على تلك البلدان في المنطقة ذات االيتم تطبيق متوسط 

 االقليمية فقط، إنما ال يتم نشرها كتقديرات على مستوى البلد. المجاميع

 االقليمية: المجاميع

قاسة لكافة المناطق القطري إن المجاميع ة فهي االقليمي ة التي تشكل العالم. أما المجاميعالعالمية هي معدالت م 

 معدالت مقاسة لكافة البلدان في المنطقة.

 ناتمصادر البيا

 الوصف:

يانات التي تدعمها اليونيسف بجمع ب المتعددة المؤشرات العنقودية وحالمسالمسوح الديمغرافية والصحية وتقوم 

معنية بهذا المؤشر في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط منذ حوالي أواخر الثمانينيات. في بعض البلدان، 

 التعدادات القومية والمسوح األسرية القومية األخرى.يتم جمع مثل هذه البيانات أيضاً من خالل 

 عملية الجمع:

تقوم اليونيسف بعملية سنوية لتحديث قاعدات بياناتها العالمية، التي تسمى بتقرير البلدان حول المؤشرات من 

(. ويحصل هذا األمر بالتعاون الوثيق مع مكاتب بلدان اليونيسف بغرض ضمان أن CRINGأجل األهداف )



تقديم سف لارنة. وتتم دعوة بلدان اليونيمل قاعدات بيانات اليونيسف العالمية على بيانات محّدثة وقابلة للمقتتش

لى ع أي بيانات محدثة لعدد من المؤشرات األساسية المتعلقة بحسن عيش النساء واألطفال وذلك عبر تطبيق  

في  اخصائيين في القطاعات البلدان من قبل لتهاشبكة االنترنت. ثم تجري مراجعة هذه التحديثات التي أ رس

اقها وجودة البيانات الخاصة بالتقديرات المقّدمة. وتستند هذه المراجعة مقر العام لليونيسف للتحقق من اتّسال

علومات األحدث والموثوقة بشكل على المفقط إلى مجموعة من األهداف لضمان اشتمال قاعدات البيانات 

نقاط البيانات أم ال، وإذا كانت النتيجة . وما أن تتم عملية المراجعة، تتوفر االنطباعات إذا ما تم قبول أكبر

رفضها. ثم يتم ادخال نقاط البيانات الحديثة التي تم قبولها في قاعدات البيانات العالمية فما هي أسباب سلباً، 

لم، كما في كافة االصدارات والمواد المعتمدة على ليونيسف ونشرها في الجداول االحصائية لوضع أطفال العا

 data.unicef.orgالبيانات. كما يتم عرض قاعدات البيانات المحدثة على شبكة االنترنت على العنوان التالي: 

مصادر بيانات إضافية تغذيها مكاتب بلدان اليونسيف قبل إدخالها في قاعدات  تبحث يونيسف طوال السنة عنو

 المية.البيانات الع

 ر البياناتافتو

الدخل  البلدان ذات من بلداً  502ل فر في الوقت الراهن البيانات المتعلقة بهذا المؤشر القابلة للمقارنة اتتو

 المنخفض والمتوسط.

 الجدول الزمني

 ال ينطبق

 لبياناتالجهات المزّودة با

 مكاتب االحصاءات القومية )في معظم الحاالت(

 للبياناتالجهات المجّمعة 

 (يونيسفمنظمة األمم المتحدة للطفولة )

  المراجع

 دليل الموارد الموّحد:

data.unicef.org 

 

 المراجع:

http://data.unicef.org/child-protection/child-marriage.html 
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