ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  18ﺳﺎل و ﺗﺎﺛﯿﺮآن در ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺳﺎرا ﮔﻮدرزی-ﻟﯿﻼ ﺑﻬﺮاﻣﯽ
ازدواج ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ازدواج از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ  .داﺷﺘﻦ آﻣﺎدﮔﯽ و ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ ,ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺑﻠﻮغ ﻋﻘﻼﻧﯽ
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮای اﻗﺪام ﺑﻪ ازدواج ﺗﺎ ﺣﺪی اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ؛ﺤﺪاﻗﻞ ﺳﻦ را ﺑﺮای آﻏﺎز اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﺿﺮوری داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ.
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد دارد .ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  18ﺳﺎل ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ دارای وﺿﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮه رﺷﯿﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮﻗﯽ آﻧﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح دارای ﺗﻮاﺑﻊ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ.
ﻏﯿﺮه رﺷﯿﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﺶ در اﻣﻮال و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻋﻘﻼﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻘﻞ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻘﻮل اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در
ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﻣﺎده  1064ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ؛ﻄﺮﻓﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻎ و ﻗﺎﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ .
در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺣﺮﻓﯽ از رﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺎﺳﯽ ﺻﺤﺖ ﻋﻘﺪ ﺷﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮه رﺷﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ازدواج ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﻪ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ و وﺟﻮد ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻧﮑﺎح ﺿﺮوری اﺳﺖ .
ﯾﮑﯽ از ﺷﺮوط اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﮑﺎح ﺳﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻋﻘﺪ اﺳﺖ ؛ﮑﻪ ﺑﺮای دﺧﺘﺮ ﺣﺪاﻗﻞ  13ﺳﺎل و ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ﺣﺪ اﻗﻞ  15ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  1041ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻧﮑﺎح دﺧﺘﺮ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ  13ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ و ﭘﺴﺮ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ  15ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ
ﺷﺮط رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ از ﺳﻮی وﻟﯽ ﻃﻔﻞ و ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻼ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  1043ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻧﮑﺎح دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮه اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ؛ﻮﻗﻮف ﺑﻪ اﺟﺎزه ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪر اوﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ؛ﺒﻪ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در زﯾﺮ ﺳﻦ رﺷﺪ اﺟﺎزه داده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ .
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻓﮑﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ؛ﺎﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪی را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت و ﻋﺪم ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺳﺎزی در ﺳﻨﯿﻦ زﯾﺮ  18ﺳﺎل ﺑﺎردار ﺷﺪه و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ داﺷﺘﻦ ﺗﻮان ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻧﻮزاد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺑﻠﻮغ ﻓﮑﺮی و ﺣﺘﯽ
ﺟﺴﻤﯽ ﺳﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد زﯾﺮ  18ﺳﺎل ﻫﻨﻮز ﻏﯿﺮه رﺷﯿﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .
1دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻨﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺪون آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﺧﻮدﺷﺎن و ﺑﻪ در ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺪر ﺑﻪ ازدواج ﻓﺮدی درﻣﯽ آﯾﻨﺪ ؛ﺒﺼﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﻣﺸﺮوع ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪو اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل روااﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺮﺳﯿﺪن اﯾﺮان ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻮدک و ﻧﺒﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻮر ﺑﻮدن ﺑﻠﻮغ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻤﯽ ﻣﺸﮑﻠﺘﺮ اﺳﺖ .
ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ روی ﻋﺮوس ﻫﺎی ﺧﺮدﺳﺎل از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﻮزش ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰ ،ﻓﻘﺪان اﺳﺘﻘﻼل ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل دارد .ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی دﺧﺘﺮان ﺧﺮدﺳﺎل از اﻧﻮاع ﺗﺤﻮﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و
ﺟﺴﻤﯽ ،روﺣﯽ و ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎروری ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﻦ ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم و ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش دﺧﺘﺮان وﺟﻮد دارد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎی آﺳﯿﺐ رﺳﺎن ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﺪاﯾﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ،از دﺳﺖ دادن آزادی ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ازدواج ﮐﻮدک ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﯾﺎ ﺑﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ،اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﺠﺎری و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻌﺮض
ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎرداری ﭘﯿﺶ از ﺑﻠﻮغ ﺳﻨﯽ ،اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اچ آی وی و )اﯾﺪز( ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ازدواج،ﺒﺎرداری و ﻣﺎدر ﺷﺪن زودﻫﻨﮕﺎم آﺛﺎر رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺜﺒﺘﯽ روی دﺧﺘﺮان در ﺳﻨﯿﻦ زﯾﺮ  18ﺳﺎل ﺑﺠﺎی ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد .آﻧﺎن از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ آن رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زودﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ازدواج اﺟﺒﺎری
در ﺳﻨﯿﻦ زﯾﺮ  18ﺗﻦ داده اﻧﺪ ،ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن ﺑﺎور دارﻧﺪ.
در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد دﺧﺘﺮان ﻋﺮوس ﭘﺲ از ازدواج وارد ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮ و ﺧﺎﻧﻮاده او ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺑﺮده داری ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻗﺮار

ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ازدواج زود ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻃﻼق و ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﯿﺶ ﺗﺮی ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺷﻮﻫﺮان ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﯿﻮه ﺷﺪن دﺧﺘﺮان ﻋﺮوس ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ) (2005 ,Child and Forced Marriagﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دﺧﺘﺮان از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ،ﺪر
ﻣﻌﺮض ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
2اﯾﻦ ﻧﻮع ازدواج ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﺪون ﺗﺠﺮﺑﻪ دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ،وارد دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺰررﮔﺘﺮی ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت روﺣﯽ و رواﻧﯽآﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﻦ و ﺳﺎل آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد.
در ازدواج ﻫﺎی زودﻫﻨﮕﺎم ﻣﻌﻤﻮﻻ دﺧﺘﺮان ﻧﻘﺶ زﯾﺎدی در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﺪارﻧﺪ و در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻣﺮدان ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺳﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ زن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺤﺾ ﺷﻮﻫﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،آﻣﺎر ﺑﺎﻻی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ».
در ﺟﺎی ﺟﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻮز ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺮوس در ﻗﺎﻟﺐ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه و ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺮم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ؛ ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ از ﻫﻤﺴﺮ را ﺑﯽ ﺣﻘﯽ زن از ﻧﻔﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .
ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ازدواج زود ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻏﻢ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ و ﻣﻌﻀﻼت ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد
دارد.
در ﻗﻮاﻧﯿﻦ  147ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻮاز ازدواج ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ رﻏﻢ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ
در ﻋﻤﻞ و در روﯾﻪ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﮑﯽ از ﺟﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﻣﺎدام
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﺣﻞ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرض و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮ آﯾﺪ ؛ اﺳﺎﺳﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺸﻮر ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﻮد را ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻧﮑﺎح ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﺳﻦ ﻧﮑﺎح را  13ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ و  15ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ؛ﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ 3و  5ﺳﺎل ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻦ ازدواج
در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن و اوﻟﯿﺎءﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ زﯾﺮ  18ﺳﺎل
ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ؛ﺘﺪوﯾﻦ ﺷﻮد .
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