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عرائس الموت

لق��ب تطلق��ه منظم��ات حقوقي��ة ميني��ة عل��ى القا�ص��رات اللواتي يتم
تزويجهن فى �أعمار مبكرة ،وبفعل جهود بع�ض النا�شطات فى جمال حقوق
الإن�س��ان مت �إدراج ق�ضية «زواج القا�ص��رات» �ضمن الق�ضايا الرئي�سية على
جدول �أعمال م�ؤمتر احلوار الوطني.

ريـم..
"�أخ�ب�رت عائلتي �أنني غري �س ��عيدة م ��ع زوجي ،و�أين
�أري ��د الط�ل�اق ،لك ��ن كله ��م جتاهل ��وا طلب ��ي ،ومل يهتموا
مب�ش ��اعري" هك ��ذا تتح ��دث "رمي" الطفل ��ة الت ��ي مل
تتج ��اوز الـ(12عاماً) ،ا�س ��تبدلت مفردات :دفاتر املدر�س ��ة
و�أقالم ��ي و�ألعاب ��ي ،مبفردات :زوجي ،الط�ل�اق ،املحكمة،
هروب ،انتحار.
"لقد حاولت عدة مرات الهروب ،ومل �أمتكن ،ففكرت
بقت ��ل نف�س ��ي مرتني ،حاول ��ت االنتحار ب�إلقاء نف�س ��ي من
�س ��قف العم ��ارة ،و�س ��وف �أق ��ت نف�س ��ي �إذا ع ��دت �إىل زوجي
�أو �أب ��ي" ت�ضي ��ف "رمي" وه ��ي تتح ��دث عن خ�ل�اف �أ�سري
مري ��ر بني والديها ،هي �إحدى �ضحاياه" ،كان �أبي يت�صل
ب�أم ��ي ويق ��ول له ��ا رمي �ستت ��زوج ،وعندم ��ا ي�سمعه ��ا تبكي
أ�سمعك و�أنت تبكي".
علي ،ي�س�ألها هل �أنتِ تبكي� ،أريد � ِ
كان ��ت رغب ��ة والدها يف االنتق ��ام من �أمه ��ا �سبب رئي�س
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بطعـم
االنتحـــــار
يف تزويجه ��ا ،فوالديها انف�صال منذ فرتة ،ورغب الأب يف
ت�صفي ��ة ح�سابه مع الأم ،الطفلة "رمي" التي حملت لقب
زوجة لـ(11يوماً) فقط ،فاحتها �أباها برغبته يف تزويجها
من ابن عمها عند الـ11ظهراً ،ويف الثالثة م�سا ًء من نف�س
اليوم كان زفافها ،فقد مت ترتيب كل �شيء بعيداً عنها.
وبع ��د حياة زوجية ق�صرية حتفه ��ا املنغ�صات �أرجعها
زوجه ��ا �إىل بي ��ت والده ��ا للبق ��اء وقت ق�ص�ي�ر تهد�أ فيه
م ��ن ع�صبيته ��ا املتك ��ررة ،وب ��د�أ الأب يف ال�ضغ ��ط عليه ��ا
للرج ��وع �إىل بي ��ت زوجها ،غري �أنها جنح ��ت يف ت�سريب
معلوم ��ات هامة �إىل �أمها عن طريق اجلريان ،ومتكنت
الأم م ��ن التوا�صل مع ق�سم �شرط ��ة "احلمريي" و�سط
العا�صم ��ة ،ال ��ذي �أ�ستدعى الأب ،وبا�ش ��ر التحقيق معه،
فيم ��ا الأم ذهب ��ت بابنته ��ا �إىل "مرك ��ز دار الوئ ��ام التابع
الحتاد ن�ساء اليمن ".
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الزواج
المبكر

(زواج الصغيرات)

زواج
الصغيرات
في اليمن
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زواج الأطف ��ال ظاه ��رة �شائعة يف اليمن يف
املناط ��ق الريفية واحل�ضرية على ح ّد ال�سواء.
وحتتل اليمن املرتبة  14بني الدول التي تن�شر
فيها ظاهرة زواج ال�صغريات وقد يتم تزويج
الفت ��اة وه ��ي مل تبلغ م ��ن العم ��ر �إال � 12أو 13
�سن ��ة ،وخا�صة يف ح�ضرموت وا ُ
حلديدة ،فقد
يتم تزويج الفتاة وه ��ي مل تتجاوز الثامنة من
عمرها ،وخا�صة �إذا كان الزوج من �أقاربها.
ح�سب تقرير منظمة هيومن رايت�س ووت�ش.
ع ��رف اليمن حم�ل�ات كثرية �ض ��د الزواج
املبك ��ر جنح ��ت �إحداه ��ا يف فر� ��ض م�س ��ودة
قان ��ون عل ��ى الربمل ��ان حال ��ت االعرتا�ض ��ات
الكث�ي�رة عليه ��ا دون حتولها �إىل قان ��ون ،كما

�أدى قيام الث ��ورة �إىل تبدل الأولويات يف البلد
ال ��ذي �أ�صبح يف حاجة �إىل �إعادة بناء ما جعل
احلدي ��ث عن الزواج املبك ��ر "رفاهية" ي�سخر
منه ��ا اليمني ��ون ح�سب بع� ��ض الن�شطاء الذي
�ألقوا بامل�س�ؤولية على احلكومة
و يف درا�س ��ة �أجرته ��ا وزارة حقوق االن�سان
ك�شفت ب�أن البنات يف الأرياف يتزوجن يف �سن
مبكرة مقابل ارتفاع للعنو�سة يف املدن و�أن حل
امل�شكل ��ة لي�س يف قانون رادع يحدد �سن الزواج
وح�س ��ب ب ��ل يجب تعزي ��زه بالتعلي ��م وحماربة
الفق ��ر والقي ��ام بحم�ل�ات توعي ��ة للمواطنني
لتجاوز املعتقدات ال�سائدة ليحد ذلك التحايل
على القانون لتزويج البنات يف �سن �صغرية .

يعت�ب�ر زواج ��ا مبكرا ،كل زواج يف عم ��ر �أقل من � 18سنة بالن�سب ��ة للفتاة التي
مل تبل ��غ بع ��د الن�ضج الكامل لأع�ضائه ��ا يف هذه املرحلة .و مب ��ا �أن الفتاة يف هذا
العمر ال متلك القدرة على �إعطاء �أية موافقة ،و لذالك من املهم �أن ن�شرك لفظي
ال ��زواج املبك ��ر و الإجباري .و ب�سب ��ب عمر الفتاة ال�صغري ،ميك ��ن ا�ستبدال لفظ
الزواج املبكر بزواج الطفل.
ث ��م �إن اختيار زوج لفتاة غري نا�ضج ��ة دون موافقة� ،أي مبعنى �آخر ،الت�صرف
يف حي ��اة فت ��اة دون علمه ��ا ،ميثل عنفا يرتك ��ز على النوع الذي يعت�ب�ر من �إحدى
انته ��اكات حقوق الإن�سان الأك�ث�ر خطورة .وفقا ملا جاء يف اتفاقية حقوق الطفل.
ويف اليم ��ن ت�ساه ��م القيم االجتماعي ��ة املحافظة والفقر الذي يج�ب�ر الأ�سر على
تزويج بناتها للتخفيف م ��ن الأعباء املالية والنفقات على التعليم " .ويعتقد كثري
من الآباء �أنهم �إذا مت تزويج بناتهم مبكرا� ،أنها �سيكون ذلك حماية ل�شرفهن .
وطبق� � ًا ال�ستبيان وطن ��ي انتقائي �أجرت ��ه احلكومة اليمنية
واليون�سي ��ف يف عام  ،2006ف�إن  % 14م ��ن الفتيات يف اليمن
يتزوج ��ن قبل بل ��وغ �سن  15عام� � ًا ،و % 52منهن يتزوجن قبل
�سن  18عام ًا.
هناك درا�سة �أجرتها جامعة �صنعاء� ،أ�شارت �إىل �أن يف بع�ض
املناطق الريفية ،تتزوج الفتيات يف �سن ت�صل �إىل � 8سنوات.
كم ��ا ان " % 95من اليمنيات ال ميلكن بطاقة هوية ما �سهل
عملي ��ة تزويج ال�صغ�ي�رات اللواتي ال يح�ضرن �أم ��ام القا�ضي
ويكتف ��ي مبا يقوله الويل وال�شهود ح ��ول �أهلية العرو�س للزواج
دون ذكر �سنها لي�صدر عقدا ر�سميا بالزواج.
وم ��ع ذل ��ك� ،أظه ��رت الدرا�سات عل ��ى العك� ��س متاما عند
حتديدعالق ��ة قوي ��ة ب�ي�ن ال ��زواج املبك ��ر وزي ��ادة العن ��ف

ب�سملة ":زوجني �أبي
وعمري (�13سنة) خوف ًا
علي من االنحراف،
ويف نف�سه كان يخاف
علي العنو�سة  ،فقد
ت�أخر كثرياً زواج �أختي
وبنات خايل  ،وكان �سن
زوجي (�21سنة)  ،مل
�أكن قد بلغت .

�ضدالفتي ��ات ف�ض�ل�ا عن زي ��ادة يف عدد ح ��االت الطالق بني
الأزواج ال�شباب.
هن ��اك درا�س ��ة م�سحي ��ة �أجري ��ت يف ع ��ام  2002م ��ن قب ��ل
احلكومة عن العنف الأ�سري يف اليمن� ،أظهرت �أن  % 17.3من
املبحوثات تعر�ضن للعنف اجلن�سي ،و % 54تعر�ضن لالنتهاكات
البدني ��ة  ،و % 50تعر�ض ��ن للتهدي ��د ال�شفه ��ي كما تع ��د اليمن
واح ��دة من �أعلى معدالت الوفاة للن�س ��اء اثناء احلمل والوالدة
و ُتق� �دّر ه ��ذه الن�سبة ب� �ـ  210حالة وفاة بني كل مائ ��ة �ألف حالة
�إجن ��اب  .وتبلغ وفي ��ات الأمهات يف اليمن م ��ا يقارب  % 39من
جمم ��وع وفيات الن�ساء يف �سن الإجن ��اب ،و ُيعترب زواج الأطفال
�سب ًب ��ا رئي�س ًيا لذلك وت�شري املعطي ��ات احلكومية �إىل �أن 47.2
 %من وفيات الأمهات هي لفتيات ون�ساء تزوجن قبل �سن .20
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اآلثار المترتبة على انتشار
زواج الصغيرات
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ميك ��ن �أن تك ��ون �آث ��ار ال ��زواج يف �سن الطفول ��ة مدمرة
وطويلة الأمد واهم هذه االثار :

امرا� ��ض متع ��ددة ،كذلك االجها�ض املتك ��رر للفتاة
التي تنجب يف �سن مبكر.

• �أغلب الفتيات املتزوجات يف �سن مبكرة يت�سربن من
التعليم يف املدار�س.

�أم��ل ،م��ن احليم��ة تبل��غ م��ن العم��ر  25عا ًم��ا وكان��ت
تزوج��ت وه��ي يف اخلام�س��ة ع�ش��ر م��ن عمره��ا و�أجنبت
ابنته��ا الوحي��دة وه��ي يف ال�س��ابعة ع�ش��ر .قال��ت �أمل لـ
هيوم��ن رايت���س ووت���ش �إنه��ا ج ّرب��ت احلم��ل �س��تّ م ّرات
ولكنه��ا تعر�ض��ت لإجها���ض طبيع��ي ثالث م��رات وقامت
هي بعمليات �إجها�ض �أخرى مرتني اثنني ،و�أو�ض��حت "يف
امل��رة الأوىل ،تويف اجلنني بداخلي ...ويف املرة الثانية،
قاموا ب�إخراجه من �أح�شائي ولكنه كان قد تويف �أي�ض ًا.

وفق ��ا لتقري ��ر منظمة هيوم ��ن رايت�س ووت� ��ش يقول احد
املدر�س�ي�ن يف حمافظة احلديدة يتم �إخ ��راج �أغلب البنات
من املدر�سة بعد ال�صف الرابع �أو اخلام�س يف �سن التا�سعة
�أو العا�ش ��رة مراهق ��ات عندما ي�صبح ��ن مراهقات ويبلغن
�سن البلوغ تعود البنات �إىل املنزل للطهي وجلب املاء والأكل
�أو للزواج �إذا توفرت الفر�صة.

• ارتف ��اع معدالت الطالق ب�سب ��ب عدم حتمل الزوجة
اعباء احلياة الزوجية .

• اجن ��اب عدد غ�ي�ر م�سيطر عليه من االطفال ب�سبب
ع ��دم ن�ضوج الفت ��اة الفتيات الالت ��ي يتزوجن يف �سن
مب ّكر الالت ��ي ي ُكن �أكرث ُعر�ضة للحم ��ل ب�شكل متكرر
فتاة من عدن حتكي ق�ص��ة �ص��ديقتها التي تزوجت يف
ومتواتر. .
عمر �ص��غري  :كنا يف ال�ص��ف ال�س��ابع عندم��ا تفاجئنا ان
• زي ��ادة انت�شار العنف �ض ��د الفتاة ال�صغرية من قبل �ص��ديقتي �سوف تتزوج كانت فرحه انها اخريا �ستتخل�ص
ال ��زوج اوا�سرت ��ه الت ��ي غالب ��ا مل تتفه ��م م�س�ؤولياتها من الفقر ومن معاملة والدها القا�س��ية  ،لكن بعد الزواج
كزوج ��ه وام وع ��دم ق ��درة الوالدي ��ن عل ��ى الرتبي ��ة انقطعت نهائيا عن املدر�س��ة ب�س��بب احلمل وكانت حامل
ال�سليمة لأبنائهم.
بتوئم وبعد مده عرفنا انها تطلقت ب�س��بب م�شاكل بينها
• وق ��وع م�ش ��كالت �صحي ��ة خط�ي�رة اثن ��اء احلم ��ل وب�ين زوجها ووالدتها  ..هي االن مطلقة يف بيت والدها
وال ��والدة ي� ��ؤدي اىل الوف ��اة يف اغل ��ب االحي ��ان الذي تخل�ص من اعبائها بتزويجها يف �س��ن �صغري وا�صبح
واجن ��اب اطفال ناق�صي ال ��وزن واحيانا يعانون من يعيل  3اطفال بدال من طفلة واحدة .
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" ان ��ا ول ��دت يف الهن ��د لوالدي ��ن م ��ن
ح�ضرم ��وت من عائلة كبرية وحمافظة جدا
يف الهن ��د ال ميار�س اخلت ��ان لذا مل اخنت انا
واخوات ��ي وبع ��د فرتة رجعن ��ا اىل ح�ضرموت
ان ��ا �أي�ض ��ا مل اخ�ت�ن بنات ��ي وكان اجلمي ��ع
ين�صحن ��ي الن العادات تق ��ول ان البنات غري
املختون ��ات ال يتزوج ��ن وينظ ��ر اليه ��ن انهن
وت�سط ��رد قائل ��ة  " :اخلت ��ان �شيء خطري
غ�ي�ر طاه ��رات وينظ ��ر اليه ��ن نظ ��رة دوني ��ة يح ��رم امل ��ر�أة م ��ن حقوقها الزوجي ��ة وامتنى
رف�ض ��ت ه ��ذا ال ��كالم ومت�سك ��ت بق ��رار ع ��دم ان ارى اجلمي ��ع متعاونني ملنع هذه الظاهرة
اخلت ��ان ب�سبب الق�ص�ص الت ��ي ا�سمعها فابنة ال�ضارة .
جارت ��ي عمرها  6ا�شه ��ر خمتونة توفيت من
الك ��زاز بع ��د اخلتان با�سبوع�ي�ن كما ان هناك
طفل ��ة عمره ��ا  5ا�شه ��ر تع ��اين م ��ن اعاقة يف
فتح ��ة البول وذل ��ك ب�سبب اخلت ��ان اخلاطئ
وق ��د اجري ��ت لها عملي ��ة جتميل وه ��ذا كلف
مبلغ طائل .
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ختـان اإلنــاث

بين المنظور الديني
والموروث الثقافي
مفهوم ختان االناث :
ي�ش�ي�ر م�صطلح ت�شوي ��ه الأع�ضاء التنا�سلي ��ة� ،أو ما يعرف
بختان الإناث� ،إىل جميع الإجراءات التي تنطوي على الإزالة
اجلزئي ��ة �أو الكلي ��ة للأع�ضاء التنا�سلي ��ة اخلارجية �أو �إحلاق
�إ�صاب ��ات �أخ ��رى بالأجهزة التنا�سلي ��ة للإناث� ،إم ��ا لأ�سباب
ثقافية �أو لأ�سباب غري طبية.

أضرار ختان اإلناث:
ي� ��ؤدي ختان االناث ملجموعة كب�ي�رة من الأ�ضرار الع�ضوية
والنف�سي ��ة للم ��ر�أة املختونة مم ��ا ينعك�س عل ��ى املحيطني بها
و�أوله ��م الزوج والأوالد ( ان وج ��دوا )  ،وت�شمل �أ�ضرار ختان
االناث الع�ضوية على الأنثى مايلي:
1 .1العج ��ز اجلن�سي وهو ب�إخت�صار عدم ق ��درة املر�أة على
التوا�صل وحتقيق اال�شباع اجلن�سي لزوجها.

 .2نق�ص اخل�صوبة والذي قد ي�صل �أحيان ًا للعقم
 .3الأمل ال�شديد عند اجلماع
 .4ت�ضاعف احتمال وفاة الأم عند الوالدة وزيادة احتمال
وفاة املولود �أثناء الوالدة
 .5الأمل ال�شديد امل�صاحب للعادة ال�شهرية
 .6االلتهابات املتكررة ملجرى البول وت�سرب البول
 .7التكي�سات اجللدية وال�صديد والندبات باجللد
 .8زيادة احتمال اال�صابة بالنا�سور
 .9يف بع� ��ض احل ��االت تظه ��ر �أعرا�ض مر�ضي ��ة ج�سدية
نتيجة لإختالل وظائف املخ.
�إىل جان ��ب ذل ��ك يعر�ض ختان االناث امل ��ر�أة ملجموعة من
امل�شاكل النف�سية هي:
 االكتئاب والقلق -حدة الطبع و�سرعة الغ�ضب

تقول امر�أة من حمافظة ابني عمرها  33عام ًا ا�شتكي
تعتق��د " ���س " �أن اخلتان هو ال�س��بب يف ع��دم جتاوبها
يف العالقة اجلن�س��ية مع زوجها ،لذلك قررت عدم ختان دائما من امل �ش��ديد وعند الك�ش��ف وجد ان عندها كي�س
ابنتها الأخرى ق�ص��ة من درا�سات احلالة التي اجريت يف كبري وهو عبارة عن كي�س دهني كبري احلجم ومن الك�شف
تبني انه ب�سبب خ�ضوعها للختان وهي �صغرية .
الدرا�سة التي قام بها االحتاد.
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المستور والمكشوف
في ختان اإلناث باليمن

رغم املخاطر النف�س��ية وال�ص��حية لعادة ختان الفتيات �آال �أن هناك �أ�س��ر يف بع�ض املحافظات اليمنية
ال زال��ت تعر���ض فتياتهن لتلك املخاطر احلالية وامل�س��تقبلية حيث تثري عادة ختان البنات جد ًال وا�س��ع ًا
يف املجتم��ع اليمن��ي  .فهن��اك املطالب��ون مبنعها باعتبارها �س��يئة  ،ولي�س له��ا �إلزام ديني قاط��ع  ،وت�ؤدي
�إىل خماطر �ص��حية  ،واعتبارها جتربة م�ؤملة و�ض��د كرامة املر�أة� ،أ ّما امل�ؤيدون فريون فيها دليل طهارة ،
ونظافة  ،ويردونها �إىل املعتقد الديني وااللتزام بالعادات والتقاليد.
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كم ��ا �أن ظاهرة خت ��ان الإناث لي�ست مقت�ص ��رة على املحافظات
ال�ساحلية كما كان يعتقد ،بل هي عادة متار�س يف بع�ض املحافظات
الداخلي ��ة �أي�ض� � ًا مث ��ل �صع ��دة  ،وحلج  ،وذم ��ار ،وتع ��ز متا�شي ًا مع
العادات والتقاليد ال�سائدة.
نفذ احتاد ن�ساء اليمن م�شروع مكافحة ختان االناث يف 2007
وال ��ذي يهت ��م برفع امل�ست ��وى ال�صحي لوع ��ي امل ��ر�أة اليمنية ون�شر
الوع ��ي بني الأه ��ايل عن امل�ضار ال�صحية خلت ��ان البنات والن�ساء،
ومعرفة �أنواع اخلتان ,حيث ا�ستهدف �أربع حمافظات �ساحلية هي
 :ع ��دن  ،واحلديدة وح�ضرموت  ،واملهرة  ،وهي �أكرث الأماكن التي
تنت�شر فيها هذه العادة ،وهي من املحافظات التي يطغى فيها ت�أثري
املهاجرين الأفارقة من ال�صومال وال�سودان واحلب�شة وهذه بلدان
ميار�س فيها ختان الإناث بكل �أنواعه.
وت�شري الق�ص� ��ص امل�آ�ساوية �أمل لبع�ض الفتي ��ات �إىل �أن اخلتان
عملي ��ة ُم� � َّرة تراف ��ق ذكرياته ��ا امل�ؤملة حتى عم ��ر مت�أخ ��ر وت�ؤثر يف
ان�سجام حياتهن اخلا�صة مع �أزواجهن .
ع ��� .س تق��ول " :اظ��ن ان خت��ان االن��اث ح��رام ان��ا
ا�ش��عر ان حقوقن��ا انتهك��ت  ،ان��ا اك��ره زوجي كث�يرا وهو
يع��رف هذا ويق��ول انه �س��يتزوج من ام��ر�أة غري خمتونة
لت�ستجيب ملتطلباته".

�إن املحافظ ��ات ال�ساحلي ��ة هي �أك�ث�ر املناطق الت ��ي تنت�شر فيها
ظاهرة ختان الإناث يف اليمن مع وجودها بن�سب �أقل يف حمافظات
�أخ ��رى ،ومن املرج ��ح �أن تكون هذه الع ��ادة االجتماعية انتقلت �إىل
اليمن من دول القرن الأفريقي.
وقال ��ت م�ؤ�شرات امل�سح الدميغرايف ال ��ذي �أجري بهذا ال�صدد �إن
 %20م ��ن الن�ساء يف هذه املحافظات تعر�ضن لعمليات اخلتان بطرق
تقليدية رغم الت�شديدات الطبية التي حتظر ذلك.
وذك ��ر التقري ��ر �أن اجلمهوري ��ة اليمني ��ة من ال ��دول املوقعة علي
كاف ��ة االتفاقات الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان وقد �أ�صدرت وزارة
امل�صادر:
ال�صح ��ة العامة وال�س ��كان يف العام قرار ًا يق�ض ��ي مبنع امل�ست�شفيات
- http://almaghfera.ahlamontada.com/t3019-topic
واملراكز ال�صحية العامة واخلا�صة من �إجراء عمليات ختان الإناث.
- http://egypt.unfpa.org/Arabic/fgmStaticpages/
_b846cb47-ce1347-ff-938b-249b68e09e0d/Definition
وعلى رغم قرار وزير ال�صحة اليمني الذي مينع جميع العاملني
and_TypologyAR.aspx
يف اخلدم ��ة ال�صحية العام ��ة واخلا�صة من القيام به ��ذه العمليات  -كتاب ختان االناث بني املنظور الديني واملوروث الثقايف.
 تقرير منظمة هيومن رايت�س ووت�ش عن زواج ال�صغريات يف اليمن.حتت طائلة امل�ساءلة القانونية� ،إال �أن الظاهرة ال تزال م�ستمرة.
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