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  اإلسالم والزواج المبكر

  مقدمة:
تعرضـًا لألضـرار الناجمـة عـن المجتمـع الیمنـي هـو أحـد أكثـر المجتمعـات العربیـة 

، المروجة لحصر نشـاط المـرأة فـي حـدود دورهـا بعض األعراف والقیم التقلیدیة ترسیخ
االنجــابي، ومــا یترتــب عنــه مــن وظــائف العنایــة المحصــورة بــاألطراف الضــیقة للمنــزل 
واألســرة. وهــي الوظــائف التــي تفتقــر لقیمــة حقیقیــة فــي الســوق، والتــي كلمــا زاد عــدد 
المتفرغــات لهــا، كلمــا تقلــص النشــاط االقتصــادي للمــرأة وهمشــت عــن اإلســهام الفاعــل 

  م بالشأن العام بمختلف مجاالته.في مجرى العملیة التنمویة وعن االهتما
وظــاهرة الــزواج المبكــر هــي مــن أبــرز موروثــات القــیم االجتماعیــة الضــارة للمــرأة 
والمجتمـع عامــة ، ومــن أكثرهــا انشــارًا ، ومــع ذلـك ، فــال یــزال الخــوض فــي أبعــاد هــذه 
الظـــاهرة وتبعاتهـــا یـــتم بتـــردد وحـــذر ممـــا یعیـــق ســـبل الكشـــف عـــن المخـــاطر التنمویـــة 

یتها ، بــل ویحجــب حقیقــة تعارضــها مــع أبســط الحقــوق اإلنســانیة التــي كفلهــا إلســتمرار 
  الشرع والقانون.

من هنا تنبع أهمیة دراسـة اآلثـار االقتصـادیة المترتیـة عـن اسـتمرار هـذه الظـاهرة، 
وكشــف الكثیـــر مــن الوقــائع والحقـــائق حــول الـــدور كونهــا ســتفتح الطریـــق الستیضــاح 

ر المترتبة عن إكراه شریحة واسـعة مـن الفتیـات الصـغار المغیب للمرأة ، واآلثاالنموي 
على ترك التعلیم ، وتحمل أكثر المسئولیات اإلنجابیة تعقیدًا من قبل بلوغ سن الرشد. 
ـــد وتهمـــیش األدوار ال اقتصـــادیة  فبتقصـــي وتوضـــیح اآلثـــار والمخـــاطر التنمویـــة لتقیی

وبكشــف مســاوئ اكــراههن  واالجتماعیــة لتلــك الشــریحة الواســعة والهامــة مــن الفتیــات ،
على القبـول بمصـیر ومسـتقبل مرسـوم لهـن سـلفًا وفـق رغبـات تفرضـها عـادات وتقالیـد 

قرنـًا ، تبــرز ســبل وآفــاق أوســع للتصــدي  ١٤جاهلیـة ، ابطلهــا اإلســالم قبــل أكثــر مــن 
للظـاهرة ، ولتبنــي معالجــات عملیــة أكثــر فاعلیـة للحــد مــن إنشــارها والقضــاء التــدریجي 

  علیها.
فال بد من أن التأكید على أن المهمة األساسیة الهـذه الدراسـة تتركـز فـي  مع ذلك

عـرض وتحلیـل مـا هـو متـاح حتـى اآلن مـن معلومـات ومؤشـرات للتعـرف بالظـاهرة ثـم 
التفسـیر وتوضـیح طبیعـة العالقـة بـین الـزواج المبكـر للفتیـات وبـین إقصـاء المـرأة عــن 

مكـان حرمانهـا منهـا فـي ظـروف مجتمعنـا ممارسة أدوارها التنمویـة ، والتـي لـم یعـد باإل
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  اإلسالم والزواج المبكر

الحـــالي ، كمـــا تهـــدف الدراســـة بالمحصـــلة الـــى تأكیـــد مـــدى الضـــرورة والحاجـــة حالیـــًا 
إلجراء بحـوث میدانیـة متخصصـة وأكثـر عمقـًا وشـمولیة لظـاهرة زواج الفتیـات المبكـر 

  بأبعادها المختلفة.
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  اإلسالم والزواج المبكر

  ظاھرة؟التشریع الیمني: ھل یشجع استمرار ال
، إال )١(مــع أن الدراســات المعمقــة لظــاهرة الــزواج المبكــر للفتیــات ال تــزال محــدودة

المحفـــزة والمســاعدة علـــى ترســیخها تظـــل كثیــرة وملموســـة ، ومــن أبـــز مـــا أن العوامــل 
  یمكن اإلستدالل به لتأكید ذلك ، هو موقف المشرع الیمني نفسها تجاهها.

وكأنـه حــریص علــى التمســك  –العشــرین  وهـو یــودع القــرن –فالمشـرع الیمنــي بــدأ 
م بتعـدیل الـنص القــانوني ١٩٩٨بشـدة باسـتمرار هـذه الظــاهرة ، حینمـا بـادر فـي العــام 

م بشــأن االحــوال الشخصــیة ، وهــو ١٩٩٢) لســنة ٢٠) مــن القــانون رقــم (١٥للمــادة (
النص الذي كان قد أكـد علـى عـدم جـواز تـزویج الصـغیر ، ذكـرًا كـان أو أنثـى ، دون 

، وجاءت الصیعة العامة للـنص البـدیل لتعقـد المشـكلة وتیسـر )٢() سنة١٥سن ( بلوغة
سبل التحایل لتزویج الصغار ، بدًال من اشـتراط ضـوابط إضـافیة لمنـع الـزواج المبكـر 
، حیث اعتبرت عقد ولـي الصـغیر صـحیحًا بثبـوت مصـلحة ، وألغـت التحدیـد السـابق 

ــاة إال إذا  للســن القانونیــة للــزواج ، مــع إیرادهــا إلشــارة عامــة أیضــًا ، بــأن ال تــزف الفت
كانت صالحة للوطء. ومثل هذه النصوص العمومیة وغیر القاطعة تفتح الباب واسـعًا 
الجتهادات تحدید ثبوت المصلحة وصالح الوطء، وال یمكن فهم اللجوء الیها ، كبدیل 

ر الــــزواج للســــن المحــــددة ســــابقًا ، إال باعتبــــاره نــــوع مــــن التشــــجیع والترغیــــب باســــتمرا
المبكر. وهذا االستنتاج یصبح طبیعیًا ومقبوًال طالمـا ال توجـد نصـوص شـرعیة قاطعـة 
، وال اجمــاع فقهــي ، یحــوالن دون تحدیــد ســن قــانوني للــزواج. بــل أن حــال المشــروع 

م ، یبـــدو شـــدید الغرابـــة ، عنـــد مقارنتـــه ١٩٩٩الیمنـــي فـــي موقـــف كهـــذا ، یتبنـــاه عـــام 
) حاولـت معالجـة هـذه القضـیة بـأفق آخـر ١٩٧٤ًا (عـام باجتهادات تشریعیة مبكرة جد

                                                
مــؤتمر ) أحــدث الدراســات التــي تناولــت الظــاهرة ، أعــدتها د/نجــاة صــائح ، بعنــوان الــزواج المبكــر ، وقــدمتها لل ١

م ، ونشــرت فــي كتــاب: أوراق العمــل ٢٠٠٤مــارس  ٧-٦الــوطني األول لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة المنعقــد فــي 
المقدمـة للمـؤتمر الــوطني األول لمناهضـة العنـف ضــد المـرأة إصـدار اللجنــة الوطنیـة للمـرأة ، بالتعــاون مـع منظمــة 

  .٩٦ – ٦٩بریطانیا، (د.ت): ص -أوكسفام
) لسـنة ٢٧م ، والتعدیالت علیـه بموجـب القـانون رقـم (١٩٩٢) لسنة ٢٠ال الشخصیة رقم () انظر: قانون األحو  ٢

  م.١٩٩٩م ، ثم التعدیالت الالحقة عام ١٩٩٨



 

٦ 
 

  اإلسالم والزواج المبكر

، كان یمكن أن یتحتذا على األقـل فـي بعـض جوانبـه المسـاعدة علـى تقلـیص مخـاطر 
  .)١(انتشار الظاهرة

كمــا أن األمــر األغــرب فــي ذلــك التعــدیل ، هــو تعارضــه مــع عــدد مــن نصــوص 
نون رعایـة األحـداث ، قوانین نافذة أخرى: كالقانون المدني ، وقانون حقوق الطفـل وقـا

وغیرهـــا مـــن القـــوانین التـــي أوردت نصوصـــًا تعریفیـــة وتحدیـــدات صـــریحة لســـن الرشـــد 
ولألهلیة وللطفل والطفلة والحدث ، وهي نصوص ، مع احتوائهـا لتعارضـها عـدة فیمـا 
بینها ، إال أنهـا احتـوت تحدیـدات ألعمـار معینـة تمنـع أي اجتهـاد حـول مفهـوم الطفلـة 

الحقــوق المكفولــة لهــؤالء ، وهــي حقــوق لرشــد وتوضــح الكثیــر مــن أو الحــدث أو ســن ا
تتنـافى كلیـًا مـع إطـالق یـد الوصـي مـثًال للـتحكم فـي مصـیر الفتـاة بتزویجهـا صـغیرة ، 

  بناء على إجتهاد وتقدیرات شخصیة.
ولعلــه مـــن الواضـــح أن وضـــعًا كهـــذا ، یتطلــب معالجـــات جدیـــة تعكـــس مصـــداقیة 

قـیم ومبـادئ الحـق والعـدل ، والسـعي نحـو إعادتهمـا  المشرع الیمنـي فـي اإلسـتناد علـى
الى نصابهما ، عبـر تبنـي نصـوص قانونیـة بدیلـة وصـریحة تحـدد سـنًا قانونیـة للـزواج 

ـــزواج ، بإجرائهـــا أمـــام  ٢٠-١٨( ـــة بـــإبرام عقـــود ال ـــزم األطـــراف المعنی ) وتل ســـنة مـــثًال
وعقـود رسـمیة هیئات مخولة رسمیًا بذلك ، وبحیث توثق كافة اإلجراءات في سـجالت 

، یســهل مــن خاللهــا التحقــق مــن أعمــار الــزوجین عنــد العقــد ، ومــن الموافقــة والقبــول 
  الشخصي المباشر لكل منهما بمن سیقترن به ، وعدم خضوعهما ألي إكراه.

  
  موقف اإلسالم من عمل المرأة ونشاطھا االقتصادي:

إلكتساب الرزق  حق ممارسة العمل –رجاًال ونساء  –منح اإلسالم أفراد المجتمع 
والثــروة ، وكــان القــرآن الكــریم قــد خاطــب البشــر عامــة بــذلك دونمــا حاجــة لتخصــیص 
الرجال عن النساء ، حیـث أورد الكثیـر مـن اآلیـات التـي تحـث النـاس والمـؤمنین علـى 

                                                
) للمشـروع الیمنـي  ١ فـي معالجـة ظـاهرة الـزواج المبكـر ، تحـدد  –قبـل الوحـدة  –) التجربة األسـبق (واألكثـر حسـمًا

عامـــًا ، واشــترط تســجیل العقــد أمـــام المــأذون الرســمي ، وتقیـــع  ١٦ة بـــ عامــًا والمــرأ ١٨فیهــا ســن زواج الرجــل بــــ 
عامـًا ، إال إذا بلغــت  ٢٠الـزوجین علـى وثیقـة وسـجل الـزواج ، كمـا اشـترط عــدم جـواز تفـاوت فـي السـن یزیـد عـن 

. (انظـــر قـــانون رقـــم ( ٣٥المـــرأة مـــن العمـــر  م بشـــأن األســـرة فـــي: ج.ي.د.ش. قـــوانین عـــام ١٩٧٤) لعـــام ١عامـــًا
  .٥-٤م. إصدار وزارة العدل واألوقاف ص ١٩٧٤
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  اإلسالم والزواج المبكر

العمــل وتســخیر األرض والســماوات ، لإلســتفادة مــن نعمهــا وفضــلها، ومــن أمثلــة تلــك 
  اآلیات:

م أنـي ال أضـیع عمـل عامـل مـنكم مـن ذكـر أو أنثـى بعضـكم (فاستجاب لهم ربه .١
  .]١٩٥من بعض) [آل عمران: 

 ]٣٢(للرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء نصیب مما اكتسبن) [النساء: .٢

ـــه  .٣ لی ٕ ـــي مناكبهـــا وكلـــوا مـــن رزقـــه وا (هـــو الـــذي جعـــل لكـــم األرض ذوال فامشـــوا ف
 ].١٥النشور) [الملك: 

الة مــن یـــوم الجمعــة فاســـعوا الــى ذكـــر اهللا (یــا أیهــا الـــذین آمنــوا إذا نـــودي للصــ .٤
 ].٩وذروا البیع) [الجمعة:

ومع ذلك ، فقد ظل نشاط المـرأة االقتصـادي ، وعملهـا خـارج البیـت تحدیـدًا ، مـن 
القضــایا التــي بــرزت بشــأنها اجتهــادات المفســرین والفقهــاء. إذ تباینــت وجهــات النظــر 

عمال المنزلیة ، المحصـورة باألسـرة حول كیفیة ممارسة المرأة ألدوارها خارج نطاق األ
ـــواع المهـــن واألدوار االقتصـــادیة  . كمـــا تضـــاربت اآلراء أیضـــًا بشـــأن أن ـــت غالبـــًا والبی
واالجتماعیــة والسیاســیة والثقافیــة ، التــي یمكــن للمــرأة أن تمارســها بحریــة ، الــى جانــب 

یســـي دورهــا اإلنجــابي ، لكـــن الكثیــر مـــن هــؤالء المجتهـــدین ظــل یؤكـــد أن الســبب الرئ
لظهور تلك االختالفات والتعارضات ، هو أن اإلسالم قد جعل المجال مفتوحًا ، لكي 
ال لمـا خـالل  ٕ تحدد معاییر وأحكـام عمـل المـرأة وفقـًا للظـروف التاریخیـة للمجتمعـات. وا
القـرآن الكــریم مـن نصــوص صـریحة وقاطعــة تحـرم عمــل المـرأة مــثًال ، أو تشـرعه فــي 

  .)١(عینهامهن ومجاالت وأماكن وأوقات ب
ولعل هذه الحقیقة هي التي قادت طائفة واسعة مـن فقهـاء ومجتهـدي عصـرنا الـى 
الجزم ، بأن الشرع ال یحرم العمل على المرأة فـي أي مجـال تسـتطیع أن تثبـت قـدرات 
مكانیات تؤهلها له على الرغم من اسـتمرار بعـض االجتهـادات التـي ال تـزال تسـتثني  ٕ وا

                                                
) انظر المزید التفصیل بهذا الشأن في: د/ فاضل األنصاري ، العبودیـة ، الـرق والمـرأة بـین اإلسـالم التـاریخي ،  ١

؛ محمـد مهـدي شـمس الـدین ، حقـوق الزوجیـة ،  ٣٤١-٣٣٥م ، ص ٢٠٠١األهالي للطباعـة والنشـر ، دمشـق ، 
  .١٩٧-١٩٣، ١٢٢، بیروت ص المؤسسة الدولیة للدراسات
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. وعمومــًا )١(فــي مجــاالت السیاســة والقضــاء وغیرهــا مشــروعیة بعــض األعمــال للمــرأة
الیــوم یؤكــدون حــق المــرأة أســوة بالرجــل "فــي تــولي الوظــائف العامــة  أصــبح الكثیــرون

مكانیاتهــا ، إذ هــي معنیــة كالرجــل فــي إدارة شــئون المجتمــع وتســییر  ٕ بحســب قــدرتها وا
فاع والجـیش نشاطه ، ولها حق العمل في جمیع وظائف الدولة ، بما فیها وظـائف الـد

ى (الشــفاء)  ، وهـذا مــا مارســته المــرأة المســلمة فــي عهــد النبــي صــلى اهللا علیــه وســلموّل
والیــة الســوق ، وهــو منصــب تنفیــذي علــى الرجــل والنســاء ، یشــبه وزارة التمــوین فــي 

  .)٢(العصر الحدیث"
ومــع وجــود بعـــض األحادیــث والســنن ، التـــي تتضــمن نصوصــًا تنهـــى عــن عمـــل 

، فهنـاك بالمقابـل )٣(وهي التي ظهـرت تشـكیكات صـریحة فـي صـحتها)المرأة ووالیتها (
ا یتعلـق بالسـماح أحادیث وروایات للسنة النبویة تقر "بمشروعیة عمل المرأة ، ومنها م

للنســاء بالكســب كمــا شــطات ، أو بیــع العطــر ومــداوة الجرحــى والتمــریض ، وممارســة 
سـائدًا فـي ذلـك الزمـان.. وحیـث  التجارة ، أو العمل في بستان تملكة ، وغیره مما كان

العقــد شــریعة المتعاقــدین ، تســتطیع المــرأة بحكــم الشــرع االشــتراط فــي عقــد الــزواج أن 
یكــون لهــا حــق العمــل أو البقــاء فــي عملهــا أثنــاء الحیــاة الزوجیــة فتحتــاط بــذلك ضــد 

  .)٤(رغبات قد تكون مجحفة"
مطالبــات مغالیــة فــي علــى هــذه النحــو یتبــین أن مــا تواجهــه النســاء فــي أیامنــا مــن 

تطرفها إلبقائهن في بیوتهن ، والتحریض ضد خـروجهن للعمـل إال لضـرورات قصـوى 
، وفــي مجــاالت بعینهــا (غالبــًا مــا تنحصــر فــي حــدود مهنــة التطبیــب والتــدریس ووفــق 
شروط مجحفة من حیـث المكـان والتوقیـت والملـبس واالخـتالط).... كـل ذلـك إنمـا هـو 

ادیـــة لـــبعض مـــا نقـــل مـــن الســـنة ، والتـــي یتوالهـــا فقهـــاء ، مـــن قبیـــل التفســـیرات االجته

                                                
) انظــر: د/ غالـــب عبـــدالكافي القرشـــي ، والیـــة المـــرأة فـــي میـــزان السیاســـة الشـــرعیة ، مكتبـــة خالـــد بـــن الولیـــد ،  ١

 ؛ أ/ عبدالمجید الزنداني ، المرأة وحقوقها السیاسیة في اإلسالم.١٠٠-٩٤، ص٢٠٠٢صنعاء ، 
المــرأة ، فــي كتــاب: أوراق العمــل المقدمــة للمــؤتمر  ) زایــد محمــد حســن جــابر ، اإلســالم ومناهضــة العنــف ضــد ٢

  .٦٥الوطني األول لمناهضة العنف ضد المرأة ، مصدر سابق ، ص
 .٣٣٧) انظر د/ فاضل األنصاري ، العبودیة ، مصدر سابق ، ص ٣
  .٣٣٧) المصدر السابق ، ص ٤
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ومجتهـدون ال یــدعمهم رأي قــاطع فـي كتــاب اهللا یحــرم عمـل المــرأة ، وال إجمــاع فقهــي 
  یمكنهم االستناد علیه في مثل تلك المطالبات.

ولعــل مســاواة اإلســالم بــین الرجــل والمــرأة فــي الواجبــات ، مــن طاعــة اهللا ورســولة 
مر بمعروف ونهي عن منكر ، ومن جهـاد فـي سـبیل اهللا ومبایعـة ومن صالة وزكاة وأ

للرسول صلى اهللا علیه وسـلم وغیرهـا مـن الواجبـات ، اضـافة الـى المسـاواة بینهمـا فـي 
الثواب وفي الجزاء عما یقومان به من أعمال صالحة ومن سیئات.... هي في الوقت 

وم ، مـن أحكـام تسـاوي بـین الكثیـرون الیـذاته اسـتنادات قویـة ، تعـزز مـا یتوصـل الیـه 
الرجــل والمــرأة فــي حقــوق العمــل ، وتنكــر أي تمییــز بینهمــا فــي أي شــأن ال یوجــد بــه 

  نص صریح یقضي بالتمییز.
  

  األدوار التنمویة للمرأة المعاصرة:
لـــم یعـــد مـــن الســـهل فـــي ظـــروف مجتمعنـــا المعاصـــر ، القبـــول بالمفـــاهیم التنمویـــة 

ة ضمن األطر والمهـام التقلیدیـة االنجابیـة ، بـل أن التقلیدیة ، التي تحصر أدوار المرأ
أصــبح مــن الصــعب أیضــًا تقبــل المفــاهیم المركــزة علــى النســاء بــأدوارهن واحتیاجــاتهن 
المنفــردة ، وهــي التــي روجــت لهــا األطروحــات التنمویــة خــالل العقــود المبكــرة للنصــف 

للمـرأة أو بإحتیاجـات الثاني من القـرن الماضـي ، حـین اهتمـت أوًال بـاألدوار اإلنتاجیـة 
النوع االجتماعي العملیـة باألسـاس (مـن غـذاء ومیـاه ومسـكن وطاقـة ورعایـة صـحیة)، 
ثـــم ركـــزت الحقـــًا علـــى واقـــع اإلدمــــاج غیـــر المتســـاوي للمـــرأة فـــي التنمیـــة ، وضــــورة 
االعتـــراف بجهـــد المـــرأة داخـــل البیـــت وخارجـــة ، وبحصـــولها علـــى الفـــرص والمهـــارات 

االقتصـادي والتنمـوي فكـل تلـك المفـاهیم أصـبحت الیـوم بحاجــة والمـوارد لتعزیـز دورهـا 
ـــى أن تتـــداخل وتـــدمج وفـــق مفهـــوم للتنمیـــة ، بربطهـــا بشـــدة بـــالنوع االجتمـــاعي ، )١(ال

لیصبح التأثیر واإلسهام واإلدراك واالستفادة من برامج ومشـاریع التنمیـة قضـیة تخـص 
ً الحاجـة لتكاملهمــا النسـاء بقـدر مــا تخـص الرجـال فــي نفـس الوقـت ، ولتتجســد عمل ◌ یـًا

وتقـــدیر جهـــدهما معـــًا فـــي عملیـــة البنـــاء والنهـــوض التنمـــوي ، والحـــرص علـــى العـــدل 

                                                
، ٢٠٠١حـدة الثالثـة مكتـب غـرب آسـیا، ) صندوق األمم المتحـدة اإلنمـائي للمـرأة. التنمیـة والنـوع االجتمـاعي. الو  ١

  .٧-٦ص
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والمساواة بینهما في الفرص وفي الوصول الى التحكم بـالموارد واالسـتفادة منهـا. فعبـر 
قتصــادیًا وسیاســیًا لتشــارك بفعالیــة فــي  ٕ ذلــك یــتم التمكــین الحقیقــي للمــرأة ، إجتماعیــًا وا

المجتمــع وتتمتــع بثمــار تنمیتــه ، وعبــر ذلــك تتســهل ســبل المــرأة لممارســة أدوارهــا  بنــاء
المختلفة (اإلنجابیـة واإلنتاجیـة واالجتماعیـة) علـى نحـو فعـال یلقـي عـن كاهلهـا الكثیـر 

.   من األعباء واإلجحاف الممارس ضدها حالیًا
ن إقصــاء ومــن الواضــح ، وفقــًا لمــا ســبق عرضــة ، إن مــا تعانیــة المــرأة الیمنیــة مــ

وتهمــیش اجتمــاعي ، یبقــي دورهــا متركــزًا ، فــي جــزء كبیــر منــه ، علــى مــا تؤدیــه مــن 
أعمــال فــي إطــار دورهــا اإلنجــابي ، أي األنشــطة والوظــائف المتعلقــة برعایــة األســـرة 
والمنزل بدرجة أساسیة وهي أعمال ال یزال معظمهـا یحتسـب ، خطـأ ، بأعتبـاره خـارج 

 غیـــر منـــتج. كمـــا أن الطـــرق التـــي ال تـــزال معتمـــدة إطـــار العملیـــة التنمویـــة أي عمـــالً 
لقیاس نشـاط المـرأة االقتصـادي ، وبالتـالي إسـهامها فـي قـوة العمـل ، هـي أیضـًا طـرق 

  خاطئة ، وتنتقص كثیر من إسهامات المرأة في هذا المجال.
ومهما یكن ، فإن األثر التنموي الضار لظـاهرة الـزواج المبكـر للفتیـات یظهـر أوًال 

ل تســببه المباشــر فــي حرمــانهن مــن التعلــیم ومــن التــدریب والتأهیــل لالشــتراك مــن خــال
  اعلیة وعطاء في العملیة التنمویة.األكثر ف

  
  -بعض خصائص الفئات العمریة المعرضة للزواج المبكر:

الشــریحة المعنیــة بــالزواج المبكــر ، هــي فتیــات الفئــة العمریــة الواقعــة مــا بــین ســن 
لتمیــز المجتمــع الیمنــي بتركیــب عمــري فتــي ، فعــدد فتیــات ســنة ، ونظــرًا  ١٩الــى  ١٠

م، "البـــدیل ٢٠٠٢هــذه الشــریحة كبیــر ، حیـــث بلــغ (وفقــًا لألســـقاطات الســكانیة للعــام 
% مــن إجمــالي النســاء فــي ٢٣ألــف نســمة ، أي مــا یقــارب  ٢٢٢٤الوســیط") حــوالي 

لتقــدیرات  . ووفقــاً )١(ألــف نســمة ٩٧٢٣الجمهوریــة ، البــالغ عــددهن نفــس العــام حــوالي 
م ، فالنسبة التي تشكلها هذه الفئة العمریة من الفتیات ١٩٩٩مسح القوى العاملة عام 

                                                
  .٣٤م ، ص٢٠٠٣م ، صنعاء ، أغسطس ٢٠٠٢) الجهاز المركزي لإلحصاء ، كتاب اإلحصاء السنوي  ١
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% حیــث قــدر عــددهن ٢٧الــى إجمــالي النســاء كانــت أكثــر ارتفاعــًا وبلغــت أكثــر مــن 
جمالي النساء بحوالي  ٢.٣حینها بحوالي  ٕ   .)١(ملیون إمرأة ٨.٥ملیون فتاة وا

شریحة الفتیات القابالت للتعرض للزواج المبكر وهذا العدد یعكس بوضوح إتساع 
، واإللتحاق قبل األوان بالفئة األوسع من النساء اللواتي یمارسن فعًال الـدور اإلنجـابي 
بوظائفــة المتعــددة ، إضــافة الــى الــدور اإلنتــاجي أیضــًا فــي حــاالت كثیــرة ، كمــا أنــه 

مرتفــع فــي الــیمن ، یســاعد فــي تفســیر مخــاطر ومســببات وتعقیــدات النمــو الســكاني ال
ــــیمن یضــــعها بعــــد  وصــــعوبات خفــــض معدالتــــه. فإرتفــــاع معــــدالت الخصــــوبة فــــي ال
الصــومال مباشــرة ، التــي ســجل فیهــا أعلــى معــدل خصــوبة فــي المنطقــة العربیــة عــام 

% ٢.٢% في حین سجل أدنى معدل خصـوبة فـي تـونس ، بلـغ حینهـا ٧.٢م بلغ ٩٨
  .)٢(فقط

ل الخصـوبة الكلیـة فـي الـیمن ، المقـدر (وفقـًا ولعل استمرار االرتفاع الواضح لمعد
مولــود حــي لكــل إمــرأة فــي ســن اإلنجــاب ، وارتفــاع نســبة  ٦.٥م) بحــوالي ٩٧لمســح 

م ، ومــا یترتـــب ٢٠٠٢% وفــق تقـــدیرات ٤٦.٢) ، والبالغـــة ١٤-٠الســكان فـــي ســن (
عــن ذلــك مــن نســب عالیــة لإلعالــة ، خاصــة اإلعالــة االقتصــادیة البالغــة (وفــق مســح 

شــخص مــن النشــطین اقتصــادیًا بمــا  ١٠٠(لكــل  ٤١٦.٨م) حــوالي ٩٩لعاملــة القــوى ا
م بحــــوالي ٢٠٠٢فــــیهم المعیــــل) ، ومــــن ارتفــــاع متوســــط حجــــم األســــرة المقــــدر عــــام 

ــأثیر ، لعــل )٣(٧.٤ هــذه المؤشــرات تؤكــد األهمیــة البالغــة واالســتثنائیة للعوامــل ذات الت
نمـو السـكاني ، وهـي العوامـل المباشر في مسـتویات الخصـوبة ، وبالتـالي فـي معـدل ال

التي یشكل سن الزواج األول ، وبالتالي طول الفترة اإلنجابیـة ، أبرزهـا وأكثرهـا تحفیـزًا 
، رغــــم )٤(%٣.٥م یشــــكل ٢٠٠٢للنمــــو الســــكاني ، الــــذي ظــــل معدلــــه الســــنوي عــــام 

السیاســات والجهــود المتعــددة المبذولــة لخفضــه ، ومعــدل كهــذا یعنــي أن عــدد الســكان 
                                                

 –الجهــاز المركــزي لإلحصــاء ، التقریــر النهــائي لنتــائج مســح القــوى العاملــة  –) وزارة العمــل والتــدریب المهنــي  ١
 .٤٧-٤٦م ، ص٢٠٠٠م ، صنعاء نوفمبر ١٩٩٩

م ، العولمــة والنــوع اإلجتمــاعي: المشــاركة االقتصــادیة للمــرأة ٢٠٠١) انظــر: كــوثر. تقریــر تنمیــة المــرأة العربیــة  ٢
  .١١٥م ص٢٠٠١العربیة ، تونس ، 

 .٢٩-٢٨م ، مصدر سابق ، ص٢٠٠٢) انظر: الجهاز المركزي لإلحصاء ، كتاب اإلحصاء السنوي  ٣
  .٢٨) المصدر السابق ،  ٤
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فقــــط ، مــــالم تتخــــذ إجـــراءات عملیــــة أكثــــر فاعلیــــة  ســـنة ٢٠اعف خــــالل قابـــل للتضــــ
للتعــاطي مــع العوامــل المــؤثرة مباشــرة فــي معــدالت الخصــوبة ، وفــي مقــدمتها الــزواج 

  المبكر ، وانخفاض  مستوى تعلیم الفتیات.
  

  حجم انتشار ظاھرة الزواج المبكر للفتیات:
نتشـار ظـاهرة الـزواج المبكـر فـي إن العدید من الدالئل والمؤشرات تؤكـد اسـتمرار ا

الـیمن. فـرغم أن بعـض البیانـات اإلحصـائیة أشــارت مـؤخرًا الـى إرتفـاع متوسـط العمــر 
ــــــات (متوســــــط عمــــــر العزوبیــــــة)، وبلوغــــــة حــــــوالي  عــــــام  ٢٢.٣عنــــــد أول زواج للفتی

، یبقى هذا الرقم أقل كثیرًا عن مثیله في بلدان عربیة كثیرة ، حیث بلغ فـي )١(م٢٠٠٣
  .)٢(م٩٧عام  ٢٧.٥م وفي لبنان ٩٨عام  ٢٧.٦ثًال الجزائر م

وعمومـًا هنـاك الكثیـر مــن المؤشـرات التـي تؤكـد انتشــار الظـاهرة فـي الـیمن ، منهــا 
مــا توصــلت الیــه بعــض الدراســات العلمیــة المتخصصــة ، ومنهــا مــا تــورده المســوحات 

  واإلحصاءات الرسمیة:
  فمتوسط عمر الزواج للفتیات تفاوتت تقدیراته بین:

  م).٩٦(وفقًا لدراسة حول منظومة القیم والمعارف االجتماعیة عام  ١٥.٩
  م).٩٧(وفقًا لمسح صحة األم والطفل عام  ١٦.٥

  م).٩٨(وفقًا لمسح میزانیة األسرة عام  ٢١.١و
  م).٩٩سنة (وفقًا لمسح القوى العاملة عام  ٢١.٩و

  الیمن رأت أن:وهناك تقدیرات متعددة لنسبة النساء المتزوجات في سن مبكرة في 
  سنة فأقل.  ١٥% من النساء تزوجن في سن ٢٥

  ) سنة.١٤-١٠% من النساء تزوجن في سن (٢٤.٦

                                                
الصحة والسكان ، الجهاز المركـزي لإلحصـاء ، المسـح الیمنـي لصـحة األسـرة ، التقریـر األول ، صـنعاء ) وزارة  ١

  .٢١م ، ص٢٠٠٣، یولیو 
  .١١٣م، مصدر سابق ص٢٠٠١) كوثر ، تقریر تنمیة المرأة العربیة  ٢
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  .)١() سنة١٩-١٦% من النساء تزوجن في عمر (٥٦
% مــــنهن مــــن ٧٠) ســــنة ١٥-١١% مــــن النســــاء تــــزوجن فــــي العمــــر مــــا بــــین (٢٥

  .)٢(المناطق الریفیة
  .)٣() متزوجات١٩-١٥% من النساء في عمر (٢٥

ومـن خـالل أرقــام الجـدول التــالي تتضـح علــى نحـو أدق بعــض أبعـاد ظــاهرة زواج 
  الفتیات المبكر.

  )٤(سنوات فأكثر) حسب الفئات العمریة ١٠التركیب النسبي للمتزوجین (
  الرجال  النساء  الفئات العمریة

٢٥  ٧٥  ١٩–١٠  
٣٢  ٦٨  ٢٤-٢٠  
٤٢  ٥٨  ٢٩-٢٥  
٤٥  ٥٥  ٣٤-٣٠  
٤٥  ٥٥  ٣٩-٣٥  
٤٩  ٥١  ٤٤-٤٠  
٥٠  ٥٠  ٤٩-٤٥  
٥١  ٤٩  ٥٤-٥٠  
٦٠  ٤٠  ٥٩-٥٥  
٦٩  ٣١  ٦٤-٦٠  
+٧٥  ٢٥  ٦٥  

  ٤٧  ٥٣  كافة األعمال

                                                
م، ٢٠٠٠عامــة ســنة ) وفقــًا للمســح القاعــدي األساســي ، الــذي نفذتــه إدارة الصــحة اإلنجابیــة فــي وزارة الصــحة ال ١

مـــأخوذ عـــن: تقیـــیم وضـــع المـــرأة الیمنیـــة فـــي ضـــوء منهـــاج عمـــل بیجـــین صـــندوق األمـــم المتحـــدة األلمـــاني للمـــرأة 
  .٩١-٩٠م ص٢٠٠٣(الیونیفیم). المكتب اإلقلیمي للدول العربیة ، عمان 

ي المنطقــة العربیــة ، ) د/ فــائزة بــن حدیــد. العنــف القــائم علــى النــوع االجتمــاعي ، ونهــج دورة الحیــاة: الوضــع فــ ٢
  .٩م، ص٢٠٠٤مارس  ٧-٦ورقة عمل مقدمة للمؤتمر األول لمناهضة العنف ضد المرأة ، صنعاء 

  .١١٣م ، مصدر سابق ، ص٢٠٠١) كوثر. تقریر تنمیة المرأة العربیة  ٣
، م ، صـــنعاء ٢٠٠١) الجهــاز المركـــزي لإلحصـــاء النســـاء والرجـــال فـــي الجمهوریـــة الیمنیـــة ، صـــورة إحصـــائیة  ٤

  .٣٧م ، ص٢٠٠١
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%، وهــي ٧٥) ســنة كانــت نســبتهن ١٩-١٠فالمتزوجــات ضــمن أصــغر عمریــة (
أعلـى النســب بـین كافــة الفئــات العمریـة الالحقــة ، فحتـى فئتــي العقــد الثالـث مــن عمــر 

% ، ٦٨المتزوجــات فــیهن أقــل ارتفاعــًا ) ، كانــت نســبة ٢٩-٢٥) ، (٢٤-٢٠المــرأة (
  % ، رغم كونها فترات أكثر مالءمة للزواج.٥٨

ویختلف الحال تمامًا مع الرجال ، الذین شكل المتزوجون منهم ضمن أصـغر فئـة 
% فقــط ، بینمــا ارتفعــت نســبة المتــزوجین ضــمن الفئــة ٢٥) ســنة ، ١٩-١٠عمریــة (

ها أقـل نسـبة للنسـاء المتزوجـات فـي %) ، یقابل٧٥سنة الى أقصاها( ٦٥العمریة فوق 
% فقط. وفي هذا التعارض إشارة واضـحة الـى كـون ظـاهرة زواج ٢٥نفس الفئة وهي 

الرجــال تتناســب عكســیًا مــن حیــث الفئــات العمریــة مــع زواج النســاء. ولــذلك تفســیراته 
مســتویات المعیشــة للرجــال وغــالء المهــور  المتعــددة التــي یمكــن أن تتــراوح بــین تــردي

حــول دون زواجهــم مبكــرًا ، وبــین تفشــي ثقافــة اإلكــراه الذكوریــة وعالقــات النــوع التــي ت
االجتمـــاعي النمطیـــة التقلیدیـــة ، المكرســـة لدونیـــة المـــرأة بإخضـــاعها ألمزجـــة ونـــزوات 

  الرجل اآلنانیة.
فقد أظهـرت نتـائج بعـض المسـوحات "أن متوسـط فـارق العمـر بـین الـزوج وزوجتـه 

"ولمن في عصمتهم أكثر من زوجة بلغ الفارق حـوالي سنوات  ٦.٦األولى بلغ حوالي 
سنة" مما یدل على أن الرجال یحبون أن تكون زوجـاتهم التالیـة لألولـى صـغیرات  ١٤

م بحــوالي ٩٩، كمــا أن ارتفـاع نسـبة الــزواج عنـد النسـاء التــي قـدرت عـام )١(فـي السـن"
بكـر وتعـدد ، هي أیضًا من مؤشرات ظاهرتي الزواج الم)٢(% للرجال٤٤% مقابل ٤٨

  الزوجات.
  ومن نتائج بعض المسوحات األخرى أیضًا ، تلك التي تشیر الى أن:

  سنة ، إما أنجبن أو حوامل. ١٥% من النساء المتزوجات في عمر ٢
  .)٣() سنة لدیهن طفلین١٩-١٥% من النساء المتزوجات في عمر (٣٠

                                                
 .٧٥-٧٤) د/ نجاة صائم. الزواج المبكر ، مصدر سابق ، ص ١
  .٣٦) الجهاز المركزي لإلحصاء ، النساء والرجال في الجمهوریة الیمنیة ، مصدر سابق ، ص ٢
  .٩١) تقییم وضع المرأة الیمنیة في ضوء منهاج عمل بیجین ، مصدر سابق ، ص ٣
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ین اإلنجـاب المبكـر وهذه أرقام تؤكد طبیعة العالقة المباشرة بین الزواج المبكـر وبـ
ــالي رفــع معــدالت الخصــوبة ،  ــد فتــرة اإلنجــاب وبالت والمتكــرر ، والــذي یقــود الــى تمدی
ـــدریب  ناهیـــك طبعـــًا عـــن المضـــار األخـــرى المرتبطـــة بإعاقـــة المـــرأة عـــن الدراســـة والت
والعمل وممارسة الكثیر من األدوار العامة التي تحولهـا الـى مشـارك فاعـل فـي مجـرى 

  بإبعادها المختلفة. العملیة التنمویة
أن مــا ورد أعــاله مــن مؤشــرات تعــزز ، بمــا ال یــدع مجــاًال للشــك ، حقیقــة إقصــاء 
النســاء الیمنیــات ، بإشــغال شـــریحة واســعة جــدًا مــنهن فـــي دائــرة األنشــطة والوظـــائف 

ـــة عـــن اســـتمرار حصـــر أدوار المـــرأة (قســـرًا وعـــن ســـبق  –المنزلیـــة  األســـریة ، المترتب
ــأتي ظــاهرة انتشــار إصــرار) فــي الجوانــب اإل نجابیــة فــي الغالــب ، وهــو األمــر الــذي ت

ى زواج الفتیــات المبكــر (المدعومــة بوســائل غیــر مباشــرة كثیــرة) لتكرســه وتســاعد علــ
رسوخه لفترات أطول ، مما یعطل قدرًا هـائًال مـن الطافـات واإلسـهامات التنمویـة التـي 

  ینبغي على المرأة االضطالع بها جنبًا الى جنب مع الرجل.
  

  الزواج المبكر وتعلیم المرأة:
:   للنظر الى بعض المؤشرات الموضحة لواقع تعلیم الفتاة ، والمرأة أیضًا

 ــ ات هــي مــن أعلــى المعــدالت فــي المنطقــة ، حیــث ال تــزال نســبة النســاء األمی
  % في الریف (وفق مسح القوى العاملة).٧٨% في الحضر و٤٠تقارب 

  م) ٢٠٠٣م/ ٢٠٠٢لــم یتجــاوز معــدل إلتحــاق الفتیــات بــالتعلیم األساســي (عــام
% في الریف ، ولم تبلغ نسبة التلمیذات من إجمالي ٤١% في الحضر و ٤٩

% فقـــط مقابـــل ٣٦.٨م) ســـوى ٢٠٠٢(عـــام  الدراســـین فـــي المرحلـــة األساســـیة
 للتالمیذ. ٦٣.٢

  فـــي الحضـــر و ٤٠م ٢٠٠٣بلغـــت نســـبة الملتحقـــات بـــالتعلیم الثـــانوي عـــام %
) عـام ١٨-١٦% في الریف ، ولم یبلغ معدل التحـاق الفتیـات فـي العمـر (٢٠
% ٢٥، أما الملتحقـات بـالتعلیم الجـامعي فنسـبتهن )١(% فقط١٢.٩م سوى ٩٧

 قین.من إجمالي الملتح

                                                
  .٤٠م ، ص٢٠٠٤م ، إعداد اللجنة الوطنیة للمرأة ، مارس ٢٠٠٣) تقریر وضع المرأة في الیمن  ١
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  أما حالة إلتحاق الفتیات بالتعلیم الفني والتدریب المهني فهي متدنیة كثیـرًا ، إذ
ال تزال نسبتهن ضـمن نظـام السـنتین ال تكـاد تـذكر ، أمـا ضـمن نظـام الثانویـة 

 ، خالل السنوات األخیرة.)١(% فقط١٠-٥فنسبتهن تراوحت ما بین 

للفتــاة مــن التعلــیم ، والتــي  مــن خــالل األرقــام أعــاله تتضــح حالــة الحرمــان الشــدید
تأتي ظاهرة الزواج لتزیدها تعقیدًا وخطورة. ومع أن الزواج كسبب إلعاقة الفتیات عن 

) ، لم یعتبـر فـي أحـد المسـوحات مـؤثرًا ، ١٥-٦اإللتحاق بالتعلیم األساسي (لألعمار 
ــة مــن الفتیــات ( ، فــإن الحــال یختلــف كثیــرًا فیمــا یخــص )٢(%)٠.٧إال علــى نســبة قلیل

عامــًا ، مــع أن هــذا أمــر ال یــزال بحاجــة الــى مزیــد مــن  )٢٠-١٦الفتیــات فــي عمــر (
ــالكثیر مــن التقــدیرات تؤكــد أن الــزواج المبكــر یشــكل فعــًال ســببًا  األبحــاث المعمقــة ، ف

، إضـــافة الـــى كونــه ســـببًا ونتیجــة الفتیـــات مـــن )٣(هامــًا لتـــدني التحــاق اإلنـــاث بــالتعلیم
ـــة. ـــر التنمیـــة البشـــریة  فوفقـــاً  مراحـــل التعلـــیم المختلف م، بلـــغ التســـرب بـــین ١٩٩٨لتقری

% ، فـي حـین تزایـدت هـذه النسـبة للمرحلـة ١٥.٥الفتیات قبل الصف الرابع االبتدائي 
% أما معـدل تسـرب الفتیـات للمرحلـة الثانویـة ٥٠.٨بین الصف الخامس والتاسع الى 

ذر فعـًال بنتـائج هـذه المعـدالت المرتفعـة للتسـرب تنـ . ومثـل)٤(%٢٧.٥العامة فقـد بلـغ 
ذات تبعـــات تنمویـــة خطیـــرة وتؤكـــد الحاجــــة الملحـــة لمواجهـــة ظـــاهرة الـــزواج المبكــــر 

  للفتیات كواحد من أهم األسباب التي ولدت هذه المعدالت.
ومع ذلك فالمشكلة التعلیمیة بالنسبة للمـرأة ، والفتـاة تحدیـدًا ، تتجـاوز كثیـرًا جانـب 

وعیة التعلیم الذي تتلقاه ویتلقـاه معهـا الفتـى أیضـًا فجوة حرمانها من التعلیم ، لترتبط بن
فمناهج التعلیم بدورها ال تزال معبأة بالكثیر من المفاهیم والقـیم المتعارضـة مـع طبیعـة 
األدوار التنمویــة المطلوبــة مــن المــرأة فــي الظــروف المعاصــرة، ومنــاهج كهــذه بتربیتهــا 

قافــة االجتماعیــة التقلیدیــة فــي لألجیــال علــى ذلــك النحــو ، إنمــا تعمــل علــى تكــریس الث
                                                

  .٧-٦م، ص٢٠٠٤، إعداد اللجنة الوطنیة للمرأة ، مارس  ١٠) وضع المرأة في الیمن ، بیجین +  ١
الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء ، التقریـــر النهـــائي لنتـــائج مســـح القـــوى العاملـــة  –) وزارة العمـــل والتـــدریب المهنـــي  ٢

  .٢٤بق ، صم ، مصدر سا١٩٩٩
: الیمن  ٣ ، د/فـؤاد الصـالحي ، ملخـص لدراسـة ٦٠م ، صـنعاء ، ص١٩٩٨تقریـر التنمیـة البشـریة  –) انظر مثًال

 م.٢٠٠١بعنوان: المرأة الریفیة وقضایا النوع االجتماعي ، دراسة میدانیة تحلیلیة ، اللجنة الوطنیة للمرأة ، 
  .٦٣) المصدر السابق ، ص ٤
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أوســاط المجتمــع الیمنــي ، خاصــة فــي الریــف، وتــروج إلســتمرار اإلعتقــاد بــأن الوضــع 
الفتـــاة منـــذ بتهیـــأة الطبعـــي واألمثـــل للمـــرأة هـــو الـــزواج وحیـــاة البیـــت واألســـرة ، والبـــدء 

ً والدتها لتكون زوجة صالحة باألساس ، ولتقبلها تقسیم األدوار بینهـا وبـین الرجـل ب نـاء
  على هذا التمیز.

فإذا ما ظل تعلیم الفتاة ((مجرد أمر شكلي ، لتلبیـة تطلعـات األسـرة فـي الحصـول 
على زوج مناسب ، لیس مـن أجـل أن تشـترك المـرأة فـي اإلنتـاج وأن تحقـق ذاتهـا مـن 

فــي الفــرض بــین النســاء والرجــال مــن أبــرز  ، ســتبقى المســاواة)١(خــالل عمــل تحبــة))
ه المجتمــع الیمنــي خــالل العقــود القادمــة. لــذلك فالجهــد أساســًا التحــدیات التــي ســتواج

ینبغـــي توجیهـــهُ صـــوب القضـــاء علـــى النظـــرة التقلیدیـــة المتحیـــزة ضـــد النســـاء ، والتـــي 
ــًا لهــا ، ولــیس نقطــة إنطــالق لممارســة أدوار تنمویــة  ــاة ، مطلبــًا ثانوی تعتبــر تعلــیم الفت

شـتراكها یفرضها الواقع الجدید ، ووسـیلة أساسـیة للنهـوض با ٕ لـدور االجتمـاعي للمـرأة وا
  الفاعل في الحیاة العامة.

وكلما استمر إصرار المجتمع علـى إعـادة إنتـاج الثقافـة والتفكیـر والسـلوك النمطـي 
للفتـى والفتـاة ، وتلقینهمــا ثقافـة ومتطلبـات حیــاة تقلیدیـة لـم تعــد تـتالءم مـع عصــرهما ، 

بل توافر مقوماته ، كلما استمر ذلـك كالتركیز المبكر على كل ما ییسر إتمام الزواج ق
، كلمــا بقــي المجتمــع عــاجزًا عــن تنشــئة أفــراده وفقــًا لمتطلبــات الحیــاة الجدیــدة ، التــي 
تؤهــل األجیــال الناشــئة للخلــق واإلبــداع ، وتمثــل قــیم العلــم والعمــل والطمــوح ، والقبــول 

د األعظـم مـن باآلخر ، واحترام الحقوق والحریات وغیرها. وفي وضع كهذا فإن "السوا
النساء یترك العمل والدراسة بعد الزواج ، كما أن التسرب المدرسي بین اإلنـاث یتزایـد 

ویبقى المطلوب في مجال تعلـیم الفتیـات ، لـیس فقـط فـتح  .)٢(كلما اقترب سن الزواج"
أبـواب المـدراس والمعاهـد والجماعـات أمـامهن ، ولكـن ، وقبـل كـل شـيء ، فـتح أبــواب 

الحیاة بمضامینها ومتطلباتها المعاصرة والمواطبة للتطورات االجتماعیة الثقافة وأبواب 
  والحضاریة.

                                                
لعربیة بین التقالید والتجدید ، فـي كتـاب: المـرأة العربیـة بـین ثقـل الواقـع وتطلعـات التحـرر ، ) عبدالقادر عرابي. ا ١

  .٤٤م ، ص١٩٩،  ١مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، ط
  .٤٨) المصدر السابق ، ص ٢
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  الزواج المبكر للفتیات وأثره على الدور االقتصادي للمرأة

یمكن إبـراز اآلثـار االقتصـادیة المترتبـة عـن زواج الفتیـات المبكـر ، إعتمـادًا علـى 
ـــي تتســـبب بشـــكل  ـــي عـــدد واســـع مـــن العوامـــل والمـــؤثرات الت ـــر مباشـــار ف مباشـــر وغی

عاقتهـــا عـــن اإلســـهام فـــي الجهـــد التنمـــوي وعـــن ممارســـة األدوار  ٕ اإلضـــرار بـــالمرأة ، وا
  واألنشطة االقتصادیة التي تضمن استقاللیتها االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة.

فمن أبرز تلك العوامل ، مسـتوى تعلـیم وتـدریب المـرأة ، ومـدى انتشـار األمیـة فـي 
سـبق وأوضــحنا) ، حیـث یعمــل الـزواج المبكــر هنـا علــى حرمـان المــرأة  أوسـاطها (كمــا

مــن مواصــلة الدراســة ، أو یحــد مــن فــرص حصــولها علــى التأهیــل والتــدریب لتطــویر 
لتحــــاق بســــوق العمــــل أو الترقــــي فــــي مهاراتهــــا المهنیــــة وتوســــیع الخیــــارات أمامهــــا لال
.   الوظیفة أو تحسین وضعها االقتصادي إجماًال

امل ما هو مـرتبط بصـحة المـرأة ، حیـث یترتـب عـن زواجهـا المبكـر ومن هذه العو 
أضـــرارًا صـــحیة كثیـــرة ، تبـــدأ بتعرضـــها لمخـــاطر الحمـــل واإلنجـــاب قبـــل أن تكـــون قـــد 
تهیــأت جســمانیًا ونفســیًا للقیــام بــدور كهــذا. فتصــبح مــع مولودهــا عرضــة ألمــراض ال 

ؤشـرات المرتفعـة جـدًا تحصى ، بـل ولخطـرات المـوت أثنـاء الـوالدة وذلـك مـا تؤكـده الم
ـــات األطفـــال واللحـــاالت المرضـــیة التـــي تعـــاني منهـــا األمهـــات  ـــات األمومـــة ووفی لوفی

، وهنـاك أیضـًا أضـرار الناجمـة عـن عـدم األهلیـة والقـدرة )١(واألطفال في السـن المبكـر
على العنایة باألطفال ، وتربیتهم تربیة سلیمة ، وعـن اإلنجـاب المبكـر واالسـتمرار فیـه 

ــةلفتــرة ط ... وغیرهــا وكــل تلــك األضــرار هــي فــي المحصــلة خســائر وأضــرار  ویل جــدًا
اقتصادیة ، تدفعها المرأة ذاتها وأطفالها وأسرتها ثم المجتمع بأسره ، على هیئـة فقـدان 
أو تعطیــل مــوارد وطاقــات بشــریة ضــروریة للتنمیــة ، أو علــى هیئــة اتفــاق متزایــد علــى 

علـى هیئـة عجـز عـن تـأمین متطلبـات عــیش الخـدمات الصـحیة والعالجیـة ، ثـم أخیـرًا 
ــذین تنجــبهم تلــك النســاء مبكــرًا ، وبمعــدالت نمــو  ــة مــن الســكان ال كــریم لألعــداد الهائل
سـكاني تفـوق معــدالت النمـو االقتصــادي ، التـي تغـدو بتخلفهــا هـذا عــاجزة عـن تــأمین 

  موارد واحتیاجات العیش الالئق ألفراد المجتمع.
                                                

 .١١٨-١١٥م ، صنعاء ص ٢٠٠١/ ٢٠٠٠) انظر: الیمن ، تقریر التنمیة البشریة  ١
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المترتبــة عـن الــزواج المبكـر ، تلــك الناجمـة عــن  ومـن ضـمن اآلثــار االقتصـادیة ،
إمـا  ، وذلـك)١(كونه یعتبر مـن أهـم األسـباب المؤدیـة إلحتمـال وقـوع الفقـر علـى النسـاء

عـــن طریـــق إعاقتـــه دخـــولهن ســـوق العمـــل ، وحرمـــانهن مـــن المســـاهمة فـــي النشـــاط 
ألعبــاء االقتصــادي ، أو تحمــیلهن مبكــرًا عبــاء الــدور اإلنجــابي المتشــعبة إضــافة الــى ا

اإلنتاجیــة إن كــن عــامالت أو لكــون الــزواج المبكــر یغــدوا ســببًا لحرمــانهن مــن التعلــیم 
ـــة وبالتـــالي  ـــي الوظیف ـــي ف ـــي ســـوق العمـــل والترق ـــؤهالن للمنافســـة ف ـــذین ی والتـــدریب الل

  لتحسین الوضع المعیشي وعدم الوقوع في دائرة الفقر.
هنــــاك تــــدني ملحــــوظ  م ،١٩٩٩ووفقــــًا للمســــح االقتصــــادي للقــــوى العاملــــة للعــــام 

  إلسهامات المرأة في النشاط االقتصادي:
% مقابــــل ٤٩.٩فمــــع أن نســــبة النســــاء مــــن إجمــــالي القــــوى لبشــــریة شــــكلت  -

النساء النشیطات اقتصادیًا من أجمالي القوى % للرجال ، لم تبلغ نسبة ٥٠.١
% منهن غیـر نشـیطات اقتصـادیًا ، ٧٨% ، أي أن ٢٢البشریة النسویة سوى 

 % على التوالي.٣٠% ، ٧٠نسبتان بلغتا لدى الرجال وهاتان ال

مـــــن إجمـــــالي القـــــوى البشـــــریة النســـــائیة ،  ٧١.٤ومـــــع أن الریفیـــــات یشـــــكلن  -
ــًا مقابــل ٢٦فالمحســوبات مــنهن كنشــیطات اقتصــادیًا ال یشــكلنَّ ســوى  % تقریب

  % غیر نشیطات وباحثات غیر مستعدات للعمل.٧٤
% ٧٢یًا شـــكلت النســـاء حـــوالي ومـــن إجمـــالي األفـــراد غیـــر النشـــیطین اقتصـــاد -

 % للرجال.٢٨مقابل 
ــة ســافرة فــإن  ١٥أمــا النســاء فــي عمــر ( - ــة بطال ســنة فــأكثر) الوافعــات فــي حال

% فـــي الریـــف ، ٤.٤% (٨.٢نســبتهن مـــن إجمـــالي قـــوة العمــل بلغـــت حـــوالي 
 % في الحضر).٢٩.٥

ـــة للمـــرأة (رغـــم  هـــذه المؤشـــرات ، لمســـتوى تـــدني المســـاهمة االقتصـــادیة واإلنتاجی
المالحظات حول مدى دفتها وصواب احتسابها) ، تؤكد حقیقة رسوخ وتشعب العوامل 
المتســـببة فـــي إقصـــاء المـــرأة عـــن ســـوق العمـــل وعـــن المســـاهمة الفاعلـــة فـــي الحیـــاة 

                                                
كیم الشرجبي ، المـرأة والفقـر فـي الـیمن ، دراسـة تحلیلیـة لفجـوة النـوع االجتمـاعي فـي دراسـات ) انظر: د/ عبدالح ١

  .٢٣-١٧م ، ص٢٠٠٢الفقر في الیمن ، اللجنة الوطنیة للمرأة ، 
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االقتصادیة. ومهما اختلفت أو تباینت التقدیرات ، لطبیعة وألثـر العوامـل المتسـببة فـي 
نشــطة االقتصــادیة واالنتاجیــة ، یبقــى الــزواج إضــعاف دور المــرأة ، واقصــائها عــن األ

البكـر والتفـرغ لألنشـطة المرتبطــة بـالزواج واإلنجـاب واألســرة والمنـزل، عوامـل مشــتركة 
تظهر ضمن مختلف تفسیرات تدني مستوى مشاركة المرأة في الحیاة االقتصادیة وفي 

.   الحیاة العامة إجماًال
ال المنزلیــة ســببًا رئیســیًا لعــدم نشــاط شــكل التفــرغ لألعمــ )١(فوفقــًا لــبعض التقــدیرات

% من األفراد غیر النشطین (والنساء في الغالب ، هن األكثر ضمن هذه النسبة) ٥١
% مـن السـكان غیـر النشـطین (بـین ٢١.٦، أما التفرغ للدراسـة فكـان سـببًا لمـا یقـارب 

ًا % ذكور غیر نشـطین) ، أمـا تفـرغ النسـاء بالـذات للدراسـة ، فشـكل سـبب٥٥.٤هؤالء 
  % فقط من إجمالي النساء غیر النشیطات.٨.٦لحوالي 

المجتمع الرافضة لمسـاهمة النسـاء فـي األنشـطة  ، أن تقالید)٢(كما یرى تقدیر آخر
غیر التقلیدیة وتدني مستوى تعلیم النساء ، وزواجهن المبكر ، ثم اإلنجـاب واالنشـغال 

ـــة إلســـتیع ـــزل ، هـــي أهـــم األســـباب المعیق ـــي ســـوق باألطفـــال وشـــئون المن اب المـــرأة ف
  العمل.

، بیانات حول مستوى نشاط النساء )٣(م للقوى العاملة٩٩وتظهر ضمن مسح عام 
) سـنة ، (وهـي الفئـة التـي سـبقت اإلشـارة الـى ١٩-١٥الواقعات ضمن الفئـة العمریـة (

ارتفاع نسبة المزوجـات فیهـا) تؤكـد منطقیـة التقییمـات التـي تـرى إن ضـعف المسـاهمة 
قحامهــــا المبكــــر فــــي ممارســــة الــــدور  االقتصـــادیة لهــــذه ٕ الفئــــة ، هــــو نتیجــــة زواجهــــا وا

اإلنجـــابي فـــي إطـــار األســـرة والمنـــزل. فالنســـاء ضـــمن هـــذه الشـــریحة العمریـــة یشـــكلن 
ســـنة ، ونســـبة الواقعـــات مـــن هـــذه الفئـــة  ١٥% مـــن مجمـــوع النســـاء فـــوق ســـن ١١.٤

ـــل ١٨.٧ضـــمن قـــوة العمـــل ال تشـــكل ســـوى  % یقعـــن خـــارج قـــوة ١٨.٣% فقـــط مقاب
  العمل.

                                                
ـــة  –الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء  –) وزارة العمـــل والتـــدریب المهنـــي  ١ التقریـــر النهـــائي لنتـــائج مســـح القـــوى العامل

  .٢٦بق ، ص، مصدر سا ١٩٩٩
م ، مصـــدر ٢٠٠١) الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء ، النســـاء والرجـــال فـــي الجمهوریـــة الیمنیـــة ، صـــورة إحصـــائیة  ٢

  .١٤٤سابق ، ص
  .١٤٩-١٤٣) المصدر السابق ، ص ٣
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، تشــیر الــى )١(وهنــاك بیانــات أخــرى ، محتســبة وفقــًا لتقــدیرات المنظمــات الدولیــة
) ســنة ١٩-١٥نســبة النشــیطات اقتصــادیًا مــن النســاء الواقعــات ضــمن الفئــة العمریــة (

%، فـــي حـــین بلغـــت تلـــك النســـبة ضـــمن الفئـــة العمریـــة ٢٤.٩م ، ٢٠٠٠بلغـــت عـــام 
  .% في نفس العام١٦.٤) سنة ، ١٤-١٠األدني (

وبهـذا تؤكـد مختلـف المؤشـرات ، ارتبـاط جــزء هـام وكبیـر مـن نشـاط المـرأة بالحیــاة 
  ضمن إطار األسرة وأعمال المنزل وانشغالها بالدور اإلنجابي بدرجة رئیسیة.

وفــي واقــع األمــر ، فــإن أعمــاًال كهــذه للمــرأة ال تخلــو مــن إســهام واضــح فــي انتــاج 
عیة واالجتماعیــة والنفســیة.. ولــوال تــولي وتــوفیر الكثیــر مــن المتطلبــات الخدمیــة والســل

المرأة مهمة تأمینها ، الضطرت األسرة إلنفـاق أمـوال طائلـة للحصـول علیهـا. كمـا أن 
ممارســة المــرأة للرعایــة الصــحیة وتربیــة األطفــال ، وغــرس المثــل األخالقیــة وقــیم حــب 

ي بمثابـة تحضـیر العمل واإلنتاج وروح المبادرة واإلبداع وغیرها.. یعد تأمینًا لمهـام" هـ
وتطـــویر للمـــوارد البشـــریة التـــي ســـیقع علـــى عاتقهـــا مســـئولیة اإلنتـــاج االقتصـــادي فـــي 

  .)٢(المستقبل"
ومع أن االعتراف بأهمیة مثل هذا النوع من اإلسهام التنمـوي للمـرأة ، عبـر دورهـا 
ــــف اإلســــهامات التنمویــــة  ــــز وتطــــویر مختل اإلنجــــابي ، یظــــل ضــــرورة وضــــمانًا لتعزی

ـــة مـــن ـــق ذلـــك  المطلوب ـــاة العامـــة ، إال أن تحقی ـــي الحی المـــرأة ، وال شـــراكها األوســـع ف
االعتـــراف وتطـــویر تلـــك االســـهامات ، هـــي أمـــر یصـــعب إنجازهـــا فـــي ظـــل اســـتمرار 
التــرویج والتكــریس للقــیم والمفــاهیم التقلیدیــة حــول أدوار وعالقــات المــرأة داخــل األســرة 

تـاة مـن التعلـیم والتأهیـل والخـروج والمجتمع ، وفـي ظـل المسـتویات السـائدة لحرمـان الف
للعمل ، كما ال یمكن الحدیث عن إنجازات من ذلك النـوع ، فـي ظـل اسـتمرار اختـزال 
النظر الى المرأة عبر جسـدها وأنوثتهـا ، وحصـر قـدراتها الذهنیـة اإلبداعیـة واإلنتاجیـة 

حكـوم وقیم األنوثة البحتة ، ألن قدرها فـي حالـة كهـذه ، سـیبقى م ضمن قوالب أخالق
  باإلرادة الذكوریة ، التي لن تقبل لها بغیر الدور المحصور في زوایا األسرة والبیت.

                                                
  .٢٤٩-٢٤٨م ، مصدر سابق ، ص٢٠٠١) كوثر ، تقریر تنمیة المرأة العربیة  ١
ماعیــة واالقتصــادیة فــي البلــدان العربیــة ، فــي كتــاب: المــرأة العربیــة ) هـدى زریــق ، دور المــرأة فــي التنمیــة االجت ٢

  .٩٦بین ثقل الواقع وتطلعات التحرر ، مصدر سابق ، ص
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إن التمكــین الفعلــي للمــرأة مــن توســیع مشــاركتها التنمویــة ، خاصــة عبــر األنشــطة 
االقتصادیة واالجتماعیة ، البد من أن یرتكز في األسـاس ، علـى تمكینهـا مـن التسـلح 

بیة أشـمل وأوسـع ورفـع قـدراتها الثقافیـة والقیادیـة ، ثـم تیسـیر بتعلیم أرقى ومهارات تدری
سبل وصولها الى مختلف الموارد ، التي تهیئها للمشاركة وبالتالي للمساواة مع الرجـل 

  في االضطالع بالمهام التنمویة.
واإلجـراءات المطلوبـة إلزالـة عوائــق مشـاركة المـرأة ، وتمكینهــا مـن بلـوغ مســتویات 

، لممارسة الدور التنموي األشمل ، وعلى قدم المساواة مـع الرجـل ،  أعلى من األهلیة
هـي إجـراءات كثیـرة ، لكنهـا البـد مـن أن تبـدأ بـاعتبراف المجتمـع الفعلـي والمطبـق فـي 
الواقــع ، بــأن المــرأة (راشــدة كانــت أم طفلــة)، هــي كــائن بشــري متمتــع بكافــة الحقــوق 

لتشــــریعة الالزمــــة لحمایتهــــا مــــن اإلنســــانیة. وذلــــك یتطلــــب تــــأمین كــــافي للضــــمانات ا
ومــن االنتهـاك المتواصـل للكثیـر مـن حقوقهــا ، ممارسـات التمییـز المتواصـلة ضـدها ، 

التــي تــأتي فــي مقــدمتها حقهــا فــي الــزواج بعــد بلــواغ ســن الرشــد واحتــرام إرادتهــا فــي 
  االختیار الحر لشریكها في الحیاة الزوجیة.


