
  

 

 

 18. ليس قبل ذلك . ليس قسرا

 حملة توعية لمحاربة و منع زواج األطفال 

 في إقليم كوردستان العراق

 

زواج رسمي أو   بأنهاألطفال  زواج يعرف و .أطفال وهن تزوجن إمرأة مليون 700 من أكثر اليوم عيشت ,العالم حول       

لنسبة للفتيات و إنما كذلك بالنسبة للفتيان. زواج قع ليس فقط باهذا واسنة و  18ذا كانت قبل سن ال إتحاد غير رسمي أ

و التنمية و كما أنها تحد من قدرة الطفل على الى اتمام التحصيل الدراسي ويؤثر سلبا على الصحة األطفال يعيق الوصول 

و  المراهقه مرحلة ى حرمان الطفل من إتخاذ قرارات سليمة و مستنيرة حول حياته أو حياتها. زواج األطفال بالنتيجة يؤدي ال

 يؤثر على حريته الشخصية و كذلك يؤثر سلبا على صحتهم النفسية و العاطفية.

 

و العادات والتقاليد  االقتصادية المشاكل و يمكن إعتبار .تضررا األكثر , يعتبرنوبشكل نسبي, لفتياتافأن  ذلككل  ومع      

 تتأثر عندما وخصوصا ،في المجتمع شيوعا األكثر الخاطئة التصورات و التصور الخاطئ أن الزواج قد يحمي األطفال من

 .والعنف والتشرد الفقرب المجتمع حياة ظروف

 يجدون داخليا المشردين من شخص مليون 1 حوالي أن هناك حيث العراق، ردستانوك إقليم في أيضا اآلن يحدث وهذا     

 ودهوك اربيل : الثالث المحافظات في ونيقيم سوري الجئ (220000) إلى باإلضافة ،اآلمن في كوردستان ملجأال

 ..عاجلةحاسمة و إجراءات تخاذإل ملحة حاجة هناكو لهذا فأن . والسليمانية

دعم العراق و الشعب )تعمل على هي منظمة األيطالية و.." " ستقوم منظمة " جسر إلىبمناسبة " يوم الطفل العالمي    

و حكومة إقليم كوردستان بإطالق حملة تهدف إلى  الدولية لشؤون الالجئين المفوضية السامية ( مع  1991الكوردي منذ عام 

و محلية و كذلك منظمة دولية  14فيه  تأشهر من العمل و الذي شارك 6بعد أكثر من  -زواج االطفال -لظاهرة ا الحد من هذه

متمثل بالالجئين السوريين و النازحين المجتمع المتضرر من هذه الظاهرة   الس محافظتي دهوك و أربيل و األن مج

 االيام القادمة . " سوف تبدأ خاللقسرا  . ليس قبل ذلك. ليس 18فأن حملة "  )الكوردستاني( العراقيين و المجتمع المضيف

معلمين و األساتذة و التدريبية سوف تنشر الرسائل التوعوية التي ستستهدف وورشات عمل و دورات , جلسات التوعيةب

و كذلك اآلباء و األمهات  الدين و السلطات المحلية و المتطوعين ورجالو المخاتير  مسؤولي القطاعات داخل المخيمات

 الشباب و األطفال. الفئة المتضررة  باإلضافة الى

, سيقام مؤتمرين صحفيين في مدينتي أربيل و دهوك بتاريخ الحادي عشر من شهر بشكل رسمي ولشرح اليات الحملة     

, في مدينة دهوك سيقام المؤتمر في )قاعة األجتماعات في مبنى محافظية دهوك( و في مدينة أربيل / أكتوبرتشرين االول

 المبنى قريب على القلعة في نهاية شارع –الطابق الثالث من مبنى محافظية أربيل قاعة المؤتمرات في سيكون العنوان )



تقديم شرحا وافيا عن النشرات و الملصقات و الرسوم المتحركة التي تم كتابتها و ترتيبها باللغة  خاللهما وسيتم (سلطان مظفر

 و التي ستكون جزء من الحملة. جسر الى.." منقبل منظمة " الكردية البادينية و السورانية و كذلك باللغة العربية

هذه الحملة جزء من مشروعي "التواصل الجماهيري" و "المشروع المعلوماتي الشامل" التي تنفذها منظمة " جسر      

 ارساءلذان يهدفان الى " في محافظتي أربيل و دهوك و ا السامية لشؤون الالجئين األمم المتحدة الى.." و بدعم من "مفوضية

 ين و الالجئين السوريين.يقللنازحين العرا نظام توفير التوجيه و المعلومات
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