


زواج األطفال يعيق التحصيل االسايس يف التعليم والصحة والحامية والتنمية ، وميكن أن يضعف 

قدرتهم عىل اتخاذ قرارات مستنرية و سليمة حول حياتهم.. و كواقع فأن املخاوف تتضمن الحرمان 

من الطفولة و تقييد الحرية الشخصية و كذلك الحرمان النفيس و العاطفي.

ىف الوقت الذي يكون الطفل منشغال برغباته وهواياته ال تقحمه يف الزواج قبل النضوج و قبل 

بلوغه سن ال(18) سنة و بذلك سوف تحافظ عىل طفولته وهذا أيضا يضمن بأنه سوف يكرب ليصبح 

بالغا يتمتع بالصحة و هذا يعزز قدراته 

التعليمية و يؤهله ليحقق حياة 

مزدهرة.

أطفالك لديهم الحق يف اختيار 

رشيك حياة يكون صونا لرشفهم 

وعونا لهم و مكمال لهم و لتحقيق 

ذلك شجع أوالدك ان يتزوجوا بعد 

سن النضج وبعد بلوغ سن ال(18) 

سنة و عن طريق زواج رسمي، فهذا 

أفضل حامية ميكنك ان توفرها 

لهم.

كأولياء أمور قد تعتقدون أن زواج األطفال يحميهم من الرضر، بل عىل  العكس من ذلك فأن 

زواجهم يف فرتة مبكرة من حياتهم قد يودي اىل الكثري من األرضار التي قد تلحق بطفلك كالزواج 

غري السعيد و كذلك الطالق.

كمعلم يجب أن يكون لك دور فاعل يف توعية التالميذ بعدم الزواج قبل النضوج و بلوغ سن ال 

(18) سنة و بدال من ذلك قم بتشجيع الفتيان والفتيات عىل اكامل الدراسة.

كقادة مجتمع و كزعامء دينيني لديكم دور و مسؤولية كبرية للحد من زواج األطفال.

� المجتمع
رسالة ا� الجميع ��



الزواج املبكر يزيد من أحتامليات األصابة باأللتهابات الفايروسية و 

رسطان عنق الرحم و الحمل املبكر غري املرغوب فيه و كذلك يجعل 

الفتيات أكرث عرضة للمخاطر الصحية الشديدة للحمل و الوالدة متمثلة 

باالجهاض و فقر الدم و سوء صحة األم أثناء الحمل و كذلك بالنسبة 

ألطفالهن حيث يكونون أكرث عرضة  للمضاعفات املرتبطة 

بالوالدة املبكرة من حيث نقصان وزن املولود و ازدياد نسبة 

الوفاة لديهم.

من األفضل تأجيل الزواج، أو عىل األقل تأجيل الحمل األول 

اىل ما بعد سن العرشين حتى يكون الحمل و الوالدة أكرث أمانا، و 

كذلك يقلل من خطورة انجاب األطفال الخدج و أطفال تحت الوزن 

الطبيعي لعمرهم . كام أن انجاب األطفال قبل عمر ال 18 سنة قد 

يؤدي اىل مضاعفات صحية خطرية أو قد تؤدي اىل موت األم أو 

مولودها.

هناك أرتباط مبارش بني العالقات الزوجية و الصحة 

الجسدية حيث أن املتزوجني الذين يتمتعون بحياة 

زوجية سليمة و سعيدة يتمتعون أيضا بحالة أفضل 

بالنسبة لصحتهم الجسدية. 

املتزوجات قبل سن ال 18 سنة يكن أكرث عرضة للصدمات 

و املشاكل النفسية.

المخاطر الصحية



العملية  يف  املشاركة  من  مينعهم  قد  األطفال  زواج 
الدراسية و التحصيل الدرايس.

اكامل التعليم يوفر لالطفال فرصا أفضل ليصبحوا 
ناجحني يف املستقبل كبالغني و كآباء وأمهات.

وتزوجت  سنة  ال(18)  سن  تحت  كنت  أذا  ولكن 
بالحق  تتمتع  الزلت  أنك  تذكر   ، بالفعل 

التعليم  عىل  الحصول  يف  الكامل 
والخدمات الصحية وغري ذلك من الحقوق مبا يف ذلك املشاركة يف الحياة املجتمعية .

ترتاوح  الذين  األشخاص  و  سنة،   18 هو  العراق  كوردستان  إقليم  يف  للزواج  القانوين  السن  بأن  تذكر 

أعامرهم بني 15 – 17 سنة ميكنهم أن يتزوجوا قانونيا فقط إذا كان ذلك بإذن خاص من القايض تحت 

رشوط و ضوابط قانونية محددة. ولكن تحت أي ظرف كان ال يعترب الزواج قانونيا إذا كنت تحت سن ال 15 

سنة حسب قانون إقليم كوردستان.

ترشيعات األحوال الشخصية وقانون رقم 15 لسنة 2008 يف اقليم كوردستان وكذلك قانون العقوبات 

العراقي النافذ تتضمن مواد متنع الزواج باإلكراه وكذلك املنع من الزواج وكذلك اإلحتيال لغرض الوصول 

اىل عقد زواج باطل رشعاً أو قانوناً و ترتتب عىل ذلك عقوبات منصوص عليها يف تلك املواد القانونية.

� القانون
��

� الدراسة
��



تم تصميم االتفاقيات املتعلقة بحقوق الطفل لضامن الحقوق الفردية للطفل : 

الحق يف التعليم

الحق يف الحامية من العنف الجسدي والعقيل، أو الرضر أو اإلساءة، مبا يف 

ذلك العنف الجنيس واالغتصاب واالستغالل الجنيس.

الحق يف التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة.

الحق يف الراحة ويف أوقات الفراغ، وحرية املشاركة يف الحياة الثقافية.

الحق يف عدم التعرض للفصل عن األبوين ضد إرادة الطفل.

الحق يف الحامية من جميع أشكال إستغالل رعاية الطفل.

تعترب ظاهرة زواج األطفال واحدة من املامرسات التقليدية التي ترض بصحة 

األطفال. و بالتأكيد فأن اآلثار الجسدية و النفسية لزواج األطفال قد تكون لها 

تداعيات خطرية عىل صحة و رفاهية األطفال املتزوجني.

الحق يف التوظيف، يف نهاية األمر.

اتفاقيات حقوق الطفل



السن القانوين للزواج يف إقليم 

كوردستان العراق هو 18.

� المجتمع
��

اذا كنت تعاين من وضع مايل صعب فأن التفكري واالعتقاد بان زواج األطفال سيكون ضامناً ملستقبلهم 

فأنت عىل خطأ، حيث أن هناك بدائل اخرى عديدة لتوفري الدعم لعائلتك و للتغلب عىل سوء الحالة 

املعيشية و هناك أيضا منظامت ميكنها مساعدتك يف تخفيف معاناتك. 

زواج األطفال لديه أيضا آثار مرتتبة عىل سالمة و رفاهية األرسة و املجتمع ككل. حيث أن األطفال غري 

جميع  عىل  إضافيا  حمالً  يعتربون  املجتمع  يف  مساهمة  أدوار  ألداء  املستعدين  وغري  املتعلمني 

املستويات، إبتداًء من مستوى الفرد و إنتهاًء مبستوى األمة ككل.

الفوائد المعيشية
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اربيل

 UNHCR مكتب

062165

دهوک

مكتب DCVAW (مديرية مكافحة العنف ضد املرأة)

مفتوح 24 ساعة كل يوم

الخط الساخن

116

مكتب DOLSA (مديرية العمل والشؤون االجتامعية)

من االحد اىل الخميس

من االحد اىل الخميس

خط مساعدة الطفل

8:00 صباحا - 12 منتصف الليل 

من الجمعة اىل السبت 8:00 صباحا - 2  ظهرا 

0771 994 5709

0750 144 0077

8:30 صباحا - 4:30 بعد الظهر

خط الحامية الساخن للنازحني و املهجرين

مكتب DOLSA (مديرية العمل والشؤون االجتامعية)

مكتب DVAW (مديرية مكافحة العنف ضد املرأة)

مكتب  قلعة شقالوة

0750 144 0099 مكتب  قضاء كوية

0750 144 0088 مكتب  قضاء خبات

0662643363 مكتب "قال" يف مركز محافظة اربيل

0662643373 مكتب منارە يف مركز محافظة اربيل

من االحد اىل الخميس 8:00 صباحا - 12 منتصف الليل

من الجمعة اىل السبت 8:00 صباحا - 2  ظهرا

معلومات االتصال

116 خط مساعدة الطفل




