
 

 بیانیۀ مطبوعاتی

 پیشگیری از ازدواج زیرسن و ازدواج اطفال پیرامون پالن عململی اجماع  ورکشاپ

 . 2016سپتمبر  5کابل، 

وزارت امور زنان با حمایت تخنیکی صندوق جمعیت ملل متحد برای  ووزارت اطالعات و فرهنگ  جوانانامور معین محترم 
واج زیرسن و ازدواج اطفال در دپالن عمل ملی محو از»توشیح برای ایجاد اجماع نظر جهت افغانستان، ورکشاپ یک روزه ای را 

 برگزار شد.  (GMIC) مرکز اطالعات و رسانه های دولتاین ورکشاپ در . ندسازمان دهی نمود« افغانستان

عدلیه، صحت عامه، امور زنان و طی این ورکشاپ، دست اندرکاران دولت جمهوری اسالمی افغانستان منجمله وزارت حج و اوقاف، 
 معارف به همراه دیگر کارگزاران کلیدی از ادارات همکار سازمان ملل متحد، همکاران ملی و بین المللی، گرد هم آمدند.

 با بهره گیری از مشورت های «ملی محو ازدواج زیرسن و ازدواج اطفال در افغانستان پالن عمل» هدف از برگزاری ورکشاپ این بود که
ین در نظر داشت تا به عنوان وسیله ای برای چننهادهای حکومتی و کارگزاران کلیدی مختلف نهایی ساخته شود. این ورکشاپ هم

 بسیج و جلب پشتیبانی ها در راستای تطبیق پالن مذکور در کشور عمل نماید. 

خانواده ها تحت تأثیر مجموعه ای از »، تحدمعاون نماینده و سرپرست صندوق جمعیت سازمان ملل مبه گفتۀ داکتر متین شاهین، 
در مورد ازدواج یا عدم ازدواج دختران در سنین پایین تصمیم می  ،ش، ساختار خانواده، عوامل فرهنگی و اقتصادیخاعمال زیانب

شاهین همچنان داکتر «. در چنین تصمیمی که مسیر زندگی شان را تغییر می دهد، نقش داشته باشند، بدون آنکه خود دختران گیرند
 «ازدواج در سنین طفولیت، کودکی دختر را از او می ستاند و او را از حق تعلیم و داشتن زندگی سالم محروم می سازد.»افزودند که 

(، ازدواج اطفال یک مسئلۀ جهانی است، در حالیکه بیشترین میزان شیوع این نوع 2012مطابق به گزارش وضعیت جمعیت جهان )
سالگی نامزد شده یا ازدواج کرده اند. بر  18، قبل از 24الی  20فیصد زنان بین سنین  46ی جنوبی است؛ جاییکه ازدواج در آسیا

 140_یا تقریباً کودک دختر 39،000همین گزارش، در نتیجۀ شیوع پدیدۀ ازدواج یا نامزدی اطفال، هر روز  2014اساس نسخۀ سال 
  "عروس" می شوند. ملیون نفر طی یک دهه_

 24-20فیصد دختران بین سنین  66.2و  19-15فیصد دختران بین سنین  17،3افغانستان،  هابق به گزارش ادارۀ مرکزی احصائیمط
ذکر شده است که  2011-2010منتشرۀ سال  (AMICS)متأهل هستند. همچنین در سروی خوشه یی چند شاخصه ای افغانستان 

سالگی ازدواج کرده  18رسیدن به فیصد آنها قبل از  46.4و  15اند، قبل از سن  فیصد زنانی که تحت پوشش سروی قرار گرفته 15.2
 اند.

ازدواج اطفال دختران را از مکاتب بیرون می راند و منجر می شود که فقر طی نسل های بعدی از مادر به دختر و از یک خانواده به 
خانوادۀ دیگر منتقل شود. ازدواج اطفال به همان نسبت که یک مسئلۀ اقتصادی است، یک مسئلۀ صحی نیز می باشد. در افغانستان، 

، 19-15والدت زنده در اثر عوارض بارداری جان می بازند و این رقم در مقایسه با مادران بین سنین  100،000مادر از هر  327
 مادران قرار می گیرد. میر مرگ می باشد. با توجه به این معلومات، معضلۀ ازدواج اطفال در محوریت روند مبارزه با مرگ و  531

شد. در این مرحله، ادارات سازمان ملل متحد در همکاری با ۀ دوم خواهیم بعد از تصدیق و نهایی سازی پالن عمل ملی وارد مرحل
مالی خواهند کرد تا بتوانند روند تطبیق پالن عمل را مطابق به ساحات دست اندردکاران کلیدی، اقدام به جذب منابع و کمک های 

 در سند آغاز نمایند.  طرح شدهاولویت مند کلیدی و استراتیژیک 


