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 مقدمة

تعد ظاهرة زواج الفتيات القاصرات "الزواج املبكر" ظاهرة اجتماعية تفاقمت مع سنين الحرب 

 السورية وتشتت األسرة السورية في أماكن جغرافية متعددة، ال سيما دول الجوار.

الظاهرة جملة من املنعكسات واآلثار السلبية في وضع األسرة السورية الالجئة عموًما، وعلى  تركت هذه

 وضع املرأة املتزوجة القاصر، على صعد متعددة صحية ونفسية وعاطفية واجتماعية.

عانى املجتمع السوري قبل الثورة انتشار هذه الظاهرة، لكنها كانت محصورة في بعض البيئات 

من قوانين وأعراف اجتماعية خاصة بها، ترى في الزواج املبكر للفتاة نواح إيجابية. لكن االجتماعية ض

الظاهرة تفاقمت مع سياسة التهجير التي مارسها النظام إبان الثورة السورية، وتوزع العائالت في أكثر من 

 بلد من دول الجوار وغيرها أيًضا.

الطفولة وما زال تحت وصاية والده أو ولي أمره، وهو كل يعّرف القاصر قانوًنا بأنه كل إنسان في مرحلة 

ا مباشًرا بعائلته، وهو في القوانين الدولية كل من 
ً
ا ارتباط

ً
فرد عاجز عن تولي مسؤولية نفسه ويكون مرتبط

 عشر من عمره.  الثامنةلم يتم 

الزواج  تحدد أهلية 1950من قانون األحوال الشخصية السوري والصادر عام 16وفي نص املادة 

 "تكتمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة وفي الفتاة بتمام السابعة عشرة من عمرها".

راهقة  18وتنص املادة 
ُ
من القانون نفسه "إذا ادعى املراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة أو امل

احتمال جسميهما بموافقة الولي"، الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن القاض ي به إذا تبين له صدق دعواهما و 

أيًضا "من شروط الكفاءة الزوجية تناسب السن، فإذا كان الخاطبان غير متناسبين سًنا  19وتنص املادة 

 .(1) ولم يكن مصلحة من هذا الزواج فللقاض ي أال يأذن به"

ا لإلعالن العاملي لحقوق الطفل الصادر عام
ً
ا صارخ

ً
الذي دخل  1989 وتعّد ظاهرة زواج القاصرات خرق

 ملا فيه سلب لطفولة القاصر وحقوقها في الحياة الصحية والسليمة والنمو والتعليم 1990حيز التنفيذ عام 
(2). 

                                                           
 19-08-16 السوري. املوادقانون األحوال الشخصية  (1)
 1989اإلعالن العاملي لحقوق الطفل  (2)
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: أسباب انتشار ظاهرة زواج القاصرات
ا

 أوًل

 األسباب اًلجتماعية -1

 األعراف اًلجتماعية

ع السوري، ويكون عموًما نتيجة لعدم وتتمثل في أعراف بعض املجتمعات املحلية االجتماعية في املجتم

إدراك مدى خطر تزويج الفتاة في عمر صغير وزجها في حياة ال تستطيع تحمل أعبائها بما ال يالئم تكوينها 

النفس ي والجسمي والعقلي، وتحمل أعباء الحمل والوالدة والتربية والقيام بمهمات الحياة الزوجية وعدم 

املترتبة على زواج الفتاة في هذه السن الصغيرة، ما ينعكس عليها وعلى تقدير املخاطر واآلثار السلبية 

 أطفالها وعلى املجتمع عموًما.

 

 العادات والتقاليد املتعلقة بالزواج

تحكم العادات والتقاليد كثيًرا من املفهومات واملعتقدات في بيئات مختلفة من املجتمع السوري، وتبدو 

"في بعض البيئات" مستندة إلى الرغبة بحماية الفتاة في ظل مجتمع ما  مسألة تزويج الفتاة في سن مبكرة

يزال يعّد الشرف الخاص به متعلًقا باألنثى. وتخش ى كثير من العائالت تأخر الفتيات في الزواج ودخولها في 

شأن  مرحلة "العنوسة"، إذ تقل فرص الزواج كلما تقدمت في السن ما يؤثر في قدرتها اإلنجابية وهو أمر ذو

 في مجتمعنا. مع التنبيه إلى اختالف األمر بين بيئة اجتماعية وأخرى.

 

 التفكك األسري 

يعد التفكك األسري من األسباب املؤثرة بشدة في تزويج الفتيات في سن مبكرة، فأي خلل يصيب أركان 

املشكالت األسرة ينعكس سلبا على أفرادها كلهم، مثل الطالق أو غياب أحد الوالدين وغير ذلك من 

 األطفال هم الضحية وال سيما اإلناث منهم. األسرية، فيكون 

 

 قصور القانون 

من قانون األحوال الشخصية السوري إجازة القاض ي الزواج إذا ما أتم  18حين يجيز القانون في املادة 

ج، إذ يأذن لهما املراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة واملراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزوا

القاض ي إذا صحت دعوتهما، فإن هذا يعطي املجال في تمرير كثير من عقود زواج القاصرات وبغطاء 

قانوني، إضافة إلى أن كثيرين يتقدمون بطلب تثبيت عقود الزواج العرفية بعد حدوث الحمل لدى القاصر 
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ل قانون األحوال الشخصية من أجل تثبيت الزواج. ومن أجل سد هذه الثغرة وتجاوز القصور الق انوني ُعّدِّ

عاًما خطوة لتوحيد  17عام بعد أن كانت أهليته تكتمل بتمام  18ومن ضمنه أهلية الزواج لدى الفتيات إلى 

 سن اكتمال أهلية الزواج بين الشاب والفتاة.

امع على أنه من ج 1949من قانون العقوبات السوري الصادر عام  942و 491ونصت كل من املادتين 

قاصًرا ولم تتم الخامسة عشرة عوقب باألشغال الشاقة مدة تسع سنوات وقد يصل الحكم إلى خمس 

عشرة سنة بحسب تقدير القاض ي وقد يصل الحكم إلى اإلعدام إذا أفض ى االغتصاب إلى عملية قتل 

 .(3) القاصر، وتلك خطوة رادعة لحماية القاصرات الالتي ُيغَتصبن بورقة زواج عرفي

 

 ألسباب اًلقتصاديةا -2

يعّد الفقر وتدني مستوى املعيشة لدى الفرد في املجتمع السوري الذي تعانيه نسبة كبيرة من السكان 

سبًبا في انتشار ظاهرة زواج الفتيات القاصرات، وذلك بسبب قلة فرص العمل وانتشار البطالة وانخفاض 

ربية األطفال وتنشئتهم وتلبية حاجاتهم عبًئا أجور العمل مع زيادة عدد أفراد العائلة، ذلك كله يجعل ت

مضاعًفا تعجز كثير من العائالت عن تحمله، فيلجؤون إلى زج األوالد في األعمال وتزويج الفتيات في أعمار 

صغيرة للتخلص من اإلنفاق عليهم ومن تكاليف تربيتهم وتعليمهم وقد تجري هذه الزيجات بدافع الحصول 

 في تيسير أمورهم. على املال واالستعانة به

 

 األسباب السياسية -3

من" من أهم األسباب النتشار ظاهرة زواج القاصرات اتعّد الحرب السورية "التي دخلت عامها الث

وتفشيها. ففي غياب األمن تبرز على السطح املآس ي املرتبطة به سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم 

تلى وجرحى والجئين، بل أثرها أعمق، ودائرتها أوسع، اجتماعية وصحية، فمخلفات الحرب ليست فقط ق

فتنتشر األمراض االجتماعية كالفقر والجهل وانحالل املجتمع والجريمة والتفكك االجتماعي وغيرها، فما 

أصاب املجتمع السوري في ظل الحرب الدائرة دمر مناحي الحياة كافة، إذ كانت سبًبا كبيًرا لتفش ي وظاهرة 

ازديادها. فمن الناحية االقتصادية انتشر الفقر والفاقة بسبب انتشار البطالة وفقدان زواج القاصرات و 

العمل ومن ثم انخفاض مصادر الدخل، وذلك نتيجة حتمية النهيار منظومة األمن وانتشار الدمار والخوف 

جوء إلى دول والقتل والسلب واالغتصاب فتضاعفت موجات النزوح إلى املدن واملناطق األكثر أمًنا أو الل

الجوار أو الدول األوروبية أو في مخيمات تفتقر في معظمها إلى مقومات الحياة الكريمة كلها، واعتماد 

العائالت معظمها على املساعدات املقدمة من األمم املتحدة واملنظمات اإلغاثية اإلنسانية، ما دفع كثيًرا 

                                                           
 942-491انون العقوبات السوري. املواد ق (3)
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بء تربيتهن، فيقدمونهن إلى أول خاطب ليرفع عن من العائالت إلى تزويج فتياتها الُقّصر للتخفيف من ع

كاهلهم نفقاتهن وفي كثير من األحوال لقاء مهور عالية واالنتفاع بتلك األموال. وتتفاوت نسبة هذه الزيجات 

من مكان إلى آخر ومن مناطق النزوح أو مخيمات اللجوء في دول الجوار، إضافة إلى خوف كثيرين منهم على 

على شرفهن وحياتهن من الخطف واالغتصاب مع الغياب التام لألمن وانتشار الخطف  فتياتهم واملحافظة

والجريمة والعصابات، فبات القلق سيد املوقف بأن تتعرض تلك الفتيات ألي أذى يجعل منهن وصمة عار 

ن للعائلة، إضافة إلى تعرض كثيرات لالعتقال واالغتصاب في سجون النظام في املناطق الثائرة نوًعا م

 االنتقام والترهيب، ذلك كله أدى بصورة كبيرة إلى تفاقم هذه الظاهرة.

 

ا: إحصاءات حول زواج القاصرات في الداخل السوري ومخيمات  ثانيا

 اللجوء في دول الجوار

تعقد عقود زواج القاصرات جميعها عرفًيا نظًرا إلى عدم اكتمال أهليتهن للزواج في املحاكم الشرعية، 

تثبيت الزواج بعد حدوث الحمل، ووفق القاض ي الشرعي "محمد شريف منير" تزايدت عقود  ثم يلجؤون إلى

في املئة من  90الزواج العرفي في محافظتي دمشق وريف دمشق وأغلبها من القاصرات ووصلت إلى حوالى 

منها  معامالت فقط 10معاملة،  100عقود الزواج عموًما، فقد بلغت عقود الزواج اليومي وسطًيا حوالى 

 .(4) تجري في املحكمة الشرعية

 ىويؤكد القاض ي الشرعي األول "محمود املعراوي" أن عدد املعامالت الخاصة بالقاصرات تشكل حوال

في املئة من معامالت الزواج اليومية، وبلغ عدد معامالت عقود زواج القاصرات حوالى  15في املئة إلى  10

 .(5) ية كافةمعاملة يومًيا في املحافظات السور  200

في  35في املئة إلى  12أما في مخيمات اللجوء في الجوار السوري فقد ارتفعت نسبة زواج القاصرات من 

املئة، ما أرجعته األمم املتحدة إلى األزمة السورية وأزمة اللجوء في صفوف السوريين، إذ ترى أن نسبة زواج 

في املئة، وهي  14ت خالل سنوات الحرب األولى نحو في املئة، وقد بلغ 7القاصرات قبل الحرب كانت حوالى 

في تزايد مستمر، وذلك بافتراض أن نسبة األطفال والنساء بين الالجئين بحسب تقارير األمم املتحدة حوالى 

 .(6) في املئة من مجموع الالجئين 70

في املئة  35حوالى وتختلف هذه النسبة من بلد إلى آخر ففي اململكة األردنية بلغ عدد زواج القاصرات 

حالة  263حالة تليها العاصمة عمان  299من مجموع الزيجات. ففي محافظة املفرق النسبة الكبرى حوالى 

                                                           
  https://aliqtisadi.comالقاض ي محمد شريف منير  ،أكثر من نصف معامالت الزواج في دمشق وريفها لقاصرات (4)
 news.com-www.dbاألول محمد املعراوي  القاض ي الشرعيمعامالت زواج القاصرات،  (5)
 sy.net-wwwyaqeenارتفاع نسبة زواج القاصرات السوريات  (6)

http://www.db-news.com/
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زواج لقاصرات، وقد نددت منظمة األمم املتحدة للطفولة اليونسيف بزواج الفتيات في سن مبكرة بعد 

عام  19إلى  15من سبع حاالت زواج من عمر رصد تقريرها لتزايد حاالت زواج القاصرات التي بلغت واحدة 

تعرضن للزواج القسري، وبلغت في الدول النامية ومنها سورية إلى حالة من أصل ثالث حاالت وهي نسبة 

 .(7) مرتفعة وفيها انتهاك صارخ لحقوق الطفل

 2015 ووفق اإلحصاءات الصادرة من دائرة قاض ي القضاة في األردن، الصادر في شهر آذار/ مارس عام

جن منذ بداية الحرب السورية عام   2011يتبين الخط البياني ألعداد السوريات القاصرات اللواتي ُزّوِّ

 عاًما كاآلتي:18والالتي لم تتجاوز أعمارهن  2015ولغاية 

 حالة زواج لفتيات قاصرات  42كانت ثمة  2011عام 

 حالة زواج لفتيات قاصرات 128سجلت حوالى  2012عام 

 حالة زواج لفتيات قاصرات  735سجلت  2013عام 

 حالة 2253بلغت حاالت زواج القاصرات  2014عام 

 حالة، وهي في تزايد حتى يومنا هذا.  3178بلغت حاالت زواج القاصرات  2015عام 

وفق إحصاءات  2017فبحسب وكالة عمون بلغ عدد القاصرات املتزوجات في النصف األول لعام 

 .(8) 2017في النصف الثاني من عام  1103وحوالى  1059رسمية 

في املئة من نسبة املتزوجات في لبنان،  32وبلغت نسبة زواج القاصرات بين الالجئات السوريات حوالى 

في املئة من مجموع الزيجات.  25وبلغت نسبة القاصرات املتزوجات من الالجئات السوريات في مصر حوالى 

اللجوء في إقليم كردستان العراق وتركيا، وفي األغلب يصعب  وال تختلف هذه النسبة في كل من مخيمات

 .(9) الحصول على نسب دقيقة ألن معظم الزيجات تتم وفق عقود زواج عرفية

تليها  في املئة، وهي أعلى نسبة، 34حوالى  2017وبذلك بلغت نسبة القاصرات دون الثامنة عشرة لعام 

حالة زواج يأتي بعدها  875عاًما حوالى  20عاًما إلى  18الفئة العمرية من بين املتزوجات السوريات بين 

 277عاًما  40عاًما إلى  30حاالت، تليها الفئة العمرية بين  604عاًما حوالى  25عاًما إلى  21الفئة العمرية من 

 حالة زواج.

 

                                                           
 https://alwafd.newsزواج القاصرات السوريات الالجئات في األردن  (7)
 https://www.raialyoum.com، 2017 حدث في 44وقاصرة في سورية  1059زواج  (8)
 alrticles <wwwanapress.netريات في لبنان ومصر > زواج القاصرات السو  (9)

https://alwafd.news/
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ا: اآلثار والنتائج املترتبة ع
ا
 لى زواج الفتيات القاصراتثالث

 اآلثار النفسية -1

ا 
ً
ا وإرهاق

ً
الزواج في هذه املرحلة العمرية املبكرة يعني نهاية مفاجئة ملرحلة الطفولة، ما يشكل ضغط

نفسًيا يفوق طاقاتها، فهي تجد صعوبة في التكيف مع واقعها الجديد الذي تفرضه الحياة الزوجية وما 

 ى.يترتب عليه من مسؤوليات كبر 

وتجري الزيجات معظمها من رجال بفارق عمري كبير مع عدم التوافق العقلي بينهما، وتكليفها بما ال 

وتربية األطفال والقيام بمهمات الحياة  والوالدةيالئم تكوينها الجسدي والعقلي وتحمل أعباء الحمل 

ن املستقبل ومن عبء هذه الزوجية. ذلك كله ينعكس سلًبا في نفسية القاصر فيسبب لها القلق والخوف م

 الحياة وقد تنتهي كثير من هذه الزيجات إلى الطالق.

وإجبار الفتاة على ممارسة العالقة الجنسية يصيبها باالضطرابات النفسية؛ مثل اضطراب ثنائي 

القطب واضطراب االكتئاب والوسواس القهري وفصام الشخصية نتيجة عدم اكتمال نضجها العقلي 

 بالثقافة الجنسية بين الزوجين.والنفس ي وجهلها 

 

 اآلثار القانونية -2

غالبا ما يحصل هذا الزواج في شكل عقود زواج عرفي خارج إطار املحكمة وبخاصة في دول اللجوء، ما 

يترتب عليه نتائج سلبية على الفتاة القاصر وأطفالها، فهو يفقدها كثيًرا من حقوقها في حاالت الطالق أو 

ها إلى البدء بمعاملة إثبات الزواج التي غالًبا ما تكون صعبة جًدا لصعوبة القوانين وفاة الزوج، ويضطر 

وتشددها في بلدان اللجوء وبخاصة في التعامل مع السوريين بوصفهم الجئين، وكثير من هذه املشكالت 

ب األطفال، تظهر من عدم إثبات الزواج وضياع الحقوق املادية واملعنوية من مثل النفقة واإلرث وثبوت نس

 ما ينتج منه مشكالت كبرى في املستقبل.

 

 اآلثار الصحية -3

تتعرض الفتاة القاصر نتيجة صغر سنها وعدم اكتمال نموها الجسدي والعقلي والعاطفي لكثير من 

 املشكالت وبخاصة الجسدية والصحية منها:

 اضطرابات الدورة الشهرية وتأخر الحمل. •

 ء املستمر.ازدياد حاالت فقر الدم واإلقيا •



 
 9 

زيادة حاالت الوالدة املبكرة واإلجهاض، وذلك إما لخلل في الهرمونات األنثوية وإما لعدم تأقلم  •

الرحم مع عملية حدوث الحمل، ما يؤدي إلى انقباضات رحمية متكررة تؤدي إلى حدوث نزيف 

 مهبلي ووالدة مبكرة أو إجهاض.

 في الدم.اإلصابة بمرض هشاشة العظام نتيجة نقص الكالسيوم  •

زيادة احتمال الوالدات القيصرية نتيجة تعسر الوالدات في هذه األعمار الصغيرة وعدم تحمل  •

 آالم الوالدة الطبيعية، وتنتهي كثير منها بموت األم أو الجنين.

 ارتفاع نسبة الوفيات نتيجة املضاعفات املختلفة للحمل. •

غير مؤهلة صحًيا الحمل  جعلهاما يعدم اكتمال النمو والنضج الجسدي للفتاة القاصر،  •

والوالدة، ويؤدي إلى تمزق األعضاء التناسلية واألغشية املحيطة بها، إضافة إلى حدوث نزيف 

 حاد في تلك املناطق.

أما بالنسبة إلى األجنة فهم عرضة لإلسقاط أو الوالدة املبكرة ما يشكل خطًرا على استمرار  •

كثيًرا عن الحالة الطبيعية، ومنهم من يعاني فقًرا  حياتهم، ثم إن معظمهم يولدون بأوزان تقل

 في الدم.

 

 اآلثار اًلجتماعية -4

تفقد الفتاة القاصر بزواجها املبكر حقها في التعلم وإتمام دراستها، ومن ثم الحرمان من بناء شخصيتها 

َزج في
ُ
حياة ليست مؤهلة  ونضجها الفكري والعقلي والثقافي، ومن ثم بناء مستقبل أفضل لها، وبخالف ذلك ت

.
ً

 لخوضها، ويؤثر بذلك في أطفالها ومتابعتها لتعليمهم مستقبال

 

ا: الدراسة امليدانية )دراسة الحالة(  رابعا

لجأت الدراسة إلى إجراء مقابالت عدة مع فتيات سوريات تزوجن في عمر مبكر وهن قاصرات، وذلك 

 للوقوف على وضعهن االجتماعي والصحي والنفس ي.

دراسة على طريقة )دراسة الحالة(، وهي طريقة لدراسة الظواهر االجتماعية وذلك من خالل اعتمدت ال

التحليل العميق ملشكلة واقعية أو مجموعة من الحوادث يربط بينها رابط مشترك، تستهدف تحليل 

 نفسه. الشروط الذاتية واملوضوعية املحيطة بالظاهرة. ويمكن أن تصلح نموذًجا لحاالت مشابهة في املجال

 استهدفت الدراسة عشر فتيات من السوريات الالجئات في إقليم كردستان العراق.
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 أسئلة دراسة الحالة -1

 وضع الحالة العامة -أ

 املستوى التعليمي •

 الحالة املهنية •

 عمرها وعمر الزوج عند الزواج •

 املستوى التعليمي للوالدين •

 عدد أفراد األسرة •

 دخل األسرة •

 كيفية عقد القران •

 ن السكن بعد الزواجمكا •

 

 الوضع الصحي والنفس ي اًلجتماعي -ب

 صاحب قرار الزواج •

 املشكالت الصحية بعد الزواج وعدد األطفال •

 الثقافة الصحية •

 الحالة النفسية بعد الزواج •

 املشكالت األسرية بعد الزواج •

 نظرة املجتمع املحلي •

 التعرض للعنف •

 الرضا عن العالقة الزوجية •

 بكراملوقف من الزواج امل •
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 نتائج تحليل دراسة الحالة -2

 املستوى التعليمي -أ

 % العدد املستوى التعليمي

 10 1 أمية

 90 9 منخفض )ابتدائي/ اعدادي(

 - - متوسط )ثانوي/ معهد متوسط(

 - - مرتفع )جامعي فما فوق(

 100 10 مج

التعليم وصعوبة الدراسة ذكرت أكثر من حالة أن الزواج كان بسبب عدم تمكن األهل توفير مستلزمات 

في مدارس خاصة بالالجئين السوريين لعدم توافرها في كثير من مناطق استقرارهم، ما دفعهم إلى ترك 

 الدراسة واللجوء إلى الزواج بوصفه نوًعا من االستقرار أفضل من البقاء في البيت من دون إكمال الدراسة.

 

 العمر عند الزواج -ب

 % العدد العمر

13 2 20 

14 3 30 

15 4 40 

16 1 10 

 100 10 مج

 

 عمر الزوج عند الزواج -ج

 % العدد عمر الزوج

 40 4 20 إلى15من 

 30 3 25 إلى 20من 
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 % العدد عمر الزوج

 20 2 30 إلى 25من 

 10 1 30فوق 

 100 10 مج

 أكدت أكثر من حالة جرت مقابلتها بأن نتيجة االختالط الزائد وغير الخاضع لرقابة األهل تكثر العالقات

 العاطفية بين الفتيات والفتيان ذوي األعمار الصغيرة

 

 املستوى التعليمي لوالدي القاصر -د

 % األم % األب املستوى التعليمي

 40  4 30 3 أمي

 60 6 50 5 مستوى ابتدائي

 - - 20 2 مستوى إعدادي

 100 10 100 10 مج

جها، فاملهم لديهم السترة والتخلص من تؤكد إحدى الحاالت أن عدم تعلم األب واألم دفعهما إلى تزوي

تربيتها ونفقاتها، بخالف عائالت أخرى متعلمة همها الوحيد متابعة بناتها التعليم وتأمين مستقبلهن بصورة 

 صحيحة.

 

 عدد أفراد أسرة القاصر عند زواجها -ه

 % العدد عدد أفراد األسرة 

 20 2 أفراد 6

 20 2 أفراد 7

 40 4 أفراد  9

 20 2 دأفرا 10

 100 10 مج
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تؤكد أكثر من حالة أن العدد املتزايد ألفراد أسرهن وعدم قدرة األهل على تلبية حاجاتهن دفعهم إلى 

 تزويجهن باكًرا.

 

 دخل أسرة القاصر عند زواجها -و

 % العدد دخل األسرة

 30 3 متدني جًدا

 50 5 متدني

 20 2 متوسط

 100 10 مج

جة أوضاع اللجوء وقلة فرص العمل ونقص الدخل كان الزواج أحد الحلول ذكرت أكثر من حالة أنه نتي

 للتخلص من نفقات تربيتهن.

 

 كيف تم الزواج؟ -ز

 % العدد كيف تم الزواج؟

 30 3 برض ى القاصر

 70 7 إجبار القاصر

 100 10 مج

واج أفضل من تؤكد إحدى الحاالت أنها تعرضت لضغط شديد من األهل ومحاوالت كثيرة إلقناعها بالز 

 البقاء في البيت من دون دراسة، فلماذا االنتظار والزواج هو نهاية كل فتاة.

 

 كيفية عقد القران -ح

 % العدد كيفية عقد القران

 10 1 عرفي

 90 9 عند شيخ
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 % العدد كيفية عقد القران

 100 10 مج

 

 اإلقامة بعد الزواج -ط

 % العدد اإلقامة

 10 1 بيت مستقل

 80 8 مع أهل الزوج

 10 1 مع أهل الزوجة

 100 10 مج

تقول إحدى الحاالت أنها أجبرت على العيش مع أهل زوجها والسكن في أوضاع سيئة، وذلك لعدم ثقتهم 

بها، والخوف من تركها بمفردها في غياب زوجها في أثناء العمل، ولعدم قدرتها على إدارة بيتها نظًرا إلى صغر 

 سنها.

 

 اصراملشكالت الصحية التي واجهت الزوجة الق -ي

 % العدد املشكالت الصحية

 80 8 نزيف

 70 7 إجهاض

 20 2 تمزق رحم عند الوالدة

 100 10 فقر دم

تحدثت إحدى الحاالت عن مشكالت صحية كثيرة تعرضت لها مثل حالتي إسقاط وفي املرة الثالثة 

 اضطرت إلى البقاء تحت الرعاية الطبية إلى حين موعد الوالدة.

 16حدث نزف في أثناء الوالدة، ما أدى إلى تمزق الرحم واستئصاله وهي في عمر وذكرت حالة أخرى أنه 

 سنة وأم لطفلة وحيدة.
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 الحالة النفسية للزوجة القاصر -ك

 % العدد الحالة النفسية 

 90 9 قلق وخوف

 80 8 توتر وانفعال دائم

 70 7 اكتئاب 

 20 2 محاوالت انتحار

بلتها أنها تشعر بعدم الثقة بالنفس والقلق والتوتر الدائم تذهب الحاالت معظمها التي جرت مقا

 والشعور بالنقص واالنفعال الدائم وألتفه األسباب والندم على أيام الطفولة التي حرموا منها.

 

 العنف املمارس على الزوجة القاصر -ل

 % العدد  العنف املمارس 

 70 7 االنتقاص واإلهانات املستمرة

 60 6 الضرب من الزوج

 60 6 الضرب من أهل الزوج

تحدثت أكثر من حالة عن تعرضهن باستمرار لإلهانة من الزوج وأهله والسخرية من أي عمل يقمن به، 

واالنتقاص من شخصيتهن وصواب رأيهن، إضافة إلى التدخل الدائم من أهل الزوج في أدق تفاصيل حياتهن 

 الت من أهل الزوج أيًضا.الزوجية، وكذلك التعرض للضرب من الزوج وبعض الحا

 

 الرضا عن العالقة الزوجية -م

 % العدد الرضا عن العالقة الزوجية

 40 4 تشعر كأنها تغتصب في أثناء العالقة

 50 5 تشعر باإلهانة والكآبة في أثناء العالقة

 10 1 رضا

 100 10 مج
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 وبين زوجها ينتابها دائًما.  ذكرت إحدى الحاالت أن شعوًرا بالخوف الدائم املصاحب للعالقة بينها

 وذهبت أخرى بقولها "أبكي في كل مرة يقيم معي زوجي عالقة زوجية وأشعر باملهانة". 

وذكرت أخرى أنها ال تشعر بأي سعادة، وال تملك الرغبة، ولكنها تحاول إرضاء زوجها، فهي تشعر بأنها 

 وسيلة إلشباع رغباته من دون مراعاة ملشاعرها.

 

 لزواجية الراهنةالحالة ا -ن

 % العدد وضع الزواج

 20 2 زواج مستمر )مقبول(

 40 4 طالق

 40 4 زواج مهدد بالطالق 

 100 10 مج

تذكر إحدى الحاالت أنه: "نتيجة عدم التوافق استحال إتمام الزواج فوقع الطالق تاله زواج آخر من 

لن أتزوج مرة أخرى، وعدت إلى املدرسة  باب "السترة"، أيًضا لم يستمر هو اآلخر لألسباب نفسها، لذلك

 الستكمال دراستي".

 

 املوقف من الزواج املبكر -س

 % العدد املوقف من الزواج املبكر

 80 8 الندم والرفض املطلق

 20 2 الرض ى والتشجيع

 100 10 مج

 

الطفولة  الحاالت التي ُدرِّست ترفض معظمها الزواج املبكر وتتحسر على عدم إتمام الدراسة ومرحلة

 التي حرمت منها، وال سيما أنهن أصبحن أمهات، وهن صغيرات بحاجة إلى الرعاية واالهتمام.

ظاهرة زواج القاصرات مشكلة اجتماعية في دول اللجوء، ملا له من انعكاسات سلبية في األسرة  تعد

 ل إلى ما يأتي:السورية. ومن خالل املقابالت التي أجريت مع الحاالت التي ُدرِّست، يمكننا التوص
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عشرة ويزوجن في أعمار تتراوح معظمها  الثامنةالقاصرات هن من الفتيات اللواتي لم يتممن  .1

 بين الثانية عشرة سنة والسادسة عشرة مع وجود حاالت أصغر سًنا.

 يؤثر حجم األسرة "عدد األفراد" في تزايد ظاهرة زواج القاصرات .2

طيع توفير حد أدنى للمعيشة بسبب الحرب يساعد تدني مستوى دخل األسرة التي ال تست .3

 وتبعاتها من قتل وتدمير ونزوح وتهجير في تفش ي هذه الظاهرة.

يعد عدم وعي األهل لخطر هذه املشكلة وتبعاتها النفسية والجسدية على ابنتهم القاصر  .4

 والعائد بمعظمه إلى تدنى مستوى التعليم، من األسباب الرئيسة لهذه املشكلة.

زيجات معظمها عرفًيا وعند شيخ خارج إطار املحكمة الشرعية نظًرا إلى عدم تجري هذه ال .5

اكتمال أهلية الزواج لديهن وهذا بدوره ينعكس سلبا على القاصر وتثبيت حقوقها الزوجية 

 وحقوق أطفالها وإثبات نسبهم وغيره.

 تعاني الزوجات القاصرات معظمهن تبعات نفسية وجسدية كثيرة من قلق وتوتر وخوف .6

وحاالت اكتئاب ومحاوالت انتحار نتيجة عدم القدرة على تحمل الضغط واألعباء الزوجية 

 ومسؤوليات الزواج.

تعاني الزوجات القاصرات معظمهن مشكالت صحية كثيرة بعد الزواج وفي أثناء الحمل وبعده،  .7

تهم. من مثل حاالت النزيف واإلجهاض املتكرر وفقر الدم ونقص الكلس وتشوه األجّنة ووفا

 ذلك كله نتيجة حتمية لعدم اكتمال النمو الجسدي للزوجة القاصر.

تعيش الزوجات الُقّصر معظمهن مع أهل الزوج، وهو ما يؤثر سلًبا في العالقة بين الزوجين  .8

نتيجة التدخل الدائم في تفاصيل حياتهم جميعها، ومحاولة التحكم في الزوجة القاصر 

 والسيطرة عليها.

هانة والضرب في كثير من األحوال من قبل الزوج وأهله، ما يزيد الضغوط تتعرض الزوجة لإل  .9

 النفسية والجسدية.

تعاني األسرة التي تتأسس على الزواج املبكر عدم االستقرار والخالفات الدائمة نتيجة حتمية  .10

لعدم اكتمال النمو العاطفي والجسدي والنضج بحيث ال يمكنهم التعامل مع املشكالت 

 .األسرمعالجتها، فترتفع نسبة الطالق بين هذه الطارئة و 

أثرت أوضاع الحرب واللجوء ومخيمات اللجوء واألوضاع املعيشية واالجتماعية السيئة وتدني  .11

مستوى املعيشة واالختالط بين عائالت من مجتمعات مختلفة وضعف الرقابة األسرية في تزايد 

ا على سمعتهم ودواعي السترة.
ً
 تزويج القاصرات خوف

بسبب أحوال الحرب الصعبة وما نتج منها، وعسكرة املجتمع وتجنيد القاصرات في صفوف  .12

، دفع كثيًرا من العائالت إلى تزويج القاصرات لحمايتهن وإبعادهن عن التفكير التنظيمات

 بااللتحاق بهذه التنظيمات.
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 توصيات

لالجئين بحيث تكون تقديم الدعم املادي من منظمات األمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية  •

 كافية لتغطية نفقات تربية أطفالهم حتى ال يلجؤوا إلى التخلص من العبء بتزويج الفتيات.

فرض العقوبات على كل من يزوج ابنته القاصر، وعلى كل من يتزوج بفتاة قاصر، والتشديد  •

 .الظاهرة حد لهذهعلى هذه العقوبات من الحكومات، وتعديل قوانينها بما يلزم لوضع 

تكثيف حمالت التوعية من املنظمات اإلنسانية ومن متخصصين واستشاريين، وتنظيم  •

ورشات عمل تستهدف األهل والفتيات القاصرات، والتعريف بالظاهرة وخطرها وما ينتج منها 

 من مشكالت آنية ومستقبلية.

تقديم الدعم للفتيات القاصرات املتزوجات عن طريق إنشاء مراكز استشارات نفسية  •

واجتماعية، مهمتها التعريف بالحياة الزوجية واألسرية وكيفية التعامل مع األطفال واملجتمع 

 املحيط، ومحاولة توفير التعليم لها وفرص العمل وتوعيتها حول كيفية تنظيم األسرة.
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