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 SAM Nasimﻋﮑﺲ:
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺳﻔﺮ او را ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد؟
ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ اﮔﺮﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان او را ﻧﺎﻣﺰد ﮐﺮد ،ﺑﻪ او ﺗﺠﺎوز ﮐﺮد ،ﻣﻮرد آزارش ﻗﺮار داد ،ﯾﺎ ﻓﺮوﺧﺖ،
ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻗﺪرﺗﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺎﻟﻢ ،اﻣﻦ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺷﻮد؟ اﮔﺮ اﺧﺘﯿﺎر آﻧﺮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ و ﭼﻪ زﻣﺎن ازدواج ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اﺻﻼ ازدواج ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻼ
ﺑﭽﻪ دار ﺷﻮد ﯾﺎﻧﻪ؟ ﺧﻮدش آزاداﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮد .ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ او اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
ارزش دﻫﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﻪ او در آن اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﻤﯽ ﺷﻮد دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ در اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده ،از ﻧﻈﺮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ اداره ﮐﻨﺪ؟ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و دﯾﺮﺗﺮ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ درآﻣﺪ ﺷﻮﻧﺪ .زﻧﺎن اﯾﻦ درآﻣﺪ را
در ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،ﺧﻮراک ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﻫﺎ و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎدوام ﺧﺮج ﮐﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ”ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺮﺗﺮ ﺑﭽﻪ دار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ ﺑﻮده و دارای ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮو ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺗﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎی اﺑﺪی ﻋﺪم ﺑﺮاﺑﺮی ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ،آزار و ﻓﻘﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و در ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ ،ﻇﺎﻫﺮی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺎدات ﻣﻀﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ دﺧﺘﺮان و ﺣﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ،ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻖ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﻼش ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻠﯿﺪ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎل  2015و دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ :ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،آﻣﻮزش،
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،و اداره ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺸﻮر .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺣﺪاﻗﻞ
ﺳﻦ ازدواج و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﮐﺎﻫﺶ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد .اﺟﺮای ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ،ﺑﺮ
اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻼﺷﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﻐﯿﯿﺮ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ،اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎ آﻧﮑﻪ اﻏﻠﺐ ﻓﻘﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد ﻋﻠﺖ آن ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺮف،
آﻣﻮزش آﻧﻬﺎ ،اﺟﺎزه ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه اﺷﺎن ،ﯾﺎ اﻧﺘﻈﺎر از آﻧﺎن ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ ،را ﻧﻤﯽ
دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺮادی ﺳﺮﺑﺎر دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج ﺧﻮد ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در
ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﻌﺎدت دﺧﺘﺮﺷﺎن ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ارزش ﻣﺎﻟﯽ او ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ :ﻓﺮوش دﺧﺘﺮان ﺑﺮای ﯾﮏ ﻋﻤﺮ
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮی ،ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ زﯾﺮ ﻧﻘﺎب ازدواج.
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺪﯾﺪ وﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت اﻧﺪ و آﻣﻮزش دﺧﺘﺮان و ﺳﻼﻣﺖ وﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ آﻧﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﮐﻢ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و وﺿﻊ ﺣﻤﻞ زودﻫﻨﮕﺎم،
ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺮگ دﺧﺘﺮان  15ﺗﺎ  19ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ازدواج ﮐﺮده و وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﻘﺮ ،ﺑﯿﻤﺎری،

ﻣﺤﺪودﯾﺖ آﻣﻮزش ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ،ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،و ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻏﯿﺮه اﻏﻠﺐ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی را ﻫﻢ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺨﺼﻮص
در ﻣﻮرد دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﻧﯿﺎ آﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ای ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات را ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و اﻇﻬﺎر ﻣﯽ دارد”
ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻣﺎﻧﻊ دﺧﺘﺮان ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺎرغ از ﻫﺮﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪه و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻣﺜﻞ
ﺣﻖ آﻣﻮزش ،ﺣﻖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﯽ ﮔﺬارد”….
در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ازﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن اﺟﺮاء ﻧﺸﺪه و در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻣﻮرد ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن
وﺟﻮد دارﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻣﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ اﻧﺪ و اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ آﺷﮑﺎر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ دﺧﺘﺮان،
ﻣﺼﻮن از ﻣﺠﺎزات اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻣﻮاردی از ﭘﺴﺮوی دﯾﺪه ﺷﺪه ،از ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﻦ  15ﺳﺎل ازدواج ﮐﺮده اﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮاﻧﺪه ﻫﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮد
ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ اﮐﻨﻮن ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﻗﺒﻞ در ﻣﻌﺮض
ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،و در ﻣﺼﺮ ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺤﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ازدواج را ﺗﺎ  9ﺳﺎل
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻻزم اﺳﺖ روﯾﮑﺮدی ﺟﺎﻣﻊ اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺎﯾﺎن داده و از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از دﺧﺘﺮان را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ:
 18ﺳﺎل در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ازدواج
اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ازدواج و اﻓﺰاﯾﺶ آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  18ﺳﺎل
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ در ﻣﻮرد ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ازدواج
اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﺗﺠﺎوز ) و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻓﺮد ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ( را ﻣﻠﻐﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﺟﺎزه ﻧﺪادن ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ازدواج در
ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر)ﺗﺠﺎوز(
اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ ﮐﻪ اﺟﺎزه وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت در ﺳﻦ ازدواج ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان و زﻧﺎن را ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ،و ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن
اﻟﺰام ﺑﻪ و اﺟﺮای ﺛﺒﺖ ازدواج و زاﯾﻤﺎن
اﯾﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﻣﻮزش
اﻧﺠﺎم ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﯽ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﺻﻼح ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ ﺑﺮ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان دارﻧﺪ.
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ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب “ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺲ از ”2015ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد
اﻗﺪاﻣﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﭘﺲ از  2015ﮐﻪ در دﺳﺖ
اﯾﺠﺎدﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﻫﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﺑﺤﺚ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن ﺑﻪ ازدواج
ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ای از اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در دﺳﺘﻮرﮐﺎرﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺲ از  ، 2015ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎد زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﻓﯽ ﻣﻬﻢ
ﺟﺰء ﺑﺨﺶ“ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ”ﻫﺪف ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی آﻧﺎن ،ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻨﺎم ” زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮام ﺑﺎ ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ :ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن
ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻫﺰاره و ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﭘﺲ از ″ 2015اﻇﻬﺎر ﮐﺮده ” ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ در
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ” .ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪی از ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺻﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه ،اﻋﻼم ﻣﯽ دارد”
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم و اﺟﺒﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺰاره و رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺪار و ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻟﻄﻤﻪ زده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم و اﺟﺒﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺲ از  2015در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد”.
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ و ﻓﻮری ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ روﯾﮑﺮدی ﺟﺎﻣﻊ و راﻫﺒﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ،و ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎ را ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻄﻠﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ” ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭼﺎﻟﺶ آور ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک دوﻟﺖ ﻫﺎ ،ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺰاران ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،رﻫﺒﺮان ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ،وﺳﺎﯾﻞ
ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺳﺎﯾﺮﻋﻮاﻣﻞ ذی ﻧﻔﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ درﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وﺟﻮد دارد” .ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻤﺮﮐﺰی ﻣﺘﻌﻬﺪاﻧﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﻨﻮان اﺟﺰای ﻣﻬﻢ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﺎ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﻧﺪ .

دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن را دارﻧﺪ .ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻌﻨﻮان آزار ﮐﻮدﮐﺎن
و اﯾﺠﺎد و اﺟﺮایﺗﺪاﺑﯿﺮﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ،ﮐﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را ﺑﻌﻨﻮان رﯾﺸﻪ ﻣﺸﮑﻞ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در ﻧﻈﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،راه
ﺣﻠﯽ ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ .ﻣﻌﺮﻓﯽ و اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺮده و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن را ﻣﻨﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﻟﻐﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ ،ﯾﺎ آن دﺳﺘﻪ ﮐﻪ اﺛﺮی ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻣﻀﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺠﻮزﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
روﯾﮑﺮدی ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﺳﺎﯾﺮ رﻫﺒﺮان ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن و ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ،ﮐﻪ در ﺑﻄﻦ آن وﺟﻮد دارد ،اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺑﺮاﺑﺮ و
ﮐﺎر ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻤﺎر ﭘﺲ از آن ،ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﺿﺮوری اﺳﺖ ﭼﻮن ﻗﺪرت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم را ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺪون ﭼﻨﯿﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ ،زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ازدواج در ﮐﻮدﮐﯽ و آزار ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯽ دﻓﺎع ﺑﻮده ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ داﺷﺘﻪ ،و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ دادﺧﻮاﻫﯽ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :م.ع
ﻣﻨﺒﻊhttp://www.equalitynow.org/childmarriagereport :

