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 الممخص:

 األسرةحيث تعتبر  أفرادىامن صالح  األسرةوصالح ىذه  األسرةصالح المجتمع من صالح  إن  
كل  أثارهكان زواج القاصرات يطال في  التي تعزز تطور المجتمع ونموه,ولما لألجيالحاضنة ومربية 

اجتماعية متجذرة وموجودة  إشكاليةبحثنا ىذا حل  أىميةوالمجتمع ,لذا تكمن  واألسرةمن الفتاة القاصر 
في المجتمع اال وىي زواج القاصرات فضال عن رفد المكتبة بدراسات تعمل عمى تنمية المعرفة 

 األىميةفي تطوير ىذا الميدان,كما وتتمثل  واإلسياملمرأة االجتماعية المتحققة في ميدان عمم اجتماع ا
موضع التنفيذ من قبل مؤسسات  إليياالتطبيقية لمبحث في وضع التوصيات والمعالجات التي يتوصل 

 األسبابالمجتمع الرسمية منيا وغير الرسمية لغرض تحقيق اليدف من البحث اال وىو القضاء عمى 
 .اآلثاروالتقميل من حدة 

التعرف عمى الخصائص الفردية  -1وىي: األىدافف البحث الحالي الى تحقيق جممة من ييد
المجتمعية التي  األسبابالتعرف عمى  -2واالجتماعية واالقتصادية والتربوية لمقاصرات المتزوجات.

اتنامي زواج القاصرات  التي يتركو اآلثارالتعرف عمى  وأيضا -3تقف وراء تنامي زواج القاصرات.
 والبحث الحالي ىو من البحوث الوصفية . والمجتمع. واألسرةالفرد)الزوجة القاصر(  عمى

 الكممات المفتاحية: )زواج القاصرات، األسباب، واالثار (.
Underage marriage in contemporary Iraqi society: causes and effects 

Researcher/ Rawafed Muhammad Hussein  

 Prof.Dr. Basma Rahman Odeh 

Al-Qadisiyah University/College of Arts 

Abstracts: 

The goodness of society is part of the goodness of the family, and the 

goodness of this family is the goodness of its members, as the family is 

considered an incubator and educator for generations that enhance the 

development and growth of the community, and since the marriage of minors 
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affects both the minor girl, the family and the community, so the importance 

of our research lies in solving a deep-rooted and existing social problem in 

the community. It is the marriage of minors, as well as supplying the library 

with studies that work on developing the social knowledge achieved in the 

field of women’s sociology and contributing to the development of this field. 

The aim of the research is to eliminate the causes and reduce the severity of 

the effects. 

The current research aims to achieve a set of objectives, namely: 1- 

Identifying the individual, social, economic and educational characteristics of 

married minors. minor), family and society. The current research is 

descriptive research. 

Keywords: (marriage of minors, causes, and effects). 

 
 المبحث االول 

 Problem  Studyدراسة:مشكمة ال -1
ان الزواج ىورباط مقدس بين رجل وأمرأة وقد شرع اهلل عزوجل الزواج لغاية 

االساسي من الزواج ىو االستقرارالنفسي والروحي االان الزواج كنظام  عظيمة,فاليدف
تعرض لبعض التحوالت والتغيرات التي أدت الى بروز مجموعة من المشاكل 
االجتماعية وواحدة من ابرزىذه المشاكل ىو الزواج المبكرأوما يسمى بزواج 

دت الى انييار القاصر.حيث يعد واحدا من الظواىر االجتماعية الخطيرة التي أ
االواصر االجتماعية وتفكك االسر نتيجة عدم أىمية الفتاه القاصر بايموجيا ونفسيا 

 واجتماعيا لتحمل مسؤولية بيت, وزوج,و تنشئة اطفال.
وان مثل ىذا الزواج يؤدي الى ارتفاع نسبة الطالق واليجر والتفكك االسري نتيجة لقيام 

صغيراالمر الذي يترك اثارا نفسية واجتماعية واقتصادية االباء بتزويج الفتاة في عمر 
 وصحية عمى الفتاة القاصر.

وان نسبة كبيرة من وفيات االميات المرتبطة بالحمل والوالدة كانت ضمن الفئة العمرية 
( حالة وفاة سنويا الميات دون 77777( في جميع انحاء العالم. وىناك )15-19)

اة طفميا في السنة االولى من العمر يبمغ عاما.فضالعن ان خطر وف18سن ال
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عاما وحتى وان عاش الطفل  19%( أكثر من الطفل االول الم يزيد عمرىا عن ال67)
سوف يكون أكثر عرضة لالصابة بنقص الوزن عند الوالدة وسوء التغذية وتأخر النمو 

 . (1)البدني والعقمي )االدراكي(
 .(2)العالم( احصائية تبين زواج االطفال حول 1شكل )

 

 
 

عاما حوالي  18وبمغ عدد الفتيات المواتي تزوجن او ارتبطن قصد الزواج قبل سن ال 
( مميون أمرأة وذلك حسب احصائيات منظمة االمم المتحدة لمطفولة وحسب 477)

عاما في البمدان 18صندوق االمم المتحدة لمسكان فأن معدل زيجات الفتيات دون سن 
 الصين يقدر بفتاة  النامية بأستثناء

 
                                                           

, عبِؼخ 384(  د. ص٠ٕت ػجذ اٌّحغٓ دس٠ٚؼ , صٚاط اٌمبصشاد عش٠ّخ ِجىشح, ِغٍخ االِٓ ٚاٌح١بح, اٌؼذد1)
 .07,ؿٔب٠ف اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ اال١ِٕخ

 
-https://arabic.cnn.com/amphtml/world/2015infographic( صٚاط اٌمبصشاد حٛي اٌؼبٌُ 2)

child-marriage. 
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واحدة من بين ثالث فتيات ومعظمين من ذوي التعميم المحدود ويعشن في اوساط ريفية 
 .(1)وفي فقر شديد

(الفا من االناث في مصر 111ان ىناك )2721وكشف تقريرالتنمية البشرية لعام 
عاما  19-15% من االناث في عمريتراوح بين  11تزوجن قبل السن القانونية وان 

سنة تم عقد  18( فتاة اقل من 5472تزوجات , باالضافة الى ان ىناك نحو )م
قرانين. واضاف التقرير ان الزواج المبكر ظاىرة تتمثل اىم اسبابيا في العوامل الثقافية 
والممارسات االجتماعية والضغوط االقتصادية وضعف التعميم والعادات والتقاليد 

 1996التي اصدرت قانونا لمطفل في عام المجتمعية.وتعد مصر من اولى الدول 
والذي لم يجز الزواج اال لمن اتم ثمانية  2778لسنة  126والمعدل وفق القانون رقم 

بحماية الطفل دون سن الثامنة عشر من جميع  2714عشر عاما. والتزم دستور عام 
 .(2)اشكال العنف واالساءة وسوء المعاممة واالستغالل الجنسي والتجاري

وكشفت اخراحصائية رسمية صادرة عن مجمس القضاء العراقي عن أعداد حاالت  
الطالق في العراق خالل يناير/ كانون الثاني الماضي المسجمة في محاكم جميع 

(حالة بينما بمغ مجموع 5143المحافظات العراقية,عدا اقميم كردستان والتي بمغت )
قت سجالت المحاكم العراقية االف (حالة وقد وث1443حاالت التفريق بحكم قضائي )

 ..(3) (عامًا 18-15حاالت الطالق لممتزوجات مبكرا والتي تتراوح اعمارىن مابين )
 وبناء عمى ماتقدم تتضمن مشكمة الدراسة جممة من التساؤالت وىي:

 ؟االسباب المجتمعية التي تقف وراء تنامي ظاىرة زواج القاصرات ماىي -1

                                                           
( ٔذٚح ال١ّ١ٍخ حٛي اٌزض٠ٚظ اٌّجىشٌٍفز١بد فٟ ظً االٔزمبي اٌذ٠ّمشاعٟ ٚإٌضاػبد اٌّغٍحخ, ِٕزذٜ إِخ 1)

 ٌجٕبْ, اٌغّٙٛس٠خ اٌٍجٕب١ٔخ, ٚصاسح اٌؾؤْٚ االعزّبػ١خ.
 
 .https://www.cairo24.comمش٠ش اٌز١ّٕخ اٌجؾش٠خ ( ر2)

 
( صٚاط اٌمبصشاد فٟ اٌؼشاق ػٕذِب رزحٛي االحالَ اٌٛسد٠خ اٌٝ 3)

 women,https://www.aljazeera.netوٛاث١ظ،

     21/0/2727. 
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ركيا تنامي زواج القاصرات عمى الفرد)الزوجة القاصر( واالسرة االثار التي يت ماىي -2
 ؟والمجتمع

 Importance Of StudyTheدراسة:أهمية ال-2
أن صالح المجتمع من صالح االسرة وصالح ىذة االسرة  همية النظرية لمدراسة:األ

من صالح أفرادىا حيث تعتبر االسرة حاضنة ومربية لألجيال التي تعززتطور المجتمع 
ونموة، ولما كانت مشكمة زواج القاصرات تطال في أثارىا كل من الفتاة القاصر واالسرة 
والمجتمع, لذا تكمن اىمية دراستنا ىذه في حل مشكمة اجتماعية  متجذرة وموجودة في 
المجتمع اال وىي مشكمة زواج القاصرات فضال عن رفد المكتبة بدراسات تعمل عمى 

لمتحققة في ميدان عمم اجتماع المرأة واالسيام في تطوير تنمية المعرفة االجتماعية ا
 ىذا الميدان. 

تتمثل االىمية التطبيقية لمدراسة في وضع التوصيات والمعالجات همية التطبيقية:األ
التي تتوصل الييا موضع التنفيذ من قبل مؤسسات المجتمع الرسمية منيا وغيرالرسمية 

القضاء عمى اسباب المشكمة والتقميل من حدة لغرض تحقيق اليدف من الدراسة اال وىو 
 اثارىا .

 Objectives Of The Study: دراسةأهداف ال-3
زواج مشكمة عمى العوامل والمسببات المجتمعية التي تقف وراء تنامي  التعرف-1

 القاصرات.
الزوجة القاصر( زواج القاصرات عمى الفرد)مشكمة  عمى االثارالتي تتركيا  التعرف -2

 واالسرة والمجتمع.
 The Scientific Concepts and Terms:المفاهيم والمصطمحات العممية

 (Marriageاوال: الزواج )
 .(1)الزواج لغة:زوج الشيء بالشيء اي زوج الشيء الى الشيء :اي قرنة بة

                                                           
 .1886,داس اٌّؼبسف, ة,د,ؿ 1اثٓ ِٕظٛس ,ٌغبْ اٌؼشة ,ط(1)
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 .(1)الزواج اصطالحا: ىوأقتران الذكر باالنثى أو الرجل بالمرأة بعقد شرعي 
ويعرف الزواج :بأنو نظام اجتماعي يتضمن تعاقدا يتحد بمقتضاه   شخصان أواكثرمن  

جنسين مختمفين في شكل زوج أو زوجة أزوجات لتكوين عائمة جديدة بحيث يعتبر 
 .(2) االوالد الذين يأتون نتيجة ليذة العالقة أبناء شرعين لكال الطرفين

لو شرعا يراد منو أنشاء النسل والحياة ويعرف الزواج:بأنو عقد بين رجل وأمرأة تحل 
 .(3)المشتركة

التعريف االجرائي لمزواج:  ىي عالقة شرعية تربط بين رجل وامرأة غايتة االحصان 
 والعفاف وتكوين عائمة مستقرة برعاية الزوجين .

 (Minorsثانيا:القاصرات )
وكف عنو  يعرف القاصرلغة: بكسر الصاد اي قصر عن الشئ اذا تركو عجزَا,عجز

 .(4)وايضا تقاصر عن االمر ,والقاصرالفتاة التي لم تبمغ سن الرشد
ويعرف القاصراصطالحا:بأنو من لم تبمغ سن الرشد فتوضع تحت حماية وعناية   

 .(5)وصي
كما يعرف مفيوم القاصرات بأنو مصطمح معاصر لمفتيات المواتي لم يبمغن ،ومعناه 

مرجعة الى الشرع  والفقياء اختمفوا في تحديد السن  العاجزات وتحديد القصور من عدمة
 .(6)ومعظم القوانين الدولية اعتمدت بموغ ثمانية عشر عاما

                                                                                                                                                      
 
 .1776,ؿ2778, اٌمب٘شح,ػبٌُ اٌىزت,1( د. احّذ ِخزبس ػّش, ِؼغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌّؼبصشح,ط2)

 
 .258،ؿ1700( د.احّذ صوٟ ثذٚٞ ,ِؼغُ ِصغٍحبد اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ,ِىزجخ ٌجٕبْ, االعىٕذس٠خ، 3)
 
 .1757(ٌغٕخ 188لبْٔٛ االحٛاي اٌؾخص١خ اٌؼشالٟ سلُ ) ( 4) 

 
 .037-038,ؿ4,ط2774اٌّؼغُ اٌٛع١ظ, ِىزجخ اٌؾشٚق اٌذ١ٌٚخ , ( ِغّغ اٌٍغخ اٌؼشث١خ:5)
 
 .1821ؿ ِصذس عبثك، ( د. احّذ ِخزبس ػّش،6)
 
 .6د.ػبدي اٌؼجذ اٌغجبس، صٚاط اٌمبصشاد ث١ٓ اٌذ٠ٓ ٚاٌّغزّغ ٚاٌؼبداد،ؿ(0)
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عاما والتي لم  17-17الذي يتراوح عمرىا من اما تعريفنا  االجرائي لمقاصر:فيي الفتاة 
 يكتمل نموىا ونضجيا العقمي والجسمي والنفسي.

 ((Arriages of Minorsثالثا: زواج القاصر
 .(1)يعرف زواج القاصر:بأنو الزواج في سن اقل من الثامنة عشر

كما يعرف: بأنو العالقة الزواجية التي تنشأ في سن مبكرة وتؤىل كال من الطرفين 
 .(2)لالعتماد عمى ذاتة،وبكممة اخرى ىو الزواج الذي يتم قبل بموغ السن القانوني 

ويعرف ايضا بأنو: الزواج الذي يتم قبل سن الثامنة عشرة اي سن الرشد الذي يحدده 
القانون غير انو يمكن في عدة بمدان اقل من الثامنة عشر اوان الزواج في حد ذاتة 
يرشد ىوالء ،كما تستعمل عبارة الزواج المبكر بالنسبة لالشخاص الذين بمغوسن الرشد 

مل تجعل منيم غيرمؤىمين ومييئين لمموافقة عمى سنة ولكن وجود عدة عوا18اي 
الزواج كعدم اكتمال بنيتيم الجسدية ونموىم العاطفي والجنسي والنفسي او عدم 

 .(3)استعدادىم لمحياة في اطار عالقة زوجية 
 قبل بشكل رسمي او غير رسمي التعريف االجرائي لزواج القاصرات: ىو زواج الفتاة

في ىذه  السن القانوني اي سن الرشد سواء برغبتيا اوعدم رغبتيا حيث تكون بموغيا
اسباب  وتقف وراء ىذا الزواج مزواجلغير مؤىمة عقميا وجسديا ونفسيا  الفترة العمرية

 واالسرة والمجتمع. عمى كل من الفرد)الفتاة القاصر(ويترتب عمية اثار 
 (Societyرابعا:المجتمع)

                                                                                                                                                      
 
 .www.unicef.orgٚص١مخ صبدسح ػٓ ا١ٌٛٔغ١ف, ِزٛفش ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ  (1)

 
( فٛصٞ خ١ّظ، أس١ٌذ ربثذ ، ٔبد٠ٓ ِؾّٛط، اٌحٍّخ اٌٛع١ٕخ ٌحّب٠خ اٌمبصشاد ِٓ اٌضٚاط اٌّجىش، 2)

 .20، ؿ2714ٌجٕبْ،اٌغبِؼخاٌجٕب١ٔخ االِش٠ى١خ ، 
 
( ٔذٚح ال١ّ١ٍخ حٛي اٌزض٠ٚظ اٌّجىش ٌٍفز١بد فٟ ضً االٔزمبي اٌذ٠ّمشاعٟ ٚإٌضاػبد اٌّغٍحخ ،اٌزٟ ػمذد 3)

ٚاٌزٟ لبَ ثبػذاد٘ب ٚػشضٙب خجشاء ٚخج١شاد فٟ وً ِٓ  2715ٚي / اوزٛثش فٟ ث١شٚد فٟ رؾش٠ٓ اال
ِصشٌٚجٕبْ ٚرٛٔظ ٚا١ٌّٓ ٚفٍغغ١ٓ حٛي ظب٘شح اٌضٚاط اٌّجىش ثأثؼبدح اٌحمٛل١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌحّبئ١خ 

 ٚاٌصح١خ ،ِٕضّخ أثؼبد ٚاٌّؼٙذ اٌؼشثٟ ٌحمٛق االٔغبْ.
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ىومصطمح مشتق من الفعل جمع،وىي عكس كممة فرق كما أنيا مشتقة المجتمع لغة :
عمى وزن مفتعل ، وتعني مكان االجتماع والمعنى الذي يقصد بيذة الكممة ىوجماعة 

 .( 1)من الناس 
المجتمع اصطالحا: ىومجموعة من االفراد يعيشون معا فوق بقعة ما بتعاون وتضامن 

الحساس باالنتماء بعضيم لبعض والوالءلمبادئيم ويرتبطون بتراث ثقافي معين ،ولدييم ا
ويكونون مجموعة من المؤسسات تؤدي الخدمات الالزمة ليم وتضمن بالتالي مستقبال 

 . (2)لحياتيم ،وتنظم العالقات فيما بينيم وبما يرضي الغالبية العضمى منيم 

ن خطوط ويعرف المجتمع :بأنو عدد من الناس المرتبطين ببعضيم النيم يعممون ضم 
عامة وبروح عامة ويمتقون بأىداف عامة أيضا والحاجات واالىداف العامة تتطمب 

 . (3)تبادال ناميا في االفكار ووحدة نامية في الشعور الودي 
 

اما التعريف االجرائي لممجتمع: ىو مجموعة من االفراد يعيشون سوية عمى بقعة 
جغرافية واحدة ويرتبطون بعادات وتقاليد وقيم ومعايير مشتركة اي ان ثقافتيم واحدة 
مشتركة ويبدون والء وانتماء عاليين لمجتمعيم وبمدىم ويعممون معا لتوفير االحتياجات 

 او غيررسمية.والخدمات ضمن مؤسسات رسمية 
 المبحث الثاني: اسباب زواج القاصرات

 العادات والتقاليد واالعراف االجتماعية:  -1
يعتقد الكثير ان بعض التقاليد االجتماعية انطوت ورحمت مع التطور الذي نعيشو حاليا 
لكننا نكتشف انيا التزال حاضرة وبقوة في المجتمع العراقي, ومن ىذه العادات ىي 

رات حيث اتسعت ىذه المشكمة واصبحت تشمل المدن واالرياف عمى حد زواج القاص
                                                           

، 2اط ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ، ػّبْ ، االسدْ،ط( حغٓ ػجذ اٌشصاق ِٕصٛس ، ثٕبء االٔغبْ ، ا4ِٛ)
 .180،ؿ2713

 .213،ؿ1787، 2( أثشا١ُ٘ ٔبصش ، اعظ اٌزشث١خ ، داس ػّبْ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ ، ط5)
 .30، ؿ1708، داس ِىزجخ اٌح١بح ٌٍغجبػخ ٚإٌؾش،  2( عْٛ د٠ٛٞ ، اٌّذسعخ ٚاٌّغزّغ ،ط6)
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سواء فما زلنا نسمع بزواج الفصل ,والفصل مصطمح يطمق عمى طريقة حسم القضايا 
بين العشائر مثل االعتداءات والتجاوزات التي تحدث بينيم وغالبا مايكون فصل 

فتاة من العشيرة المعتدية الخصومات من خالل تسديد مبمغ مالي او االسوأ ىو تزويج 
لعشيرة المعتدى عميو وغالبا ماتكون ىذه الفتاة قاصرا, وفضال عن زواج الفصل ىناك 
مايسمى بزواج اليبة اذ قد ييب احدىم بنتا من بناتو او ابنتو الوحيدة لرجل دين ىادفا 
 من عممو ىذا رضا اهلل ومغفرتو وفي الغالب تكون ضحايا ىذا الزواج من القاصرات

ان حياة الفتاة عند بعض االىالي ىي الزواج متناسين بذلك تعميميا وانيا قد .(1)ايضا
من بين  تكون شيئا مثمرا لمجتمعيا في يوم من االيام من خالل عمميا وقدرتيا,ولعل

اىم اسباب ذلك ىو االعراف والتقاليد والثقافة العشائرية التي تتمسك وتحث عمى الزواج 
 .(2)المبكر ظنا منيم بأنو يمثل الحماية من االنحراف وزيادة النسل

 الفقر:  -2
تبين االدلة العممية ان الفقر وانعدام االمن سبب من االسباب الجذرية لممارسة تزويج 

سنة  37ى الرغم من التراجع العام في نسبة تزويج الصغيرات عمى مدى القاصرات وعم
الماضية ,فمازال تزويج القاصرات شائعا في المناطق الريفية وفي اوساط المجتمعات 
المحمية االشد فقرا, وفي العديد من المجتمعات المحمية غالبا ما يعتبر الزواج وسيمة 

ء المواتي ليست لين امكانية الوصول بشكل لضمان الكفاف االقتصادي لمفتيات والنسا
مستقل الى الموارد المنتجة والمواتي يعشن في حاالت فقرشديد. وقد يكون لتزويج 
القاصرات مزايا اقتصادية ايضا من قبيل ميراقل لمفتيات  االصغر سنا,ويمكن ان توافق 

واج االسر عمى زواج مؤقت لبناتين مقابل مكسب مالي, وىو مايعرف باسم الز 
التعاقدي* وقد يشجع الفقر ايضا النساء عمى الزواج من رعايا اجانب بغية االمن 
المالي,وىذه ممارسة تزيد من فرص االتجار بالنساء .وتظير االبحاث انو في عدد 

                                                           
 .https://www.independent arabia.com/node( صٚاط اٌمبصشاد اٌجغٍخ ٟ٘ اٌضح١خ 1)

 
 .88-84,ؿ2774,داس اٌؾشٚق ٌٍغجبػخ ٚإٌؾش,ػّبْ,االسدْ,1( ِؼٓ خ١ًٍ ػّش,اٌزٕؾئخ االعزّبػ١خ,ط2)
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محدود من البمدان تجري ممارسة تزويج القاصرات في االسر الغنية ايضا حيث تعتبر 
ى الثروة فيما بين االسر التي تنتمي الى الطبقة ىذه الممارسة وسيمة لممحافظة عم

 .(1)االجتماعية واالقتصادية نفسيا. 
 التفكك االسري: -3

ىنالك جيل متعب نفسيا يعاني التفكك االسري وظمم زوج األم او زوجة األب فضحايا 
االسر وتشرد االطفال  الطالق المبكر كثيرة ومن نتائجو جيل مفكك اسريا ,فأنييار

بحيث تنقسم حياتيم  بين ام واب كل منيما لو طرق تربوية مختمفة عمى االخر مما 
يؤثرعمى االطفال سمبا,ان زواج طفمة صغيرة التفيم معنى الزواج ومسؤوليتة فكرة 
خاطئة تؤدي الى طالق مبكر عند اول مشكمة والنيا طفمة التستطيع تحمل اي 

بمصاعب الحياة,وان من اسباب الطالق في مجتمعنا ىو صعوبات نتيجة الجيل 
الزواج المبكر فيذا الزواج قد يؤدي الى عواقب وخيمة عمى الزوجة الصغيرة التي لم 
يكتمل عندىا الوعي والنضج البيولوجي والوعي الكامل في تحمل المسؤولية وتربية 

م بأعالتيا وىي بين أمرين وقد تكون الفتاة يتيمة واليوجد في أسرتيا من يقو .(2)االطفال
أما أن تضيع في أودية ذئاب األنسانية وتيمك في المستنقع الوخيم وأما أن يزوجيا ولي 

 .(3)األمر ممن يحافظ عمييا ويقوم بواجباتيا ويصونيا
 انخفاض المستوى التعميمي لألبوين: -4

راسة واما االسر ان االسرة المتعممة ال تزوج البنين والبنات االبعد اكمال مراحل الد
الغير المتعممة او متوسطة التعميم فأنيم يزوجون ابنائيم في سن مبكرة وخاصة في 

                                                           
* اٌضٚاط اٌزؼبلذٞ: ال ٠زُ ػمذ ٘زا اٌضٚاط ث١ٓ اٌشعً ٚاٌّشأح اال ٌفزشح ص١ِٕخ ِؼ١ٕخ ِمبثً اعش,ٚ٘زا اٌضٚاط ال 

 مبٟٔٛٔ ٚثّٛعت اٌؾش٠ؼخ االعال١ِخ.٠زٛافك ِغ ؽشٚط اٌضٚاط اٌ
 
عٛأب ػجذاٌٍخ,ٚاخشْٚ,رض٠ٚظ اٌمبصشاد ,عفٍخ ال صٚعخ ,اٌزغّغ إٌغبئٟ اٌذ٠ّمشاعٟ اٌٍجٕبٟٔ, عبِؼخ (3)

 .17-7اٌحىّخ, ة,د,ؿ

فشدٚط اٌؼٍّٟ,اٌضٚاط اٌّجىش ٠مٛد اٌٝ عالق ِجىش, صح١فخ  (1)
 https://www.alayyam.info/news,2721اال٠بَ,

 
 .14د.احّذ ثٓ ِٛعٝ اٌغٍٟٙ,رض٠ٚغبٌمبصشاد,ِصذس عبثك,ؿ(2)
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المناطق الريفية وان تعميم الفتاة يمعب دورا ميما فكمما ارتفع المستوى التعميمي لمفتيات 
.حيث ان انخفاض المستوى التعميمي وانتشار االمية احد (1) كمما تأخر سن زواجين

االسباب الرئيسية المؤدية الى زواج الفتيات في سن مبكر  عمما ان مسؤولية زواجيا 
اليقع عمييا وحدىا بل يقع بالدرجة االولى عمى عاتق االب واالم في اتمام ىذا الزواج, 

ع النة حجر الزاوية لمفتاة يمكنيا من ويعد التعميم من اىم المتغيرات الفعالة في المجتم
.ان (2)االستجابة لمفرص المتاحة ليا ومن تحدي االدوار التقميدية المفروضة عمييا

مستوى تعميم الوالدين المنخفض يؤثر في انقطاع االبناء عن المدرسة ويظير بشكل 
 واضح لدى االناث ويرجع السبب الى ضعف اىتمام االباء بأبنائيم وقصور الوعي

بأىمية التعميم وقمة الحافز والدافع وانخفاض مستوى الطموح بين افراد االسرة, وان 
االباء االميين وذوي التعميم المحدود ال يقدرون قيمة التعميم ويشكمون عامال ىاما من 

 .(3)العوامل التي تدفع بأبنائيم الى ترك المدرسة باكرا
 نزوح بعض العوائل بسبب الظروف االمنية: -5
عدم االستقرار الناجم عن الكوارث الطبيعية والصراعات االقميمية او الوطنية فاقم  ان

احتمالية الزواج المبكر لمفتيات وىذا ماتم مالحظتو عمى مدى عقود من الحروب 
في سريالنكا العائالت اليائسة الى  2774المدمرة فمثال دفعت كارثة تسونامي عام 

حدة الصراع االقتصادي وتم اجبار الفتيات عمى تزويج بناتيا الصغار لمتخفيف من 
 .(4)الزواج المبكر

                                                           
, 2717ِصغفٝ حّذٞ احّذ ٚاخشْٚ,دساعخ اعزّبػ١خ ٌظب٘شح اٌضٚاط اٌّجىش, عبِؼخ اع١ٛط ,  (3)

 . 478-370ؿ
  

ػجبط إٌصشاٚٞ, االلزصبد اٌؼشالٟ إٌفظ ٚاٌز١ّٕخ ,رشعّخ ِحّذ عؼ١ذ ػجذ اٌؼض٠ض ,ث١شٚد,داس اٌىٕٛص  (4)
 .217,ؿ1775االدث١خ,

 

( ٕ٘ذٞ صبٌح ر٠بة,اصش اٌؼٛاًِ االلزصبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ فٟ رغشة اٌغالة فٟ اٌّشحٍخ االٌضا١ِخ 5)
 .52,ؿ1708فٟ االسدْ,سعبٌخ ِبعغز١ش,االسدْ,

 (1)Solidarity for the chidren of SAARC,CHILD MARRIAGE IN SOUTH ASIA:REALITIES 
RESPONSES AND THE WAY FORWARD,this paper has been prepared by the 
lnternational center for Research on Women for the Unfpa Asia pacific Regional 
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وأيضا شيدت بعض البمدان العربية زيادة في معدالت زواج القاصرات نتيجة 
لمصراعات المسمحة والحروب واالحتالل كالحرب االىمية في الجزائروالصراع في 

حيث وفد عدد كبير من .(1)السودان والحرب في اليمن ولبنان وفمسطين واحتالل العراق 
النازحين الذين جمبيم داعش من المناطق التي خسرىا ولم يكن اغمبيم يممك 
مايكفييالطعام اوالده فقام بتزويج بناتو لعناصر التنظيم لكي يضمن لقمة العيش 
باالضافة لمفتيات المواتي كن يقطن المخيمات وقدمن الى الرقة فتم تزويجين في اعمار 

 .(2)ر قدره سمة غذائية مقدمة اصال من االمم المتحدةوبمي 15دون ال 
 همينة السمطة الذكورية: -6

ان لمتمييز بين الذكور واالناث في المعاممة والتقدير دورا سمبيا عمى الفتاة حيث تعتبر 
االسرة ان وجود الفتاة يشكل عبئا عمييا من النواحي المادية واالجتماعية وانيا متى 

صبحت بالغة وتبدأ القيود بأحاطتيا من كل الجيات تحت عنوان بمغت سن العاشرة ا
الحفاظ عمى شرف العائمة ويصبح ىم االسرة الوحيد تزويجيا الول طالب الزواج بحجة 

 .(3)سترىا كما ان تزويجيا في سن مبكرة تأتي من باب المحافظة عمييا
اشكال التمييز القائم ويعتبر تزويج االطفال والزواج المبكر والزواج القسري شكال من 

عمى نوع الجنس والذي يؤثر بشكل كبير عمى الفتيات ويعتبر مثل ىذا النوع من الزواج 
 . (4)انتياك لحقوقين وعائق يحول دون تمتع الفتاة بحقوقيا بشكل كامل

                                                                                                                                                      
Office, Tina khanna,RaviVerma and Ellen Weiss,p.7,https:// translate googl 
eusercoutent.com/translate.  

 

, اٌمب٘شح, 1ٕٛع االعزّبػٟ ٚاثؼبد رّى١ٓ اٌّشأح فٟ اٌٛعٓ اٌؼشثٟ, طد. اثزغبَ اٌىزجٟ ٚاخشْٚ, اٌ (2)
 .278,ؿ2717ِٕؾٛساد اٌّشأح اٌؼشث١خ , 

 
( ٔضبي عٛعه,رمش٠ش ػٍٝ ِٛلغ اٌحشوخ إٌغ٠ٛخ اٌغٛسٞ ,صٚاط اٌمبصشاد اصِخ اعزّبػ١خ 3)

 https://bit.ly/37oGl4E.2727ِغزذاِخ,
  

(4)Tristam,pierre,Child marriage facts causes and conseguences 
website,2017,https://mawdoo,com.  

 
 .7( ٔذٚح ال١ّ١ٍخ حٛي اٌزض٠ٚظ اٌّجىش ٌٍفز١بد ,ِصذس عبثك,ؿ5)
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 العولمة واالنفتاح عمى العالم: -7

لمتقدمة منيا او النامية, ان لمعولمة تأثيراتيا الفعالة عمى المجتمعات المعاصرة سواء ا
وتمثمت ابرز تأثيرات العولمة في الجانب االجتماعي في محاولة لتكوين شخصية 
معولمة تسير طبقا لنظام عالمي تحكمة قوة طاغية مسيطرة,اذ سعت العولمة الى 
محاولة القضاء عمى االرث االنساني المقدس بالنسبة لنا كعرب ومسممين وذلك من 

عميم القيم الغربية وذوبان الحضارات غير الغربية في النموذج خالل العمل عمى ت
الحضاري الغربي وتعميم السياسات المتعمقة بالطفل والمرأة واالسرة والتظاىر بالحفاظ 
عمى حقوقيم ولكنيا في الحقيقة تعمل عمى تفكيك االسرة واستالب وعي االفراد 

.أن مؤسسة الزواج في الواقع (1)مجتمعواستغالل المرأة في االثارة واشاعة الفاحشة في ال
المعاصر قد تعرضت الى تغيرات جذرية كنتيجة مباشرة لمعولمة وتداعياتيا عمى الكثير 

 .(2)من االنظمة االجتماعية واالقتصادية والثقافية 
 القوانين الرادعة: عدم تفعيل -8

ان ضعف االلتزام بالقانون وتنفيذه وعدم نشر المعرفة الكافية لعب دورا رئيسيا ومباشرا 
في تفشي مشاكل خطيرة في المجتمع وتنامي بعضيا مثل زواج القاصرات, كما ان 
ىناك عدم ثقة من قبل المجتمع بالمؤسسات المنفذه ليذا القانون السيما ان كثير من 

العراف اقوى من القانون والمؤسسات ليذا اوجد ان عدد االفراد يرون ان التقاليد وا
وتوجد العديد من القوانين التي تقف ضد .(3)حاالت التبميغ عن الزواج المبكر قميمة جدا

مسألة زواج االطفال االانيا ال تفرض عمى المجتمع كما يحدث في باكستان, وفي 

                                                           
( د. ِٛعٝ ٔغ١ت ِٛعٝ, اٌضٚاط اٌّجىشدساعخرح١ٍٍخ فٟ ارغب٘بد فز١بد اٌش٠ف ٔحٛ اٌضٚاط اٌّجىش,ِشوض 1)

 .36,ؿ2727اٌىزبة االوبد٠ّٟ, 
 
 .25( ػجذ اهلل ثٓ حغ١ٓ اٌخ١ٍفخ ٚاخشْٚ,ِصذسعبثك,ؿ 2)
 

(3) Child Marriage, WWW.Unicef.in Retrieved, 2020 Edited. 
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قانون الذي سمح بموجبو  وافق البرلمان االفغاني عمى 2779افغانستان مثال في عام 
لبعض الممل الدينية والمجتمعات المحمية بفرض النموذج الخاص بيا من قانون االسرة 

 .(1)متضمنا السماح بزواج االطفال
ويعرض الزواج في وقت مبكر الفتاة لمعديد من المشاكل القانونية فغالبا ال يتم تسجيل 
ىذا الزواج في السجالت المدنية مما يؤدي الى ضياع الكثير من حقوقيا ويعرضيا 
لممسائمة في بعض االحيان ,فقد تتعرض الفتاة لمعنف وستكون اقل قدرة عمى مواجيتو 

 .(2)بسبب قمة وعييا ونضجيا
 
 النظم القرابية والزواج المبكر: -9

ينتشر في ربوع العالم العربي عامة زواج االقارب بما في ذلك ابناء العمومة او االخوال 
المباشرين فبينما يتم بعضيا بترتيب مسبق من االىل او يتم برغبة الزوجين ذاتيما فان 

العائمة وحماية زواج االقارب لو اسس منطقية مثل تجنب دخول دماء غريبة عمى نسب 
مصالح الزوجة, ان زيجات االقارب اكثر حدوثا في المناطق الريفية مقارنة بالمناطق 
الحضرية وكان من ضمن االسس المنطقية لزيجات االقارب التي يذكرىا الرجال ىي 
دمج الممتمكات والحفاظ عمى نسب العائمة وقد يرجع اصل زواج االقارب لمنمط الحياتي 

يميل لالستقرار فالقرويون يحرثون االرض والزرع ويكسبون لقمة العيش لمقرويين الذي 
من وراء ذلك ويتوسعون في اراضييم وممتمكاتيم بما يمكنيم من تكوين مجموعة من 
ابناء العمومة واالخوال الذين يستطيع ابنائيم الزواج منيم ,باالضافة الى ان الزواج من 

نسب الذي يتأتى من اظيار القدرة عمى التزاوج االقارب بالنسبة ليم يعني التفاخر بال

                                                           
 
 .www.layalina.com   ,2717اٌضٚاط اٌّجىشاٚ صٚاط اٌمصش:اعجبثٗ ٚرأص١شارٗ  (4)
 

إٌبعّخ ػٕٗ, ِغٍخ اٌمب٘شح ٌٍخذِخ ( ػجذ اٌخبٌك ِحّذ ػف١فٟ, اٌضٚاط ؽشٚعٗ ٚاٌّغؤ١ٌٚبد اٌزؾبسو١خ 5)
 .171,ؿ2777االعزّبػ١خ, اٌمب٘شح, 
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بعضيم من بعض ,فالزواج من احد االقارب  يعني معرفة اصل وفصل العريس او 
 . (1)العروس وحسبو ونسبو 

 النزاعات العشائرية: -11
وتعتبر النزاعات من االعراف التي تقضي بتقديم نساء عشيرة  الى عشيرة اخرى النياء 

المتيمة او التي يثبت قتميا لفرد من عشيرة اخرى بتقديم نساء الى  نزاع بقيام العشيرة
العشيرة صاحبة الدم مقابل المصالحة وايقاف النزاع,ونادراماتستطيع الزوجة طمب 
الطالق او المجوء الى عائمتيا خشية قتميا من قبل عشيرة زوجيا فكل مايحدث ىو 

فصمية لحقن الدماء بين عشيرتين  اختيار الفتاة لتدفع ثمن اخطاء العشيرة واعطائيا
متنازعتين ففي حالة الثأر العشائري خاصة تمك المتعمقة بالقتل يتم تزويج فتاة او طفمة 

 9من عشيرة القاتل قسريا الحد افراد العشيرة المغدورة كنوع من التعويض,وان المادة 
االغيار  انو ال يحق الي من االقارب او 1959لسنة188من قانون االحوال الشخصية

اكراه اي شخص ذكرا كان ام انثى عمى الزواج دون رضاه ويعتبر عقد الزواج باالكراه 
(من ىذه المادة بالحبس مدة ال تزيد عمى 1باطال ويعاقب من يخالف احكام الفقرة)

ثالث سنوات وغرامة اذا كان قريبا من الدرجة االولى اما اذا كان المخالف من غيرىم 
جن مدة ال تزيد عمى عشرة سنوات وال تقل عن ثالث سنوات فضال فتكون العقوبة بالس

عن يحق لمن تعرض لالكراىاوالمنع مراجعة سمطات التحقيق مباشرة بيذا الخصوص, 
ان ىذا القانون ال ينفذ بالتالي ال يعالج مشكمة تزويج الفتيات قسرا كما ان القانون 

او زواج الفصمية الذي ينتشر في العراقي لم يتطرق الى ممارسة النزاعات العشائرية 
جميع انحاء البالد,وان حدوث الزواجات الفصمية خارج المحكمة دون تدوينيا او ذكرىا 
في التحقيق بعد التصالح يحدث ايضا خارج المحكمة اما داخل المحكمة فيكون التنازل 

لن تنتيي  والتراضي قانونيا فقط,وان النزاعات العشائرية التي ىي وراء ممارسة الفصمية
ما لم تتمكن سمطة القانون من فرض سيطرتيا عمى البالد فضال عن ان سمطة العشائر 
وصمت لمرحمة ال يمكن ايقافيا او تجاوزىا بسيولة النيم يمتمكون السالح والمال الذي 

                                                           
 .307-368( ػجذاهلل ثٓ حغ١ٓ اٌخ١ٍفخ ٚاخشْٚ, ِصذس عبثك, ؿ6)
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من خاللو تستخدم القوة او التيديد,والمشكمة تمكن في استغالل السياسيين الصوات تمك 
عند الترشيح في االنتخابات البرلمانية او االستفادة منيا في تحقيق العشائر سواء 

المكاسب التي تدعم وجودىم في السمطة,وبسبب غياب القوانين التي تجرم ممارسة 
الفصمية فأن النزاعات العشائرية تمعب دورا كبيرا في تفاقم حاالت زواج القاصرات وان 

ة صغيرة السن فكمما كانت صغيرة كمما العشيرة المغدورة ترفض اال ان تكون الفصمي
حصل التراضي بين العشيرتين,وغالبامايحدث ىذا الزواج خارج المنظومة القضائية وال 
يمكن تسجيل االطفال ان وجدوا او استخراج مستندات ثبوتية ليم مما يحرميم من 

ى االلتحاق بالمدرسة او الحصول عمى خدمات الرعاية الصحية او التقدم لمحصول عم
 . (1)اي خدمات 

 : أثار زواج القاصراتلثالمبحث الثا
 ثار زواج القاصرات عمى الفرد)الزوجة قاصر(أ-1

ىنالك العديد من المشاكل والمخاطر واألثار التي تنتج عن الزواج المبكر بعضيا 
تجاىل تأثيرىا عمى الفتاة ومستقبميا,  مباشر وبعضيا غير مباشر وفي الحالتين اليمكن

 ومن أىم ىذه األثاركما يمي:
وتتمثل ىذه األثار في زيادة معدالت االجياض الذي ينطوي عمى  ثار الصحية:األ  -أ

مخاطرصحية وخيمة قد تؤدي الى الموت باالضافة الى خطورة الوضع الصحي لمطفل 
بين الرضع الذين تمدىم الفتيات  المولود وانخفاض وزنو فضال عن وجود حاالت اختناق

الصغيرات مما يؤدي الى وفاة الرضيع او االصابة بمشاكل صحية مضاعفة في 
 .(2)المستقبل

كما يؤدي حمل الزوجة الصغيرة الى اضرار صحية تمحق بيا من اىميا الم الظير الن 
مي الحوض لم يكتمل نموه فعند حمميا يضغط الحمل عمى فقرات العمود الفقري السف

                                                           
 ( دػبء ٠ٛعف, و١ف رجذٚ ح١بح اٌؼشال١خ اٌّزضٚعخ فص١ٍخ1)

https://www.irfaasawtak.com/iraq/2021. 
 .3,ؿ2712ش ٚحًّ اٌّشا٘مبد ٚصغ١شاد اٌغٓ,رمش٠شِٕظّخ اٌصحخ اٌؼب١ٌّخ ,اٌضٚاط اٌّجى(1)
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وتنجم عن ذلك االم الظير وايضا تتعرض الزوجة الصغيرة اثناء حمميا الى النزيف 
المستمر,وفقر الدم, , واالم البطن والتسمم الحممي ,كل تمك االعرض تؤدي الى ارتفاع 

 .(1)نسبة الوفيات بين الزوجات الصغيرات
 ثار النفسية: األ  -ب

تتمثل األثار النفسية لزواج القاصر المبكر بالحرمان العاطفي من حنان الوالدين 
والحرمان من عيش مرحمة الطفولة التي ان مرت بسالم, تكبر الطفمة لتصبح انسانة 
سوية لذا فأن حرمانيا من االستمتاع بيذه السن يؤدي عند تعرضيا لضغوط الى ارتداد 

نفسية مثل اليستيريا والفصام واالكتئاب والقمق نحو ىذه المرحمة في صورة امراض 
واضطرابات الشخصية واضطرابات في العالقة بين الزوجين بفعل عدم ادراك الطفمة 
لطبيعة العالقة مما ينتج عنو عدم نجاح العالقة وصعوبتيا وعدم التكيف جراء المشاكل 

السكن, وكثرة الضغوط الزوجية وعدم تفيم الزوجة لما يعنية الزواج ومسؤولية االسرة و 
كنوع من انواع اليروب وىي مجموعة من االعراض النفسية التي تتراوح بين اعراض 

 .(2)االكتئاب والقمق عند التعرض لمثل ىذه المواقف 
 : التسرب الدراسي -ج

ان زواج القاصرات يؤدي في احيان كثيرة الى عدم استمرارالفتاة في التعميم االساسي 
العداد أم قادرة عمى القيام بواجباتيا الى جانب حرمانين من التعميم الذي يعد ضرورة 

.وفي الغالب يؤدي (3)الثانوي والجامعي, واالحصائيات الرسمية التي تدل عمى ذلك كثيرة
زواج القاصرات الى انياء حياة الفتيات التعميمية فضال عن ان الغير متعممات ىن 

                                                           
  

 .0, ؿ2772(, 1,اٌّغٍذ)21( د. ػج١شلٕذ٠ً , عٍج١بد اٌضٚاط اٌّجىش, ِغٍخ اِٛاط اٌفٍغغ١ٕ١خ,اٌؼذد 1)
 

 .28اٌمبضٟ فٛصٞ خ١ّظ ٚاخشْٚ,ِصذس عبثك,ؿ (2)
 
 

 .54عبد ٚاثحبس إٌٛع االعزّبػٟ, صٕؼبء,ؿ د. حغ١ٕخ اٌمبدسٞ, اٌضٚاط اٌّجىش ٚاٌز١ّٕخ, ِشوضدسا (3)
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الفتيات الالتي لم يتمقين سوى تعميم ابتدائي .ان (1)االكثر عرضة لمزواج في سن صغير
مقارنة بالمواتي حصمن عمى تعميم ثانوي , 18فقط ىن اكثر ميال لمزواج قبل سن 

والفتيات دون تعميم اكثر ميال لمزواج قبل سن الثامنة عشرمن الفتيات المتعمماتحيث ان 
ترك الفتاة المدرسة الزواج المبكر يمنع الفتيات من اكمال تعميمين, ومن الممكن ان ت

 .(2)بسبب ظن المجتمع واالسرة ان تعميم الفتيات غير ميم
وان دور الفتاة الرئيسي ىو دورىا كأم وزوجة ولكن بدون تعميم, حيث تقل فرص 

 .(3)الفتيات في كسب المال مما يجعمين يعانين الفقر اذا مات الزوج او اذا تطمقن
 أثار زواج القاصرات عمى االسرة -2

 العنف االسري: -أ
ليس ىناك احصاءات وارقام متعمقة بضحايا العنف االسري من الزوجات القاصرات أذ 
أن مثل ىذه الحاالت ال تصل اال عندما تقدم الزوجة شكوى ضد الزوج او عند قرارىا 
االنفصال حيث ان التبميغ عن العنف االسري محدود جدا وال يعكس الواقع وعادة 

لمزوجة بعد استنفاد كل الفرص لعيش حياة طبيعية,وان العنف  مايكون الخيار االخير
الجسدي الذي يمارسو الزوج ضد زوجتو يعتبرناتج من نتائج الزواج المبكرحيث ان 
المعنفات تتضاعف مشكمتين عندما يكن قاصرات اذ يتضاعف العجز واالقصاء 

كبر منين سنا مما .وترتبط الفتيات الالتي يتزوجن زواجا مبكرا غالبا برجال ا(4)لين
يؤدي الى اختالل توازن القوى في العالقة بين الزوجين باالضافة الى ان نسبة العنف 

                                                           
(4)International Center for Research in Women,Too young to wed:education and 
action toward ending child marriage,Washington,2005. 
 
(5) Lee Rife, Susan Malhotra,AnjuWarner,Ann,what works to prevent child 
Marriage:A Review of the Evidence Studies in Family planning,2012,43.   
(6)Erica,Ambrus,Attila,Early Marriage Age of Menarche and Female Schooling 
Attainment,Bangladesh,Journal of political Economy,2008. 
 

 https://alghad.comذ,ٔذثخ حص١ٍخ ػبَ ِٓ اٌضٚاط اٌّجىش,عش٠ذح اٌغ177ٔبد٠ٓ إٌّشٞ, (1)
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االسري من قبل الشريك اكثر انتشارا بين الفتيات المتزوجات زواجا مبكرا من االخريات 
.كما ان الزوجات (1)االكثر نضجا والالتي يقدمن عمى الزواج بموافقة مدروسة

ت المستوى التعميمي المتدني ُيكن اكثر عرضة لمعزلة االجتماعية والعنف القاصرات ذا
 .(2)الزوجي بالمقارنة مع النساء البالغات المواتي حصمن عمى تعميم جيد

 العنف ضد االطفال: -ب
أثار االيذاء المباشر عندما  تبدأ االثار الجسدية لمعنف بالظيور عمى االطفال فضالعن

يكونون اجنة في رحم  امياتيم ويمكن ان يؤدي ىذا الى انخفاض اوزان االطفال عند 
الوالدة وحدوث الوالدة المبكرة وموت االجنة بسبب الصدمة الجسدية,كما يمكن ان تؤدي 
 زيادة ضغط عمى االميات نتيجة لمعنف االسري خاصة عند اقترانيا بالتدخين وتعاطي

المخدرات الى حدوث والدة مبكرة وانجاب طفل منخفض الوزن, وعندما تتعرض المرأة 
لالجياد اثناء الحمل يمكن ان يولد الطفل مصابا بالتوتر والقمق واحيانا مايواجو مشاكل 

 .(3)في النمو
ويؤثر العنف عمى الصحة النفسية الفراد المجتمع والتي قد تتطور وتتفاقم الى حاالت 

اجرامية وعندما يرى الطفل ان عالمو في اسرتو ومحيطو ووجوده في بيئة  مرضية او
مشحونة بالعنف ينيار فجأة ىذا العالم الصغير األمن لمطفل فيركن تحت شعور ثقيل 
بالخوف فاألبناء الذين نشأوا وسط ظروف عائمية مميئة بالخالف الشديد يشعرون في 

م الثقة بالنفس ,ويولد لدى الطفل نزعات تميل الكبر بأنيم ليسوا كبقية البشر وتنعدم فيي

                                                           
(2) child marriage, wwe.actionaid.org.uk,2019.  

 
(3 )Haberland, Nicole,A world apart the disadvantage and social isolation of 
married adolescent girls,Briet based on background paper prepared for the 
WHO/UNFPA/population Council Technical Consultation on Married 
Adlescents,New York,2006.  
(4)Horner,Domestic violence and children : effects of domestic violence on children,Journal 
of pediatric Health Care,2005. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةالسنة المجلة الدراسات المستدامة . 

 
 

 

 
 

077 

الى االنتحار واالكتئاب واليروب من المنزل واالنحراف السموكي والميول نحو ارتكاب 
 .(1)اعمال اجرامية داخل االسرة وخارجيا 

 االدمان عمى المشروبات الكحولية والمخدرات من قبل الزوج: -ج
الكحول لدى االشخاص الذين لدييم ميل ان الزواج المبكر يزيد من احتمال ادمان 

يفاقم خطر ادمان الكحول بين اولئك 27وراثي لذلك اي ان الزواج المبكر تحت سن ال
الذين لدييم استعداد وراثي لذلك, وان االشخاص الذين يتزوجون مبكرا يمكن ان يشعروا 

ية وادمان بأثاره السمبية اكثر من كبار السن ويمكن تفسير ذلك بسبب المشاكل النفس
.ان لممدمنين مشاكل اسرية تجعميم ييربون منيا والمجوء الى (2)الكحول لدى فئة الشباب

المخدرات حيث ان المشاكل ادت بيم الى التعاطي وانو ال يحس باألمان واالطمئنان 
 .(3) داخل اسرتو بسبب عدم االستقرار االسري

ىناك نسبة كبيرة من ابناء متعاطي المخدرات قد اصبحوا اطفال منحرفين وكذلك االسر 
التي يوجد فييا اطفال منحرفون ىم في الغالب متأثرون بنحو او بأخر بانماط االنحراف 

 .(4)داخل االسرة ويتمثل ذلك في كون االب مدمنا عمى المخدرات
 أثار زواج القاصرات عمى المجتمع-3

 الطالق:ظاهرة  -أ
الزواج المبكر من اىم االسباب التي ادت الى ارتفاع حاالت الطالق بشكل كبير 
فالعالقة الزوجية في حاالت الزواج المبكر تحتوي عمى اطراف ال يممكون القدرة الكافية 
عمى استيعاب الطرف االخر واحتواء المشاكل والتفكير في حمول منطقية لممشكالت 

                                                           
 

,إٌّظّخ اٌؼشث١خ ٌٍزشعّخ, ث١شٚد ,  ( ٠ٌٛظ دِْٚٛ, ِمبالد فٟ اٌفشدا١ٔخ, رشعّخ د.ثذس اٌذ٠ٓ ػشدٚو5ٟ)
 .337, ؿ2776

-https://alarab-co , صح١فخ اٌؼشة,2727اٌضٚاط اٌّجىش ٠فبلُ خغش ادِبْ اٌىحٛي, (6)
uk.cdn.ampproject.org. 

 

أ. عؼ١ذ ص٠ٛػ, رأص١ش اٌّخذساد ػٍٝ اٌؼاللبد االعزّبػ١خ ػٕذ اٌّشا٘ك, عبِؼخ حغ١جخ ثٓ ثٛ  (0)
 .14, ؿ2716ػٍٟ,اٌغضائش,

 .254,ؿ1783( ٔج١ً اٌغّبٌٛعٟ, اٌذساعخ اٌؼ١ٍّخ ٌٍغٍٛن االعشاِٟ,داس اٌؾشٚق, عذح,1)
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ة مما يؤدي بأطراف ىذه العالقة الى الوصول الى طريق التي تمر في بيت الزوجي
 .(1)مسدود واالنتياء بالطالق

يخمق الزواج المبكر الكثير من المشكالت الناجمة عن قمة التفاىم بين الزوجين وذلك 
لوجود اختالف في مستوى االدراك والتفكير لدييما وعدم وجود التوافق بينيما فالفتاة 

ال تعرف في الغالب ما يفضمو شريكيا فتعيش معو دون  التي تتزوج في سن مبكر
 .(2)وجود ادنى حد من التوافق بينيما مما يدمر حياتيما ويؤدي ذلك الى االنفصال

 ضعف مساهمة المرأة في عممية التنمية االجتماعية:-ب
تؤثر المعدالت العالية لزواج االطفال سمبا عمى التنمية االقتصادية لمبمدان بسبب تأثير 
الزواج المبكرعمى تعميم االناث ومشاركتين في سوق العمل, وقد الحظ بعض الباحثين 
والناشطين ان المعدالت المرتفعة لزواج االطفال تمنع تقدما كبيرا نحو كل من االىداف 

ة لأللفية* والجيود العالمية لمحد من الفقربسبب اثاره عمى التحصيل االنمائية الثماني
.يعتبر العنصرالبشري من العناصر (3)العممي والمشاركة االقتصادية والسياسية والصحة

االساسية التي تعتمد عمييا العمميات التنموية في كافة المجتمعات حيث اليمكن تحقيق 
شرية حيث تبرز اىمية تعبئة ىذه الموارد عن اي عمل  تنموي بدون توفر الموارد الب

طريق التعميم وبما ان من اولى اثار زواج القاصرات ىو حرمان الفتاة من التعميم اذن 

                                                           
 .2727https://wikiarab.comِغذ رٚلبْ, ٔزبئظ اٌضٚاط اٌّجىش ػٍٝ اٌّغزّغ ,  (2)
 

(3)Careerride pros and con of getting married at an early 
age,2021,https://sotor.com. 
 
(4)Gaffney Rhys,Ruth, International law as an instrument to combat child 
marriage,The 
International Journal of Human Rights,2011. 
 

* اال٘ذاف االّٔبئ١خ اٌضّب١ٔخ ٌالٌف١خرؼٕٟ:ٟ٘ صّب١ٔخ ِشاَ ارفمذ اٌذٚي االػضبء فٟ ِٕظّخ االُِ اٌّزحذح 
ِٕظّخ د١ٌٚخ ح١ش رٕغٍك ٘زٖ اٌّشاِٟ ِٓ اػالْ االُِ اٌّزحذح ٌالٌف١خ  23ػٓ  دٌٚخ ِٚب ال٠م172ًٚػذد٘ب 

 اٌزٞ ٠ٍضَ اٌذٚي االػضبء فٟ إٌّظّخ ثّىبفحخ اٌفمش ٚاٌغٛع ٚاالِشاض ٚاال١ِخ ٚاٌز١١ّض ضذ اٌّشأح.
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فقد خسر المجتمع عنصرا ىاما من عناصر عممية التنمية وىي المرأة حيث ضعفت 
 .(1)نسبة مساىمتيا في عممية التنمية االجتماعية 

 الفقر: -ج
الزواج المبكر عمى االفراد الذين عمى عالقة مباشرة بو فحسب بل تتعدى نتائجو  اليؤثر

النطاق الخاص لتشمل المجتمع كمو,يساىم الزواج المبكر في حرمان الفتيات الفقيرات 
من جميع الفرص التعميمية والمينية ممايؤدي الى ابقاء حالتيم المادية كما ىي وبالتالي 

الفتيات المواتي تزوجن في سن مبكر من معدالت عالية من  استمرار الفقر حيث تعاني
سوء التغذية بسبب الفقر او العنف االسري او الحمل المبكر والمتكرر كما يعاني 
االطفال المولودون من زواج مبكر من سوء التغذية حيث انيم من المرجح ان يموتوا 

 .(2)قبل ميالدىم الخامس
تقل فرصين في العمل مما يعرضين لخطر الفقر الذي وعندما تمنع الفتيات من التعميم 

سيؤثر بدوره في فرص حصول اطفالين عمى التعميم والعمل حيث يمنع الزواج المبكر 
الفتاة من التعميم والعمل والحصول عمى االستقاللية مما يجعميا تعاني الفقر ويؤثر 

تزداد فرص حصوليا عمى ايضا في حياة اطفاليا واسرتيا ومجتمعيا اما المرأة المتعممة 
 .(3)عمل ودخل كاف لتستطيع االنفاق عمى نفسيا واسرتيا

 والتوصياتالمبحث الرابع: االستنتاجات
 اوال/ االستنتاجات:

 االسباب المجتمعية التي تقف وراء تنامي ظاهرة زواج القاصرات - أ
لعب الموروث الثقافي بما يتضمن من عادات وتقاليد وقيم ومعتقدات وحكم ورثيا  -1

الخمف عن السمف دورا كبيرا في تنامي زواج القاصرات حيث يعتبر بمثابة حياة 
                                                           

,اصذاساد ِشوض 47ػٍٟ خ١ٍفخ اٌىٛاسٞ, اٌز١ّٕخ وؼ١ٍّخ حضبس٠خ, ِغٍخ اٌّغزمجً اٌؼشثٟ ,اٌؼذد  (5)
 .23, ؿ1783دساعبد اٌٛحذح اٌؼشث١خ,

 .https://www.hellooha.com/articlesاٌضٚاط اٌّجىش ٚرأص١شح ػٍٝ اٌّغزّغ, (1)
 

 .https://www.ibelieveinsci.comِبٟ٘ االصبس إٌفغ١خ ٌٍضٚاط اٌّجىش,  (2)
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لممتأثرين والمؤمنين بو,فيعتبرون ان الزواج ىو ستر لمفتاة وحفظ ليا,وان الفتاة تشكل 
 عبئا اقتصاديا عمى االسرة.

الفقرالمدقع يجعل الفتيات الصغيرات عبئا اقتصاديا عمى اسرىن والذي يخفف ان  -2
ىذا العبئ من منظور اسرىن ىو الزواج المبكر حيث غالبا ماينظر االباء الفقراء 

 لمزواج عمى انو طريقة لتأمين مستقبل الفتاة ماليا.
وذلك من  ان التفكك االسري اسيم في تنامي مشكمة زواج القاصرات في المجتمع -3

خالل كون الفتاة يتيمة وال يوجد في االسرة من يقوم باعالتيا,او اليروب من كثرة 
 المشاجرات والمشاكل العائمية وغيرىا كثير.

ان االباء المتعممين كانوا اكثر ترجيحا البقاء بناتيم في المدرسة واقل ترجيحا  -4
عميم بسيط او لم يحصموا لتزويجين في سن صغير مقارنة باالباء الذين حصموا عمى ت

عمى تعميم عمى االطالق، حيث يشكل انخفاض المستوى الدراسي لالبوين احد االسباب 
التي تؤدي الى تنامي زواج القاصرات وذلك من خالل عدم كفاءة الوالدين في عممية 

 التنشئة االجتماعية وضعف الطموح بين افراد االسرة.
يمر بيا البمد كانت احد االسباب التي تؤدي  ان الظروف االمنية والسياسية التي-5

الى تنامي مشكمة زواج القاصرات مما دفع االباء الى تزويج بناتيم في عمر صغير 
 خوفا من الخطف والتفجيرات وغيرىا.

ىيمنة السمطة الذكورية يشكل احد االسباب التي تؤدي الى تنامي مشكمة زواج  -6
ر واالناث واعطاء كبار السن الحق في تقرير القاصرات من خالل التمييز بين الذكو 

 مصير الفتيات وىن في عمر صغير وغيرىا.
يشكل احد االسباب التي تؤدي الى تنامي مشكمة زواج العولمة واالنفتاح عمى العالم -7

القاصرات وذلك من خالل خوف االب من تأثر ابنتو بالثقافة الغربية مما ادى ذلك الى 
 كر.تزويج الفتاة في سن مب

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةالسنة المجلة الدراسات المستدامة . 

 
 

 

 
 

077 

التي تمنع االسرة من تزويج بناتيا في سن مبكرشكل عدم تفعيل القوانين الرادعة -8
احد االسباب التي تؤدي الى تنامي مشكمة زواج القاصرات في المجتمع اذ عمى الرغم 
من ان القانون العراقي قد تضمن عقوبات بحق من يزوج فتاة قاصر خارج المحكمة 

  بالحبس والغرامة
ان تمسك االسرة بزواج ابنتيم من االقارب  الزواج الداخمي)زواج االقارب(التمسك ب -9

 يشكل
احد االسباب التي تؤدي الى تنامي مشكمة زواج القاصرات في المجتمع وغالبا ماتتم 

وذلك حفاظا عمى االمالك من ان تخرج الى الخطبة الشفوية لمبنت في وقت والدتيا 
 رجل غريب.

المستمرة ايضا تشكل احد االسباب التي تؤدي الى تنامي النزاعات العشائرية -11
زواج القاصرات حيث ان النزاعات غالبا ماتحل بالفصل وقد تفصل العشيرة المعتدى 
عمييا اما باالموال او عن طريق اعطائيم فتاة لتزويجيا الحد ابنائيم كدية ,وفي ىذه 

الزواج فيم مجبرين لفصميم الحالة ان لم يتوفر لدى العشيرة المعتدية بنات في عمر 
 بفتاة وان كانت قاصر.

اليواتف المحمولة تشكل احد االسباب التي تؤدي الى تنامي زواج القاصرات  -11
حيث ان وجود الياتف المحمول في متناول المراىقات قد يدفعين والسيما ىن في 

يتعرضن مرحمة خطرة ىرمونيا الى التعرف عمى شباب وقد يوقعونين في المحظور وقد 
 الى االبتزاز.

 
زواج القاصرات عمى الفرد)الزوجة القاصر( واالسرة  االثار التي يتركها تنامي -ب

 والمجتمع
ان الفتاة دون سن الثامنة عشر يكون نشاطيا اليرموني تحت طور النمو بالتالي  -1

تصبح ىرموناتيا مضطربة بعد زواجيا المبكر مما ينتج عنو حدوث تعسر لموالدة 
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الطبيعية او قد يحدث اجياض, وقد وجدنا انين يعانين اثارا صحية ناتجة عن ىذا 
وفقر الدم واالم الظير بسبب عدم اكتمال  الزواج المبكرالذي نتج عنو النزيف المستمر

 نمو الحوض.
كما ان زواج القاصرات اجياد نفسي وجسدي عمى صحة الفتاة وبالتالي ترتفع  -2

حاالت الوفاة في الفتيات القاصرات مما جعل العديد من الدول حول العالم تضع سن 
النفسي تتعرض قانوني لمزواج وىو سن الثامنة عشر,وايضا ان القاصر عمى الصعيد 

لالكتئاب بعد الحمل مما يجعميا تشعر بالعزلة وبالتالي يؤثر سمبا عمى صحتيا 
 والجنين.

في حاالت الزواج المبكر ال تكمل الفتاة تعميميا وذلك بسبب االعباء التي تقع  -3
عمى عاتقيا فالفتاة تصبح مسؤولة عن منزل وزوج وطفل مما يشكل ارىاقا عمييا,وىذا 

اج الفتاة في وقت مبكر يؤدي الى تسربيا من الدراسة النو يجعميا من يعني ان زو 
الناحية الفعمية غير مرغوب بيا عمى مقاعد الدراسة ويزداد االمر سوءا في حال حممين 
وماينتج عن الحمل من مضاعفات ومشاكل صحية كونيا صغيرة مما يؤدي كثرة 

 غيابيا من المدرسة واالنسحاب من التعميم .
ض الفتاة القاصر الى العنف المنزلي من قبل ازواجين وذلك بسبب تفشي تعر  -4

الجيل والتي يعتقد الرجل ان من حقو ان يقوم بضرب زوجتو,واكثرىن يعانين من العنف 
االسري حيث ان الزوجة الصغيرة ليس لدييا اي فكرة عن متطمباتيا فضال عن اعباء 

ا وجسديا لم تعيدتو من قبل مما يجعميا البيت واالطفال مما يجعميا تعاني ضغطا نفسي
  غير قادرة عمى االيفاء بكل ىذه االلتزامات فتقابل بالعنف من قبل الزوج.

حيث ان زواج الفتاة في عمر مبكر ينتج عنو ظيور السموك العنيف الممارس ضد  -5
االطفال سواء كان من قبل االم نفسيا القاصر او االب,وىذا العنف تعرض لو الطفل 

نذ ان كان جنينا في رحم امو وذلك بسبب ماتعرضت لو الزوجة من ضغوطات نفسية م
 في فترة الحمل تنعكس سمبا عمى الصحة الجسدية والنفسية لمطفل.
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حيث ان زواج الفتاة القاصر يؤدي الى ادمان ازواجين عمى تناول المشروبات  -6
وبين زوجتو وفشمو في حميا الكحولية وىذه نتيجة طبيعية كونيا رد فعل لمصراعات بينو 

ممايشعره باالكتئاب الذي يدفعو الى محاولة اليروب من الواقع وخفض التوتر باالدمان 
 عمى تناول الخمر والمخدرات.

ان زواج الفتاة في سن مبكر يؤدي الى ارتفاع حاالت الطالق في المجتمع حيث  -7
شخص غير مؤىل عقميا ونفسيا لتربية اطفاليا  ليس لدييا خبرة في الحياة ممايجعميا

، الن التربية تحتاج الى العديد من المقومات واساسيا ان يكون الشخص ناضج وبالغ
واغمبين يرضخن لمعيش مع الزوج بكل سمبياتو وذلك لعدم وجود مساندة من قبل االىل 

 وعدم وجود مصدر لمعيش او استحواذ الزوج عمى االطفال.
لفتاة في سن مبكر يؤدي الى ضعف مساىمة المرأة في عممية التنمية ان زواج ا -8

االجتماعية وعدم الحصول عمى فرص عمل جيدة وذلك بسبب انخفاض المستوى 
التعميمي,وتأثر الزواج المبكر عمى مشاركتيا في سوق العمل,وضعف مكانتيا ومركزىا 

 في المجتمع .
 

 :التوصيات /ثانيا
ذ حقوقيا كاممة من خالل اكمال تعميميا واعطائيا الحرية الحق لممرأة بأخاعطاء -1

 شريك حياتيا بعد نضوجيا الفكري والجسمي والنفسي.في اختيار 
معالجة مشكمة الفقر في المجتمع وذلك من خالل قيام الدولة بعدة اجراءات من  -2

 شأنيا التخفيف من وطأة العوز المادي وذلك من خالل عدم االعتماد عمى االقتصاد
 احادي المصدر وتنويع مصادر الدخل.

ضرورة حرص االباء واالميات عمى عالقتيم الزوجية ومحاولة حل المشاكل بينيما  -3
بطرق سممية وان تطمب ذلك تنازالت من كال الطرفين من اجل الحفاظ عمى مستقبل 

 االبناء والبنات في االسرة.
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واالميات حول اىمية تعميم االبناء بشكل عام والبنات  اقامة ندوات ارشادية لالباء -4
 بشكل خاص واالىتمام بين وعدم تزويجين في عمر مبكر .

نشر الوعي حول موضوع زواج القاصرات وشرح وجيو النظر الدين االسالمي في  -5
 ىذا الموضوع.

فضل العمل عمى توفير االستقرار االمني والسياسي في المجتمع بما يتيح حياة ا -6
 . البناء المجتمع

االبتعاد عن ثقافة الذكورية والتمييز ضد  النساء بناء عمى جنسين ونوعين  -7
  االجتماعي ونفي فكرة وجود ادوار مجتمعية محددة لمنساء.
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