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  قائمة الجداول

  

  عنوان الجدول  م

١  
الفقیرة فقرًا حادا وفجوة وحدتھا في وحدتھا  جدول یبین النسبة المئویة لألسرة

  .م١٩٩٩في محافظة الیمن العشرین لعام 

٢  
جدول یبین حجم األسرة على مستوى كل محافظة حسب بیانات التعداد العام 

  .م٢٠٠٤للسكان والمساكن 

  

  

  



ه 

  اإلھداء 

  ، اءعزاأل ینالداإلى و

   ..…وإحسانًا برًا



و 

  تقدیر شكر و

  

ھذا الجھد المتواضع على الرغم من  ، نحمده أن وفقنا إلنجازلیق بعظمتھ وجاللھی حمداََالحمد هللا 

قصور في ھذا البحث المتواضع كان ھناك  نوإ التي مررنا بھا،والمشاكل و كثرة الصعاب

فالشكر  ؛عاتقنا نحن الباحثات و المرء ال یخلو في جمیع أطواره من نقص ولیة تقع على فالمسئ

قائد / وَال وثانیَا لشخصیات و مؤسسات علمیة مدو إلینا یدا المساعدة منھم الدكتورهللا أ لموصو

ونحمد اهللا مھ روح العلماء بتواضعھ وعل في جمیع تعامالتھ معنا الذي یجسد لناعقالن محمد 

  .على أن جعلھ مشرفًا ومعلمًا لنا

الشامخ  الصرح العلميذلك –جامعة صنعاء  - مركز التدریب والدراسات السكانیةو إننا في 

لناه على أیدي أساتذة ھنوندین لھ بكل ما حصدناه من إنجاز علمي ومعرفي  عتز بھالذي ن

نوریة حُمد ، / د.أكینة ھاشم ، س/أحمد الحداد ، د/ د.أ -:مخلصین نرى لزامًا علینا أن نذكرھم 

/ عقبات ،   د أحمد/د. أ نجیبة باحبیش ،/د محمد الحداد ،/خالد طمیم ، د/د.أحسین فروان ، /د

   .علي الصبري/د.أ إیمان الجوفي ، /جمال الوحیشي ،  أ

  :في المكتبات التالیةلألخوة واألخوات جزیل الشكر والعرفان أننا ال نغفل كما 

اتحاد كانیة ، مركز التدریب والدراسات الس، ة أ، اللجنة الوطنیة للمر الوطني للمعلومات المركز

، المركز  مجلس األمومة والطفولةحاث النوع االجتماعي ، بدراسات أ، مركز نساء الیمن 

حیث كان لھم المجھود األكثر في إنجاز ما قمنا بھ راجیًا من اهللا أن   الیمني للبحوث االجتماعیة

  .ینفع بھ و اهللا ولي التوفیق

على إتاحة خواتنا وأوإخواننا األفاضل ال یفوتنا أن نتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلبائنا وأمھاتنا و

  .و الذین ساندونا في كل لحظةالفرصة لنا لمواصلة الدراسات العلیا 

  



١

  مقدمة 

إن اإلسالم حرص على تكوین األسرة من خالل الزواج و الذي جعلھ حًال لكثیر من المشاكل 

االجتماعیة التي یعاني منھا المجتمع مثل انتشار الفواحش و غیرھا من المشكالت التي تنتشر بین 

 الشباب ، فالزواج سنة من سنن الحیاة الكونیة والتي كرم اهللا بھا اإلنسان ومیزة عن سائر

المخلوقات األخرى ؛ لكون الزواج یعد من أھم القرارات المصیریة التي یتخذھا الفرد في حیاتھ 

نظرًا إلرتباطھ بتأسیس أسرة وتنشئة أجیال المستقبل ، وأي خلل في قرار اإلختیار تكون عواقبھ 

خاذ قرار تاكبیرة وسلبیة على األفراد وعلى المجتمع ، فالبد من التفكیر بشكل جدي والتریث قبل 

الزوج والزوجة ، فالزواج یمثل ضرورة بیولوجیة كل ََ من الزواج وخصوصًا فیما لھ صلة بسن 

واجتماعیة في حیاة اإلنسان وھو نظام اجتماعي یتأثر بالجانب االجتماعي من دین وأعراف وعادات 

  .و تقالید ، أكثر مما یتأثر بالجانب البیولوجي

جعلھ مرتبطًا باالستعداد العقلي و النفسي و الجسمي و القدرة على إن سن الزواج لم یحدده الشرع و 

تحمل المسئولیات لكًال من الذكر و األنثى و ترك ذلك لظروف كل حالة ومن مكان إلى آخر ومن 

وحیث . فترة زمنیة إلى أخرى ، ولو كانت ھناك مصلحة في التحدید لحدده اهللا سبحانھ وتعالى 

  . وحیثما كان الضرر كان النھي و التحریم كانت المصلحة فثم شرع اهللا

وفي ھذا السیاق تعد قضیة الزواج المبكر أحدى الظواھر االجتماعیة المتفشیة في الیمن والتي 

تحظى باھتمام متزاید في الوسط البحثي نظرًا لزیادة المشاكل الناجمة عنھ وما تعكسھ من آثار سلبیة 

  .مرأة خاصة والرجل والمجتمع عامًة على المستوى الصحي و االجتماعي على ال

وتعتبر ظاھرة الزواج المبكر في مجتمعنا الیمني من أبرز موروثات القیم االجتماعیة الضارة للمرأة 

ومن األعراف السائدة خصوصًا في األریاف وذلك باعتبار أن الزواج صیانة للعرض والشرف 

  .ومن االنحراف إلى جانب ذلك استكماالًَ لنصف الدین 

عد المجتمع الیمني  أكثر تعرضًا لألضرار الناجمة عن ترسخ بعض األعراف والقیم التقلیدیة ُی

المروجة لحصر نشاط المرأة في حدود دورھا اإلنجابي ، و ما یترتب عنھ من وظائف العنایة 

المحصورة باألطر الضیقة للمنزل و األسرة وھي الوظائف التي كلما زاد عدد المتفرغات لھا كلما 

تقلص النشاط االقتصادي للمرأة وھمشت عن اإلسھام الفاعل في مجرى العملیة التنمویة وعن 

  . االھتمام بالشأن العام بمختلف مجاالتھ



٢

ھو الزواج الذي یتم قبل : ترى الباحثات بأنھ كما والمقصود بالزواج المبكر في ھذه الدراسة

ناث أي انھ الزواج الذي یتم قبل سن الثامنة النضوج الجسدي و النفسي والعقلي لكل من الذكور و اإل

عشر وخاصة للمرأة والتي تكون فیھا أعضائھا البیولوجیة والسیسولوجیة لم تكتمل نموھا بعد أو ال 

  .تزال ضعیفة من أجل تحملھا للحمل واإلنجاب

  



٣

  اشكالیة البحث

واالجتماعیة الناجمة عن ظاھرة تتجسد أشكالیة الدراسة في اإلنعكاسات واآلثار الصحیة واالقصادیة 

  :الزواج المبكر وكلفة فاتورتھا المجتمعیة مادیًا وحضاریًا وتنمویًا ومن أبرز تلك اإلشكالیات

.ارتفاع معدل وفیات األمھات أثناء الوالدة و األطفال دون سن الخامسة !!

بالتالي  ومن الناحیة االجتماعیة یؤدي الزواج المبكر إلى تسرب الفتیات من التعلیم و!!

انتشار األمیة و ارتفاع معدل النمو السكاني بسبب ارتفاع معدل الخصوبة الكلیة للمرأة 

.

ومن الناحیة االقتصادیة غیاب المرأة عن المشاركة االقتصادیة في سوق العمل یؤدي !!

إلى ارتفاع نسبة االعالة وتدني مستوى المعیشي لألسرة و بالتالي زیادة نسبة الفقر بین 

.الیمنیةاألسر 

.إعاقة عملیة التنمیة!!

  : وبالتالي فإن األسئلة التي تثیر ذاتھا ھنا ھي

o ما المقصود بالزواج المبكر ؟

oما ھي اسبابھ ودوافعھ ؟

oما ھي االثار التي یخلفھا الزواج المبكر في المجتمع؟



٤

  :أھمیة البحث 

یستمد البحث أھمیتھ من أھمیة االشكالیة التي یطرحھا البحث وآثارھا السلبیة بالرغم من انتشار ھذه 

الظاھرة منذو األزل ، ولكنھا لم تلِق االھتمام أو لم تكن تشكل مشكلة بحد ذاتھا ، ولكن في الوقت 

لى حد سواء وبالتالي الحاضر أصبحت من المشاكل االجتماعیة التي یعاني منھا األفراد والمجتمع ع

  -:تكمن أھمیة البحث في 

.  أنھ یسلط الضوء على أھم إشكالیة اجتماعیة یعاني منھا المجتمع الیمني بالبحث والتحلیل-

  . توعیة أفراد المجتمع بالمخاطر التي تنجم عن الزواج المبكر-

لعمل بھا إستقادة المھتمین بقضیة الزواج المبكر من خالل وضع المعالجات التي یمكن ا-

.للحد من ھذه الظاھرة

.رفد المكتبة الیمنیة ببعض المعلومات العلمیة عن ظاھرة الزواج المبكر -

  :أھداف البحث

  : نسعى من وراء ھذا البحث إلى بلوغ جملة من األھداف الرئیسیة ھي 

.إیضاح مفھوم الزواج والزواج المبكر.١

.تحدید وتحلیل اسباب الزواج المبكر.٢

.الزواج المبكر على المجتمع من الناحیة االقتصادیة و االجتماعیة  و الصحیة إیضاح آثار .٣

.الخروج بتوصیات مقترحة للحد من ھذه الظاھرة وتقلیص آثارھا السلبیة .٤



٥

  :فرضیة البحث

قضیة الزواج المبكر تعد من الظواھر االجتماعیة السلبیة المتفشیة في المجتمع الیمني سیما الریفي 

اھرة مرتبطھ إرتباط طردي باالوضاع الثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة المتدنیة منھ ، وھي ظ

لبعض األسر ، بمعنى أنھ كلما كان المستوى الثقافي واالجتماعي واالقتصادي لألسر متدنیًا كلما 

كانت ھذه االسر أكثر عرضھ للوقوع في فخ ھذه الظاھرة خصوصًا تزویج الفتیات ، ھذا من حیث 

الرئیسیة للزواج المبكر ، أما من حیث اآلثار السلبیة الناجمة عنھ فھي كثیرة صحیة االسباب 

  .واقصادیة واجتماعیة وتنمویة 

  :منھج البحث 

فقد تم أستخدام كًل من المنھج االحصائي والمنھج الوصفي التحلیلي لكونھ أنسب المناھج لھذا النوع 

  . كما ھي في الواقع ویھتم بوصفھا وصفًا دقیقًا من البحوث ، حیث أنھ یعتمد على دراسة الظاھرة

  

  :خطة البحث

  -:من أجل التحقق من صحة ھذه الفرضیة قسم ھذه البحث على فصلین 

  مفھوم الزواج المبكر وأسبابھ :الفصل األول 

یھتم ھذا الفص بالتأصیل النظري لمفھوم الزواج ومقاصد الزواج والزواج المبكر كما أنھ 

یقدم لمحة عن الرؤیة الشرعیة والقانونیة الخاص بالقانون الیمني واالتفاقیات الدولیة عن 

الزواج المبكر ، وبعد التقدیم السابق نتناول أسباب الزواج المبكر بالتفصیل سواء كانت 

  .صادیة أم اجتماعیة و ثقافیة أسباب اقت

  آثار الزواج المبكر :الفصل الثاني 

وفي ھذا الفصل سیتم أبرز اآلثار المترتبة من الزواج المبكرسواء كانت على المستوى 

المتمثلة باآلثار الصحیة  وعلى المستوى المجتمعي باآلثار ) صحة األم والطفل(الفردي 

  .االقتصادیة واآلثار االجتماعیة

الختام نستعرض بعض االستنتاجات التي توصلنا إلیھا وأستخالص بعض الحلول والمقترحات وفي 

  . من أجل الحد من أنتشار ظاھرة الزواج المبكر في الیمن

  



٦

  محددات الدراسة 

   ٢٠٠٨:اإلطار الزمني 

  الجمھوریة الیمنیة : اإلطار المكاني 

  

  : إدوات جمع المعلومات 

  . أعتمدت الدراسة على المصادر الثانویة وھي التقاریر واألحصاءات والدراسات السابقة



٧

  :الدراسات السابقة
  

بحث معلوماتي لحملة مناھضة الزواج المبكر في "  في الیمن الزواج المبكر : الدراسة األولى 

"  مركز ابحاث ودراسات النوع االجتماعي والتنمیة" محافظتي حضرموت والحدیدة 

  مركز دراسات المرأة سابقًا 

.مشارك ومشاركة ٤٧٧٣-٤٤٦٥: عینة الدراسة 

  : أھداف الدراسة 

.عرض نتائج الدراسة بشكل تقریر تحلیلي مدعم بالبیانات الكمیة للمناصرین•
  .مناطق الدراسة المحددة لتغطیة الفجوة في المعلومات•
  .البنیة االجتماعیة وتأثیراتھا على الزواج المبكر•
  .رجة التأثیرد•
  التوجھ االقتصادي وممارسة الزواج المبكر•
  .ارتباط الزواج المبكر بالقضایا األخرى•
  .طبیعة الفئات المستھدفة•
  .طرق اتخاذ القرار في الزواج المبكر•
  .التحدیات والمخاطر التي قد تتعرض لھا الحملة وكذا الفرص المتاحة•
.الوسائل التي تحد من الزواج المبكر•

  :الدراسة نتائج 
انتشار الزواج المبكر:  

o ٥٢.١بین النساء بلغ.%  
o ٦.٧بین الرجال.%  

متوسط الفارق بین الزوجین:  
o سنوات من زوجاتھم ١٠-٧األزواج في األغلب أكبر ب .  

الطالق، تعدد الزوجات ، والزواج مرة ثانیة:  
oھناك ارتباط بین الزواج المبكر وكل من:  
o بین النساء المتزوجات مبكرًاانتشار حاالت الطالق فھو أعلى  
o في تعدد الزوجات ھناك أكثر من حالة زواج تزوج الرجل بامرأة عمرھا أقل من

  .سنة ١٨
oزواج الفتاة المطلقة مقبول، ولكنھ تقریبًا صعب، خصوصًا في منطقة سئیون .  

الصحة والعالقة الجسدیة  
o سنة ١٨تجارب الزوجات اللواتي تزوجن وأعمارھن أقل من:  
oن مھیئات للعالقة الجسدیة مع الزوجلم یك.  
o ،كان لدیھن قصور في المعلومات المتعلقة بالعالقة الجسدیة،والصحة التناسلیة

  .والصحة اإلنجابیة
oعدم توفر العالج للمشاكل التناسلیة واألمراض التناسلیة المنقولة .  

 صحة األم:  



٨

o١٥ھن بین من مجموع وفیات األمھات ھو بین النساء التي یتراوح عمر% ١٩-
  .سنة ١٩

o بین % ٠.٨سنة و  ١٨بین النساء تحت سن % ٠.٥٦متوسط إجھاض األمھات ھو
  .سنة ١٨النساء أكبر من 

oمن النساء ال یحصلن على أي نوع من أنواع العالجات التناسلیة على % ٦٥
  .اإلطالق

o والمتوقع أن (تفشي أمراض الناسور ، األنیمیاء وسوء التغذیة بین الصغیرات
  ) أمھات یصبحن

 الصحة العقلیة:  
o سنة ١٨تجارب الزوجات اللواتي تزوجن وأعمارھن أقل من:  
o قلة المھارات والقدرات لألعتناء باألطفال مما یؤدي إلى  الكرب والقلق بین

  .األمھات الصغیرات
oالزوجات الصغیرات في السن یشعرن بعدم األمان.  
oنمو الشعور باأللفة والطمأنینة یؤثر بشكل إیجابي .  

المھارات الحیاتیة:  
oالزواج المبكر یشمل على:  
oعدم وجود وقت ألستغالل الفرص واكتساب مھارات الحیاة.  
o یعمل كحاجز فھو یمنع المرأة من اكتساب المعرفة بالسیاسة والدین والمجتمع  

 التعلیم:  
oاالستمرار بالتعلیم یؤخر الزواج.  
oفكل ما . ھناك عالقة وثیقة بین مستوى تعلیم الوالدین والسن المناسب لزواج البنت

  .كان التعلیم عالي یكون الزواج غیر مبكر
oھناك روابط بین ترك المدرسة والقرارات المتخذة لترك التعلیم العالي.  

 الفقر:  
o ،واإلنجاب المبكر ھناك حلقة أو دائرة بین الزواج المبكر، واألمیة ، وقلة المھارات

  .وقلة الدخل
oیتم دفع باألوالد من األسر الفقیرة لبدأ العمل مبكرًا لتوفیر متطلبات المعیشة.  
oالفقر یؤدي إلى الزواج المبكر للفتیات وتأخیر سن الزواج للرجال .  

حقوق المرأة والطفل:  
oوكول وقعت الیمن على اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة والبرت

  . االختیاري الملحق بھا، واتفاقیة حقوق الطفل
o لم تتخذ أي خطوات من قبل الحكومة لتحقیق متطلبات ھذه االتفاقیات، تحت ما قد

یكون معروف بأن الزواج المبكر ھو عبارة عن ُعرف تقلیدي یؤدي إلى العنف 
  .ضد المرأة والطفل

oانتھاك لحقوق األمان والكینونة.  
ةالجوانب االیجابی:  

o ولكنھم یذعنوا للعرف ١٨نسبة كبیرة من اآلباء یفضلون زواج األبناء بعد سن ،
  .  نتیجة للضغوط االجتماعیة والخوف المتعلق باألخالق والعنوسة



٩

o سنة قانونیا كحد أدنى لسن  ١٨ھناك محاوالت من األفراد المناصرین لتشریع سن
  .الزواج مع بعض المنظمات

oلمبكر في المجتمع المدنيھناك معرفة بقضیة الزواج ا.  
o عدد غیر عادي، في األغلب األسر مستعدة للمشاركة في الحملة  احضار

  الخ ...التدریب-التمویل-المستفیدین
معوقات حركة النساء  

oالعزل االجتماعي أو الفصل والمنع من الحركة.  
oالتقالید تقف ضد دخول النساء الحیاة العامة.  
o االجتماعیةمعوقات خاصة بالفئة.  
o العشیرة والمؤسسات االجتماعیة الفرعیة تفضل أعطاء المرأة الحركة داخل نشاط

  .العشیرة
الموجودة والمحتملة -المخاطر  

oالفجوات في التعھدات الحكومیة.  
oالفجوات في قدرات برامج الشركاء.  
oتوقعات االستفادة المالیة بین الممثلین-الفساد.  
oتفاوت نسبة التقدم في الحملة.  
o التھدیدات من بعض الجماعات الدینیة، وبعض األئمة والمفتین الذین ربما قد

  .یشعرون بالتھدید أو یرون أن الحملة من الغرب
oالتعارض اإلیدیولوجي مع بعض المنظمات المشاركة.  
oإقصاء النساء أو مشاركتھن القانونیة نتیجة لفصلھن ومنعھن من الحركة.
  

اري، التوافق الزواجي وعالقتھ بأسالیب المعاملة الوالدیة بلقیس جب:  الدراسة الثانیة

، جامعة ٢٠٠٣،) غیر منشورة(والصحة النفسیة لألبناء ، أطروحة دكتوراه 

  صنعاء 

  :أھداف الدراسة

ھدفت الدراسة إلى التعرف على مدى التوافق الزواجي وعالقتھ بأسالیب المعاملة الوالدیة 
  :خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتیةوالصحة النفسیة لألبناء وذلك من 

ما مستوى التواقق الزواجي في األسرة الیمنیة ؟.١
ما أسالیب المعاملة الوالدیة األكثر شیوعًا و استعماًال بین األباء؟.٢
ما مستوى الصحة النفسیة لألبناء؟.٣
ما العالقة بین التوافق الزواجي و أسالیب المعاملة الوالدیة؟.٤
الزواجي و الصحة النفسیة لألبناء؟ ما العالقة بین التوافق.٥
الكشف عما إذا كانت ھناك فروق ذات داللة معنویة في الصحة النفسیة لألبناء تبعًا .٦

ألسالیب المعاملة الوالدیة؟
ما العالقة بین كل من التوافق الزواجي لألباء وأسالیب المعاملة الوالدیة والصحة .٧

:فردة ومجتمعةالنفسیة لألبناء تبعًا للمتغیرات اآلتیة من
.المستوى التعلیمي للزوجین !!



١٠

.عمر الزوجین!!
.فارق السن بین الزوجین!!
.عدد األبناء!!
.االختیار الزواجي!!
.عمل األم!!

  :عینة الدراسة

طالب وطالبة من الملتحقین بالصف األول ) ٣٠٠(أسرة ضمنت ) ٣٠٠(تكونت عینة البحث من 

  .وآبائھم وأمھاتھموالثاني الثانوي في ثمان مدارس خاصة وحكومیة ، 

  :نتائج الدراسة

  :كان من أھم نتائج البحث ما یأتي
أظھرت النتائج أن مستوى التوافق الزواجي أعلى من المتوسط الفرضي حیث كانت نسبة .١

من األزواج و الزوجات ضمن المستوى المتوسط للتوافق الزواجي ، و كانت %) ٦٨(
وى المرتفع ، بینما كانت نسبة من األزواج و الزوجات ضمن المست%) ١٥.٣(نسبة 

.ضمن المستوى المنخفض للتوافق الزواجي%) ١٦.٧(
.أن التوافق الزواجي لدى األزواج أعلى منھ لدى الزوجات .٢
أن األسلوب التسلطي ھو أكثر أسالیب المعاملة الوالدیة شیوعًا و استخدامًا من قبل الوالدین .٣

.مع أبنائھم 
صحتھم %) ١٧.٧(صحتھم النفسیة متوسطة ، ونسبة من األبناء %) ٦٨.٧(أن نسبة .٤

.من األبناء صحتھم النفسیة مرتفعة %) ١٤.٣(النفسیة مرتفعة ، بینما نسبة 
توجد عالقة موجبة بین التوافق الزواجي و الصحة النفسیة لألبناء ، فكلما ارتفع التوافق .٥

.الزواجي ارتفع مستوى الصحة النفسیة لألبناء
..ى التعلیمي للزوج و الزوجة كلما ارتفع مستوى التوافق الزواجي لدیھماكلما ارتفع المستو.٦
.ازدیاد عدد األبناء یؤدي إلى انخفاض مستوى التوافق الزواجي للزوجین.٧
كان المستوى التعلیمي للزوج و االختیار الزواجي أكثر المتغیرات إسھامًا في التوافق .٨

.الزواجي
أكثر المتغیرات إسھامًا في استعمال األسلوب  كان االختیار الزواجي وعدد األطفال.٩

الدیموقراطي و األسلوب التسیبي ، بینما كان مستوى تعلیم الزوج أكثر المتغیرات إسھامًا 
.في استعمال األسلوب التسلطي

عمر األب، المستوى التعلیمي : كانت اكثر المتغیرات إسھامًا في الصحة النفسیة لألبناء ھي.١٠
.زواجي ، عمل األم لألب ، االختیار ال

  

عبدالمؤمن شجاع /إعداد د -دراسة فقھیة قانونیة مقارنة  -تحدید سن الزواج  :الدراسة الثالثة
  ٢٠٠٨األستاذ بكلیة الشریعة والقانون جامعة صنعاء  -الدین 

  : تم في الدراسة أستعراض األتي 



١١

منھ وأضرار الزواج  ماھیة الزواج، ویتضمن تعریف الزواج وغایتھ والحكمة: المبحث األول
  .المبكر حسبما ورد في الدراسات الطبیة المتخصصة

تحدید سن الزواج في الفقھ والقانون ، وسوف نبین في ھذا المبحث موقف الفقھاء : المبحث الثاني
المتقدمین والمتأخرین من تحدید سن الزواج، وكذا موقف القانون الیمني والقوانین العربیة 

ة من ھذا الموضوع، وسوف نذكر الرأي الذي نراه جدیرًا بالترجیح بعد المناقشة واالتفاقیات الدولی
.لألدلة كما سنذكر أسباب الترجیح

  
: نتائج البحث

 الزواج والنكاح لفظان یطلقان على شيء واحد، وتعریفھ عند الفقھاء عقد وضع شرعًا لیفید
قصدًا على الوجھ المأذون فیھ حل استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل 

شرعًا، وحكمتھ عند الفقھاء حفظ النوع اإلنساني من الفناء، وتحقیق نعمة اهللا والتحصین 
التي نصت على أن ) ٦(للفروج، وقد عّرف القانون الزواج وبّین الحكمة منھ في المادة

ھ تحصین الزواج ھو ارتباط بین زوجین بعقد شرعي تحل بھ المرأة للرجل شرعًا وغایت
.الفروج وإنشاء أسرة قوامھا حسن العشرة

 یذكر المتخصصون أن للزواج المبكر قبل البلوغ أضرار بالغة أھمھا أحداث تغیرات
فسیولوجیة وھرمونیة في جسد الصغیرة تربك عملیة النمو لدى الصغیرة وتؤثر على 

ل النضج الجنسي صحتھا على المدى المتوسط والطویل، كما یترتب على الزواج قبل اكتما
الكثیر من المعاناة واآلالم والتمزق للفتاة الصغیرة والخوف الذي یؤدي إلى إصابتھا 
بأمراض نفسیة وعصبیة، كما یؤدي حملھا إلى إصابتھا بآالم الظھر والنزیف المستمر 
وفقر الدم والتھابات المھبل وآالم البطن والتسمم الحملي كما یحدث لھن اإلجھاض في 

یرة، كما أن موالیدھن یعانون من نقص الوزن ویتعرضون ألمراض كثیرة، وھذه أحیان كث
األمراض واألعراض تؤدي في أحیان كثیرة إلى ارتفاع نسبة الوفیات بین الزوجات 

.الصغیرات وموالیدھن حسبما تشیر إلیھ اإلحصائیات في ھذا الشأن
  قولھ تعالى َبَلُغوا النَِّكاَحَواْبَتُلوا اْلَیَتاَمى َحتَّى ِإَذا  ھو الذي یشترط البلوغ لغرض

الزواج، وقد اتفق الفقھاء المتقدمون في تفسیر ھذه اآلیة على أن المراد بالبلوغ في ھذه 
اآلیة ھو الصالحیة للزواج، واتفقوا أیضًا على أن بلوغ الزواج یكون إما بالسن وإما 

ذھب الشافعي والزیدیة إلى أن سن ولكنھم اختلفوا في قدر سن البلوغ فقد  -بالعالمات
في حین ذھب  �البلوغ ھو خمس عشرة سنة للفتى والفتاة معًا، وحجتھما حدیث ابن عمر 

أبو حنیفة والزمخشري والمالكیة إلى أن سن بلوغ الزواج ھو ثمان عشرة سنة للفتى وسبع 
 یتم إال في ھذه عشرة سنة للفتاة، وحجتھما أن بلوغ الزوجین یعني التمام والكمال، وذلك ال

  )١(َوال َتْقَرُبوا َماَل اْلَیِتیِم ِإلَّا ِبالَِّتي ِھَي َأْحَسُن َحتَّى َیْبُلَغ َأُشدَُّه السن لقولھ تعالى 
واختلف الفقھاء المتقدمون في بلوغ الزواج بالعالمات وھي االحتالم وغلظ الصوت 

نة والشارب واإلبط واخضرار وانشقاق أرنبة األنف وكذا نھود األنثى وإنبات شعر العا
وألن األمارات غیر مضطردة وغیر مستقرة وغیر منضبطة وتختلف . شارب الرجل

                                                
).١٥٢(سورة األنعام، آیة )١(
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باختالف األزمنة واألمكنة واألشخاص، ولذلك فإن الفقھاء یعتدون بالسن ألنھ منضبط أكثر 
  .من اعتدادھم بالعالمات لعدم انضباطھا

 على قولیناختلف الفقھاء المعاصرون في تحدید سن الزواج:
والالئي لم (إلى عدم تحدید سن الزواج واستدلوا بأدلة كثیرة منھا قولھ تعالى  األول یذھب

والمقصود بذلك ھن المطلقات الصغیرات وھذا یدل  على جواز زواج الصغیرة قبل ) یحضن
.من عائشة وھي بنت ست سنینصلى اهللا علیھ وسلم  الحیض وكذا زواج النبي

فقد ذھبوا إلى جواز تحدید سن الزواج، واستدلوا بأدلة كثیرة منھا أن : الثانيأما أصحاب القول 
  .الشریعة اإلسالمیة ال تمنع تحدید الحد األدنى للزواج

جمیع القوانین العربیة تحدد الحد األدنى للزواج عدا القانون الیمني
  م حیث تراجع ١٩٩٨كان القانون الیمني یأخذ بمبدأ تحدید سن الزواج قبل تعدیالت عام

وقد انفرد القانون الیمني في ھذا المسلك  –القانون عن ھذا المبدأ، وأجاز زواج الصغیر 
.بخالف القوانین العربیة التي تنص على مبدأ تحدید السن األدنى للزواج

  االتفاقیات الدولیة وھي اتفاقیة حقوق الطفل واتفاقیة سیداو اللتین وقعت علیھما الیمن
  .سنة للفتى والفتاة معًا) ١٨(ا توجبا تحدید الحد األدنى للزواج بـ والتزمت بھم
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  :صعوبات البحث 

أثناء إعداد ھذا البحث والذي أستغرق أقل من شھرین ، بالعدید من الصعوبات ولعل معظمھا ا مررن

 یرجع إلى طبیعة المرحلة الزمنیة التي تم فیھا إعداد ھذا البحث والتي یمكن وصفھا بضیق الوقت

الذي یمكن عمل فیھ بحث متكامل من جمیع الجوانب ؛ باإلضافة أن معظم المراجع كانت أوراق 

عمل تنقصھا بیاناتھا كمرجع مثل المكان التي قدمت ولمن قدمت وتاریخھا فھي تذكر عنوان الورقة 

  .وأسم مقدمھا فقط وبالتالي لم نستطیع األخذ منھا كمرجع أساسي

لعمل تأخذ من نفس المصدر مع التكرار للمعلومات الواردة أن معظم الدراسات وأوراق ا

الحدیدة ، (وعدم وجود دراسات حدیثة بإستثناء دراسة الزواج المبكر في الیمن في محافظتین 

  ). حضرموت 

إلى جانب ذلك تعارض الوقت مع شھر رمضان الكریم وخاصة ما یتمیز بھ الدوام في شھر 

  . رمضان في الیمن
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مفھوم الزواج المبكر وأسبابھ: الفصل األول 
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یعتبر الزواج الركیزه األسیاسیھ التي تقوم علیھ األسرة في أي مجتمع من المجتمعات وھو یمثل 

ضروره بیولوجیھ واجتماعیھ في حیاة االنسان ، فالزواج لدى االنسان ھو نظام اجتماعي 

ولكون المجتمع الیمني مجتمع ملتزم دینیا . قالیدیتأثربعددمن الجوانب كالدین واالعراف وعادات وت

واسالمیا فھو یعتبر الزواج واجبا دینیًا في المقام االول ًفھو نصف الدین باإلضافھ إلى إحصان 

  .الرجل والمرأه ضد اي خطأ قد یقعان فیھ 

او قبل  ومما نالحظھ ان معظم األسر الیمنیھ تقوم بتزویج أبنائھا في سن مبكره اما بمجرد بلوغھم

البلوغ وھذا مرتبط بالنظام الثقافي والقیم السائده في المجتمع ، والذي یعتبرون أن الزواج المبكر ھو 

  .صیانة من االنحراف واستكماًال لنصف الدین 

كما ان اراء الفقھاء في مدى القبول والرفض في الزواج المبكر مازال في اختالف خاصة ان 

ًا للزواج ، ولكن محاولة من المشرع في إصدار بعض القوانین والتي الشریعة اإلسالمیة لم تحدد سن

  . سیتم تناولھا في ھذا الفصل 

یعتبر الزواج المبكر عائق أمام أفراد المجتمع بشكل عام و المرأة بشكل خاص في المشاركة الفاعلة 

 الزواج المبكر،في التنمیة ، بحیث ال تذكر أي مشكلة من المشاكل االجتماعیة إال ولھا ارتباط ب
فأسباب الزواج المبكر متعددة منھا األسباب االقتصادیة و الثقافیة واالجتماعیة وبالتالي سنقوم بتقسیم 

: ھذا الفصل إلى مبحثین وھما كما یلي 

  مفھوم الزواج والرؤیة الشرعیة والقانونیة: المبحث األول 

  :وینقسم إلى 

مفھوم الزواج و مقاصده : المطلب األول 

  .الرؤیة الشرعیة والقانونیة للزواج المبكر: المطلب الثاني 

  أسباب الزواج المبكر: المبحث الثاني 

:وینقسم إلى   

األسباب االقتصادیة: المطلب األول  

األسباب االجتماعیة والثقافیة: المطلب الثاني 

  .األسباب القانونیة : المطلب الثالث 

  



١٦

  والرؤیة الشرعیة والقانونیةمفھوم الزواج : المبحث األول 

  
سنحاول من خالل ھذا المبحث تقدیم مساھمة متواضعة و ذلك بطرح مفاھیم الزواج المتعددة لغة و 

اصطالحًا ووجھات نظر مختلفة ، باإلضافة إلى مفاھیم الزواج المبكر وحكم الشریعة اإلسالمیة و 

ام بھما كونھما الموجھین األھم لحیاتنا و موقف القانون الیمني من الزواج المبكر حرصًا على االلتز

  .تأتي االتفاقیات الدولیة في المرتبة الثانیة

  
  مفھوم الزواج والزواج المبكر : المطلب األول 

ُیعد الزواج سنة من السنن الكونیة و التي شرعھا اهللا لخلقھ من أجل المحافظة على النوع وكذلك 

النسل ، باإلضافة إلى وجود التكامل بین الزوجین حیث نتطرق في ھذا المطلب إلى مفاھیم الزواج 

  . و الزواج المبكر وما ھي مقاصد الزواج 

  
  :مفھوم الزواج ومقاصده: أوًال

  :مفاھیم الزواج و التي یمكن استعراضھا كما یليتعددت 

:الزواج في اللغة .١

استعملت كلمة الزواج في اللغة العربیة بمعنى االقتران واالزدواج وكلیھما بمعنى واحد، 

فالزواج اقتران الشيء بشيء آخر ، كأن تقول زوجت الشيء بالشيء أي اقترانھ بھ وجعلتھما 

، كما أن كلمة الزواج وكلمة النكاح جاءت بمعنى واحد في ألفاظ  ٢زوجین بعد أن كانا منفصلین

َوَلا َتْنِكُحوا َما َنَكَح َآَباُؤُكْم ِمَن النَِّساِء ِإلَّا َما َقْد َسَلَف   :القرآن الكریم ، ومن ذلك قولھ تعالى

لََّقَھا َفَلا َتِحلُّ َلُھ ِمْن َبْعُد َحتَّى َفِإْن َط : ، وقولھ تعالى ٣ِإنَُّھ َكاَن َفاِحَشًة َوَمْقًتا َوَساَء َسِبیًلا

ِھ َوِتْلَك َتْنِكَح َزْوًجا َغْیَرُه َفِإْن َطلََّقَھا َفَلا ُجَناَح َعَلْیِھَما َأْن َیَتَراَجَعا ِإْن َظنَّا َأْن ُیِقیَما ُحُدوَد اللَّ

  .٤ُحُدوُد اللَِّھ ُیَبیُِّنَھا ِلَقْوٍم َیْعَلُموَن

مقترنین شكلین كانا أو نقیضین  نوالنوع من كل شيء ، وكل شیئی ھو الصنف: والزواج

كالرطب والیابس والذكر واألنثى واللیل والنھار والحلو "فھما زوجان، وكل واحد منھما زوج 
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١٧

َوَأْنَبَتْت ِمْن َوَتَرى اْلَأْرَض َھاِمَدًة َفِإَذا َأْنَزْلَنا َعَلْیَھا اْلَماَء اْھَتزَّْت َوَرَبْت  ،  قال تعالى  ٥"والمر

   . َ٧ َوُقْلَنا َیا َآَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّة  ، و قال تعالى   ٦  ُكلِّ َزْوٍج َبِھیٍج

:الزواج في االصطالح الشرعي.٢

ھو عقد یفید المتعة أو حل االستمتاع كل من الزوجین باآلخر على الوجھ المشروع و 

  .وجھ الشرعائتناسھ بھ طلبًا للنسل على 

  :مفاھیم عامة للزواج .٣

  :تعددت المفاھیم للزواج حیث نذكر منھا اآلتي 

یعرفھ أحد الباحثین بأنھ رابطة تقوم بین رجل وامرأة ینظمھا العرف والقانون !!

. ٨وترتب فیھا حقوق وواجبات تتعلق بالزوجین

.٩إال الموتارتباط الفرد بعالقة وظیفیة متبادلة قد الیمكن الخروج منھا  نفسیًا !!

ھو عبارة عن تزاوج منظم بین الرجال و النساء على حین یجمع معنى األسرة !!

بین الزواج واإلنجاب ، كما ھو نظام اجتماعي یتصف بقدر من االستمرار 

وھو الوسیلة التي یعمد إلیھا  المجتمع لتنظیم . واألمتثال للمعاییر االجتماعیة

. ١٠التزاوج الجنسي بین البالغینالمسائل الجنسیة وتحدید مسؤولیة صورة 

  

و استنادًا إلى ما سبق ترى الباحثات أن مفھوم الزواج  بأنھ عالقة منظمة بین الرجل والمرأة تتم 

من خالل عقد ینظمھ العرف والقانون یتحدد فیھا حقوق وواجبات الزوجین من اجل استمراریة 

  .الحیاة المقدسة والحفاظ على النوع البشري والنسل

  

  :مقاصد الزواج: ثانیًا

  :بالغة وغایات سامیة من أھمھا اآلتي ةحكموذلك للزواج الشریعة اإلسالمیة حثت على ا
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١٨

المحافظة على النوع اإلنساني وحفظ النسل وذلك بتلبیة حاجات النفس باألمومة واألبوة من .١

.١١ الدُّْنَیا اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزیَنُة اْلَحَیاِة  : خالل تكوین األسرة قال تعالى

سالمة المجتمع من االنحراف الخلقي من أجل المحافظة على األنساب والوقایة من األمراض .٢

المنقولة جنسیًا بغیاب الزواج الشرعي حیث شددت الشریعة اإلسالمیة العقاب لمن یرتكب ھذه 

ِمْنُھَما ِمَئَة َجْلَدٍة َوَلا َتْأُخْذُكْم ِبِھَما َرْأَفٌة الزَّاِنَیُة َوالزَّاِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد  الجریمة لقولھ تعالى

. ١٢ ِنیَنِفي ِدیِن اللَِّھ ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اْلَآِخِر َوْلَیْشَھْد َعَذاَبُھَما َطاِئَفٌة ِمَن اْلُمْؤِم

ؤدي إلى إراحة القلب وتقویتھ فذلك ی،  وتحصیل المؤانسة بین الزوجینالسكن الروحي والنفسي .٣

َوِمْن َآَیاِتِھ َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْیَھا َوَجَعَل  : ،  فقد قال تعالى على العبادة

.١٣}َبْیَنُكْم َمَودًَّة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك َلَآَیاٍت ِلَقْوٍم َیَتَفكَُّروَن

بالمسؤولیة لدى الزوجین كٌل فیما یخصھ وحصول التعاون فیما بینھما والقضاء تنمیة الشعور .٤

.على النزعة األنانیة لدیھما

  

  :مفھوم الزواج المبكر: ثالثًا

یعرف الزواج المبكر من الناحیة الطبیة والعلمیة بأنھ الزواج الذي یتم قبل اكتمال النمو والنضج 

السن التي یتم فیھا اكتمال النمو  UNCIFیونیسیف وحددت ال. الجسدي والنفسي خاصة للفتاة

وبناء على ذلك یعرف الزواج المبكر بأنھ الزواج . والنضج الجسدي والنفسي بأنھا سن الثامنة عشر

  . ١٤الذي یتم قبل سن الثامنة عشر

كما یعرفھ أحدى الباحثین بأن المعنى الحقیقي للزواج المبكر من الناحیة الطبیة والعلمیة ھو الزواج 

قبل البلوغ فبالنسبة للفتاة الزواج المبكر ھو زواجھا قبل الحیض ، وأما تسمیة من تتزوج قبل الثامنة 

مر الزواج مربوط بالبلوغ عشرة بأنھ زواج مبكر فھذا ال یستند إلى قاعدة علمیة أو قاعدة شرعیة فأ

والبلوغ عند الفتاة ھو الفترة الزمنیة التي تتحول فیھا الفتاة من طفلة إلى بالغة وخالل ھذه الفترة 

تحدث تغییرات فسیولوجیة وسیكولوجیة عدیدة والبلوغ لیس بحدث طارئ وإنما ھو فترة من الزمان 
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)٢(سورة النور آیة  ١٢
)٢١(سورة الروم آیة  ١٣
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١٩

أي وراثیة وعوامل معیشیة وصحیة وفي  قد تتراوح ما بین سنتین وست سنین ویرتبط بعوامل جینیة

  . ١٥آخر ھذه الفترة یحدث الحیض وعندھا تصبح الفتاة بالغة 

وعلى الرغم من موضوعیة اآلراء السابقة إال أنھ ینقصھا العمق في التحلیل للنظر لمسألة الزواج و 

لدى التي تنظر على البعد البیولوجي فقط و عدم التعمق في مسألة الزواج كمسئولیة اجتماعیة  

وكذلك  یھماالزوجین كٌل فیما یخصھ وحصول التعاون فیما بینھما والقضاء على النزعة األنانیة لد

ھو السكن الروحي والنفسي والعقلي لیس فقط في الشكل وإنما بالفعل ، فالبلوغ لدى اإلنسان 

وخاصة اإلناث لیس معیارًا للزواج وذلك لكون النضوج الجسدي والعقلي والنفسي لم یكتمل بعد وقد 

  .یحتاج إلى فتره من الزمن من أجل اكتمالھ

    

ھو الزواج الذي یتم قبل النضوج : ات بأن مفھوم الزواج المبكر و استنادًا لما سبق ترى الباحث

الجسدي و النفسي والعقلي لكل من الذكور و اإلناث أي انھ الزواج الذي یتم قبل سن الثامنة عشر 

ولوجیة لم تكتمل نموھا بعد أو ال السیسوخاصة للمرأة والتي تكون فیھا أعضائھا البیولوجیة و

  .ھا للحمل واإلنجابتزال ضعیفة من أجل تحمل
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٢٠

الرؤیة الشرعیة والقانونیة للزواج : المطلب الثاني 

المبكر
  

،  ١٦َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْیِن َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن : أقام اهللا نظام الكون على الزوجیة فقال تعالي

اإلنسان عن الحیوان بعقلھ وفكره فالغایة األساسیة من الزواج ھو التكاثر وبقاء األنواع وقد تمیز 

وروحھ ؛وان الزواج یدعم األمن النفسي واالستقرار الروحي ، كما یجلب لھ السعادة والسرور 

َوِمْن َآَیاِتِھ َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْیَھا َوَجَعَل َبْیَنُكْم َمَودًَّة   :وذلك في قولھ تعالى 

  .١٧  َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك َلَآَیاٍت ِلَقْوٍم َیَتَفكَُّروَن

وال یوجد في القرآن الكریم نص صریح  لم تحدد الشریعة اإلسالمیة سنًا معینًا بالسنوات لعقد الزواج

بل أجاز جمھور الفقھاء المتقدمین زواج الصغیر والصغیرة أي دون البلوغ ولكن  یحدد سن الزواج 

مثًال القوانین في المغرب  حددت سنًا للزواجعامة قوانین األحوال الشخصیة في البالد اإلسالمیة 

سنة لكل من ) ١٨(ھو  ١٨والعراق واإلمارات وُعمان وموریتانیا التي تحدید  سن أدنى للزواج 

) ١٠(سنة للفتى والفتاة، والسودان) ٢٠(سنة للفتى والفتاة، ولیبیا) ١٩(فتاة، والجزائرالفتى وال

سنوات للفتى والفتاة، في حین تذھب بقیة القوانین العربیة إلى التفاوت في تحدید سن الزواج بین 

) ١٥(سنة للفتى و) ١٧(سنة للفتاة، وفي الكویت) ١٧(سنة للفتى و) ١٨(الفتى والفتاة، ففي فلسطین 

سنة ) ١٦(سنة للفتى و) ١٨(سنة للفتاة، وفي مصر ) ١٥(سنة للفتى و) ١٦(سنة للفتاة، وفي األردن 

سنة للفتاة، ) ١٧(سنة للفتى و) ٢٠(سنة للفتاة، وفي تونس) ١٤(سنة للفتى و) ١٨(للفتاة وفي قطر

سنة للفتاة ) ١٦(سنة للفتى و) ١٨(سنة للفتاة، وفي الصومال) ١٥(سنة للفتى و) ١٨(وفي البحرین

 الحقًا فياألردن واألمارات ، ولكن القانون الیمني لم یحدد سن للزواج وسیتم تناول ذلك بالتفصیل 

  .القانون الیمني  

  

اإلسالمیةالشریعة :  وًالأ
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٢١

بل وتركت ذلك لمصلحة   اإلناث أولم تحدد سَن معین للزواج سوى للذكور  اإلسالمیةن الشریعة إ

وأن اشترط البعض البلوغ ، كون الزواج مسئولیة،ولظروف الزمان والمكان األفراد والمجتمعات 

ھو مودة ورحمة ویتطلب النضوج والوعي الكافیین ، والفتاه التي تتزوج  وواجبات ، والتزامات كما

تعاني بعد ذلك إلى النضج الكافي ، كما تفقد  وذلك ألنھا قبل سن البلوغ عادة ما تكون ھي الضحیة

إلى تزویج بناتھم  اآلباءمن أضرار الحمل المبكر ، إلى غیر ذلك من المشاكل ، كما یلجأ بعض 

كبیرة بما في ذلك من ظلم وطغیان وتجارة بھذه الفتیات من اجل  بأعمارالصغیرات إلى رجل 

الشرعیة ولكن من  الطمع في المال والجاه ومن ھذه الناحیة فأننا ال نشكك بھذا الزواج من الناحیة

 الطبیعة النتیجةوالتي تكون غالبَا الضحیة ھي الفتاه نفسھا أما بالطالق الذي یكون  اإلنسانیةالناحیة 

لعالقة غیر متكافئة ، والذي یخالف القاعدة الشرعیة ال ضر وال ضرار كون المستفیدین من تزویج 

  .١٩الصغیرات والقاصرات ھم طرفي العقد 

  :٢٠اصرون في تحدید سن الزواج بین مؤید ومعارض وسنستعرضھما في قولیناختلف الفقھاء المع

والالئي لم (یذھب إلى عدم تحدید سن الزواج واستدلوا بأدلة كثیرة منھا قولھ تعالى  األول

والمقصود بذلك ھن المطلقات الصغیرات وھذا یدل  على جواز زواج الصغیرة قبل ) یحضن

من عائشة وھي بنت ست سنین، كما أن السن لیس علیھ وسلم  صلى اهللالحیض وكذا زواج النبي 

ركنًا أو شرطًا في العقد، كما أن تحدید سن الزواج تقیید للمباح من غیر دلیل، وغیرھا من األدلة 

.المبینة تفصیًال في موضعھا 

فقد ذھبوا إلى جواز تحدید سن الزواج، واستدلوا بأدلة كثیرة منھا : أما أصحاب القول الثاني

أن الشریعة اإلسالمیة ال تمنع تحدید الحد األدنى للزواج، وأن اهللا سبحانھ وتعالى اشترط صالحیة 

الزوجین للزواج وھو البلوغ حتى تتحقق الغایات والحكم المبتغاة من الزواج وحتى یستطیع 

َواْبَتُلوا اْلَیَتاَمى َحتَّى بات ومسؤولیات الزواج وتبعاتھ، وقد ورد ذلك في قولھ الزوجان القیام بواج

، كما أن األطباء أصحاب الخبرة یذھبون إلى أنھ تترتب على الزواج قبل البلوغ ِإَذا َبَلُغوا النَِّكاَح 

اإلسالمیة تنص أضرار كثیرة تھدد سالمة وحیاة األم الصغیرة وولیدھا في آن واحد، وأن الشریعة 

  .على رفع الضرر وإزالتھ 
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٢٢

إن سن الزواج تحدده الشریعة والقانون في ضوء المسؤولیات والمھام المناطة باألشخاص، فصغیر 

السن ال یسأل عن تصرفاتھ حتى لو كان عامدًا، وكلما ازدادت ھذه األعباء والمھام والواجبات تزداد 

الشریعة والقانون ال یعتدا برضاء الصغیر أو عبارتھ  معھا السن المشترطة شرعًا وقانونا، كما أن

فكیف الزواج وھو من أقدس الروابط والعالقات وتترتب علیھ واجبات والتزامات  -في كل شيء 

  . جسیمة

  

  القانون الیمني : ثانیا 

ما إن القانون الحالي ھو ولید عدد من التغیرات والتعدیالت التي مر بھا  وقد جاء القانون موحدًا ل

م بتحدید سن ١٩٩٢كان في شطري الیمن قبل الوحدة ، على الرغم من أن القانون الصادر في 

سنة للذكر واألنثى وذلك كما جاء في القانون المدني باعتبار أن سن الرشد  ١٥الزواج قد حدد سن 

  .سنة كسن قانون یصلح بھا اجراء العقود ومنھا عقد الزواج  ١٥ھي 

  : وفیما یلي سیتم أستعراض المراحل التي مر بھا القانون حتى صار كما ھو حالیًا 

  : القوانین المحددة لسن الزواج قبل الوحدة 

على أن ) ٢٠(الذي كان ینص في المادة في المحافظات الشمالیة كان ھناك قانون األسرة 

ینفذ عقد الولي للبالغة إال  یشترط رضاء المرأة ورضاء البكر سكوتھا ورضاء الثیب نطقھا وال(

برضاھا ، وعقد ولي الصغیرة لھا صحیح شریطة موافقتھا عند الزفاف وال یجوز الخلوة بھا وال 

زفافھا وال الدخول بھا إال إذا بلغت سنًا ال تقل عن ست عشرة سنة ھجریة على أن تكون صالحة 

ل عن سنة وال تزید عن ثالث سنوات للوطء ، ویعاقب من یخالف أحكام ھذه المادة بالحبس مدة ال تق

  ). باإلضافة إلى أرش ما یكاد  یحصل لھا من جنایة وما یترتب على ذلك من غرامة

ھذا النص یظھر أنھ قد أجاز العقد على الصغیرة إال أنھ اشترط موافقتھا عند زفافھا، كما ھنا نجد و

  .أنھ قد قرر العقوبة الرادعة على من یخالف ذلك 



٢٣

م في المحافظات الجنوبیة والشرقیة یحدد السن ١٩٧٤انون األسرة الصادر عام في حین كان ق

، وھذا القانون ُیصرح بتحدید سن  األدنى للزواج بست عشرة سنة للفتیات وثماني عشرة سنة للفتیان

    .الزواج 

م حیث ١٩٩٢سنة ) ٢٠(م صدر قانون األحوال الشخصیة رقم ١٩٩٠وبعد إعادة توحید الیمن عام 

ال یصح تزویج الصغیر ذكرًا كان أو أنثى دون بلوغھ (من ھذا القانون على أن ) ١٥(المادة  نصت

حیث حدد ھذا القانون الحد األدنى للزواج دون تفرقة بین الفتى والفتاة و أخذ ھذا ) خمس عشرة سنة

الذي یحدد القانون بقول اإلمام الشافعي والزیدیة ولم یأخذ بقول أبي حنیفة والزمخشري والمالكیة 

  . سن الزواج للفتى بثماني عشرة سنة والفتاة بسبع عشرة سنة

تحدید سن الزواج لغت بصیغة أ) ١٥(م تم تعدیل المادة١٩٩٨و بموجب التعدیالت التي جرت عام 

م  ١٩٩٨بعد تعدیل ) ١٥(الذي كان من المبادئ المستقرة في القوانین الیمنیة، حیث نصت المادة 

عقد ولي الصغیرة بھا صحیح وال یمكن المعقود لھ من الدخول بھا وال تزف إلیھ إال بعد (على أن 

) صغیر إال لمصلحةأن تكون صالحة للوطء ولو تجاوز عمرھا خمس عشرة سنة وال یصح العقد لل

  . كان یمنع زواج الصغیر ھ، ألنقبل التعدیل ویعد ھذا النص تراجعًا عما كان مقررًا في النص 

  

  االتفاقیات الدولیة  : ثالثًا 

إن اإلجماع الدولي في العدید من والمؤتمرات والجلسات التي استعرض فیھا قضایا المرأة 

بمواضیعھا المختلفة أن ذكرت المرأة في عدد من أھداف بمواضیعھا المختلفة وقد كان من األھتمام 

  .التنمیة اإللفیة 

إن المواثیق والمعاھدات الدولیة والتي اقرھا مجلس االمم المتحدة  ما ھي إال نتیجة لدراسات واقعیة 

  .لألوضاع التي تعاني منھا المرأة في العدید من دول العالم وخصوصًا في الدول النامیة 

:تم استعراض االتفاقیات التي  تحدد سن الزواج وھي كاالتي وفیما یلي سی

  

اتفاقیة حقوق الطفل 



٢٤

/ ٥/ ١التي صادقت علیھا الیمن في  و م ١٩٨٩اعتمدتھا الجمعیة العامة لألمم المتحدة عام 

كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشرة ما لم یبلغ سن  (من  أن الطفل ) ١(تنص المادة  و م ١٩٩١

 .)ذلك بموجب القانون المنطبق علیھالرشد قبل 

اتفاقیة سیداو  

/ ٥/  ٣٠التي صادقت علیھا الیمن في ) سیداو(من اتفاقیة ) ١٦(من المادة ) ٢(تنص الفقرة    

ال یكون لخطوبة الطفل أو زواجھ أي أثر قانوني وتتخذ جمیع اإلجراءات ( م على أنھ ١٩٨٤

ن أدنى للزواج ولجعل تسجیل الزواج في سجل الضروریة بما في ذلك التشریعي منھا لتحدید س

  ).رسمي أمرًا إلزامیا

ومن ھذه االتفاقیات والتي اعتمدتھا الیمن ووقعت علیھا ، نجد أن المشرع الیمني قد تغافل عنھا 

.من قانون األحوال الشخصیة ١٥عند أجراء التعدیالت في المادة 



٢٥

  أسباب الزواج المبكر: المبحث الثاني 
  

إن الزواج المبكر في الیمن أخذ مساحة كبیرة من اھتمامات الصحافة ومنظمات المجتمع المدني 

بالرغم من أن ھذه الظاھرة منتشرة منذ األزل في جمیع األوساط االجتماعیة الممتدة وخصوصًا 

وبالتالي فقد عملت دراسات وأبحاث ) من حضر وریف (للفتیات ولكنھا تتفاوت من محافظة ألخرى 

ن الزواج المبكر لمعرفة االسباب والمبررات االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة التي تكمن وراء ع

الزواج المبكر والتي قد تكون بشكل أو بأخر سببًا مھمًا في حدوثھ ، وفیما یلي سنقوم بإستعراض 

  .في الصفحات التالیةابرز وأھم األسباب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ادیةاألسباب االقتص: المطلب األول 

  

ھناك العدید من األسباب االقتصادیة التي تؤدي إلى الزواج المبكر حیث ُتعد مشكلة الفقر ھي   

  :إحدى األسباب الرئیسیة ویمكن توضیح ذلك من خالل اآلتي

یعتبر الفقر ظاھرة اجتماعیة فھو یتأثر بتدھور األوضاع البیئیة في الیمن حیث تتفاوت نسبة  .١

تباین مستویات الفقر بین )  ١(أخرى وتعكس ھذه النسب جدول رقم الفقر من محافظة إلى 

من مدیریات الجمھوریة وھي المدیریات  ٦٢المدیریات وتزداد شدة وطأة الفقر في حوالي 

% ٥٠، وھناك مدیریات تصل فیھا نسب الفقر إلى %٢٠التي تزید فیھا نسبة الفقر عن  



٢٦

ثالث في (محافظتي الحدیدة وحضرموت  مدیریات منھا في ٦مدیریة ،  ٢٣فأكثر وعددھا 

٢١)كل منھما

  

  

  

  

  

  

  

یبین  نسبة المئویة لألسرة الفقیرة فقرًا حادا وفجوة في وحدتھا في محافظة الیمن ) ١(جدول رقم 
  :م١٩٩٩العشرین لعام 

  حدة الفقر  فجوة الفقر  نسبة األسر الفقیرة  المحافظة
  ١,٦  ٣,٣  ١٠,١  أمانة العاصمة

  ٤,٦  ٨,٥  ٢٣,٨  صنعاء
  ٢,٦  ٥,٤  ١٦,٦  عدن
  ٧,٥  ١٣,١  ٣٢,٩  تعز

  ٥,١  ١١,٠  ٣٣,٦  الحدیدة
  ٦,١  ١٠,٥  ٢٦,٥  لحج
  ٥,٧  ١٠,٥  ٢٨,٣  إب

  ٨,١  ١٣,٢  ٣٠,١  أبین
  ٣,٣  ٧٤,٣  ٢١,٨  ذمار
  ٧,٣  ١١,٥  ٢٥,٢  شبوة
  ١٤,١  ١٨,٨  ٢٩,٥  حجة

  ١٢,٥  ١٨,٣  ٣٥,١  البیضاء
  ٩  ١٦,١  ٣٨,٧  حضرموت

  ٤,٣  ٨,٢  ٢٣,٢  صعدة
  ٣,٦  ٧,٥  ٢٣,٢  المحویت

  ٣,٥  ٦,٢  ١٥,٤  المھرة
  ٤,١  ٦,٦  ١٥,٥  مأرب

  ٦,٨  ١٢,٥  ٣١,٤  الجوف
  ٣,٤  ٦,٥  ١٩,١  عمران
  ٦,٣  ٩,٥  ٢٠,٦  الضالع

  ٥٦ص  ١٩٩٩الجھاز المركزي لإلحصاء  ، التقریر الرئیسي لنتائج المسح الوطني لظاھرة الفقر،  –المصدر وزارة التخطیط والتنمیة 

                                                
  مرجع سابق –الزواج المبكر  ٢١



٢٧

كما أوضحت الدراسة حول الزواج المبكر في الیمن في محافظتي حضرموت ، الحدیدة لعام 

م أن الفقر ال یمثل السبب الرئیسي النتشار ظاھرة الزواج المبكر الذكور ، بل على العكس ٢٠٠٥

 من ذلك فإن توفر المال یمثل السبب األول الذي یدفع األسر للتزویج أوالدھا الذكور في سن مبكرة ،

على الرغم من ذلك فإن الفقر وتدني المستوى المعیشي یمثل السبب الرئیسي الذي یدفع األسر إلى 

تزویج بناتھا في سن مبكرة وذلك باعتبار أن الفتاه تمثل عبء مادي واجتماعي لألسرة بعكس 

  .الذكور یعتبرونھم أحد ھذه الموارد

رجال كبار السن أو متزوجین ساھم الفقر بشكل رئیسي في زواج الفتیات الصغیرات من -٢

ولدیة عدد من األبناء من زوجات سابقات حیث تفضل األسر الفقیرة تزویج بناتھا إلى 

.أغنیاء

تفضل األسر المیسورة عمومًا ذات الملكیة الزراعیة الكبیرة خاصًة إلى تزویج أبنائھا -٣

ا الذكور في المقابل وبناتھا في سن مبكرة فھي تدفع مھرَا قلیَال نسبیَا عند تزویج أبنائھ

.وداخل المنزل" الحقول"تحصل على أیدي عاملة إضافیة من أجل العمل خارج المنزل

ومراسم اإلعراس فتسعى  فھناك عالقة ارتباط بین الزواج المبكر والفقر فیما یتعلق بتكالی-٤

تزویج عدد من أبنائھا في یوم واحد أو مشاركة العرس مع بعض  ىاألسر الفقیرة إل

وذلك توفیرَا لنفقات العرس تفادیَا ) العرس الجماعي( رب أو أھل القریة في یوم واحد األقا

.للتكالیف الباھظة على الفرد الواحد

أن ھناك عالقة بین الفقر والزواج المبكر ، حیث " الزواج المبكر في الیمن "تبین دراسة -٥

ان ) وثمبح ١٧٣٨رجل من بین  ٢٨٥امرأة و٢٤٧(من المبحوثین % ٣٢,٩١أرجع 

وعلى العكس من ذلك ، . الزواج المبكر لألوالد الذكور یعود إلى توفر اإلمكانات المادیة

. فإن توفر اإلمكانات المالیة لدى األسرة ال یعد شرطَا ضروریَا لتزویج الفتاه في سن مبكرة

 ١٧٣٨لذلك  فإن سن زواج األوالد یتحدد بناءَا على القدرة على دفع المھر، فمن بین 

أن توفر المھر وتیسر األوضاع %" ٣٠,٦"مبحوثَا ومبحوثة  ٥٣٢وَث ومبحوثة یرى مبح

یساھم في رفع متوسط سن الزواج لألوالد الذكور وتمارس األسر الفقیرة ضغطَا كبیرا 

٢٢.على أبنائھا الذكور للبدء بالعمل قبل تزویجھم

أطفال لكل  ٦بلغت  زیادة معدل اإلعالة بسبب ارتفاع معدل الخصوبة الكلیة للمرأة حیث- ٦

امرأة وبالتالي ارتفاع متوسط عدد أفراد األسرة مما یترتب علیھ ارتفاع نسبة اإلعالة 
                                                

  مرجع سابق –  ٢٠٠٣ن الزواج المبكرفي الیم - عادل الشرجبي وأخرون  -  ٢٢



٢٨

وخاصة في ظروف الحالة االقتصادیة الصعبة التي تمر بھا الیمن وخاصة أن متوسط دخل 

م مما یؤدي إلى وجود فجوة اقتصادیة ناتجة عن العدد ٢٠٠٦لعام ) $٨٦٩(الفرد في السنة 

. لكبیر من األطفال وتدني دخل األسرة مما یجعل األسرة أكثر معاناةا



٢٩

  األسباب االجتماعیة والثقافیة : المطلب الثاني 

  

ال تزال العادات والتقالید تلعب دورًا مھمًا في حیاة األسرة في كل المناسبات االجتماعیة 

قد تتفاوت حدة العادات والحیاتیة بما في ذلك حیاة األسرة من زواج وانجاب وتنشئة ، و

  .والتقالید والمعاییر الثقافیة بتفاوت المستویات االجتماعیة والثقافیة بین الریف والحضر

إن الزواج واالنجاب وتكوین األسرة شأن عائلي ھام وقیمة اجتماعیة وأخالقیة كبیرة 

ثل وتحرص األسر التقلیدیة على تزویج االبناء وخاصة األناث في سن مبكرة، حیث تم

الثقافة الشعبیة جزءاًً أساسي بین أفراد المجتمع حیث ال یؤثر التعلیم في ھذا الجزء إال 

  . بقدر ضئیل ، حیث أن ھذه العادات والتقالید ھي موروث تتوارثة االجیال من القدم 

:ویمكن ذكر بعض االسباب االجتماعیة والثقافیة كما یلي  

وتمثل نسبة الحاالت الزوجیة%  ٤٣مبكرًا إلى أكثر من ترتفع نسبة األمیة بین المتزوجات

% ٦٥القفص الزوجي لتشكل المبكرة في الیمن لطفالت في عمر الزھور یجدن أنفسھن في

وتكشف نتائج دراسة أجریت. بالنسبة للمدن% ٣٥النائیة وفي المناطق الریفیة% ٧٠منھا 

انتشار الزواج دة أن نسبةمؤخرًا حول الزواج المبكر في محافظتي حضرموت والحدی

 ١٤٩٥لدى الرجال، وفقًا لقصص حیاة  %٦.٧و % ٥٢.١المبكر في أوساط النساء بلغت 

  ٢٣.البحثمن األزواج الذین شملھم

 ھناك عالقة بین النظم االجتماعیة العائلیة والزواج المبكر حیث أن المجتمعات التي تسود

وبناتھا في سن مبكر؛ بعكس العائلة النواة التي  فیھا العائلة المتمده تمیل إلى تزویج أبنائھا

فیھا توجھات مؤیدة لتأخیر سن الزواج و تعتبر األسرة الممتدة ھي النمط السائد  دتسو

للتنظیم األسرة في الیمن حیث ساھمت العدید من العوامل على استمرار ھذا النمط 

رة األزواج مما یجعلھم واستقراره ومن ھذه العوامل ما تمیزت بھ الیمن تاریخیا من ھج

على زوجاتھم وأطفالھم في منزل العائلة وبالتالي فقد كانت العائلة تتكون من  ھأكثر طمأنین

األباء واألبناء المتزوجون واألحفاد ویضاف أحیانا األحفاد المتزوجین الذین یقیمون في 

.منزل واحد

                                                
  الزواج المبكر في الیمن ، مرجع سابق  ٢٣
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ات التعداد العام بین حجم األسرة على مستوى كل محافظة حسب بیان) ٢(جدول رقم 
  .م ٢٠٠٤للسكان والمساكن 

  )أسرة/فرد(متوسط عدد أفراد األسرة   المحافظات
  ٧  إب

  ٧,٥  أبین
  ٦,٩  أمانة العاصمة

  ٨,٥  البیضاء
  ٦,٥  تعز

  ٧,٢  الجوف
  ٧,٦  حجة

  ٦,٢  الحدیدة
  ٨,٣  حضرموت

  ٧,١  ذمار
  ٨,٨  شبوة
  ٨,١  صعدة

  ٧,٨  صنعاء
  ٦,٥  عدن
  ٦,٩  لحج

  ٨,٦  مأرب
  ٧,٢  المحویت

  ٦,٢  المھرة
  ٨,٢  عمران
  ٧,٨  الضالع
  ٧  ریمة 
  ٧,١  اإلجمالي

  .م٢٠٠٤بیانات التعداد العام للسكان والمساكن  –الجھاز المركزي لالحصاء : المصدر 

یتضح من الجدول السابق أن محافظة شبوة أحتلت المرتبة األولي ومحافظة مأرب في المرتبة 

في المرتبة الرابعة من حیث  ٨,٢في المرتبة الثالثة محافظة عمران الثانیة ومحافظة البیضاء 

كبر متوسط عدد أفراد األسرة كما یالحظ أن ھناك أرتباط بین شدة ورسوخ البنى والتنظیمات 

.القبلیة من جانب وكبر متوسط عدد افراد األسرة من جانب أخر

 ھناك عالقة قویة بین النظم القرایبة والزواج المبكر والتي غالبا ھي السبب الواضح في

عملیة الزواج المبكر حیث ان بعض األسر وفي اإلطار القرابي قد تزف الفتاة إلى القریب 
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سنة وقد یكون اقل على اعتقاد ان ھذه األبنة الصغیرة  ١٤-١٢لھا عند عمر قد یصل إلى 

بالوحشة أو الغربة،  روال خوف علیھا فھي في إطارھا العائلي وھي لن تشعلن تبتعد بعیدا 

وذلك من رأي ان الزواج من األقارب أكثر رحمة وحمایة ولحمھ وأمنا للبنت من رجل 

كما انھ یصونھا ویصرف علیھا وذلك ) القریب أولى من الغریب(غریب حیث یقول المثل 

ج من نفس الطبقة التي تنتمى إلیھا األسرة من باب حرص كبیر من األسرة أن یكون الزو

الخ وبالتالي فإنھ ال یتطلب عنا في السؤال عن المتقدم .... مثل السادة ، والقبائل ، المزاینة 

  .فھو قریب ومن نفس الطبقة االجتماعیة 

ویبدوا أن الزواج القرابي یعد إطارًا ھامًا عند تلك األسر التي ما تزال متمسكة بالعادات 

  .قالید والنظم العائلیة والمتمدة على االعتبارات االجتماعیة والثقافیة والت

 إن تعقیدات الواقع و الحیاة االجتماعیة أوجدت العدید من األسباب المرتبطة بالزواج المبكر

  :والنوع االجتماعي وھي كاآلتي

oساعد القلق بشأن عفة المرأة لذلك ینظر أن تأخر سن الزواج عامل من العوامل التي ت

.على تھدید النظام األخالقي للمجتمع

o احتكار الرجال على عملیة اتخاذ القرار المتعلقة بالزواج أو الطالق حیث یعتبر

األسلوب الوالدي في االختیار للزواج و تزویج األبناء ، إنما ھو یؤكد االعتبارات 

.معاییر االجتماعیة االجتماعیة و الثقافیة و المصالح العائلیة وعلى األبناء االمتثال لل

o كما أن اختیار الزواج وإتمامھ ال یزال یتم وفقًا للعادات والتقالید والنظم االجتماعیة

والثقافیة والتي یسیطر علیھا األھل ومعظم الزیجات تتم دون استئذان أو استشاره كافیة 

أكد الدین  وقد. لھا وقد تشعر الفتاة خطبتھا وقرب زفافھا من خالل أمھا أو أحد أقاربھا 

اإلسالمي الحنیف على رضاء واستئذان الفتاة بالزواج عن عائشة رضي اهللا عنھا قالت 

یارسول اهللا أن إبي ونعم اإلب ھو ، : جاءت فتاه إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقالت: 

أني قد أجزت ما : فجعل األمر إلیھا ، فقالت :زوجني أبن أخیة لیرفع بي خسیستھ قال

رواه . ولكني أردت أن تعلم النساء أن لیس لألباء من أمور بناتھم شيء صنع إبي ،

  .البخاري 

وروى أبن عباس أن خذامًا أبو ودیعة أنكح أبنتھ رجًال فأتت النبي صلى اهللا علیھ وسلم  

فاشتكت إلیھ أنھا أنكحت وھي كارة ، فأنتزعھا النبي صلى اهللا علیھ وسلم من زوجھا ، 

  .التكرھوھن: وقال 
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حكم الرجال على تحركات النساء والفتیات الشابات وھذا أداء بدوره إلى الحد من قدرة ت

ومنعھن من . النساء على التمتع بحقوقھن االقتصادیة واالجتماعیة والقانونیة والمھنیة 

االلتحاق بأعمال ومھن خارج األعمال الزراعیة و التجاریة لألسرة مما أدى إلى محدودیة 

.الفتاة من التعلیم الحركة و حرمان 

 حیث أنھ ینظر . أھمیة دور المرأة كأم و زوجة في إطار العائلة تفوق أھمیة دورھا كابنة

إلى أن دور األبنھ مرحلة انتقالیة في حیاة المرأة أما بالنسبة لألبن فإنھ یعتبر عضوًا مشاركًا 

.في المجتمع بناًء على قدراتھ الفردیة

ماعیة على تفضیل الذكورة وھذا یؤثر علیھم من خالل رغبتھم في تستند عملیة التنشئة االجت

إثبات رجولتھم من خالل سعیھم إلى القیام بأدوار الذكور البالغین وھذا ینعكس على رغبتھم 

.في الزواج المبكر والقیام بدور اآلباء في سن مبكرة

 ھناك اتجاھات ومعتقدات تؤدي إلى الزواج المبكر منھا:

o مبكرًا خوفًا من تمردھن على قیم العفاف والطھارة وذلك بھروبھا مع زواج الفتاة

  .من ترید أن تتزوجھ

oبسبب وجود عرض للزواج من قبل شخص غني.

o النصیب.

o اإلھمال من قبل أفراد األسرة.

o التخلص من الفتاة.

oتوسیع و تعظیم فترة اإلنجاب للمرأة.

oالخوف من العنوسھ.

o المسئولیة في سن مبكرةدفع األوالد إلى تحمل.

oتتمثل الفرحة األولى لألسرة عند زواج أبنائھا وھم في سن مبكرة.

 إن العادات والتقالید تلعب دورًا في عدم تثقیف الفتاة بحقوقھا وواجباتھا الزوجیة ، والتي

تقدم لھا المعلومات الصحیحة وتوفر الظروف المناسبة من أجل تھیئتھا لبناء حیاه زوجیة 

.سعیدة
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 التثقیف الخاطئ عبر وسائل اإلعالم حول الحیاة الزوجیة حیث تصور أن الحیاة الزوجیة

، بالتالي تصطدم الفتاة عند  بھي حیاه خالیھ من المشاكل تغلب علیھا العاطفة أكثر مما یج

.المترتبة على الزواج وما یترتب علیھ من المشاكل تدخولھا الحیاة الزوجیة والمسؤولیا

عي وتثقیف عن الثقافة الجنسیة حسب الشریعة اإلسالمیة ، في أصول عدم وجود و

.المعاشرة الزوجیة  لكال من الزوجین مما تؤثر على عالقاتھما الحیاتیة والزوجیة 

 معظم األسر الیمنیة تعتبر الزواج المبكر ھو ضمان وصیانة لشرف العائلة حیث یقول المثل

فَا من تعرضھن لالنحراف أو التحرش الجنسي زوج بنت الثمان وعلى الضمان ؛ وذلك خو

أو تحاشیا للنقد الموجة من اآلخرین أو معایرة األسر بأن االبنة غیر مرغوبة، أو خوفًا من 

أن تصبح االبنة عانس حیث أن قیمة الشرف واحدة من أھم القیم في المجتمعات التقلیدیة ، 

أھم المؤشرات التي یتم من  و تمثل عالقات الزواج والسلوك الجنسي والعاطفي كأحد

خاللھا الحكم على شرف األسرة، لذلك فإن األسرة تعمل على تحدید قواعد الزواج وضبط 

السلوك الجنسي والعاطفي لنسائھا بما یتفق مع توجھات منظومة القیم االجتماعیة ویتم ذلك 

.من خالل وسائل عدیدة أھمھا التنشئة االجتماعیة 

ة لوجود بعض المفاھیم السائدة لدى األسر حول ضرورة زیادة عدد الرغبة في التكاثر نتیج

تكاثروا تناسلوا فأني مباھي بكم األمم " أفراد األسرة لقول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

، وبالتالي "تزوجوا الولود الودود"یوم القیامة وكذلك قول الرسول صلى اهللا علیھ وسلم  

.مرار نسب األسرة وضمان عدم انقطاع نسبھاضمان زیادة عدد الموالید  واست

 یعتبر المجتمع الیمني مجتمع محافظ بعاداتھ وتقالیده حیث أن معظم األسر ترفض تأخر سن

الزواج للفتاه مما یدفعھم إلى التفاخر بالزواج من فتاه صغیرة وھذا ما یؤكد على فترة 

" . العزوة"رغبة في وجود أسرة كبیرة الحجم  اخصوبتھ

لثقافة السائدة في مجتمعنا النظرة المسلطة على الفتاه بمجرد بلوغھا سن العاشرة، حیث من ا

تبدءا القیود بإحاطتھا من كل الجھات ولذلك یسارع األھل لتزویجھا ألول طالب بحجة سترة 

.الفتاة والحفاظ على شرف العائلة 

 المبكر وخاصة للفتاة التي  عامل مھمًا في الزواج" فقدان األب واألم والعائل" یعتبر الیتم

تمر بظروف صعبة عندما التجد من یعولھا وبالتالي فھي تبقى عند أحدى األقرباء وتعمل 
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لدیھم كخادمة في البیت مھضومة حقوقھا أو یتم تزویجھا في سن مبكرة وذلك من أجل 

.الحفاظ واالستئمان علیھا من أي مكروه قد یحصل لھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  األسباب القانونیة :المطلب الثالث 

إن القانون ھو اآللیة التي یتم على أساسھا تنظیم العالقات البشریة ، فھو المنظم و المیسر و     

المؤید و المعارض ألي فعل أو حدث خاصة أن القانون الیمني مستمد من روح الشریعة اإلسالمیة 

لتي السمحاء كونھا الركن األساسي للقانون حیث وجدت االجتھادات التي یمكن حل المشاكل ا

  .یواجھھا المجتمع حسب تطور المجتمعات وتعقید القضایا و المشاكل 

إن المشرع یراعي عند سند القوانین و اللوائح المنظمة لحیاة اإلنسان و یراعي خصوصیتة 

  .والبیئة و العادات و التقالید و االعراف السائدة في المجتمع 

ت التي یمكن استغاللھا و التي ساھمت إن القانون الیمني الیزال یعاني من القصور و الثغرا

حیث )  الزواج (بشكل كبیر في انتشار ھذه الظاھرة و خاصة قانون األحوال الشخصیة المتعلق ب

  :   حیث ینص على اآلتي ) ١٥(م المادة ١٩٩٨صدر قانون األحوال الشخصیة لعام 



٣٥

تزف إلیھ إال بعد أن تكون عقد ولي الصغیرة بھا صحیح وال یمكن المعقود لھ من الدخول بھا وال (

  . )صالحة للوطء ولو تجاوز عمرھا خمس عشرة سنة وال یصح العقد للصغیر إال لمصلحة

  :وبالتحلیل للنص السابق یمكن استنتاج اآلتي 

Ï!! والصغیرة على وجود مصلحة  النص القانوني النافذ یصرح بصحة زواج الصغیرإن

  .ولكنھ لم یحدد نوع المصلحة ومن یحدد ھذه المصلحة ولمن

Ð!! نجد أن المشرع الیمني قد شجع على الزواج المبكر باستدالل أنھ أنقص السن األدني

للزواج وأن المشرع لم یعتبر ھذه النصوص عیبًا تشریعًا وإنما أعتبرھا میزة تشریعیة 

  .تجة عنھابرغم من كل المشاكل النا

Ñ!! إن اإلجراءات المتبعة في عقد الزواج وغیاب الصفة القانونیة لكاتب العقد ، وكذلك عدم

وجود إلزام كاف لمعرفة موافقة المرأة عند إجراء العقد یساعد على إرغام الكثیر من 

.الفتیات على الزواج دون موافقتھا

Ò!!شكل سریع وجديعدم وجود آلیة فاعلة لتفعیل و متابعة و تطبیق القوانین ب.

Ó!! عدم وجود اإللزام القانوني إلجراء عقد الزواج عبر جھة رسمیة و بإثبات قانوني

  .بالنسبة للعمر على أن یتحمل األب و الزوج بتبعیة المخالفة لھذا القانون 
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  آثار الزواج المبكر: الفصل الثاني 
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الفتیات الصغیرات بالبؤس ن ظاھرة الزواج المبكر ظاھرة تقضي على الكثیرات من إ

تتعرض لھ من آثار سواء صحیة واجتماعیة واقتصادیة؛ فمثًال من  والحرمان من الطفولة وذلك لما

الناحیة الصحیة تتعرض الفتاة الصغیرة للكثیر من المخاطر الناجم عن الحمل واإلنجاب وذلك لعدم 

مھات ھن أمھات صغیرات قدرة تحمل جسدھا الصغیر على تحمل ذلك حیث أن معظم وفیات األ

  .السن ؛ باإلضافة إلى المخاطر التي تتعرض لھا الفتاة والمؤدیة إلى تدھور صحتھا

  

أما من الناحیة االقتصادیة إن تفضیل الرجل  بالزواج من فتاة صغیرة السن و ذلك باعتبار 

لخصوبة أن فترة خصوبتھا طویلة مما سوف تنجب لھ الكثیر من األطفال أي زیادة في معدل ا

المؤدي إلى زیادة في معدل اإلعالة الكلیة و اإلعالة االقتصادیة وھذا ما یؤثر على ضغط في 

  .الخ....اجتماعیًا ، صحیًا " الخدمات  المقدمة 

  

أما من الناحیة االجتماعیة یعتبر التسرب من التعلیم أحدى أسبابھ الزواج المبكر فالفتاة 

الحقوق وھو التعلیم و بالتالي زیادة في نسبة األمیة و خاصة عندما تتزوج تترك أو تحرم من أبسط 

بین اإلناث ومن جانب آخر نستطیع القول بأن ھناك زیادة  في معدالت الطالق بین الصغیرات وھذا 

ناتج عن وجود خلل في العالقة الزواجیة و من خالل ذكر بعض ھذه اآلثار الناجمة عن الزواج 

    .فصیل في ھذا الفصل المبكر سنتناولھ بنوع من الت

  

إن للزواج المبكر الكثیر من االنعكاسات السلبیة على مستوى الفرد واألسرة والمجتمع منھا 

مرحلة ھامة ) سنة  ١٨ – ١٣( االجتماعیة واالقتصادیة والصحیة ؛ حیث تعتبر فترة ما بعد البلوغ 

الجسم یصاحبھ تغیرات في المرحلة بنمو سریع في  هجدا من مراحل نمو جسم الفتاة  وتتمیز ھذ

مالمح جسم الفتاه باإلضافة إلى التغیرات النفسیة والعاطفیة واالجتماعیة والتي تكون الفتاه في ھذه 

المرحلة لم تصل إلى مرحلة النضج النفسي والعاطفي  الذي یجعلھا قادرة علي تقدیم الرعایة المثلى 

  .٢٤ألطفالھا
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٣٨

  اآلثار الصحیة: المطلب األول 

  

إن الزواج المبكر لھ انعكاساتھ السلبیة على صحة الفتاه بشكل عام وفي مرحلة الحمل 

  : واإلنجاب بشكل خاص حیث تتعرض لمخاطر الحمل واإلنجاب وھذا ما سنتناولة بالتفصل

 ھناك عالقة طردیة بین األزواج الصغار والعالقة الجنسیة حیث تتأثر الفتیات المتزوجات

نة بالعدید من المتغیرات الفسیولوجیة والسیكولوجیة أثناء مرحلة س) ١٨-٨(في سن مبكرة 

تشیر إلى تنظیم األسرة لألمومة المأمونة ، الوقایة من  . (النمو أو البلوغ فالصحة اإلنجابیة

إلتھابات الجھاز التناسلي ، الوقایة من األمراض المنقولة جنسیًا ، الرعایة الصحیة لألم قبل 

اء الحمل والتوعیة والتثقیف الصحي للمرأة والرجل بكل مجاالت الوالدة وبعدھا وإثن

  ) .الصحیة اإلنجابیة

حیث تعتبر من أھم عناصر الصحة اإلنجابیة ھي وجود عالقات جنسیھ مریحة وآمنھ 

األول فسیولوجي من خالل اكتمال :أمرین أساسیین  بومشبعھ لكال من الزوجین وھذا یتطل

وھذا عكس الواقع . والداخلیة للزوجین وقدرتھما على أداء وظائفھمااألعضاء التناسلیة الخارجیة 

حیث أنھ یتم فیھ زواج الفتیات والفتیان قبل النضوج الفسیولوجي والسیكولوجي مما یؤثر على 

حیاتھم الزواجیة فیما بعد ، وقد یكون السبب الرئیسي لعدم التوافق في حیاتھم الزوجیة ودلیل على 

  . امة عدم التفاھم بصفھ ع

أن سوء التوافق الجنسي سواء كان سببًا أو نتیجة یعد من اھم "  ٢٥وكما ترى جباري 

المشكالت الزواجیة ، ومھما یكون من ذھاب بعض الكتاب إلى أن الجنس عرض ولیس سببًا 

للخالفات الزواجیة ، إال أن ما ال شك فیھ ھو أنھ عندما ال تشبع حاجات الزوجین الجنسیة فإن 

د ینشأ بینھما وقد یكون ذلك ألسباب أخرى إال أن السبب الكامن ھو عدم اإلشباع الجنسي الخالف ق

، وھذا ما قد یضاعف أسباب النفور والكراھیة فیصبح ما كان محتمال من المشكالت البسیطة غیر 

محتمل وذلك الن الخالف الجنسي بین الزوجین قد یزرع بذور التوتر الوجداني والصراع النفسي 

كما ترى أیضا أنھ ال وجود للحیاة الجنسیة المثالیة فما . یكون في مقدور أحدھما تحمل األخر فال 

  . یجوز أن یكون مشبعًا لزوجین قد یكون محبطًا أو غیر مشبع لغیرھما

                                                
مرجع سابق ٧٤، صجباري  ٢٥     



٣٩

كما ال یمكن أغفال فارق السن بین الفتاه الصغیرة وزوجھا الذي یكبر عنھا سنا قد یؤثرفي 

  . لزوجین وبالتالي تنعكس تأثیرھا السلبي على عالقتھما الزوجیة العواطف والمشاعر بین ا

كما یؤثر الزواج المبكر في نمو جسم  الفتاه الصغیرة و التي تحتاج إلى تغذیة متوازنة من أجل 

غیر أن في الیمن تتزوج . الخ ... مساندتھا لنمو جسمھا فھي تحتاج إلى البروتین والفیتامینات

سن مبكرة مما یلقي على جسمھا العبء وخاصة عند حملھا األول والذي الفتیات الصغیرات في 

  :یتطلب إلى تغذیة لألم والجنین كما یمكن تلخیص المشاكل التي تمر بھا األم الصغیرة وھي كاالتي

الجھل بمبادئ النظافة الشخصیة ونظافة الجھاز التناسلي مما یؤدي إلي مشاكل مثل انتشار -١

.تأخر الحمل ، انتشار األكیاس وقد یؤدي على المدى البعید إلى العقمااللتھابات المھبلیة ، 

كما أكدت أحدى الدراسات في الیمن إن الفتیات المتزوجات في سن مبكرة غالبا ما تعاني -٢

من حالھ صدمھ في اللیلة األولى وكذلك تعاني معظمھن من حاالت نزیف ویتم عمل خیاطھ 

.لھن في المستشفیات 

االنیمیا الحادة كما بینت معظم الدراسات واالبحاث الصحیة أن معظم النساء سوء التغذیة و-٣

الیمنیات في فترة الحمل ال تراعي في غذائھا المتوازن أثناء فترة الحمل وخاصة عندما 

تصاب بالغثیان، مما یجعلھا غیر قادرة على األكل بشكل سلیم ومتوازن وبالتالي یؤثر على 

  .صحتھا سلبًا

تیات الآلتي یحملن في سن مبكرة إلى والدة مبكرة وذلك بسبب عدم اكتمال یتعرضن الف -٤

االعضاء التناسلیة للفتاه وعدم قدرتھ على تحمل الجنین باإلضافة إلى تدخل األطباء من 

أجل المحافظة على حیاة األم قد یؤدي إلى حدوث الوالدة المبكرة ، باإلضافة إلى ما تعانیة 

فة وقلة الوزن  والتقزم وذلك نتیجة اإلنجاب في سن مبكرة وذلك المرأة الیمنیة من النحا

ألنھا تمنح الجنین غذائھا مما یعرقل النمو الجسدي لھا وبالتالي تتحول إلى امرأة متقزمة في 

.الطول كونھا لم تأخذ حقھا في النمو الجسدي

ة للجنین ویعتبر اختناق الجنین في بطن األم وذلك للقصور الحاد في الدورة الدمویة المغذی-٥

ارتفاع ضغط الدم من أھم األسباب لوفیات األمھات أثناء الحمل والوالدة حیث تكون 

مصاحبة بظھور زالل في البول وتورم في جسم األم وھو ما یعرف بتسمم الحمل و ھو 

و الالتي یحملن ألول مرة فمرض        ) سنة ١٩ -١٣( یكثر بشدة في األمھات الصغیرات 

یھاجم األم الصغیرة بصورة عنیفة تؤدي إلى إعیاء الجنین و في حاالت كثیرة  تسمم الحمل

  .تؤدي إلى وفاة األم أو الجنین أو كلیھما معًا



٤٠

وقد فسر العلماء ھذا إلى عدم إكتمال نضوج األعضاء التناسلیة لألم بسبب صغر سنھا 

م نضوج و اتزان وعدم قدرتھا على مواكبة التغیرات الفسیولوجیة المصاحبة للحمل و عد

  .االوعیة الدمویة بصفة خاصة 

تتعرض الفتاه إلى والدات متعثرة واالجھاض المتعدد الناتج لخلل في الھرمونات االنثویة  -٦

أو لعدم تأقلم الرحم على عملیة حدوث الحمل " والتي تفرز بمعدالت أقل من المفروض" 

تحدث نزیف مھبلي یتبعھ مما یؤدي إلى حدوث أنقباضات رحمیة متكررة من شأنھا أن 

.التخلص من الجنین

یعتبر النزیف ما قبل الوالدة نتیجة انفصال المشیمة وذلك بسبب ضغط الدم العالي أو  -٧

وجود المشیمة في الرحم تسبق الجنین وھي تحدث بكثرة في األمھات صغیرات السن مما 

.یؤدي إلى زیادة نسبة  وفیات األمھات

تجد صعوبة في خروج رأس الجنین وذلك  ١٨-١٢ة من سن عند ما تحمل الفتاه الصغیر-٨

لعدم وجود تناسق بین حجم رأس الجنین مع حجم فتحة الحوض لعدم اكتمال النمو والنضج 

.للحوض في ھذا السن مما یؤثر ذلك في العظام والعمود الفقري

الدم  القیصریة لألمھات صغیرات السن وذلك ناتج عن ارتفاع ضغط تارتفاع نسبھ الوالدا-٩

أي (وانفصال المشیمة وعدم تناسق حجم رأس الجنیین مع حجم الحوض والمجى بالمقعد 

  ".  مرجل"وما نسمیھ بالعامیة )  خروج الرجل قبل الرأس



٤١

  اآلثار االقتصادیة: المطلب الثاني 

یعتبر الزواج المبكر عائقًا لعجلة التنمیة وذلك ما یترتب علیھ من اإلنعكاسات  االقتصادیة            

  : السلبیة والتي یمكن ذكرھا كما یلي 

 تأنیث " أشارت معظم الدراسات أن الزواج المبكر یعد من األسباب الرئیسیة لفقر المرأة

بكر والفقر من خالل أن معظم الفتیات وذلك نتیجة األثر المباشر للزواج الم" الفقر

المتزوجات في سن مبكرة یكن من أسر فقیرة حیث تعمل األسرة على إزاحة جزء من 

العبء االقتصادي عند  تزویج الفتاه وكما أكدت الدراسات أن توفر اإلمكانیات المادیة 

  .لألسرة لیس شرطًا ضروریًا لتزویج الفتاة في سن مبكرة

فقر في العقد األخیر أدى إلى ترك الفتیات للتعلیم أما بسبب عجز األسرة إن ارتفاع نسبة ال

عن دفع المصاریف أو الخوف من العنوسة حیث أن بعض الشباب قد تركوا التعلیم بحثًا 

.عن العمل خصوصًا في األریاف وبالتالي  عدم تفضیلھم بالزواج من فتاه متعلمة

م ودخول سوق العمل مما یعطل المجتمع طاقاتھ إن الزواج المبكر یعیق المرأة من التعلی

النسویة و یحرم المرأة من العمل و اإلبداع  وھي بذلك تكون أكثر عرضة للفقر حیث ال 

یكون لدیھا خبرات أو مھارات تّدر مردود مالي یساعدھا على النھوض باألسرة من دائرة 

.الفقر

 سنة ) ٤٩-١٥(في سن االنجاب موالید لكل أمراة  ٦زیادة في معدل الخصوبة حیث بلغ

والذي بدوره یؤثر في زیادة عدد السكان عن الموارد المتاحة في البلد وھذا یترتب علیھ 

  . مشاكل اقتصادیة واجتماعیة وزیادة عبء االعالة الكلیة واالقتصادیة واالجتماعیة 

  

  اآلثار االجتماعیة: المطلب الثالث 

إن الزواج المبكر لھ آثار سلبیة على الفتاه الصغیرة حبث یجعلھا تتحمل مسئولیات أكبر           

مما یؤثر على مستوى حیاتھا العامة ) ال یكلف اهللا نفسًا إال وسعھا : ( من طاقتھا قال تعالى

   -:والخاصة ، ونذكر من أھم ھذه اآلثار مایلي

كبیرة ال تقدر على تحملھا مما  تاإن الزواج المبكر یعرض الزوجة الصغیرة لمسؤولی

یؤدي إلى تركھا للتعلیم وحرمانھا من أھم عنصر للحیاة وھو العلم والذي حث علیھ دیننا 



٤٢

اإلسالمي في أول سورة نزلت على رسولنا الكریم  محمد صلى اهللا علیھ وسلم حیث قال 

  .٢٦ اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق : اهللا تعالى 

 الزواج المبكر إلى عدم قدرة تحمل المسؤولیة في سن مبكرة من الزوجین بما یترتب یؤدي

  .علیھ عدم القدرة على تنظیم األسرة والتخطیط لحیاة مستقره 

 كما أكدت بعض الدراسات أن الفتیات المتزوجات في سن مبكرة غالبا ما تعاني صدمھ

افة الجنسیة ،والتي یعتبر من العیب اللیلة األولى و ذلك لفقرھا لبعض المعلومات عن الثق

كما تعتبر مصادر الثقافة الجنسیة األم ) الغیر متزوجات (الحدیث عنھا أمام الفتیات 

والصدیقات وزمیالت الدراسة ، ولكنھ ال یتم إال في سن متأخرة وكذلك عدم تثقیف الفتاة 

  .بحقوقھا وواجباتھا الزوجیة

ماعي والعاطفي والخبرة تكون نتیجتھا الطالق وذلك إن العالقات التي ینقصھا النضج االجت

ال زالت تصاحبھا تغیرات نفسیة وعدم ثبوت انفعاالتھا " صغیرة السن " ألن الفتاة المراھقة 

باإلضافة إلى ما یتركھ الطالق من آثار نفسیة . وعواطفھا وھذا یؤثر على العالقة الزوجیة 

بالتالي شعورھا بفقدان الثقة بنفسھا وتقدیرھا على الفتاة باعتباره موقف فشل في زواجھا و

.لذاتھا

 تحرم الفتاة المتزوجة في سن صغیرة من بناء شخصیتھا االجتماعیة فتصبح مھزوزة و

شعورھا بالضعف و النقص تجاه اآلخرین و خاصة الرجل والذي یمثل الزوج و األخ و 

ھا ضعیفة تجاه المواقف و تصبح االبن ،فھي ال تستطیع أن تنتقد أو تحتج و تشعر دائمًا بأن

عاجزة عن إدراك بأنھا األمور من حولھا مما یجعلھا تھمل جمیع جوانب الحیاة و یكون 

االھتمام بالبیت و األطفال مما یشعرھا بالحرمان بما یدور من حولھا و خاصة عندما تنظر 

أصبحت المرأة  إلى العالم من حولھا عن طریق ما تراه في وسائل اإلعالم المختلفة و كیف

  . و كیف ھي منغلقة على ذاتھا مما یزید من انكسارھا في الحیاة

                                                
)١(سورة العلق آلیة   ٢٦



٤٣

  :الخـــاتمــــــة

في  -خاصة  - یعتبر الزواج المبكر أحد المشكالت االجتماعیة التي تعانیھا الفتاة الیمنیة              

األریاف و التي ال تزال مستمرة ھذه العادة راسخة و تضرب بجذورھا إلى زمن لیس بالقریب 

اسة إلى بلوغ ویرجع ذلك إلى العادات والتقالید واألعراف و الثقافة المتوارثة حیث سعت ھذه الدر

  : جملة من األھداف و التي تحققت وھي كاآلتي 

توضیح مفھوم الزواج و الذي یعاني من قصور في معاینة فھمة للبناء األسري حیث -

استعرضت بعض المفاھیم المختلفة و استنادًا علیھا ترى الباحثات بأن مفھوم الزواج ھو 

نظمھ العرف والقانون یتحدد فیھا عالقة منظمة بین الرجل والمرأة تتم من خالل عقد ی

حقوق وواجبات الزوجین من اجل استمراریة الحیاة المقدسة والحفاظ على النوع البشري 

و كذلك أیضا بالنسبة للمفھوم الزواج المبكر حیث ترى  الباحثات بأن مفھوم .  والنسل

ي لكل من ھو الزواج الذي یتم قبل النضوج الجسدي و النفسي والعقل: الزواج المبكر 

الذكور و اإلناث أي انھ الزواج الذي یتم قبل سن الثامنة عشر وخاصة للمرأة والتي تكون 

فیھا أعضائھا البیولوجیة والسیكولوجیة لم تكتمل نموھا بعد أو ال تزال ضعیفة من أجل 

  .تحملھا للحمل واإلنجاب

فقد تم تحلیلھ حیث أن  أما بالنسبة للھدف الثاني وھو تحدید و تحلیل أسباب الزواج المبكر-

ظاھرة الزواج المبكر ظاھره مركبة من حیث األسباب إال أن أبرز ھذه األسباب تتركز في 

الجوانب االقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة و القانونیة حیث أثبتت الدراسة أن ھناك عالقة 

ذا ما یثبت ارتباط طردي باألوضاع االقتصادیة و االجتماعیة المتدنیة لبعض األسر وھ

صحة الفرضیة التي أستندت علیھا الدراسة إذا أن ظاھرة الزواج المبكر ھي متفشیة في 

أوساط األسر الریفیة الفقیرة وذات المستویات االقتصادیة و الثقافیة و االجتماعیة المتدنیة  

ذلك و النغفل األسباب القانونیة التي وجدت فیھا القصور و الخلل في نصوصھا القانونیة و 

بعدم وجود نص صریح یوضح تحدید سن الزواج  او لمن تكون ھذه المصلحة وعدم وجود 

ا النص بمعنى أنھ كلما كان المستوى االقتصادي و الثقافي   نص بعقوبة من یخالف ھذ

و االجتماعي لألسر متدنیًا كلما كانت ھذه األسر أكثر عرضة للوقوع في فخ ھذه الظاھرة 

.ت خصوصا في تزویج الفتیا



٤٤

أما بالنسبة للھدف الثالث فقد أوضحت الدراسة اآلثار الصحیة متمثلة في ارتفاع نسبة -

الوفیات لألمھات أثناء الوالدة وتعرضھا لمخاطر الحمل و الوالدة في سن مبكرة وذلك 

.الخ من األمراض األخرى ....نتیجة عن النزیف الحاد و األنیمیا 

وتتمثل في انتشار الطالق المبكر لفتیات صغیرات في السن و أما بالنسبة لآلثار االجتماعیة -

كذلك زیادة في نسبة األمیة بسبب تسرب الفتیات من التعلیم و كذلك حرمانھا من بناء 

.شخصیتھا االجتماعیة فتصبح ضعیفة و مھزوزة 

جتمع أما بالنسبة لآلثار االقتصادیة فیعتبر الزواج المبكر مؤدیًا إلى إھدار طاقات نصف الم-

و ذلك من خالل عدم اشراك المرأة في مجاالت التنمیة و ومجاالت الحیاة المختلفة بشكل 

.عام ذات المردود المالي مما یوسع دائرة تأنیث الفقر 

  

  :االستنتاجات

مفھوم الزواج و الزواج المبكر ال یزال یعاني من قصور في معاینة فھمھ للبناء األسرى و .١

.احھأركانھ وأسس و قواعد إنج

یعتبر الزواج المبكر أحدى المشاكل االجتماعیة التي یعاني منھا  المجتمع الیمني و تعانیھا .٢

.الفتاة الیمنیة خاصة في األریاف 

 ن ظاھرة الزواج المبكر في الیمن تضافرت فیھا العدید من العوامل منھا االقتصادیة،ا.٣

.الثقافیة ،االجتماعیة 

والد التي یتطلب منھم األأكثر دفعا لتزویج بناتھا في سن مبكرة بعكس ة الفقیر سرإن األ.٤

  .جل قدرتھم على الزواج أ العمل في سن مبكرة من

في حالھ فقدان عائل (الفقر بین النساء المتزوجات في سن مبكرة  ثارتفاع نسبة تأنی.٥

.)األسرة

. اختیار شریك حیاتھاید ولي األمر بحیث تحرم من حق زواج للفتاة بسلطھ اتخاذ قرار ال.٦

یؤدي الزواج المبكر إلى عدم قدرة تحمل المسؤولیة في سن مبكرة من الزوجین بما یترتب .٧

. التخطیط لحیاة مستقره و علیھ عدم القدرة على تنظیم األسرة

  .مشجع للزواج المبكر ثقافي في المجتمع الیمني یعتبر ن الموروث الإ.٨



٤٥

ج الزوجة مع أفضلیھ أن یكون اكبر بعدد بین الزوتمع على وجود فارق عمري تفضیل المج.٩

.من السنوات 

حوال ھ في قانون األبتعدیالت )١٥(رقم یعاني القانون الیمني من قصور وخاصة المادة .١٠

ریح لعقوبة لمن عدم وجود نص ص، و الشخصیة والتي لم تحدد بشكل صریح سن الزواج

.یخالف نص القانون

جم عن الزواج المبكر فیھا اآلثار الصحیة واالجتماعیة ھناك العدید من اآلثار التي تن.١١

  .واالقتصادیة

یعتبر الزواج المبكر للفتاة وھو صیانة لھا من االنحراف والتحرش الجنسي الذي قد .١٢

.تتعرض لھ 

مھات صغیرات في السن وذلك لتعرضھا للعدید من ارتفاع نسبة الوفیات لألمھات من أ.١٣

    .. الخ...ا النزیف الحاد واألنیمیا الحادة بكرة ومنھالمخاطر الحمل والوالدة في سن م

منھا على سبیل  انتشار الطالق المبكر لفتیات صغیرات في السن وذلك یعود لعدة أسباب.١٤

جي أو عدم وجود عدم معرفتھا بالحقوق الزوجیة،عدم وجود التكامل الزوا الحصر الالمثال 

  .التوافق الزواجى 

دى نتائج الزواج المبكر وبالتالي زیادة نسبة األمیة في یعتبر التسرب من التعلیم أح.١٥

  .المجتمع 

إن الزواج المبكر یؤدي إلى إھدار وتعطیل طاقات نصف المجتمع وھى المرأة وذلك من .١٦

.التنمیة ذات المرود الماليخالل عدم إشراكھا في مجاالت 

  

  

  :التوصیات      

األجھزة المركزیة (إن المجتمع الیمني یتأثر بالجوانب الدینیة فالبد من الدولة أن تعمل -١

على توعیة وتثقیف المرشدین وخطباء المساجد والمشایخ واألعیان بأضرار ) والمحلیة

الزواج المبكر على الفتاه الصغیرة وعلى األسرة وعلى المجتمع وھذا لھ تأثیر إیجابي 



٤٦

ك لما لھؤالء من سلطة ونفوذ في تغییر بعض الثقافات السائدة في ألفراد المجتمع وذل

. المجتمع 

المطالبة بتعدیل قانون األحوال الشخصیة من قبل المنظمات الحكومیة والمنظمات الغیر -٢

الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني من أجل إیجاد نص یحدد سن الزواج على أن تكون 

مو الجسدي والنفسي للفتاه وكذلك التعلیم األساسي بحیث سنة حتى یتم فیھ اكتمال الن) ١٨(

یكون لدیھا القدرة على المحافظة على أسرتھا واالستفادة من الجوانب الصحیة والوعي 

الكافي لممارستھا في حیاتھا الزوجیة دون ضغوط أو سیطرة، وإیجاد نص قانوني صریح 

بنتھ في سن مبكر ما قبل السن أ(ینص على وجود عقوبة وغرامات لولي األمر الذي یزوج 

،باإلضافة إلى اإللزام )المحدد في القانون أو للقاضي الذي یعقد لزوج بزوجة صغیرة السن

.القانوني إلجراء عقد الزواج عبر جھة رسمیة و بإثبات قانوني بالنسبة للعمر

ظاھرة العمل على إجراء دراسة میدانیة في جمیع محافظات الجمھوریة لتحدید مدى انتشار -٣

. الزواج المبكر على مستوى الجمھوریة 

وضع سیاسة إعالمیة تھدف إلى خلق وعي لدى أفراد المجتمع وذلك من خالل وسائل -٤

اإلعالم المقرؤة والمسموعة واإللكترونیة من أجل توضیح أضرار الزواج المبكر، كذلك 

الفئات إنزال قصص صغیرة أو منشورات إلیصال فكرة خطورة الزواج المبكر إلى 

، باإلضافة إلى عرض مسلسالت اجتماعیة تحكي عن ) ١٨-٨(المستھدفة في الفئة العمریة 

مأساة فتیات تزوجن في سن مبكرة وما تلقینھ من معاناة في حیاتھن و ذلك من أجل توعیة 

الشباب و الشابات عن اآلثار السلبیة التي تنتج عن الزواج المبكر وخصوصًا في فترة 

اب المبكر ، باإلضافة إلى تبني برامج توعیة لآلباء و األمھات حول أضرار الحمل و اإلنج

أخصائیین  –أطباء ( الزواج المبكر الصحیة و االجتماعیة و النفسیة من قبل المتخصصین 

وتنفیذ حمالت توعویة یتم التركیز فیھا على توضیح )أخصائیین اجتماعیین –نفسیین  –

كر والذي توضح أن الزواج المبكر قد یؤدي إلى الفقر، العالقة بین الفقر والزواج المب

وتثقیف الفتیات والفتیان من خالل المناھج المدرسیة بالصحة اإلنجابیة وكذلك وسائل تنظیم 

. األسرة 

  .التعلیم اإلجباري إلى مرحلة معینة یكتمل فیھا نمو الفتاة بیولوجیًا و نفسیًا وعقلیًا-٥

  



٤٧

  



٤٨

  :قائمة المصادر
  

.الكریم و السنة النبویةالقرآن .١

:وثائق منشورة.٢

 الجھاز المركزي لإلحصاء  -م ٢٠٠٤بیانات التعداد العام للسكان والمساكن.

 ،الجھاز المركزي  ١٩٩٩التقریر الرئیسي لنتائج المسح الوطني لظاھرة الفقر
.لإلحصاء 

:الرسائل العلمیة .٣

والصحة  ةبأسالیب بالمعاملة الو الدیبلقیس محمد جباري ، التوافق الزواجي وعالقتھ -

.م٢٠٠٣جامعة صنعاء  –دراسة نفسیة تطبیقیة في المجتمع الیمني  –النفسیة لألبناء 

:كتب  .٤

زواج والعالقات االسریة ، دكتورة سناء الخولي ، كلیة التربیة جامعة اإلسكندریة ،  -

.دار النھضة

اللجنة  –اإلسالم ومناھضة العنف ضد المرأة - زاید محمد جابر ، عایش علي عواس-
.م٢٠٠٥الطبعة الثانیة دیسمبر –الوطنیة للمرأة 

 –المجلس القومي للسكان القاھرة  –الكتاب المرجعي  –مشروع االعالم السكاني -
.وحدة االنتاج االعالمي

:التقاریر و الدراسات.٥

ة حمد ، حسینة القادري ، نجاة صائم ، أحمد العمري ، اشراق د عادل الشرجبي ، نوری-

  -  اإلریاني ، بلقیس ابواصبع ، إنطالق المتوكل ، محمد القیادي ، شوقي القاضي

بحث معلوماتي لحملة مناھضة الزواج المبكر في محافظتي  - الزواج المبكر في الیمن

.دراسات النوع االجتماعي والتنمیة –. حضرموت والحدیدة 



٤٩

مقدمة لمؤتمر المرأة الفلسطینیة و / حسام الدین عفانھ ، الزواج المبكر،دراسة موجزة

.٢٥/٤/٢٠٠٠-٢٤حدیات األسرة المعاصرة المنعقد في جامعة النجاح الوطنیة ت

 أبتسام محمد الظفري ، الزواج المبكر والتعلیم ، اللجنة الوطنیة للمرأة.

صائم، الزواج المبكر، أوراق العمل المقدمة للمؤتمر الوطني األوللمناھضة العنف  نجاة

.ضد المرأة

  اللجنة الوطنیة للمرأة -عفاف محمد الحیمي، الزواج المبكر وأثاره االجتماعیة.

 ٢٠٠٥/مارس –ملخص أوراق عمل المؤتمر الوطني الثالث للمرأة .

:مقاالت .٦

ینایر ) ٤(مجلة شیماء النصف سنویة العدد  -م الطفولة زواج الصغیرات إجھاض ألحال-
.م ٢٠٠٦



٥٠

:مقاالت في دوریات.٧

نصف سنویة،  –مجلة علمیة محكمة  –جامعة عدن ، مجلة العلوم االجتماعیة واالنسانیة  -

. م ،  دار جامعة عدن للطباعة والنشر٢٠٠٤اغسطس  –مایو  ١٤المجلد السابع ، العدد 

تصدر عن صندوق األمم المتحدة للسكان بالتعاون مع مشروع إدماج  حیاتنا مجلة دوریة -

  .)١(العدد . األنشطة السكانیة في مجال الشباب 


