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زواج رسمي أو اقتران غير رسمي قبل بلوغ سن  "الزواج المبّكر أو زواج األطفال" بأنّه:   منظمة األمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف". تعّرف  1

 للفتيان والفتيات، على الرغم من أن الفتيات أكثر تضرراً بشكل غير متناسب. عاماً، وهو حقيقة واقعة بالنسبة  18
 تخضع في معظمها لسيطرة هيئة تحرير الشام.  2
 تخضع لسيطرة الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا.  3
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.  2020يسان/أبريل ن  24. آخر زيارة في 2019"عندما تغني الطيور الحبيسة: قصص فتيات سوريات يافعات" في آذار/مارس  4

-https://arabstates.unfpa.org/ar/publications/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7
-D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%-%D8%AA%D8%BA%D9%86%D9%8A
-%D8%B5%D9%82%D8%B5-D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A9%
-D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA%
-D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%

D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA% 
" صحيفة الوطن  بالمئة في سورية في األزمة 46ي: الزواج المبكر ارتفع إلى  ات صغيرات تزوجن أكثر من مرة!! … الصندوق السكانفتي "  5

.  2020تموز/يوليو  17. آخر زيارة في 2019آذار/مارس   11السورية في 

https://alwatan.sy/archives/190376?fbclid=IwAR1wuBGbPSH7Ho1ZfjGbrC1ebuavq8yqFWi78WgIbOsod42v_a
W49WzJ_RE 

https://arabstates.unfpa.org/ar/publications/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://arabstates.unfpa.org/ar/publications/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://arabstates.unfpa.org/ar/publications/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://arabstates.unfpa.org/ar/publications/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://arabstates.unfpa.org/ar/publications/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://arabstates.unfpa.org/ar/publications/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://alwatan.sy/archives/190376?fbclid=IwAR1wuBGbPSH7Ho1ZfjGbrC1ebuavq8yqFWi78WgIbOsod42v_aW49WzJ_RE
https://alwatan.sy/archives/190376?fbclid=IwAR1wuBGbPSH7Ho1ZfjGbrC1ebuavq8yqFWi78WgIbOsod42v_aW49WzJ_RE
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ً  لزال  قسراً،  منه تزويجها ليتم عمها بنل  الفتاة"  حجز"   بموجبه يتم": الحيار زواج" 6 ً  عدة،  مبررات تحت  العشائري  المجتمع في  شائعا   ما وغالبا

  الطرفين كان إذا عما النظر  بغض أو باإلكراه  يتم  الزواج أن والمشكلة. عشرة الخامسة سن الفتاة تدخل أن  بعد أي  البلوغ،  سن قبل  الزواج هذا  يتم

 . اإلسالمية نفسها الشريعة مبادئ  مع  تعارضه رغم القوانين غياب  في  يتم  وخيمة،  عواقب من عليه يترتب  وما األمر هذا أم ل. ببعضهما مغرمين
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.  2020نيسان/أبريل   23للمزيد من الطالع اقرأ: "زواج األطفال" موقع صندوق األمم المتحدة للسكان"، آخر زيارة بتاريخ  7

-ar/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AChttps://arabstates.unfpa.org/
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84 

https://arabstates.unfpa.org/ar/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://arabstates.unfpa.org/ar/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
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