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كتب/سحر خلدون  :

يعد  القــري(  )الزواج  األطفــال  زواج 
الطفولة  عىل  وتعديًا  اإلنسان  لحقوق  انتهاًكا 
بشأن  الدولية  والقوانني  لالتفاقيات  ومخالفًا 
حقوق اإلنســان وُيعرف )الزواج املبكر( عىل 
أنه زواج رسمي أو أي ارتباط غري رسمي بني 
طفل تحت سن ١٨عامًا وشخص بالغ أو طفل 

آخر.
وتكــون الفتيات أكرث تــررًا من األوالد 
وذلك بســبب أن نســبة الزواج بني صفوف 

األوالد يشكل سدس النسبة بني الفتيات.
وســنتحدث عن زواج الصغــريات، حيث 
التمييزية  املجتمعية  الثقافة  اإلناث من  تعاين 
والتهميش، حيث ال تأخذ برأيهن يف  الزواج أو 
عدمه وسوء الحالة االقتصادية لألرس فالكثري 
من األرس تعاين الفقر املدقع وال ننىس الحرب 
املتصاعدة  لســنوات وما نتج عنها من الدمار 

والقتل والنزوح.
إىل عواقب  الصغــريات  الــزواج  ويؤدي 
وخيمة ال يقترص عليهن بل عىل املجتمع، حيث 
الوفاة  يسبب أرضاًرا صحية جسدية تصل إىل 
أثناء الحمل أو الوالدة  وصحية نفسية وزيادة 
األمية بني صفوف الفتيات بسب ترك املدرسة 
والعناية  األرسة  تنظيــم  القدرة عــىل  وعدم 
باألطفال وازدياد نسب الطالق نتيجة االختالف 
الفكري وذلــك يؤثر عىل املجتمع والقدرة عىل 

التنمية والتطوير.
و لقد صادق الشطر الجنويب عىل اتفاقيات 

دولية لحامية الطفولة  قبل الوحدة مثل:
 اتفاقيــة القضــاء عىل جميع أشــكال 
التمييز ضد املرأة )الســيداو( تم املصادقة من 
التي  الجنوب تاريخ )٣/٥/١٩٨٤م(  قبل دولة 
نصت الفقــرة )٢( من املادة )١٦(  عىل أنه )ال 
يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوين 
وتتخذ جميع اإلجراءات الرورية مبا يف ذلك 
الترشيعي منها لتحديد سن أدىن للزواج ولجعل 

تسجيل الزواج يف سجل رسمي أمرًا إلزاميًا(.
األمم  لجمعية  الطفــل  حقــوق  اتفاقية 
املتحدة ١٩٨٩م، وتم املصادقة من قبل الجنوب 
 )١( املادة رقم  بتاريخ ١/٥/١٩٩١م وتنــص 
عىل التايل: ) كل إنســان مل يتجــاوز الثامنة 

عرشة ما مل يبلغ ســن الرشد قبل ذلك مبوجب 
القانون املنطلق عليه(.

 وبعد الوحــدة أصبحت االتفاقيات الدولية 
التي وقــع عليها الجنوب أو الشــامل ملزمة 
لطريف الوحدة، ويف عام ١٩٩٢م صدر قانون 
يحدد ســن الزواج )١٥( ســنة لكال الجنسني 
)الذكــر واألنثى( وأن هذا الســن  يصلح فيه 

إجراء العقــود واعتبار الزواج عقدًا يســتلزم 
الُرشــد وذلك بحســب ما جــاء يف القانون 
املدين، ولكــن  يف ١٩٩٨م تم تعديل يف املادة 
)١٥( حيث تم إلغاء تحديد ســن الزواج وتنص 
بعد تعديلها عىل )أن عقــد ويل الصغرية بها 
صحيح وال ميكن املعقود له من الدخول بها و 
ال تزف إليه إال بعد أن تكون صالحة للوطء ولو 

تجاوز عمرها خمس عرش سنة وال يصح العقد 
االتفاقيات  إال ملصلحة( هــذا تجاهل  للصغري 
الدوليــة وكذلك انتهاك لحقوق اإلنســان يف 
العيش بســالم مرحلتي  )الطفولة و املراهقة( 
والحق يف التعليم والرعاية الصحية واكتساب 
املهارات واملعــارف لتكون فردًا منتجًا ونجد أن 
القانون قد ســمح بزواجها دون تحديد السن 
األدىن للزواج فعمــر الفتاة ليس رشطًا إلبرام 
عقد الزواج أو عدمــه و لقد أدى اندالع الحرب 
املستمرة لسنوات تداعيات سلبية للغاية، حيث 
أظهرت دراسات لصندوق األمم املتحدة للسكان 
تأثري الــرصاع  يف بالدنا عىل زواج الصغريات 
ويؤكد أن  حــوايل ) ١من ٥( فتيات من األرس 
النازحــة تزوجــن، وأن اســتمرار الرصاع و 
تداعيات سلبية وإىل جانب الوضع االقتصادي 
دفع إىل زيادة معدل زواج األطفال إىل نســبة 
٦٦% وذلك لالستفادة من مهورهن وحاميتهن 
من التحرش يف ظل انعدام األمن ومام تسبب 
يف ارتفاع نســب العنف بأنواعه وارتفاع يف 
معــدل وفيات األمهات الصغــريات والوفيات 
من أطفالهن ما دون خمس ســنوات. مل يكن 
املرشع اليمني عىل صــواب وكان عليه إدراك 
أن الزمان قــد تغري وال بد أن يتامىش مع روح 
العرص وأن الزواج يف الرشيعة يشرتط البلوغ 
حتى يســتطيع طرفا الزواج تحمل مسؤولية 
تكوين أرسة وتكون العالقة متكافئة يسودها 
املشاكل  تجاوز  عىل  والقدرة  والنضوج  الوعي 

الحياتية.  
وال بــد من تعديل القوانني يف املســتقبل 
القريب انتصاًرا لإلنســانية وحامية الطفولة، 
وال بد من التوعية عرب وسائل اإلعالم مبخاطر 
الزواج املبكر للفتيات، حيث يلعب اإلعالم دوًرا 
يف رفع الوعــي لدى فئات عمريــة مختلفة 
وزيــادة تقديــم املســاعدات املرشوطة من 
منظامت لدعم األرس الفقرية عرب تنفيذ برامج 
تقديم الدعم املــايل أو الغذايئ لألرس الفقرية 
مقابل تعليم الفتيــات، وهذا ميثل دعاًم لرأس 
املال البرشي، مبعنى أن التعليم استثامر لرأس 
املال البرشي وأساس لتقدم األفراد يف املجتمع 
والتنمية  والتقليل من العوز يف ظل اســتمرار 
الفقر والجهل بني  الحرب ووقف توارث  وترية 

األجيال القادمة.

كتب/ علي صالح سالم:

اطأمن أهايل وأبناء منطقة الحنك مبحافظة شــبوة عىل صحة 
األخ والواجهة االجتامعية يسلم عوض الشنقول، الذي يرقد حاليا يف 
مستشــفى عدن األملاين، والذي تعرض لكر يف رجله أثناء انزالقه 
يف منزله بشــبوة، وهو شيخ يف إصالح ذات البني بني أهل منطقته 
خاصــة وال يرجو أجًرا إال من الله، ودامئــا ما ينجح يف حل القضايا 
التي يتوالها، وخالل الثالثــة العقود التي غابت فيها الدولة وحرت 
األحكام العرفية والصلح كان للشــيخ شنقول نصيب األسد فيها ألنه 
يقنع الجميع بتقديم التنازالت لبعضهــم البعض أو إعطائه القضية 
تحت اإلقناع والرىض من األطراف للحكم فيها، فهو مل يخدم منطقته 

فحســب بل خدم كثرًيا من املناطق والقرى يف املحافظة عندما كان 
مدير إدارة املشاريع يف املحافظة وقدم لها الخدمات يف مجال املياه 
والكهرباء نتيجة عالقته مبكتب “بغلف” الذي يقدم املساعدة للقرى 
يف مجال املياه، كان ذلك يف عقد الثامنينات وهو ليس شيخ قبيلة بل 
شيخ عمل وصلح ومعروف، فرتك بصامت ملنطقته وشبوة ال ميكن 

إنكارها.
ســاهم مبعالجة الكثري من القضايا الشائكة وأخريا بيده قضية 
عمرها 31 عاًما أنجز منها %95 يف املنطقة قبل أن يتعرض للحادث 

ويبلغ من العمر 85عاما.
الجميع يتمنى له الشفاء والعودة ملواصلة املساعي والصلح رغم 

تقدمه يف السن.

) زواج القاصرات(.. عنف قائم على النوع االجتماعي

ما اأ�ضباب تف�ضي زواج القا�ضرات؟ وما اأ�ضراره؟

ال�ضيخ �ضنقول.. خم�ضة عقود من 
العطاء وفعل اخلري يف �ضبوة


