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ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺮﺧﻮردار از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
راﺿﯿﻪ اﻣﯿﺮی
در ﺳﺎل  ۷۹۳۱ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺳﺮوﺻﺪا ﺑﻮد ،ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻮدکﻫﻤﺴﺮی در
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﻨﺠﺎل ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن و ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻮد.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺠﺎل واﻗﻒ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮوری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج در اﯾﺮان و
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ آن.
ﯾﮏ ﭘﺴﺮﻓﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ۷۵
در اﯾﺮان ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج  ۳۱ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و  ۵۱ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺮای ﭘﺴﺮان اﺳﺖ .دﺧﺘﺮان زﯾﺮ  ۳۱ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﺠﻮز دادﮔﺎه
اﻣﮑﺎن ازدواج دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ،۷۵ﯾﮏ ﭘﺴﺮﻓﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب  ۷۵و در ﺳﺎل  ،۳۱۳۱ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان  ۵۱و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان  ۸۱ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ازدواج ﺑﯿﻦ  ۳۱ﺗﺎ
 ۵۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و  ۵۱ﺗﺎ  ۸۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﻮز دادﮔﺎه ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  ۳۵۳۱اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶﺗﺮ رﻓﺖ و ﺳﻦ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﺑﻪ  ۸۱و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺑﻪ  ۰۲اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ازدواج دﺧﺘﺮان ﺑﯿﻦ ۵۱
ﺗﺎ  ۸۱ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ و اﺟﺎزه دادﮔﺎه ﺷﺪ و ازدواج زﯾﺮ  ۵۱ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب  ،۷۵ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﻟﻐﻮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ در ﺳﺎل  ۱۷۳۱ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ
 ۳۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮای ازدواج دﺧﺘﺮان در اﯾﺮان ،آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج دﺧﺘﺮان زﯾﺮ  ۳۱ﺳﺎل ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ  ۳۱و  ۵۱ﺳﺎل ﺑﺮای ازدواج دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ وﻟﯽ دﺧﺘﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻗﺎﺿﯽ ،ﺣﺘﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮزادی ،دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ دﯾﮕﺮی در ﺑﯿﺎورد.
آﻣﺎر ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان
ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۳۱ﺗﺎ  ،۵۹۳۱ﺣﺪود  ۰۴ﻫﺰار ﻣﻮرد از ﮐﻞ ازدواجﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر ،ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ ۰۱
ﺗﺎ  ۴۱ﺳﺎل اﺳﺖ )ﭼﯿﺰی ﺣﺪود ﺷﺶ درﺻﺪ(.
ﺣﺘﯽ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻮرد از ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  ۰۱ﺳﺎل ﻫﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ اﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواجﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ازدواجﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻟﺰوﻣﺎً ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ﺳﺎل  ۷۹ﻃﺮﺣﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﺑﻪ  ۶۱ﺳﺎل و
ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺑﻪ  ۸۱ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻃﺮح ازدواج دﺧﺘﺮان ﺑﯿﻦ  ۳۱ﺗﺎ  ۶۱ﺳﺎل ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺠﻮز اﺳﺖ و ازدواج دﺧﺘﺮان زﯾﺮ  ۳۱ﺳﺎل ،ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻤﻨﻮع.
دﻻﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن «ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻃﺮح ﺑﺎ ﺷﺮع» اﻣﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﺷﺮع و «ﮐﭙﯽﺑﺮداری از ﻃﺮحﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ» از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن

دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﺴﺘﺮده ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ازدواج دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻣﺼﺮ و ﻋﺮاق را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهاﯾﻢ.
ﺗﺮﮐﯿﻪ
در ﺳﺎل  ۲۰۰۲در ﺗﺮﮐﯿﻪ ۸۱ ،ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ازدواج ﻫﻢ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و ﻫﻢ ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ،
ازدواج در ﺳﻦ  ۷۱ﺳﺎﻟﮕﯽ را ﺑﻪ ﺷﺮط رﺿﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ و ازدواج در  ۶۱ﺳﺎﻟﮕﯽ را ﻧﯿﺰ« در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ »و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ دادﮔﺎه،
ﻣﺠﺎز ﻣﯽداﻧﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎل  ،۷۱۰۲ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ ازدواج در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن  ۳.۴۲و ﺑﺮای ﻣﺮدان  ۴.۷۲اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ
ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در اروﭘﺎ را دارد .در واﻗﻊ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻻ ،در ﺳﺎل  ۷۱۰۲و در ﺣﺪاﻗﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮآوردﻫﺎ ۵۱ ،درﺻﺪ از
دﺧﺘﺮان در زﯾﺮ  ۸۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽای ،ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .در واﻗﻊ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج در ﺗﺮﮐﯿﻪ  ۸۱ﺳﺎل اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ازدواجﻫﺎی دﯾﻨﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ازدواج زﯾﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﮕﺮای رﺟﺐ ﻃﯿﺐ اردوﻏﺎن ﻫﻢ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ را در ﻣﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ.
در ﺳﺎل  ۷۱۰۲اردوﻏﺎن «،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻔﺘﯽ »را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺟﺎزه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ازدواج زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺼﺮ
ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج در ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان  ۸۱ﺳﺎل اﺳﺖ .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ ازدواج در ﻣﺼﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن  ۰۲و ﺑﺮای ﻣﺮدان  ۶۲اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﻣﺼﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن درﮔﯿﺮ اﺳﺖ و ازدواج زﯾﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﻤﻼً
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﺘﺒﺮ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ  ۰۰۶ﻫﺰار زن در ﻣﺼﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۵۱۰۲ﺗﺎ  ۶۱۰۲زﯾﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ،ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ درﺑﺎره ﻣﺼﺮ ﺗﻼش دوﻟﺖ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
در واﻗﻊ ﺟﺪای از اﯾﻨﮑﻪ ازدواج زﯾﺮ ﺳﻦ  ۸۱ﺳﺎل در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻی ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺳﺎل  ۴۱۰۲ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺪف آن ،ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان  ۰۵درﺻﺪ در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻮد.
ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ اﻣﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ،۷۱۰۲ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ زﻧﺎن
ﻣﺼﺮ ﮐﻤﭙﯿﻦ« ﻧﻪ ﺑﻪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن» را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﻣﺬﻫﺒﯽ و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺴﯿﺤﯽ راهاﻧﺪازی ﮐﺮد.
ﺣﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ،در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۷۱۰۲رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ زﻧﺎن در ﻣﺼﺮ از ﭘﺎرﻟﻤﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪی
را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻦ ازدواج را از  ۸۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ  ۱۲ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﻋﺮاق
در ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج  ۸۱ﺳﺎل اﺳﺖ؛ ﭼﻪ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و ﭼﻪ ﺑﺮای ﭘﺴﺮان .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﺘﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در ۵۱
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط رﺿﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺼﺮ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن روﺑﻪروﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ از ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در ﻋﺮاق وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ،در ﻋﺮاق از ﻫﺮ ﭘﻨﺞ دﺧﺘﺮ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﻗﺒﻞ از
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ  ۸۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﺳﺎل  ۴۲ ، ۷۱۰۲درﺻﺪ از ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ  ۸۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ۵۱

ﺳﺎﻟﮕﯽ.
در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۷۱۰۲ﻻﯾﺤﻪای در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺮاق ﺑﻪ رای ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر داده ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎی
ازدواج را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻦ ازدواج ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻮد .اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪ اﻣﺎ ﻧﺮخ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن
در ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دوﻟﺖ ﻋﺮاق در ﺳﺎل  ۵۱ ،۷۹۹۱درﺻﺪ از زﻧﺎن زﯾﺮ  ۸۱ﺳﺎل ازدواج ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل  ۶۱۰۲ﺑﻪ  ۴۲درﺻﺪ رﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ ﭘﻨﺞ
درﺻﺪ از آﻧﺎن زﯾﺮ  ۵۱ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ.
ﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ ازدواج
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻣﺼﺮ و ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ درﮔﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻮدکﻫﻤﺴﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در آنﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮدکﻫﻤﺴﺮی اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻧﻪ ﭼﻮن اﯾﺮان ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻼً ﮐﻮدکﻫﻤﺴﺮی را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺪوﻟﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در آن ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﮑﺎت ﻣﻄﺮح درﺑﺎره ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ ازدواج در ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر
ﻣﺬﮐﻮر و ﻧﯿﺰ ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻮﺋﺪ ،ژاﭘﻦ ،داﻧﻤﺎرک و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻣﺮور ﺷﻮد.

