مؤشرات الزواج املبكر وانعكاساته السلبية
على الفتيات يف العراق

-دراسة اجتماعية حتليلية-

أ.د .فهيمة كريم المشهداني
قسم االجتماع/كلية اآلداب
جامعة بغداد

1
املقدمة
ظاهرة زواج الفتيات القاصرات من المشاكل التي يعاني منها المجتمع العريعي بشعلل اعا
والمجتمع الع ارقعي بشعلل صعاذ و لعج بأجعا زن الععزواج تعتر للفتعاةا ولعيز هنعاج تعن زواج متفع
اليععأ زو يعععا مااليع ا مععمن المجتمعععات بععي العععال مععل زن هنععاج اصتعبع ا بععي تععن الععزواج الع صعععما
المجتم ع الواأععا والتععما ااتععاز بععي لععج المتتم عرات التععي تصتلععف بععاصتعن الاقابععات ا نتععانيا
وم زن هناج شروط ا تتعل بالنضج بعما من توبرها لكي تكون الفتاة مؤهلا للزواج بعان لعج
يلتتا ااهميا نفتها بعي لعل المجتمععاتا بفعي المجتمع العريعي تلععا القعي الامنيعا وا جتماايعا
او ار هام ع ا بععي أععل اات عرة ال ع تععزو ج مناتهععا بععي زامععار مبل عرة اون ا كت عرال بشععرول النضععج
البامولوجيا بالترلمز ال قي الشرن والعفعا بماابعا أصعانا لهعا وضعمان لمتعتقملها وتصلصع ا معن
تأمععل متععؤولياتهاا صصوص ع ا إ ا لانععت العا لععا بقم عرة الأععان وتعععاني مععن الأرمععان مععن الأاجععات
ااتاتياا
وهناج رزيان لتأاما تن معمنا للزواج المبلر وهما-:
زو ا :زن الزواج المبلر هعو الع ي معت قمعل تعن الملعو وتعن الملعو مصتلعف معن مجتمع مصعر بمعن
الفتيات من مت ملوغها بي تن  9تنوات وزصرى بي  11-11تنا وزصر ات بي تن  11تناا
ااني ا :زن الزواج المبلر هو ال ي مت بعا الملو وقمل تن الاامنا اشرة تناا
إن النضععج البععامولوجي للفتععاة مصتلععف مععن مجتم ع مصععر إ زن الفتععاة بععي المنععاط الأععارة
تملععب بامولوجيع ا قمععل الفتععاة بععي المنععاط البععاراةا والع هع ا ااتععاز تععزااا نتععبا الععزواج المبلععر بععي
مناط بي آتيا وزبر قيا ان الفتيات بي ه ه المناط اترع نضج اا
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وهنا تاار التتاؤ ت التاليا-:
 -1هل زن الفقر ماب ااتر لتزو ج مناتها للتصلذ من متؤولياتهاا
 -1هل هنالج اعقا ما ممن الأرمان من الأاجات ااتاتيا وتزو ج الفتيات بتن مبلرا
 -3ما هي ااتباا التي تاب ااترة لتزو ج مناتها بتن مبلر؟ا
 -4هل للزواج المبلر آاار تلميا وانعلاتات ال الفتياتا
نأ ععاون ب ععي هع ع ه الا ارت ععا الوص ععفيا التألملي ععا زن نأع عاا مؤشع عرات ال ععزواج المبل ععر وم ععاى
انعلاتأ ال الفتيات بي العراق وا جابا ال التتاؤ ت التي طرأتا
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أولا -مؤشرات الزواج المبكر وأسبابه:
إن الفقعر يماععل التعما الر يتععي بعي تععزو ج الفتيععات بعي تععن مبلعر وقععا ملتعت نتععبا الفقععر
بععي الععراق  )%13و تعوزع الفقععر مععمن المأابظععات العراقيععا و صتلععف مععن مأابظععا اصععرى لمععا زن
امععا تفععاوت لممععر مععمن المأابظععات بيمععا متعلع بفجععوة الفقععر ونتععمتأ مععمن التععلانا وتمععمن مؤشعرات
الفقععر زن منععاط الجنععوا تععزااا بمهعا نتععبا الفقععر  )%34وبجععوة الفقععر بمهعا  )6زمععا بتععااا بنتععبا
الفقععر بمهععا  )%13وبجععوة الفقععر  )1بععي أععمن ملتععت نتععبا الفقععر بععي الوت ع

 )%1152وبجععوة

الفقععر  )%354زمععا الشععمان لراتععتان) بلانععت نتععبا الفقععر  )%1وبجععوة الفقععر )153

)1

و عرتب

عر ب ععالتعلي بم ععن المع ععرون زن الفقع ع ار تتب ععامن مم ععنه الرغب ععا ب ععي إرتععان زمن ععا ه
الفق ععر ارتباطع ع ا لمم ع ا
وينععاته إلع المععاارز ونععرى زن نتععبا ااميععا مرتفعععا مععمن الفقع ار إ تملععب  )%19ممععن هع بعمععر
 )11تنوات بأكار لما تملب بي الأضر  )%14وبي الر ف  )%33لما تتبامن نتعبا ااميعا
أتععا الجععنز إ زنهععا زكاععر تفاوت ع ا مععمن ا نععال  )%32وال ع لور  )%12ا ا تععزااا ا ميععا مععمن
ا نال بي المرألعأ ا متاا يعأ اع تعزااا الفجعوه معمن الع لور وا نعال تتتع ا تمعا ا نعال بالتتعرا
من المارتأ بي المرألأ ا متاا يا ا تنصفض نتعبا اتعتمرارها بعي الا ارتعا بعي المرألعا المتوتعطا
وا اااايع ععاا لمع ععا زن الفقع ععر مع ععؤار ال ع ع نتع ععبا التأع ععاق الطلبع ععا بع ععي المع ععاارز إ زظهع ععر المت ع ع
ا جتمااي وا قتصااي بي العراق لتنا  1112زن  )%41من اابراا ل ملتأقوا بالماارز )1ا
وتشععمر بعععض الا ارتععات إلع زن هنععاج زتععباا لعععا اتععتطااا التعممع ا لتأععاق والتتععرا
مععن المععاارزا منهععا اععا اهتمععا ااتعرة بععالتعلي زجععاا المهععا  )%356مععن المبأععوامن وزن اععا
اهتما الفرا نفتأ بالتعلي لعان تعمب ا لععا ا لتأعاق زو التتعرا معن المارتعا وزشعار إليعأ )%153
مععن المبأععوامن بععي أععمن زن  )%951مععن المبأععوامن
)1

اا ل ععر م أمع عزة بعع عض المظ ععاهر وا نعلات ععات ا جتمااي ععا للفق ععر ب ععي العع عراق ورق ععا صلفي ععا لعت ععتراتمجيا

الوطنيا للتصفمف من الفقر زملون  1119ذ6ا
)1

متملنععون مععن ابع نفقععات الا ارتععا وزشععار

و ازرة التصطي والتعاون ا نما ي ا تتراتمجيا الوطنيا للتصفمف من الفقر ل 1119 1ذ36ا
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 )%1652من المبأوامن إل زن ااترة تفضل زن تبقع الفتعاة بعي الممعت للعمعل بعي الممعت زو زن
تتعزوج مبلع ار او تع ها للتتعون بععي الشعارع )3ا و عرتب الفقعرة بالأرمععان إ زن الفقمعر

يتععتطي زن

ملمي اأتياجاتأ ااتاتيا إ ن الأرمان معن الأاجعات المعاشعيا زيضع ا لهعا انعلاتعاتها الع ااتعرة
ا مععا يقععرا مععن  )%31مععن ااتععر و  )%34مععن ااب عراا يعععانون مععن الأرمععان بععي الع عراق )4ا
وتصفععي ه ع ه النتععبا تفاوت ع ا لمم ع ار مععمن الر ععف والأضععر بنتععبا الأرمععان بععي الر ععف  )%61وبععي
الأضر )1 )%11ا
وتشععمر ا أصععا يات إل ع زن نتععبا الأرمععان مععن الأاجيععات ااتاتععيا التعلععي الصععأا
المن ع التأتيععا المتععلن مأععي المتععلن وض ع اات عرة ا قتصععااي) تتفععاوت زيض ع ا مععمن الر ععف
والأضععر إ زن نتععبا التعلععي بععي الأضععر  )%1151زمععا بععي الر ععف بععان نتععمتأ  )%6354بععي
أععمن زن الأرمععان مععن الصععأا ملتععت نتععمتأ بععي الأضععر  )%1153زمععا بععي الر ععف بلانععت نتععمتأ
 )%3951والأرمععان مععن المنع ع التأتيا ما لهريا اصععرن ص ععأي) ملتععت نت ععمتأ بععي الأض ععر
 )%4951زمععا بععي الر ععف بلععان منتععبا  )%2953إ ن المؤش عرات توض ع زن ا صععتعن والتبععامن
ممن المناط الر فيا والأضر ا تعطي مالو ت ال ز ااة أالا الفقر بي الر ف العراقي مما معؤار
ال جوانا الأياة المصتلفا )6ا

)3

صامجععا أتععن جات ع امععل زطفععان الش عوارع ا ارتععا مماانيععا بععي مامنععا بتععااا زطروأععا التععوراه غمععر منشععورة

)4

و ازرة التصطي والتعاون ا نما ي التقر ر الوطني للتنميا البشر ا  1112ذ13ا

مقاما إل قت ا جتماع لليا امااا جامعا بتااا  1114ذ99ا
)1

و ازرة أقععوق ا نتععان اا عرة رصععا الأر ععات وأمايععا الأق ععوق قت ع أقععوق المععرزة التقر ععر التععنوي لواقعع المع عرزة

العراقيا  1119ذ13ا
)6

و ازرة التصطع ععي والتعع ععاون ا نمع ععا ي الجهع ععاز المرلع ععزي لتأصع ععا وتكنولوجيع ععا المعلومع ععات صارطع ععا الأرمع ععان

ومتتويات المعيشا بي العراق الجز الاالل الملف ا أصا ي  1116ذ36ا
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الفقععر يماععل التععما الر يتععي بععي تععزو ج الفتيععات بععي تععن مبلععر وزن ااتععر الفقمعرة تتععع
لزواج مناتها بمجرا وصولهن تن الملو زو قملأ أمل تعتمر ااترة زن المنت زصبأت ام ا الع
موارا ااترةا
لمععا زن هنالععج معتقععاات واتجاهععات تعععا زأععا زتععباا الععزواج المبلععر للفتيععات لكونهععا تؤلععا
ال قي العفان والطهارة وتجنا التمعرا المهعا بتعما تعأصر العزواج زو صعون ااتعرة معن انوتعا
مناتهععاا ل ع لج بععان وجععوا اععرض مععن رجععل غنععي أت ع لععو لععان متععن ا بأنععأ يماععل أالععا اتععتامار ا
لتععزو ج الفتععاة بععي تععن مبلععر وتق ع الفتيععات بععي بععذ الععزواج المبلععر ال ع ي يأععرمهن مععن أقععوقهن
ااتاتععيا وتشععلل انتهاك ع ا لأقععوق ا نتععان بععي أععا اتععأ بفععي الع عراق نأععو  )%41مععن النتععا
ضععأايا الععزواج زمععا القتععري زو المبلععرا وتأظععر اتفاقيععا أقععوق الطفععل واتفاقيععا القضععا الع جميع
زشلان التمممز ضا المرزة الزواج با كراه زوالزواج المبلرا
وتتععتصا بعععض الز جععات المبل عرة زو بععا كراه تتععويا امععون زو تعز ععز وض ع اات عرة م ععن
صعن التأالفات ا جتماايا ونزع بتمل الاعأر المتبعاان معمن القبا عل وبعي الر عف الع ارقعي بعان رغبعا
الر فممن بي ا كاار من ااو ا والصون ال الشرن والعرض واا الرواب ااتر ا تعتمر زتعباب ا
مباشرة للزواج المبلر )9ا
ويعتمععر الوض ع اامنععي تععمب ا مباش ع ار بععي تععزو ج الفتيععات بتععن مبلععر بععان زغلععا ااتععر
العراقيا منعت مناتها من ال هاا إل المارتا وبضلت تزو جهن بتن مبلر صوب ا معن الصطعف زو
القتل ال ي قا تتعرض لأ الفتيات بي أالا هامهن إل المارتا وي لج تكون ااترة ارضا للععار
والفضععيأا لمععا تعلععا الاقاب ععا التقلمايععا اورهععا الفااععل بععي التمممععز مععمن ا نععال وال ع لور والنظع عرة
التمممز ا ضا المرزة يأون اون أصولها ال زبت أقوقها إ زنهعا تأعر معن التعلعي بتعن مبلعر
ويفضععل تعلععي ال ع لور ال ع تعلععي ا نععالا إن منععز ت الم عرزة طبق ع ا للاقابععا التقلمايععا تنتععا زتععر ا
)9

تعا اما هللا الزواج المبلر والقتري يقل الفتيات بي العراق ال الموق  www.ankaw.comا
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واجتماايع ع ع ا لزوج ع ععا ول ع ععأ ولري ع ععا مم ع ععت)

)2

إ زن ااتع ع عرة تفض ع ععل تتلم ع ععا المن ع ععز ت المنت ع ععوبا

) (Ascribed statusال ع المنععز ت الملتتععبا ) (Achieved statusإ ن زصععبأت اات عرة
العراقيععا زتععمرة الصععون مععن المجهععون وتتععع لتععزو ج مناتهععا صوبع ا المهععا مععن العععار زو الصطععف زو
القتل ال ما المجامي ا رهاميا ل لج بأنها تعمل ال تزو ج مناتها أت لو لانت تلج الز جعات
باشلاا

ثاني ا -النعكاسات السلبية للزواج المبكر على الفتيات:
للزواج المبلر انعلاتات تلميا قا

تكون بق اجتماايا وانما هناج نتا ج صطمرة زغلمهعا

صأيا ونفتيا با ضابا إل اماار ا جتماايا ال الفتاة وال ااتعرة بشعلل اعا صصوصع ا إ ا
ما زنجمت ه ه الفتاة زطفا ا متعرضون معها نتكاتات نتمجا الزواج المبلرا
اماار والنتا ج المترتبا ال الزواج المبلر ما ملي-:
 -1الط ال

 :زن الععزواج المبلععر مععؤاي إل ع الطعععق وارتفععاع معا تععأ وتاااياتععأ ال ع الزوجععا

وااطفععان وترجع اكاععر الطعقععات إلع الععزواج المبلععر للفتيععات واللعواتي لععيز لععامهن بلعرة
واضأا ان الزواج وواجباتأ والمتؤوليا ااتر ا وهعو معا تعنج انعأ مشعلعت تعؤاي إلع
الطعقا
 -1الحرمان من التعليم :معظ الفتيان العتي مزوجن باك ار يقعن بي بذ الزواج المبلر الع ي
يأرمهن من أقوقهن ااتاتيا ويشلل انتهاك ا لأقوق ا نتان بي أعا اتعأا إ زن الفتعاة
التي تزوج بتن صتمرة تأر من أقها بي التعلي زو ا تتمرار بيأا
 -3الحرمالالان مالالن الطفولالالة :زن الععزواج المبلععر

متععي للفتععاة زن تمععر بمرألععا الطفولععا إل ع

مرألا الملو وتصتصر المها ه ه المرألا ا ان الطفلأ تأر من اللعا ملعمتها وامياتهعا

)2

اا لر م أمزة بعض المظاهر وا نعلاتات ا جتماايا للفقر بي العراق مصار تام
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ذ16ا

و تشععر ا وهعي زوجعأ معن اون ان يلعو لعامها اانع بلعره اعن العزواج وهع ا لعأ تاام ارتعأ
التلميأ ال الفتاة وزيض ا ا نجاا المبلر لأ مضاافات لممرة ال الفتاة إ تزااا نتعبا
إجه ععاض ااطف ععان م ععمن الزواج ععات المبلع عرة با ض ععابا إلع ع ا ععا معرب ععا الفت ععاة لواجب ععات
اامومععا اممنععا وراايععا الأمععل والععو اة والعنايععا بالرضععااا الطميعيععا وانايععا الطفععلا وقععا
تصاا الفتعاة بفقعر العا لمعا زنهعا قعا تلعا زطفعا ا صعتمري الأجع نظع ار لععا اكتمعان النمعو
الجت عمي لععل لمؤهلهععا لتنجععاا بالشععلل الطميعععيا لمععا تتعععرض اا إل ع تععو التت يععا
ومضاافات ما بعا الو اة بي الجهاز العصمي ومشاكل نفتيا لا أبال )9ا
 -4تعرضها ل نحرافات األخ قية :إن الفتاة التعي تكعره الع العزواج المبلعر تصعاا با أبعال
وبالمشععاكل النفتععيا التععي تعرضععها إلع انأ اربععات تععلوليا وزصعقيععا بععبعض الفتيععات تلجععأ
ونتمجععا لتأبعال الع ي تتعععرض لععأ بعععا الععزواج إلع صيانععا زوجهععا انتقامع ا مععن لععج الععزوج
الع ي أطع أياتهععا وتععلا منهععا طفولتهععاا إضععابا إلع زن بعععض ااتععر تععزوج مناتهععا إلع
رجعل و اععروة وجعاه زو رجععل يععي

صععارج الملعا يأصع ها ويتعابر مهععا هع ه الفتععاة قعا تكععون

مشععروع اتععتاماري ل ع لج الععزوج إ انععأ يتععتتل جتععاها و تععاجر بععأ زو زنععأ يتععتتلها لفت عرة
معمنا ا مميعها اشصاذ آصر ن يتتتلونها بي الااارة والبتا ا
وهنالج شواها لامرة ال الزواج المبلر بعي المجتمع الع ارقعي وقعا زصعبأت هع ه الظعاهرة
تشععلل صطععورة لمم عرة ال ع الفتيععات الصععتمرات وه ع ه الظععاهرة تأتععاج منععا إل ع وقفععا جععااة لا ارتععا
زتبامها والتعرن ال اوابعهاا
إن اامع ع المتأ ععاة أ ععاات بع ععض المت ععارات م ععن زج ععل القض ععا الع ع ال ععزواج المبل ععر إ
وضعععت متععار ن بععارز ن تتععتصامها لتأقمع هع ا الهععان ااون بمهععا :هععو تععن القعوانمن التععي تكفععل
رب ع تععن الععزواج لمععا جععا بععي المععااة  )194مععن وايقععا بل عمن والتععي نصععت ال ع

)9
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ضععرورة تععن

الق عوانمن المتعلقععا بالأععا ااان ع لتععن الرشععا والأععا ااان ع لتععن الععزواج ورب ع الأععا ااان ع لتععن
الزواج انا ا قتضا )ا زما الااني منها بهو :اتتصاا التعلي للأا من الزواج المبلر أمل تنذ
المااة  )191من وايقا بلمن ال تولما الاا ا جتمااي من جانا الألومات والمنظمات غمعر
الألوميا نفا القوانمن المتعلقا بالأا ااان لتن الزواج من صعن إتاأا الفعرذ التعليميعا زمعا
المنات )11ا
لمععا زكععات اتفاقيععا القض ععا الع ع جميع ع زشععلان التمممععز ض ععا المع عرزة تععمااو) بععي المععااة
 )1/16الع زن تتصع الععاون ااطعران جميع التععااممر المناتععبا للقضععا الع التمممععز ضععا المعرزة
بععي لابععا اامععور المتعلقععا بععالزواج والععقععات ااتععر ا ويوجععأ صععاذ تضععمن الع زتععاز تتععاوي
الرجل والمرزة بيما ملي-:
ز -نفز الأ بي اقا الزواجا
ا -نفز الأ بي أر ا اصتيار الزوج وبي اا اقا الزواج إ مرضاها الأر الكاملا
زمععا بععي المععااة  )1/16بقععا زكععات ا تفاقيععا اععن زن
زار قانوني وتتص جمي ا ج ار ات الضرور ا بما بمها التشر

يلععون لصطوبععا الطفععل زو زواجععأ
لتأاما تن زانع للعزواج وتجععل

تتجمل الزواج بي تجل رتمي زم ار إلزامي ا) )11ا
ولمعا هععو معلعو إن زغلععا الز جعات المبلعرة تعت صععارج نطعاق المألمععا و تتعجل رتععميا
مما لأ انعلاتات وصيما ال الزوجا وااطفان متتقبعاا

)11
)11

تعا اما هللا الزواج المبلر والقتري يقل الفتيات بي العراق مصار تام ا

صناوق اام المتأاة للتلان ) (UNFPAاتفاقيا القضا ال جمي زشلان التمممز ضا المرزة تمااو)ا
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التوصيات
 -1رب ع تععن الععزواج إل ع  12تععنا ولمععا لععان معمععو ا بععأ بععي قععانون ااأ عوان الشصصععيا رق ع
 1221لتنا 1919ا
 -1إج ار اراتا تأاا بمها ااا العوا ل الفقمرة وصصوص ا بي الر ف العراقي واتصعا التعااممر
العزما لمتاااتها وتقليذ بجوة الفقر ممن الر ف والأضرا
 -3تفعمل قانون إلزاميا التعلي وربعأ إل الاراتا المتوتطاا
 -4إل ع از اات عرة بمععا جععا بععي قععانون ااأ عوان الشصصععيا بالتععن القععانوني للععزواج  )11تععنا
ومأاتبا ااترة التي تت الزواج صارج المألماا
 -1منا الماارز بي المناط الفقمرة بأمل تكون قر با من تلن الفتياتا
 -6تواي ععا ااه ععالي م ععن ص عععن وت ععا ل ا ا ععع المصتلف ععا بأهمي ععا تعل ععي الفتي ععات ومراواات ععأ
ا مجاميا ال متتقملهنا
 -9قيععا منظمععات المجتمع المععاني بأمعععت تاقيفيععا بععي المنععاط المصتلفععا تمععمن بمهععا متععاو
الزواج المبلر وانعلاتاتأ التلميا ال الفتاة وال ااترة وااطفانا
 -2توبمر برذ امل للتر التي تعاني من الفقر ومن بطالا را ااترةا

املصادر
 -1اا لععر م أم عزة بع عض المظععاهر وا نعلاتععات ا جتماايععا للفقععر بععي الع عراق ورقععا
صلفيا لتتتراتمجيا الوطنيا للتصفمف من الفقر زملون  1119ذ6ا
 -1و ازرة التصطع ععي والتعع ععاون ا نمع ععا ي ا تع ععتراتمجيا الوطنيع ععا للتصفمع ععف مع ععن الفقع ععر ل1
 1119ذ36ا
 -3صامجععا أتععن جات ع امععل زطفععان الش عوارع ا ارتععا مماانيععا بععي مامنععا بتععااا زطروأععا
التععوراه غمععر منشععورة مقامععا إل ع قت ع ا جتمععاع لليععا امااا جامعععا بتععااا 1114
ذ99ا
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 -4و ازرة التصطي والتعاون ا نما ي التقر ر الوطني للتنميا البشر ا  1112ذ13ا
 -1و ازرة أقععوق ا نتععان اا عرة رصععا الأر ععات وأمايععا الأقععوق قت ع أقععوق الم عرزة التقر ععر
التنوي لواق المرزة العراقيا  1119ذ13ا
 -6و ازرة التصطععي والتعععاون ا نمععا ي الجهععاز المرلععزي لتأصععا وتكنولوجيععا المعلومععات
صارط ععا الأرم ععان ومت ععتويات المعيش ععا ب ععي العع عراق الج ععز الاال ععل المل ععف ا أص ععا ي
 1116ذ36ا
 -9ت ع عععا ام ع ععا هللا ال ع ععزواج المبل ع ععر والقت ع ععري يقلع ع ع الفتي ع ععات ب ع ععي العع ع عراق الع ع ع الموقع ع ع
 www.ankaw.comا
 -2اا لععر م أمعزة بعععض المظععاهر وا نعلاتععات ا جتماايععا للفقععر بععي الععراق مصععار
تام

ذ16ا
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 -11تعا اما هللا الزواج المبلر والقتري يقل الفتيات بي العراق مصار تام ا
 -11صناوق اام المتأاة للتلان ) (UNFPAاتفاقيا القضا ال جميع زشعلان التمممعز
ضا المرزة تمااو)ا
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