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املقدمة

يعترب ظاهرة زواج القارصات عبارة عن ظاهرة إجتامعية، تقوم عىل تزويج الفتيات يف عمر 

صغري أي ما دون 18 عاماً قبل إكتامل النضج الجسدي والفكري لهم، وهذا يشكل إنتهاكاً أخالقيا 

صارخاً بحق الطفل يف األمان والحامية والنمو الصحي، ويرتك أثاراً إجتامعية وإقتصادية ونفسية 

وصحية وتربوية سيئة عليه. كام ويفتح الباب ألبشع أنواع العنف واإلستغالل واإلتجار بالطفولة.

لذلك يعترب الزواج املبكر إنتهاكاً لحقوق اإلنسان والطفل إذ يؤثر يف النساء والفتيات وأرسهم 

ومجتمعاتهم بطرق مختلفة، ويحرم الفتاة من مستقبل تستطيع تحقيق أحالمها فيه كام وتقوي 

دائرة القمع واألذى، إذ يوجد  أكرث من 720 مليون فتاة متزوجة دون سن 18 عاماً حول العامل. 

كام هو معروف إن مرحلة  تكوين الشخصية أو مايسمى مبرحلة املراهقة تتميز باإلندفاع والتهور 

وعدم القدرة عىل إتخاذ القرار أو الثبات عىل قرار باإلضافة إىل عدم اإلستقرار العاطفي، لذا تزويج 

األهل للفتاة يف سن مبكر يعترب تزويجاً إجبارياً وقرسياً، كون مل تتمتع الفتاة هنا باألهلية القانونية 

والنضج الكايف إلتخاذ قرار إختيار الرشيك أو القبول به.

أسباب إنتشار ظاهرة زواج القارصات: 

الفقر والحالة اإلقتصادية.  .1

العادات والتقاليد.  .2

الجهل.  .3

الحرب.  .4

أوالً: الفقر والحالة اإلقتصادية:

يعترب الفقر من أهم األسباب املؤدية لتفيش هذه الظاهرة يف املجتمع، فيلجأ األهايل  لتزويج 

بناتهن لتخفيف أعبائها املادية، كام ويلجأ العديد إىل تزويج بناتهن لألغنياء يف سبيل تحسني 

الوضع املادية للعائلة، وكأنه يتاجر باألنثى كصفقة تجارية مربحة. 
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ثانياً: العادات والتقاليد السائدة يف املجتمع:

إن حالة املرأة ودورها يف الكثري من املجتمعات يكون مهمش وال يقيم وزناً لرغباتها وآرائها، فإن 

الكثري من املجتمعات املتخلفة تقوم بتزويج بناتها بناءاً عىل العادات والتقاليد والذهنية الذكورية 

املتوارثة حيث يرون يف الفتاة عورة ورشف للعائلة ويجب الحفاظ عىل سمعة ورشف العائلة من 

حاالت تعرض الفتيات إىل خطر املضايقات واإلعتداء البدين أو الجنيس أو أي إنحراف أخالقي ميس 

الكرامة واملكانة اإلجتامعية للعائلة، لذا يكون السعي لتزويجهن بحجة حاميتهن، كام أن الكثري 

من الفتيات يجربن عىل الزواج من مغتصبهن لسرت العائلة دون النظر  بعني اإلعتبار إىل اآلثار 

النفسية التي ترتكها يف الفتيات . كذلك من العادات والتقاليد البالية وخاصة ضمن األرياف حيار 

الفتيات وزواج الشغار وزواج الدية والتي تكون يف أغلب األحيان الفتيات القارص هم الضحايا . 

كام يرغب العديد من الشبان الزواج من فتاة قارص إلنجاب الكثري من األطفال ولينعم بشبابها 

ألطول مدة كام لسهولة تطبيعها بطابعه أي تربيتها وفق أهوائه. كام إن هذه النظرة التي ترى 

املرأة عبئاً وتلقبها بالعنوسة تشكل مخاوفاً لدى الفتاة من إضاعة الفرص املتاحة لها وتولد لديها 

الشعور بإنها تشكل عالة عىل املجتمع وفق مفهوم ونظرة املجتمع لها. 

ثالثاً: الجهل:

من العوامل واألسباب الرئيسية التي تؤدي إىل تزويج األطفال هو الجهل والرتاجع الفكري وتدين 

املستوى الثقايف للشعوب حيث تلعب دورأ اساسياً يف تفيش العديد من الظواهر اإلجتامعية منها 

زواج القارصات. إال إنه بسبب قيود املجتمع متنع الكثري من الفتيات من الذهاب إىل املدرسة إما 

بسبب عدم توافر وسائل النقل أو عدم الرغبة  يف إمتام تعليمها. كام إن مستوى التعليم يحدد 

السن املحتمل لزواج الفتاة فإن كانت أكرث تعليامً تقل نسبة زواجهم مبكراً، لهذا مينع الزواج 

املبكر من حصول الفتاة عىل مستوى التعليم الجيد بسبب القيود املفروضة عليها من قبل 

املجتمع فعندما تتزوج أو تخطب يرى الزوج أو الخطيب نفسه بإن له الحق يف ذلك، كام أن منع 

الفتاة من التعليم يجعلها خائرة القوة وغري قادرة يف الحصول عىل استقالليتها، كام إن النظرة 

املجتمعية الدونية التي ترى إن مهام املرأة وواجباتها هي فقط واجبات منزلية وإنجاب األطفال 

وإرضاء الزوج،  يقلل فرصة العمل خارج املنزل أيضاً.
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رابعاً: الحرب:

كام هو معروف إن الفتيات و األطفال هم الضحايا األكرب يف النزاعات والحروب حيث يتم 

إستغاللهن جسدياً ونفسياً وسياسياً ويتم اإلتجار بهن يف أغلب األحيان إن مل يكن قد نظمن 

آلياتهم الدفاعية الذاتية بأنفسهن، ففي زمن الحروب كثرياً ما يتم أرس النساء كغنائم وسبايا 

حرب ويتم الزواج منهن مرغامً بعمر مبكر إنتهاكاً لحقوق اإلنسان، كام إن خوف األهايل من هذه 

الظواهر يجعلهم يسعون إىل تزويج بناتهن بشكل مبكر خالل الحروب، وإن إحصائيات زواج 

القارصات خالل األزمة السورية الدائرة إزدادت بنسبة كبرية وباألخص لدى الالجئني السوريني 

وذلك بسبب تفاقم األزمة السياسية وعدم اإلستقرار وإرتفاع نسبة الحرمان من التعليم واإلستغالل 

الجنيس، وسوء األوضاع اإلقتصادية واملخاطر اإلجتامعية كالتحرش واإلغتصاب واإلتجار بالجنس 

والدعارة، هذه األسباب كلها تدفع العائلة إىل التزويج املبكر للفتيات محاولة لحاميتهن من هذه 

املخاطر.

أثار و تداعيات الزواج املبكر: 

املخاطر الصحية للزواج املبكر )زواج األطفال(:  -1

 تعد مضاعفات الحمل والوالدة السبب الرئييس لوفاة فتيات متزوجات يف عمر 15 إىل 19 عاماً، إذ 
متوت 70ألف فتاة سنوياً بهذا السبب. إضافة إىل ذلك يزداد تعرض الطفل الذي يولد ألم مراهقة 

لخطر املوت، بنسبة 50% مقارنًة بأطفال ألمهات ينجنب بعد سن العرشين، كام يؤدي الحمل املبكر 

إىل اإلجهاض وصعوبة املخاض ونزيف مابعد الوالدة كون جسم الفتاة مل يتهيأ بعد، باإلضافة إىل 

الصعوبات التي متنع الفتيات الصغريات من الحصول عىل الرعاية الصحية خالل فرتة الحمل.

العزلة واإلكتئاب:   -2

خسارة مرحلة الطفولة وفرصة اللعب وتكوين الصداقات واإلحساس بالرفض نتيجة الفروق 

العمرية، وتحمل الطفل ألعباء فوق طاقته يؤدي إىل إنكسار وعدم الثقة بالذات ما يولد بذلك 

العزلة واإلكتئاب.
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مخاطر الحمل:   -3

طفلة تحمل طفالً: يشكل الحمل بحد ذاته شدة عىل جسد املرأة حيث إن جسد املراهقات 

يخضع للتطور والنمو فإن حدوث الحمل مبكراً يزيد من العبء عىل جسم الحامل.

تزداد نسبة مضاعفات الحمل ثالثة لخمسة أضعاف، كام إن نسبة الوفيات األمومية تكون مرتفعة 

يف هذه الفئة العمرية، حيث تزاد نسبة اإلسقاط والوالدة املبكرة. و إرتفاع الضغط املحرض 

بالحمل لدى الخروسات الصغريات وفقر الدم بعوز الحديد.

مخاطر الوالدة:  -4

مقارنة مع السيدات البالغات تكون املراهقات معرضات لخطر أكرب للوفاة أثناء الوالدة ويعود 

ذلك بشكل أسايس إىل اإلرجاج الحميل و النزف الالحق للوالدة واملخاض املسدود نظراً لصغر 

الحوض لدى املراهقات  تكون نسبة حدوث النواسري املهبلية أعىل مقارنة مع البالغات وقد تكون 

نواسري مثانية مهبلية أو مثانية مستقيمية حيث يحدث سلس بويل أو برازي دائم.

الخطورة عىل الجنيني تكمن يف إزدياد إحتامل حصول التشوهات أو نقص النمو، وإختالطات 

أخرى كأزدياد نسبة عمليات قيرصية  أثناء الحمل.

املخاطر عىل املولود:  -5

األمهات املرهقات أكرث عرضة لوالدة أطفال قبل إمتام مدة الحمل وناقيص الوزن، وكنتيجة لذلك 

تكون معدالت وفيات األطفال أعىل ويعزى ذلك جزئياً إىل العوز الغذايئ وعدم نضج األم وقلة 

الوصول لخدمات الصحة اإلنجابية.

6- رسطان عنق الرحم:

تتعرض املراهقات لنسبة أعىل لألمراض املنتقلة بالجنس و غالباً ما تكون زوجة ثانية أو ثالثة، 

بسبب إنتشار ظاهرة تعدد الزوجات يف املناطق الريفية، فإن اإلصابة بالفريوس الحليمومي 

البرشي تكون أعىل لدى املراهقات، وهو املسؤول الرئييس لإلصابة برسطان العنق.
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األثار اإلجتامعية: 

من املسلم به إن الزواج يشكل حالة من اإلستقرار النفيس واإلجتامعي، وإشباعاً للرغبات الفطرية 

لإلنسان، وإستقراراً نفسياً ورىض إجتامعياً ولكن ماذا لو كان هذا الزواج مبكراً أو دون سن الرشد 

كام إن أغلب الزواج املبكر يحدث بني فتيات صغريات ورجال أكرب سناً وهو ما يسبب يف أغلب 

األحيان العنف املنزيل والخطر البدين عىل النساء وينجم عن ذلك أثاراً نفسية دامئة وإضطرابات 

يف الصحة العقلية للفتاة، بذلك ال يعترب الزواج املبكر قضية شخصية بل إنها قضية مجتمعية 

ويخلف أثاراً سلبية عىل املجتمع واألرسة بأرسها وعىل التطور املجتمعي، فإن أغلب الناس 

يتجهون إىل الزواج املبكر رغبة يف اإلستقرار وإقامة بيت مستقل، ولكنهم يجهلون عواقب هذا 

الزواج واملشاكل الناتجة عنها، كام إن تحمل املسؤولية يف سن صغري جداً تكون أكرب عند تكوين 

أرسة، وتتضاعف عند إنجاب األطفال، خاصة عند عدم وجود شخص بالغ لتقديم النصح والتوجيه، 

تخطي هذه املرحلة مهمة يف الحياة كون مرحلة املراهقة تتميز فيها الشخصية بالتأرجح واملزاجية 

وعدم الثبات وإكتشاف الحياة لذا الميكن اإلعتامد عىل القرارات العاطفية يف هذه املرحلة من 

العمر. 

تعاين أغلب الفتيات العديد من املشاكل اإلجتامعية نتيجة تعرضهن للزواج املبكر كفقدانهم 

لهويتهم اإلجتامعية الحرمان من التعليم، وعدم قدرتهم عىل تربية أطفالهم بالشكل الصحيح 

مام يعرض املجتمع للعديد من الظواهر الخاطئة، كام إن قلة خربة الفتاة يف الحياة قد تجعلها 

تواجه مشاكل يف حياتها األرسية، واألمومة واإلعتناء باألطفال كام قد ال تتأقلم مع أحاديث الكبار 

والتعامل مع األرسة الجديدة وإتباع عادات وتقاليد جديدة فتعيش بعيداً عن عاملها املفروض 

عليها، فتتفاقم املشاكل مام يسبب يف الكثري من األحيان ملامرسة العنف عليها لتستوعب متطلبات 

الزوج واألرسة وتصل بهام الحياة إىل طرق مسدودة والنتيجة هي الطالق. 

اآلثار اإلقتصادية: 

إن عدم عمل املرأة يجعلها تعاين من الفقر وتبقيها تابعة لزوجها، حيث التستطيع اإلنفاق 

عىل نفسها وال عىل أرستها وهذا يؤثر عىل حياتها وأطفالها وأرستها ومجتمعها، كام أن الفتيات 

الفقريات الغري متعلامت أكرث عرضة للزواج املبكر من األغنياء، فاألرسة التي تعاين من الفقر تعترب 

زواج الطفل خالصاً من الفقر، وتعترب املهر املدفوع فرصة لتأمني حاجات األرسة وتغطية الديون 

املرتاكمة، فتبقى بذلك أسرية الواجبات املنزلية ومعارشة الزوج فقط، وتضيع بذلك إمكانيات املرأة 



             99                               88                  

وفرصها يف الحياة.

يعد زواج القارصات جرمية إقتصادية حقيقية وهو األمر الذي مل يسلط عليه الضوء بأسلوب 

منهجي وذلك لعدم حصوله عىل اإلهتامم الكايف والدراسة الجدية إذا ما متت مقارنته بالدراسات 

التي أجريت عىل النواحي اإلجتامعية والصحية والنفسية. 

زواج القارصات يؤدي بنسبة 90% إىل الترسب الدرايس لفئة عمرية مراهقة تكون أحوج ما تكون 

للعلم لتغذيتها وحاميتها والسامح لها بالدخول إىل سوق العمل واإلستقالل املادي الذي يسمح لها 

أوالً بإعالة نفسها وأفراد أرستها وثانياً ببناء شخصية مستقلة متفردة قادرة عىل التعبري عن نفسها.

الزواج املبكر يعني إخراج فئة كبرية من الشابات من سوق العمل وحرمان البالد من مورد برشي 

مام يؤثر سلباً عىل الناتج املحيل اإلجاميل ويساهم بخلق مجتمع إستهاليك حيث النساء فيه 

حبيسات املنزل ومحدودات القدرة عىل اإلنفاق بصورة مريحة.

وحتى إذا دخلت الشابة بعدها إىل سوق العمل فستدخل دون حيازتها للشهادة التعليمية 

الثانوية أي سيكون ترتبيها الوظيفي فئة ثالثة وهو ما يرتبط مبارشة باألجر املتدين واألعامل 

املضنية أي زيادة يف اليد العاملة غري الخبرية يف حني كان باإلمكان أن تكون من ضمن أصحاب 

الكفاءات العلمية العالية.

كام له أثر عىل القطاع الصحي والتكاليف عىل القطاع العام حيث إن هذه الطفلة قد حرمت من 

الثقافة الصحية والتعليم املناسب مام ميكن له أن يتسبب بأمراض صحية لها وألطفالها.

وعليه نالحظ مدى إرتباط اآلثار اإلقتصادية السلبية لزواج القارصات عىل كافة نواحي حياتها 

الخاصة وعىل حياة املجتمع عامة. 

                                

األثار الرتبوية:

زواج القارص قضية أساسية من القضايا اإلجتامعية املهمة التي ينعكس أثارها فيام بعد سلباً عىل 

األجيال القادمة، إن طبيعة التنشئة اإلجتامعية غرست فكرة إن املكان املناسب للفتاة هي بيت 

زوجها لذلك ال داعي إلمتامها تعليمها، وهذا يؤثر سلباً يف عملية التنمية اإلجتامعية حيث تبقى 

اآلمهات دون مستوى الوعي وأميات وهذا ينعكس عىل تربية األطفال ويؤكد النظرة التقليدية 

ملكانة املرأة ودورها اإلجتامعي ويؤكد إن دور املرأة ووظيفتها هي إنجاب وتربية األبناء إال إنها 

التستطيع دون الوعي أن متارس دورها يف التنشئة السليمة لألبناء، نتيجة الرتبية الخاطئة التي 

يتوالها القارص لألطفال يؤدي إىل نشوء جيل ال يفقه شيئاً، ونعيش بذلك واقعاً مريراً تسوده 

جميع العادات السيئة مثل انتشار املخدرات ، التحرش ، القتل ،اإلنتحار، املامرسة الخاطئة ملفهوم 
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الحب ، عدم اإلقبال الجيد عىل التعليم ، ازدياد نسبة الطالق، كل ذلك نتيجة االستخدام املباح 

لألنرتنيت واألفالم املدبلجة واملرتجمة التي صنعت خصيصاً لسلب عقول القرص، فيؤدي بذلك 

إىل خلل كبري يف النسيج اإلجتامعي من جميع النواحي فينخفض نسبة التعليم أي نسبة التطور 

والتقدم وبذلك يصبح مجتمعاً معبوداً جاهزاً لإلنجرار وراء كل السياسات العدائية التي تلبي 

حاجة الطبقة الحاكمة ومتنع املجتمع من التفكري يف التطورات السياسية واالقتصادية . 

األثار النفسية: 

تصاب العديد من الفتيات ببعض املشاكل النفسية بسبب الصدمة التي تتعرض لها، نتيجة 

زواجهم بعمر مبكر من مرحلة الطفولة إىل مرحلة النضوج دون املرور بالعيش يف املراحل العمرية 

بشكل طبيعي، ويعترب مرض اإلكتئاب املزمن واحد من أكرث األمراض التي ميكن أن يتعرضوا لها، 

كام يف الكثري من األحيان يعيشون الصدمة النفسية وعدم تقبل الواقع الجديد، وظهور املشاكل 

التي التكون مبستوى وعي لتخطيها أو حلها أو الندم عىل قرار الزواج ويؤدي كل ذلك يف إزدياد 

حاالت الطالق. 

ومن األثار النفسية الحرمان العاطفي من حنان الوالدين والحرمان من عيش مرحلة الطفولة، 

فإن حرمانها من اإلستمتاع بهذا السن يؤدي إىل تعرضها للكثري من الضغوط وظهور العديد من 

األمراض النفسية، مثل الهسترييا والفصام واإلكتئاب والقلق وإضطرابات شخصية واضطرابات يف 

العالقة الجنسية بني الزوجني ناتج عن عدم إدراك الفتاة لطبيعة العالقة، مام ينتج عدم نجاح 

العالقة وصعوبتها وعدم التكيف نتيجة املشاكل الزوجية وعدم تفهم الزوجة ملا يعنيه الزواج 

ومسؤولية األرسة والسكن، األمر الذي قد يؤدي إىل ظهور أعراض مبكرة لإلكتئاب والقلق املستمر 

من املسؤولية األرسية الجديدة وعدم إكتامل النضج الجنيس للفتاة إال بعد مرحلة البلوغ، مام 

يجعلها يف حالة من املعاناة واآلالم والخوف األمر الذي يؤدي إىل ظهور العديد من األمراض 

النفسية والعصبية .

وعدم اكتامل النضج الذهني  فيام يخص إتخاذ القرارات وما يرتتب عليها بالنسبة للعناية بالطفل 

وواجبات الزوج والعالقة مع أقاربه .
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اآلثار النفسية عىل األطفال ألم قارص 

الشعور بالحرمان حيث أن األم القارص ال ميكن أن تقوم بعملها كأم ناضجة.  .1

اضطرابات نفسية تؤدي إىل أمراض نفسية يف الكرب كالفصام واإلكتئاب نتيجة وجود الطفل   .2

يف بيئة إجتامعية غري متجانسة.

تأخر النمو الذهني عند األطفال نتيجة إنعدام أو ضعف الرعاية الرتبوية الصحيحة حيث   .3

ال ميكن لألم القارص أن تقوم بواجبها الرتبوي تجاه أطفالها.

ونتيجة لألسباب األنفة الذكر فإن زواج القارص يكون أحد العوامل الرئيسية التي تساعد يف ظهور 

مشاكل صحية ونفسية مام يؤدي إىل زيادة األمراض واإلضطرابات يف األرسة واملجتمع وبالتايل 

يشكل عبئاً عىل النظام الصحي.

                          

الزواج املبكر وفقاً للمعاهدات الدولية:

للحد من إنتشار ظاهرة الزواج املبكر والتي تعترب إنتهاكاً حقوقياً بحق الطفل، فقد أصدرت عدة 

إتفاقيات ومعاهدات متنع الزواج املبكر وتعتربه جرماً وإنتهاكاً صارخاً بحق الطفل منها:

إتفاقية حقوق الطفل:  .1

 أعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة 1989 إتفاقية حقوق الطفل ودخلت حيز التنفيذ عام 
1990 ويهدف إىل توفري الحملة املثلة لألطفال وضامن حاميتهم وتنميتهم بشكل صحي وطبيعي 

وإجتامعي وإحرتام لحريتهم وكرامتهم دون متييز جنيس أو ديني أوعرقي أو أي إنتامء.  ومن أهم 

بنودها: يوىل اإلعتبار األول ملصالح الطفل الفضىل لجميع مايتخذ من سياسات وتدابري وإجراءات 

تتعلق بالطفل. ومراعاة حق الطفل يف مامرسة حقوقه ومشاركته يف جميع الحقوق املتعلقة به. 

اإللتزام باملساواة بني جميع األطفال دون متييز بأي شكل، وأيضاً العمل عىل إبقاء الطفل وتنميته. 
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إتفاقية سيداو )إتفاقية دولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد   .2

املرأة(:

ومن أهم بنودها : إلغاء كافة العقوبات واألحكام التي يكون فيها متييز ضد املرأة وضامن كافة 

حقوقها قانويناً وإلغاء كافة العادات والتقاليد التي تفرض عىل املرأة وضامن تطور املرأة يف كافة 

مجاالت وامليادين الحياتية(.

قانون املرأة لهيئة املرأة يف اإلدارة الذاتية لشامل ورشق سوريا:   .3

 مع إندالع الثورة يف روج أفا ولعب املرأة الدور الفعال فيها أستطاعت أن تحلل قضايا املجتمع 

وخاصة فيام يتعلق باملرأة وسبب إنهيار العالقات املجتمعية التي تعود إىل بنية املجتمع األساسية 

وهي االرسة وعدم تشكلها وفق أسس سليمة. 

يف هذا اإلطار إتفقت إرادة املرأة عىل صياغة قانون يحفظ حقوق املرأة والعائلة بشكل عام / 

لذا صاغت هيئة املرأة قانون املرأة الذي يعترب مجموعة من املبادئ والضوابط األخالقية وآلية 

ملحاسبة األطراف التي تخرتق القانون / ومن أهم املواضيع الذي ركز عليه القانون هو رفض 

تزويج الفتاة القرص دون عمر 18 وهي الزالت يف سن الطفولة ويف مرحلة النمو الجسدي ويتم 

حرمانها من التعليم باالضافة لحملها ألعباء تفوق  طاقاتها الجسدية والفكرية.

الحلول املقرتحة: 

البد من التوعية لكل من املرأة و املجتمع ليمكن املرأة من لعب دورها الفعال يف   •
املجتمع وتغري النظرة النمطية السائدة لها يف املجتمع. 

تعزيز فرص حصول الفتيات عىل التعليم وبقائهن يف املدارس، إذ يرتبط إكامل التعليم   •

ارتباطًا وثيًقا بتأخر الزواج.

دعم الفتيات اللوايت تركن التعليم بسبب الحمل واملشاكل املالية، ومساعدتهن يف   •

اإلنضامم إىل مراكز تأهيلية وتدريبية وفتح فرص العمل لهن.

توفري حوافز إقتصادية للوالدين، والعمل عىل إستقالل املرأة إقتصادياُ لتتحرر من التبعية   •

دون أن تشكل عبئاً عىل املجتمع. 
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تثقيف املجتمعات حول السن القانوين املقبول للزواج، والتوعية حول الصحة الجنسية   •

واإلنجابية، واآلثار الناجمة عن زواج األطفال، وحث اآلباء عىل اإلنتظار حتى تنضج بناتهن قبل 

السامح لهن بالزواج.

العمل عىل تحقيق املساواة بني الجنسني يف سن مبكر داخل األرسة واملجتمع.  •

كفالة مشاركة الفتيات دون متييز يف الحياة اإلقتصادية واإلجتامعية والسياسية.  •

فتح مراكز لتمكني الفتيات وتشجيعهن عىل تطوير إمكانياتهن ومهاراتهن.  •

تفعيل وتنشيط دور املرأة ومراكز التوعوية والتدريبية ومنظامت املجتمع املدين وحقوق   •

الطفل ليلعبوا دورهم يف الحد من هذه الظاهرة. 

الرتكيز عىل تثقيف وتدريب الفتيات عىل خطورة الزواج املبكر يف األكادمييات.   •

إعداد لجنة العالقات واإلتفاقيات الدميقراطية ملؤمتر ستار



Email: Info@kongra-star.org

Homepage: kongra-star.org

Twitter: @starrcongress

Facebook: مؤمرت ستار


