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  سهل ساهم فً تكل الجهات المختصة والجهات اصحاب العالقة  ممن الى

 مهمة كادر البحث .

 بغداد والزمالء فً كادرها  للمساعدة و جمعٌة نساء الى الهٌئة األدارٌة ل

 تهٌئة كافة المستلزمات والوسائل التمام البحث بأكمل وجه .

  رشٌدأسماء جمٌل الدكتورة الى . 

  مجلس القضاء االعلى .الى 

  القاضً سعد محمد عبد الكرٌمالى . 

  القاضً مجٌد محسن علً الى. 

 قدم زهرة سالم حسن الى الباحث االجتماعً األ. 

  البحث االجتماعً فً محكمة البٌاع . مكاتبالى 

   البٌاع والكرادة .البحث االجتماعً فً محكمة  مكاتبالى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2 

 اُلٜوٍذ 
 

 

 اُٖلؾخ أُٞا٤ٙغ
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 املكدم٘
ٓعد الصّاز ّاسد مً أٍه اليظه األدتناعٔ٘ ّأقدمَا ّالرٖ مً خاللُ تشهل اليْاٗ السئٔطٔ٘ للنذتنع األىطاىٕ ) األضسٗ 

( ننا ٓعد مً األسداخ املَن٘ يف سٔاٗ الفسد اليت ٓدخل مً خالهلا مسسل٘ ددٓدٗ مئصٍا عً املساسل الطابك٘ فطالً عً 

العالقات األدتناعٔ٘ أّ تكْٓ٘ عالقات قائن٘ تتذاّش الصّدني اجلدٓدًٓ اىل  أٌ الصّاز ٓؤدٖ اىل خلل أىْاع ددٓدٗ مً

املاضٔ٘ اىل تغريات ملشْظ٘ يف ىظاو الصّاز أضسٍه ّلكد أدت التشْالت األدتناعٔ٘ يف اجملتنع العساقٕ خالل الطيْات 

ّأبعادِ ّىتٔذ٘ للظسّف اليت مناطُ يف نجري مً أبال شو أثست ّأٌ تهٌْ ٍرِ التغريات المتظ دٍْس ٍرا اليظاو أال أىَا 

, أذ تشَد املسسل٘ احلالٔ٘ عْدٗ للننازضات التكلٔدٓ٘ ّالعسفٔ٘ الطازٗ املتعلك٘ بالصّاز بعد أٌ  3002مس بَا اجملتنع بعد عاو 

مع ختفت بطبب عْامل التشطس ّاليت تتياقض مع املفَْو التيظٔنٕ ّالكاىْىٕ للصّاز احلدٓح ّتتياقض يف الْقت ذاتُ أ

املبادئ العاملٔ٘ حلكْم األىطاٌ ّاألتفاقٔات الدّلٔ٘ اخلاص٘ باملسأٗ مً ٍرِ العادات تصّٓر الفتٔات الصغريات بعنس أقل مً 

أدت اىل بسّش الهجري مً املشانل األدتناعٔ٘ ّاألقتصادٓ٘ ّاليفطٔ٘ ّالصشٔ٘ , مما  5ضي٘ ّاألنساِ يف الصّاز 51

 3اتُ .أىعهطت ضلباً علٙ الفسد ّعلٙ أجتاٍ

فَل الصّاز املبهس خطري اىل ٍرا احلد ! ٍّل اصبح فعالً ظاٍسٗ تطتدعٕ نل ٍرِ الطذ٘ لالداب٘ علٙ ٍرا الطؤال البد 

مً تعسٓف الصّاز بشهل عاو ّالصّاز املبهس بشهل خاص ّحتدٓد ضً معني لُ ثه مكازى٘ ضً الصّاز يف العسام مع بعض 

ثازِ علٙ الفتاٗ ٍّرِ املباسح أمً معسف٘ ما ٍْ الصّاز املبهس ّضلبٔاتُ ّىتائذُ ّالكْاىني العسبٔ٘ ّاالديبٔ٘ ّنرلو البد 

 .ِ الدزاض٘ ضْف ٓته التطسم الَٔا ضنً صفشات ٍر
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ة الصدر ( , .جمعٌة نساء بغداد ,اسماء جمٌل رشٌد , العوامل المرتبطة بظاهرة الزواج خارج المحكمة واالثار المترتبة علٌه )دراسة مٌدانٌة فً مدٌن

 4112بغداد 
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 4111فً تحدٌد مستقبل زواج الفتاة العراقٌة دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة بغداد , بغداد .سرى قاسم مطر القرٌشً ,  دور العوامل األجتماعٌة 
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 ٗزبئظ اُلهاٍخ 

 

 

  ٖٓ ٍ٘خ  59% ٖٓ اُؼ٤٘خ ريٝعٖ هجَ ٍٖ  ٣9739ورجٜ اُيٝاط أُجٌو ثبُيٝاط فبهط أُؾٌٔخ كؤًضو

 3ٝٛنا ٣ٌَْ أٗزٜبًبً ُؾوٞم األٛلبٍ 

  ٗالؽع أٗقلبٗ أَُزٟٞ اُزؼ٢ٔ٤ِ ُِلزبح أُزيٝعخ ثؼٔو ٕـ٤و ؽ٤ش ث٤٘ذ ٗزبئظ األٍزج٤بٕ صِض٢ اُؼ٤٘خ

اُيٝاط ٍجت اُوئ٢َ٤ ُؼلّ  أٙبكخ ا٠ُ إٔ, ثزلائ٤خ ٣زواٝػ رؾ٤ِْٖٜ ث٤ٖ أ٤ٓخ أٝ رووأ ٝرٌزت أٝأ

 3 % 636:ؽ٤ش ثِـذ  ٓٞإِخ اُلزبح رؼ٤ِٜٔب

  أٓب اُؼبٓالد كـبُج٤زٜٖ  85أظٜود اُلهاٍخ إٔ اَُ٘جخ األًجو ٖٓ اَُ٘بء ٖٓٔ ال٣ؼِٖٔ ٌِّٝذ َٗجخ %

 ٕبؽجبد أػٔبٍ ٛب٤ْٓخ ٓضَ ٜٓ٘خ اُق٤بٛخ اٝ اُقجي 3

  ٝاَُجت األفو ٛٞ %  76إٔ أثوى ٍجت ُيٝاط اُلزبح ٛٞ هؿجزٜب ثبُيٝاط ثَ٘جخ أظٜود ٗزبئظ اُلهاٍخ

 % 3 73اُٞٙغ األهزٖبك١ 

  ٖٓ اُؼ٤٘خ ٖٓٔ ٣ٌَٕ٘ٞ ٓغ أَٛ اُيٝط ٓٔب ٣ئك١ ا٠ُ ؽلٝس  :6أظٜود ٗزبئظ اُلهاٍخ إٔ أًضو ٖٓ %

اُٚوة % ٖٓ أُجؾٞصبد ا٠ُ  86%  ٖٓ اُؼ٤٘خ  , ك٤ٔب رؼوٙذ َٗجخ  99ْٓبًَ ٓؼْٜ ثَ٘جخ 

 ٝاألٛبٗخ ٖٓ هجِْٜ 3

  ٝرل٢ٗ َٓزٟٞ أُئٍَبد اُٖؾ٤خ ٓٔب ككغ ؿبُج٤خ اُلز٤بد ٝاَُ٘بء ُِٞالكح ػ٘ل اُوبثِخ أُؤمٝٗخ ا

% ٖٓ ػ٤٘خ أُجؾٞصبد ُٚٔبٕ االٛزٔبّ هؿْ أُقبٛو اُٖؾ٤خ اُز٢ هل رزؼوٗ ُٜب 89أُ٘يٍ ثَ٘جخ 

 ٗز٤غخ مُي 3

  ٖٓ أُجؾٞصبد ٖٓٔ ؽَٖ ٛالهٜٖ ػ٘ل ا٤َُل ) هعَ % ٖٓ ػ٤٘خ  936:أظٜود اُلهاٍخ ثؤٕ أًضو

% ٖٓ ػ٤٘خ أُجؾٞصبد ٖٓٔ ُْ  9:37َجت ك٢ ٤ٙبع ؽوٞم اُلزبح ؽ٤ش ٌِّذ َٗجخ زاُل٣ٖ ( ٓٔب ٣

 ٣ؾِٖٞا ػ٠ِ ؽوٞهٜٖ ػ٘ل اُطالم أٝ اُٜغو 3 
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 خ اُلهاٍخٌِْٓ
 

 

ُٞهٝك ؽبالد ًض٤وح ٖٓ اُلز٤بد أُزيٝعبد ثَٖ ٓجٌو ا٠ُ ٓواًي االٍزٔبع ٝاالهّبك االعزٔبػ٢  ٗظواً 

% ٖٓ اُؾبالد اُز٢ روك ا٠ُ أُواًي ٢ٛ 83-73ٝاُوب٢ٗٞٗ اُزبثؼخ ُغٔؼ٤خ َٗبء ثـلاك ٓٔب ٣وبهة 

ًبٗٞا  ٝاُز٢ ٣ؼب٤ٖٗ ٜٓ٘ب ٍٞاءٕؼلح ُٔزيٝعبد ٕـ٤واد ٣ؼب٤ٖٗ ٖٓ ٓقزِق أٌُْالد ػ٠ِ ٓقزِق األ

 َٓزٔو٣ٖ ثبُيٝاط أٝ أٗلِٖٞا 3

 

ك٢ عبٗت اٌُوؿ  ( كػٟٞ 6766ٝاُز٢ ِٕٝذ ا٠ُ )  فبهط أُؾٌٔخ إٔ ألهرلبع كػبٟٝ رٖل٣ن اُيٝاطًٔب 

ؽَت اؽٖبئ٤بد ٓغٌِ اُوٚبء االػ٠ِ  6359 -٢6358 ك٢ ػبٓ( كػٟٞ ك٢ عبٗت اُوٕبكخ  6853ٝ  ) 

3 

 

ٍ٘خ ًٖ  (58-59ُِٞار٢ رزواٝػ اػٔبهٖٛ ث٤ٖ )أ% ٖٓ اَُ٘بء 59ثؤٕ  *(mics3) اظٜود ث٤بٗبدًٔب اٝ 

 88-63% ٖٓ اَُ٘بء ) اُز٢ رزواٝػ اػٔبهٖٛ ٖٓ 67هل ريٝعٖ هجَ ٍٖ اُقبَٓخ ػْو ك٢ ؽ٤ٖ ريٝعذ 

ٍ٘خ( هجَ ٍٖ اُضبٓ٘خ ػْو  3
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ٝ أعزٔبػ٤ٖ  ثبؽض٤ٖٝ اُز٢ أعو٣ذ ٓغ م١ٝ االفزٖبٓ ًوٚبح  ٝهل أٍز٘زغ٘ب ٖٓ فالٍ ٓوبثالد ٍبثوخ ُ٘ب

٣ٝظ ري ٕأؿِج٤خ األ رؤ٤٣لؽٍٞ ٓٞٙٞع اُطالم ٝاهرلبع َٗجٚ ك٢ اُٞهذ اُؾبٙو م١ٝ اُْبٕ ٖٓ األٛب٢ُ 

و ا٠ُ ىٝاط ظ٣٘ٛٞ اَُجت اُوئ٢َ٤ اٝ أُجبّو ا٠ُ اُطالم  ك٢ اُٞهذ اُز٢ اُٖـ٤واد ثٜنا اُؼٔو أُجٌو 

هاء ٕٕٞ ُِٔغزٔغ ٖٓ ُٜنٙ األ بً ٛجوً م ٣ٔضَ أعزٔبػ٤خ ٓوجُٞخ َٝٓزؾجخ ّوػب أاُٖـ٤واد ثٕٞلٚ ػبكح 

 ٗؾواف ٣ٝؾبكع ػ٠ِ ػلزٚ  ُٔب ك٤ٚ ٖٓ ٍزو ُِلزبح ؽَت هُْٜٞ !!األ
ٝرزورت ػ٠ِ ٛنٙ اُظبٛوح ٗزبئظ فط٤وح ر٘ؼٌٌ ػ٠ِ اُلزبح ك٢ اُغٞاٗت اُغَل٣خ ٝاُلٌو٣خ ٝاُ٘ل٤َخ 

ٕ اُيٝاط أُجٌو ٓؼ٘بٙ أًٔب   طٞهٛب اُْق٢ٖٓبّ ٓٞإِخ اُلزبح ُزؼ٤ِٜٔب ٝرأ روق ػبئوبً  بٜٗأٝاُؼبٛل٤خ ًٔب 

ٕ ىٝاط اُلزبح هجَ ثِٞؿٜب ٍٖ أثبَُ٘جخ ُِلز٤بد اُؾَٔ ٝاُٞالكح هجَ االٝإ , ٝهل اّبهد اُلهاٍبد ا٠ُ 

ًضو إٔؾبة اَُٖ أُجٌوح ك٢ اُيٝاط إٔ أاُؼْو٣ٖ هل ٣ؼوٜٙب ُقطو االٕبثخ ثبُؼوْ , ًٔب ث٤٘ذ اُلهاٍبد 

ٗلٖبٍ اُزبّ ثبُطالم 3ك٤ٔب ثؼل ٝري٣ل ُل٣ْٜ ٓقبٛو األ ؽَبً ثلزٞه اُؼالهخ اُيٝع٤خرؼوٙبً ُأل
8

 

ػ٠ِ َٓز٣ٞبرٚ أهرجبٜٛب اُٞص٤ن ثٚ ؽز٠ َٕٝ ا٠ُ أٝهل رواكن ٓغ ظبٛوح اُيٝاط أُجٌو ظبٛوح اُطالم ٝ

( ؽبُخ  678اُق ٝ :95ث٤٘ذ  ػٖ أهرلبع َٗجخ اُطالم ؽ٤ش )  اُز٢ ف٤وح ُِٔؾبًْؽٖبئ٤بد األؽَت األ

 63ؽبُخ ىٝاط , ٛنا ٣ؼ٢٘ إٔ  777ٝ 67:ٓوبثَ ٤ِٓٞٗبٕ ٝ 6359ُـب٣خ ٜٗب٣خ ّٜو أة  6338ٛالم ٓ٘ن 

 ٍ٘ٞاد 3 53% َٗجخ اُطالم فالٍ 
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  13, صفحة  4114. كرٌم محمد حمزة , الزواج المبكر للفتٌات ) دراسة أجتماعٌة فً العراق ( , بغداد 

 4112, بغداد  4112*المسح العنقودي متعدد المؤشرات 
2

  3ص 4112. جمعٌة نساء بغداد , الزواج المبكر والعوامل المرتبطة به واألثار المترتبة علٌه ) دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة الصدر ( , بغداد 
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 لهاٍخا٤ٔٛخ اُ
 

 

٤ٔٛخ اُلهاٍخ ثبُقطٞهح اُز٢ ٣٘زظ ػٜ٘ب اُيٝاط أُجٌو ُِلز٤بد اُٖـ٤واد ٝٓب ٣زورت ػ٤ِٚ ٖٓ رجؼبد أرظٜو 

ٗزٜبًب ً ُِج٘ٞك ٝاُٖ٘ٞٓ اُز٢ رؼ٠٘ ثؾوٞم االَٗبٕ أ٣ٚبً أعزٔبػ٤خ , هب٤ٗٞٗخ ( ٣ٌَْٝ أ) ٕؾ٤خ , ٗل٤َخ , 

ٗٚ ٣ٌوً ٕٞهح ٖٓ اُٖٞه ؼ٘ق ألٌّبٍ اُأًواٙ ٌَّ ٖٓ , ؽ٤ش ٣ؼزجو اُيٝاط ٍٞاء ًبٕ ثؼٔو ٓجٌو اٝ ثبأل

 عزٔبػ٤خ اُزو٤ِل٣خ ٝاُز٢ رزٔضَ ثبُؾَٔ ٝاالٗغبة ٝاُزوث٤خ 3333 اُـ اُ٘ٔط٤خ اُز٢ رلوٗ ػ٠ِ اُلزبح االكٝاه األ

٤ٔٛزٜب اُجبُـخ ٤َُذ كوٜ ًٜٞٗب ٖٗق أعزٔبػ٤خ صبهٙ األأٍجبثٚ ٝأٖٝٓ ٛ٘ب ًبٕ ُلهاٍخ ىٝاط اُوبٕواد 

ٕ ٓٞٙٞع ىٝاط اُوبٕواد ٝاُؼٞآَ أٍبً ث٘بء أُغزٔغ ٝرولٓٚ , ؽ٤ش أٍوح ٣ٝٚب ػٔبك األأأُغزٔغ ك٢ٜ 

عزٔبػ٤خ ٖٓ أُٞا٤ٙغ اُز٢ رزطِت كهاٍزٜب كهاٍخ ٓؼٔوخ ٍٞاء ًبٗذ اُؼٞآَ أُئك٣خ صبهٙ األأأُئك٣خ ا٤ُٚ ٝ

هزٖبك٣خ 3أعزٔبػ٤خ , صوبك٤خ اٝ ػٞآَ أا٤ُٚ ػٞآَ 
9

 

 

صبه ٖٓ اُلهاٍبد ٝاُجؾٞس ٌُِْق ػٖ اُغٞاٗت ٝاأل عواء أُي٣لأٍزلؾبٍ ٛنٙ اُظبٛوح رطِت ألٕ أٝ

٠ُٝ اُز٢ رز٘بٍٝ ٛنا أُٞٙٞع , ًٔب ٗطٔؼ ٖٓ فالٍ ٕ ٛنٙ اُلهاٍخ ٤َُذ األأأُقزِلخ ُٜنٙ اُظبٛوح هؿْ 

عزٔبػ٤خ ٖٓ ًبكخ اُغٞاٗت اُ٘ل٤َخ ٝاألصبه اُ٘بعٔخ ٝأُزورجخ ػ٠ِ ٛنا اُيٝاط ُزَٕٞ ا٠ُ األاٛنٙ اُلهاٍخ 

 ؾ٤خ 3ٝاُوب٤ٗٞٗخ ٝاُٖ

 

  

 

 

 لهاٍخٛلاف اُأ

 

 

   التعرف على خصائص الفتٌات المتزوجات مبكرا 

 لتزوٌج صغٌراتهن فً عمر مبكر مورولٌاء األأسباب التً تدفع التعرف على األ 

  على الفتاة ثار المترتبة من الزواج المبكراألالتبعات و التعرف على 

  القرار الى المشكلةلفت نظر صناع نتشار هذه الظاهرة و أالكشف عن مدى 
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 2. جمعٌة نساء بغداد , المصدر السابق نفسه , ص 
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 ٓغبالد اُلهاٍخ
 

ػبّ  57َٖ اُكٕٝ ٝاُلز٤بد أُزيٝعبد ثبألًواٙ بد اُٖـ٤واد أُزيٝعبد ثؼٔو ٓجٌوأُغبٍ اُجْو١ : اُلز٤

 ٍئِخ ٓٞعٜخ ُِٔجؾٞصبد3أٍزج٤ب٤ٗخ رزٖٚٔ ػلح أٍزٔبهح أ 633, ؽ٤ش رْ رٞى٣غ 

 

اُج٤بع , اٌُواكح , ثـلاك اُغل٣لح , هٖو  اُْق٤ٖخ ك٢ ٓؾبًْ األؽٞآٍل٣٘خ ثـلاك ك٢ أُغبٍ أٌُب٢ٗ : 

٤ٖٓ , ثؼ٘ ُغٔؼ٤خ َٗبء ثـلاك ك٢ ؽ٢ األ  ٚبع اُزبثؼًي األٍزٔآو اُؼلاُخ ك٢ اٌُوؿ ٝٓل٣٘خ اُٖله,

ؼبد ٤ٌٍ٘خ ػْٞائ٤خ ك٢ ؽ٢ , ٓغٔ أػلاك٣خ ا٤َُل٣خ ا٤ُٜ٘ٔخ ُِج٘بدأُ٘بىٍ ا٤ٌَُ٘خ ك٢ ٓوًي اُٖله , 

 ػظ٤ٔخ 3ٝاَُل٤٘خ ك٢ األ ٤ٖٓ , ٓ٘طوخ اُؾبهحاأل

 

  :635ا٠ُ ّجبٛ   6359ثزلأد ٖٓ ّٜو رْو٣ٖ اُضب٢ٗ أأُغبٍ اُيٓب٢ٗ: 

 

 

 اُلهاٍخ كوٝٗ
 

 عالقة العادات والتقالٌد  والوضع االقتصادي بالزواج المبكر 

 ثر الزواج المبكر على ظاهرتً التسرب من المدراس للفتٌات المتزوجات و ظاهرة الطالق المبكر أ 

  مستقبال    البدنٌة والنفسٌة  الزواج مبكرا  على صحة الفتاةتأثٌر 

 

 

 لهاٍخآُٜ٘غ٤خ 
 

كٝاد أُٜ٘ظ أ ٟؽلأ ٢ٛ ج٤ب٤ٗخٍزأ ٍزٔبهادأد ٜٓ٘غ٤خ ٓزؼلكح رزٔضَ ك٢ كاٝأرؼزٔل اُلهاٍخ اُؾب٤ُخ ػ٠ِ 

ٖٓ  ًواٙثبألٝ أُلز٤بد ٓزيٝعبد ثؼٔو ٓجٌو  عزٔبػ٢ ُؼ٤٘بد ػْٞائ٤خ ك٢ ٓل٣٘خ ثـلاكأَُؼ األ ٕ أا٢ٌُٔ , 

ٝعٚ ِٛت أٍئِخ ٝؿ٤وٛب ٖٓ كٝاد اُجؾش ٣ٝزٌٕٞ ٖٓ ٓغٔٞػخ ٖٓ األأؽل أ ٛٞ اُن١ ٍزج٤بٕاألفالٍ 

ّقبٓ ٓٞٙٞع اُجؾش عَ رغ٤ٔغ أُؼِٞٓبد ٖٓ األأأُؼِٞٓبد ٝمُي ٖٓ 
:

ٝٓوبثالد ٓغ هٚبح ٝثبؽض٤ٖ 

ٛوح ٝؽٖوٛب ٖٓ ًبكخ صبه اُظبأٍجبة ٝأُِٞهٞف ػ٠ِ ؽٞاٍ اُْق٤ٖخ ك٢ ثـلاك عزٔبػ٤٤ٖ ك٢ ٓؾبًْ األأ

كز٤بد ريٝعٖ ك٢ ػٔو ٓجٌو  ًٝنُي كهاٍخ اُؾبُخ ُضالس 33عزٔبػ٤ب , هب٤ٗٞٗبً , ٗل٤َبً  ٕٝؾ٤بً ( أاُغٞاٗت ) 

عزٔبػ٢ ٝاُوب٢ٗٞٗ اُزبثؼخ ُغٔؼ٤خ َٗبء ثـلاك ك٢ ٓ٘بٛن اٌُواكح هّبك األٍزٔبع ٝألٖٓٔ ٣ورلٕ ٓواًي األ

 ٤ٖٓ ٝٓل٣٘خ اُٖله  33ٝاأل

ٛو٣وخ ُلهاٍخ ٝؽلح ٓؼ٤٘خ ٓضَ ٓغزٔغ ٓؾ٢ِ أٝ أٍوح أٝ هج٤ِخ أٝ ْٓ٘ؤح ٕ٘بػ٤خ أٝ ٝكهاٍخ اُؾبُخ ٢ٛ  

ٍزغالء ع٤ٔغ عٞاٗجٜب ٝاُقوٝط ثزؼ٤ٔٔبد ر٘طجن ػ٠ِ اُؾبالد أفل٤ٓخ كهاٍخ رل٤ِ٤ٖخ ػ٤ٔوخ ثـ٤خ 

ٓٞٙٞع ٓلوك أُٔبصِخ ُٜب, ٝهل أِٛن ػ٤ِٚ اُلو٤َٕٗٞ ٖٓطِؼ أُٜ٘ظ أُٞٗغواك٢, ٣ٝوٖل ثٚ ٕٝق 

.ثبٍزلبٙخ
6
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 وٌكٌبٌدٌا , الموسوعة الحرة
2
http://hamdisocio.blogspot.com/2010/06/blog-post_248.html 
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 أُلب٤ْٛ ٝأُٖطِؾبد 
 

 

 

 

 

 كول ػوكزٚ أُبكح اُضبُضخ : 5898َُ٘خ  ٤577خ اُؼواه٢ ههْ اُيٝاط ك٢ هبٕٗٞ األؽٞاٍ اُْقٖ

) ٛٞ ػول ث٤ٖ اُوعَ ٝأٓوأح رؾَ ُٚ ّوػبً ؿب٣زٚ أْٗبء هاثطخ ُِؾ٤بح أُْزوًخ ٝاََُ٘ ( 3 
7

 

 

٣ٌٕٞ أؽل ٛوك٤ٚ أٝ ًالٛٔب كٕٝ ٍٖ اال٤ِٛخ اُوب٤ٗٞٗخ أ١ أًٔبٍ اُضبٓ٘خ ٛٞ اُيٝاط اُن١ اُيٝاط أُجٌو : 

ػْو ٖٓ اُؼٔو 3
8

 

 

ؽلٛٔب اٝ ًالٛٔب كٕٝ اَُٖ اُوب٢ٗٞٗ أٛٞ اُؼالهخ اُوبئٔخ ث٤ٖ ّق٤ٖٖ  ُزؼو٣ق االعوائ٢ ُِيٝاط أُجٌو :ا

ؽل اُطوك٤ٖ اٝ ًالٛٔب  ك٢ كٝه أٝهل ٣ٌٕٞ ؿ٤و ٤ٜٓؤ ُٚ ثل٤ٗبً اٝ ٗل٤َبً  ٝؿ٤وٛب ُٖـو اَُٖ ًٕٝٞ ُِيٝاط 

 ؽوط اُلزواد اُؼٔو٣خ اُز٢ ٣ٔو ثٜب االَٗبٕ 3أأُواٛوخ ٝٛٞ ٖٓ 

 

ٖٓ أعَ أعجبهٙ ػ٠ِ  أفو ْقٔ ثؤٍزؼٔبٍ أٍب٤ُت اُٚـٜ ػ٠ِ ّقٔاًُواٙ : ٛٞ إٔ ٣وّٞ اُيٝاط ثبأل

3 اُزيٝط ٖٓ ّقٔ ال٣وؿت ثبُيٝاط ٓ٘ٚ
53

 

 

 اُوبٕو : عٔغ هبٕوٕٝ ٝهٖو 

 ٝ هٖو ة/هٖو ػٖ ٍْ كبػَ ٖٓ هٖو أ

ٓب ألٗٚ ؿ٤و ِٓزلذ َُِٔؤُخ اُز٢ أاُوبٕو ك٢ االٕطالػ : " اُغبَٛ اُوبٕو ٛٞ ًَ عبَٛ ٓؼنٝه  ثغِٜٚ 

٣غَٜ ثٜب اٝ ألٗٚ ِٓزلذ ٌُ٘ٚ ؿ٤و هبكه ػ٠ِ ٓؼوكزٜب  "
55
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  1121لسنة  188. قانون األحوال الشخصٌة العراقً رقم 
1

 43. صفحة  4112تأمٌم العزاوي , التشرٌعات المتعلقة بحقوق المرأة والعنف القائم على اساس النوع االجتماعً ,: بغداد 
11

 42فسه , صفحة .تأمٌم العزاوي  , المصدر السابق ن
11

 12, صفحة  4112مٌسة عبد داود الموسوي , زواج القاصرات اسبابه واثاره االجتماعٌة وسبل معالجته ) دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة بغداد ( , بغداد 
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 اُغبٗت ا٤ُٔلا٢ٗ

 

 كهاٍخ ؽبُخ

 

 اُؾبُخ اال٠ُٝ :
 

ك٢ ٤ُِخ  ىكبك٢ ً٘ذ ٓورجٌخ ٝفبئلخ علاً ٝٓ٘ؼذ ىٝع٢ ٖٓ االهزواة ٢٘ٓ , أٍزؼبٕ ىٝع٢ ثؤفٞارٚ األًجو 

,  ثْؼخعجو٢ٗٝ ػ٠ِ فِغ ص٤بث٢  ٝه٤لٝ ٣ل٢٣  ٝهل٢ٓ  ُزجلأ ؽ٤بر٢ اُيٝع٤خ ثطو٣وخ ٛٔغ٤خ أ ُالر٢أٓ٘ٚ  ٍ٘بً 

ِٛٚ أٝريا٣لد أُْبًَ ٓغ ىٝع٢ ٕٝجؾذ  ًض٤وح اُجٌبء أػب٢ٗ ٖٓ ًٞاث٤ٌ ٝإٔجؾذ أثؼل ٛنٙ اُؾبكصخ 

هٍبُٜب أٝٛب هبّ ٝاُل١  ثؤفنٗغجذ ٛلِخ أ٢ ؽبَٓ ٝ٘ٗأًزْلذ أ٢ِٛ ٝأٝهبُٞ ػ٢٘  ٓغ٘ٞٗخ كؼلد ا٠ُ ٓ٘يٍ 

 ا٠ُ ٝاُل اُطلِخ

 ٢ٗ  ؽوٓذ ٖٓ ًَ ؽن ٖٓ ؽوٞه٢  ك٢ اُؾ٤بح ٝرطِوذ ٛالم فِؼ٢ُْ ٝاُؾيٕ ألػب٢ٗ ٖٓ  األإٔجؾذ ثؼلٛب أ

3 

هٔذ ؽ٤ش ؽلٟ ٕل٣وبر٢  , أهّبك ػٖ ٛو٣ن ٍزٔبع ٝاألذ ُٜب ٍٔؼذ ثٔوًي األأُؼبٗبح اُز٢ رؼوٙثؼل 

ّ  ثي٣بهح أُوًي , ٝثؼل عَِبد ٓززب٤ُخ ٓغ اُجبؽضخ األ هّبك ٢ُ اُلػْ ٝاأل  عزٔبػ٤خ  ثلأد ؽبُز٢ رزؾَٖ ٝهل

(  ٚ ػٞك ا٠ُ كهاٍز٢ )عوثذ اُيٝاط ٝكِْذ ث٤إٔ أاُو٤بّ ثؼَٔ ٢َ٘٣ ٓبرؼوٙذ ُٚ كلٌود ٚ ػ٤ِإ  ٝ

3ؤفن ؽوٜب  (٣ٓظِٜٔب ٝ ٚكاكغ ػٖ أُوح الٕ ٓغزٔؼ٘أإ إجؼ ٓؾب٤ٓخ ) اه٣ل ٝار٠٘ٔ 
56

 

 

 اُؾبُخ اُضب٤ٗخ :

 
فٞا٢ٗ ً٘ذ اُٞؽ٤لح ٝاُٖـ٤وح ث٤ْٜ٘ ُْ ٣ٌٖ ٛ٘بى ٖٓ ٣َزط٤غ اُجوبء أفٞار٢ ٝأثؼل ٝكبح ٝاُلر٢ ٝىٝاط ًَ 

ك٢ اُج٤ذ فالٍ اُٜ٘به كؤفن٢ٗ ٝاُل١ ا٠ُ ث٤ذ عل١ هبئالُ ٢ُ " هػ اىٝعظ ألٍٝ هَٔخ رغ٤ظ " ٝثبُلؼَ  ٓؼ٢

ٍ٘خ , ػبَٛ ػٖ اُؼَٔ ٝٓلٖٓ  63ٛنا ٓبؽَٖ ؽ٤ش ُىٝعذ ا٠ُ اٍٝ ٖٓ رولّ ُقطجز٢ ٝٛٞ هعَ ٣ٌجو٢ٗ ة

٠ االٕ ٝٛٞ ٤َ٣ئ اٛلبٍ ؽز 7ٗغجذ ٓ٘ٚ أ ٝٛوك١ ٖٓ اُج٤ذ ,٣وّٞ ثٚوث٢ ٝاٛبٗز٢ اُؾجٞة أُقلهح ػ٠ِ 

هبّ  ٗلبم ػ٢ِ ٝػ٠ِ اث٘بئ٣ٝ٢ٔز٘غ ٖٓ األ , ًٔب اٗٚ ٣غجو٢ٗ ػ٠ِ ٓؼبّورُٚ  بً ٓؼبِٓزْٜ ٣ٝٚوثْٜ ٓض٢ِ رٔبٓ

 !اٛلبٍ  7ٓؼ٢ ٗب ٝأثطوك١ ٓضِٔب ٣لؼَ ػبكحً كوعؼذ ا٠ُ ث٤ذ ا٢ِٛ ٌُٖٝ ٛنٙ أُوح ؽ٢ِٔ صو٤َ 

لؼَ مٛجذ ا٠ُ ُوبء اُجبؽضخ ك٤ٚ ؽ٤ش ٝثبُك٢ ٓ٘طوز٢ ٍزٔبع ٝاالهّبك ٖٓ ثؼ٘ اَُ٘ٞح ٍٔؼذ ثٔوًي األ

صْ هبٓذ ثؤهّبك١ ا٠ُ ٓؾب٤ٓخ أُوًي اُز٢ ٕلهذ ػول ىٝاع٢ ثبُٔؾٌٔخ اٍزٔؼذ ٢ُ ٝكػٔز٢٘ ٗل٤َبً 

ٕجؾٞا ػجئبً صو٤الً ػ٠ِ ٝاُل١ أٝالك١ اُن٣ٖ ُِؾلبظ ػ٠ِ ؽوٞه٢ اُْوػ٤خ ٝاُؾٍٖٞ ػ٠ِ ٗلوخ ٢ُ ٝأل

هبٓخ ٜٓوعبٕ فبٓ ثبُؼ٘ق ٙل أُوأح كطِجذ ؤٍٔؼذ ٜٓ٘ب ث ا٢ٗ , ًٔبأُو٣٘ ٝ اُؼبَٛ ػٖ اُؼَٔ إالً 

ٓضب٢ُ إ ال ٣وؼٖ ك٤ٔب أرٌٖٔ ٖٓ ا٣ٖبٍ ٕٞر٢ ُِلز٤بد أُٞهٞف ػ٠ِ أَُوػ ُِزٌِْ ػٖ رغوثز٢ ؽز٠ أٜٓ٘ب 

 ٝهؼذ ك٤ٚ 3
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  4112جمعٌة نساء بغداد , الزواج المبكر واالثار المترتبة علٌه ) دراسة فً مدٌنة الصدر( , بغداد 
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 اُؾبُخ اُضبُضخ :
 

 57ٕ ٤ٌُ ُل٣ٚ ث٘بد ٣ٌِٖٔ رؼ٤ِٜٖٔ , صْ ثؼٔو اُـ أُلهاٍخ ثؾغخ أ٠ِ روى عجو٢ٗ ٝاُل١ ػأ 55ك٢ ػٔو اُـ 

ِٛٚ أٛبٗخ  ٓغ أٖٓ ٙوة ٢ٝ هبّ ثٔقزِق ٕ٘ٞف اُؼ٘ق رغبٛاُن١ هوثبئ٘ب , أؽل أعجو٢ٗ ػ٠ِ اُيٝاط ٖٓ أ

 3 ٢ ١ رؼبٛق ٓؼأاُن٣ٖ ُْ ٣جلٝا 

وث٢ ٝٛوك١ , كجلأ ث٤ٌُٚ اث٘ٚ ُ  ٢ثؤٕ اُن١ ك٢ ثط٘اُيٝع٤خ ٝ ثبُق٤بٗخ ٢٘ رٜٔأػ٘لٓب ؽِٔذ ٓ٘ٚ  ٢ٗأؽز٠ 

٢ِٛ ؽلس ٢ُ اعٜبٗ ٗز٤غخ ؽبُز٢ اُ٘ل٤َخ أُزوك٣خ ٓٔب عؼَ أٗب ك٢ ث٤ذ أ٢ِٛ , ٝأؽز٠ هعؼذ ا٠ُ ث٤ذ 

عٜبٗ ٓجبّوح ً ٣طِت ٢٘ٓ اُوعٞع ُج٤ذ اُيٝاط ثؾغخ إ ٍجت أٌُِْخ اال ٝٛٞ اُطلَ هل ٝاُل١ ثؼل األ

 ! أٍُوٜ

ٍٝ أث٘ز٢ ٓ٘ن أٛنا أُوح ؽو٢٘ٓ ٖٓ  ٌُ٘ٚ ؽز٠ ُٝلد ُ ٓوح صب٤ٗخ هعؼذ ٓغجوحً ا٠ُ ث٤ذ ىٝع٢ ٝؽِٔذ ٓ٘ٚ

ٗب ػ٠ِ كواُ اُٞالكح ٝهبّ ثزط٤ِو٢ ثلٕٝ ث٤بٕ االٍجبة ؽبهٓبً ا٣ب١ ٖٓ ًبكخ أك٢ ٛنٙ اُؾ٤بح ٝ ب٣ّٞ ُٜ

 ث٘ز٢ 3أؽوٞه٢ ٝاٜٛٔب ؽو٢ ثوإ٣خ ٝروث٤خ 

هبٓذ اُجبؽضخ ٍزٔبع ٝاالهّبك اُزبثغ ُغٔؼ٤خ َٗبء ثـلاك هلّ ٢ُ اُلػْ االعزٔبػ٢ ٝألٕ ػِٔذ ثٔوًي اأثؼل 

االعزٔبػ٤خ ٝاالكاه٣خ ثؤهّبك١ ا٠ُ ٛو٣ن أًبٍ كهاٍز٢ ثؤٍزؾٖبٍ ٓٞاكوخ ُلٝا٢ٓ ك٢ اؽلٟ أُلاهً ٝاٗب 

االٕ أًِٜب ثبُلؼَ ) ؽز٠ اؽَٖ ّٜبكح رل٤ل٢ٗ ُٖٔ اًجو (3
57
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  4112داد , فٌلم دمٌة , بغداد جمعٌة نساء بغ 
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 أُزورجخ ػ٠ِ اُيٝاط أُجٌو االصبه االعزٔبػ٤خ 
 

خ ٝصوبك٤خ ٝك٤٘٣خ ٍجبة رو٤ِل٣العجبه١ ٓٞعٞك ك٢ اُؼل٣ل ٖٓ أُغزٔؼبد ٝٛٞ ٣ٔبهً ألأُٔجٌو اٝ أُيٝاط إٔ أ

 :فبٛئخ ٗنًو ٜٓ٘ب  ؽغظ ٖٓهزٖبك٣خ ٝٛٞ ظبٛوح ٙبهح رَزٔل ٓجوهارٜب أٝ

 

 .ن الزواج ٌقع بٌن طرفٌن لتقوٌة اواصر العالقة بٌن عائلتٌهما أي أستمرار العالقات بٌن العائالت : أ

عائلة : العدٌد من المجتمعات التقبل بقاء المرأة العازبة وتعتبرها عار على العائلة مما لحفاظ على شرف الأ

 .ٌدعوهم لتزوجٌها فً اقرب فرصة ممكنة 

نها تعتبر مقٌاس لشرف العائلة ألفتاة قبل الزواج ان تكون عذراء حٌث ألحفاظ على العذرٌة : ٌشترط فً أ

 وحسن تربٌتها كما انه سبب لغالء مهرها .

هكذا خطأ ممكن ان ٌؤدي بالفتاة الى القتل غسال  قوع وذلك تجنبا  لوطار الزواج : أجتناب الحمل خارج أ

 للعار 

ٌ  لحل الودي لألأ غتصب وضحٌته الزواج ببعضهما البعض فرض على الم  غتصاب : فً كثٌر من المجتمعات 

 غتصاب الواقع على الفتاة !ً لألوٌعتبر كـ حل مرض

لعوامل التً تدفع لزواج الصغٌرات حٌث ٌفرض ذووها مهورا  أ أهم العامل االقتصادي منلفقر : ٌعتبر أ

 عالٌة على المتقدم للزواج .

 12لخوف من سلوك الفتاة : ان تسلك الطرٌق الغٌر صحٌح فً التعارف وتكوٌن الصداقات وغٌرها .أ

 

 ىٝاط اُوبٕواد ٢ٛٝٓب ك٢ اُؼوام ك٤ٌٖٔ رِق٤ٔ اٍجبثٚ ثضالصخ ػٞآَ هئ٤َ٤خ رئك١ ا٠ُ أ

 ) اُؼبَٓ اُل٢٘٣ , ػٞآَ اعزٔبػ٤خ ٝصوبك٤خ , ػٞآَ اهزٖبك٣خ ( 

 

ُضوبك٤خ اُز٢ أعزٔبػ٤خ ٝىٓبد ٓزؼلكح ٗز٤غخ ُِزـ٤واد األأٍوح ك٢ ٛنٙ اال٣بّ رزؼوٗ ُزٖلػبد ٝإ األ

ُؼبئِخ أُلٌٌخ اُز٢ ٣َٞكٛب اُْوبم أًٔب رؼل ٍوح اُؾل٣ش  , ٣ؼزجوٛب اُجؼ٘  ّل٣لح اُٞٛؤح ػ٠ِ ٗظبّ األ

كَٚ ٝٛنا ٣٘زظ ػ٘ٚ اط آالً ك٢ رـ٤٤و ؽ٤برٜب ٗؾٞ األُيٝأٝاُٖواع ٝأُْبًَ ث٤ئخ ْٓغؼخ ُِوبٕو ػ٠ِ 

 3 عزٔبػ٢صبه ػ٠ِ اُغبٗت األاٌُض٤و ٖٓ األ

 

 : ٣ٌٖٔ رِق٤ٔ ٛنٙ االصبه ثـ

 لعنف ضد الزوجة أ 

 لتفكك العائلً أ 

 لطالقأ 

 لتعلٌم أ 
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 . جمعٌة نساء بغداد , المصدر السابق نفسه 
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 ٙل اُيٝعخ : اُؼ٘ق

 

ٍبً أ" ا١ كؼَ هبئْ ػ٠ِ  ح ثؤُٗٚ أػالٕ اُؼب٢ُٔ ُِوٚبء ػ٠ِ اُؼ٘ق ٙل أُو٣ؼوف اُؼ٘ق ًٔب ٝهك ك٢ األ

مٟ اٝ ٓؼبٗبح ع٤َٔخ اٝ ع٤َ٘خ اٝ ٗل٤َخ ُِٔوأح ثٔب ك٢ مُي إٔ ٣٘غْ ػ٘ٚ أؾزَٔ اٝ ٣ُ  ُغٌ٘ ٣٘غْ ػُ٘ٚ أ

ُؾوٓبٕ اُزؼَل٢ ٖٓ اُؾو٣خ ٍٞاء اٝهغ مُي ك٢ اُؾ٤بح اُؼبٓخ اٝ أًواٙ اٝ اُزٜل٣ل ثؤهزواف مُي اُلؼَ اٝ األ

ُؼ٘ق أٌّبٍ ٓزؼلكح ٖٓ أهرٌبة أُلزبح هل ٣ٌٕٞ ْٓغؼبً ػ٠ِ أاُقبٕخ " ٝٛجوبً ُٜنا اُزؼو٣ق كؤٕ ٕـو ٍٖ 

 59ٙلٛب ثٔب ك٢ مُي اُؼ٘ق اُجل٢ٗ ٝاُغ٢َ٘ 3

 

 , ُ٘ل٤َخأ: ُؼ٘ق ظبٛوح ٓؼولح رلفَ ك٤ٜب ٝرزْبثي ػلح ػٞآَ ٜٓ٘بأٝرؼل ظبٛوح 

ػب٤ُٔخ  ُؼ٘ق ظبٛوحأٝظبٛوح ,  , اُؼوك٤خ ٝؿ٤وٛب ٤َُب٤ٍخأهزٖبك٣خ , الأ,  عزٔبػ٤خألا,  ُٞهاص٤خأ,  ُؼو٤ِخأ

 3دُؼ٘ق ك٢ ًض٤و ٖٓ أُغبالأٝهل ٣ٔبهً  , ُلٍٝ اُـ٤٘خأُ٘ب٤ٓخ ًٔب ك٢ أُلٍٝ أر٘ٔٞ ك٢ 

 اُُٞل أٝ ع٤ٔؼْٜ, ٝفبٕخُيٝط, أٝ أُيٝعخ أٝ أػزلاء ػ٠ِ ٍوح ثبألؽ٤ش هل ٣جلأ كافَ األ

 ك٢ ِٓؼت اٌُوح, ٝاُْبهع أػزلاء ػ٤ِٜب ثبُٚوة, ًٔب هل ٣ٔبهً ك٢ ُٔوأح ثبألأٍبءح ا٠ُ األ

 ٝك٢ أٓبًٖ اُزغٔؼبد اُجْو٣خ ٝك٢ اَُغ333ٕٞ ٝهل ٣ٔبهً ث٤ٖ اُلٍٝ ٝأُغزٔؼبد أٝ ث٤ٖ

 هزٖبك٣خ3 ىٓبد األْٓ, ٝكافَ أُغزٔغ اُٞاؽل ٝث٤ٖ اُطٞائق أُقزِلخ ٝك٢ أٝهبد األاأل

  ٓ  و٤ٙخ رٌٔ ًَ أُغزٔؼبد اُؼوث٤خ ٝاُـوث٤خ ػ٠ِ ؽل ٍٞاء, ًٔب هلكبُؼ٘ق ظبٛوح 

 ُٜنٙ اُظبٛوح, كبُؼ٘ق ٙل أُوأح ًضو رؼوٙبً أٚ ًَ كئبد أُغزٔغ, ٝرؼل أُوأح ٣زؼوٗ ُ

 إٔ ؽلرٜب رقزِق ٖٓ ٓغزٔغ ا٠ُ آفو ًٔب رقزِق ظبٛوح ٓٞعٞكح ك٢ ًَ ثِلإ اُؼبُْ اال

 عزٔبػ٢ ٝالٓوًيٛب األ ٣ٔ٘غ اُؼ٘ق ٙل أُوأح ال ٝ ال ٓٞاعٜزٜبأٌّبٍ ٓوبٝٓزٜب ٝٝرزلبٝد 

 :5.هزٖبك١ أٝ ا٤َُب٢ٍ أٝ اُل3٢٘٣عزٔبػ٢ ٝاألٝٙؼٜب األ ػٔوٛب ٝال

 

 

 ٖٓ اٌّبٍ اُؼ٘ق أُٞعٚ ٙل أُوأح :

 

  العنف الجسدي 

 ًالعنف النفس 

 ًالعنف الجنس 

 العنف االقتصادي 

 ًالعنف القانون 

  المجتمعًالعنف 

 ًالعنف السٌاس 

  ً12العنف الثقاف 
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 11كرٌم محمد حمزة , الزواج المبكر للفتٌات  , ص 
12

, متوفر فً الرابط : )  4زٌنب بوقاع , العنف ضد المرأة فً الجزائر , ص

http://www.genderclearinghouse.org/upload/Assets/Documents/pdf/91Algeria.pdf ) 
12

متوفر فً الرابط : )  4114سوسن شاكر مجٌد , اشكال العنف الموجه ضد المرأة , الحوار المتمدن ,

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=305486 ) 

http://www.genderclearinghouse.org/upload/Assets/Documents/pdf/91Algeria.pdf
http://www.genderclearinghouse.org/upload/Assets/Documents/pdf/91Algeria.pdf
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=305486
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=305486
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 اُزلٌي اُؼبئ٢ِ  :

 

 ٛلبُٜب 3أٛلبٍ ال٣ٌَْ فطواً ػ٤ِٜب كوٜ ثَ ٣ٌَْ فطواً ػ٠ِ ُيٝعخ ُِؼ٘ق ٓغ ٝعٞك األأؼوٗ ٕ رُ أ

ظٜود اؽلٟ اُلهاٍبد إ ٓٞهق أُٜنا  د رلٌي االٍوح اُؼ٢ِ٘ اٝ اٌُبٖٓ ,ؽل ٓئّواأكٚالً ػٖ ًٞٗٚ 

ّ , ٣ٝجلٝ إ ة اٝ ُألُألٗؾ٤بى ُؼ٘ق ٙل ىٝعزٚ ٣زواٝػ ث٤ٖ األأُيٝط ك٤ٜب أٔبهً ُز٢ ٣ُ أُِؾظبد أث٘بء ك٢ األ

صبه اُؼ٘ق ػ٠ِ االث٘بء ٤ِْٜٓ ُِؼيُخ ٝكولإ أثبئْٜ , ًنُي كؤٕ ٖٓ أُِؼ٘ق ٖٓ عبٗت أالث٘بء ٣زؼوٕٙٞ ا٣ٚبً 

ُو٤ْ أ٣زؼِْ ٝ ٣َزلفَ  اُطلَا٤ُْٜخ ٝأُْبػو اُؼلٝا٤ٗخ ٝرواعغ رؾ٤ِْٖٜ اُلها٢ٍ كٚالً ػٖ ؽو٤وخ إ 

ٍَٜ ُؼ٘ق ٛٞ اُطو٣ن األأاُز٢ رَٞك ك٢ اٍورٚ , ٝؽ٤ٖ ٣ٔبهً اُؼ٘ق ػ٠ِ ٗؾٞ َٓزٔو كؤٗٚ ٣ؼزول إ 

 57كَٚ ُِزؼبَٓ ثلالً ٖٓ اُؾٞاه ٝاُزَبٓؼ 3 ٝاأل

 

 ٗٞاػٚ ٢ٛ  :أ٤ُٚ ٖٝٓ أُجبؽض٤ٖ أُن١ رقزِق هإ٣خ أُزلٌي اُؼبئ٢ِ ٝأٗٞاع ٓزؼلكح ٖٓ ٛ٘بى أ

ُيٝعخ ؽ٤برْٜ ٌُٖ ؽ٤برْٜ و أُزوطغ ؽ٤ش ٣ؼبٝك أُيٝط ٝأُٜغ٣زْ ك٢ ؽبالد األٗلٖبٍ ٝأ اُغيئ٢ :ُزلٌي أ

 فو الرَزو٤ْ ك٢ ٓضَ ٛنٙ اُؾبالد ٝرجو٠ ٜٓلكح ٖٓ ٝهذ أل

ٍو٣خ ثبُٔٞد ُؾ٤بح األأُٞاُل٣ٖ ػٖ أؽل أُن١ ٣ؾلس ثلولإ أعزٔبػ٢ : ٠َٔ٣ٝ اُزلٌي اُل٤ي٣و٢ ُٝزلٌي األأ

 َُغٖ 3بٍ اٝ أُطالم اٝ أاٝ أُٜغو اٝ األٗلٖ

ؽل أٗزؾبه اٝ هزَ أُيٝع٤خ ثبُطالم اٝ رؾطْ اُؾ٤بح اُؼبئ٤ِخ ثٔٞد اٝ أُؼالهبد أٗزٜبء ؤُزلٌي ا٢ٌُِ : ٣زْ ثأ

 اُيٝع٤ٖ اٝ ٤ًِٜٔب ٓؼبً 3

خ أَُزٔوح ًٝنُي ُقالكبد اُيٝع٤أُٔ٘بىػبد ٝأُزلٌي اُ٘ل٢َ : ٣ٝؾلس ك٢ اُؼبئِخ اُز٢ ٣َٞكٛب عٞ ٖٓ أ

 58الفو٣ٖ 3ػلّ أؽزواّ ؽوٞم أ٤ْ٣غ ك٤ٜب 

 

ُطالم ك٢ ٓغٌِ اُوٚبء أٍجبة اُوئ٤َخ ُِزلٌي األٍو١ ؽَت ٓب ث٤٘زٚ ٍغالد ُٔجٌو أؽل األأُيٝاط أ٣ؼل 

ُٖؾخ اُغ٤َ٘خ أُلؼَ ٖٓ فالٍ ري٣ٝلٖٛ ثق٤بهاد ُِزؼ٤ِْ ٝفلٓبد أاألػ٠ِ", كاػ٤خ اُلز٤بد أُزيٝعبد ثـ" 

ا٠ُ" ٓؼبُغخ األٍجبة اُغنه٣خ  َت ٍجَ اُؼ٤ِ", ٍبػ٤خً ٝاإلٗغبث٤خ ٝأُٜبهاد ٝاُلوٓ أُ٘بٍجخ ٌُ

ٝ ُلز٤بد أأٗزوبٓ ٖٓ ه٤ٔخ ُغٌ٘ أٝ األأئْ ػ٠ِ ٗٞع آُز٤٤ٔي اُوأ, ثٔب ك٢ مُي  ٌُبٓ٘خ ٝهاء ري٣ٝظ األٛلبٍأ

هزٖبك١ ُألٍوح ك٢ اُؼوام ـ عزٔبػ٢ ٝاألٝأظٜود ٗزبئظ أَُؼ األ ٝاُضوبك٤خ" اُل٤٘٣خ ُزجو٣وادأُلوو أٝ أ

ُٔزيٝعبد ٣زيٝعٖ كٕٝ ٍٖ أُلز٤بد أ% ٖٓ 65إ   6336ؽٖبء ك٢ ػبّ اُغٜبى أُوًي١ ُأل ُن١ ٗلنٙأ

 58-59ُلز٤بد ث٤ٖ إٔ أَُٔؼ أ%3 ًٔب ث٤ٖ 59روله ثـ  5886ٝ  6338ػٞاّ أٍ٘خ, ًٝبٗذ ك٢  58اُـ

ّٖ أًضو ػوٙخ ُِٞكبح أص٘بء اُؾَٔ أٝ اُٞالكح ثٔور٤ٖ ثبُو٤بً ا٠ُ اَُ٘بء اُالر٢ رزواٝػ بهٖٛ ث٤ٖ اػٔ ٍ٘خ ٛ

ٍ٘خ ٢ٛ أهَ َٗجخ ٖٓ اُلز٤بٕ اُؼية ثلبهم  58-59َٗجخ اُلز٤بد اُؼبىثبد ك٢ ٍٖ   ٕأٍ٘خ, ٝ 68ٝ 63

 .ٗوطخ ٓئ٣ٞخ, ٣ٝؼيٟ مُي ا٠ُ اُيٝاط أُجٌو ُِلز٤بد ك٢ اُؼوام 58

اُن١ أعواٙ  6355ظٜود ٗزبئظ أَُؼ أُزٌبَٓ ُألٝٙبع اإلعزٔبػ٤خ ٝاُٖؾ٤خ ُِٔوأح اُؼواه٤خ َُ٘خ أٝ

  %66ٍ٘خ, ٝؽٞا٢ُ  59َُ٘بء أُزيٝعبد ريٝعٖ ثؼٔو كٕٝ أ% ٖٓ 9ؽٖبء إ ٜبى أُوًي١ ُألُغأ

 363 57ريٝعٖ كٕٝ ٍ٘خ 

ُغنٝه  أأُزٔبٌٍخ أُؼبئِخ هل ر٘ؼٌٌ ثٌَْ ٍِج٢ ػ٠ِ أُغزٔغ , كبُؼبئِخ أ٤ٜٗبه أٍجبة أُئك٣خ ا٠ُ ألٕ اأ

ٝعٞع ٝعَٜ ٝرْوك ٝثنُي ر٘له ك٤ٚ اُغ٘ب٣بد العزٔبػ٤خ ٖٓ كوو أكبد رٌٕٞ ٓغزٔؼبً ٓزٔبٌٍبً روَ ك٤ٚ ا٥

, كل٢ ًض٤و عواّ , ٝاُؼبئِخ اُٜي٣ِخ اُز٢ رَٞكٛب اُقالكبد ٝأُْبًَ رؼٌٌ ٍِج٤بد ًض٤وح ع أُغزٔغ ٝاأل

ّ ٓزلوبٕ ك٤ٔب ث٤ٜ٘ٔب ٓ٘ن اُجلا٣خ آب ثَجت اُيٝاط اُوَو١ اٝ ػلّ اَٗغبؽ٤بٕ ٣ٌٕٞ اُيٝعبٕ ؿ٤و ٖٓ األ
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 22كرٌم محمد حمزة , الزواج المبكر للفتٌات , ص 
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 111مٌسة عبد داوود , ص 
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, متوفر فً الرابط  4114تقرٌر لوزارة المرأة , سلمى خفاجً , وكالة كوالٌس االخبارٌة , بغداد 

=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimluTyysnKhttp://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd
AhXG6CwKHQ2VAvAQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kawalies.com%2Fpdf.php%3Fid%3D117&usg=AFQjCNF

JGkh21eGzjUm_FR9W8i8FDesDYg ) 

http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimluTyysnKAhXG6CwKHQ2VAvAQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kawalies.com%2Fpdf.php%3Fid%3D117&usg=AFQjCNFJGkh21eGzjUm_FR9W8i8FDesDYg
http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimluTyysnKAhXG6CwKHQ2VAvAQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kawalies.com%2Fpdf.php%3Fid%3D117&usg=AFQjCNFJGkh21eGzjUm_FR9W8i8FDesDYg
http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimluTyysnKAhXG6CwKHQ2VAvAQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kawalies.com%2Fpdf.php%3Fid%3D117&usg=AFQjCNFJGkh21eGzjUm_FR9W8i8FDesDYg
http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimluTyysnKAhXG6CwKHQ2VAvAQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kawalies.com%2Fpdf.php%3Fid%3D117&usg=AFQjCNFJGkh21eGzjUm_FR9W8i8FDesDYg
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 ًِٝٔب ىاكد اُقالكبد ًِٔب رؼولد آٞه اُؼبئِخ ٝٛنا ٣ئك١ ا٠ُ هِخ اُزواثٜ  ُؼٔو ,اُيٝع٤ٖ اٝ افزالكٜٔب ثب

 21ٝكولإ االؽزواّ ٝاُزلبْٛ أُزجبكٍ ث٤ٖ ع٤ٔغ اكواك اُؼبئِخ 3

 

 اُطالم :

 

ٕ رؼ٤ِ ك٢ ظِْ ٝرؼَق , أأٓوأح روجَ  ٌٖ الرٞعل ا١آوأح إ ٣طِن ػ٤ِٜب ُوت ) ٓطِوخ ( ُٝ ال رو٣ل ا١

ٜٓبر٘ب ؽ٤ش ًبٗٞا ٣وٕٙٞ ثبُظِْ ٝأُؼبِٓخ ا٤َُئخ ٖٓ هجَ اُوعَ أٗؾٖ ٗؼ٤ِ ك٢ ػٖو عل٣ل ٤ٌُ ًؼٖو 

فو ُوبٕٗٞ اُن١ ٣ٔ٘غ اٍبءح اُٞاؽل ُألأُؾو٣بد ٝأٗؾٖ ٗؼ٤ِ ك٢ ظَ  ثَ ًبٕ ٓغوك اُجٞػ ثٚ ٣ؼزجو عو٣ٔخ 3

  3ٛو٣ن َٓلٝك ٝرو٣ل اٗوبم ٗلَٜب كوٜ 3 ام ِٛجذ أُوأح اُطالم ٣ؼ٢٘ مُي اٜٗب ِٕٝذ ا٠ُ 

ػ٠ِ َٗجخ ٛالم ك٢ اُؼبُْ أٍجبة اُطالم ٛٞ اُيٝاط ك٢ ٍٖ ٓجٌوح ٝهل ٝعل إ أعٔغ اُجبؽضٕٞ إ ٖٓ ث٤ٖ أ

 66ػبٓبً 3 57هل ٝهؼذ ػ٘لٓب ًبٕ ٍٖ اُيٝاط ثبَُ٘جخ ُِلز٤بد اهَ ٖٓ 

 

, ؽ٤ش 57أُطِوبد ٖٛ كٕٝ ٍٖ  أَُ٘بء% ٖٓ 86ٝٝكن اؽٖبءاد ْٗورٜب اَُٞٓو٣خ ٤ٗٞى كؤٕ ٓب َٗجزُٚ 

هزٖبك٣خ كٚالً ػٖ ريا٣ل َٗجخ ىٝاط د اُطالم ال٤ٍٔب رلبهْ األىٓبد األٍغَ اُؼوام اهرلبػبً ًج٤واً ك٢ ؽبال

ر٘ز٢ٜ ثلَْ اُؼالهخ اُيٝع٤خ ٣ٌٕٝٞ ٤ٖٓوٛب اُطالم , ٝثِؾ ٓغٔٞع ؽبالد  اُوبٕواد ٝاُز٢ ؿبُجبً ٓب

% ؽ٤ش 63ٌِّذ ؽبالد اُطالم ٜٓ٘ب  رالصخ ٓال٤٣ٖ ؽبُخ , اًضو ٖٓ 6359 – 6337اُطالم ٝاُيٝاط ٖٓ 

 67ؽبُخ ٛالم , ٛنا ًِٚ ٓغ رٖبػل ظبٛوح اُؼ٘ق ٙل اَُ٘بء ٝاُز٢ رلكؼٜٖ ا٠ُ ِٛت اُطالم 3  :95

 

هزٖبك١ ٝٓب رؼب٤ٗٚ اُؼٞائَ ٖٓ اػجبء ُِٔؼ٤ْخ كزؼٔل ا٠ُ ٜٛٔب اَُجت األأٍجبة أإ ُِيٝاط أُجٌو ػلح 

ٍٝ اال ٤ٔٛخ ػٖ اَُجت األأفو اُن١ ال٣وَ هزٖبك١ , اٝ اَُجت األاأل ءٖٓ ٛنا اُؼتري٣ٝظ اُلز٤بد رقِٖبً 

د ثؼل ثِٞؿٜٖ اٝ ؽز٠ هجَ ُزوب٤ُل اُز٢ رؼزٔل ك٢ ثؼ٘ اُؼبئالد ُزي٣ٝظ اُلز٤بد اُٖـ٤واأُؼبكاد ٝأٝٛٞ 

 ؽ٤ٖ ٍِج٤برُٚ  ك٢ٍوح ك٢ ٝهذ ٓجٌو أال أصبه ا٣غبث٤خ ُٚ ٍٟٞ ر٣ٌٖٞ كؤٕ ٣غبث٤خ صبه األ, آب ػٖ األاُجِٞؽ 

ػز٘بء أٝثؾبعخ ا٠ُ هػب٣خ ٝ ٍوح أؿ٤و ٤ٜٓئخ ُز٣ٌٖٞ  ْٛ أصو إ اُلزبح ٗلَٜب رٌٕٞ هبٕوأ٣ٌٖٔ رِق٤ٖٜب ثـ 

ٝثبُزب٢ُ كؤٜٗب رؼ٤ِ كٝه أُواٛوخ ٓغ  ! ٛلبٍأٝالك ك٢ ؽبُخ ر٣ٌٖٞ أػز٘بء ثيٝط اٝ األك٤ٌق رَزط٤غ 

ُٔجٌو ٍججبً ك٢ اُطالم أُجٌو ٌُٖٝ ٗلذ إ رٌٕٞ أُيٝاط أم٣ٜٝب , ًٔب ػلد ٓ٘يٍ ىٝعٜب ثلٍ إ رؼ٤ْٚ ك٢ 

ًَ اُطالهبد ٍججٜب اُيٝاط ٓجٌواً ٌُٖٝ َٗجخ الثؤً ثٜب روك ا٠ُ أُؾبًْ اُؼواه٤خ ًلػبٟٝ ٛالم ًبٕ 

 " ىٛوح ٍبُْ ؽَٖ " اُجبؽش االعزٔبػ٢ االهلّ ك٢ ٓؾٌٔخ اُج٤بع3اُي٣غبد ك٤ٜب ٓجٌواً 

 

 

 اُزؼ٤ِْ :

 

مًبء ٓئٛالرٚ االثلاػ٤خ ٝثنُي ٣ٌٕٞ االَٗبٕ ؿب٣خ ك٢ مارٚ ك٤ٖجؼ ا٤ٍُِٞخ أٓٞاٛجٚ ٝرؼِْ اُلوك ٣ؼ٢٘ رطٞه 

ٝأُ٘لزؼ رلزؼ أُْٔ٘ٞك ثنارُٚ َٗبٕ ٛنا األ , ٗزبع٤خ ُِٔغزٔغ ُٝؾ٤بح االَٗبّٕل كؼب٤ُخ ُز٤ُٞل اُوٞح األاأل

 ث٘بء ك٢ اُزؼ٤ِْ ٝاألًبَٓ ٛٞ ٝؽلٙ ٣َزط٤غ إ ٣ْبهى ثٖٞهح كؼبُخ ك٢ ٕ٘غ اُز٤ٔ٘خ ُٜٝنا ًَ ٓب اٍزٔو 

٤ٔٛخ اُزؼ٤ِْ اال أْ ٖٓ ُٔغزٔغ أُؾ٢ِ , ٝػ٠ِ اُوؿٝإِٞا اُزؼ٤ِْ ثَٔزٟٞ ػب٢ُ ًبٕ ُنُي اصوٙ ك٢ ر٤ٔ٘خ ا

إ ٛ٘بى ثؼ٘ اُؼبكاد ٝاُزوب٤ُل اُز٢ ٓبرياٍ  ر٤َطو ػ٠ِ ٍِٞى االكواك ٝاُز٢ ٣ٌٖٔ إ رٌَْ ػبئن آبّ 

ٗٚ إ ٣ئك١ ا٠ُ اُؾوٓبٕ ٖٓ اُزؼ٤ِْ ٝػلّ ٓٞإِزٚ ٝمُي ر٤ٔ٘خ أُغزٔغ ٢ٛٝ اُيٝاط أُجٌو ٝاُن١ ٖٓ ّؤ

كٌوح إ أٌُبٕ أُ٘بٍت ُِلزبح ٛٞ اُج٤ذ الٕ ٛج٤ؼخ اُزْ٘ئخ االعزٔبػ٤خ ؿوٍذ ك٢ امٛبٕ االثبء ٝاالٜٓبد 

ك٢ اُزؼ٤ِْ ٝٛنا ٖٓ ّبٗٚ إ ٣ئصو ٍِج٤بً ك٢ ػ٤ِٔخ اُز٤ٔ٘خ لاهً اٝ االٍزٔواه كاػ٢ ُنٛبثٜب ا٠ُ أُ ٝال

ثٔضَ ٛنٙ اُؼبكاد ٝككؼٜب ا٠ُ اُيٝاط أُجٌو ؽبٍ ثِٞؿٜب ٣زورت ػ٤ِٚ ثوبء ٤خ ٝمُي الٕ اُزَٔي االعزٔبػ

٤ٓبد ٝرل٢ٗ َٓزٟٞ اُٞػ٢ ُل٣ْٜ ًَٝ مُي ٣٘ؼٌٌ ػ٠ِ روث٤زٜٖ ُالٛلبٍ ٖٝٓ ٛ٘ب كؤٕ ػلّ ٜٓبد آاأل
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ىاء ٌٓبٗخ أُوأح أُِ٘ظوح اُزو٤ِل٣خ اُزو٤ًي ػ٠ِ رؼ٤ِْ اُلز٤بد ٝككؼٜٖ ا٠ُ اُيٝاط أُجٌو ٣وعغ رب٤ًل 

ٌٓبٜٗب اُج٤ذ ٝظ٤لزٜب االٗغبة بٕوح اُز٢ روٟ ك٢ االٗض٠ ٓقِٞهخ ٙؼ٤لخ عزٔبػ٢ رِي اُ٘ظوح اُوٝكٝهٛب األ

 24ٝروث٤خ االث٘بء 3

ُْ  %(67( ا١ ثَ٘جخ رووة ٖٓ )738) ٓغٔٞع اُؼ٤٘خ اُجبُؾ( كزبح ٖٓ 78إ )ًٔب مًو ك٢ كهاٍخ ٍبثوخ 

ٖ   %(66ثبُٔلهٍخ ٓوبثَ ) ٣ِزؾوٖ إالً  ٖ   اُزؾو ُلهاٍخ ثَجت اُيٝاط ٝٓب ٣زورت ػ٤ِٚ ٖٓ أ ٝروً

 25َٓئ٤ُٝبد 3
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 صبه اُوب٤ٗٞٗخ أُزورجخ ػ٠ِ اُيٝاط أُجٌوا٥

 

 26ٍأُؼلاُؼواه٢  ؽٞاٍ اُْق٤ٖخ( ٖٓ أُبكح اَُبثؼخ ٖٓ هبٕٗٞ األ5ّزوٛذ اُلووح )أ

( 6( ٝ )5ٜٗب ك٢ أُبكح اُضبٓ٘خ ك٢ كوور٤ٜب )أاال  , اُضبٓ٘خ ػْوحًٔبٍ أ٤ِٛخ اُيٝاط, ٝ أُؼول اُيٝاط رٔبّ  

٤ِٛزٚ أما صجزذ ُٚ أ ٕ ٣ؤمٕ ثٚإٔ ٣طِت اُيٝاط, ُِوب٢ٙ أًَٔ اُقبَٓخ ػْوح ٖٓ اُؼٔو, أُٖٔ  عبىد "أ

ما إٔ ٣ؤمٕ ثيٝاط ٖٓ ثِؾ اُقبَٓخ ػْوح ٖٓ اُؼٔو أٝهبث٤ِزٚ اُجل٤ٗخ ٝثؼل ٓٞاكوخ ٤ُٝٚ اُْوػ٢, ُِٝوب٢ٙ 

 . اُجِٞؽ اُْوػ٢ ٝاُوبث٤ِخ اُجل٤ٗخمٕ رؾو٤ن ػطبء األٙوٝهح هٖٟٞ رلػٞ ا٠ُ مُي "  ٣ْٝزوٛ أل ٝعل

٤ِٛخ ُِيٝاط اُؼوَ ػزجو ّوٛ رٔبّ األإٔ أُْوع اُؼواه٢ هل أػالٙ ٗوٟ أٖٝٓ فالٍ اُزله٤ن ا٠ُ اُٖ٘ٞٓ 

ًَٔ اُقبَٓخ ػْوح كِِوب٢ٙ ٓز٠ ٓب صجزذ أيٝاط ٖٓ اُؽبُخ ِٛت  كٍٜٞزض٘بء األٓب أ,  ًٔبٍ اُضبٓ٘خ ػْوحأٝ

 ٕ ٣ؤمٕ ُٚ ثبُيٝاط 3أ٤ِٛخ ٛبُت اُيٝاط ٝهبث٤ِزٚ اُجل٤ٗخ ٝٓٞاكوخ ٤ُٝٚ أُٚ 

 

 

 27اُؼواه٢ 3  ( ٖٓ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد 6, 5( ف )  768ًٔب ٖٗذ أُبكح ) 

ٍِطخ  ) ٣ؼبهت ثبُؾجٌ ٝثبُـوآخ أٝ ثؤؽلٟ ٛبر٤ٖ اُؼوٞثز٤ٖ ًَ ٓٞظق أٌِٝٓق ثقلٓخ ػبٓخ أٍزـَ

ٝظ٤لزٚ ك٢ ٝهق أٝ رؼط٤َ ر٘ل٤ن األٝآو اُٖبكهح ٖٓ اُؾٌٞٓخ أٝ أؽٌبّ اُوٞا٤ٖٗ ٝاألٗظٔخ أٝ أ١ ؽٌْ أٝ 

ّٞ أٓو ٕبكه ٖٓ أؽلٟ أُؾبًْ أٝ ٖٓ أ٣خ ٍِطخ ػبٓخ ٓقزٖخ أٝ ك٢ رؤف٤و رؾ٤َٖ األٓٞاٍ أٝ اُوٍ

ٓب٠َٔ٣ ) ا٤َُل ( ثؼول ىٝاط  ؽ٤ش ػبُغذ ٛنٙ أُبكح ثلوو٣زٜب ؽبالد ه٤بّ ثؼ٘(ٝٗؾٞٛب أُووهح هبٗٞٗبً 

ثؤٗٚ ٣ؼبهت ثبُؾجٌ ٝاُـوآخ أٝ أؽلٟ ٛبر٤ٖ اُؼوٞثز٤ٖ ًَ ٓٞظق أٝ ٌِٓق ثقلٓخ ػبٓخ ٝؽ٤ش اُوبٕواد 

إٔ ٓب٣طِن ػ٤ِٚ ) ا٤َُل ( ٛٞ ٌِٓق ثقلٓخ ػبٓخ ألٗٚ ٣زٔزغ ثٖلخ فج٤و ك٢ اُوٚب٣ب اُْوػ٤خ ٝٓ٘ؼ ٛنٙ 

 768ٓضَ ٛنا اُقج٤و ) ا٤َُل ( ٣وغ رؾذ ٛبئِخ ؽٌْ أُبكح )  ٝثبُزب٢ُ كؤٕ 28اُٖلخ أٍز٘بكاً ُوبٕٗٞ اُقجواء

 ( ٣ٌٖٝٔ رؾو٣ي كػٟٞ عيائ٤خ ٙلٙ 3

كبُيٝاط أُجٌو ُألٗبس ٣ٔضَ ٌّالً ٖٓ أٌّبٍ اُؼ٘ق أُٞعٚ ٙل أُوأح ؽ٤ش رزؾَٔ اُلزبح اُٖـ٤وح 

ؽلٝصٜب ٢ٛٝ ؿ٤و أَُئ٤ُٝخ ػٖ أْٗطخ ػل٣لح رزورت ػ٠ِ أهبٓخ ػالهخ ىٝع٤خ ُْ ٣ٌٖ ألهاكرٜب كفَ ك٢ 

٣بً ػ٠ِ رؾَٔ رجؼبد ٛنٙ اُؼالهخ , ٖٝٓ أُالؽع أٗٚ ٖٓ اُٖؼٞثخ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ ٓئِٛخ ٗل٤َبً أٝ عَل

أؽٖبئ٤بد ٓٞصٞم ك٤ٜب رٔبٓبً ك٤ٔب ٣قٔ اُيٝاط أُجٌو ؽ٤ش إٔ أؿِت اُؾبالد الرَغَ ٝؿ٤و ه٤ٍٔخ ٓٔب 

 3ٍ٘خ  58ؾذ ػٔو ك٢ ٝعٞك هله ث٤َٜ ٖٓ أُؼِٞٓبد ؽٍٞ اُؾبالد اُز٢ رٌٕٞ ر٣زَجت 
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 و :ُوبٕٗٞ اُغؼلو١ ػ٠ِ اُيٝاط أُجٌفطٞهح ا

( اُز٢ ر٘ٔ :5كبُجِٞؽ ؽَت أُبكح ) ُغؼلو١ ىٝاط اُوبٕواد ٝ اُوبٕو٣ٖ٣ُج٤ؼ ْٓوٝع هبٕٗٞ األؽٞاٍ ا

ؽلٟ أًَٔ فَٔخ ػْو ٍ٘خ ٛال٤ُخ ػ٘ل اُنًٞه اٝ رؾون أٍ٘ٞاد ٛال٤ُخ ُإلٗبس ٝ 8ًَٔ أػ٠ِ إٔ اُجبُؾ 

 .صجبد ثِٞؽ اُنًوأاُؼالٓبد اُجل٤ٗخ أُؼزٔلح ُلٟ كوٜبء ا٤َُِٖٔٔ ك٢ 

ٕٗٞ ال٣زؼبهٗ ٓغ اُلٍزٞه هزواػ ٝى٣و اُؼلٍ ؽَٖ أُْو١ اَُبثن  ُْٔوٝع هبإٔ أٝػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ 

ٍال٢ٓ, اال اٗٚ ك٢ ماد اُٞهذ ٣زؼبهٗ ٓغ ؽٌبّ اُل٣ٖ األأ١ هبٕٗٞ ٣زؼبهٗ ٓغ أاُن١ هك٘ ٍٖ  اُؼواه٢

, اُز٢ رَب١ٝ ث٤ٖ اُؼواه٤٤ٖ كٕٝ ر٤٤ٔي ٛبئل٢ اٝ ػوه٢ اٝ 68(58ؽلٟ ٓٞاك اُلٍزٞه ٢ٛٝ أُبكح اُـ)أ

 .ٓنٛج٢

 

رلبه٤خ ٤ٍلاٝ اُقبٕخ ثؾوٞم أُوأح, ػ٘لٓب أؽٞاٍ اُغؼلو٣خ ٣قبُق هبٕٗٞ األ ٝأًل فجواء ٝٓقزٖٕٞ إ "

اُز٢ ٍبٝد  73ٖٓ اُلٍزٞه اُؼواه٢ 58د ك٢ ٍٖ اُزبٍؼخ ٝٛنا ٓقبُق ُِٔبكح عبى اُوبٕٗٞ ىٝاط اُوبٕواأ
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 4112الدستور العراقً لسنة 

 إٔ األصبه اُوب٤ٗٞٗخ أُزورجخ ػ٠ِ اُيٝاط  أُجٌو ٢ٛ ٗلَٜب األصبه اُوب٤ٗٞٗخ أُزورجخ ػ٠ِ ىٝاط اُجبُـ٤ٖ ٖٓ

 ؽ٤ش ٝعٞك ػول ىٝاط ٝٛٞ ٣ضجذ اُواثطخ اُيٝع٤خ ث٤ٖ اُيٝع٤ٖ أٝ ثؾٌْ هٚبئ٢ ثزٖل٣ن ػول اُيٝاط أما ٝهغ

 رضجذ ؽوٞم اُيٝعخ ٝكوبً ُِْوٝٛ اُزب٤ُخ ك٢ ػول اُيٝاط ٝٓولاه أُٜو أُؼغَ ٝأُئعَفبهط أُؾٌٔخ ٝثبُزب٢ُ 

 ًٔب ٣زورت ؽن اُ٘لوخ ُِيٝعخ ػ٠ِ اُيٝط ٝأ٣ٚبً ٣زورت صجٞد َٗت األٝالك ا٠ُ ٝاُل٣ٜٔب 3

 ًٔب مًو اُوب٢ٙ ٖٓ ٝعٜخ ٗظوٙ ا٠ُ إٔ األٍجبة اُز٢ رلكغ األٛب٢ُ ا٠ُ ري٣ٝظ ث٘برْٜ ثٜنا اُؼٔو ٢ٛٝ

 هِن األَٛ ػ٠ِ ٤ٖٓو اُج٘ذ , ٝٙغ أُغزٔغ اُؾب٢ُ , ؽبُخ ا٤ُزْ أٝ اُطالم ث٤ٖ اُيٝع٤ٖ , أٍجبة )

 أعزٔبػ٤خ ٝأهزٖبك٣خ , كَْ اُلها٢ٍ , اُؼبكاد ٝاُزوب٤ُل ( 3

 58:8َُ٘خ  77( ٖٓ هبٕٗٞ أُواكؼبد أُل٤ٗخ ههْ   6ف  737ًٔب أّبه اُوب٢ٙ ا٠ُ ٗٔ أُبكح ) 

) أما ىٝط ؿ٤و األة ٝاُغل اُٖـ٤وح ٌُِقء ٝثٜٔو أُضَ ٝثِـذ كؤفزبهد ٗلَٜب ثبُجِٞؽ ِٝٛجذ كَـ ػول اُيٝاط  

ٝاُزلو٣ن ث٤ٜ٘ٔب ٝث٤ٖ ىٝعٜب ٝأهبٓذ اُج٤٘خ ػ٠ِ كػٞاٛب كزؾِٜب ا٤ٔ٤ُٖ ثبُٖلخ اُزب٤ُخ ) ٝهللا أ٢ٗ أفزود ٗل٢َ ٝهذ 

ؽبُخ روك ا٠ُ أُؾبًْ ّٜو٣بً ًؾغخ ٙوٝهح هٖٟٞ  ُِيٝاط   ( 595ثِٞؿ٢ ( , ًٔب مًو اُوب٢ٙ ثؤٕ ٓب٣وبهة ٖٓ ) 

 " 3"ٍؼل ٓؾٔل ػجل اٌُو٣ْ" اُوب٢ٙ األٍٝ  ٓؾٌٔخ األؽٞاٍ اُْق٤ٖخ اٌُوؿ

 

 

 ( ٍ٘خ ٣ؾن ُْٜ اُيٝاط ثْوٛ رؾون ٙوٝهح هٖٟٞ ُِيٝاط ٝٓٞاكوخ ٢ُٝ األٓو  59أما ثِؾ اُيٝع٤ٖ ػٔو ) 

 ٣ٝزْ أؽبُزْٜ ا٠ُ كؾٔ ٛج٢ ُِزؾون ٖٓ اُٖؾخ اُجل٤ٗخ 3 

 ( ٍ٘خ ٣ؾن ُْٜ اُيٝاط ثٔغوك ٓٞاكوخ ٢ُٝ األٓو ٣ٝزْ أؽبُزْٜ ُِلؾٔ اُطج٢ 3 59ٝأما أًَٔ اُيٝع٤ٖ ػٔو )  

 ًٔب مًو اُوب٢ٙ ثؤٕ األصبه أُزورجخ ػ٠ِ اُيٝاط أُجٌو ٢ٛ ًضوح اُطالم , ٤ْٓواً ا٠ُ إٔ اُوبٕٗٞ ال٣ؼبهت  

 يٝعخ أُزيٝعخ ك٢ ػٔو ٓجٌو أٗٔب ٣ؾبٍ اُيٝط ا٠ُ اُزؾو٤ن ك٢ ؽبُخ ػول اُيٝاط فبهط أُؾٌٔخ  3 اُ 

 ًٔب ث٤ٖ ثؤٕ اُؾٍِٞ ُزو٤َِ ظبٛوح اُيٝاط أُجٌو ٢ٛ رٞػ٤خ اُ٘بً ثٔٚبه اُيٝاط ثٜنا اُؼٔو ثبألٙبكخ ا٠ُ كوٗ  

هب٢ٙ ٓؾٌٔخ األؽٞاٍ اُْق٤ٖخ ك٢ ثـلاك اُغل٣لح " ػوٞثخ ػ٠ِ هعَ اُل٣ٖ ) ا٤َُل ( ٢ُٝٝ األٓو 3 " ٓغ٤ل ٓؾَٖ ػ٢ِ "  

. 
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القانون منع خروج المرأة اال مع محرم  ان, ٤ْٓواً ا٠ُ  ث٤ٖ اُؼواه٤٤ٖ ٖٓ ؽ٤ش اُل٣ٖ ٝأُؼزول ٝأُنٛت

راء أشكالٌة تعدد المراجع الجعفرٌة التً قد ٌكون أ، كما ان هناك  وهذا الٌنسجم مع سٌاق الحرٌة الفردٌة

 .مع القانون بهذا القانون لٌست بذات التوافق االخرٌن

 

كثر من نصف المواد مقتبسة من الفقه أفٌه  8191لسنه  811حوال الشخصٌه النافذ رقم قانون األ ان "

، لهذا ممكن ان تكون هناك  الجعفري، سواء فً الطالق او الزواج او التفرٌق او الوصٌة والمٌراث

 ." انون النموذجً بدل من الغائهتعدٌالت على هذا الق

 

 القانونً الدولً بشأن الزواج : األطار 

  من العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة على حق الرجل  3 – 32تنص المادة

فتنص على  2 – 32والمرأة أبتداء من بلوغ سن الزواج فً تزوٌج وتأسٌس أسرة ، أما المادة 

 اال ٌنعقد أي زواج اال برضا الطرفٌن المزمع زواجهما رضاءا  كامال  ال أكراه فٌه . 

 

  أتفاقٌة الرضا بالزواج والحد األدنى لسن الزواج التً عرضتها الجمعٌة العامة للتوقٌع والتصدٌق

للزواج والقضاء وقد كلفت هذه األتفاقٌة حرٌة األختٌار  81:3( نوفمبر  7بقرارها المؤرخ فً ) 

 على زواج األطفال .

 

   تحظر األتفاقٌة التكمٌلٌة ألبطال الرق وتجارة الرقٌق واألعراف والممارسات الشبٌهة بالرق أٌا

من األعراف والممارسات التً تتٌح الوعد بتزوٌج أمرأة أو تزوٌجها فعال  دون أن تملك حق 

صً علٌها أو ألسرتها أو ألي شخص أخر أو ألبوٌها أو للوالرفض ولقاء بدل مالً أو عٌنً ٌدفع 

أي مجموعة أشخاص أخرى أو منح الزوج أو أسرته أو قبٌلته حق التنازل عن زوجته لشخص 

 أخر لقاء ثمن أو عوض أخر أو أمكان جعل المرأة لدى وفاة زوجها أرثا  ٌنتقل الى شخص أخر . 

 

  وألزمت أتفاقٌة القضاء على جمٌع أنواع التمٌز ضد المرأة ) سٌداو ( الدول األطراف على أن

تتخذ جمٌع التدابٌر المناسبة للقضاء على التمٌز ضد المرأة فً كافة األمور المتعلقة بالزواج 

 31وبوجه خاص تضمن على أساس المساواة بٌن الرجل والمرأة . والعالقات العائلٌة 
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 نة الصدر . . جمعٌة نساء بغداد , أسماء جمٌل رشٌد , العوامل المرتبطة بظاهرة الزواج خارج المحكمة واألثار المترتبة علٌه دراسة مٌدانٌة فً مدٌ



 

 
19 

 

 

 صبه اُٖؾ٤خ أُزورجخ ػ٠ِ اُيٝاط أُجٌوا٥

 
 

عزٔبػ٤خ ٝرؼوف اُٖؾخ ثؾَت ٓ٘ظٔخ اُٖؾخ اُؼب٤ُٔخ ) أرؼزجو اُٖؾخ ؽبُخ رٌبَٓ ثل٤ٗخ ٝػو٤ِخ ٝٗل٤َخ ٝ

هرجبٛ ػلّ أَُبٝاح أٗغبث٤خ ثَجت اُزٔزغ ثبُؼبك٤خ اُغَل٣خ ٝاُ٘ل٤َخ ( ثٔؼ٠٘ رؾ٤َٖ اُٖؾخ فبٕخ األ

ثٖؾخ أُوأح ٝاُلٞاهم ثؾَت اُ٘ٞع االعزٔبػ٢ اُز٢ رئصو ك٢ ٕؾخ ٝهكبٙ أُوأح ٖٓ فالٍ ٓواؽَ ؽ٤برٜب 

هرجبٛ ث٤ٖ اُلوو ٕٝؾخ أُوأح ؽ٤ش ٣ؼَٔ اُلوو إٔ ٛ٘بى ػالهخ أهجَ اُٞالكح ٝثؼلٛب , ٖٝٓ اُغل٣و ثبُنًو 

ٝٛنا ٣ئصو ػ٠ِ اُٖؾخ االٗغبث٤خ ُٜب ٣ٝؼوٜٙب ٍٝٞء اُزـن٣خ ػ٠ِ رل٢ٗ َٓزٟٞ ٕؾخ اُلزبح اُوبٕوح 

ٓواٗ أُزؼلكح , كبُوػب٣خ اُغ٤لح ُِٔوأح ٓ٘ن ٛلُٞزٜب رَبػلٛب ػ٠ِ اُ٘ٔٞ ٝرؾ٤ٜٔب ٖٓ االٕبثخ ُأل

 76ٓواٗ اُقط٤وح 3ثبأل

 

ٝ  59ػٔبهٖٛ ث٤ٖ أاَُجت اُوئ٢َ٤ ُِٞكبح ث٤ٖ اُلز٤بد اُالر٢ رزواٝػ  رؼل أُٚبػلبد ٖٓ اُؾَٔ ٝاُٞالكح

 77بً ك٢ اُجالك ماد اُلفَ أُ٘قل٘ ٝأُزٍٜٞ ػبٓ 58

بكح ٓب ٣ئك١ اُيٝاط أُجٌو ا٠ُ اُؾَٔ أُجٌو ٝاُقٖٞثخ اُؼب٤ُخ , ػالٝح ػ٠ِ مُي اُلز٤بد اُالر٢ ٣زيٝعٖ ػ

ٍوح ُزغ٘ت رقبم هواهاد ٕؾ٤خ ٛبٓخ , ٓضَ ٓٔبهٍخ ر٘ظ٤ْ األأك٢ ٍٖ ٕـ٤وح ػبكح ٓب ال٣ٌٖ هبكهاد ػ٠ِ 

ٙؼبف ألٕ ٣ٔزٖ أؽزٔبالً ثٔولاه فَٔخ أًضو إٔ اُلز٤بد كٕٝ اُقبَٓخ ػْوح أاُؾَٔ ؿ٤و أُوؿٞة ثٚ , ًٔب 

ٍجبة رزؼِن ثبُؾَٔ ٝاُٞالكح ٓوبهٗخ ثبَُ٘بء اُالر٢ ك٢ اُؼْو٣٘بد ٖٓ اُؼٔو ٝهل الرٌٕٞ أُواٛوبد أٖٓ 

ًِٖٔ ٖٗٔٞٛ اُغَل١ ٝهل ٣ؼب٤ٖٗ ٖٓ ٍٞء أ اُؾٞآَ ٝال٤ٍٔب ٖٓ اُوطبػبد االًضو كوواً ك٢ أُغزٔغ هل

١ أ اُزـن٣خ ٝٛٞ ٓب ٣ي٣ل ٖٓ فطٞهح أُٚبػلبد اُز٢ رَزِيّ هػب٣خ ٛج٤خ ثٔب ك٢ مُي ٗبٍٞه اُٞالكح )

 78ٕ رل٢ٚ ا٠ُ ٌٍِ اُجٍٞ ٓلٟ اُؾ٤بح (أاُزٔيهبد اُلاف٤ِخ اُز٢ ٣ٌٖٔ 

 به اُٖؾ٤خ ُِيٝاط أُجٌو ثـ ٣ٌٖٔ رِق٤ٔ االص

 

 .م القاصر على األالمبكر الزواج  ثرأ

 على الجنٌن .الزواج المبكر ر ثأ

 صو اُيٝاط أُجٌو ػ٠ِ االّ اُوبٕو : ا

 

 رؾزبط اُلزبٙ أُواٛوخ ا٠ُ رـن٣خ ٓزٞاىٗخ رَبٗل اُ٘ٔٞ اَُو٣غ ُغَٜٔب , ٝرِج٢ ًبكخ

 ؿ٤و إٔ ٓب٣ؾلس ك٢ اُؼبكح اُجوٝر٤٘بد ٝاُل٤زب٤ٓ٘بد ٝؿ٤وٛبٓزطِجبد اُ٘ٔٞ اُغَل١ ٖٓ 

 اُٖـ٤واد ًض٤واً ٓب ٣زيٝعٖ ك٢ ٍٖ ٓجٌوح ٓٔب ٣ِو٢ ػ٠ِ أعَبٜٖٓٛٞ إٔ 

 اٙبك٤بً ٗز٤غخ اُؾَٔ اُن١ ٣زطِت ثؾل مارٚ رـن٣خ أكَٚ , رل٢ ثؾبعخ اُؾبَٓ ػجئبً 

 (3 )ؽٍٞ ٍٖ ًَ ٖٓ اُيٝط ٝاُيٝعخ ػ٘ل ىٝاعٜٔب ٝاُلوم ث٤ٖ ػٔو٣ٜٔب ,ٝاُغ٤ٖ٘ 

 ٢ٛٝ ٓلبعؤح اُٞؽْ ٝرئك١ أُلبعؤح اُز٢ ٣زِوبٛب عَْ أُواٛوخ أُزيٝعخ

 روثي ػ٤ِٔخ خ ك٢ عَل اُٖـ٤وحا٠ُ اؽلاس رـ٤واد ك٤َُٞٞع٤خ ٝٛو٤ٗٞٓ ٝاُؾَٔ

 اُ٘ٔٞ ٝرئصو ػ٠ِ اُٖؾخ اُؼبٓخ ػ٠ِ أُلٟ أُزٍٜٞ ٝاُط٣َٞ , ؽ٤ش رؾلس ٛنٙ

 اُزـ٤واد ٝاُٚـٞٛ اُز٢ ٣زؼوٗ ُٜب اُغَْ ك٢ كزوح رٌٕٞ أُواٛوخ ك٤ٜب ك٢ أّل

 ٝؿناءٛب 3اُؾبعخ ا٠ُ االٛزٔبّ ثٖؾزٜب 
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 81, ص  4112دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة بغداد ( , بغداد زواج القاصرات اسبابه واثاره االجتماعٌة وسبل معالجته ).مٌسة عبد داود الموسوي , 
33

 ( .4111للمغرب والعراق )  PAPFAM.جداول خاصة من اعداد 
32

 .2, ص 4113.فرزانة رودي مهدي و شٌماء محمد جواد ابراهٌم , القضاء على زواج االطفال فً المنطقة العربٌة , 
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ٙواه ٕؾ٤خ ٝعَل٣خ ٝٗل٤َخ اُ٘برغخ ػٖ أاهح اُٖؾخ اَُؼٞك٣خ ػٖ ؽلٝس ٞىًْلذ ُغ٘خ ٛج٤خ ربثؼخ ُ

ٙطواثبد ك٢ اُلٝهح أػٚبء أُغبٝهح ُٚ ٖٓ اصبه اُغٔبع 3 ٝثوىٛب رٔيم أُٜجَ ٝاألأىٝاط اُوٖو ٖٓ 

ٕبثخ ثٔوٗ ْٛبّخ اُؼظبّ ٝثَٖ ٓجٌو ٗز٤غخ ٗؤ اٌٌُِ , ىك٣بك َٗجخ األأاُْٜو٣خ ٝرؤفو اُؾَٔ ٝ

أَُزٔو ػ٘ل ؽلٝس اُؾَٔ ٝكوو اُلّ  ٢ءثوىٛب ؽلٝس اُوأٓواٗ ٖٓبؽجخ ُؾَٔ اُٖـ٤واد ٖٓ أٙبكخ ا٠ُ أ

ٗض٣ٞخ اٝ ُؼلّ ٓب ُقَِ ك٢ اُٜوٓٞٗبد األأعٜبٗ ٝاُٞالكاد أُجٌوح ٝمُي عٜبٗ ؽ٤ش ريكاك ٓؼلالد األٝاأل

ٗوجبٙبد هؽ٤ٔخ ٓزٌوهح رئك١ ُؾلٝس ٗي٣ق ٜٓج٢ِ أربهِْ اُوؽْ ػ٠ِ ػ٤ِٔخ ؽلٝس اُؾَٔ ٓب ٣ئك١ ا٠ُ 

ٝاُٞالكح أُجَزوح ) أُجٌوح ( ٝاهرلبع ؽبك ك٢ ٙـٜ اُلّ هل ٣ئك١ ا٠ُ كَْ ١ًِٞ ٝٗي٣ق ٝؽلٝس رْ٘غبد 

 79 ى٣بكح اُؼ٤ِٔبد اُو٤ٖو٣خ ٗز٤غخ رؼَو اُٞالكاد ك٢ اُؼٔو أُجٌو

, كيٝاط اُلزبح هجَ ثِٞؿٜب ٍٖ  آب فجواء ٤ٛئخ األْٓ أُزؾلح ٣وٕٝ إٔ اُيٝاط أُجٌو ٓـبٓوح ؿ٤و ٓؤٓٞٗخ

, ًٔب إٔ إٔؾبة اَُٖ أُجٌوح ك٠ اُيٝاط أًضو رؼوٙبً ُإلؽَبً  اُؼْو٣ٖ هل ٣ؼوٜٙب ُقطو اإلٕبثخ ثبُؼوْ

 :37 ثلزٞه اُؼالهخ اُيٝع٤خ ك٤ٔب ثؼل

 اُلًزٞه ٓؾٔل ؽٔيح  كهاٍخزٔبػ٢  اُز٢ مًود ك٢ ؽَت ثؼ٘ ٓئّواد اُ٘ٞع االع

 ( .:311( وفاة عام ) 18( والدة حٌة )  811,111معدل وفٌات االمهات لكل ) 

 32سنة  81% ( تزوجن قبل سن  32سنة و )  89%(  من النساء تزوجن قبل سن 9,8)

 اصو اُيٝاط أُجٌو ػ٠ِ اُغ٤ٖ٘ :

 

 ٜٛٔب ثٔب ٢ِ٣ :أٛلبٍ ٓزؼلكح ٣زٔضَ صبه ػ٠ِ ٕؾخ األٕ األأ

ّ ٗز٤غخ اُوٖٞه اُؾبك ك٢ اُلٝهح اُل٣ٞٓخ أُـن٣خ ُِغ٤ٖ٘ , ٝاُٞالكح أُجٌوح فز٘بم اُغ٤ٖ٘ ك٢ ثطٖ األأ

ًزٔبٍ ٗٔٞ اُوئز٤ٖ ٝاػزالالد اُغٜبى أٝٓب٣ٖبؽجٜب ٖٓ ٓٚبػلبد ٓضَ هٖٞه ك٢ اُغٜبى اُز٘ل٢َ ُؼلّ 

ػبهبد ٕبثخ ثبُؼ٠ٔ ٝاألٕبثخ ثبَُِْ اُلٓبؿ٢ ٝاأل, ٝى٣بكح األ ا٢ُٜٔٚ , ٝرؤفو اُ٘ٔٞ اُغَل١ ٝاُؼو٢ِ

 77أَُؼ٤خ ٝاُٞكبح ثَجت االُزٜبثبد 3

ًٔب ٣َْٜ ػلك ٖٓ اُؼٞآَ ثٌَْ ٓجبّو ك٢ اُٞك٤بد اُ٘لب٤ٍخ ٝأُوٗ ٝاُؼغي ُلٟ اُوبٕواد ٖٝٓ ٛنٙ 

, اٗؼلاّ كوٓ اُؾٍٖٞ  اُؼٞآَ ٢ٛ : ٍٖ اُلزبح , ػلّ ٗٚغٜب ثل٤ٗبً , ٝٓٚبػلبد االعٜبٗ ؿ٤و أُؤٕٓٞ

ػ٠ِ هػب٣خ اُز٤ُٞل االػز٤بك٣خ , هػب٣خ اُز٤ُٞل ك٢ اُؾبالد اُطبهئخ , ٖٝٓ اُؼٞآَ أَُبٛٔخ االفوٟ ٢ٛ 

 78اُلوو ٍٝٞء اُزـن٣خ ٝاُزؼ٤ِْ 3

ٓواٗ أّ اُوبٕو , رئك١ ا٠ُ ٙطواثبد ٗل٤َخ ٣ٖبة ثٜب ٛلَ األأّبهد ثؼ٘ اُزوبه٣و ا٠ُ ؽٍٖٞ أًٔب 

ٓزغبَٗخ كٚالً ػٖ رؤفو ؿ٤و عزٔبػ٤خ أًزئبة  ٗز٤غخ ٝعٞك اُطلَ ك٢ ث٤ئخ ًبُلٖبّ ٝ ٝاألٗل٤َخ ك٢ اٌُجو 

ٕ أّ اُوبٕو ٗؼلاّ اٝ ٙؼق اُوػب٣خ اُزوث٣ٞخ اُٖؾ٤ؾخ ؽ٤ش ال٣ٌٖٔ ُألأٛلبٍ ٗز٤غخ اُ٘ٔٞ  اُن٢٘ٛ ػ٘ل األ

 83روّٞ ثٞاعجٜب  اُزوث١ٞ رغبٙ اٛلبُٜب 3
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, متوفر فً الرابط :  4111ٌسبب اعراضاً صحٌة خطٌرة على الفتٌات , الرٌاض ناٌف آل حازم , جزٌرة الرٌاض , زواج القاصرات  
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38
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 اُيٝاط أُجٌوصبه اُ٘ل٤َخ أُزورجخ ػ٠ِ ا٥

 
 

ٕ ٛنا اَُٖ ال٣َٔؼ صبه اُ٘ل٤َخ ثَجت ٕـو ٍٖ اُلزبح مُي أل٣زورت ػ٠ِ ىٝاط اُوبٕواد اٌُض٤و ٖٓ األ

ػجبء اٌُج٤وح ٝأَُئ٤ُٝبد اُ٘بعٔخ ػٖ ٛنا اُيٝاط , رزؼِْ اُطلِخ ٓ٘ن ٍوح اٝ هبكهح ػ٠ِ رؾَٔ األأثز٣ٌٖٞ 

ٕ رزؼِْ َٓزِيٓبد اُلٝه ٜٝٓ٘ب إٔ رٌٕٞ ىٝعخ ٝأّ ُٝنُي الثل ُٜب ٖٓ إٔ ٤ٖٓوٛب ٛٞ ؤثلء ؽ٤برٜب ث

ٕ رلهى ا١ كبهم ث٤ٜ٘ٔب ٝؿبُجبً ٓب ٣ٖبؽت أث٣ٞخ ٖٝٓ صْ ٍِطخ اُيٝط ك٤ٔب ثؼل كٕٝ اُقٚٞع َُِِطخ األ

ٌّبٍ ٓزؼلكح ٖٓ اُؼ٘ق اُوٓي١ ٝأُبك١ اُز٢ ر٢ٔ٘ اُزٖٞهاد اُل٤ٗٝخ ُِلزبح ػٖ أمُي اُقٚٞع اٝ رؼيىٙ 

ٝثبُزب٢ُ ٣٘ؼٌٌ مُي ػ٠ِ ٗل٤َخ اُلزبح ثبٜٗب رٖجؼ اله٤ٔخ ُٜب ك٢ ٛنٙ اُؾ٤بح ٝال كٝه ُٜب ؿ٤و اُو٤بّ  مارٜب

 85ثبالػٔبٍ أُ٘ي٤ُخ ٝروث٤خ االٛلبٍ 3
 

 

 ٙواه اُ٘ل٤َخ اُز٢ رزؼوٗ ُٜب اُلزبح اُوبٕو ك٢ اُيٝاط أُجٌو :ٖٓ األ
 

 

  الحرمان العاطفً من حنان الوالدٌن ومن عٌش مرحلة الطفولة التً ٌفترض ان تمر بسالم لتكبر

ستمتاع بهذا السن ٌؤدي عند تعرضها نسانة سوٌة ، لذا فأن حرمانها من األأالطفلة وتصبح 

كتئاب ، لفصام ، األألهسترٌا ، أمراض نفسٌة مثل أرتداد لهذه المرحلة فً صورة ألضغوط الى 

دراك ألزوجٌن ناتج عن عدم أضطرابات العالقات الجنسٌة بٌن أضطرابات الشخصٌة  وأق ، لقلأ

الطفلة لطبٌعة العالقة ، مما ٌنتج عنه عدم نجاح العالقة وصعوبتها وقلق واضطرابات عدم التكٌف 

 نتٌجة المشاكل الزوجٌة وعدم تفهم الزوجة لما ٌعنٌه الزواج ومسؤولٌة االسرة والسكن والمودة 

 كنوع من انواع الهروب   دمان نتٌجة لكثرة الضغوطاأل 

 عراض النفسٌة التً تتراوح بٌن ثار ما بعد الصدمة ) لٌلة الدخلة ( وهً مجموعة من األأ

طفال كتئاب والقلق عند التعرض لمثل هذه المواقف وٌشكل الخوف حالة طبٌعٌة عند األاعراض األ

والغرباء والبعد عن الوالدٌن والذي ٌزول بعد مرحلة ومن هم دون سن البلوغ كالخوف من الظالم 

 البلوغ ، لذلك فأن الخوف وماٌترتب علٌه قد ٌصاحب القاصر اذا تعرضت للزواج فً هذا العمر .

 حتمال حدوثه أٌزٌد من رادي للمهبل لمن هن فً عمر مبكر وهو مرض نفسً ابتداءا  أاالنغالق الال

 الزوج وهً حالة مرضٌة تستدعً التدخل الطبً .الخوف والقلق من الشدة الجسدٌة من 

 

 

   صابتها أحتمال أ) نتٌجة  مراض النفسٌة خالل فترة النفاسصابة ببعض األقابلٌة لأل هناك اٌضا

 83بأمراض نفسٌة قبل الحمل (.

  سرة الزوج أسرة حجم أثار نفسٌة قد تختلف بحسب آسرة الزوج ٌنطوي على أان سكن الفتاة مع

اسرته أفرادها وصلتهم بالزوجة وقد ٌؤدي تذبذب والء الزوج مابٌن زوجته وأومتسوٌات تعلٌم 

جتماعٌة ) حامٌا ( شكال تنعكس على عالقته بزوجته التً ترى فٌه بحكم تنشئتها األأاالبوٌة الى 
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 88مٌسة عبد داود الموسوي , مصدر سابق ص 
24

 مجلة سٌدة سورٌا , مصدر سابق



 

 
22 

ً فً عالقة سرته على حسابها ما قد ٌؤدي الى شرخ نفسأاو ) والٌا  ( ثم تصدم بكونه ٌجامل 

 82الزوجٌن 

  نتحار واالنتحار حٌث الشك بأن الزواج المبكر سباب محاوالت األأكما ٌعد الزواج المبكر سببا  من

ٌسبب مشاكل جمة بسبب افتقار الزوجٌن الى التجربة الحٌاتٌة الكافٌة لمواجهة  31تحت سن الـ 

تؤدي فً النهاٌة الى الطالق او ضغوطات الحٌاة وبالتالً تصطدم الحٌاة الزوجٌة بتحدٌات خطٌرة 

 88االنتحار 
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 كرٌم محمد حمزة , مصدر سابق  , ص 
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االنتحار بٌن النساء والشباب  جرٌدة المستقبل العراقً , فً الٌوم العالمً لمنع االنتحار .. االزمات العاصفة بالبالد .. اخفاقات متوالٌة لوقف تداعٌات

 ( http://almustakbalpaper.net/old/news.php?id=7878, متوفر فً الرابط ) 4114؟! , بغداد 

http://almustakbalpaper.net/old/news.php?id=7878
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 ٝرؾ٤َِ االٍزٔبهاد االٍزج٤ب٤ٗخ  رلو٣ؾ
 

 

 البٌانات االساسٌة 

 (8جدول رقم )

 البٌانات االساسٌة للفتٌات المتزوجات بعمر مبكر :

 العمر الحالً للفتٌات المتزوجات بعمر مبكر

 

 

 

 

 

 

% ٣:3,9ج٤ٖ اُغلٍٝ اػالٙ اُن١ ٣ٔضَ اُؼٔو اُؾب٢ُ ُِلز٤بد أُزيٝعبد ثؼٔو ٓجٌو , إ اَُ٘جخ االػ٠ِ ٢ٛ 

( ٍ٘خ ر٤ِٜب َٗجخ   68 -58رٔضَ اُلز٤بد اُِٞار٢ رزواٝػ اػٔبهٖٛ ث٤ٖ )   633( ٖٓ إَ 565ثؼلك )

( , ٝاهَ 56% ثؼلك )7,9% , آب اَُ٘جخ االفوٟ ٢ٛ  68( ٍ٘خ ام رجِؾ  79 -69رزواٝػ اػٔبهٖٛ ث٤ٖ )

, ٝالٍجبة رورجٜ ثظوٝف ىٝاط اُلز٤بد ك٢ ٛنٙ االػٔبه أُزولٓخ َٗج٤بً ٤ٍٝبر٢  58% ثؼلك 6اَُ٘ت ٢ٛ 

 مًوٛب الؽوب ػ٘ل رؾ٤َِ اػٔبه اُلز٤بد ػٖ اُيٝاط 

 ( 3جدول رقم )

 الزواج دتوزٌع الفتٌات بحسب فئات اعمارهن عن

 لمئوٌةالنسب ا العدد فئات االعمار )بالسنوات(
83-88 817 92.9 

89- 87 12 8:.9 

 %811 311 المجموع

 

( ام رجِؾ َٗجزٜٖ  58- ٣56ظٜو اُغلٍٝ اػالٙ إ اًضو ٖٓ ٖٗق اُلز٤بد هل ريٝعٖ ك٢ ػٔو ٣زواٝػ ث٤ٖ ) 

(, ٝاَُ٘جخ االػ٠ِ رج٤ٖ إ اُلز٤بد  56- 59ك٢ اُلئخ اُؼٔو٣خ ٖٓ )  8:39ٝر٘قل٘ اَُ٘جخ ا٠ُ  9739

ٕـ٤و علاً ا١ ٣زيٝعٖ هجَ اُجِٞؽ ٝٛنا ُل٣ٚ اثؼبك فط٤وح ػ٠ِ أُغزٔغ , ٝٛنا ٣ؼ٢٘ إ اؿِت ٣زيٝعٖ ثؼٔو 

اُؼ٤٘خ ُْ رَٖ ا٠ُ اَُٖ اُن١ اٍزض٠٘ ك٤ٚ اُوبٕٗٞ اُؼواه٢ ّوٛ اال٤ِٛٚ ُِيٝاط ثبرٔبّ اُضبٓ٘خ ػْو ٝاػط٠ 

 ٞم االٛلب3ٍاُوب٢ٙ اُؾن ك٢ ري٣ٝظ اُٖـ٤وح ك٢ ٍٖ اُقبَٓخ ػْو ٝٛنا ٣ٌَْ اٗزٜبى فط٤و ُؾو

 

 

 النسبة المئوٌة العدد الفئات العمرٌة
88–  38 838 :1.9 

39 – 29 81 38 

2: – 8: 88 7 

 1.9 87 فما فوق – 87

 %811 311 المجموع
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 (2جدول رقم )

 توزٌع الفتٌات بحسب فئات اعمار ازواجهن الحالٌة

 النسب المئوٌة العدد الفئة العمرٌة
88–  38 71 29 

39 – 29 11 89 

2: – 8: 81 1.9 

 81 31 فما فوق – 87

 1.9 8 غٌر مبٌن 

 %811 311 المجموع

 

%  ٤ِ٣ٜب 89( ثَ٘جخ  79 – 69ٗالؽع ٖٓ اُغلٍٝ اػالٙ إ اػ٠ِ َٗجخ ُِوعبٍ أُزيٝعٕٞ رزوًي ك٢ كئخ )

كٔب  86( ُِلئبد اُؼٔو٣خ )63% ثؼلك )53% , ٝاَُ٘جخ االفوٟ 79( ثَ٘جخ 68-58اُلئخ اُؼٔو٣خ ٖٓ )

( 5ٍٝ ههْ )% ؿ٤و ٓج٤ٖ , اُغل3,9( ٝاهَ َٗجخ :8-:7ُِلئبد اُؼٔو٣خ ) 58% ثؼلك 8,9كٞم( , ٝ

( ٍ٘خ ٝاُغلٍٝ 68-58ٝاُن١ ٣ٔضَ اُؼٔو اُؾب٢ُ ُِلز٤بد ارٚؼ إ اَُ٘جخ االػ٠ِ الػٔبهٖٛ رزواٝػ ث٤ٖ )

( ٝٛنا ٣ج٤ٖ 79-69% ثبػٔبه رزواٝػ ث٤ٖ )89( ٣ج٤ٖ اُؼٔو اُؾب٢ُ ُالىٝاط اَُ٘جخ االػ٠ِ ٢ٛٝ 7ههْ )

ُؼٔو اُيٝط ٓٔب ٣ئك١ ا٠ُ ٤ٍطورٚ ػ٤ِٜب  إ ٛ٘بُي رلبٝد ث٤ـٖ اػٔبه االىٝاط كؼٔو اُلز٤بد ٕـ٤و ثبَُ٘جخ

 ٝاُزٔبك١ ك٢ كوٗ ٍِطزٚ ٝهل ٣جوه اُيٝط اُؼ٘ق ػ٠ِ اُيٝعخ اُٖـ٤وح ثَجت كبهم اُؼٔو 3 

 

 (8جدول رقم )

 الحالة االجتماعٌة الحالٌة للمبحوثات

 النسب المئوٌة العدد الحالة االجتماعٌة
 9: 821 متزوجة 

 81 21 مطلقة 

 7.9 89 ارملة

 1.9 87 مهجورة او منفصلة

 %811 311 المجموع

 

% آب 9:ٝثَ٘جخ  ٣573الؽع  ٖٓ اُغلٍٝ اػالٙ إ اػ٠ِ ُِؾبُخ اُيٝع٤خ ُِلز٤بد ٢ٛ ٓزيٝعخ ثؼلك 

% ٜٓغٞهح اٝ ٓ٘لِٖٚ 7,9ٖٝٛ كز٤بد ٓطِوبد ,  ٝاَُ٘جخ االفوٟ  77% ٝثؼلك 58اَُ٘جخ االفوٟ ٢ٛ 

% اهآَ , ٝرج٤ٖ اَُ٘جخ االػ٠ِ إ اُلز٤بد اُٖـ٤واد 6,9ثَ٘جخ  59, ٝاَُ٘جخ االف٤وح ػلك  56ٝثؼلك 

أُزيٝعبد ٝإ ًبٗٞا ٣ؼب٤ٖٗ ٖٓ ػ٘ق َِٜٓ ػ٤ِٜٖ ثبٗٞاػٚ كٜٖ ٓزٌَٔبد ثؾ٤برْٜ اُيٝع٤خ ٝال ٣و٣لٕ 

االٗلٖبٍ ػٖ اىٝاعٜٖ ثَجت اُؼبكاد ٝاُزوب٤ُل اُز٢ رؾٌْ أُغزٔغ اُؼواه٢ , اٝ ثوبئٜٖ ٖٓ اعَ اٛلبُٜٖ 

 زٌِٖ ا١ ٓؼ٤َ افو ٍٟٞ اُيٝط كٜٖ ٓبىُٖ ٣ؼ٤ْٖ ٓغ اىٝاعٜٖ 3الٜٖٗ ال٣ٔ
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 (9جدول رقم )

 توزٌع المبحوثات حسب تحصٌلهن الدراسً

 النسب المئوٌة العدد  التحصٌل الدراسً 
 31 81 أمٌة

 33.9 89 تقرأ وتكتب

 31.9 91 ابتدائٌة

 38 83 متوسطة

 8 1 ثانوٌة

 3.9 9 معهد فأعلى

 1.9 8 غٌر مبٌن

 %811 311 المجموع

 

٢ٛٝ اهَ ٖٓ  ٣63زٚؼ ٖٓ اٌَُْ اػالٙ  إ َٗجخ اُـ٤و ِٓٔبد ثبُوواءح ٝاٌُزبثخ ك٢ ػ٤٘خ اُلهاٍخ هل ثِـذ 

, ًٔب  89ثؾَت ٓب ًْلذ ػ٘ٚ أَُٞؽبد اُو٤ٍٔخ  6736اَُ٘جخ ا٤ُ٘ٛٞخ ال٤ٓخ االٗبس ك٢ اُؼوام ٝاُجبُـخ 

ٖٓ اُؼ٤٘خ ٣ؼوكٖ اُوواءح ٝاٌُزبثخ اال اٜٖٗ ُْ ٣زٖٔٔ ا١ ٓوؽِخ  ٣6639ظٜو ٖٓ ااُغلٍٝ اػالٙ إ ٓب َٗجزٚ 

كها٤ٍخ  ٝٛنا ٣ؼ٢٘ إ اُلز٤بد ٣ِزؾوٖ ثبُلهاٍخ اال اٜٖٗ ٍوػبٕ ٓب ٣زَوثٖ ٖٓ أُلاهً اٝ ٣غجوٕ ػ٠ِ 

ٝثِـذ َٗجخ اُؾبٕالد ػ٠ِ ّٜبكح االثزلائ٤خ روًٜب ٤ُزلوؿٖ الػٔبٍ أُ٘يٍ اٝ اٗزظبه كوٕخ هو٣جخ ُِيٝاط 

 :8% ٢ٛٝ87 اهَ ٖٓ اَُ٘جخ ا٤ُ٘ٛٞخ ُالٗبس اُالر٢ ارٖٔٔ رؼ٤ِٜٖٔ االثزلائ٢ ٝاُجبُـخ  6839

٣ٌٖٝٔ رل٤َو مُي ثَجج٤ٖ االٍٝ ٛٞ ػلّ ا٣ٔبٕ االٍو ثؤ٤ٔٛخ ٓٞإِخ رؼ٤ِْ اُلزبح ٝه٘بػزْٜ ثؤٕ اُزؼ٤ِْ 

٠ ٛبُٔب إ اُج٤ذ ٛٞ أٌُبٕ االٍٝ ٝاالف٤و ُِلزبح ٝٛنا أَُزٟٞ ٖٓ االثزلائ٢ ٛٞ ًَ ٓب رؾزبط ا٤ُٚ االٗض

اُزؼ٤ِْ ٣ٌل٢ ثؤػزوبكْٛ ُزؼِْ اُلزبح اُوواءح ٝاٌُزبثخ ثٔب هل ٣ل٤لٛب ك٢ ؽ٤برٜب ا٤ٓٞ٤ُخ ٝك٢ اكاء ٜٓٔبرٜب ك٢ 

) ٢ٛٝ  56ٝاؽ٤بٗبً اُـ  57رله٣ٌ اٛلبُٜب , آب اَُجت اُضب٢ٗ كٜٞ ري٣ٝغٜب ك٢ ٍٖ ٕـ٤و ال٣زغبٝى اُـ 

 اَُٖ اُز٢ رٌٕٞ ك٤ٚ اُج٘ذ هل اٜٗذ أُوؽِخ االثزلائ٤خ (
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محكمة واالثار المترتبة علٌه ) دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة الصدر ( جمعٌة نساء بغداد , اسماء جمٌل رشٌد , العوامل المرتبطة بظاهرة الزواج خارج ال

 4112, بغداد 
22

 نفس المصدر السابق 
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 (:جدول رقم )

 توزٌع المبحوثات حسب سكنهن فً وقت الزواج 

 النسب المئوٌة العدد  التحصٌل الدراسً 
 9.:7 892 مع اهل الزوج 

 9.9 88 مع اهل الزوجة 

 81 :2 سكن مستقل

 %811 311 المجموع

 

ٖٓ أُزيٝعبد اُالر٢ ٣ٌَٖ٘ ٓغ اَٛ اُيٝط ثؼل اُيٝاط ٓجبّوحً  6:39إ اػ٠ِ َٗجخ ٢ٛٝ  ث٤ٖ االٍزج٤بٕ

٣ٌَٕ٘ٞ ٓغ  55% ثؼلك 9,9ٌٍٜٖ٘ ك٢ ٌٍٖ َٓزوَ ثؼل اُيٝاط ٝاَُ٘جخ االفوٟ  57ك٤ٔب ث٤ٖ ٓب َٗجزٚ 

الرزؾَٔ اَٛ اُيٝعخ , ٝ ٣وعغ اَُجت ك٢ اَُ٘جخ اال٠ُٝ ا٠ُ ٕـو ػٔو اُلزبح ثبُلهعخ اال٠ُٝ ؽ٤ش اٜٗب 

َٓئ٤ُٝخ اُؼ٤ِ ثٔلوكٛب ٝال رَزط٤غ اكاهح ّئٕٝ اُج٤ذ ,  صْ ر٤ِٜب اُؼبكاد ٝاُزوب٤ُل اُز٢ رئ٣ل ٌٍٖ اُلزبح 

 ٓغ اَٛ اُيٝط ثؼل اُيٝاط صْ ٣ؤر٢ صبُضبً اُٞٙغ االهزٖبك١ اُن١ ٣ؾٍٞ كٕٝ اٌَُٖ أَُزوَ ٓ٘ن اُجلا٣خ 3

 

 

 ( 7جدول رقم ) 

 هل لدٌك اطفال 

 النسب المئوٌة العدد هل لدٌك اطفال
 18.9 8:2 نعم 

 81.9 27 كال

 %811 311 المجموع

 
% ٖٓ اَُ٘بء 5739% ٖٓ ػ٤٘خ اَُ٘بء أُزيٝعبد ك٢ ػٔو ٓجٌو ُل٣ٜٖ اٛلبٍ ك٢ ؽ٤ٖ  7539اًضو ٖٓ 

 ٖٓٔ ٤ٌُ ُل٣ٜٖ اٛلبٍ 3

 (1جدول رقم )

 أ/ توزٌع المبحوثات حسب اعداد اطفالهن

 المئوٌةالنسب  المجموع عدد االطفال
8 – 2 11 92.1 

8 – :  81 31.8 

 9.:8 37 فما فوق  – 7

 %811 8:2 المجموع

 

 ٣الؽع ٖٓ اُغلٍٝ اَُبثن إ اػ٠ِ َٗجخ ٢ٛ الٛلبٍ ػ٤٘خ أُجؾٞصبد اُن٣ٖ رزواٝػ اػلاكْٛ

 (:-8% ُؼلك االٛلبٍ ٖٓ )6838ك٢ ؽ٤ٖ إ اَُ٘جخ اُز٢ ر٤ِٜب ٢ٛ  9738( ثَ٘جخ % 7 – 5)  
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 التبعات االجتماعٌة 

 (1جدول رقم )

 االسباب التً تقف وراء الزواج مبكرا  

 النسب المئوٌة العدد االسباب
 3 8 نهوة

 8.9 1 كصة بكصة

 8 3 فصلٌة

 21 1: الوضع االقتصادي

 23 8: رغبتً بالزواج

بسبب اخفاقً وتركً 
 للدراسة

1 8 

 9.:3 92 اسباب اخرى 

 %811 311 المجموع

 

% ُٝنُي ُغَٜ ٣76ٞٙؼ اُغلٍٝ إ اػ٠ِ َٗجخ ك٢ اٍجبة اُيٝاط ٓجٌواً ٢ٛ  هؿجخ اُلزبح ثبُيٝاط ثَ٘جخ 

اُلزبح ثٔب٤ٛخ اُيٝاط َٝٓئ٤ُٝبرٚ اُز٢ ٍزِو٠ ػ٠ِ ًبِٜٛب اٙبكخ ا٠ُ هِخ ٝػ٢ االَٛ ٝىهػْٜ ُٔلّٜٞ 

ٔضِخً ثبُٞٙغ االهزٖبك١ اُن١ %ٓز73اُيٝاط ٓجٌواً ك٢ كافَ اُلزبح ٓ٘ن اُٖـو, ك٤ٔب ر٤ِٜب اَُ٘جخ اُضب٤ٗخ 

% :٣6لكغ اهثبة االٍو ُزي٣ٝظ كز٤برٜٖ ثؼٔو ٕـ٤و ُِزقِٔ ٖٓ االػجبء أُبك٣خ أُورجطخ ثزوث٤خ اُلزبح3 ٝ

اٍجبة افوٟ رلكغ االٛب٢ُ ري٣ٝظ اُلز٤بد ثؼٔو ٕـ٤و ٜٓ٘ب)اُؼبكاد ٝاُزوب٤ُل ٝاُٞٙغ اال٢٘ٓ اٝ ىٝاط 

٠ ري٣ٝظ ث٘زْٜ ثؼٔو ٕـ٤و , اٝ ٣غجوٕٝ اُلز٤بد ػ٠ِ اُيٝاط( االهبهة اٝ اٗلٖبٍ االث٣ٖٞ ٓٔب ٣لكؼٜٔبُ

 7% افلبم اُلزبح ك٢ اُلهاٍخ ثؼلك 8ٝٛٞ ىٝاط )ًٖخ ثٌٖخ( ٝاالفوٟ  8% ثؼلك 8,9ٝاَُ٘جخ االفوٟ 

  6% ثؼلك 5ؽبالد ٝىٝاط اُل٤ِٖخ  8% ثؼلك 6, ٝاُٜ٘ٞح ثَ٘جخ 

 (81جدول رقم )

 اتخاذ القرارات الخاصة بالعائلة 

 النسب المئوٌة العدد  قراراتخاذ ال
 28 1: الزوج

 83 18 اهل الزوج

 2 : انا

 3.9 9 االقارب

 81.9 27 انا والزوج

 %811 311 المجموع

 
% 86( إ اػ٠ِ َٗجخ ك٢ ارقبم اُوواهاد اُقبٕخ ثبُؼبئِخ ٢ٛ اَٛ اُيٝط ثَ٘جخ ٣53ٞٙؼ اُغلٍٝ ههْ )

٣ٝوعغ مُي ا٠ُ ٕـو ػٔو اُيٝع٤ٖ ك٢ ٝهذ اُيٝاط اٙبكخ ا٠ُ ٌٍْٜ٘ ٓغ اَٛ اُيٝط ٓٔب ٣ئك١ ا٠ُ اُزؾٌْ 

٣خ أُغزٔغ ٤ٍٝطوح % ٝمُي ُِ٘ظوح ا٤َُٔطوح ثنًٞه 78ك٢ هواهارْٜ ٝؽ٤برْٜ ٤ِ٣ٜٝب اُيٝط ثَ٘جخ   
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% الرقبم اُوواه أُْزوى ث٤ٖ اُيٝط  5739اُنًو ػ٠ِ ػبئِزٚ ك٢ اُٖـ٤وح ٝاٌُج٤وح , ك٤ٔب ًبٗذ َٗجخ 

% ٝٛنٙ َٗجخ ٓزل٤ٗخ ر٤ْو ا٠ُ اكزوبه أُوأح 7ٝىٝعزٚ , آب ارقبم اُيٝعخ اُوواه ُٞؽلٛب كٌبٕ ثَ٘جخ 

 ُِولهح ػ٠ِ ارقبم اُوواهاد ك٢ كافَ اٍورٜب 3

 

 (88رقم )جدول 

 هل كنت مستمرة بالدراسة قبل الزواج

 النسب المئوٌة العدد  االستمرار بالدراسة
 21.9 8: نعم

 1.9: 827 كال

 8 3 غٌر مبٌن 

 %811 311 المجموع 

 

( ٝاُن١ ٣ج٤ٖ َٛ ًبٗذ اُلزبح َٓزٔوح ك٢ اُلهاٍخ هجَ اُيٝاط , اَُ٘جخ االػ٠ِ ٢ٛ ٤ْ٣55و اُغلٍٝ ههْ )

% ٢ٛ ٗؼْ ًبٗذ َٓزٔوح ك٢ اُلهاٍخ 73,9ًٝبٗذ االعبثخ ًال , ٝاَُ٘جخ االفوٟ  576% ثؼلك 7,9:

% , ٝاَُ٘جخ االػ٠ِ رج٤ٖ إ اؿِت اُلز٤بد اُز٢ رْ اُِوبء ٓؼٜٖ ٖٛ ٖٓٔ روًٖ 5ٝاُـ٤و ٓج٤ٖ االعبثخ ٢ٛ 

ئ٤خ  ٢ٌُ اُلهاٍخ هجَ اُيٝاط ثَجت إ ٓؼظْ االٛب٢ُ ٣غجوٕٝ اُلزبح ك٢ روى أُلهٍخ ثؼل  أُوؽِخ االثزلا

رزؼِْ ّئٕٝ اُج٤ذ ٝهل ٣ؼٞك اَُجت االٍب٢ٍ ك٢ مُي ك٢ اُٞٙغ االهزٖبك١ ُالٛب٢ُ اُن٣ٖ ال٣َزط٤ؼٕٞ 

 رٞك٤و َٓزِيٓبد اُلهاٍخ ُِلزبح 3

 

 ( 83جدول رقم ) 

 أ/ اذا كانت االجابة نعم

 هل استمرٌت بعد الزواج

االستمرار بالدراسة 
 بعد الزواج

 النسب المئوٌة العدد 

 27.7 32 نعم

 3.2: 21 كال

 %811 8: المجموع

 

% , 6,7:ثَ٘جخ  ٣77ج٤ٖ اُغلٍٝ اػالٙ إ َٗجخ اُلز٤بد اُِٞار٢ ُْ ٣ٌِٖٔ كهاٍزٜٖ ثؼل اُيٝاط ٖٛ 

, ٝٛنا ٣ؼٞك ا٠ُ إ اُيٝاط ٛٞ ٍجت ٓجبّو ك٢  5:ٖٓ ٓغٔٞع  67% ثؼلك 76,6ٝاَُ٘جخ االفوٟ ٖٛ 

ػ٤ِٚ , اٝ ٓ٘غ اُيٝط ُيٝعزٚ اُقوٝط ٖٓ اُج٤ذ ٢ٌُ رٌَٔ  روى اُلزبح ُِلهاٍخ ثَجت أَُئ٤ُٝبد أُزورجخ

 اُلهاٍخ كجؤػزوبكْٛ ٌٓبٕ أُوأح ٛٞ اُج٤ذ 3
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 ( 82جدول رقم ) 

 هل تعلمٌن مقابل اجر

 النسب المئوٌة العدد  هل تعملٌن ....
 1.9 87 نعم

 18 813 كال

 1.9 8 غٌر مبٌن 

 %811 311 المجموع

 

ٖٛ ٖٓ اُلز٤بد اُِٞار٢ ال٣ؼِٖٔ ثؤعو, ٝاَُ٘جخ االفوٟ  576% ثؼلك ٢ٛ85  ٤ْ٣و اُغلٍٝ إ اَُ٘جخ اػ٠ِ

,  ٣ج٤ٖ اُغلٍٝ إ ػلك اُلز٤بد اُِٞار٢ ٣ؼِٖٔ ه٤َِ ٓٔب  5% ثؼلك 3,9, ٝاُـ٤و ٓج٤ٖ  56% ثؼلك ٢ٛ7,9 

 ٣لٍ اٜٖٗ ال٣زٔزغ ثبالٍزوالٍ أُبك١ ٣ٌٖٝٞٗ ربثؼبد ا٠ُ اُيٝط الٗٚ أُؼ٤َ ُٜٖ 3

 

 

 ( 88جدول رقم ) 

 أ/ اذا كانت االجابة كال فما السبب

 النسب المئوٌة العدد السبب
 23.1 1: الٌسمح لً بالعمل

 31.9 93 الاملك شهادة او مؤهالت

 88.9 38 عدم توفر فرص عمل

 38.1 81 المسؤولٌات المترتبة علً

 :.8 2 اعمل وتم منعً

 2.3 : اخرى 

 %811 813 المجموع
 

( ٝأُزٔضَ ثبعبثخ أُجؾٞصبد ؽٍٞ ػلّ اُؼَٔ ٝاالٍجبة اُز٢ رؼٞك ا٠ُ مُي , ًبٗذ ٤ْ٣58و اُغلٍٝ ههْ )

اٜٖٗ ال٣ؼِٖٔ ثَجت ػلّ ٍٔبػ اُيٝط ُٜب ثبُؼَٔ ٝإ ًبٕ  576ٖٓ إَ  3:% ثؼلك 76,8اَُ٘جخ االًجو 

 96% ثؼلك 67,9وٟ ٢ٛ اُؾالهخ ٝؿ٤وٛب( , ٝاَُ٘جخ االف –اُق٤بٛخ  –اُؼَٔ ك٢ كافَ أُ٘يٍ )اُطجـ 

عبثخ اٜٖٗ ال ٣َزط٤ؼٖ اُؼَٔ ثَجت ؤث 83% ثؼلك 65,8ٖٝٛ ال٣ٔزِي اُْٜبكح اٝ أُئٛالد , ٝ 

ٖٓٔ  65% ثؼلك 55,9أَُئ٤ُٝبد أُزورجخ ػ٤ِٜٖ ٖٓ اػٔبٍ اُج٤ذ ٝاكاهح ّئٕٝ االٍوح ,  َٝٗجخ 

ٖٓٔ ٣ؼِٖٔ ٝرْ ٓ٘ؼٜٖ ًبٖٗ  7% ثؼلك :,5%  اٍجبة افوٟ , َٝٗجخ 7,6ال٣زٞكو ُٜٖ كوٓ ػَٔ , ٝ

 ٖٓ اُؼَٔ 3
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 (89جدول رقم )

 هل تشاركٌن فً اعمال المنزل

 

فً اعمال  هل تشاركٌن
 المنزل

 النسب المئوٌة العدد

 2.9: 837 جمٌع االعمال

 29 71 بعض االعمال

 8 3 الاعمل

 1.9 8 غٌر مبٌن

 %811 311 المجموع
 

% 7,9:ثَ٘جخ  566اػٔبٍ أُ٘يٍ , اُوَْ االًجو ْٝٛ  ٤ْ٣و اُغلٍٝ اػالٙ اُن١ ٣ج٤ٖ ْٓبهًخ اُلزبح ك٢

ٖٓٔ ٣زُٖٞ اكاهح ّئٕٝ ٝاػٔبٍ أُ٘يٍ ع٤ٔؼٜب ٝثٔلوكٖٛ ٝٛنا هل ٣ؾَٔ اُلزبح أُزيٝعخ ثؼٔو ٕـ٤و ػجئ 

ٖٓٔ  63% ثؼلك 79ٝػلّ اُولهح ػ٠ِ االٛزٔبّ ثبُناد رؼوٜٖٙ الٓواٗ ٓزؼلكح ,  ٝاَُ٘جخ االفوٟ ٢ٛ 

اُج٤ذ ٝهل ٣ٌٕٞ ٛنا ثَجت اٜٗب رٌَٖ ٓغ ػبئِخ ًج٤وح ٓزٞاعلح ػلح ٖٓ  ٣زُٖٞ اكاهح ثؼ٘ ٖٓ ّئٕٝ

% 5ىٝعبد افٞإ اُيٝط اٝ فٞارٚ اُـ٤و ٓزيٝعبد ٓٔب ٣ئك١ ا٠ُ رو٤َْ اػٔبٍ اُج٤ذ ٓؼبً , ٝ َٗجخ 

 % ؿ٤و ٓج٤ٖ ك٢ االٍزٔبهح 3,93الرؼَٔ , ٝ 

 

 
 (:8جدول رقم )

 هل تقومٌن بأعمال تكلف وقت طوٌل وجهد كبٌر
 

بأعمال هل تقومٌن 
 تكلف وقت وجهد 

 النسب المئوٌة العدد

 98.9 812 نعم

 83.9 39 ال

 29.9 78 احٌانا  

 1.9 8 غٌر مبٌن

 %811 311 المجموع
 

%  ثؼلك ٣95,9ج٤ٖ اُغلٍٝ اػالٙ اُن١ ٣ؾلك االػٔبٍ اُز٢ روّٞ ثٜب اُلزبح َٛ رٌِلٜب ٝهذ ٣َٞٛ , َٗجخ 

٣َٞٛ ٓٔب ٣ئك١ ا٠ُ ػلّ هلهرٜٖ ػ٠ِ اػز٘بئٜٖ ثنارٜٖ اٝ ٓواعؼخ  مًوٕ إ االػٔبٍ رٌِلٜٖ ٝهذ 537

اُطج٤ت ػ٘ل اُؾبعخ اٝ االٛزٔبّ ثٔظٜوٖٛ اُْق٢ٖ ثَجت ػلّ ٝعٞك اُٞهذ اٌُبك٢ ُٜٖ ك٤جبكهٕ ا٠ُ 

مًوٕ اٗٚ اؽ٤بٗبً اُؼَٔ ك٢ اُج٤ذ  65% ثؼلك 79,9االٛزٔبّ ثبُج٤ذ ٝاالٛلبٍ ٝروى اُناد , ٝاَُ٘جخ االفوٟ 

% 3,9مًود إ اػٔبٍ أُ٘يٍ الرٌِلٜب ٝهذ ٣َٞٛ , ٝ  69% ثؼلك 56,9ذ ٣َٞٛ , ٝ َٗجخ ٣ٌِلٜٖ ٝه

 ؿ٤و ٓج٤ٖ 3
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 ( 87جدول رقم )

 اذا لم تقومً بالعمل فهل هناك عقوبة
 

 النسب المئوٌة العدد هل هناك عقوبة
 39 91 نعم

 82 :1 ال

 23 8: احٌانا  

 %811 311 المجموع
 

% 87ْئٕٝ اُج٤ذ , مًود ث وٞثخ ػ٠ِ اُلز٤بد اُِٞار٢ ال٣ؤٖاما ًبٗذ ٛ٘بُي ػ٤ْ٣و اُغلٍٝ اػالٙ ػٖ 

٢ٛٝ ٤َُذ  93% ثؼلك 69ٖٓ أُجؾٞصبد اٜٖٗ ال٣زؼوٗ ُِؼوٞثخ اما ُْ روّٞ ثبػٔبٍ اُج٤ذ , َٝٗجخ 

 ثبَُ٘جخ اُو٤ِِٚ ؽ٤ش مًوٕ اٜٖٗ ٣زؼوٖٙ ُِِٚوة اٝ االٛبٗخ اما ُْ روّٞ ثبالػٔبٍ أٌُِلخ ثٜب ك٢ أُ٘يٍ

اؽ٤بٗبً ٣زٞعٚ ػوٞثخ  8:% ثؼلك 76ٝرٌٕٞ اُؼوٞثخ ٖٓ هجَ اُيٝط اٝ اَٛ اُيٝط اٝ ًالٛٔب ٓؼبً , ٝ َٗجخ 

 ػ٤ِٜٖ اما ُْ ٣ئك٣ٖ اػٔبٍ أُ٘يٍ 3

 
 (81جدول رقم )

 هل تتعرضٌن للضرب واالهانة من اهل الزوج
 

ضرب واهانة من اهل 
 الزوج 

 النسب المئوٌة العدد

 33.9 89 نعم

 93.9 819 ال

 39 91 احٌانا  

 %811 311 المجموع
 

ُْ رزؼوٗ ُِٚوة اٝ االٛبٗخ ٖٓ هجَ اَٛ اُيٝط  539% ُؼلك اَُ٘بء  ٣9639ظٜو اُغلٍٝ اَُبثن إ 

% رؼوٖٙ ُِٚوة ٖٓ  6639ثَ٘جخ  89% ٖٓ اُؼ٤٘خ اٜٖٗ ٙوثٖ اؽ٤بٗبً آب  69ثَ٘جخ  93ك٤ٔب ث٤ٖ 

ٝػ٠ِ هجَ اَٛ اُيٝط , ٣ٌٖٝٔ اهعبع اَُجت ك٢ رؼوٗ اُيٝعخ ُِٚوة ٖٓ اَٛ اُيٝط ٤ٍطورْٜ ػ٤ِٜب 

 3ىٝعٜب اُن١ ال٣وك٘ ٛنا اُزٖوف ك٢ ٓؼظْ االؽ٤بٕ اٙبكخ ا٠ُ اٌَُٖ أُْزوى 
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 ( 81جدول رقم ) 

 عنف الموجه من الزوج ضد الزوجة

 

 
 نوع العنف 

 
اتعرض له بشكل 

 متكرر 
 

 
 اتعرض له احٌانا  

 
 كال ال اتعرض له 

 العدد 
 

 النسبة
 

 النسبة العدد النسبة العدد 

المباالة عدم 
 واالهمال

89 33.9 97 31.9 12 88.9 

 29.9 78 37 98 28.9 3: السب والشتم

 81.9 17 31 81 32.9 87 التهدٌد بالطالق

 87 18 33.9 89 38.9 81 االعتداء بالضرب

 81.9 18 21 1: 39 91 ك  عدم االنفاق علٌ

ٌمنعك من زٌارة 
االهل والمعارف 

 والصدٌقات

89 33.9 8: 32 19 87 

ٌجبرك على 
المعاشرة او 
ممارسات ال 
 ترغبٌن بها

37 82.9 2: 81 833 :8 

 %97.9 889 %1 :8 %91 811 ٌمنعك من الدراسة

 ٣ظٜو اُغلٍٝ اَُبثن اُؼ٘ق أُٞعٚ ٖٓ اُيٝط رغبٙ ىٝعزٚ 

  بأنهن % 31.9% انهن ٌتعرضن بشكل متكرر و 33.9بٌنت   االهمال وعدم المباالةمن ناحٌة

 لالهمال.ٌتعرضن احٌانا  

  فقلن ٌانهن ٌتعرضن له 37% انهن ٌتعرضن له بشكل متكرر اما 28.9بٌنت  السب والشتماما %

 احٌانا .

 ٌتعرضن احٌانا  للتهدٌد31% ٌتعرضن للتهدٌد بشكل متكرر مقابل 32.9 التهدٌد بالطالق % 

  ضن % ٌتعر31مقابلبشكل متكرر  % ٌتعرضن38.9فبٌنت ما نسبته بانهن  االعتداء بالضرب

 احٌانا  للضرب

  ان ازوجهن ال ٌنفقن علٌهن 39% تعرضن له احٌانا  فٌما بٌنت 21بٌن ما نسبته عد االنفاق %

 دائما  

  انهن 33.9% انهم ٌمنعهن احٌانا  فٌما قالت 32قالت نسبة المنع من زٌارة االهل واالصدقاء %

 ٌمنعن بشكل متكرر 

  تعرضن احٌانا  لالجبار فٌما بلغت نسبة 81 نسبةاالجبار على المعاشرة والممارسات الجنسٌة %

 %82.9من تعرضن لالجبار دائما  
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 قلن بأنهن التحقن 1% ٌمنعن من مواصلة الدراسة فٌما 91الدراسة  مواصلة المنع من %

 بالدراسة ثم تركن السباب مختلفة .

تجاهها بانه من جدٌر بالذكر ان اغلب عٌنة المبحوثات كانت ترى فً العنف الموجه من الزوج *

حقه بل واخذت بعضهن تصوغ مختلف التبرٌرات له مثل صعوبة المعٌشة ووضع البلد بشكل عام 

اضافة الى كونه رجل البد ان تصدر منه هكذا افعال مقابل ان تتحمل المرأة وتصبر ماٌصدر منه 

 لمجرد كونها زوجته .

 (31جدول رقم ) 
 هل تعانٌن من مشاكل مع اهل الزوج

 
 النسب المئوٌة العدد مع اهل الزوجمشاكل 

 99.9 888 نعم

 28.9 2: ال

 83.9 39 احٌانا  

 1.9 8 غٌر مبٌن 

 %811 311 المجموع

 
% ثؼلك 99,9( ٝاُن١ ٣ج٤ٖ َٛ رؼب٢ٗ اُلزبح ٖٓ ْٓبًَ ٓغ اَٛ اُيٝط ,  َٗجخ ٣63ج٤ٖ اُغلٍٝ ههْ )

ا٠ُ االمٟ اٝ اَُت ٝاُْزْ ك٢ ثؼ٘ ٣ؼب٤ٖٗ ٖٓ ْٓبًَ ٓغ اَٛ اُيٝط ٣ٝزؼوٖٙ  633ٖٓ إَ  555

االؽ٤بٕ ٜٖٓ٘ كٌَٖ اُؼبئِخ اٌُج٤وح ك٢ ثؼ٘ االؽ٤بٕ ك٢ كاه ٕـ٤و ٝاُٞٙغ االهزٖبك١ أُزوك١ ٕٝـو 

ػٔو اُلزبح اُن١ ٣غؼِٜب الرَزط٤غ ك٢ اؿِت االؽ٤بٕ إ رز٠ُٞ ثؼ٘ االٓٞه اُقبٕخ ثبُٔ٘يٍ اٝ ثبُؾ٤بح 

 7:% ثؼلك 75,9ط ٝهل رئك١ ا٠ُ االٗلٖبٍ , َٝٗجخ اُْق٤ٖخ ٣لكغ ا٠ُ ؽلٝس ْٓبًَ ٓغ اَٛ اُيٝ

 % ؿ٤و ٓج٤ٖ 3,93% اؽ٤بٗبً ٣ؼب٤ٖٗ ٖٓ ْٓبًَ ,  ٝ 56,9ال٣ؼب٤ٖٗ ٖٓ ْٓبًَ ٓغ اَٛ اُيٝط ,  ٝ 

 التبعات النفسٌة 
 

 ( 38جدول رقم ) 
 هل تشعرٌن بالحزن والرغبة بالبكاء

 

 النسب المئوٌة العدد حزن وبكاء
 9.:8 12 نعم احٌانا  

 23 8: نعم دائما 

 38.9 82 كال

 %811 311 المجموع

 
٣ْؼوٕ ثبُؾيٕ ٝاُوؿجخ ثبُجٌبء اؽ٤بٗب ً ك٤ٔب  87% ٖٓ اَُ٘بء ثؼلك  ٣8:39ٞٙؼ اُغلٍٝ اَُبثن إ 

هلِٖ ثؤٜٖٗ ال٣ْؼوٕ  87% ثؼلك  6539% ثؤٜٖٗ ٣ْؼوٕ ثبُؾيٕ كائٔبً آب  76ْٜٓ٘ ثَ٘جخ  8:ٝٙؾذ 

اُلزبح ك٢ ثلا٣خ ىٝاعٜب ٝػٔوٛب اُٖـ٤و َُِٔئ٤ُٝبد ٝاالػجبء اُز٢  ثبُؾيٕ ٝمُي ٣ؼٞك ا٠ُ ػلّ كْٜ

٣لوٜٙب اُيٝاط ػ٠ِ اُلزبح ٖٓ اٛزٔبّ ٝاػز٘بء ثبُيٝط ٝاُج٤ذ ٝاَٛ اُيٝط اؽ٤بٗبً ٝاالٛلبٍ ك٢ ؽبٍ ؽلٝس 

 ؽَٔ 3
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 (33جدول رقم )
 الشعور بالعزلة وعدم التواصل مع االخرٌن

 
 المئوٌة النسب العدد العزلة وعدم التواصل

 83 18 نعم احٌانا  

 31 91 نعم دائما 

 31 91 كال

 %811 311 المجموع

 
ٖٛ ٖٓٔ ٣ْؼوٕ اؽ٤بٗبً ثبُؼيُخ ٝػلّ اُولهح ػ٠ِ  78% ثؼلك ٣86ٞٙؼ اُغلٍٝ اػالٙ إ اػ٠ِ َٗجخ ٢ٛ 

ثٜنا اُْئ % كز٘بٕلذ ث٤ٖ ٗؼْ كائٔب ًٝال ال اّؼو 68اُزٞإَ ٓغ االفو٣ٖ ك٢ ثلا٣خ اُيٝاط 3 آب َٗجخ 

ٖٓ اُؼ٤٘خ 3 ٝمُي ٗظواً ُِزـ٤٤و أُلبعئ اُن١ ٛوأػ٠ِ ؽ٤برٜب ثبُيٝاط اٝ ٓ٘ؼٜب ٖٓ هجَ اُيٝط  97ثؼلك 

 ٝاِٛٚ ثبُقوٝط ٝاالفزالٛ ٝأُْبهًخ ك٢ اُؾ٤بح االعزٔبػ٤خ3

 

 
 
 
 
 

 ( 32جدول رقم ) 
 هل تشعرٌن بالتوتر وسرعة الغضب

 المئوٌةالنسب  العدد    التوتر وسرعة الغضب  
  21 71 نعم أحٌانا  

  82 :1 نعم دائما  

  81 :2 كال

 % 811 311 المجموع 

 

ٖٓٔ ٣ْؼوٕ ثبُزٞرو ٍٝوػخ اُـٚت ثٖٞهح كائٔخ  :7% ثؼلك 87( ا٠ُ إ َٗجخ ٤ْ٣67و اُغلٍٝ ههْ )

ك٤ٔب  اٜٖٗ ٣واٝكٖٛ ٛنا اُْؼٞه اؽ٤بٗبً  67% ثؼلك 78ٝفبٕخ ك٢ ثلا٣خ ٢ٍ٘ اُيٝاط آب اَُ٘جخ اُضب٤ٗخ 

% اٜٖٗ ال٣ْؼوٕ ثٚ اثلاً , ٗظواً ُزؼوٜٙب ُٚـٞٛبد ٖٓ 57آوأح ٝكزبح ِّٜٔب االٍزج٤بٕ ثَ٘جخ  :7هبُذ 

ىٝاعٜب ٓجٌواً ٝفبٕخ ك٢ ٓوؽِخ أُواٛوخ ٢ٛٝ اؽوط ٓوؽِخ ٣ٔو ثٜب االَٗبٕ ك٢ ؽ٤برٚ ٝهثٔب رَزٔو ٛنٙ 

 أُْبػو ٓؼٜب ؽز٠ اٌُجو 3
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 ( 38جدول رقم ) 

 نفسك  هل حاولتً أٌذاء 

 النسب المئوٌة العدد    محاولة اٌذاء الذات
 88 33 نعم 

 :1 873 كال 

 2 : غٌر مبٌن

 %811 311 المجموع 
 

% ثٔؾبُٝخ ا٣ناء اٗلَٜٖ ٝٛنٙ اَُ٘جخ ٤َُذ 55ٖٓ ػ٤٘خ اُجؾش ثَ٘جخ  ٣66ٞٙؼ اُغلٍٝ اػالٙ ه٤بّ 

ثو٤ِِٚ كول رلكؼٜب ٙـٞٛبد اُؾ٤بح ا٠ُ ٓضَ ٛنا اُلؼَ فبٕخ اٜٗب ٕـ٤وح ٝال رزؾَٔ ْٓبًَ اُؾ٤بح ٝك٢ اؿِت 

الرلٌو  566% ثؼلك :7االؽ٤بٕ رزواعغ ػٖ هواهٛب ثَجت ّؼٞهٛب ثَٔئ٤ُٝزٜب رغبٙ اٝالكٛب ,  َٝٗجخ 

اُلزبح ثب٣ناء كول ٣ٌٕٞ ثَجت اُٞاػي اُل٢٘٣ َٝٓئ٤ُٝزٜب ارغبٙ االَٛ ٝاالٝالك ٣لكؼٜب ا٠ُ ػلّ اُزل٤ٌو ك٢ 

 االٗزؾبه ك٢ ًض٤و ٖٓ االؽ٤بٕ 

 

 ؟أ . أذا كانت األجابة نعم فما هً الطرٌقة 

 ذكرت النسوة ان محاوالت االنتحار انحصرت بـ  :

ٝٛنا  ,)ر٘بٍٝ ؽجٞة , ر٘بٍٝ اُ٘لٜ , اُؾوم , االٓز٘بع ػٖ ر٘بٍٝ اُطؼبّ , ٓؾبُٝخ أعٜبٗ , هطغ اُٞه٣ل ( 

 ٣لٍ ػ٠ِ ٓولاه اُٚـٜ اُٞاهغ ػ٠ِ اُلزبح ؽز٠ ٣لكؼٜب ُِزل٤ٌو ثؤٜٗبء ؽ٤برٜب رقِٖبً ٖٓ ٛنا اُٚـٜ 3

 

 التبعات الصحٌة

  (39جدول رقم ) 

 ألتمام عقد الزواجهل أجرٌت  فحوصات طبٌة قبل الزواج 

 

الفحوصات الطبٌة قبل 
 الزواج 
 

 النسب المئوٌة العدد   

  :: 823 نعم 

   22.9 7: كال 

 1.9 8 غٌر مبٌن 

 %811 311 المجموع 

 

,  576% ثؼلك ::٣ج٤ٖ اُغلٍٝ اػالٙ ٝاُن١ ٣ج٤ٖ َٛ اعود اُلز٤بد كؾٕٞبد هجَ اُيٝاط , اَُ٘جخ االًجو 

ٖٝٛ اُلز٤بد اُِٞار٢ ُْ ٣غو٣ٖ اُلؾٕٞبد اُطج٤خ هجَ اُيٝاط  6:% ثؼلك 77,9آب اَُ٘جخ االفوٟ ٢ٛ 

ُْٝ ٣ؼَٔ كؾٔ كّ ٓٔب هل ٣ئك١ ا٠ُ ؽلٝس رْٞٛبد ُلٟ االٛلبٍ ثؼل  اُٞالكح فبٕخ اما ًبٕ كّ اُيٝع٤ٖ 

 ؿ٤و ٓزطبثن 3
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 ( :3جدول رقم ) 

 هل تعانٌن من أضطرابات فً الدورة الشهرٌة 

 

 هل تعانٌن من أضطرابات
 فً الدورة الشهرٌة

 النسب المئوٌة العدد   

  21 71 نعم 

   81,9 18 كال 

  31. 9 88 أحٌانا  

 %811 311 المجموع 

 

اعبثخ ًال ا١ ال ٣ؼب٤ٖٗ اُلز٤بد ٖٓ اٙطواثبد ٖٓ  75% ثؼلك ٣83,9ج٤ٖ اُغلٍٝ اػالٙ ٝاَُ٘جخ االًجو 

ٖٓ  85ٖٓ كٝهح ؿ٤و ٓ٘زظٔخ اٙبكخ ا٠ُ  ٖٛ ٖٓٔ ٣ؼب٤ٖٗ 67% ثؼلك  78اُلٝهح اُْٜو٣خ , آب َٗجخ 

 % كؼب٤ٖٗ اؽ٤بٗبً ٖٓ ٛنا ا٢ُْ 63393اُؼ٤٘خ ثَ٘جخ   

 

 ( 37جدول رقم ) 

 هل تعانٌن من ألتهابات فً األعضاء التناسلٌة

 

هل تعانٌن من ألتهابات 
 فً األعضاء التناسلٌة

 النسب المئوٌة العدد   

 22. 9 7: نعم 

 82 :1 كال 

 32.  9 87 أحٌانا  

 %811 311 المجموع 
 

٣ؼب٤ٖٗ ٖٓ اُزٜبثبد ر٘ب٤ٍِخ   6:% ثؼلك 77,9,  ٝثَ٘جخ  :7% ثؼلك 87( إ ٤ْ٣66و اُغلٍٝ ههْ )

 اؽ٤بٗبً ٣ؼب٤ٖٗ 3 86% ثؼلك 67,9َٝٗجخ 
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 ( 31جدول رقم ) 

 هل أخذت  لقاحاتك  أثناء فترة الحمل

هل أخذت  لقاحاتك  أثناء 
 فترة الحمل

 المئوٌةالنسب  العدد   

 21.1 9: نعم 

 39.7 83 كال 

 28.9 :9 أحٌانا  

 %811 8:2 المجموع 

 

% ٖٓٔ أفنٕ ُوبؽبرْٜ أص٘بء كزوح اُؾَٔ , ٤ِ٣ٚ َٗجخ 7837ٖٓ اَُ٘بء ثَ٘جخ  ٣:9ظٜو اُغلٍٝ أػالٙ إٔ 

أص٘بء  % ُْ ٣ؤفنٝا اُِوبؽبد6936% ٖٓ اَُ٘بء ٖٓٔ ٣ؤفنٕٝ أُِوبؽبد أؽ٤بٗبً أص٘بء اُؾَٔ , َٝٗجخ  7839

٢ٛٝ َٗجخ ال٣َزٜبٕ ثٜب ٌٖٓٔ إ رؼوٗ اٛلبُْٜ ُقطو اُزْٞٙ اٝ االعٜبٗ ٗز٤غخ عَٜ  86اُؾَٔ ثؼلك  

 االّ ثٜنا اُغبٗت 3

  

 

 

 ( 31جدول رقم )  

 هل تعرضت  للنزٌف أثناء الحمل

التعرض للنزٌف أثناء 
 الحمل

 النسب المئوٌة العدد   

 31.8 81 نعم 

 99.1 18 كال 

 88.7 38 أحٌانا  

 %811 8:2 المجموع 

 

% ٖٓ اَُ٘بء ُْ رؼب٢ٗ ٖٓ 9937ٖٓ ػ٤٘خ اُجؾش ا١  ٣85ج٤ٖ اُغلٍٝ اَُبثن إ اػ٠ِ َٗجخ ٢ٛ ُِؼلك 

ثَ٘جخ  68% ٖٓ ٗي٣ق اص٘بء ؽِٜٔب ٝاُـ 7839ثَ٘جخ  87ٗي٣ق اص٘بء اُؾَٔ ٝٛنٙ َٗجخ ع٤لح , ك٤ٔب ػبٗذ 

اؽ٤بٗبً رزطِت اُواؽخ ٖٓ االّ ُضجبد اُؾَٔ اٝ اٍجبة % ػبٗذ اؽ٤بٗب ً ٣ٝوعغ مُي الٍجبة ٓغُٜٞخ  5836

  ٛج٤خ ٓورجطخ ثبُوؽْ ٝاُغٜبى اُز٘ب٢ِ٤ٍ ػبٓخً 3
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 ( 21جدول رقم ) 

 هل تعرضت  لألجهاض

 النسب المئوٌة العدد    التعرض لخطر األجهاض
 21.9 8: نعم 

   91.  9 887 كال 

  88 33 لم تحمل قط 

 % 811 311 المجموع 

 

ٖٓ اَُ٘بء ٖٓٔ ُْ ٣زؼوٖٙ ُقطو األعٜبٗ ك٢  556% ثؼلك ٣9739الؽع اُغلٍٝ أػالٙ ثؤٕ أػ٠ِ َٗجخ 

ٖٓ ػ٤٘خ أُجؾٞصبد , ٝٛنٙ  5:% ثؼلك  7339ؽ٤ٖ ثِـذ َٗجخ اَُ٘بء أُِٞار٢ رؼوٖٙ ُقطو األعٜبٗ 

 جبة ٕؾ٤خ أفوٟ 3اَُ٘جخ ؿ٤و ه٤ِِخ ٣ٝؼٞك ا٠ُ ٕـو ػٔو اُلزبح اُـ٤و هبكه ػ٠ِ رؾَٔ اُؾَٔ أٙبكخ ا٠ُ أٍ

 

 

 ( 28جدول رقم ) 

 هل تمت الوالدة قبل أوانها

 النسب المئوٌة العدد    هل تمت الوالدة قبل أوانها
 88.7 38 نعم 

 19.2 821 كال 

 %811 8:2 المجموع 
 

ٖٓ اَُ٘بء أُِٞار٢ ُْ رزْ ٝالكرْٜ هجَ  578% ثؼلك  ٣7937الؽع ٖٓ اُغلٍٝ أػالٙ ثؤٕ أػ٠ِ َٗجخ ٌِّذ 

ٖٓ اَُ٘بء أُِٞار٢ ؽِٖذ ٝالكرْٜ هجَ أٝاٜٗب , ٝٛنا ٣ؼٞك  68% ثؼلك  5836أٝاٜٗب ك٢ ؽ٤ٖ ٌِّذ َٗجخ 

 س ٝالكح ٓجٌوح 3 ا٠ُ اُغٜٞك أُِوبح ػ٠ِ ػبرن اُلزبح اُؾبَٓ ٝاُزؼت اُن١ هل ٣ئك١ ا٠ُ ؽلٝ

 

 ( 23جدول رقم ) 

 هل أستطعت  األرضاع بعد الوالدة

 

هل أستطعت  األرضاع بعد 
 الوالدة

 النسب المئوٌة العدد   

 :.72 831 نعم 

 :.88 81 كال 

 88.7 38 أحٌانا  

 %811 8:2 المجموع 
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ٖٓ اَُ٘بء اُالر٢ اٗغجٖ اٍزطؼٖ  :673ا١ اَُ٘جخ االًجو  563ا٠ُ إ ٓب ػلكٖٛ  اَُبثن٤ْ٣و اُغلٍٝ 

ا١  58% اٜٖٗ اٍزطؼٖ االهٙبع اؽ٤بٗبً ك٤ٔب هبُذ 5836ٜٖٓ٘ ثَ٘جخ  68االهٙبع ثؼل اُٞالكح ك٤ٔب اعبثذ 

ُزـن٣خ % اٜٖٗ ُْ ٣وٙؼٖ اٝالكٖٛ ثزبربً ثؼل اُٞٙغ ٝمُي ٣ٌٖٔ إ ٣ؼيٟ ا٠ُ اٍجبة رزؼِن ثب58ٓب َٗجزٚ 

 فالٍ كزوح اُؾَٔ اٝ هِخ ٝػ٢ اُلزبح ثؤ٤ٔٛخ اُوٙبػخ اُطج٤ؼ٤خ ثبَُ٘جخ ُِطلَ َٝٓبػلرٚ ك٢ اُ٘ٔٞ 3

 

 

 ( 22جدول رقم ) 

 هل كانت والدتك  

 النسب المئوٌة العدد    ؟ هل كانت والدتك  
 8.:8 79 عملٌة قٌصرٌة

 92.1 11 والدة طبٌعٌة 

 %811 8:2 المجموع 
 

 77% ُؼلك اَُ٘بء اُجبُؾ 9738االًجو ك٢ اُغلٍٝ اَُبثن ٢ٛ ُِٞالكح اُطج٤ؼ٤خ ثَ٘جخ ٗالؽع إ اَُ٘جخ 

ٝمُي الٕ اؿِت أُؾجٞصبد كِٖٚ اُنٛبة ا٠ُ اُوبثِخ أُؤمٝٗخ اٝ اُٞالكح ك٢ أُ٘يٍ ػ٠ِ اُٞالكح ك٢ 

اَُ٘بء  % ُؼلك8:35أَُزْل٠ اٙبكخ ا٠ُ اُٞالكاد اُطج٤ؼ٤خ اُز٢ رؾلس كافَ أَُزْل٤بد, ٓوبثَ َٗجخ 

 ٖٓٔ ُٝلٕ ٝالكح ه٤ٖو٣خ كافَ َٓزْل٤بد 3 69اُجبُؾ 

 

 ( 28جدول رقم ) 

 هل حصلت والدتك  

 النسب المئوٌة العدد    عند ؟ هل حصلت والدتك  
 88.7 1: القابلة المأذونة 

 92.2 17 المستشفى

 8.1 1 المنزل 

 %811 8:2 المجموع 

 

اَُ٘جخ االًجو ُٝلٕ ك٢ أَُزْل٠ ر٘ٞػذ ك٤ٜب اُٞالكح ث٤ٖ % ٖٝٛ  ٣9737ج٤ٖ اُغلٍٝ اػالٙ إ ٓب َٗجزٚ 

ٖٓٔ كِٖٚ اُٞالكح ػ٘ل اُوبثِخ أُؤمٝٗخ  7:% ثؼلك َٗبء 8536اُطج٤ؼ٤خ ٝاُو٤ٖو٣خ ٓوبثَ اَُ٘جخ االهَ 

% ؽ٤ش كِٜٚب اَُ٘ٞح ٝاُلز٤بد ػ٠ِ أَُزْل٤بد ُؾَٖ اُزؼبَٓ ٖٓ 838ٝاَُ٘جخ االهَ ُِٞالكح ك٢ أُ٘يٍ 

رغبٙ اُؾبَٓ اٙبكخ ا٠ُ اُقٞف ٖٓ أَُزْل٤بد  ٝأُزُٞل ٖٓ ػلّ اُ٘ظبكخ اٝ ػلّ االٛزٔبّ هجَ أُؤمٝٗخ 

 ثبالّ اٝ اُطلَ ثؼل اُٞالكح  3
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 ( 29جدول رقم ) 

 أ . أذا لم تكن الوالدة داخل المستشفى فهل السبب :

أذا لم تكن الوالدة داخل 
 المستشفى فهل السبب

 النسب المئوٌة العدد   

 98.9 21 وجود عقد زواجعدم 

 89.7 83 عدم وجود هوٌة تثبت الزوجٌة 

 23.1 39 أسباب أخرى 

 %811 :7 المجموع 

 

 78% ُؼلك اَُ٘بء اُجبُؾ 9539ٝػ٘ل ٍئاٍ أُجؾٞصبد ٖٓٔ ُْ ٣ِلٕ ك٢ َٓزْل٠ ًبٗذ االعبثبد ثَ٘جخ 

ال٣ٌِٖٔ ٣ٞٛخ رضجذ  % 5936ٖٔٓاٜٖٗ ال ٣ٌِٖٔ ػول ىٝاط ٣ٌٜٖٔ٘ ٖٓ اُلفٍٞ َُِٔزْل٠ , َٝٗجخ 

اُيٝع٤خ ك٤ٔب ر٘ٞػذ االٍجبة االفوٟ ًٔب اٍِل٘ب ث٤ٖ )أَُزْل٤بد ُؾَٖ اُزؼبَٓ ٖٓ هجَ أُؤمٝٗخ رغبٙ 

اُؾبَٓ اٙبكخ ا٠ُ اُقٞف ٖٓ أَُزْل٤بد  ٝأُزُٞل ٖٓ ػلّ اُ٘ظبكخ اٝ ػلّ االٛزٔبّ ثبالّ اٝ اُطلَ ثؼل 

 .  اُٞالكح  (

 

 ( :2جدول رقم ) 

 لجدول أللقاحات فً المراكز الصحٌة هل خضع أبنائك  

 

حضوع أبنائك  لجدول 
أللقاحات فً المراكز 

 الصحٌة

 النسب المئوٌة  العدد

 21.3 8: جمٌعهم

 81.8 21 بعضهم

 1.:2 1: لم ٌحصل أي منهم  

 9.9 1 غٌر مبٌن

 %811 8:2 المجموع 

 

ٖٓ ٓغٔٞع أُجؾٞصبد فٚغ  8:اَُ٘بء % ػلك 7836( ا٠ُ إ اَُ٘جخ االًجو ٢ٛٝ :٣7ج٤ٖ اُغلٍٝ ههْ )

إ اث٘بءٖٛ ُْ ٣قٚغ ا١ ْٜٓ٘ ػ٠ِ  3:% ٖٓ اُؼ٤٘خ ثؼلك 7:37ع٤ٔغ اث٘بءٛب ُِوبؽبد ك٤ٔب ث٤ٖ ٓب َٗجزٚ 

إ ثؼ٘ اث٘بءٖٛ فٚغ ُغلٍٝ اُِوبؽبد ٝٛنا ٣ؼٞك ا٠ُ  73% ٝػلك اَُ٘ٞح 5738ا١ ُوبػ ٝاَُ٘جخ االهَ 

 رِو٤ؼ اٝالكٖٛ ك٢ أُوًي اُٖؾ٢ 3عَٜ اَُ٘ٞح ثٔٚبػلبد ٝٓقبٛو ػلّ اٗزظبّ 
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 ( 27جدول رقم ) 

 هل تعانٌن من أي مشاكل صحٌة

 

هل تعانٌن من أي مشاكل 
 صحٌة

 النسب المئوٌة العدد   

 31.9 97 نعم

 8.9: 832 كال 

 81 31 غٌر مبٌن

 %811 311 المجموع 

 

ُْ رؼب٢ٗ ٖٓ ْٓبًَ  567% ٝػلك ٤ْ٣:539و اُغلٍٝ اَُبثن ا٠ُ إ اَُ٘جخ االًجو ٖٓ ػ٤٘خ أُجؾٞصبد 

ر٘ٞػذ ث٤ٖ  96% ػلك اَُ٘بء 6739ٕؾ٤خ ك٤ٔب ًبٗذ َٗجخ اُالر٢ ػب٤ٖٗ ٖٓ ْٓبًَ ٕؾ٤خ ثؼل ىٝاعٜٖ 

٢ِ ٝاُج٢ُٞ اٙبكخ ٝكوو اُلّ أُيٖٓ ٝآواٗ ٝاُزٜبثبد اُغٜبى اُز٘بٍٝاٌَُو  آواٗ اُوِت ٝاُْوا٤٣ٖ 

 ا٠ُ آواٗ ا٤ٌُِخ ٝاُوبُٕٞ ٝاٌُجل 3 

 

 التبعات القانونٌة

 ( 21جدول رقم ) 

 هل لدٌك  عقد زواج مصدق من المحكمة

 

هل لدٌك  عقد زواج مصدق 
 من المحكمة

 النسب المئوٌة العدد   

 :9.  9 882 نعم

 82.  9 17 كال 

 %811 311 المجموع 
 

% 9:39إ اَُ٘جخ االًجو ٢ٛ ُٖٔ ٣ٌِٖٔ ػول ىٝاط ٖٓلم ٖٓ أُؾٌٔخ ثَ٘جخ ٤ْ٣و اُغلٍٝ اػالٙ ا٠ُ 

اٜٖٗ ال٣ٌِٖٔ ػول ىٝاط ٖٓلم ٝاالٍجبة ًٔب  8739ثَ٘جخ  76ٖٓ ػ٤٘خ أُجؾٞصبد  ك٤ٔب هبُذ  557ُؼلك 

 ٍ٘نًو اكٗبٙ 3
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 ( 21جدول رقم ) 

 أ . أذا كانت األجابة كال ، فما هو السبب :

عقد سبب عدم تصدٌق 
 الزواج

 النسب المئوٌة العدد   

 33.1 31 رفض الزوج

 82.7 83 رفض أهل الزوج

 39.7 33 وجود خالفات زوجٌة

 88.8 81 عدم أكتمال المستمسكات 

 88.1 82 الخوف من المسائلة 

عمري الٌسمح بأتمام عقد 
 الزواج

81 88.8 

 %811 17 المجموع 

 
اَُ٘جخ االًجو ُؼلّ رٖل٣ن ػول اُيٝاط ٛٞ ٝعٞك فالكبد ىٝع٤خ ( ٤ْ٣و ا٠ُ ٝعٞك  78إ اُغلٍٝ ههْ ) 

أٓوأح ٝكزبح ِّٜٖٔ  63% ُـ6638ٖٓ ػ٤٘خ أُجؾٞصبد ك٤ٔب ًبٗذ اَُ٘جخ االكَ  66ث٤ٖ اُطوك٤ٖ ثؼلك َٗبء 

ٖٓ اَُ٘بء ثبُقٞف ٖٓ  57% ُـ5838االٍزج٤بٕ اهعؼٞا مُي ا٠ُ هك٘ اُيٝط ك٤ٔب عبءد اَُ٘جخ اُزب٤ُخ 

اًلٝا هك٘ اَٛ اُيٝط العواءاد اُزٖل٣ن ك٤ٔب ر٘بٕلذ االعٞثخ ثَ٘جخ  5736َُ٘جخ  56أَُبئِخ ٝ

ٖٓ ػ٤٘خ أُجؾٞصبد ثبٕ اُؼٔو ال٣َٔؼ ٣ؤرٔبّ ػول اُيٝاط  اٝ ػلّ اًزٔبٍ أَُزٌَٔبد  53% ُؼلك 5538

3 

 ( 81جدول رقم ) 

 هل حصل أبنائك  على بٌانات والدة

حصول االبناء على بٌانات 
 والدة

 النسب المئوٌة العدد   

 1.2: 882 جمٌعهم

 1.1 :8 بعضهم

 89.2 39 لم ٌحصل أي منهم 

 9.9 1 غٌر مبٌن

 %811 8:2 المجموع 

 

ؽَٖ اٝالكْٛ ػ٠ِ ث٤بٗبد ٝالكح ٢ٛٝ  557% ٖٓ ػلك َٗبء ثِؾ 837:( إ َٗجخ ٣83ج٤ٖ اُغلٍٝ ههْ )

٣ؾَٖ ا١ ٖٓ اث٘بءْٛ ػ٠ِ ث٤بٗبد ٝالكح آوأح ُْ  69% 5937ٍاَُ٘جخ االًجو آب اَُ٘جخ اُز٢ ر٤ِٜب ك٢ٜ 

% ثؼ٘ اث٘بءْٛ ػ٠ِ ث٤بٗبد ٝالكح ٝاُجؼ٘ االفو ُْ ٣ؾَٖ ػ٤ِٜب 837ٖٓ اَُ٘ٞح ثَ٘جخ  :5ث٤٘ٔب ؽَٖ 

٣ٝوعغ اَُجت ا٠ُ ػلّ ٝعٞك ػلّ ٣ضجذ اُيٝع٤خ ٓٔب ٣غؼَ اَُ٘بء ٣ِلٕ فبهط أَُزْل٤بد ٝأُئٍَٝبد 

 ثلٕٝ َٓزٌَٔبد صجٞر٤خ رضجذ ٝالكرٚ ٝٓؾِٜب اُـ 3333 اُٖؾ٤خ اٙبكخ ُغَٜ االَٛ ثؼٞاهت روى اُطلَ
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 ( 88جدول رقم )

 ؟ أذا كنت  مطلقة هل حصل الطالق

أذا كنت  مطلقة هل حصل 
 الطالق

 النسب المئوٌة العدد   

 9.7: 39 عند السٌد

 28.3 82 داخل المحكمة

 %811 21 المجموع 

 

أٓوأح ٖٓٔ ؽَٖ ٛالهٜٖ ػٖ ا٤َُل )  69% ثؼلك  ٣:936الؽع ٖٓ اُغلٍٝ أػالٙ ثؤٕ أػ٠ِ َٗجخ ٌِّذ 

كوٜ ٖٓ ػ٤٘خ  57% ثؼلك  7836هعَ اُل٣ٖ ( ُْٝ ٣ٖلم كافَ أُؾٌٔخ  , ك٢ ؽ٤ٖ ٌِّذ َٗجخ 

الم ك٢ أُجؾٞصبد ٖٓٔ ؽَٖ ٛالهٜٖ كافَ أُؾٌٔخ ٝٛنا ٣ؼٞك ا٠ُ هِخ ٝػ٢ اُلزبح ثؤ٤ٔٛخ رٖل٣ن ػول اُط

 أُؾٌٔخ ُِؾلبظ ػ٠ِ ؽوٞهٜب اُْوػ٤خ 3 

 

 ( 83جدول رقم ) 

 هل حصلت  على حقوقك  عند الطالق أو الهجر

 

هل حصلت  على حقوقك  عند 
 الطالق أو الهجر

 النسب المئوٌة العدد

 37.8 89 نعم بعضها

 2.:8 1 نعم جمٌعها 

 2.:9 28 لم أحصل 

 %811 99 المجموع 
 

أٓوأح ٖٓ ػ٤٘خ أُجؾٞصبد ٖٛ ٖٓٔ ُْ ٣ؾِٖٖ  75ثؼلك  9:37أػالٙ ثؤٕ أػ٠ِ َٗجخ ٢ٛ ٣الؽع ٖٓ اُغلٍٝ 

ػ٠ِ ؽوٞهٜٖ ػ٘ل اُطالم أٝ اُٜغو ٝٛنا ٣ؼٞك ا٠ُ ػلّ رٖل٣ن ػول اُطالم أٝ هِخ ٝػ٢ اُلزبح ثؾوٞهٜب 

بًْ اُْوػ٤خ ٝاُوب٤ٗٞٗخ ك٢ ؽبُخ اُطالم أٝ اُٜغو أٙبكخ ا٠ُ األعواءاد اُوٝر٤٘٤خ اُط٣ِٞخ ك٢ أُؾ

اَُ٘بء ؽِٖٖ ػ٠ِ ثؼ٘ ؽوٞهٜٖ  ٖٓ 59% ثؼلك  6638ألٍزؾٖبٍ اُؾوٞم  ك٢ ؽ٤ٖ ٌِّذ َٗجخ 

 ٖٓ ػ٤٘خ أُجؾٞصبد كوٜ ٖٓٔ ؽِٖٖ ػ٠ِ ؽوٞهٜٖ ثٌَْ ًبَٓ  3  8% ثؼلك  5:37َٝٗجخ 
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 ( 82جدول رقم ) 

 ماهً أسباب الطالق أو الهجر

 النسب المئوٌة العدد ماهً أسباب الطالق أو الهجر
 87.3 :3 وجود خالفات بٌنً وبٌن الزوج

 21.1 87 وجود خالفات مع أهل الزوج

 :.2 3 أسباب أخرى 

 81.8 81 غٌر مبٌن

 %811 99 المجموع 
 

ٖٓ ػ٤٘خ أُجؾٞصبد ٖٓٔ ٣ؼٞك ٍجت  :6% ثؼلك  ٣8636الؽع ٖٓ اُغلٍٝ أػالٙ ثؤٕ أػ٠ِ َٗجخ ٌِّذ 

ٛالهٜٖ أٝ اُٜغو ا٠ُ ٝعٞك فالكبد ث٤ْٜ٘ ٝث٤ٖ اُيٝط ٜٓ٘ب رؤفو األٗغبة , اُٞٙغ األهزٖبك١ , اُٞٙغ 

ُْوػ٤خ ٝاُوب٤ٗٞٗخ , ك٢ األ٢٘ٓ أُزوك١ , هِخ اُزلبْٛ ؽٍٞ اُؾ٤بح أُْزوًخ ث٤ْٜ٘ , ؽوٓبٜٗب ٖٓ ؽوٞهٜب ا

ٖٓٔ ًبٕ اُقالف ٓغ أَٛ اُيٝط ٛٞ اَُجت ك٢ اُطالم أٝ اُٜغو  56% ثؼلك  7338ؽ٤ٖ ٌِّذ َٗجخ 

ٖٓٔ مًوٕ أٍجبة أفوٟ ٜٓ٘ب ٝعٞك فالكبد ث٤ٖ أَٛ اُيٝط ٝأَٛ اُيٝعخ , ػلّ  6% ثؼلك  :73َٝٗجخ 

 هلهح اُيٝط ػ٠ِ األٗغبة 3 
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 اُز٤ٕٞبد
 

 

 ػ٠ِ َٓزٟٞ اُوبٕٗٞ :

  ورجال الدٌن وكل من ٌشجع وٌروج وٌتستر على رباب االسر استحداث اجراءات رادعة بحق ا

 . الزواج المبكر

 تفعٌل االجراءات القانونٌة وجعلها اكثر نجاعة فً حسر هذه الظاهرة 

  81تعدٌل النص القانونً الذي ٌبٌح الزواج دون سن . 

 

 المجتمع المدنً :مات على مستوى االعالم ومنظ

  حلقات تلفزٌونٌة  مع اخصائٌٌن نفسٌٌن واجتماعٌٌن واطباء حول مخاطر الزواج المبكر عمل 

  ) تشجٌع الشباب لالنخراط فً الحٌاة االجتماعٌة ) اندٌة ، مخٌمات ، جمعٌات 

 براز تجارب حول الزواج المبكر ) من النواحً االٌجابٌة والسلبٌة (أ 

  من مخاطر هذا الزواج وتبعاتهورش توعٌة للمراهقٌن 

  ( قانون األحوال الشخصٌة رقم  3،  8( بفقرٌتها )  1حمالت مدافعه لتعدٌل نص المادة ، )

 . 8191لسنة  811

 ػ٠ِ َٓزٟٞ اُْجبة :

  فعهم للمشاركة فً فعالٌات دفسح المجال امامهم للمشاركة فً الحٌاة االجتماعٌة وذلك من خالل

 بغٌة امتصاص طاقاتهم الشبابٌةتتبنى مواهبهم وقدراتهم ومخٌمات شبابٌة  تطوعٌة

  تشجٌع الفتٌات للحصول على مستوى تعلٌمً افضل مما ٌساعدها على تحمل مسؤولٌاتها بتأسٌس

 عائلة وتربٌة االطفال بطرٌقة افضل 

 ػ٠ِ َٓزٟٞ االَٛ :

 ٌرها على صحة توعٌة االهل حول المخاطر الصحٌة والنفسٌة واالجتماعٌة للزواج المبكر وتأث

 ونمو المراهق 

 تشجٌع االهل لزٌادة مساحات الحوار مع اوالدهم واالطالع على مشاكلهم وتطلعاتهم 

 ػ٠ِ َٓزٟٞ أُغزٔغ :

  تنظٌم لقاءات مع رجال الدٌن وشٌوخ العشائر والناس المؤثرة فً المجتمع وحثهم على تناول

 ات العشائرٌة الزواج المبكر فً الخطب والمواعظ والجلس سلبٌات موضوع

  تطوٌر البٌئة االجتماعٌة التقلٌدٌة والمفاهٌم الرٌفٌة التً تتبنى الزواج المبكر وفق العمل على

 .مفاهٌم ) الستر ( و ) العٌب ( 

 

 

 على مستوى الدولة :

  زٌادة أهتمام وزارة الصحة بالمؤسسات الصحٌة وخاصة فً توجه الفتاة الحامل الى الوالدة عند

 القابلة المأذونة بدل المستشفى . 

  ضرورة قٌام وزارة التربٌة بأستحداث مناهج او اضافة مواد الى مناهج موجودة للتحذٌر من

 مخاطر هذا الزواج .
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 اُقبرٔخ

 

 
 

ثؼ٘ اُؼٞآَ اُز٢ رئك١ ا٠ُ ىٝاط اُوبٕواد ُٝٔب ُٜنٙ اُظبٛوح ٖٓ رؤص٤و ٍِج٢ ك٢ ٛنا اُجؾش رْ ر٘بٍٝ 

ػ٠ِ اُلزبح أًضو ٖٓ ًٞٗٚ أ٣غبث٤بً ك٢ ثؼ٘ األؽ٤بٕ , ٖٓ فالٍ كهاٍز٘ب ُٜنا اُجؾش كؤٕ اُؼٞآَ األعزٔبػ٤خ 

د اُيٝاط ٝاُوب٤ٗٞٗخ ٢ٛ ػٞآَ ٓزواثطخ ٝٓزٌبِٓخ ٝأكزوبكٛب ٣َبػل ك٢ أىك٣بك ؽبال ٖؾ٤خٝاُ٘ل٤َخ ٝاُ

أُجٌو ٝثٔب إٔ أُوأح ٢ٛ ٖٗق أُغزٔغ ٢ٛٝ اُيٝعخ ٝاألّ ٝأُوث٤خ ٝاألفذ ُٜنا هٔ٘ب ثبألٛزٔبّ ثلهاٍخ 

رؼزجو األْٛ ك٢ رؾل٣ل ٓلٟ أ٤ٔٛخ اُؾل ٖٓ اُيٝاط أُجٌو ُٝول هًيٗب ػ٠ِ أُوأح ثٌَْ أكم ٌُٜٞٗب ٢ٛ اُز٢ 

ٌٕٞ هل ٍِط٘ب اُٚٞء ُٝٞ ثٌَْ ث٤َٜ ػ٠ِ ٛنٙ رؼب٢ٗ ٖٓ ٍِج٤بد ٛنا اُيٝاط أًضو ٖٓ اُوعَ ٝٗؤَٓ إٔ ٗ

ؾوّ اُيٝاط أُجٌو اُلز٤بٕ ٝاُلز٤بد ٖٓ عَ ؽوٞهْٜ اُز٢ أٗزْود ك٢ األٝٗخ األف٤وح , ٣ُ ٝرجؼبرٜب اُظبٛوح 

 ًٔب أٗٚ ٣ئك١ ا٠ُ ٗزبئظ ٕؾ٤خ ٝأعزٔبػ٤خٝفبٕخ ك٢ ٓوؽِخ ؽوعخ ٖٓ ؽ٤برْٜ اال ٢ٛٝ أُواٛوخ األَٗب٤ٗخ 

هٞا٤ٖٗ رٔ٘غ  ُِؾل ٖٓ ٛنٙ اُظبٛوح ٝمُي ثزْو٣غ   ٤ُ٘ٛٞخثل ٖٓ رٌبصق اُغٜٞك اال فط٤وح ُنُي ٝٗل٤َخ 

 اُيٝاط أُجٌو ٝهٞا٤ٖٗ رؾل ٖٓ اُلٝاكغ اُز٢ رزَجت ك٢ ٛنٙ اُظبٛوح 3 

ث٤ٖ ٕلؾبد اُلهاٍخ ر٘بُٝ٘ب اُيٝاط أُجٌو ُِلز٤بد ٖٓ فالٍ كهاٍخ ٤ٓلا٤ٗخ ِّٔذ ٓل٣٘خ ثـلاك  ثٔ٘بٛن 

كزبح ٝآوأح ٓزيٝعبد  633ٝاُوٕبكخ , ؽ٤ش ِّٔذ اُلهاٍخ ػ٤٘خ ٌٓٞٗخ ٖٓ ٓقزِلخ ٖٓ عبٗج٢ اٌُوؿ 

 ٍ٘خ 3( 56 – 56ثؼٔو ث٤ٖ )

اُن١ ٣وٟ أعزٜبكاد ثؼ٘ هعبٍ اُل٣ٖ ْٛ اُؼٞآَ اُز٢ رلكغ ا٤ُٝبء االٓٞه ا٠ُ ري٣ٝظ ث٘برْٜ ٢ٛ أإ 

اُٞٙغ أُزوك١ اُن١ ٣ٔو اٌُض٤وٕٝ اٗٚ ٣ْغغ ػ٠ِ ري٣ٝظ اُج٘ذ كٞه ثِٞؿٜب اٙبكخ ا٠ُ اُؼبَٓ االهزٖبك١ ٝ

ٝهبٕوح ثٚ اُجِل ٝمُي ٓٔب ٣ْغغ ا٤ُٝبء االٓٞه ػ٠ِ اُزقِٔ ٖٓ َٓئ٤ُٝخ اُج٘ذ ك٢ ٓغزٔغ ٣واٛب ػٞهح 

ػٖ أُؾبكظخ ػ٠ِ ٗلَٜب ٝإ ىٝاعٜب ٛٞ ف٤و ؽٔب٣خ ُٜب ٍٜٝ أُـو٣بد اُز٢ هل رٞاعٜٜب اص٘بء رْ٘زٜب 

ٖٓ اُو٣ق ا٠ُ أُل٣٘خ ٝٛنا ٣ٔضَ اٌّبٍ ًج٤و ثؾل مارٚ  ٣ؼيى مُي اُو٤ْ اُؼْبئو٣خ ٝاُو٣ل٤خ اُز٢ ثبرذ ر٘زْو

٣زطِت رظبكو اُغٜٞه ُِؾل ٓ٘ٚ ٖٝٓ اٗزْبهٙ ُِ٘زبئظ اٌُبهص٤خ اُز٢ هل رزجغ ٛنا اُيٝاط ػ٠ِ اُلزبح فبٕخ ٖٓ 

 اُ٘ٞاؽ٢ االعزٔبػ٤خ ٝاُوب٤ٗٞٗخ ٝاُٖؾ٤خ ٝاُ٘ل٤َخ ٝاُز٢ ٢ٛ ٓٞٙٞع اُلهاٍخ 

لهاٍبد ٍبثوخ رقٔ أُٞٙٞع ٝهبػلح ُلهاٍبد َٓزوج٤ِخ رقٔ  ٗطٔؼ إ رٌٕٞ ٛنا اُلهاٍخ آزلاك ُ

 أُٞٙٞع ٝرؾل ٓ٘ٚ كؼ٤ِبُ 333
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 هبئٔخ أُٖبكه 

 

 .3183كرٌم محمد حمزة ،الزواج المبكر للفتٌات دراسة اجتماعٌة فً العراق ، بغداد  .8

العراقٌة ، بغداد كرٌم محمد حمزة ، عوامل ومؤشرات انتهاك االمن االنسانً للمرأة  .3

3183. 

اسماء جمٌل رشٌد ، العوامل المرتبطة بظاهرة الزواج خارج المحكمة واالثار المترتبة  .2

 3188، بغداد ، جمعٌة نساء بغداد علٌه )دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة الصدر ( 

سرى قاسم مطر القرٌشً ،  دور العوامل األجتماعٌة فً تحدٌد مستقبل زواج الفتاة  .8

 .3181دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة بغداد ، بغداد العراقٌة 

جمعٌة نساء بغداد ، الزواج المبكر والعوامل المرتبطة به واألثار المترتبة علٌه ) دراسة  .9

 .3189مٌدانٌة فً مدٌنة الصدر ( ، بغداد 

تأمٌم العزاوي ، التشرٌعات المتعلقة بحقوق المرأة والعنف القائم على اساس النوع  .:

 . 3189عٌة نساء بغداد : بغداد االجتماعً ،جم

مٌسة عبد داود الموسوي ، زواج القاصرات اسبابه واثاره االجتماعٌة وسبل معالجته )  .7

 .3189دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة بغداد ( ، بغداد 

 ( https://ar.wikipedia.org/wikiوٌكٌبٌدٌا ، الموسوعة الحرة ) .1

 ( /http://hamdisocio.blogspot.comمدونة العلوم االجتماعٌة ) .1

 .العنف ضد المرأة فً الجزائرمقالة زٌنب بوقاع ،  .81

سوسن شاكر مجٌد ، اشكال العنف الموجه ضد المرأة ، مجلة الحوار المتمدن  .88

،3183. 

المرأة ، القاء الضوء على مشاكل المرأة فً العراق ، منظمة سٌوان لتطوٌر  .83

 .3183دهوك 

االزمات مقالة جرٌدة المستقبل العراقً ، فً الٌوم العالمً لمنع االنتحار ..  .82

 العاصفة بالبالد .. اخفاقات متوالٌة لوقف تداعٌات االنتحار بٌن النساء والشباب ؟!

، القضاء على زواج االطفال فرزانة رودي مهدي و شٌماء محمد جواد ابراهٌم  .88

 .3182فً المنطقة العربٌة ، 

 مجلة سٌدة سورٌا، االثار الفٌزٌولوجٌة والسٌكولوجٌة للزواج المبكر، دمشق .89

3189 

فاتن الحسٌنً ، دراسات واراء حول الزواج المبكر بٌن مؤٌد ومعارض ؟! ،  .:8

 .3112القاهرة 

ٌسبب اعراضا  صحٌة خطٌرة ة الرٌاض ، زواج القاصرات  رٌدناٌف آل حازم ، ج .87

 .3111على الفتٌات ، الرٌاض 

 .8191لسنة  811قانون االحوال الشخصٌة العراقً رقم  .81

 . 3119الدستور العراقً لعام  .81

 . 81:1قانون العقوبات العراقً لسنة  .31

 . 81:8قانون الخبراء العراقً لسنة  .38

 .3188بغداد جمعٌة نساء بغداد ، فلم دمٌة ) عن زواج الصغٌرات ( من انتاج  .33

https://ar.wikipedia.org/wiki
http://hamdisocio.blogspot.com/

