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  :مقدمة

الزواج الركيزة األساسية اليت تقوم عليه األسرة يف أي جمتمع من اجملتمعات، وهو ميثل ضرورة بيولوجية 
ات وخيتلف الزواج لدى اإلنسان عنه لدى الكائنات األخرى، يف أنه لدى الكائن. واجتماعية يف حياة اإلنسان

 يف حني أنه لدى اإلنسان نظام اجتماعي Mate)(احلية بيولوجي حبت ويطلق عليه يف العادة توالف أو تزاوج
  .يتأثر باجلانب االجتماعي من دين، وأعراف وعادات وتقاليد، أكثر مما يتأثر باجلانب البيولوجي
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. االلتزامات املترتبة عليهولذلك يرجع اختالف نظام الزواج من جمتمع إىل آخر يف خصائصه، ودوافعه، و

موجود لدى مجيع اجملتمعات اإلنسانية البدائية  ) Marriage(فالزواج 
  )19:،ص1988الساعايت،.(واملتحضرة

كما أنه يعترب . واجملتمع اليمين بوصفه جمتمع إسالمي، يعترب الزواج واجباً دينياً يف املقام األول، فهو نصف الدين
  .خطأإحصان للرجل واملرأة ضد أي 

وأن كانت بعض األسر تبالغ . ولذلك حترص معظم األسر اليمنية على تزويج أبنائها مبجرد بلوغهم سن الزواج
يف ذلك وتقوم بتزويج أبنائها يف سن مبكرة وقبل وصوهلم إىل السن اليت تؤهلهم لتحمل تبعات الزواج 

  .  ومسئوليته
 اليت تستحق البحث والدراسة، فبالرغم أهنا تعد قيمة  ويعترب الزواج املبكر يف اجملتمع اليمن من الظواهر

اجتماعية حمببة تنتشر بشكل واسع سواء يف الريف أو احلضر وذات عالقة وثيقة بنظام القيم السائد يف اجملتمع 
اليمين، الذي ينظر إيل الزواج املبكر باعتباره صيانة من االحنراف واستكماال لنصف الدين، وكثرة احلديث 

  .اهرة هلا انعكاسات سلبية تؤثر على حياة األفراد بشكل خاص وعلى اجملتمع وتنميته بشكل عامعنها كظ
ففي الغالب يتم ذكر الزواج .  إال أن املالحظ أن الزواج املبكر مل يدرس كظاهرة بشكل علمي وموضوعي
كل خاص عن املشاركة الفاعلة املبكر باعتباره من األسباب اهلامة اليت تعيق أفراد اجملتمع بشكل عام واملرأة بش

يف التنمية فال تكاد تذكر أي مشكلة من املشاكل اليت يعاين منها اجملتمع اليمين إال وجاء ذكر الزواج املبكر 
فيها فعلى سبيل املثال مشكلة ارتفاع نسبة األمية بني النساء، أو مشكلة ارتفاع معدل وفيات األمهات 

خلصوبة وغريها من املشاكل اليت تقف حجر عثرة أمام تنمية اجملتمع واألطفال، أو مشكلة ارتفاع معدل ا
 . وتطوره

فكما هو معروف أن اليمن تصنف بأهنا دولة منخفضة الدخل وفقا لتقرير األمم املتحدة للتنمية البشرية حيث 
الدولية واحمللية ، كما تشري التقارير واملسوحات $340ال يتجاوز إمجايل الناتج احمللي للفرد الواحد يف اليمن 

  :إىل أن من أهم املشاكل امللحة اليت يعاين منها هي
، ) لكل امرأة7.4(ومعدل اخلصوبة الكلي %) 3.5(ارتفاع معدل النمو السكاين حيث يبلغ .1

  .وهو من أعلى املعدالت على مستوى العامل
  مولود حي1000 لكل 94.8ارتفاع نسبة وفيات األطفال دون سن اخلامسة حيث تبلغ  .2
 .  مولود حي100.000 وفاة لكل 351ارتفاع نسبة  وفيات األمهات حيث تبلغ  .3
تدين مستوى اخلدمات االجتماعية األساسية فاخلدمات الصحية على سبيل املثال ال تغطي سوى  .4

من السكان مع تركزها يف املدن الرئيسية، والذين حيصلون على مياه مأمونة يشكلون % 50
  .احلضرمن السكان وتركزون يف % 36

 سنة فأكثر وفقا 15من قوة العمل للفئة العمرية % 11.5ارتفاع معدل البطالة حيث بلغت  .5
  ملسح القوى العاملة

  تدهور قيمة العملة الوطنية .6
  .كما أن املشاكل اليت يعاين منها االقتصاد قد أدت إىل تفاقم حدة الفقر يف اجملتمع .7
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 يأيت الزواج املبكر من أهم األسباب اليت تؤدي إىل ومن مث فعند مناقشة املشاكل السابقة بشكل مفصل،

فارتفاع معدل النمو السكاين واخلصوبة يف اجملتمع، يأيت الزواج املبكر كأهم سبب يف هذه . تفاقم تلك املشاكل
  .وكذلك عند مناقشة بقية املشاكل. املشكلة

من خالل  التعرف على بعض ويف هذه الدراسة سوف نلقي الضوء على  ظاهرة الزواج املبكر يف اليمن 
املؤشرات واجلوانب ذات العالقة هبذه الظاهرة وذلك من خالل اإلحصاءات ونتائج واستخالصات عدد من 
الدراسات  واوراق العمل والتقارير والقوانني اليت تناولت ظاهرة الزواج املبكر يف اليمن، وبالتايل حماولة 

يات واملقترحات اليت قد تفيد يف معاجلة هذه الظاهرة املتشعبة الوصول إىل خالصة عامة لذلك وعدد من التوص
  اجلوانب واآلثار

  :متوسط العمر عند الزواج األول- 1
)  سنوات فأكثر10(   تشري إحصاءات النوع االجتماعي إىل أن نسبة املتزوجني من إمجايل السكان 

ساء والرجال يالحظ أن نسبة أما على مستوى الن. على مستوى اجلمهورية ولكال اجلنسني% 46بلغت 
الزواج عند النساء أعلى منها عند الرجال وهذا يعود إىل أن النساء يتزوجن يف أعمار أصغر من أعمار الرجال 

وان كانت هناك . على التوايل% 44، %48وإىل ظاهرة تعدد الزوجات وقد بلغت النسبة للنساء والرجال 
  .بعض الفروق يف النسبة بني الريف واحلضر

 وفيما يتعلق مبتوسط العمر عند الزواج األول تشري اإلحصاءات إىل أن هناك تغري يف متوسط العمر ما بني عام 
  واجلدول التايل يوضح متوسط العمر عند الزواج األول2001م، وعام 1981

 1981 1994 2001 
 25.35 24.8 22.2 ذكور
 21.94 20.7 17.6 إناث

اجلهاز املركزي لإلحصاء )(40:،ص1994:اجلهاز املركزي لإلحصاء)(33:،ص2001اجلهاز املركزي لإلحصاء (
  )70:،ص1984

نالحظ من اجلدول السابق أن هناك تغرياً قد طرأ على متوسط العمر عند الزواج األول يف اجملتمع اليمين حيث 
  م2001 وعام 1981أن هناك ارتفاع يف متوسط سن الزواج لدى كل من الذكور واإلناث ما بني عام 

) 1996(ويف دراسة عن منظومة القيم واملعارف االجتماعية املتعلقة بتنشئة ودور املرأة الريفية اليمنية 
سنة لكال اجلنسني، وبلغ ) 17.4(قام هبا العودي وآخرون كشفت عن أن متوسط العمر عند أول زواج بلغ 

منظومة القيم واملعارف .(للرجالسنة )20.9(سنة للنساء، يف مقابل )15.9(متوسط العمر عند أول زواج 
  )13:،ص1996االجتماعية،

سنة يف مقابل )17.6(وتشري بعض املصادر إىل أن متوسط عمر الفتيات عند الزواج يف احلضر يبلغ 
  )Colburn. 2002. p129.( سنة يف الريف)15.9(

دمت إىل املؤمتر الثاين  ويشري القباطي يف ورقة عمل عن االجتاهات الدميوغرافية يف اجلمهورية اليمنية ق
إىل أن انه بالرغم من ارتفاع متوسط عمر النساء عند الزواج األول إال أنه ) 1996(للسياسات السكانية 

مازال يف األعمار اخلطرة للحمل املبكر أي أقل من سن العشرين وهذا مما يؤدي إىل ارتفاع نسبة اخلصوبة بني 
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القباطي، (والذي يعترب من أعلى املعدالت يف العامل. 1994 عام  مولود يف7.4اإلناث حيث بلغ هذا املعدل 

1996،3-4.3(  
ومن خالل اإلحصاءات السابقة ميكننا القول أن هناك تغري إجيايب قد حصل يف متوسط العمر عند الزواج األول 

قد يصل إىل يف اجملتمع اليمين، إال انه ما يزال متوسط منخفض سواء عند الذكور أو عند اإلناث  مع فارق 
  . قرابة األربع سنوات

  :مدى انتشار الزواج املبكر يف اجملتمع اليمين- 2
وعن مدى انتشار ظاهرة الزواج املبكر يف اجملتمع اليمين  فان األرقام تشري على  وجود هذه الظاهرة  

 صغرية عن نسبة يف اجملتمع اليمين كما أن األرقام تشري كذلك إىل ارتفاع نسبة النساء املتزوجات يف أعمار
 :الرجال  وكما يتضح من اجلدول التايل

  
 الرجال النساء الفئات العمرية

10-19 75 25 
20-24 68 32 
25-29 58 42 
30-34 55 45 
35-39 55 45 

40-44 
51 49 

45-49 50 50 
50-54 49 51 
55-59 40 60 
60-64 31 69 
+65 25 75 

 )37:،ص2001اجلهاز املركزي لإلحصاء ،(
 

وهي أعلى نسبة من %  75 سنة قد شكلت 19-10ويالحظ من اجلدول السابق أن  الفئة العمرية 
وهي أقل نسبة من الفئات % 25الفئات العمرية األخري  يف حني أن نفس الفئة العمرية من الرجال قد بلغت 

  .العمرية الباقية
كر للفتيات قد يكون يف كثري من األحيان من  ونرى يف هذه املؤشرات اإلحصائية داللة على أن  الزواج املب

  .رجال يكربوهنن يف العمر وليس من نفس الفئة العمرية
كما أن اإلحصاءات تشري كذلك إىل النسبة الغالبة من النساء يتزوجن وهن يف سن اخلامسة عشر  حيث ميثلن 

ة عشر سنة بل أن النتائج تشري إىل من إمجايل النساء يف الفئة العمرية من أقل من مخس عشر سنة إىل مثاني% 48
منهن قد تزوجن أكثر من مرة  واجلدول التايل يوضح التوزيع النسيب للنساء اللوايت سبق هلن % 13حوايل 



 

 94

                                                                                                                                            
-وفقاً لنتائج املسح الدميوغرايف لصحة األم والطفل-الزواج حسب العمر عند الزواج وعدد مرات الزواج

 م79الدورة الثانية 
 عدد مرات الزواج

  األولالعمر عند الزواج

 أكثر من مرة مرة واحدة

 العدد %

>=15 87.1 12.9 100.0 4941 
16-17 94.4 5.6 100.0 2535 

+18 93.2 6.8 100.0 2931 
 10407 100.0 9.4 90.6 اإلمجايل

 احلضر

>=15 86.3 13.7 100.0 1186 
16-17 96.3 3.4 100.0 589 

+18 93.1 6.9 100.0 841 
 2616 100.0 9.2 90.8 ايلاإلمج

 الريف

>=15 87.4 12.6 100.0 3754 
16-17 93.8 6.2 100.0 1947 

+18 93.2 6.8 100.0 2090 
 7791 100.0 9.4 90.6 اإلمجايل

  )125:،ص2001اجلهاز املركزي لإلحصاء ،(
حيث يشكلن  سنة وأقل 15 يالحظ من اجلدول السابق أن الزواج املبكر ينتشر بني الفئة العمرية 

. منهن قد تزوجن أكثر من مرة% 13 سنة كما أن 18-15=<من إمجايل الفئات العمرية من  % 48
واملالحظ كذلك أن النسبة تتقارب بني الريف احلضر فيما يتعلق بانتشار ظاهرة الزواج املبكر بني  النساء حيث 

منهن قد تزوجن % 9ن حوايل  سنة قد تزوجن ملرة واحدة وأ18-=15<من النساء يف األعمار% 91أن 
  .أكثر من مرة

ن وقد بني املسح . سنة11-10 سنة أو أقل فإننا نتوقع أن تبدأ من سن 16عندما نقول : ويعلق أحدهم بالقول
يف عمر % 56 سنة و14-10من النساء تزوجن بني % 24.6م أن 2000القاعدي للصحة اإلجنابية عام 

من يف الزواج املبكر يف حد ذاته ولكن يف احلمل واإلجناب واملشكلة أكثر خطورة ال تك.  سنة15-19
  )    19:،ص2003احلوري،.(املتكررين

وفيما يتعلق مبدى انتشار ظاهرة الزواج املبكر بني الرجال فقد أظهرت دراسة مسح مواقف واجتاهات الرجال 
ل يتزوجون يف عمر من الرجا% 30أن هناك نسبة تبلغ )  2001(حول تنظيم األسرة والصحة اإلجنابية 
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وفقاً -واجلدول التايل يوضح التوزيع النسيب للرجال املؤهلني حسب العمر عند الزواج األول.  سنة 15-19

 ) 2001(لنتائج مسح مواقف واجتاهات الرجال حول تنظيم األسرة والصحة اإلجنابية 
 اخلصائص اإلمجايل العمر عند الزواج األول

العددي النسيب  غري مبني +30 -25 24-20 -15 15اقل من 
 العمر
15-24 11.6 47.1 41.3 0.0 0.0 0.0  100.0 260 
25-34 6.2 30.7 41.8 20.3 1.0 0.0  100.0 737 
35-44 5.1 29.0 40.1 17.5 7.8 0.5  100.0 613 
45-54 2.9 20.7 37.7 24.2 14.4 0.0  99.9 490 
55-64 4.7 29.1 29.4 21.2 15.2 100.0  100.0 307 

  4 100.0  100.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  غري مبني
 احلالة احلضرية

 585 99.9  0.7 7.5 24.5 36.5 26.7 4.0 احلضر
1826 99.9  0.3 7.0 16.4 39.5 30.5 6.2 الريف

 )34-33:،ص2001اجلهاز املركزي لإلحصاء ،(
  

 سنة، 24-20م من الرجال قد تزوجوا  ألول مرة وأعماره% 39يوضح اجلدول السابق أن حوايل 
أما . من إمجايل الرجال املؤهلني% 30 حيث بلغت نسبتهم 19-15ويليهم الرجال الذين تزوجوا وأعمارهم 

كما يوضح اجلدول السابق %. 6 فقد بلغت نسبتهم حوايل 15الرجال الذين تزوجوا وأعمارهم أقل من 
-15ة من تزوجوا يف الفئة العمرية كذلك أن الزواج املبكر يف الريف أعلى منه يف احلضر، حيث بلغت نسب

  . يف احلضر% 27يف مقابل % 31 سنة يف الريف حوايل 19
وتنعكس الصورة فيما يتعلق بالزواج ألول مرة يف أعمار متأخرة حيث تنخفض النسبة يف الريف وترتفع يف 

 سنوات 6.6وايل أظهرت نتائج املسح كذلك  أن متوسط فارق العمر بني الزوج وزوجته األوىل بلغ ح. احلضر
أما بالنسبة للرجال الذين يف عصمتهم اكثر من زوجة فقد بلغ متوسط فارق العمر بني الزوج وزوجته الثانية أو 

مسح . ( سنة مما يدل على ان الرجال حيبون أن تكون زوجاهتم التالية لألوىل صغريات يف السن14اكثر حوايل 
  )24:،ص2001صحة اإلجنابية،مواقف واجتاهات الرجال حول تنظيم األسرة وال

  :املستوى التعليمي  وعالقته بالزواج املبكر- 3
وفيما يتعلق مبسألة املستوى التعليمي للزوج وهل هناك عالقة بني املستوى التعليمي للزوج ومسألة 

يأخذ يف الزواج املبكر فاإلحصاءات تشري إىل أن الزواج املبكر يرتبط مبسالة أمية الزوج فالزوج األمي عادة ال 
عني االعتبار مسألة التقارب العمري بعني االعتبار كما أنه يفضل أن تكون زوجته صغرية يف السن حىت يقوم 

واجلدول التايل يوضح التوزيع النسيب للنساء اللوايت سبق . بتربيتها كما يريد هو كي تطيعه وال ختالف له أمر
املسح الدميوغرايف لصحة األم -لتعليمي للزوجهلن الزواج حسب العمر عند الزواج األول واملستوى ا

 م 1997الدورة الثانية -والطفل
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العمر عند الزواج املستوى التعليمي للزوج
 أعلى من ثانوي ثانوي أقل من ثانوي يقرأ ويكتب أمي األول

 العدد %

>=15 42.8
22.8 

20.9 7.8 5.7 100.04894 

16-17 31.318.6 27 14.4 8.7 100.02512 

+1 830.414.5 26.3 16.3 12.6 100.02893 

100.010299 8.4 11.8 23.9 36.519.4 اإلمجايل

تشري األرقام السابقة إىل أن أعلى نسبة هي نسبة األزواج األميني املتزوجني من نساء يف الفئة 
 نسبة من  حيث يشكل األزواج األميني أعلى18-16 وكذلك هي النسب يف الفئات العمرية 15=<العمر

 )126:، ص2001اجلهاز املركزي لإلحصاء، . (غريهم من ذووي املستويات التعليمية األخرى
وتؤكد العديد من الدراسات والبحوث اليت أجريت حول تعليم املرأة، أن تعليمها يقلل من ظاهرة 

  . اج لديهاالزواج املبكر فكلما ارتفع املستوى التعليمي للمرأة كلما أدى ذلك إىل تأخري سن الزو
م أن من أسباب التسرب من التعليم األساسي 1999كما أظهرت نتائج مسح ظاهرة الفقر يف اجملتمع اليمين 

واجلدول التايل يوضح . لألسر الفقرية وغري الفقرية على مستوى اجلمهورية ترك الدراسة من أجل الزواج
   الفقرية واإلناث على مستوى الريف واحلضرالتوزيع النسيب لكل من الذكور واإلناث يف األسر الفقرية وغري

 )ريف(اإلناث  )حضر(اإلناث  األسر غري الفقرية األسر الفقرية السبب
 إناث ذكور

 إناث ذكور
   غري فقراء فقراء غري فقراء فقراء

ترك الدراسة من أجل 
 1.9 الزواج

2.4 
2.8 

4.0 5.0 9.7 1.9 
2.6 

 )14:، ص2002عبد احلميد، (
  

ل السابق أن ترك الدراسة يف مرحلة التعليم األساسي من أجل الزواج ينتشر بني األسر يوضح اجلدو
  .غري الفقرية أكثر من األسر الفقرية، كما أنه يرتفع بني اإلناث عنه بني الذكور ويف احلضر اكثر منه يف الريف

عامة من أن التسرب من املالحظ أن هذه اإلحصاءات تنفي الكثري من املعتقدات واألفكار الشائعة بني ال
  .التعليم من أجل الزواج هو أكثر انتشاراَ بني األسر الفقرية وأنه يف الريف أكثر منه يف احلضر

  :أسباب ودوافع الزواج املبكر- 4
وفيما يتعلق باألسباب والدوافع اليت تكمن وراء انتشار ظاهرة الزواج املبكر يف اجملتمع اليمين فقد 

   واوراق العمل إىل عدد من الدوافع اليت تؤدي إىل انتشار الظاهرةأشارت عدد من الدراسات
ففي ورقة عمل عن اتفاقية حقوق الطفل وأخطار الزواج املبكر أشارت عبد اهللا حتت عنوان أسباب 

أن هناك مسات عامة تعاين منها الفتيات يف اليمن عموماً مثل التمييز بني الذكور "الزواج املبكر يف اليمن إىل 
ناث وخيبة األمل اليت ترافق والدة الطفلة والتمييز اجلنسي بني الولد والبنت فهذه النظرة التمُيزية تضع اإل

الفتاة يف وضع أسواء وذلك من حيث إتاحة فرصة التعليم ومعاناهتا من التمييز والقهر اجملتمعي والعائلي 
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ن النواحي املادية واالجتماعية وأهنا مىت بأشكال خمتلفة حيث تعترب األسرة أن وجود البنت يشكل هلا عبئا م

بلغت سن العاشرة أصبحت بالغة وتبدأ القيود بإحاطتها من كل اجلهات حتت عنوان احلفاظ على شرف العائلة 
ويصبح ّهم األسرة الوحيد تزوجيها ألول طالب الزواج حبجة سترة الفتاة وهناك أسباب أخرى للجوء األسرة 

  : وهيإىل الزواج املبكر للفتاة
 .ميل الفقراء إىل تزويج بناهتم يف سن مبكرة للتخفيف من املصاريف وتكاليف التعليم -
 .معظم األسر اليمنية تعترب بأن الزواج املبكر للفتاة هو ضمان وصيانة لشرف العائلة -
هي صغرية األسر ذات العدد الكبري من األطفال واملتدنية الدخل تعاين ضغط املعيشة هلذا تقوم بتزويج الفتاة و -

 .السن لتتخلص من أعبائها
كما أن التسرب من التعليم هو أحد أسباب الزواج املبكر فألسرة املتعلمة ال تزوج البنني والبنات إال بعد  -

إكمال مراحل الدراسة واألسر الغري املتعلمة أو املتوسطة التعليم فإهنم يزوجون أبنائهم يف سن مبكرة وخاصة 
  )6:ت، ص.د اهللا، بعب(" يف املناطق الريفية

) 2001( ويف رسالة ماجستري عن التعليم اجلامعي وأثره على القيم االجتماعية املتعلقة باألسرة اليمنية
مقابل . من إمجايل العينة يرون يف زواج الفتاة يف سن مبكرة أمر يضر بصحتها% 61.6وجد مطهر أن 

  :منهاترى بأمهية زواج الفتاة يف سن مبكر ألسباب عديدة % 38.4
 .ترى بأن زواج الفتاة يف سن مبكرة يسترها% 18.4 -
ترى بأن زواج الفتاة يف سن مبكرة جيعلها تتحمل املسؤولية يف وقت مبكر مما يسهل اكتساهبا % 13.8 -

 .خلربات احلياة وخاصة املرتلية
مرتل ترى بأن زواج الفتاة يف سن مبكرة جيعلها أكثر طوعاً لزوجها أسرته، حيث تترعرع يف % 6.2 -

 ) 187-186:، ص2001مطهر، (الزوجية وتكتسب شخصيتها من زوجها

) 1996(ويف دراسة عن منظومة القيم واملعارف االجتماعية املتعلقة بتنشئة ودور املرأة الريفية اليمنية 
  :اليت قام هبا العودي وآخرون فقد جاءت أسباب الزواج املبكر كما يلي

 .صيانة األبناء من االحنراف -
 . يف رؤية األحفادالرغبة -
 )14:، ص1996منظومة القيم واملعارف االجتماعية، (بدافع مساعدة وخدمة األسرة يف العمل  -

يف دراستها عن وعي املرأة وأثره على معدل اخلصوبة وتنظيم النسل ) 1995( وأشارت عبد الرحيم 
 :إىل أن من األسباب اليت تؤدي إىل الزواج املبكر

  

لنسل نتيجة لوجود بعض املفاهيم السائدة لدى األسر حول ضرورة زيادة عدد النسل الرغبة يف زيادة عدد ا -
والذي يؤدي إىل حتبيذ الزواج املبكر لإلناث وبالتايل ضمان زيادة ......" تناحكوا تكاثروا"من حديث 
 .عدد املواليد

عبد .(لفحولة الرجل  والسبب األخر للزواج املبكر هو الرغبة يف التأكيد على خصوبة املرأة وتفخيم  -
 )13-3:،ص1995الرحيم،

ويشري العديد من الباحثني إىل أن العادات والتقاليد متثل العامل الرئيسي يف انتشار الزواج املبكر بني 
اإلناث بشكل خاص، فمن املتعارف عليه أن الفتيات ال يسمح بالقيام ببعض األشياء وهن غري متزوجات مثل 
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و حضور جمالس النساء ولذا فقد ترى الفتاة أن الزواج هو وسيلتها للقيام بتلك بتناول القات قبل الزواج أ

  .األشياء
  :السن املفضل للزواج- 5

كشفت عدد من الدراسات اليت أجريت حول السن املفضلة للزواج يف اجملتمع اليمين إىل أن هناك 
  .اختالف حول حتديد السن املناسبة للزواج لدى كل من الذكور واإلناث

، أن 2001د أظهرت نتائج مسح مواقف واجتاهات الرجال حول تنظيم األسرة والصحة اإلجنابية، فق
هناك اختالف يف آراء الرجال يف حتديد السن املفضل لزواج البنات واجلدول التايل يوضح التوزيع النسيب 

  ةجلميع الرجال حسب تفضيلهم لسن الزواج األنسب لبناهتم طبقاً لبعض اخلصائص اخللفي
اخلصائص 
 اخللفية

 العدد النسبةغري مبنيغري حمدد +20-2425 10-1415-19

 الفئات العمرية
15-24 12.4 57.6 24.5 1.9 3.5 0.0 100.0 260 
25-34 9.2 56.0 27.1 4.4 2.7 0.6 100.0 737 
35-44 10.4 54.6 21.8 4.2 8.0 1.0 100.0 613 
45-54 7.6 54.7 26.6 4.5 6.3 0.3 100.0 490 
55-64 14.2 56.7 19.7 5.5 4.0 0.0 100.0 307 

 4 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 غري مبني
 احلالة احلضرية

 585 100.0 1.1 4.6 7.9 37.4 45.2 3.8 حضر 
 1826 100.0 0.5 5.2 3.0 20.2 58.8 12.1 ريف

 املستوى التعليمي
 949 100.0 0.7 6.2 2.3 17.3 58.9 14.6  أمي 
 530 100.0 0.4 5.8 4.0 28.8 54.4 6.6  رأ ويكتبيق

 492 100.0 1.1 3.1 6.8 23.7 54.8 10.5  أقل من الثانوية
 265 100.0 0.5 4.3 6.0 31.2 52.6 5.4  ثانوية

 175 100.0 0.3 3.2 5.5 40.9 47.6 2.5  فوق الثانوية
 2411 100.0 0.7 5.0 4.2 24.4 55.5 10.1  اإلمجايل

  )95:،ص2001ي لإلحصاء،اجلهاز املركز(
من إمجايل الرجال يرون أن السن األنسب لزواج البنات % 10يتضح من اجلدول السابق أن حوايل 

سنة ، يف )19-15(منهم أن السن األنسب يتراوح بني % 56سنة، ويرى ) 14-10(هو الذي يتراوح بني 
) .  سنة24 -20(ي يتراوح بني من إمجايل الرجال أن السن النسب لزواج البنات هو الذ% 24حني يرى 

  .أي أن أكثر من نصف من إمجايل الرجال يفضلون زواج البنات يف سن مبكرة
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وفيما يتعلق بتأثري املستوى التعليمي للرجل على رأيه يف السن املناسب لزواج البنات يتضح من خالل اجلدول 

ن بأنه من املناسب زواج البنات يف سن أنه كلما ارتفع املستوى التعليمي للرجل كلما اخنفضت نسبة من يرو
سنة  )14-10(مبكرة، حيث يتضح من خالل اجلدول أن نسبة من يرون أن السن املناسبة للزواج البنات هو

  .بني احلاصلني على مؤهل أعلى من الثانوية% 2.5بني األميني واخنفضت إىل % 15قد بلغت 
يف السن املناسب لزواج البنات فاجلدول يوضح أن نسبة  وبالنسبة لتأثري احلالة احلضرية على رأي الرجال 

يف % 12سنة ترتفع يف الريف إىل )14-10(الرجال الذين يفضلون الزواج املبكر للبنات يف الفئة العمرية 
وبشكل عام يالحظ أن هناك شبه إمجاع على أنه ال جيب أن يزيد سن البنات عند . يف احلضر% 4مقابل 

، 2001ح مواقف واجتاهات الرجال حول تنظيم األسرة والصحة اإلجنابية، مس. ( سنة25الزواج عن 
  )94:ص

) 1999(وكشفت دراسة حول فهم عناصر الثقافات الفرعية املؤثرة يف السلوك السكاين يف اجلمهورية اليمنية
ويف اب يفضلون فقد وجد أن املراهقني يف حضرموت . عدد من النتائج املتعلقة بالزواج املبكر يف اجملتمع اليمين

أما املراهقني يف عمران فهم يرون أن افضل سن لزواج البنت بني ) بعد التعليم املتوسط(أن تتزوج الفتاة مبكرا 
  .أما املراهقني يف صنعاء فهم يفضلون إال تتزوج البنت إال بعد التخرج من اجلامعة. سنة)14-18(

رجال يف املكال يرون أن زواج البنت ينبغي أن أما وجهة نظر الرجال فقد أظهرت النتائج أن أغلبية ال
-18(أما الرجال يف اب وجبلة فهم يرون أن زواج البنات ينبغي أن يكون بني . سنة)17-16(يتم بني 

يف حني أن الرجال يف صنعاء يرفضوا . سنة)17-16(والرجال يف عمران يفضلوا زواج البنات بني . سنة)20
يف جمموعة ( ميكنها مواصلة التعليم حىت بعد الزواج، بينما يفضل الرجالالزواج املبكر لللبنات ويرون انه

  )40-39:،ص1999فهم عناصر الثقافات الفرعية،.(الزواج املبكر) األخدام
وجد ) 2001(ويف رسالة ماجستري عن التعليم اجلامعي وأثره على القيم االجتماعية املتعلقة باألسرة اليمنية

وفيما يتعلق .  سنة لدى اجلامعيني وغري اجلامعيني25ن الزواج للذكور هو مطهر أن املتوسط املفضل لس
- 186:، ص2001مطهر، . ( سنة لدى اجلامعيني وغري اجلامعيني20باملتوسط املناسب لزواج الفتاة فقد كان 

187 (  
  :العوامل االجتماعية اليت تكرس الزواج املبكر-6

لزواج املبكر بشكل عام والزواج املبكر للفتيات بشكل تسهم ثقافة اجملتمع اليمين يف تكريس ظاهرة ا
خاص فهناك العديد من األمثال الشعبية املتداولة اليت حتث وتشجع على تزويج الفتيات يف سن مبكر واشهر 

  .والذي يكرس ظاهرة الزواج املبكر للفتاة وعمرها مثان سنوات" زوج بنت الثمان وعلي الضمان"هذه األمثال 
تنشئة االجتماعية للفتاة اليمنية تعتمد على إعدادها ومنذ نعومة أظفارها ألداورها ويالحظ أن ال

 .   اإلجنابية، فما أن تبلغ التاسعة أو العاشرة حىت هتيئ بشكل كبري هلذه األدوار
ففي ورقة عمل عن واقع الفتاة اليمنية قدمت للمهرجان العاملي اخلامس عشر للشباب والطالب يف 

أن للتنشئة االجتماعية أثر كبري على الفتاة وحتديد أدوارها فعادة ما " مقدمة الورقة   مرشدذكرت .اجلزائر
  :يركز اجملتمع أثناء تفاعله مع الفتاة على التايل
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هتيئة الطفلة منذ سنواهتا األوىل على أن من أهم أدوارها يف احلياة هو الدور األسري وأن  -1

ة مرتلة خاصة يف أسرهتا وجمتمعها، وان أنوثة الزواج هدف مهم وأن اإلجناب مينح املرأ
 .املرأة ومجاهلا صفات أساسية تأيت يف مقدمة الصفات واخلصائص

تتعامل جمموعة من منظومة القيم األسرية واالجتماعية مع األنثى باعتبارها عورة جيب  -2
 سترها، وهلذا تقدم األسرة على زواج بناهتا مبكراً من منطلق أن زواج البنات ستر،

 .وهلذا فإن األسر اليت تنجب فتيات أكثر فإن عزوهتا ضئيلة ومرتلتها أقل
وتؤكد الورقة على أن ارتفاع نسبة الزواج املبكر عند النساء يعود إىل العادات والتقاليد وحمدودية 

و يف وإن كان احلال يف احلضر أحسن عما ه. التحاق اإلناث بالتعليم العام والتعليم الثانوي واجلامعي خاصة
  .الريف 

 من األمهات الالئى ال جتاوز عمرهن الثامنة عشر ومواليدهن، تبني أن هؤالء 108ومن خالل حبث ميداين مشل 
األمهات الصغريات السن ينتمني يف غالب األحيان إىل األوساط االجتماعية واالقتصادية احملرومة، وأهنن مل 

وبعضهن أجربهن آبائهن وأولياء أمورهن ... لزواج خالصاًيترددن على املدارس إال فيما ندر لذلك رأين يف ا
من الذكور على الزواج كرهاً ومبا أن معرفتهن بوسائل احلمل حمدودة وغالباً خاطئة فإهنن حيملن بعد الزواج 

ويتظاهر جهلهن بقواعد رعاية . ويعانني من جتربة الوالدة اليت ال ختلو من صعوبات غالب األحيان. مباشرة
كل اخلصائص العاطفية لفترة املراهقة لكي يطبع عالقتهن باملولود، وقد حتتد مصاعب هذه العالقة بفعل الطفل و

  )18-3:مرشد، ب ت،ص."(هشاشة صحة املولود 
عن دور مجعية رعاية األسرة اليمنية يف تنمية اجملتمع وتطوير أوضاع ) 1993(كما أو ضحت دراسة احلوري
أنه بالرغم من كل التحوالت اإلجيابية يف حياة املرأة اليمنية "ة ومواقع اختاذ القرار املرأة ودعم مكانتها يف التنمي

وتغري أوضاعها يف إطار األسرة واجملتمع، إال أنه تظل أوضاعها ومكانتها متأثرة بكثري من العادات 
م يف األحداث اهلامة يف فاملرأة يف كثري من األسر غري قادرة على التحك) ذات اجلانب والتأثري السليب(والتقاليد

تقرير أمر زواجها، أو حىت مناقشة ذلك ، تقرير سن زواجها، ممن تتزوج، تقرير أمر طالقها، : حياهتا مثل 
وال تزال األسرة اليمنية تتسم بقاعدة الزواج املبكر، ... اختيار العمل املناسب واملرغوب، التخصص العلمي

  ) 23:، ص1993احلوري، "( على املرأةواخلصوبة العالية، ولذلك تأثريات كبرية
أنه بالرغم من " وجدت احلوري) م1985(ويف دراسة عن التحوالت االجتماعية واالقتصادية والبناء األسري 

التحوالت اليت حدثت يف البناء األسري يف اجملتمع اليمين إال أن ظاهرة الزواج املبكر يف الريف ال تزال مستمرة 
دين تعليم الفتاة هناك، ومل يؤخر من عملية الزواج املبكر سوى اهلجرة اليت يتوقف نظرا الخنفاض الوعي، وت
  )408:، ص1985احلوري، "(عليها أمر إمتام الزواج

  :اآلثار املترتبة على الزواج املبكر- 7
تشري الدراسات واإلحصاءات إىل أن للزواج املبكر الكثري من االنعكاسات السلبية على مستوى الفرد 

ة واجملتمع ، حيث تؤكد معظم الدراسات واوراق العمل على أن الزواج املبكر يسهم يف تكريس األمية  واألسر
والفقر يف اجملتمع اليمين بشكل عام وبني النساء بشكل خاص كما أنه عامل أساسي من عوامل ارتفاع نسبة 
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 واألمهات يف نفس سلبية صحية وخيمة على صحة األطفال اخلصوبة يف اجملتمع اليمين، وله آثار 

  .   الوقت،وغريها من اآلثار السلبية يف اجملتمع اليمين
أوضح الصالحي أن هناك عدد ) 2001(ففي دراسة عن أوضاع املرأة الريفية وقضايا النوع االجتماعي

ا والذي يرتبط هب% 79من اخلصائص العامة املرأة الريفية مازالت تعاين من ارتفاع نسبة األمية اليت تصل إىل 
ويرتبط به استمرار الزواج املبكر للنساء يف عمر % 80.9ارتفاع نسبة النساء الاليت يعملن ربات بيوت فقط 

  )7:، ص2001الصالحي، .(أن الزواج املبكر حيرم املرأة من مواصلة التعليم . 15-19
ت يعترب من على أن الزواج املبكر للفتيا) 2001(وأكدت دراسة اهليصمي عن الفقر واملرأة يف اليمن

األسباب اهلامة اليت تؤدي إىل تسرب عدد كبري من الفتيات بعد الفصل الرابع االبتدائي أي بعد سن 
  )31:،ص2001اهليصمي،."(العاشرة

ظاهرة تعدد الزوجات هي نتيجة "عن املرأة اليمنية وجمالس القات إىل أن ) 1998(وأشارت دراسة خليل
 املبكر يف األسر اليمنية، واليت حتدث يف الغالب يف سن يكون فيها لظواهر سلبية أخرى مثل ظاهرة الزواج

الزوجني غري مؤهلني متاما للزواج، والذي يتم يف الغالب بناءاً على رغبة األهل، وما يترتب على ذلك من 
عدومة إجناب الزوجة لألطفال، الذي يؤثر بدوره صحياً ونفسياً، كما أن فرصتها يف تطوير نفسها ثقافياً تكون م

نتيجة ملسئوليتها املرتلية، يف حني أن الرجل يتمكن من مواصلة تعليمه وحتسني دخله املادين ولذلك فإن أول 
  )100:،ص1998خليل،."(شيء يفكر فيه هو الزواج من فتاة خيتارها هو ال األهل

نمية للحلقة النقاشية ويف ورقة عمل عن وضع املرأة االقتصادي واملقدمة ملشروع تسهيل معلومات املرأة يف الت
النساء يف اجملتمع أكثر تضررا من النمو السكاين غري "ترى احلوري أن ) 1999(حول متكني املرأة االقتصادي

املتكافئ مع موارد اجملتمع، بل ويف حالة النساء تبدو العالقة بني الفقر واملتغريات السكانية أكثر وضوحاً 
رأة تفرض عليها العادات والتقاليد الزواج املبكر وبالتايل احلرمان من وارتباطاً من حيث األثر والتأثري، فامل

التعليم ويقود الزواج املبكر إىل اخلصوبة العالية كما أهنا عرضة ألمراض سوء التغذية، واإلجناب املتكرر وتغييب 
  فكرة تنظيم األسرة بني النساء الفقريات

 يف متكني املرأة ودعم قدرهتا يف اجملال االقتصادي تنمية أوضاع وترى ورقة العمل أن من األمور املهمة الضرورية
املرأة يف اجملال الصحي ودعمها يف جمال الصحة اإلجنابية وذلك مبناولتها ومتكينها من اخلدمات الصحية األولية 

إلجنابية اليت تؤثر والرعائية ووصوهلا إىل املرافق الصحية والعناية بتغذيتها مع التركيز على قضايا املرأة الصحية ا
) اخلصوبة العالية(واإلجناب املتكرر ) غري املؤهل(كثريا يف أوضاعها ومكانتها وصحتها ابتداء من الزواج املبكر

  ) 7-6: ، ص1999احلوري، ."( مولودا حيا لكل امرأة منجبة يف املتوسط 7.4اليت تصل اليوم إىل 
اجملتمع اليمين فقد أكدت العديد من الدراسات واوراق العمل وعن العالقة بني الزواج املبكر وتأنيث الفقر يف 

  .على أن الزواج املبكر يعد من األسباب الرئيسية لفقر املرأة
أن من أسباب فقر املرأة اليمنية الزواج املبكر والذي يعيق املرأة عن الدخول إىل ) 2002(حيث يرى الشرجيب

. األسباب اليت تؤدي إىل احتمال وقوع الفقر على النساءبل ويرى أن هذه السبب يعد من أهم . سوق العمل
كما يرى أن ارتفاع نسبة اخلصوبة والدور اإلجنايب للمرأة اليمنية، وهو الذي ينتج عن انتشار ظاهرة الزواج 



 

 102

                                                                                                                                            
املبكر والذي حيرم الفتاة من التعليم أو احلصول على تأهيل وتدريب كاف ميكنها من احلصول على وظيفة أو 

  )19-18:، ص2002الشرجيب، .(ث وتتفرغ املرأة لرعاية أسرهتا والعمل حلساهبا دون أجرعمل حدي
الزواج يف اليمن مرتب من "يف ورقة عمل عن التنمية البشرية واالجتماعية إىل أن) 2002(كما تشري القادري

 يقدمون على تزويج قبل األسر ومبكر خاصة يف األرياف واجملتمع الفقري، والضغوطات االجتماعية جتعل األباء
وتأخري . والزواج املبكر عامل أساس لنمو السكان نتيجة طول الفترة اإلجنابية لدى املرأة. بناهتم يف سن مبكرة

الزواج يساعد يف إعطاء الفرصة للمرأة لتكملة دراساهتا وااللتحاق بالعمل وهو عامل مساعد لرفع مستواها يف 
  )2:،ص2002القادري، "(اجملتمع

على أن العالقة بني الفقر واملتغريات السكانية أكثر وضوحاً وارتباطاً من حيث ) 2000(لصالحي ويؤكد ا
وبالتايل احلرمان من التعليم ويقود الزواج ) الزواج املبكر(األثر والتأثري فاملرأة تفرض عليها العادات والتقاليد 

لتغذية واإلجناب املتكرر وتغيب فكرة تنظيم املبكر إىل اخلصوبة العالية، كما أهنا تكون عرضة ألمراض سوء ا
وبشكل عام فإن الزيادة السكانية تشكل عائقاً يف جمال حتسني الظروف املعيشية . األسرة بني النساء الفقريات

  )7:،ص2000الصالحي،.(والرفاه العادل
سيئة على صحة تؤكد التقارير والدراسات املتعلقة بصحة النساء على أن الزواج املبكر يؤدي إىل آثار 

  .املرأة نتيجة لتعرضها لكثري من املضاعفات املتعلقة باحلمل املبكر
وتشري السياسية الوطنية للسكان إىل أن مؤشرات الصحة العامة والصحة اإلجنابية املقدمة مازالت دون 

 -15ن من النساء يف الس% 25التطلعات احلضارية للسكان لألمهات أو للنساء يف سن اإلجناب أن حوايل 
كل ذلك مازال . من الوالدات ترافقت مع أعراض جانبية% 47 سنة يعانني من سوء تغذية وأن نسبة 45

 شهراً 24من املواليد يولدون يف فترات تباعد تقل عن % 37يتزامن مع سلوك إجنايب غري سليم، حيث مازال 
 20ت يلدن قبل سن من األمها% 16 شهر، وأن 18تتم بتباعد أقل من % 18بني محل وآخر منها 

  )18م، الوثيقة األوىل، ص 2025-2001السياسة الوطنية للسكان يف اجلمهورية اليمنية (سنة
إىل أن من الظروف الشائعة )1998(كما يؤكد تقرير اليونسيف عن حالة األطفال والنساء يف اليمن 

ظاهرة الزواج "  نسبة الوفياتواملسببة لضعف صحة النساء واألطفال أكثر يف الريف واليت تؤدي إىل ارتفاع
وعادة يكون هلا عدد اكرب من األطفال، ومعرفتها عن وسائل . املبكر أكثر للمرأة الريفية عن املرأة احلضرية

  )23:،ص1998حتليل حالة األطفال والنساء،."(تنظيم األسرة اقل
 املبكر جداً يعرض يف دراستها عن الفتاة املراهقة إىل أن الزواج واحلمل) 2003( وأشارت احلوري

الفتيات الصغريات ملخاطر صحية كثرية، وأيضا يؤثر على أوضاعهن االجتماعية والتعليمية حيث يكون حتمل 
املسئولية العائلية املبكرة، كما يؤدي على حرماهنا من التعليم أو االستمرار والتقدم فيه، وهذا ما تعكسه 

يم األساسي، واملرحلة الثانوية، كما أن احلمل والوالدة عند باستمرار نسب التسرب العالية وخباصة من التعل
  ) 20:، ص2003احلوري، .(صغريات السن يؤثر على حجم املواليد وإجناهبم عند وزن أقل من الطبيعي

  :الزواج املبكر والعنف املوجه ضد املرأة- 8
من األسباب عن العنف املوجه ضد النساء يف اليمن أن ) 2003(أوضحت نتائج دراسة الشرجيب

املباشرة للعنف العائلي الزواج املبكر فقد أشارت النساء ال سيما يف احملافظات اليت يغلب عليها الطابع الريفي 
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والبىن القبلية إىل أن الزواج املبكر ميثل واحد من أهم أسباب العنف جتاه النساء، إذ ترتب على قلة خربة الزوج 

ؤدي إىل ممارسة الزوج عنفا معنويا وجسديا جتاه والزوجة كثرة اخلالفات بينهما، مما ي
  )28:،ص3002الشرجيب،.(زوجته

إىل ) 2002(كما أشارت دراسة عن أشكال العنف ضد النساء يف اجملتمع اليمين من الواقع التطبيقي 
املتوكل، "( أن حداثة سن الزواج لدى الشباب يؤدي إىل ممارسة العنف اجلسدي أثناء املعاشرة الزوجية

  )18:، ص2002
يف دراسته عن تأثري العادات والتقاليد السلبية يف تكريس العنف ضد املرأة اليمنية )2002(ويرى حممد 

أن الزواج املبكر يعد من العادات والتقاليد املتأصلة يف اجملتمع وال شك أن دوافع ومسببات هذا السلوك "
على سبيل املثال وراء .  عادات وتقاليدمرتبط ومتداخل بشكل أو بأخر مع ما استعرض ونوقش سابقاً من

املوروث والتقليد والرغبة يف حتصني الفتاة والتخلص من أعبائها االقتصادية واالجتماعية وإشباع النوات 
البهيمية اخلاصة بالرجل رمبا تكون ضمن األسباب الرئيسية وراء شيوع هذه العادة، من حيث ترسيخ ممارسة 

ن زوايا كثرية بعضها متعلق باألضرار اجلسدية الكبرية الذي يفرضه إقامة عالقة العنف ضد املرأة فهي تأيت م
زواج بني رجل مكتمل الذكورة يف أغلب احلاالت وفتاة صغرية السن مل يكتمل بعد منو مكوناهتا اجلسدية 

 على احلمل والعقلية والعاطفية اليت تساعدها على إقامة عالقة زوجية عاطفية طبيعية وكذلك قدرهتا اجلسدية
واإلجناب ورعاية طفلها بشكل سليم وبسبب القصور يف النضج اجلسدي قد تتعرض لصعوبات كبرية أثناء 
احلمل والوالدة وقد تتعرض لبعض العمليات اجلراحية والتمزيقات اجلسدية لتسهيل والدهتا كما قد تدفع حياهتا 

  .مثنا ملثل هذه التجارب
اعب، فقد تواجه العنف املادي واملعنوي من قبل زوجها وأسرهتا جلعلها ترضخ  وإذا ما سلمت نوعاً من هذه املت

وميكن فهم حجم هذه املشكلة بشكل افضل عندما يعرف الباحث أو القارئ أن اغلب . ملشيئة زوجها وطباعه
يف النساء الاليت يتزوجن يف سن مبكرة هن من األميات أو ممن حصلن على تعليم حمدود وتسربن من الدراسة 

مرحلة التعليم األساسي، وتشري اإلحصائيات السكانية أن النساء األميات يتزوجن يف اليمن قبل سن السادسة 
عشرة بينما تتزوج املتخرجات من الثانوية العامة يف الغالب يف سن الثامنة عشر واجلامعيات بعد سن الرابعة 

  )39:، ص2002حممد، " (والعشرين
أن البنات املتزوجات يف سن مبكر يتعرض " نفسي للزواج املبكر ترى عبد اهللا   وعن التأثريات واجلانب ال

لضغوط اجتماعية تؤثر بشكل عام على صحتهن فالفتاة اليت مل يكتمل نضوجها النفسي ومل تكتسب الشخصية 
ع أن تكمل واهلوية والثقة بالنفس ومازالت بعد حباجة إىل الدعم والتفهم من قبل األهل واألقرباء حيث مل تستط

مرحلة النمو النفسي نتيجة الزواج وتصبح عرضة ملسئوليات الزواج واألسرة واألوالد فهي تضطر لقبول ما 
يقرره هلا اآلخرون سواء الزوج أو أهله أو أهلها، وعادة ما يكون تقييمها لنفسها سلبيا من ناحية أدائها كزوجة 

 الواقع عن التوقعات اليت كانت حتلم هبا فتجد أن وأم وتتعرض الفتاة لضغط نفسي بعد الزواج إذ خيتلف
الزواج ليس جمرد رفاهية وراحة وليس هو الذهب واملالبس اجلميلة واحللي بل هو أعباء ومسئوليات هي 

  .ليست مستعدة هلا على اكمل وجه
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 هي مرحلة لذا يصعب عليها أن تلم حبقوقها وواجباهتا األسرية على الوجه األكمل وخصوصاً مرحلة املراهقة

تبدو أحيانا يف غاية الصعوبة من حيث عدم االستقرار العاطفي والنفسي والفكري وتقع ضحية العنف األسري 
  )6-5:ص.ت.ب.عبد اهللا."(من قبل شريكها وبعضهن يعتقدن أن هذا العنف طبيعي وان الضرب واجب
الريف ويف الفئات حمدودة الدخل يف   وتذكر مرشد إن من أنواع العنف اليت تتعرض هلا بعض الفتيات خاصة يف 

املدن االجتاه إىل تزوجيهن يف سن مبكرة وحتت شروط وظروف أسرية واقتصادية قاهرة، ومن كبار يف السن يف 
  )18-3:مرشد، ب ت،ص. ."(أحوال كثرية

لذي إىل أن من أنواع العنف ا) 1998(وأشار تقرير عن حتليل حالة األطفال والنساء يف اجلمهورية اليمنية
أن العواقب النفسية والبدنية لزواج األطفال "ميارس ضد املرأة يف اليمن زواج الصغريات، حيث يرى التقرير 

 )127:، ص1998حتليل حالة األطفال والنساء، "(تكون أحيانا حادة للفتيات الاليت مشلهن هذا الزواج
د املرأة والذي مت بالتعاون بني احتاد وأظهرت نتائج البحث امليداين حول أفادة النساء حول مظاهر العنف ض

نساء اليمن ومنظمة أوكسفام ضمن برنامج مناهضة العنف ضد املرأة أن من صور العنف ضد املرأة إرغام الفتاة 
سنة على الزواج دون أن يؤخذ رأيها يف أكثر أمورها مصريية ومن هذه )13-12(اليت ال يزيد عمرها عن 
  :النماذج احلاالت التالية

ة شرحت معاناهتا يف زواجها فقد مت هذا الزواج وهي يف الثالثة عشر من عمرها، حيث أن الرجل حال .1
 .الذي طلبها للزواج سوف يدفع مبالغ كبرية لقاء ذلك، وظلت تعاين من وضعها مع هذا الرجل

ها لديه وكذلك احلالة الثانية فقد قام أبوها بتزوجيها وهي يف الرابعة عشرة من عمرها فقط ألن من طلب .2
 )11:ص.ت.اهليصمي، ب(املال وسوف يدفع

عن التعليم والصحة اإلجنابية واختاذ القرار لدى ) 2000(ويف البحث امليداين الذي قامت به القادري 
% 70واليت أجريت يف عدد من حمافظات اجلمهورية وجدت أن ) ضمن دراسة املرأة املسلمة والتنمية( املرأة 

وقد ذكرت عدد من احلاالت الظروف اليت مررن هبا وجتربتهن مع . ن يف سن مبكرةمن إمجايل العينة قد تزوج
  .تزوجت وعمرها سبع سنوات) عزية: (الزواج املبكر منها على سبيل املثال

. أما مىن فقد تزوجت ألول مرة من قربيها وعمرها أثىن عشر سنة، وبعد تسعة أشهر مت طالقها
  )  2:، ص2000القادري، .( عشر سنةوتزوجت للمرة الثانية وعمرها ثالثة

  :التوجهات احلكومية وغري احلكومية ملعاجلة ظاهرة الزواج املبكر- 9
أن اآلثار املترتبة على ظاهرة الزواج املبكر أضحت حمل اهتمام املؤسسات احلكومية غري احلكومية 

على مسألة النمو السكاين يف وعلى رأس هذه اآلثار مسألة احلمل واإلجناب املبكرين وانعكاساهتما السلبية 
اليمن وارتفاع نسبة اخلصوبة، وذلك فهناك عدد من التوجهات اليت ظهر فيها االهتمام بذلك ويتضح ذلك من 

  .خالل عدد من التوجهات احلكومية وغري احلكومية
اجتة عنه  فقد جاء من ضمن التوجهات احلكومية فيما يتعلق بظاهرة الزواج املبكر التركيز على اآلثار الن

م وضمن مواجهة النمو 2003املتمثلة يف مسالة احلمل واإلجناب املبكرين فقد تضمن الربنامج العام للحكومة 
تعزيز برامج التوعية متعددة االجتاهات ألحداث تغيري سلوكي يف "املتسارع للسكان االهتمام بالعمل على 

الربنامج العام "(بات وحجم األسرة املرغوبة جوانب اإلجناب املبكر واملتأخر واملتقارب، والوعي مبتطل
  )11:،ص2003للحكومة،
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كما تضمنت اإلستراتيجية الوطنية إلدماج الشباب يف التنمية وضمن القضايا واملشكالت الرئيسية يف 

أقدام األباء على تزويج أبنائهم دون مراعاة نضج الشاب وقدرته على القيام بأعباء "اجملال النفسي واالجتماعي
  .ياة الزوجيةاحل

إطالع صانعي القرار على اآلثار الصحية والنفسية واالجتماعية .  كما جاء ضمن االستراتيجية املقترحة
للزواج املبكر واإلجناب املبكر واملتأخر ومزايا املباعدة بني املواليد وذلك بغية إعادة النظر بالتشريعات والقوانني 

. " مات الصحة اإلجنابية جيدة النوعية للمتزوجني من الشبابالناظمة للسن الدنيا للزواج ولتوفري خد
  )19-16:،ص1998االستراتيجية الوطنية اإلدماج الشباب يف التنمية،(

ويف جمال قطاع تنمية ) 2025-2001( تضمنت اخلطة اخلمسية الثانية للتنمية االقتصادية واالجتماعية
 قد أبرزت مسالة السكان وارتفاع معدل منوه كتحد 2025أن الرؤية االستراتيجية لليمن "املوارد البشرية 

 يكون سكان اليمن 2000رئيسي حلاضر ومستقبل التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة، فمع هناية عام 
 مليون نسمة عام 21.7 مليون نسمة، ويتوقع وصوله إىل 18.3قد جتاوز % 3.5والذي ينمو مبعدل سنوي 

  . 2025ليون نسمة حبلول عام  م40.6 وإىل حوايل 2005
  وإدراكا حلجم التحدي الذي ميثله النمو السكاين يف إعاقة التوازنات االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

 2005بنهاية عام % 3وفرص النمو املستقبلية فقد جاء ضمن أهداف اخلطة خفض النمو السكاين إىل حدود 
  : تتمثل يفمن خالل التحرك يف ثالثة اجتاهات أساسية 

 مواليد أحياء لكل امرأة، مبا يف ذلك 5التعامل جبدية مع كافة العوامل املؤثرة يف اخلصوبة خلفض معدهلا إىل  -
التوسع يف برامج الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة ويف برامج التعليم األساسي والثانوي للفتيات، وزيادة 

 .اعيمشاركة املرأة يف العمل واإلنتاج والنشاط االجتم
تعزيز برامج التوعية متعددة االجتاهات إلحداث تغيري سلوكي يف جوانب اإلجناب املبكر واملتأخر  -

 .واملتقارب، والوعي مبتطلبات وحجم األسرة املرغوبة
نشر كافة اخلدمات االجتماعية األساسية وخدمات تنظيم األسرة مع إعطاء أولوية للمناطق الفقرية  -

 .واحملرومة
  :ألهداف فقد جاء ضمن السياسات واإلجراءاتولتحقيق تلك ا -
 .رفع معدالت التحاق اإلناث بالتعليم األساسي وخاصة يف الريف -
دراسة وحتديد سن أدىن للزواج لتفادي الزواج املبكر واألضرار الصحية والنفسية واالجتماعية اليت ميكن أن  -

 )207-203:، ص2005-2001نية اخلطة اخلمسية الثا.(تنتج عنه، ويف إطار مبادئ اإلسالم السمحة

ويف عدد ) 2000( وجاء ضمن اإلستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية البشرية املستدامة يف اجلمهورية اليمنية -
  :من احملاور وذلك على النحو التايل

جاء من األهداف العامة خفض معدل النمو السكاين إىل مستوى يتناسب : ضمن حمور املسألة السكانية .1
ومن السياسات خفض معدل اخلصوبة، وتطوير البناء املؤسسي والقوانني . ارد الطبيعية للبالدمع املو

واللوائح ذات الصلة وجاء ضمن اإلجراءات التوعية مبخاطر اإلجناب خالل األعمار والفترات الزمنية غري 
 .اآلمنة، سن القوانني لرفع سن الزواج بالنسبة للنساء
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ألهداف العامة الوقاية من آثار تقدم العمر واحلد منها صحيا واقتصاديا جاء من ا: ضمن حمور املسنون.2

وضمن اإلجراءات حماربة . وضمن السياسات توفري خدمات الرعاية والتأهيل للمسنني. واجتماعيا
الزواج املبكر، العبء املزدوج يف املرتل ( العادات االجتماعية املضرة بصحة األنثى عند الكرب

  )96-11:، ص2000االستراتيجية الوطنية الشاملة، (..)"جنابوالعمل،تكرار اإل
االهتمام الكامل باألمهات  "2025-2001  وقد جاء ضمن املبادئ العامة للسياسية الوطنية للسكان 

والنساء يف سن اإلجناب واختاذ التدابري املناسبة اليت تكفل هلن شروط األمومة اآلمنة ضد العدوى واملراضة 
  "تبطة باإلجناب املرتفع واملتقارب خاصة يف األعمار املبكرة واملتأخرةواملخاطر املر

وجاء من ضمن أهداف السياسة الوطنية للسكان هدفان هلما عالقة بالزواج املبكر مها اهلدف السابع 
ختفيض درجات التعرض ملخاطر الوالدات املتقاربة واملتكررة وحدوثها يف األعمار املبكرة "والذي نص على 

العمل اجلاد لتعزيز صحة مجيع األطفال والشباب " وكذلك اهلدف احلادي عشر والذي نص على" تأخرةوامل
واملراهقني ورفاههم وإمكاناهتم، وتلبية االحتياجات اخلاصة هبم مع إيالء االعتبار الواجب لقدراهتم اخلالقة 

ب املبكر واملتأخر وحاالت احلمل عالية وتقدمي الدعم هلم على صعيدي األسرة واجملتمع وتوعيتهم مبخاطر اإلجنا
اخلطورة وتوجيه قدراهتم لتوصيل املعلومات واخلدمات والصحية واالجتماعية والثقافية للسكان، مبا فيها 
املعلومات واخلدمات املتعلقة بالصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة واألمراض املنقولة عن طريق ممارسة اجلنس مبا يف 

  )17 :14م، الوثيقة الثانية، ص 2025-2001سة الوطنية للسكان يف اجلمهورية اليمنية السيا."(ذلك اإليدز
بفوائد ) رجاال ونساء(نشر الوعي بني األسر "وتضمن برنامج العمل السكاين يف جمال صحة األمومة 

ة السياسة الوطني)" وبفواصل زمنية ال تقل عن ثالث سنوات)  سنة35-20(اإلجناب يف األعمار اآلمنة 
  )11م، الوثيقة الثالثة، ص 2025-2001للسكان يف اجلمهورية اليمنية 

-2000وعند حتليل بيئة الوضع االجتماعي ضمن مشروع اإلستراتيجية الوطنية للنوع االجتماعي 
العادات والتقاليد اليت تساعد على زواج الفتاة يف سن مبكرة :  كانت من ضمن املشاكل القائمة2025

ومت حتديد أولوية االحتياجات هلذه . وحرماهنا من التمتع حبقوقها التعليمية واالجتماعيةوخباصة يف الريف 
املشكلة بنشر برامج التوعية والتثقيف واإلرشاد األسري واالجتماعي الذي يبني خماطر الزواج املبكر صحياً 

  .حتها اجلسدية والنفسيةونفسياً على الفتاة وعلى وضعها األسري واالجتماعي إليقاف املمارسات الضارة بص
برامج اإلرشاد والتثقيف اليت تقدمها مؤسسات التنشئة : وذكرت الفرص املتاحة لذلك وهي

برامج وخدمات الصحة اإلجنابية اليت تقدمها املؤسسات الصحية واملنظمات غري احلكومية العاملة . االجتماعية
ديد املعوقات يف غياب الوعي األسري واجملتمعي ومت حت.  يف جماالت رعاية صحة األم والطفل وتنظيم األسرة

مشروع اإلستراتيجية .(مبخاطر الزواج املبكر على الفتاة صحياً وتأثري ذلك على قدرهتا يف تربية وتنشئة األبناء
  )28:، ص2000الوطنية للنوع االجتماعي، 

ملقدمة إىل امللتقى العلمي وا) ومنهن الباحثات اليمنيات(ويف ورقة عمل بعنوان مهام الباحثات املسلمات
على الباحثة املسلمة أن تعتين بشىت األمور املتعلقة "تشري الشامي إىل أنه ) 2001(األول للباحثات اليمنيات 

توعية األمهات يف زواج األبناء والبنات من حيث مراعاة السن واملستوى الثقايف : باملرأة واجملتمع مثل
وكثري من .  الزوجني يف السن قليل كان أدعى إىل التفاهم واالنسجامواالجتماعي، فكلما كان الفارق بني

الناس يستشهد بزواج أم املؤمنني عائشة يف سن مبكرة وال ينتبه إىل أهنا مل تكن الزوجة الوحيدة وأهنا كانت 
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د نسمع متارس ألعاهبا وتستمتع بطفولتها يف كنف املصطفى دون أن تسمع عتابا أو لوما على تصرفاهتا وال نكا

من يشري إىل أن السيدة فاطمة الزهراء، رضي اهللا عنها، تزوجت يف سن الثامنة عشر إذ كانت الزوجة الوحيدة 
  )12:،ص2001الشامي،."(ألمري املؤمنني علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه

 نفذوا وعند زيارة عدد اجمللس األعلى لألمومة والطفولة، أفادت األخت نائبة رئيسة اجمللس أهنم قد
  .دراسة عن واقع الفتاة اليمنية وأهنا تضمنت جزء عن الزواج املبكر ومازالت غري قابلة للنشر والتداول

  :اجلوانب القانونية املتعلقة بالزواج املبكر-10
إن الزواج املبكر يف اليمن مشكله كبريه ليس من وقت قريب ولكنها مستمرة لفتر طويلة وتزداد هذه 

 جوانب احلياة املختلفة اجتماعيا وصحيا وثقافيا وهناك عوامل كثرية تعمل على تشجيع املشكلة تأثرياً يف
الظاهرة وانتشارها سنحاول من خالل دراسة النصوص القانونية أن نستوضح إن كان القانون اليمين مشجعا 

  . هلذه الظاهرة أم انه قد حد منها من خالل النصوص اخلاصة بذلك وما هو الواقع القضائي
  : الوضع القانوين للزواج املبكر

  :قانون األحوال الشخصية:أوالً
لقد مر هذا القانون بفترات خمتلفة وكان موقفه من الزواج املبكر خمتلفا يف كل فتره فقد كان هناك 

و عمل هذا القانون على احلد من الزواج املبكر حيث  قانون األسرة الصادر فما كان يسمى جبنوب الوطن،
للذكر وفقا لنص املادة السابعة منه ومع أن هنالك متيز يف السن ) 18(سنه لألنثى و) 16( قبل سن منع الزواج

بني الذكر واألنثى إال أنه حد من الزواج املبكر فقد اشترط القانون أن يكون الزواج على يد املأذون الشرعي 
  .حىت ُيفّعل الرقابة القانونية من خالل التحري من السن عند الزواج

ولكن بعد قيام دولة الوحدة ألغيت مجيع القوانني الشطرية وصدرت قوانني دوله الوحدة فقد صدر  
م اخلاص باألحوال الشخصية والذي اختلف عن القانون األول فقد 1992سنه )20(القرار بالقانون رقم 

صت على ال حيث ن) 15(شجع الزواج املبكر ولكن إىل حد ما حيث حدد سن دنيا للزواج يف نص املادة 
  .يصح تزويج الصغري ذكرا كان أو أنثى دون بلوغه مخسة عشر سنه

 ونظرا الن املشرع ليس جادا يف تفعيل النص حقيقةً فانه مل يشترط إجراء العقد بواسطة املأذون 
الشرعي أو احملكمة حىت يتم مراقبه تطبيق النص ولكنه كان مفيد يف حالة وجود خالف على تزويج الصغرية أو 

لصغري، وهذا سيتضح عند شرح بعض النماذج من القضايا بل لقد ازداد األمر سواًء فقد جاء تعديل نص ا
  .م منفردا ليجيز تزويج الصغرية أو الصغري أي كان عمرمها1999يف عام ) 15(املادة 

 على وقد كان موقف املشرع واضح يف تشجيع الزواج املبكر برغم أن هذا التشجيع جاء بعد مصادقة اليمن
الكثري من املواثيق واملعاهدات الدولية آخرها اتفاقيه حقوق الطفل اليت حددت سن الطفولة بثمانية عشر سنه 
وبالتايل فان املشرع قد جتاهل مجيع النصوص امللزمة له دوليا وبالرغم أن هذا التعديل قد لقي احتجاج من 

م عندما شرع الربملان 1997ة مناشدة يف هناية عام النشطاء يف حقوق املرأة وحقوق اإلنسان الذين قدموا مذكر
والذي أجاز تزويج الصغرية وبالفعل أوقفت املصادقة على ) 20(باملصادقة على تعديل القرار بقانون رقم 

  . م1997القانون وأعاده الرئيس مع املالحظات اليت وضعها النشطاء إىل الربملان لتغيري التعديل الذي مت يف عام 
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م صوت الربملان على التعديل بعد االطالع على رسالة الرئيس واملالحظات ومل تكن 1998 مث يف عام

من ضمن املواد املعدلة وظلت يف أدراج الربملان حىت هدأ اجلدل حوهلا مث ُمرر التعديل اخلاص هبذه ) 15(املادة
  . برغم كل احملاوالت ملنعهم مع قوانني أخرى وهكذا مت مترير التعديل بتزويج الصغرية 1999املادة يف عام 
  :القانون املدين:ثانياً

وموقف املشرع اليمين من تشجيع الزواج املبكر ليس مقصورا على قانون األحوال الشخصية بل انه 
) 41(مسلكه يف معظم القوانني فإذا رجعنا إىل القانون املدين الذي نظم سن األهلية والرشد و هو القانون رقم 

  .سنه) 15(على أن سن الرشد هي ) 51(املادة  فقد نصت 2002لسنه 
وبالتايل ووفقا هلذا النص فانه حيق لكل من بلغ هذه السن ممارسه مجيع احلقوق املدنية وإجراء مجيع العقود ومن 
ضمنها عقد الزواج ومن هنا يتضح أن املشرع اليمين مل يعترب أن مثل هذه النصوص عيبا تشريعيا وإمنا اعتربها 

  .يه برغم كم املشاكل النامجة عن هذه النصوصميزه تشريع
  :الواقع القضائي وإشكالية النصوص  املتعلقة بالزواج املبكر

  :الواقع القضائي: أوالً
ال توجد إحصائيات يف احملاكم تثبت كم أعمار النساء عند زواجهن فقد مت االطالع على سجالت 

– اسم الزوجة –اسم الزوج :  املعلومات التاليةتوثيق الزواج يف احملاكم فوجدنا أن السجل حيتوي على
املهر،   وال توجد خانة يف السجل يذكر فيها عمر الزوجني وكذلك يف سجالت النساء –الكاتب -الشهود

آالئي يطلنب الطالق أو النساء آالئي يقعن يف مشاكل مع أزواجهن ومل توجد سجالت متكاملة الثبات حاالت 
ة العمر الذي يتم فيه الزواج ومن هنا مل نستطع أن نتعرف على واقع املشكلة يف الزواج حىت يتسىن لنا معرف

الوسط القضائي لذلك اجتهنا إيل التحري عن الظاهرة عن طريق العاملني يف قسم األحول الشخصية ملعرفة 
  :الوضع وقد كانت األسئلة املطروحة عليهم هي

  سط عمر املعقود هبن؟ إذا مت إجراء عقد الزواج عن طريق احملكمة كم متو .1
  هل معظم النساء طالبات الطالق كبار يف السن؟   .2
  بعد كم سنه من الزواج النساء يتم الطالق تقريبا؟  .3
  هل عدد الدعوى املرفوعة من النساء يف األحوال الشخصية اكثر أم املرفوعة من الرجال؟  .4

  :وقد كانت اإلجابات كالتايل
جاوز عمرهن اخلامسة والعشرين ويكون قد استمر أن معظم النساء طالبات الطالق ال يت .1

  .بالزواج ما بني عشر إيل أثىن عشر سنة
العدد األغلب لدعوى يف األحوال الشخصية هي مرفوعة من النساء سواء كانت دعوى نفقه  .2

  .وحقوق وفسخ عقد نكاح
  إشكالية النصوص : ثانيا

يها النصوص القانونية آما دور سليب أو هنالك قضايا معروضة على احملاكم أو قد عرضت عليها لعبت ف
  : وفيما يلي مثالني من واقع القضايا اليت عرضت على احملكمة ومت فيها احلكم. إجيايب

  . فاملثال األول يوضح كيف خدم وجود نص قانوين حمدد لسن الزواج قضية مت فيها تزويج فتاة وهي طفلة
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ال الشخصية تقدمت فيها أالم بدعوى يف قسم األحو) 78( نظرت القضية رقم96-95ففي عام 

وطلبت . إبطال عقد زواج ابنتها الذي قام واليها بأجرائه برغم أن ابنتها طفلة مل تتجاوز السنة الثامنة من العمر
سنه غري  )15(من القرار بالقانون اليت جعلت عقد الصغرية اليت مل تبلغ سن ) 15(اإلبطال وفقا لنص املادة 
كمة هذا الطلب وأبطلت العقد واعتربت األب قد اضر بابنته هبذا الزواج وهنا جند صحيح  وقد أجابت احمل

  . مدى أمهيه النص القانوين يف احلماية من الزواج املبكر
  . واملثال الثاين يوضح كيف أن النص املعدل قد أدى إىل تزويج فتيات صغريات يف السن

 هـ إمام حمكمة غرب األمانة 1421نه لس) 51( م نظرت القضية الشخصية رقم 2000ففي عام 
وكان األعمام . وكانت القضية نزاع بني أالم وأعمام أبنائها على حضانة أبنائها وهم ثالث إناث وذكر واحد

ويف اثنا الرتاع وحىت حترم أالم من احلضانة ونكاية ) القرية(قد اخذوا بنتني من البنات وذهبوا هبما إيل البالد 
وأثري املوضوع أمام احملكمة، اليت تنظر القضية، اليت وقفت . أعمام البنات بتزويج البنتنيبالصغريات قام أحد 

من القانون املعدل اليت أجازت لويل الصغرية تزوجيها وهكذا ) 15(عاجزة أمام هذه القضية بسبب نص املادة 
  بيع الصغريتني من قبل عمهماكانتا الطفلتني ضحية لنص القانون فلم تستطع احملكمة وال أالم إيقاف الزواج و

  وإذا قارنا بني احلالتني السابقتني سنجد أن القانون قد حيد من الثقافة اخلاطئة أو يعمل على نشرها وترسيخها
وإشكالية الزواج املبكر واسعة فيعترب من أهم األسباب املودية للطالق فإذا رجعنا للقضايا املرفوعة أمام 

  . طالق هي ملن تزوجن مبكراالقضاء جند كثري من قضايا ال
ومع أن هذه الظاهرة منتشرة وهلا آثار كبرية أالنه مل جترى دراسات متخصصة عن هذا املوضوع مع أن 
مجيع اإلحصائيات والتقارير التنموية تشكو من النمو السكاين املرتفع يف اليمن، وهذا يؤدي إىل كثري من 

 أسباب ارتفاع نسبه النمو السكاين يف اليمن بسبب طول فترة معوقات التنمية ومع أن الزواج املبكر من أهم
اخلصوبة لدى األنثى ولكن هنالك إشارات يف بعض الدراسات عن الزواج املبكر واملناداة بتحديد سن الزواج 

  .سنه) 18(و أن تكون 
اسة من  م فقد جاء يف در1998 فقد دون ذلك يف املؤمتر األول للعنف املنعقد يف صنعاء يف ديسمرب 

األستاذة فردوس حبر مقدمه يف املؤمتر يعترب اخنفاض سن الزواج عنف موجه ضد املرأة كما أوصت يف دراستها 
آن يكون هنالك قانون عريب موحد لسن الزواج كما كان من ضمن توصيات هذا املؤمتر وهي التوصية 

  السادسة احلد من زواج األطفال 
 الثاين للمرأة باسم حقوق املرأة بني القانون والتطبيق جاء يف كما أن هنالك دراسة قدمت يف املؤمتر

         . الصفحة الرابعة منها أن من عيوب القانون عدم حتديد سن دنيا لزواج
  : اخلالصة

مما سبق ميكن القول أن الزواج املبكر يف اليمن ميثل ظاهرة سواء يف الريف أو احلضر وهو منتشر بني 
وبني اإلناث بشكل خاص، ومن املؤشرات اإلحصائية يتضح أن هناك ارتفاع يف الذكور واإلناث بشكل عام 

متوسط سن الزواج لدى كال من الذكور واإلناث يف الوقت الراهن عما كان عليه املتوسط يف السنوات 
  . املاضية إال أن متوسط السن خاصة يف الريف اليمين ما يزال منخفض جداً وخاصة لإلناث
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 آراء واجتاهات أفراد اجملتمع أهنم مازالوا يفضلون أن تتزوج الفتاة يف سن مبكرة حبيث ال وتشري الدراسات عن

وتشري نتائج الدراسات إىل أن التعليم يسهم بشكل أساسي يف التقليل من الزواج املبكر، .   سنة17تتجاوز 
وراً وإناثا هم الذين ينتشر فقد أثبتت نتائج تلك الدراسات األميني ذك. سواء أكان التعليم للرجل أو للمرأة

  .بينهم الزواج املبكر
    وللعادات والتقاليد دور أساسي يف تكريس ظاهرة الزواج املبكر، فاألمثال الشعبية املتداولة تكرس الظاهرة

 أما اآلثار املترتبة على الزواج. وكذا الثقافة السائدة يف اجملتمع واليت تنقلها التنشئة االجتماعية عرب األجيال
املبكر فبالرغم من أن الزواج املبكر قد حيمي الشباب من االحنراف إال أن له عدد من اآلثار اليت تنعكس بشكل 
سليب على األسرة بشك عام و املرأة بشكل خاص، وأخطرها ارتفاع نسبة الوفيات بني األمهات نتيجة للحمل 

سرب من التعليم، ارتفاع نسبة الفقر بني النساء اإلجناب املبكرين، وارتفاع نسبة األمية بني النساء نتيجة الت
كما أن الزواج املبكر يعترب . نتيجة ألميتهن املبكرة عدم تأهليهن بشكل املطلوب للمشاركة يف سوق العمل

  .نوع من أنواع العنف الذي ميارس ضد املرأة
 واإلجناب املبكرين الذين ونتيجة لآلثار اليت تنتج عن ظاهرة الزواج املبكر وخاصة بني اإلناث مثل احلمل

يؤثران صحة األمهات واألطفال، وتسرب الفتيات من التعليم وعدم مسامهة املرأة بشكل فعال يف عملية 
التنمية فقد ظهرت بعض التوجهات احلكومية وغري احلكومية يف النظر إىل ظاهرة الزواج املبكر باعتبارها عامل 

ولذلك فقد تضمنت بعض . لصحية واالجتماعية والسكانيةمؤثر بشكل سليب يف العديد من اجملاالت ا
  .االستراتيجيات والسياسات واخلطط احلكومية أهداف وسياسات تتعلق بالزواج املبكر

كما يالحظ عدم وجود دراسات . وان كان يالحظ خلو الربامج واخلطط التنفيذية لربامج تتعلق بالزواج املبكر
وعدم تنفيذ أي برنامج ميداين يتعلق بالزواج املبكر سواء أكان .  خاصوحبوث ميدانية تتعلق بالظاهرة بشكل
  .على املستوى احلكومي أو غري احلكومي

ويعد إلغاء حتديد السن الدنيا للزواج من القانون اليمين عاما هام يف انتشار ظاهرة الزواج املبكر وحدوث كثري 
يائهم، وخاصة عندما يكون األولياء يف حالة نزاع مع من احلاالت اليت يتم فيها تزويج صغار السن من قبل أول

بعضهم البعض وجلوءهم إىل احملكمة اليت تقف عاجزة عن إبطال الزواج لعدم وجود نص قانوين حمدد لسن 
باإلضافة إىل . بالرغم من األضرار اليت تلحق بالصغرية أو الصغري الذي مت زواجهما يف سن مبكرة. الزواج

  .وجود توثيق لعقود الزواج أما جهة رمسية لتتحرى من سن الزوجني عند عقد الزواجعامل  إال وهو عدم 
ومما سبق جند أن ظاهرة الزواج املبكر يف اليمن منتشرة سواء يف احلضر أو يف الريف كما أهنا ليست 

عية للوقوف حمصورة يف شرحية اجتماعية معينة، وأهنا حباجة إىل املزيد من الدراسات البحوث العلمية واملوضو
 .على كافة اجلوانب املعلقة هبا

  : الصعوبات واملعوقات-11
إثناء القيام بعملية الرتول امليداين، وإعداد هذه الدراسة فقد متت مواجهة العديد من الصعوبات 

  : واملعوقات نذكر فيما يلي أمهها
 .عدم توفر أي دراسات أو مراجع سابقة عن ظاهرة الزواج املبكر يف اليمن .1
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و العديد من الدراسات األكادميية اليت أجريت عن الزواج والطالق من أي أشار إىل ظاهرة خل .2

 .الزواج املبكر
التضارب يف املعلومات حول الزواج املبكر هل هو مرتفع يف الريف أم يف احلضر، فكل دراسة  .3

  .أو ورقة عمل تشري إىل معلومات خمتلفة عن الظاهرة
  .لظاهرة ومدى انتشارهاعدم وجود إحصاءات دقيقة حول ا .4
االختالف الواضح حول األسباب والنتائج هل الزواج املبكر يؤدي إىل األمية أم أن األمية  .5

  تؤدي إىل الزواج املبكر
  .إغفال الكثري من اخلطط واالستراتيجيات لظاهرة الزواج املبكر عند عمل اخلطة التنفيذية هلا .6
 .ت يف معظم األماكنعدم االهتمام بأرشفة وحفظ الوثائق والدراسا .7
عدم توفر بعض البحوث والدراسات اليت أجريت حول الزواج املبكر يف اليمن مثل دراسة أمحد  .8

  . الربكاين
 .عدم تعاون بعض اجلهات اليت متت زيارهتا يف تقدمي ما لديها من معلومات .9

  :التوصيات واملقترحات-12
لزواج مت اخلروج بعدد من التوصيات بعد استعراض كافة اجلوانب السابقة واملتعلقة بظاهرة ا

  : واملقترحات اليت قد تفيد يف حل هذه الظاهرة وآثارها السلبية وهي
تبين محلة من خالل املنظمات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين للمطالبة بتعديل قانون األحوال  .1

 .سنة)18(الشخصية وإجياد نص حيدد سن الزواج على أن تكون 
 .نية لتحديد مدى انتشار ظاهرة الزواج املبكر على مستوى اجلمهوريةإجراء دراسة ميدا .2
 .إجراء دراسة عن األسباب والدوافع اليت تكمن وراء ظاهرة الزواج املبكر .3
 .إجراء دراسة عن اآلثار االجتماعية والنفسية الناجتة عن ظاهرة الزواج املبكر .4
 .ج املبكر بشكل دقيقضرورة أن يتضمن كتاب اإلحصاء السنوي إحصاءات عن الزوا .5
 .وضع سياسة إعالمية هتدف على خلق وعي لدى األفراد بأضرار الزواج املبكر .6
تبين محلة توعية بني الشباب والشابات عن اآلثار السلبية اليت تنتج عن الزواج املبكر، وخصوصا  .7

 .احلمل واإلجناب املبكرين
بكر الصحية واالجتماعية والنفسية من قبل تبين برامج توعية لآلباء واألمهات حول أضرار الزواج امل .8

 )أطباء، أخصائيني نفسيني، أخصائيني اجتماعيني(متخصصني
 .وضع االستراتيجيات والسياسات اليت هتدف إىل التقليل من معدالت احلمل واإلجناب يف سن مبكرة .9

   أو حمكمه إجياد نص قانوين يلزم أطراف عقد الزواج بأجرائه أمام جهات رمسيه سواء مأذون شرعي .10
  العمل على وضع سجالت متكاملة البيانات يف احملاكم، يتم فيها حتديد السن عند الزواج، حىت  .11

                .ميكن رصد  ظاهرة الزواج املبكر بدقة

 :املصادر
 م2003الربنامج العام للحكومة، -1
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التقرير اخلاص .آلفاق،الفتاة العربية املراهقة الواقع وا.احلوري،نورية علي محد، وخليل،جناة حممد صائم -2

-  كوتر-مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث. بدراسة املراهقة يف اجلمهورية اليمنية
 تونس.2003.

ورقة عمل مقدمة ملشروع تسهيل معلومات املرأة . ،وضع املرأة االقتصادي.احلوري، نورية علي محد -3
 1999.اءصنع.يف التنمية للحلقة النقاشية حول متكني املرأة االقتصادي

دور مجعية رعاية األسرة اليمنية يف تنمية اجملتمع :ميداين حول-،حبث اجتماعي.احلوري،نورية علي محد -4
مجعية رعاية األسرة اليمنية . وتطوير أوضاع املرأة ودعم مكانتها يف التنمية ومواقع اختاذ القرار

 1993.صنعاء
دراسة اجتماعية ( والبناء األسري اليميناحلوري،نورية علي محد،التحوالت االجتماعية واالقتصادية -5

 .1985.القاهرة.جامعة عني مشس.رسالة دكتوراه غري منشورة)مقارنة يف الريف واحلضر
،دراسة منظومة القيم واملعارف االجتماعية املتعلقة بتنشئة ودور ).وآخرون(العودي، محود صاحل،  -6

  1996.صنعاء.ربامج اإلرشاد الزراعيمشروع إدماج الثقافة السكانية ب.املرأة الريفية اليمنية
ورقة عمل مقدمة إىل امللتقى ). ومنهن اليمنيات(، مهام الباحثات املسلمات.الشامي،امة السالم -7

 2001.صنعاء.العلمي األول للباحثات اليمنيات
اجلنة الوطنية .مسودة أولية حمدودة التدوال.،العنف املوجه ضد النساء يف اليمن.الشرجيب،عادل جماهد -8

 2003.صنعاء.لمرأةل
،املرأة والفقر يف اليمن دراسة حتليلية لفجوة النوع االجتماعي يف دراسات .الشرجيب،عبد احلكيم امحد -9

 2002.صنعاء. اللجنة الوطنية للمرأة. الفقر يف اليمن
،ملخص لدراسة بعنوان أوضاع املرأة الريفية وقضايا النوع االجتماعي دراسة ميدانية .الصالحي،فؤاد -10

 2001.اللجنة الوطنية للمرأة صنعاء. ليةحتلي
حبث ميداين حول التعليم والصحة اإلجنابية واختاذ -،املراة املسلمة والتنمية.القادري، حسنية امحد -11

 2000.صنعاء.بدعم من السفارة اهلولندية. القرار لدى املرأة اليمنية
اللجنة الوطنية . ة لنادي باريسورقة عمل خلفي.،التنمية البشرية واالجتماعية.القادري، حسنية امحد -12

 .2002.للمرأة صنعاء
ورقة عمل .، االجتاهات الدميوغرافية يف اجلمهورية اليمنية).وآخرون(القباطي،عبده حممد ناصر،  -13

 .1996أكتوبر -29-26مقدمة إىل املؤمتر الوطين الثاين صنعاء 
األمانة .م2025- 2001منية ،السياسة الوطنية للسكان يف اجلمهورية الي.اجمللس الوطين للسكان  -14

  2001.الطبعة األوىل.العامة للمجلس الوطين للسكان
، النساء والرجال يف اجلمهورية اليمنية صورة إحصائية .اجلهاز املركزي لإلحصاء -15

  2001.صنعاء.2001
  2002يونيو .صنعاء. 2001، كتاب اإلحصاء السنوي .اجلهاز املركزي لإلحصاء -16
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 1994لنتائج النهائية للتعداد العام للسكان واملسكن واملنشآت ديسمرب ، ا.اجلهاز املركزي لإلحصاء -17

  التقرير العام
 1985.صنعاء. 1984، كتاب اإلحصاء السنوي .اجلهاز املركزي لإلحصاء -18
  2000.صنعاء. ، مشروع االستراتيجية الوطنية للنوع االجتماعي.اللجنة الوطنية للمرأة -19
  2002.منظمة أوكسفام، صنعاء.  اجملتمع اليمين، العنف والنساء يف.املتوكل، إنطالق  -20
 2001.صنعاء.سلسلة دراسات الفقر. ، الفقر واملرأة يف اليمن.اهليصمي، خدجية أمحد -21
ورقة عمل مقدمة يف إطار نتائج البحث امليداين .  ،ظاهرة العنف ضد املرأة.اهليصمي، خدجية امحد -22

 صنعاء.  انصاف النوع االجتماعيمشروع.حول أفادة النساء حول ظاهرة العنف ضد املرأة
 1998.صنعاء.1998،حتليل حالة األطفال والنساء يف اجلمهورية اليمنية .اليونيسيف -23
  1998.مكتبة دار الكلمة صنعاء).التفرطة(خليل، جناة حممد صائم، املرأة اليمنية وجمالس القات -24
ورقة عمل . صحية واالجتماعية،اتفاقية حقوق الطفل وأخطار الزواج املبكر ال.عبد اهللا،فتحية حممد -25

 صنعاء. مارس8مقدمة إىل الندوة املنعقدة مبناسبة يوم املرأة 
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