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 Human Rights  حقوق بشر

  
  الھه امانی - رھائی زنماھنامۀ

  ٢٠١٧ نومبر ٠٨
  

  نگاه تطبيقی به ازدواج کودکان
 و فرايندھای آن در نقض حقوق انسانی کودکان

   

 

 

 انسان ھا آزاد به دنيا آمده و در حقوق و کرامت انسانی برابر ۀحقوق بشر قيد نمود که ھم جھانی ۀسال پيش اعالمي ۶٩

 جھانی ۀی بر مواردی که اعالميئ جھانی و منطقه ۀ سال گذشته، پيمان نامه ھای گوناگون در عرص۶٩در خالل . ھستند

کنوانسيون .  انسان ھا را تضمين نمايدۀمحقوق بشر نياز به تدقيق داشت، توجه مبذول داشته تا حقوق و کرامت يکسان ھ

 عمل چھارمين کنفرانس جھانی سازمان ملل در ۀ و برنام١٩٧٩در سال  (CEDAW) رفع ھرگونه تبعيضی از زنان

برخی کشورھا از جمله ايران، واتيکان و چند ( کشور رسيد ١٨٩ که به امضای ١٩٩۵ در سال بيجينگمورد زنان در 
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يد أئوليت و اختيار بر بدن خود و سقط جنين مورد تؤ مسۀ حقوق زنان در زمينۀرم را در زمينکشور ديگر متن اين پالتف

.  ھای احقاق حقوق برابر زنان و دختران ارائه می دھددشواریژی ھای دقيقی برای فائق آمدن بر ي، سترات)قرار ندادند

 ھای جھانی برای حقوق بشر دشواریرد  مو١٢ يکی از ۀبه مثاب” کودکان دختر “ۀدر حقيقت برای نخستين بار واژ

، دولت ھا متعھد شدند تا با تنظيم و اجرای قوانينی در مورد بيجينگ عمل ۀدر برنام. زنان و دختران به کار برده شد

حداقل سن قانونی برای ازدواج اقدام کرده و از حقوق کودکان دختر در مورد امنيت، سالمت جسمی، جنسی و روحی 

 .حمايت کنند

 ۀ جھانی به مثابۀواج کودکان که اکثريت قريب به اتفاق آن کودکان دختر را مورد آسيب قرار می دھد، توسط جامعازد

به . ازدواج کودکان اثرات نامطلوب و دراز مدت برای آنان به دنبال دارد.  سال تعريف شده است١٨ازدواج زير سن 

 ميليون ٧٢٠، ٢٠١۵تا سال .  سال ازدواج می کنند١٨  برابر کودکان پسر زير سن۵تخمين يونيسف، کودکان دختر 

 سال ازدواج ١۵ ميليون نفر زير سن ٢۵٠از اين تعداد . زنی که در قيد حيات ھستند در دوران کودکی ازدواج کرده اند

 .کرده اند

 خانوادگی ين سالمت جسمی، جنسی و روانی آنان را به مخاطره انداخته، ميزان خشونتئزودرس و در سنين پاازدواج 

ل محدودی را بر بدن و ورا فزون تر نموده و به علت مناسبات قدرت موجود در چنين روابطی کودک متاھل کنتر

ھم چنين در مورد کودکان دختر، عدم دسترسی به بھداشت بارداری، . تصميمات نسبت به بارداری خود خواھد داشت

 .ه مخاطره می اندازدبارداری زودرس و زايمان، به طور جدی سالمت آنان را ب

 سالگی ازدواج می ٢١ سالگی ازدواج می کنند، در مقايسه با زنانی که بعد از ١٨دخترانی که قبل از رسيدن به سن 

 . برابر بيش تر در معرض خشونت خانوادگی قرار دارند٣کنند، 

. سالگی زايمان کرده اند ٢٠ برابر زنانی است که در ٢ سال در حين زايمان ١۵-١٩مرگ و مير دختران بين سنين 

 سالگی ٢٠ برابر زنانی است که بعد از ۵ سال زايمان دارند، به طور متوسط ١۵مرگ و مير دخترانی که زير سن 

 .زايمان دارند

 ی که از نظر اقتصادی فقير يا متوسط محسوب می گردندئ ساله در کشورھا١۵-١٩ ميليون دختر ١۵بيش از 

(LMICs)درصد مزدوج ھستند٩٠ن تعداد از اي. ، مادر می شوند . 

 مرگ در سال اول زندگی خطر برابر ٢ سال دارند، ١٨فرزندان مادرانی که خود کودک محسوب می شوند و زير سن 

مادران جوانی ھم که در حين زايمان زنده می مانند، در .  سال بزرگ تر ھستند٢٠دارند؛ در مقايسه با مادرانی که از 

  ھای عديده به علت کار زياد و يا بيماری ھای ديگر از جمله فيستول زايمانخالل عمر خود از بيماری

(FISTULAE)  رنج خواھند برد. 

 تحصيلی برای کودکان دختری که متاھل ھستند، می انجامد ۀموانع فرھنگی، اقتصادی، حقوق و خانوادگی اغلب به وقف

 درصد اين دختران ترک تحصيل خواھند ٢٢ تا ١٢، بين ی جنوبیامريکا و افريقاو در بسياری از کشورھا به ويژه در 

 .نمود

 سال را برای ازدواج تصويب نمودند اما ضعف ١٨ درصد از کشورھای جھان، حداقل سن قانونی ٨٨، ٢٠١۵تا سال 

 .ھا و گسست ھای قانونی باعث عدم اجرای اين توافق و کارکرد و کارآمدی آن شده است

 درصد ازدواج دختران با رضايت والدين، پدر و يا جد ۵٢سال را در نظر گرفته اند،  ١٨ی که سن قانونی ئاز کشورھا

ھا تحت عنوان ” ءاستثنا“اين . ، در نظر گرفته اند-  سال است١٨که - قانون ۀ در مقابل قاعدء استثناۀپدر را به مثاب

ھا ” ءاستثنا“با توجه به . ته است ھای عديده مواجه ساخسؤال سال را با ١٨قوانين عرفی و مذھبی، اجرای حداقل سن 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 سال می ١٨ درصد از کشورھا دختران زير ۵٨که شامل اجازه توسط والدين و قوانين عرفی و مذھبی می شود، در 

 . سال را ھم ممکن ساخته اند١۵ درصد از کشورھا حتی ازدواج زير سن ٣١توانند ازدواج کنند و 

سوم کشورھا، - ر مورد ازدواج ھای زودرس سبب گرديده که در يکعدم حمايت برابر از حقوق دختران و پسران د

 درصد از کشورھای جھان، سن قانونی ٢٧در . تفاوت سنی برای حداقل سن ازدواج دختران و پسران وجود داشته باشد

 . سال کم تر از سن قانونی پسران است٢-۴دختران، 

حداقل سن قانونی برای . ای اقليت ھای مذھبی قايل ھستند، حداقل سن متفاوتی بر- از جمله فيليپين- برخی از کشورھا 

 سالگی و دختران مسلمان پس از بلوغ می توانند مزدوج ١۵ سال است اما پسرھای مسلمان از ٢١ازدواج در فيليپين 

 .شوند

 ًحتی در کشورھای غربی در مواردی حداقل سن ازدواج ناديده گرفته می شود و مثال در برخی کشورھای اروپای

در .  سال ازدواج می کنند١٨اغلب زير سن قانونی  (Roma) لبانی، بلغارستان و اوکراين، دختران کولیاشرقی مثل 

ی و آسيای افريقائدر سطح جھان کشورھای . پاکستان و ساير کشورھای آسيای جنوبی، ازدواج اجباری بسيار رايج است

در نپال که سومين کشوری است که بيش ترين ميزان ازدواج . جنوبی بيش ترين ميزان ازدواج کودکان دختر را دارند

 سال ازدواج می ١۵ درصد زير سن ١٠ سال و ١٨ درصد از کودکان زير سن ٣٧کودکان را در آسيای جنوبی دارد 

 .کنند

ی ئ خشونت ھاۀبه علت آسيب ھای زيادی که ازدواج کودکان به ويژه دختران دربردارد، اين گونه ازدواج ھا در زمر

 .جنسيتی دارد-  جنسیۀمحسوب می شود که جنب

 سال نشان می دھد که آسيب ھای اجتماعی و ١٨بررسی ادبيات مربوط به ازدواج کودکان، به ويژه دختران زير سن 

 شھرھای بزرگ، تصادمات جنگی، اختالفات قومی، عدم ۀی و در حاشيئاقتصادی از جھت فقر در مناطق روستا

ی و ئی، عدم دستيابی به آموزش و امکانات بھداشتی و پزشکی، شکاف بين تحصيالت ابتدادستيابی به امکانات آموزش

متوسطه در بين دختران و پسران، محدود بودن امکانات شغلی و کسب درآمد برای دختران، ازدواج ھای اجباری، 

. ودکان را فراھم می آوردی است که شرايط تشويق کننده برای ازدواج کئقوانين عرفی و مذھبی زير ساخت و زمينه ھا

، مناسبات قدرت - که در اغلب موارد اختالف سنی فاحش نيز وجود دارد-در ازدواج کودکان دختر با مردان بالغ 

اين کودکان از موارد تجاوز جنسی در مناسبات . جنسيتی پررنگ تر، نابرابرتر و خشونت بار تر است- جنسی

نند و موارد خودکشی، افسردگی، مرگ و مير در حين زايمان و ساير ی، بيش تر از ساير زنان صدمه می بيئزناشو

  .زيکی و روانی در اين گروه سنی باالتر استفآسيب ھای 

 

 امريکا در کودکان ازدواج

 دارد و کم امريکا اصلی خود را در خارج از مرزھای ۀدر حالی که مباحث ازدواج کودکان دختر در سطح جھان، وزن

 شنيده ايم، اما قوانين ازدواج و حداقل سن قانونی برای ازدواج يکی از مواردی امريکاودکان در تر راجع به ازدواج ک

اما در چند سال اخير . است که چون مورد بازبينی قرار نگرفته، مورد توجه جدی نبوده و به فراموشی سپرده شده بود

 .اين موضوع از حاشيه به مرکز توجه سوق داده شده است

آمارھا نشان .  ازدواج کرده اند٢٠٠٠ – ٢٠١٠ در خالل سال ھای امريکا سال در ١٨ک دختر زير سن ھزار کود ٢۵٠

 . ساله در لوئيزيانا، آالسکا و کارولينای جنوبی ازدواج کرده اند١٢می دھد که حتی دختران 
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وق زنان و دختران که سازمانی است مدافع حق   (Tahirih Justice Center) مرکز عدالت طاھره٢٠١٧ست گادر ماه 

جنسيتی دارد، فعاليت می کند، در تحقيقات خود برآورد - ی جنسیای که معنئ زدودن خشونت ھاۀو به ويژه در حوز

 ھزار کودک ۴٠، قريب به -  قرار داردامريکا ازدواج کودکان در ۀ دوم در زمينۀکه در رد-نموده است که در تگزاس 

 .زدوج شدند م٢٠١٠-٢٠١۴ سال بين سال ھای ١٨زير سن 

 ١۴، نيويورک حداقل سن ازدواج را از ٢٠١٧در ماه مارچ .  حداقل سن برای ازدواج وجود نداردامريکا ايالت ٢٧در 

در اين ايالت .  سال به عنوان حداقل سن قانونی تصويب گرديد١٨، ٢٠١٧ سال رساند و در تگزاس در ماه مه ١٧به 

وليت زندگی خود را به عنوان يک فرد بالغ بگيرند، ؤنند اختيار و مسی دادگاه، کودکان بتواأچه به رچنان) تگزاس(

 کودکان می توانند ئیی دادگاه و در مواردی استثناأ به رامريکادر )  تصميم به ازدواج آنان را نيز می دھدۀدادگاه اجاز

و ھم چنين استدالل باورھای مذھبی  .(ول زندگی خود شوندؤگردند؛ يعنی خود مس (Emancipated) ”رھا“و ” آزاد“

ھا توسط فرمانداری که در انتخابات ءبرای کسانی که به ارتش می پيوندند، از مواردی است که جزو استثنا” دلگرمی“

اگرچه در نيوجرسی که . محسوب می گردد   (Chris Christy)  نيز شرکت جست يعنی کريس کريستیامريکاگذشته 

 .ل محسوب شد سا١٨ايالت اين فرماندار است، حداقل سن 

      ازدواج کودکان که امروزه توسط نھادھای حقوق بشری و برخی از سازمان ھای زنان از جمله اکثريت فمنيستی

(Feminist Majority)   ھای متعددی نيز مواجه استدشواریو غيره مطرح می گردد، از نظر تفسير قوانين با  .

 سال آزاد است و ١٨معه ای که روابط دختر و پسر زير سن برخی از سازمان ھای مدنی مطرح می کنند که در جا

 حداقل سن، می تواند تعيين سال يکی از آسيب ھای اجتماعی محسوب می گردد، ١٨ بارداری دختران زير ألۀمس

 ھای ديگری را برای زندگی سالم دخترانی که خارج از ازدواج باردار شده و در اياالتی زندگی می کنند که دشواری

چه دختر رد ازدواج بايد آزاد بوده و چنانھم چنين استدالل می شود که تصميم در مو. سقط جنين نمی تواند صورت گيرد

چنين جدل . دواج کنند، بايد از چنين حقی برخوردار باشند سال به اختيار و تصميم خود بخواھند از١٨و پسری زير سن 

 مدنی، فمنيست ھا و ۀ سبب گرديده که در کاليفرنيا علی رغم تالش بسياری از سازمان ھای جامعئیھا و بحث ھا

د ا نظر موافق والدين و دادگاه، کودکان می تواننب نشده باشد و تعيين سال ١٨طرفداران حقوق بشر، سن قانونی ھنوز 

 .مزدوج شوند

قلمداد نموده که ” نقض حقوق بشر“ ازدواج کودکان را امريکا ۀ، وزارت امور خارج٢٠١۶جالب آن است که در سال 

به نظر می رسد حقوق کودک تنھا در خارج از . است” عواقب وحشتناک به دنبال داشته و پايان دوران کودکی“

 ! می تواند مطرح گرددامريکامرزھای 

 

 ناعکس از توا
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 ايران در کودکان ازدواج

 سال است و آمارھای دقيقی در مورد ازدواج ١۵ سال و برای پسران ١٣در ايران سن قانونی ازدواج برای دختران 

 سال و ١٨ درصد از دختران زير سن ١٧ قريب به  براساس تخمين يونيسف. کودکان به ويژه کودکان دختر وجود ندارد

 ٣٣ھل از أ حقوق کودک، تعداد کودکان دختر متۀسسؤبر اساس آمارھای م. می کنند سال ازدواج ١۵ درصد زير سن ٣

 درصدی ٣٠اين افزايش .  افزايش يافته است٢٠٠٩ نفر در سال ۴۵٩ ھزار و ۴٣ به ٢٠٠۶ نفر در سال ٣٨٣ھزار و 

 . نقض حقوق انسانی کودکان محسوب می شودۀزنگ خطری در زمين

*****  

 در دانشگاه علم و صنعت اظھار داشت ١٣٩۵ی در سال ئزدواج کودکان در مناطق حاشيه زھرا کھرام، دبير سمينار ا

، سمينارھای تخصصی جمعيت امام علی در زمينه ھای مختلفی ھم چون کودکان کار و خيابان، اعتياد ٩٢از سال “که 

ھر روز با آن ھا درگير ھستيم کودکان و غيره برگزار شد و امروز يکی ديگر از مسائلی که ما به عنوان فعال اجتماعی 

 .” نگران کننده و تلخ ازدواج کودک در کشور استألۀو نبايد در مقابل آن سکوت کنيم، مس

 که در سنين کودکی رخ می دھد، به ھيچ عنوان ثبت نمی شوند و به ئیتعداد زيادی از ازدواج ھا“وی اظھار داشت 

وی . ”اسنامه بوده و در نھايت به جمعيت پنھان کشور می افزايندھمين دليل کودکان حاصل از اين ازدواج ھا فاقد شن

ادامه داد که بر اساس آمارھای رسمی ثبت شده، بيش ترين آمار ازدواج و طالق کودکان در استان ھای سيستان و 

 وی در. بلوچستان، خوزستان، خراسان، آذربايجان شرقی و غربی، فارس، زنجان، تھران، ھمدان و مازندارن است

ارزش ھای سنتی و مذھبی در “خصوص ازدواج کودک در ايران بر اساس پژوھش ھای انجام شده اظھار نمود که 

ثر ازدواج ؤ فرھنگی در راستای سيستم پدرساالری، از عوامل مۀراستای حفظ آبرو و شرف خانوادگی و در زمين

 .”کودکان در ايران محسوب می شود

 درصد دارای ۵ درصد مطلقه، ۵ھل، أ درصد ھم چنان مت٨٢ظھارات کھرام ھل کودکان مزدوج بر اساس اأوضعيت ت

 . درصد ھمسران زندانی ھستند٢ درصد ھمسر از کار افتاده و ٢ درصد ھمسر رھا کرده، ۴ھمسر فوت شده، 

 ٢ سال و ١٨ تا ١٧ درصد بين ١٨ سال ١۶ تا ١۴ درصد بين ۵۵ سال، ١٣ تا ١١ درصد بين ٢۵٫۵از نظر سنی نيز 

 . سالگی ازدواج کرده اند١٠ کم تر از درصد

 ١۶   درصد اين افراد دارای پدر معتاد،٧٨ھم چنين در خصوص اعتياد در بين کودکان مزدوج وی گفته است که 

 . درصد دارای والدين معتاد بوده اند۶درصد دارای مادر معتاد و 

 ٢١ کوفتگی، ۀد اين افراد دارای تجرب درص۴٧“ ازدواج کودکان دختر، زھرا کھرام اظھار داشت ۀدر مورد تجرب

 درصد از آن ھا اختالف سنی ۵  اين در حاليست که.  درصد نقص عضو شدند٣ درصد شکستگی، ۵٣درصد جراحت، 

 سال را تجربه ١٠ درصد اختالف سنی کم تر از ٨۵ سال و ١۵ تا ١٠ درصد اختالف سنی ١٠ سال، ۴٠ تا ١۵بين 

 .”کرده اند

 کشوری که باالترين ميزان ازدواج کودکان را دارند، قرار ندارد، اما ٢٠ ۀ چه ايران در زمرواقعيت آن است که اگر

 اقتصادی و تفاوت ۀنقض حقوق کودکان، ازدواج ھای اجباری و تحميلی بر اساس باورھای عرفی و مذھبی، فقر شکنند

وھای آنان را در مناسبات نابرابر فاحش طبقاتی، دوران کودکی را از زندگی اين کودکان دختر ربوده، آمال و آرز

 .خشونت بار دفن می کند و از اين رو حتی يک مورد آن ھم قابل قبول نيست
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- سال ١٨ به ١۵ و ١٣ناميده می شود، حتی اگر سن قانونی ازدواج از ” رضايت والدين“با وجود گريزھای حقوقی که 

. ی پايان بخشيدن به ازدواج کودکان دختر وجود دارد يابد، ھنوز راه درازی براء ارتقا-  است متحدکه رھنمود ملل

 . سياسی دولت در حمايت از حقوق کودکان راھکارھای پايان بخشيدن به نقض حقوق کودک استۀفرھنگ سازی و اراد

 :مل استأ دارد که قابل تئیايران از چند جنبه ويژگی ھا

ن ترين ھا در سطح جھان است، اما ئيسالمی، يکی از پاعلی رغم اين که سن قانونی ازدواج در ايران بر اساس قوانين ا

 باال در مقايسه با ساير کشورھای ھمتراز از نظر ازدواج کودکان قرار ۀ نيست که در ردئی کشورھاۀايران در زمر

ر علت اين امر در آن است که روح کلی جامعه از قوانين به ويژه قوانين خانواده جلوتر است و به ويژه د. داشته باشد

 . ساله مورد قبول نيست١۵ ساله و پسران ١٣شھرھا از نظر اجتماعی ازدواج دختران 

 است که ميانگين سن ازدواج کودکان ئیايران به علت شکاف عظيم طبقاتی، فرھنگی و اجتماعی يکی از کشورھا

خير أ روند افزايشی تاز يک سو شاھد. بيانگر واقعيات موجود و زنگ خطر رشد ازدواج کودکان دختر نمی تواند باشد

 ۀازدواج زنان و مردان ھستيم و از سوی ديگر شاھد رشد ازدواج کودکان دختر به ويژه در مناطق و استان ھای حاشي

 ايران است؛ جامعه ای که نه تنھا از نظر ۀاين شکاف يکی از فرايندھای شکاف عظيم فقر و ثروت در جامع. ايران

 .تماعی پارادوکس ھای عديده ای دارداقتصادی، بلکه از نظر فرھنگی و اج

 در مصاحبه ای با ١٣٩۶ ]سنبله[ شھريور٣٠علی اکبر محزون، مدير کل اطالعات آمار و مھاجرت ثبت احوال در 

 و برای زنان ٣٠ميانگين سن ازدواج در استان ھای مختلف متفاوت و در تھران برای مردان “مھر اظھار می دارد که 

خير سن ازدواج در زنان، أشاخص ت“ وی ھم چنين ادامه می دھد که  .”ستان ھای ديگر است سال است که بيش از ا٢۶

 و برای ٢٧٫٨ميانگين کشوری سن ازدواج برای مردان “و . ” برابر افزايش يافته٢ سال به بيش از ١٠در کم تر از 

 .” اعالم شده است٢٣٫١زنان 

، يکی - به ويژه کودکان دختر- ه ازدواج ھای زودرس کودکان نقض حقوق کودکان در ايران جنبه ھای دھشتناکی دارد ک

 حمايت ھای اقتصادی برای ۀ مدنی در ايران و در خارج از ايران تالش ھای مثبتی در زمينۀجامع. از اين موارد است

رھنگ با اين حال ف.  که با فقر دست و پنجه نرم می کنند، می نمايدئی تحصيل کودکان و حمايت از خانواده ھاۀادام

ات اجتماعی، تدقيق قوانين و ارتقاء شعور جمعی يک جامعه تغييرسازی در مورد حقوق کودکان و زمينه سازی برای 

 .برای پاسخگو دانستن صاحبان قدرت، از اھميت ويژه ای برخوردار است

 مدت است، اما ريشه  که کارھای خيريه التيام بخش دردھای نيازمندان در کوتاهعين حالیتاريخ نشان داده است که در 

ھای آسيب ھای اجتماعی را از بين نبرده و خيل نيازمندان و کسانی که در چنگال بی رحم فقر، خشونت و درماندگی به 

ات اجتماعی از مبارزه برای واکسن بيماری فلج تغيير اجتماعی برای ۀمبارز. سر می برند، ھم چنان رشد خواھد کرد

، و تا مبارزه برای برابری جنسيتی، نشان داده است امريکاقوق مدنی رنگين پوستان در اطفال گرفته، تا مبارزه برای ح

که کمک ھای خيريه اگرچه به صورت موقت التيام بخش بوده، اما ھمکاری و ھمياری نھادھای مردمی برای ايجاد 

اجتماعی، تنھا در پرتو جنبش  و دفاع از حقوق انسانی و برقراری جامعه ای بدون خشونت و با عدالت اقتصادی و تغيير

 .ھای اجتماعی تحقق می يابد

5-77/org.mark-peace.www://https 
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