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  قانونی شدن ازدواج کودکان در عراق
  

سه حضور پيدا کند، و تنھا راه برای اينکار متوقف تالش سازمان ما بر اين است که حق ھر کودکی است تا در مدر

  .ی استائکردن فعاليتھای قرون وسط

ی دھند که طرفدار ازدواج کودکان در سن أی دادن، در آينده به احزابی ررأانتظار می رود عراقی ھای واجد شرايط 
بر . دولت عراق مطرح شدت أاين قوانين مطابق فقه اسالمی شيعه است که چندی قبل در ھي. سالگی می باشند٩

 سال ١٨سن قانونی ازدواج در حاضر در عراق .  ازدواج می شوندۀ سالگی آماد٩اساس اين قانوان دختران در سن 
  .می باشد

  

 سالگی ٢اين بربريت و عقب گرد، به پدران اين حق را واگذار می کند که تنھا قيم و سرپرست کودکان دختر از سن 

  .نمود) ازدواج(ی توان به کودکان تجاوز باشند و به طور قانونی م

تصويب اين قانون زنان عراقی را به ھراس افکنده است به طوری که دولت در پاسخ به نگرانی ھای گسترش يافته روز 

  . گذشته را عزای عمومی  اعالم  کردچمار ٨

ی اسالمی ئضو حزب کوچک فداون را داده است ع عراق که پيشنھاد پيش نويس اين قانئیقضاۀ  وزير قوحسن المشيدی

  .  می باشدالمالکیاست که منسوب به نخست وزير 

تصويب اين قانون کودکان سن دبستانی را بيش از پيش ضعيف می کند، حتی بدون قانون جديد تعداد کودکان در حال 

ل بوده است  سا١٨درصد ازدواجھا شامل دختران زير ١٥ ، ١٩٩٧در سال . ازادواج در عراق در حال افزايش است

درصد ازدواجھا در سن  ٥  افزايش پيدا کرده که تقريباً ٢٠١٢درصد  در سال ٢٠ طبق آمار دولتی عراق اين آمار به 

  .سال می باشد١٥

 قابل توجھی می شود دختران ناگزير از ازدواج به آن تن ۀبه دليل افزايش فشار مالی بر خانواده ھا، وقتی پيشنھاد مھري

آنھا نگران اين وضعيت ھستند که اگر اين قانون جديد . ن حقوق کودک را نگران می سازدضوع فعاال و اين مو می دھند

  .گرددتصويب شود روند ازدواج تشديد می 

 ميليون دخترانی که در سن مدرسه ھستند ١٠اما فقط کشور عراق نيست که دچار اين وضعيت وخيم است؛ در دنيا 

  .ھستند" عروس بچه ھا"ناموفق  آن ازدواج ۀغايب می باشند که نتيج

ای است برای  تعداد ازدواج کودکان در کشورھای ديگر نيز در حال ازدياد است، در کشور موريتانی ختنه بھانه

در يمن . سالگی برای ازدواج آماده شوند ٩ سالگی ختنه کنند تا در سن ٨ازدواج؛ در اين کشور دختران را بايد در سن 

 سالگی ازدواج کرده اند و حداقل سن ١٨درصد دختران قبل از  ٥٠کشوری که سازمان ملل تخمين زده است بيش از 

ھند . ين بياوردئارد سن ازدواج را برای دختران پاھمچنين دولت نيجريه تصميم د.  ازدواج برای آنھا وجود ندارد

درصد دختران زير  ٤٠ اخير باعث اعتراض ميليونھا نفر در خيابان شده است، نشان می دھد که کشوری که تجاوزھای

  .ھستتند" عروس بچه" سال ١٨
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واقعيت اين است که يک راه بی خطر مانع ازدواج کودکان است و آن فرستادن دختران به مدرسه می باشد يک دختر 

 مرتبه کمتر ٦ سالگی ١٨لگی کمتری دارد، بلکه اين احتمال در سن  سا١٠و  ٩-٨باسواد نه تنھا احتمال ازدواج در سن 

  .می شود

پاکستان اولين .  ھمچنان در حال افزايش استۀبا وجودی که کودکان از ازدواج امتناع می کنند اما در کشورھای شبه قار

زودی در برخی کشورھا ه بش، و يدله رو است و حاال در بنگه ازدواج کودکان روباز کشوری است که با تعداد زيادی 

  .  مانند ماالوی،اين قانون در حال تنظيم شدن است

  .مشاھده می شود که دختران در زمان کوتاھی به سرنوشتی که ديگران برايشان تصميم می گيرند، تسليم می شوند

اتحاد فوری برای " فعال در گروه ۀمن خيلی افتخار می کنم که با گروھی کار می کنم که متشکل از افرادی با پيشين

  . می باشد" تحصيالت

ھدف اين گروه به حداقل رساندن افراد  محروم از تحصيل می باشد و اين بدان معناست که ھيچ کودکی نبايد ازدواج 

  .کند

در " آزادی کالمال ھری: "ملحق شده ايم که شاملاست، ما به جنبش حقوق دختران که در کشورھای در حال توسعه 

، باشگاه حمايت از کودکان در اوگاندا و ه ديش آزاد، ازدواج بچه ھا در بنگلۀمنطق" نيل فارمی"پال، انجمن مشترک ن

  .ازييگروه توانمند سازی دختران اندون

 ٣٠٠ ملحق شده اند که بيش از اورنج پرنس مايلبه رھبری " ازدواج کودکان ممنوع"لند به جنبش اافراد زيادی از ھ

 قانون متوقف کنند، سن ۀآنھا تالش می کنند ازدواج کودکان را به وسيل. او ملحق شده بودند نيز به سازمان ملی قبالً 

  . بچه ھا را به مدرسه بفرستند کنند و نھايتاً ء موجود را اجرۀواقعی کودکان ثبت شود، قوانين منع کنند

 به بربريت ازدواج کودکان پايان حقوق کودکان در سراسر دنيا بايستی رعايت شود و ما به تمام کشورھا سر می زنيم تا

   .دھند و مطمئن شويم که تمام کودکان در مدرسه ھستند و مشغول آموزش می باشند

 
  


