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الزواج باستثناء

سياسات زواج األطفال

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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مقدمة
في عام 1995 ، قبل سنوات من والدة الفتيات اللواتي 

تمأل خبراتهن صفحات هذه الدراسة ، التقى قادة العالم 

في بكين والتزموا بخطة متفق عليها عالمًيا لتحقيق 

المساواة بين الجنسين. كانت هذه الوثيقة ، “إعالن ومنهج 

عمل بيجين”، أول صك دولي يعترف باالنتهاكات المحددة 

للحقوق ا¬¬لتي تواجهها “الطفلة” ، وقدرتها الفريدة على 

إحداث تغيير إيجابي وتعزيز السالم والمساواة في 

المستقبل. وصلت الذكرى السنوية الخامسة والعشرون 

لهذا التعهد التاريخي في عام 2020 وكان من المفترض أن 

يتم االحتفال بها وإنشاء تحالف جديد أكثر تنوًعا ، مكرًسا 

لتسريع التقدم على مدى السنوات الخمس المقبلة ، 

لتحقيق المساواة بين الجنسين في غضون جيل واحد.

لكن بداًل من ذلك ، سيتم تذكر عام 2020 بوباء عالمي ، 

على الرغم من أن كوفيد19- بالنسبة للعديد من الفتيات 

اللواتي تحدثن إلى باحثينا ، ليس االضطراب المدمر األول 

الذي نجو منه هؤالء اإلناث. تم تعليق جيل المساواة.

أثناء نشر هذا التقرير ، “الزواج باستثناء” ، يجتمع قادة 

العالم - من الحكومات إلى المجتمع المدني والقطاع 

الخاص - في منتدى اتخاذ االلتزامات العالمي المؤجل. 

هناك سيعلنون عن خطة تسريع جيل المساواة النهائية 

التي تحدد أهداًفا واضحة - لمنع 9 مليون حالة زواج أطفال 

خالل السنوات الخمس المقبلة ، وتحقيق تغيير قانوني 

في 55 دولة وضمان قيام 9 دول من 10 دول بتمويل 

وتنفيذ برامج متعددة القطاعات لمعالجة العنف القائم على 

النوع االجتماعي. وبشكل حاسم ، تحدد الخطة أيًضا أهداًفا 

لزيادة قيادة الفتيات في صنع القرار على الصعيدين 

الوطني والدولي.

يأتي هذا المنتدى عند نقطة تحول تاريخية ، مع أقل من 

عقد من الزمان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، حيث 

ندخل العام الثاني لوباء كوفيد19- ، وتستمر الصراعات 

واألزمات التي تعيشها الفتيات في مصر ولبنان والعراق 

وتركيا وغيرها من دول المنطقة. ستشكل االلتزامات التي 

يلتزم بها المدافعون عن المساواة بين الجنسين في هذا 

المنتدى مستقبل الفتيات مثل اللواتي شاركن قصصهن 

في هذه الدراسة.

إن المساواة في جيل واحد هدف طموح يتطلب التزامات 

جريئة. لقد أظهر التاريخ أن البالغة ال تكفي. يجب على قادة 

اليوم أن يتقدموا ويقفوا إلى جانب الفتيات ويعملوا على 

تلبية مطالبهن - إلنهاء زواج األطفال ، وتوفير فرص حياة 

أفضل والوصول إلى العدالة ، وإعمال حقوقهن في 

األمان والتعليم. ال يمكن أن يكون هناك أي استثناء.

جيريمي ستونر، المدير اإلقليمي لمنظمة إنقاذ الطفل في الشرق األوسط وشرق أوروبا



3

الملخص التنفيذي

تعيش ماليين الفتيات حول العالم في مواجهة تهديد زواج 

األطفال الي سيقضي على طفولتهن ويغير مصائرهن. 

هذا هو الواقع اليومي للفتيات الالتي يعشن في 

مجتمعات أصبح فيها زواج األطفال ممارسة شائعة. وتزداد 

احتماالت زواج األطفال بين الفتيات الالجئات بالرغم من 

أنهن ال يزلن أطفااًل. وفي الوقت الذي تم إحراز تقدم كبير 

فيه على مستوى العالم إلنهاء زواج األطفال، إال أن تأثير 

أزمة جائحة كوفيد19- قد بات يهدد بالتراجع عما تم تحقيقه 

خالل عقود ويفاقم من خطر زواج األطفال لجميع الفتيات.

تعتبر التدابير القانونية والسياسات التي تمنع وتحظر زواج 

األطفال نهجًا رئيسًا لحماية الفتيات من الزواج قبل أن يكن 

مستعدات لخوض هذه التجربة. من أجل فهم أفضل لكيفية 

حماية قوانين زواج األطفال للفتيات المتأثرات باألزمة في 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، أجرت منظمة إنقاذ 

الطفولة بحًثا مكتبيًا/ نظريًا شاماًل وأجرت مشاورات مع 

المراهقات والفتيان والشباب من الالجئين والمجتمعات 

المحلية في كل من مصر والعراق، ولبنان وتركيا. قامت 

منظمة إنقاذ الطفولة في شهر أبريل 2021 بإجراء حوارات 

مع 123 مراهًقا )75 منهم من الفتيات(، من خالل عقد 17 

جلسة استشارية حول معرفتهم بقوانين زواج األطفال في 

في بالدهم، وآرائهم حول ما إذا كانت هذه القوانين 

تساعد في حماية الفتيات من زواج األطفال، وما يعتقدون 

أنه بحاجة إلى التغيير فيها في حال لم تكن تساعد في 

حمايتهن.

لقد أجمع اليافعون واليافعات والشبان والشابات في 

جميع البلدان األربعة محور الدراسة على قوة القانون في 

حماية الفتيات من زواج األطفال. وقد رأوا في قوانين زواج 

األطفال وسيلة مهمة لحماية الفتيات ومساعدتهن في 

تأكيد حقوقهن. كما كان لديهم إدراك بأن قوانين زواج 

األطفال من شأنها أن تساعد في تغيير آراء الناس وتمنع 

اآلباء من أن يقدموا على تزويج بناتهم في وقت مبكر جًدا. 

رغم ذلك، فإن الواقع أن معظم األطفال قد أفادوا بأن 

قوانين زواج األطفال من المحتمل أن يكون لها تأثير محدود 

على حياة الفتيات. وقد حدد اليافعون والشباب األسباب 

الخمسة الرئيسية التالية التي تقف وراء اعتقادهم بأن 

قوانين زواج األطفال غير فعالة في البلدان األربعة:

 استبعاد معرفة الفتيات بوجود قوانين يمكن أن . 1

تحميهن من زواج األطفال استبعادًا تامًا.

عدم معرفة أسر الفتيات ، وخاصة الالجئين . 2

القوانين أو تختار بداًل من ذلك اتباع عادات الزواج 

الخاصة بهم.

من غير المرجح أن تتحدث الفتيات علًنا ويخبرن أولياء . 3

أمورهن أو أفراد المجتمع أو المحاكم أنهن ال يرغبن 

في الزواج لخشيتهن من ردود أفعال آبائهن حيث 

يمكن أن يتعرضن للعنف.

إذا قرر اآلباء تزويج بناتهن، فيمكنهم إيجاد طرق . 	

لاللتفاف حول القانون ألن القانون يسمح 

باستثناءات ، أو قد ال يتم تطبيق القوانين بشكل 

صحيح أو ربما توجد طرق للزواج من الفتيات خارج 

إطار القانون.

حتى وإن منح القانون صالحية الرفض لكل من . 5

الفتيات واآلباء لزواج األطفال، فمن المحتمل أن 

يشعروا بأنهم مجبرون على قبول عروض الزواج 

بسبب الضغوط االقتصادية أو االجتماعية ، أو 

بسبب المخاوف المتعلقة بحماية الفتيات أو 

االفتقار الواضح للخيارات البديلة بما في ذلك 

التعليم وفرص العمل المستقبلية للفتيات.
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وكجزء من الدراسة ، تم توجيه سؤال لليافعين والشباب أيًضا عما يجب تغييره لجعل قوانين زواج األطفال أكثر فعالية في أوضاع 

بلدانهم. واعتمادًا على ما قدموه من مالحظات، يمكن تلخيص توصياتهم على النحو التالي:

توصيات اليافعين والشباب
ضمان حماية القانون لجميع األطفال من الزواج:

تحديد سن 18 عاًما كحد أدنى لسن الزواج وإلغاء أي استثناءات لهذه القاعدة.	 

لزومية تسجيل جميع الزيجات - سواء كانت مدنية أو دينية أو عرفية.	 

معاقبة األشخاص الذين يسهلون زواج األطفال، بما في ذلك اآلباء واألقارب والعرسان والزعماء الدينيون وأفراد 	 

المجتمع والمسؤولون.

ضمان أن يكون الجميع ، بمن فيهم اآلباء وأفراد المجتمع والزعماء الدينيين وأي شخص يتوجب عليه تطبيق القانون على دراية 

تامة بالقانون واحترامه:

تعزيز الوعي بقوانين زواج األطفال، وأهمية حماية األطفال من زواج األطفال وتوضيح العقوبات المترتبة على 	 

تسهيل زواج األطفال.

التأكد من دعم الجميع لتجنب زواج األطفال:	 

توفير فرص معيشية أفضل لألسر، ويشمل ذلك أسر الالجئين.	 

حماية الفتيات من التحرش الجنسي وتوفير أماكن آمنة ووسائل نقل مخصصة للفتيات.	 

تحسين وصول الفتيات إلى مستوى تعليم آمن وعالي الجودة لضمان بقائهن في المدرسة.	 

دعم الفتيات من أجل:

معرفة حقوقهن والتعبير عن آرائهن وتمكينهن من اتخاذ قراراتهن الخاصة دون خوف أو عقاب.	 

مواصلة تعليمهن من خالل تزويد الفتيات بإمكانية الحصول على تعليم آمن وعالي الجودة ودعم الوالدين إلبقاء 	 

الفتيات في المدرسة.

تغيير تصورات المجتمع ألدوارهن المجتمعية من خالل زيادة الوعي والعمل على تغيير معايير والتوقعات ذات 	 

العالقة بالنوع االجتماعي.

طلب المساعدة في حال كن متزوجات بالفعل وتقديم الدعم للفتيات الراغبات في الطالق أو المطلقات.	 

هذا التقرير سيقوم باكتشاف القضايا/ المسائل التي حددها اليافعون والشباب الذين شاركوا في هذه الدراسة بشكل أكبر، 

باالعتماد على األدبيات الموجودة حول زواج األطفال في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، والتي تعكس آراء اليافعين 

والشباب وتحدد األسباب التي تقف وراء زواج األطفال، والتي تؤدي إلى فشل القوانين في حماية الفتيات من الزواج.

وفي حين أن هذه الدراسة وهذا التقرير يعتمدان على آراء كل من اليافعين واليافعات والشبان والشابات، فإن التركيز األساسي 

لهذا العمل سيكون منصبًا على الفتيات الالئي خضنا تجارب زواج األطفال وتأثرن بها بشكل غير مالئم. ومع ذلك، فإننا نقر  بأن 

زواج األطفال يمثل أيًضا مشكلة لألوالد وانتهاًكا لحقوقهم، وأن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم انتشار ظاهرة زواج 

األطفال لألوالد وأسبابها وآثارها بشكل أفضل.
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المنهجية

كان الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو الكشف عن تأثير 

وفعالية قوانين زواج األطفال ، إن وجدت ، على الفتيات 

الالجئات أو النازحات في كل من لبنان ومصر والعراق وتركيا. 

تضمنت الدراسة التي تم إجراؤها مراجعة نظرية شاملة 

وتطبيقًا ميدانيًا في هذه البلدان األربعة التي تم التركيز 

عليها. استعرضت المراجعة النظرية الشاملة بالبحث والتحليل 

انتشار قوانين وسياسات زواج األطفال في البلدان األربعة 

محور الدراسة ، وفيما إذا كانت هذه القوانين موجودة 

بالفعل، فكيف يتم تفعيلها في الممارسات العملية في 

سياق كل بلد، ال سيما فيما يتعلق بالفتيات الالجئات أو 

النازحات. وشمل ذلك التركيز على الكشف عن مدى فعالية 

قوانين زواج األطفال وتحديد الثغرات أو الفجوات الرئيسة 

في كل بلد. استعرضت المراجعة أيًضا بالبحث والتحليل 

األسباب الجذرية والدوافع الرئيسة لزواج األطفال فيما 

يتعلق بالفتيات الالجئات والنازحات ، والدراسات التي أجريت 

على الفتيات الالجئات أو النازحات مع التركيز على زواج 

األطفال أو قوانين زواج األطفال في البلدان األربعة 

المذكورة والمشمولة في الدراسة. وكما هو مبين في هذا 

التقرير ومصادره ، فقد تم العثور بشكل عام على مجموعة 

غنية وإن كانت محدودة من المؤلفات في البلدان األربعة. 

ومع ذلك، من المهم االعتراف بأن غالبية الدراسات التي تم 

العثور عليها واالستشهاد بها جاءت من لبنان وكانت قد 

أجريت على فتيات الجئات من سوريا. وكانت هناك دراسات 

محدودة للغاية على الفتيات الالجئات في كل من مصر 

والعراق وتركيا ، وعلى الفتيات النازحات في العراق. كان 

المدى الذي نظرت فيه أي من هذه الدراسات على وجه 

التحديد في قوانين زواج األطفال و / أو تأثيرها على الفتيات 

الالجئات أو النازحات محدوًدا للغاية. تم توسيع المراجعة 

النظرية للبحث عن الدراسات المتعلقة بقوانين زواج األطفال 

وفتيات المجتمع المضيف بقصد استقراء النتائج للفتيات 

الالجئات في نفس سياق المجتمع، ولكن هذه األنواع من 

الدراسات كانت أيًضا محدودة للغاية.

ولغايات تعزيز المراجعة النظرية وسد بعض فجوات البيانات 

المذكورة أعاله ، تم إجراء بحث ميداني مع الالجئين 

والمراهقين من المجتمع المحلي والشباب في البلدان 

األربع المشمولة بالدراسة، وقد تم تنفيذ ذلك من خالل 

إجراء مناقشات مجموعات التركيز لجمع رؤى نوعية من 

المراهقين والشباب حول مواضيع رئيسة شملت: انتشار 

زواج األطفال في سياقات بلدانهم، والعوامل التي تؤثر 

على قرارات زواج األطفال في مجتمعاتهم ، ومعرفة 

عائالتهم ومجتمعاتهم بقوانين الزواج ، وما إذا كان لقوانين 

زواج األطفال أي تأثير، وإذا لم يكن األمر كذلك ، فما هي 

األسباب التي وقفت وراء عدم تأثيرها، وما هي التغييرات 

التي يعتقدون أنها ضرورية لتحسين القانون المتعلق بزواج 

األطفال. وقد تم توجيه سؤال لهم عن كيفية تأثير جائحة 

COVID-19 على ممارسات زواج األطفال في مجتمعاتهم 

وما إذا كانت تبعات الجائحة الرئيسة )مثل التعلم عن بعد( قد 

أثرت على هذه الظاهرة. وقد تم إجراء مناقشات مجموعات 

التركيز التي تم تصنيفها حسب النوع االجتماعي مع اليافعين 

واليافعات والشبان والشابات )في مجموعات منفصلة( 

الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 22 عاًما من برامج منظمة 

إنقاذ الطفولة كما هو موضح في الجدول أدناه. تضمنت 

المجموعات المستهدفة الفتيات والفتيان السوريين الالجئين 

اليافعين والشابات والشبان الذين يعيشون في لبنان ومصر 

وتركيا ، والفتيات والفتيان المحليين من البلدان المضيفة. 

وفي حالة تركيا، تم إشراك الفتيات والفتيان الالجئين 

األفغان أيًضا. وقد قام كل مكتب قطري من مكاتب منظمة 

إنقاذ الطفولة بتحديد المجموعات المستهدفة التي سيتم 

إشراكها بناًء على أوضاع بلدهم. واختلف عدد المشاركين 

في كل مجموعة، بما ال يقل عن 3 وحتى 11 مشارًكا كحد 

أقصى في كل مجموعة.

بالنظر إلى حساسية الموضوع، فقد تم استخدام أداة جمع 

البيانات القائمة على القصة في مناقشات مجموعة التركيز. 

استندت القصة إلى مقال صغير لفتاة مراهقة الجئة تدعى 

جانا ، تلقى والدها عرًضا لها للزواج. بعد سماع القصة ، 

ُطلب من اليافعين والشباب تقديم رؤاهم حول السيناريو، 

مع أسئلة متابعة طرحها المحاضرون الستنباط وجهات نظر 

أكثر تعمًقا. كان المحاضرون من موظفي منظمة إنقاذ 

الطفولة ، من ذوي الخبرة في تقنيات التيسير اآلمنة 

والهادفة مع هذه الفئة العمرية المحددة. استند هذا النهج 

إلى المنهجية المستخدمة في دراسة حديثة أجرتها مؤسسة 

Terre des Hommes حول زواج األطفال من الفتيات الالجئات 

في األردن ولبنان1 مع إجراء التعديالت بناًء على نتائج 

المراجعة النظرية ومحاور تركيز هذه الدراسة.
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الفتيات والفتيان الذين تتراوح 

أعمارهم بين 13 و 17 عاًما، من 
الالجئين السوريين وفئات المجتمع 

اللبناني.

الفتيات والفتيان الذين تتراوح 
أعمارهم بين 16 و 20 عاًما، من 

الالجئين السوريين وفئات المجتمع 
المصري.

الفتيات والفتيان الذين تتراوح 
أعمارهم بين 15 و 20 عاًما من 

المجتمعات المضيفة في العراق.

فتيات من مجتمعات الالجئين 
األفغان والسوريين، تتراوح 
أعمارهن بين 13 و 17 عاًما، 

ومجموعة صغيرة مكونة من )3( 
من الشباب السوريين الذين تتراوح 

أعمارهم بين 18 و 22 عاًما.

مصر

العراق

تركيا

المجموع

عدد الفتيات عدد المشاركينعدد االستشارات
المجموعات المستهدفةالمشاركات

تم عقد مشاورات/ حوارات  مع عدد صغير من المراهقين 

والشباب كجزء من هذه الدراسة، مع األخذ في االعتبار أن 

تكون تلك المشاورات ضمن حدود الدراسة. تمثل المحدد 

الرئيس للدراسة في حقيقة أنه لم يكن من الممكن 

استهداف أعضاء آخرين من المجتمعات المشاركة ، بما في 

ذلك مقدمو الرعاية والمدارس وقادة المجتمع. عالوة على 

ذلك ، نظًرا لقيود COVID-19 ، تم إجراء مناقشات المجموعة 

البؤرية بتنسيق عبر اإلنترنت، مما خلق محددات إضافية، 

سواء من حيث المشاركة من جانب المراهقين ، وكذلك من 

حيث المتابعة المتعمقة من قبل المحاضرين.

وقد أثر ذلك على عمق البيانات التي تم جمعها، مقارنة بما 

هو متوقع في حالة إجراء المشاورات وجهًا لوجه. تم النظر 

في هذه المحددات وغيرها من بداية الدراسة. ومن أجل جمع 

بيانات أكثر تعمًقا على المستوى الميداني مستقباًل ، 

يوصى بإجراء مشاورات منفصلة مع مجموعات مختلفة من 

المراهقين لتصنيف البيانات بشكل أفضل عند الحاجة )على 

سبيل المثال ، مختلف الفئات العمرية والحالة والجنسية( ، 

وكذلك إجراء مناقشات جماعية مركزة ومقابالت مع المبلغين 

الرئيسيين ومع أعضاء آخرين في المجتمع.
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نظرة عامة

تعريف زواج األطفال

زواج األطفال في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

هناك ما يقدر بنحو 650 مليون فتاة أو امرأة متزوجة تزوجت 

في مرحلة الطفولة حول العالم. ويوجد أعلى معدل النتشار 

زواج األطفال في منطقة جنوب صحراء إفريقيا ، تليها 

منطقة جنوب آسيا ثم أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي. ويشكل معدل انتشار زواج األطفال في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا ما يقارب المتوسط العالمي 

، وهو أعلى منه في مناطق مثل شرق آسيا والمحيط 
الهادي أو أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.2

تشير التقديرات إلى أن منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا تضم ما يقرب من 0	 مليون فتاة متزوجة أو امرأة 

متزوجة في مرحلة الطفولة. حيث إن واحدة من كل 5 شابات 

قد تزوجت قبل سن 18 عامًا وواحدة من كل 25 فتاة تزوجت 

قبل بلوغها سن 15 عاًما. هناك تباين كبير في معدالت 

االنتشار بين مختلف البلدان في المنطقة، ومع ذلك ، هناك 

ارتفاع في معدالت زواج األطفال في بلدان محددة مثل 
اليمن )32( ٪ والعراق )٪24( ومصر )17٪(.3

بينما انخفضت معدالت زواج األطفال في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير على مدى السنوات 

الخمس والعشرين الماضية ، لكن هذا التقدم قد تراجع في 

السنوات العشر الماضية	، ويرجع ذلك على األرجح إلى عدم 

االستقرار في المنطقة5. من المتوقع أن يتراجع التقدم أكثر 

في ظل جائحة فيروس كوفيد 19- على المستوى العالمي، 

حيث تتوقع منظمة اليونيسف أن 10 ماليين فتاة أخرى هن 

عرضة لخطر الزواج المبكر بحلول عام 2030، باإلضافة إلى 

توقعات ما قبل جائحة كوفيد19- التي بلغت 100 مليون 
فتاة.6

يشمل زواج األطفال أي جمع يتم بشكل قانوني أو عرفي بين فتى وفتاة دون سن 18 عاًما. ويستند هذا التعريف إلى 

المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل )CRC( ، التي تعرف الطفل على أنه أي شخص دون السن18 عامًا. ينص اإلعالن 

العالمي لحقوق اإلنسان على أن للرجال والنساء “البالغين” الحق في الزواج )المادة 16.1( وأن الزواج يجب أال يتم إال “... 

بالموافقة الحرة والكاملة للزوجين الراغبين في الزواج” )المادة 16.2( . كما تنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 

ضد المرأة )CEDAW( على أن زواج األطفال لن يكون له أي أثر قانوني، ويجب اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة  بما في ذلك 
التشريع  لتحديد الحد األدنى لسن الزواج وجعل تسجيل الزيجات في سجل رسمي إلزاميًا )المادة 16.2(.7

بالنسبة للفتيات الالجئات في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا ، تشير األدلة إلى أن النزوح قد زاد من 

ممارسات زواج األطفال بين الالجئين8، وتعاني الفتيات 

الالجئات من معدالت زواج أطفال أعلى من فتيات المجتمع 

المضيف ، وهذه المعدالت في ازدياد مستمر. قبل اندالع 

النزاع في سوريا، كان متوسط معدل زواج األطفال للفتيات 

الالتي يعشن في سوريا9%13. ومع ذلك، فقد زادت 

معدالت زواج األطفال بين الالجئين السوريين بشكل كبير 

في البلدان المضيفة. في األردن، أفادت التقارير أن زواج 

األطفال بين الالجئين السوريين ارتفع من ٪18 في عام 

2012 إلى ٪32 في الربع األول من عام 	201. 10وبالمثل ، 

فقد بينت نتائج مسح وطني أجري في لبنان لألسر في عام 

2016 أن معدالت زواج األطفال وصلت إلى ٪40 في 

مجتمعات الالجئين السوريين، مقابل ٪6 في المجتمعات 

اللبنانية المضيفة11. في عام 2018 ، كان ما يقارب من 50٪ 

من الالجئات السوريات المتزوجات الالتي تتراوح أعمارهن 

بين 20 و 	2 عاًما قد تزوجن قبل سن 18 عامًا، مقارنة بما 

نسبته ٪15 من النساء التركيات المتزوجات من نفس الفئة 

العمرية12.
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البيانات حول زواج األطفال في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا محدودة ، خاصة فيما يتعلق بالفتيات 

المتأثرات باألزمة والنزوح. وغالًبا ما تكون البيانات المتاحة عن 

زواج األطفال حسب البلد أو المجموعة المستهدفة في 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا متغيرة، وقد ال يتم 

تحديثها وال تعكس الوضع بقوة، أو قد تفشل في تصنيف 

مجموعات مختلفة من الفتيات وظروفهن الخاصة ، أو نادًرا 

ما تكون طولية بحيث يكون تأثيرها ال يمكن تقييمه في 

السياق ، وال سيما في حاالت النزوح طويل األمد. في 

الوقت نفسه، تم بناء قدر كبير من األدلة التجريبية في 

السنوات األخيرة ، ال سيما من خالل الدراسات حول زواج 

األطفال بين الالجئين السوريين13، حيث قدمت هذه 

الدراسات مساهمة كبيرة في تعزيز قاعدة األدلة، لكنها ركزت 

بشكل أساسي على لبنان واألردن ، مع إجراء عدد قليل فقط 

من الدراسات في بلدان أخرى من منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا ، بما فيها مصر والعراق وتركيا. وال تزال 

هناك حاجة لمزيد من البحث في جميع بلدان الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا وعبر مجموعة متنوعة من السكان 

والسياقات. ويتم تقديم ملخص للمجاالت لمزيد من البحث 

في نهاية هذا التقرير.

بشكل عام، تشير األبحاث إلى أنه سواء كانت البلدان 

مستقرة أو هشة، فإن األسباب الجذرية لزواج األطفال 

تشمل عدم المساواة بين الجنسين واألعراف االجتماعية، 

وتشمل الدوافع الرئيسة لزواج األطفال الفقر ومعوقات 

التعليم ومخاطر الحماية. ونادًرا ما يتم اختبار هذه األسباب 

الجذرية والدوافع بمعزل عن غيرها	1. وبداًل من ذلك، فإن 

مجموعة معقدة من العوامل الهيكلية والمجتمعية تؤثر 

وتشكل قرارات األسرة بشأن زواج األطفال، وغالًبا ما تتفاعل 

العديد من األسباب والدوافع الجذرية في نفس الوقت. 

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ، يمكن أن تؤثر 

األعراف والتقاليد االجتماعية وكذلك الدين بقوة على انتشار 

زواج األطفال. حيث تعتبر األعراف االجتماعية ال سيما فيما 

يتعلق بالجنس ومفاهيم الشرف والعار ودور الفتيات عوامل 

رئيسة يمكن أن تسهم في زواج الفتيات في مرحلة ال يكن 

فيها مستعدات لخوض هذه التجربة.

عالوة على ما سبق، فقد اقترحت الدراسة أن زواج األطفال 

ال يرتبط بدين معين وال يعتبر عموًما “ممارسة دينية” 

عالمية. توجد ضمن األديان الرئيسة بعض التعاليم والقوانين 

والممارسات الدينية التي تسمح بزواج األطفال أو تدعمه ، 

خاصة إذا كان ذلك من األعراف المجتمعية.15 في الوقت 

نفسه، توجد أيًضا مجموعة من التفسيرات والمواقف تجاه 

زواج األطفال داخل هذه األديان، حيث يتمسك زعماء دينيون 

مختلفون بتفسيرات مختلفة.16 لذلك ،في حين أن للدين 

تأثيرًا كبيرًا على زواج األطفال ، فإن األدبيات تشير إلى أنه 

ممارسة عرفية في المقام األول، وهناك مجال كبير للعمل 

مع القادة الدينيين لتغيير عادات زواج األطفال من خالل 

الترويج للتفسيرات الدينية المعتدلة لزواج األطفال والتي 

تحمي األطفال واألوالد وتحمي حقوقهم.
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اآلثار السلبية لزواج األطفال

تواجه الفتيات الالتي يتزوجن في سن الطفولة مجموعة من العواقب الوخيمة ، ال سيما فيما يتعلق بالنتائج الصحية 

والتعليمية.

زواج األطفال يحرم الفتيات من االختيار واالستقاللية.  يعتبر زواج األطفال انتهاًكا خطيًرا لحقوق اإلنسان الخاصة 

بالفتاة والمرأة ألنه يمنع الفتيات والنساء من تقرير مصائرهن وما إذا كن يرغبن في الزواج وإنجاب األطفال ومتى 

يرغبن في تحقيق ذلك. من المرجح أيًضا أن يكون لدى الفتيات الالتي يتزوجن صالحية أقل في قرار الزواج عندما 

يتعلق األمر باتخاذ القرار في األسرة والعالقات الجنسية وتنظيم األسرة ، ومن المرجح أن تكون تحركاتهن مقيدة.17 

كما يقيد زواج األطفال خيارات وإمكانيات حياة الفتيات والنساء ، ألنه يؤثر على حقوقهن التنموية ، بما في ذلك الحق 
في الصحة والتعليم ، ويعرضهن بشكل أكبر لخطر الفقر.18

يؤثر زواج األطفال بشكل كبير على صحة الفتيات. غالًبا ما يؤدي زواج األطفال إلى الحمل المبكر ، حيث ُيتوقع من 

الفتيات الصغيرات إثبات خصوبتهن بعد فترة وجيزة من الزواج. ومع ذلك ، فمن المرجح أن يعرض هذا الفتيات 

وأطفالهن لخطر كبير. تعد مضاعفات الحمل والوالدة سبًبا رئيسًا للوفاة بين الفتيات الالتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 

19 عاًما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. حاالت اإلمالص ووفيات الولدان أعلى بنسبة ٪50 بين األطفال 

الرضع لألمهات المراهقات عنها بين رضع النساء في الفئة العمرية 29-20 سنة. من المرجح أيًضا أن يعاني أطفال 

األمهات المراهقات من انخفاض الوزن عند الوالدة ، مما قد يكون له تأثير طويل األمد على صحتهم ونموهم.19 

يرتبط الزواج المبكر أيًضا بضعف الصحة الجنسية واإلنجابية. غالًبا ما تكون الفتيات الالتي يتزوجن في سن الطفولة 

غير قادرات على التفاهم مع أزواجهن في ممارسة الجنس اآلمن، مما يجعلهن أكثر عرضة لإلصابة باألمراض 
المنقولة جنسًيا ويزيد من تعرضهن لخطر الحمل في سن المراهقة.20

يزيد زواج األطفال من خطر تعرض الفتيات للعنف. الفتيات الالتي يتزوجن في سن صغيرة هن أكثر عرضة للعنف 

الجسدي أو الجنسي أو االقتصادي أو النفسي. الفتيات الالتي يتزوجن قبل سن 15 عاًما هن أكثر عرضة بنسبة 50٪ 

تقريًبا لتجربة عنف الشريك الحميم من المتزوجات بعد 18 عاًما.21 ويرجع ذلك إلى أن زواج األطفال يتميز بالفوارق 

العمرية بين الزوجين ، واختالل توازن القوى ، والعزلة االجتماعية ، واالفتقار إلى استقاللية اإلناث، وهي عوامل 
الخطر الرئيسية للشراكة الزوجية.22

زواج األطفال يتسبب في قطع مسار تعليم الفتيات. يتم إجبار العديد من الفتيات على ترك المدرسة للزواج ومن 

غير المرجح أن يعدن إليها إطالقًا، والفتيات الالتي لم يلتحقن بالمدرسة بالفعل أكثر عرضة للزواج في سن الطفولة 

من أولئك الالتي يبقين في التعليم. يعد مستوى التعليم الذي تحققه الفتيات مؤشًرا أساسًيا على تطورهن 

وإنجازهن الالحق باإلضافة إلى أطفالهن.23 يؤثر االفتقار إلى التعليم أيًضا على مستوى تحمل المسؤولية التي من 

المرجح أن تتمتع بها الفتيات ؛ في حين أن الفتيات اللواتي يحصلن على مستويات أعلى من التعليم من المرجح أن 
يكون لديهن قدرة أكبر على اتخاذ القرار ، بما في ذلك االستقالل الجنسي ، ويواجهن قيوًدا أقل على الحركة.	2

يؤثر زواج األطفال على الصحة العقلية للفتيات. الفتيات الالتي يتزوجن في سن الطفولة أكثر عرضة لإلصابة 

باالكتئاب والتفكير في االنتحار. ومن المحتمل أن يكون هذا مرتبًطا بإجبارهن على الزواج, وتعرضهن ألشكال إضافية 

من العنف القائم على النوع االجتماعي ، ونقص األهلية، والفقر ، وعبء مسؤوليات الزواج.25 الطالق وما يرتبط به 

من وصمة العار والتهميش التي تتعرض لها الفتيات في العديد من السياقات ، بما في ذلك من قبل أسرهن ، من 

المحتمل أيًضا أن يؤثر على صحتهن العقلية.
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تأثير النزوح على زواج األطفال

بالنسبة لألسر المتضررة من األزمات ، وال سيما أسر 

الالجئين، تشير األدلة إلى أنه في حين أن األسباب الجذرية 

الشائعة لزواج األطفال مثل الممارسات العرفية واألعراف 

الجنسانية ال تزال تؤثر بشدة على قرارات زواج األطفال ، فإن 

النزوح يؤدي إلى تفاقم الدوافع الرئيسة لزواج األطفال. على 

سبيل المثال ، يزيد الفقر من احتمالية أن يزوج اآلباء بناتهم 

مبكًرا. في مثل هذه الظروف، يتم استخدام زواج األطفال 

في المقام األول كآلية مواجهة سلبية لمعالجة الفقر 

والمخاوف المتعلقة بحماية الفتيات في أوضاع جديدة وغير 

مألوفة.26 في إحدى الدراسات، أفاد اآلباء الالجئون أن النزوح 

وعدم اليقين الذي يجلبه هذا على مستقبل أسرهم وبناتهم 

قد غّير توقعاتهم للزواج،27 بينما أفاد اآلباء الالجئون أنهم 

يقدرون اآلثار السلبية لزواج األطفال ، فقد شعروا بدافعهم 

الستخدامه كآلية للتعامل مع بيئتهم الخارجية ، ال سيما 

كوسيلة لمعالجة الضغوط االقتصادية التي يواجهونها 

وزيادة مخاوف الحماية للفتيات في المجتمعات المضيفة. 

في دراسة أخرى ، كان االفتقار إلى فرص التعليم الجيد 

واآلمن في أماكن النزوح عاماًل رئيسيًا للزواج من الفتيات.28 

هذه االنعكاسات حول كيفية تأثير النزوح على اتخاذ القرار 

بشأن زواج األطفال مدعومة بما ذكره اليافعون والشباب 

في الدراسة الخاصة بهذا التقرير، باإلضافة إلى أدلة أخرى 

من األدبيات. وكما هو موضح أدناه ، فإن الصعوبات 

االقتصادية ومخاوف الحماية ونقص الوصول إلى التعليم 

هي دوافع مستمرة لزواج األطفال للفتيات الالجئات.

تدرك الفتيات الالجئات أيًضا الدور الذي يلعبه النزوح في 

زيادة تعرضهن لزواج األطفال. ففي إحدى الدراسات، أفادت 

الفتيات الالجئات من المناطق الحضرية في سوريا )حيث لم 

يكن زواج األطفال ممارسة شائعة( أنهن يعانين من أكبر تغيير 

في توقعات الزواج منذ نزوحهن. قبل مغادرتهن سوريا ، كن 

في المدرسة أو الجامعة ، بينما في لبنان كانت لديهن فرص 

تعليمية وسبل عيش محدودة ، وعشن حياة أكثر تقييًدا 

وقمن باإلبالغ عن إعادة زواج األطفال كوسيلة لتوفير 

مستقبل أكثر أماًنا للفتيات.29 في دراسة أخرى ، أفادت 

الفتيات الالجئات في لبنان أنهن تعرضن لزواج األطفال 

بمستوى أعلى مما كان في سوريا بسبب مخاوف حماية 

والديهن والقيود المالية.30 وبالمثل، أفادت فتيات سوريات 

الجئات في تركيا كيف أدى النزوح إلى تغييرات في 

مساراتهن االجتماعية، بما في ذلك التوقف عن الدراسة ، 

والدخول في سوق العمالة ، وزواج األطفال ، وكيف تعرضن 

لمخاطر جديدة من العنف ، وأكثرها انتشاًرا هي اللفظية 

والجنسية والبدنية. التحرش في الشوارع عندما يكن خارج 

منازلهن ولكن أيًضا هناك أشكال مختلفة من العنف في 

المنزل ، بما في ذلك العنف الجسدي من قبل أفراد األسرة. 

وقد أقر مقدمو الرعاية بوجود خطر أكبر من عنف الشريك 

الحميم في زواج األطفال. وبوجه عام ، من المرجح أن يتم 

التغاضي عن عنف الشريك الحميم في سياق النزوح بسبب 
التغيرات في الظروف األسرية.31
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يمكن أن يؤدي النزوح أيًضا إلى تعطيل ممارسات الزواج 

التقليدية. فبحسب ما أفاد به الالجئون السوريون في لبنان، 

فإن زواج األطفال يتم بوتيرة أسرع بسبب الضرورة المالية 32 

أو ألن الفتيات خارج المدرسة )في حين أن انتظار الفتاة إلنهاء 

تعليمها كان أحياًنا شرًطا للزواج في سوريا(. كان حدوث زواج 

األطفال أيًضا أكثر احتمالية بسبب انخفاض التوقعات حول 

تكاليف الزواج أو المهر وهدايا الزفاف أو ألن مخيمات 

الالجئين توفر ضرورات الزواج )مثل القوافل( وبالتالي كان 

العرسان قادرين على الزواج بسهولة أكبر بداًل من العمل 

على االدخار واالكتساب.33 وبحسب ما ورد  كانت أسر 

الالجئين السوريين في األردن ولبنان أقل احتمااًل إلجراء 

فحص شامل ألزواج بناتهن المحتملين ، وبداًل من ذلك ركزوا 

في المقام األول على قدرة العريس على توفير األمن 

المالي على المدى القصير.	3 تم التوصل إلى أن هذه 

التغييرات في ممارسات الزواج التقليدية بسبب النزوح قد 

أدت إلى زيادة مخاطر الحماية والمخاطر الصحية للفتيات 

واحتمال الطالق.35 ونظًرا ألن جائحة كوفيد19- واألزمات 

االقتصادية المستمرة في المنطقة ، بما في ذلك في لبنان 

والعراق  قد أسهمت في زيادة هذه الضغوط ، فإن الفتيات 

معرضات باستمرار لخطر زواج األطفال في جميع أنحاء 

المنطقة. في حين أن النزوح قد يعجل الزواج بالنسبة للعديد 

من الفتيات الالجئات ، إال أن هناك بعض األبحاث المحدودة 

التي تشير إلى أن النزوح قد يدي إلى تأجيل الزواج بالنسبة 

لآلخرين. في دراسة حديثة حول زواج األطفال والالجئين 

السوريين في مصر، وجد أن النزوح كان دافًعا ومحركًا لزواج 

األطفال.36 بالنسبة لبعض األسر الالجئة، قد يكون وجودهم 

المطول في المجتمعات الحضرية المضيفة في مصر قد 

سهل تآكل القواعد االجتماعية والتوقعات التي فضلت زواج 

األطفال ، وبداًل من ذلك عزز تسامًحا أكبر مع الفتيات 

لمواصلة تعليمهن أو العمل في المستقبل. قد تكون 

التغييرات في هيكل األسرة وال سيما االنفصال عن أفراد 

األسرة األكبر سًنا ، باإلضافة إلى عدم توفر العرسان 

المناسبين، كلها قد أدت أيًضا إلى تعطيل التقاليد التي كانت 

تدعو إلى دوام عادة زواج األطفال سابًقا وأدت إلى تأجيل 
زواج بعض الفتيات.37

في حين أن البيانات محدودة ، فإن الفتيات الالئي يتزوجن 

قبل سن 18 يتم اإلبالغ عن أن الطالق قد وقع لهن بشكل 

أكثر تكراًرا.38 تم التوصل لهذا الرأي من قبل اليافعين 

والشباب المشمولين في هذه الدراسة حيث أفاد معظمهم 

بأنهم يعتقدون أنه إذا تزوجت الفتاة قبل 18 عاًما ، فسيكون 

زواجها قصيًرا وينتهي بالطالق. تواجه الفتيات المطلقات 

مخاطر خاصة بهن. قد تتعرض الفتيات للوصم والتهميش 

من قبل مجتمعاتهن، واعتماًدا على الوضع القانوني 

لزواجهن وما تطبقه قوانين الطالق39 ،قد يكون للفتيات 

حقوق قانونية محدودة بعد الطالق وقد يكن هن وأطفالهن 
أكثر عرضة للفقر .0	

في نهاية األمر،  ورغم كل ذلك، فإن كيفية تأثير النزوح على 

زواج األطفال ال تزال غير مستكشفة نسبًيا. ويبدو أن الدافع 

وراء قرارات زواج األطفال في سياقات النزوح متعدد األوجه 

ومتنوع ومن المرجح أن يكون ظرفيًا إلى حد كبير ويتغير بمرور 

الوقت. هناك حاجة إلى مزيد من البحث في ظروف وأوضاع 

متعددة مع مجموعات مختلفة من الالجئين لفهم هذه 

الدوافع بشكل أفضل وكيف تتقاطع وتؤثر على حالة زواج 
األطفال للفتيات الالجئات.1	
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قوانين زواج األطفال

قوانين زواج األطفال النموذجية وإرشادات ألفضل الممارسات

تم تطوير القانون النموذجي للتنمية للمجتمع الجنوب أفريقي بشأن القضاء على زواج األطفال وحماية األطفال 

المتزوجين بالفعل )قانون SADC النموذجي( لمساعدة الدول األعضاء في جنوب إفريقيا على تطوير قوانين قوية 

وموحدة تتعلق بحظر ومنع زواج األطفال. يوفر القانون النموذجي للجماعة اإلنمائية الجنوب أفريقية أيًضا إطاًرا مفيًدا 
للدول األخرى لمساعدتها في تطوير قوانين وطنية فعالة إلنهاء زواج األطفال.2	

كما وضع البرنامج العالمي إلنهاء زواج األطفال التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسف مذكرة فنية بشأن 

قوانين زواج األطفال لتكمل القانون النموذجي للمجموعة اإلنمائية الجنوب أفريقية ودعم فهم أفضل ومقاربات أكثر 
دقة بشأن زواج األطفال والقانون.3	

تتمثل الخطوة المهمة التي يجب اتخاذها لحماية الفتيات من 

زواج األطفال في جعل هذه الممارسة غير قانونية. كما ورد 

في التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة القضاء على 

التمييز ضد المرأة / التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل 

بشأن الممارسات الضارة		 ، فإن البلدان الموقعة على 

االتفاقيتين ذات الصلة ملزمة بتقديم القوانين والسياسات 

التي تحدد الحد األدنى لسن الزواج بـ 18 عاًما وتتطلب 

تسجياًل إلزامًيا للوالدة والزواج ويمكن الوصول إليه.5	 عند 

تصميم أفضل الممارسات لقوانين زواج األطفال ، يوصى 

أيًضا بعدم السماح بأي استثناءات قانونية ، مثل موافقة 

الوالدين أو موافقة القضاء ، والتي من شأنها أن تمكن 
األطفال من الزواج في سن مبكرة.6	

في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث إليجاد عالقة 

سببية بين أفضل الممارسات لقوانين زواج األطفال وتأثيرها 

على معدالت زواج األطفال ، هناك مجموعة متزايدة من 

األبحاث التي تشير إلى وجود ارتباط إيجابي في البلدان التي 

يتم فيها تطبيق قوانين زواج األطفال بشكل ثابت من قبل 

السلطات الدينية7	 وفي البلدان التي ُسجل فيها انخفاض 
في معدالت خصوبة المراهقات.8	

في الوقت نفسه ، في حين أن العديد من البلدان قد أدخلت 

قوانين لحماية الفتيات من زواج األطفال ، وفي بعض 

الحاالت يبدو أن هذه القوانين لها تأثير على معدالت زواج 

األطفال ، فقد أثبتت هذه القوانين في العديد من البلدان 

أنها غير فعالة في القضاء على هذه المشكلة. وقد وجدت 

األبحاث التي أجرتها منظمة إنقاذ الطفولة والبنك الدولي أن 

العديد من الفتيات ما زلن يتزوجن بشكل غير قانوني في 

البلدان التي تسري فيها قوانين زواج األطفال. في عام 

2017، ما يقدر بنحو 7.5 مليون فتاة - أو أكثر من 20000 

فتاة في اليوم - تزوجن بشكل غير قانوني في بلدان ُيحظر 
فيها زواج األطفال.9	

ما الذي يجعل قوانين زواج األطفال غير فعالة؟

هناك عدة أسباب وراء فشل قوانين زواج األطفال في إحداث تأثير. في حين أن العديد من البلدان قد تصدر تشريعات ضد 

زواج األطفال ، فإن هذه القوانين ستكون أقل فعالية إذا:

تم زواج الفتيات قبل بلوغهن سن 18 عاًما بموافقة والديهن أو الهيئات القضائية.	 

لم تنص القوانين على عقوبات قانونية مناسبة لمن يتورطون في زواج األطفال أو ضعف إنفاذها.	 

ال يزال من الممكن أن تتزوج الفتيات وفًقا للقوانين العرفية أو الدينية ، والتي غالًبا ما تنص على أن الحد األدنى 	 

لسن الزواج أقل من القوانين الوطنية.
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انتشار قوانين زواج األطفال

قوانين وسياسات زواج األطفال في البلدان المشمولة بالدراسة/ التي تم 
التركيز عليها في الدراسة

البلد

مصر

العراق

لبنان

تركيا

الحد األدنى لسن 
الزواج 18 عامًا/ ال 

استثناءات

الحد األدنى لسن 
الزواج 18 عامًا/ يسمح 

باستثناءات

ال يوجد حد أدنى لسن 
الزواج محدد في 

القانون

كما هو موضح بالتفاصيل أدناه ، فإن ثالثة من البلدان األربعة المشمولة في هذه الدراسة - مصر والعراق وتركيا - لديها شكل 

من أشكال القانون المدني الذي ينظم زواج األطفال، بينما ال يوجد في لبنان قانون مدني ينظم زواج األطفال. لدى جميع 

البلدان، باستثناء لبنان  شكل من أشكال االستراتيجية أو خطة العمل الوطنية لمعالجة زواج األطفال، لكن حالة تنفيذها غير 

واضحة.

كما هو مبين في الجدول أدناه ، على الرغم من وجود شكل من أشكال قانون زواج األطفال في مصر والعراق وتركيا ، ال تزال 

معدالت زواج األطفال مرتفعة ، ال سيما بين السكان الالجئين. معدالت زواج األطفال الالجئين في لبنان مقلقة بنفس القدر. 

كما يبين الجدول الالحق ، أن كل بلد من هذه البلدان األربعة لديه مجموعة من الثغرات القانونية التي تؤثر على فعالية قوانين 

زواج األطفال. ويالحظ أيضا القوانين أو الممارسات األخرى ذات الصلة بحماية النساء والفتيات أو المساواة بين الجنسين.50 
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مصر

بينما يحظر القانون المصري تسجيل الزواج الذي يكون فيه أحد الطرفين أقل من 18 عاًما ، 

ال يوجد حد أدنى لسن الزواج محدد في القانون.51 لم يجرم القانون المصري زواج األطفال 

على الرغم من وجود تقارير تفيد بأن الحكومة المصرية تدرس تغيير القانون لمعاقبة اآلباء 

واألوصياء الذكور والمسؤولين الذين يسهلون زواج األطفال.52 ال تتطلب الزيجات الدينية 

التسجيل المدني، على الرغم من أن الزيجات الدينية يتم تسجيلها في كثير من األحيان 
بمجرد بلوغ الفتيات 18 عاًما ويبدو أن هذا يحدث بدون عقوبة.53

في عام 	201 ، أطلقت مصر أيًضا استراتيجية وطنية لمنع زواج األطفال بهدف الحد من زواج األطفال بنسبة ٪50 في خمس 
سنوات ؛ ومع ذلك ، ورد أن التقدم في تنفيذ االستراتيجية قد تباطأ بسبب عدم االستقرار السياسي واالقتصادي األخير.	5

كما أنشأت مصر أيًضا المجلس القومي للطفولة واألمومة والمجلس القومي للمرأة ، وكالهما ينشط بحمالت تتعلق بحقوق 

المرأة والطفل وحمايتها ، بما في ذلك زواج األطفال.

يشكل زواج األطفال المسيار مصدر قلق في مصر ، وال سيما الزواج “الصيفي” أو “السياحي” ، حيث تتزوج الفتيات لفترات 

قصيرة من رجال أجانب يسافرون إلى مصر لهذا الغرض.55 هناك قضية مهمة أخرى تتمثل في تشويه األعضاء التناسلية األنثوية 

)ختان اإلناث( في مصر وترتبط بزواج األطفال. فعلى الرغم من أن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية غير قانوني في مصر ، إال 

أنه ال يزال يحدث بمعدل مرتفع )٪92 من النساء والفتيات الالتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 9	 عاًما قد خضعن لشكل من أشكال 

تشويه األعضاء التناسلية األنثوية(ويجب على العديد من الفتيات الخضوع له قبل الزواج.56 في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من 
البحث ، يبدو أن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية ليس قضية مرتبطة بزواج األطفال للفتيات السوريات الالجئات في مصر.57

العراق

يحدد القانون العراقي الحد األدنى لسن الزواج بـ 18 عاًما ولكنه يسمح باستثناءات: حيث 

يمكن أن يتزوج األطفال في سن 15 عاًما بموافقة الوالدين أو بموافقة قضائية في 

العراق58، وفي سن 16 عاًما في إقليم كردستان العراق 59KR-I. ال ُيسمح بالزواج الديني خارج 

المحاكم المدنية أو الدينية، لكن هذه األنواع من الزيجات ال تزال تحدث بانتظام ويمكن إضفاء 
الطابع الرسمي عليها بدفع غرامة صغيرة.60

لكن الدستور العراقي يترك مجااًل لتحديد قوانين الزواج وفقًا للدين )المادة 1	(. في عام 	201، تم تقديم قانون للمجتمع 

الشيعي يقترح تخفيض سن زواج الفتيات إلى تسع سنوات )المعروف باسم قانون الجعفري(.61 وقد اعتبرت المنظمات الدولية 

والوطنية هذا القانون المقترح انتهاًكا لحقوق اإلنسان وحقوق الطفل ولم يتم إقراره. ومع ذلك ، فإنه يشير إلى مستوى عاٍل من 

التسامح مع زواج األطفال الذي يشمل فتيات صغيرات جًدا. ومن القوانين األخرى المثيرة للقلق في العراق ما يعنى بمسألة 

المغتصبين، الذين ال يزالون قادرين على اإلفالت من العقاب إذا تزوجوا من ضحيتهم )في كل من العراق وإقليم كردستان( 
ويمكن لمرتكبي جرائم الشرف أن يحصلوا على أحكام مخففة )في العراق فقط(.62

في إقليم كردستان العراق ، تم تطوير خطة للحد من زواج األطفال من قبل المجلس األعلى لشؤون المرأة بدعم من صندوق 

األمم المتحدة للسكان ، والتي ركزت على التأثير على تغيير السلوك في األسرة من خالل سلسلة من استراتيجيات االتصال 

العامة.63 ومع ذلك ، ال يزال تنفيذها يمثل تحدًيا فضاًل عن أن الخطة قديمة ، وقد تم تطويرها في األصل كاستراتيجية مدتها 

ثالث سنوات تمتد من 2016 إلى 2018.

كما ورد أن الزيجات االستغاللية، وال سيما الزواج المؤقت أو “المتعة” حيث تتزوج الفتيات الصغيرات من رجال أكبر سنًا لفترات 
قصيرة من الزمن هي أيضًا مشكلة في العراق.	6

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-021-10718-8#citeas
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   لبنان

ال يوجد في لبنان قانون يحدد الحد األدنى لسن الزواج. وبداًل من ذلك، يتم تنظيم الزواج من خالل 
15 قانوًنا لألحوال الشخصية للمجتمعات الدينية الثمانية عشر المعترف بها في البالد، والتي تشمل 
المسيحيين والمسلمين والدروز واليهود ، حيث تديرها المحاكم الدينية الخاصة بكل منها. يختلف الحد 

األدنى لسن الزواج بين الطوائف الدينية ولكن جميع الجماعات الدينية تسمح للفتيات تحت سن 
18عامًا  بالزواج.65 وعلى الرغم من أن المرجع الديني المسلم السني في لبنان قد رفع مؤخًرا الحد 

األدنى لسن الزواج إلى 18 عاًما ، إال أن إمكانية الزواج ال تزال ممكنة من سن 15 عاًما إذا ما تم منح 
الموافقة من قاض ديني.66 

عالوة على ذلك ، ال تزال هناك مخاطر في هذا السيناريو بأن زواج األطفال سيحدث ولكن بدون تسجيل، مما يعرض األطفال 
لمزيد من المخاطر ومنها حرمانهم من حقوقهم بموجب أي زواج يحدث. يجب تسجيل جميع الزيجات بشكل قانوني في لبنان من 
خالل اإلجراءات المصرح بها التي تحددها المحاكم الدينية، ومع ذلك، فمن الشائع أن يتم الزواج من قبل شيوخ غير مسجلين وغير 

مخولين قانوًنا بذلك في المجتمع.67

ليس لدى لبنان خطة وطنية مصدق عليها لمنع زواج األطفال. ومع ذلك ، منذ مايو 2015 ، كان هناك إجماع على ضرورة وضع 
استراتيجية وطنية لمعالجة مشكلة زواج األطفال تحت قيادة المجلس األعلى للطفولة.

تشمل القوانين األخرى المثيرة للقلق في لبنان وقف المالحقات القضائية لمرتكبي جرائم اغتصاب القاصرات إذا تزوج الجاني من 
ضحيته.

كان المجتمع المدني اللبناني يمارس الضغوط من أجل إقرار قانون يحظر زواج األطفال وتم طرح مشاريع قوانين مختلفة على مر 
السنين. وعلى وجه الخصوص، قامت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والتجمع الديمقراطي للمرأة اللبنانية مؤخًرا بصياغة 

تشريع لرفع سن الزواج بين جميع الطوائف الدينية. 68

تركيا

يحدد القانون التركي الحد األدنى لسن الزواج بـ 18 عاًما ولكنه يسمح 

باالستثناءات: إذ يمكن لألطفال الذين يبلغون من العمر 17 عاًما الزواج بموافقة الوالدين، ويمكن لألطفال الذين يبلغون من 

العمر 16 عاًما الزواج بإذن من المحكمة في “ظروف استثنائية” لم يتم تحديدها وما الذي يمكن أن يعتبر أمًرا استثنائًيا وفًقا لتقدير 

القاضي.69 زواج األطفال غير ُمجرم بموجب القانون التركي ، وبالتالي ال توجد عقوبات على من يقوم بتسهيله.

حتى وقت قريب، كانت الزيجات الدينية بدون زواج مدني محظورة أيًضا ؛ ومع ذلك ، ألغت المحكمة الدستورية التركية هذا القانون 

باعتباره غير دستوري في عام 2015، وأصبح باإلمكان أن تحدث الزيجات الدينية اآلن دون دليل على توثيق الزواج المدني.70 وانتقد 

مسؤولون حكوميون وجماعات حقوقية القرار ، قائلين إنه سيؤدي إلى زيادة زواج األطفال. في عام 2017 ، ُمنح رجال الدين 

المسلمون أيًضا سلطات إلجراء زيجات مدنية ، مما أثار المزيد من المخاوف ألن رجال الدين قد يغضون الطرف عن زواج األطفال 
أكثر من السلطات المدنية.71

تم طرح قانون العفو عن الرجال المدانين بارتكاب جرائم اغتصاب إذا تزوجوا من ضحاياهم في عام 2016 ومرة أخرى في عام 

2020. وبينما يبدو أن القانون لن يستمر بسبب معارضة واسعة النطاق ، فإن تقديم هذا النوع من القانون للنظر فيه مرتين في 

السنوات األخيرة يعد أمرًا مقلقًا.

وضعت تركيا خطة عمل وطنية ووثيقة استراتيجية بشأن محاربة الزواج المبكر والقسري 2023-2018 باإلضافة إلى خطط عمل على 
مستوى المقاطعات.72
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معدالت انتشار زواج األطفال في البلدان المشمولة بالدراسة/ التي تم التركيز عليها في الدراسة

مصر

العراق

لبنان

تركيا

المجتمع المضيف/ المحلي: في عام 2017 ، أفادت ٪4 من الفتيات الالتي تتراوح أعمارهن 

بين 15 و 17 عاًما و ٪11 من الفتيات والشابات الالتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاًما 

بأنهن متزوجات وأن احتمال زواج الفتيات الريفيات هو أكثر بثالث مرات من احتمال الزواج 
دون سن 18 عاًما بين الفتيات في المناطق الحضرية.	7

الالجئون: ال توجد بيانات

المجتمع المضيف/ المحلي: في عام 2018 ، بلغت نسبة الفتيات الالتي تزوجن قبل سن 

15 عاما ٪7.2، والالتي تزوجن وتتراوح أعمارهن بين 20 و 	2 عاًما تزوجن قبل سن 15 و 

٪28 قبل سن 18 عاًما. لم يكن هناك فرق كبير في المعدالت بين الفتيات من المناطق 

الريفية أو الحضرية ولكن كان واضحًا بأن زواج األطفال قد حدث بين الفتيات األقل تعليمًا. 
ومن األسر الفقيرة.75

الالجئون / النازحون داخليا: ال توجد بيانات وطنية متاحة. وجدت دراسة عن الالجئين 

السوريين والنازحين والمجتمعات المضيفة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية أن 

انتشار زواج األطفال كان األعلى بين النازحين مقارنة بالالجئين والسكان المضيفين. إذ إن 

فتاة واحدة من بين كل ثماني فتيات نازحات تتراوح أعمارهن بين 10 و 19 عاًما متزوجات 

حالًيا. تزوجت فتاة واحدة فقط من كل عشرة من المجتمع المضيف وفتيات سوريات الجئات 

من نفس العمر. بالنسبة للنساء النازحات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 	2 عاًما ، فإن 

ما نسبته 12.9 % قد تزوجن قبل سن 18 عاًما. يشير االختالف في المعدالت بين الفئات 
العمرية إلى زيادة محتملة في معدالت زواج األطفال بين الالجئين.76

المجتمع المضيف/ المحلي: في عام 2016 ، فإن نسبة بلغت ٪6 من الفتيات والنساء 

اللبنانيات الالتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 	2 عاًما والالتي تزوجن قبل سن 18 عاما.

الالجئون: في عام 2016 ، ٪40.5 من الالجئات السوريات المتزوجات الالتي تتراوح أعمارهن 

بين 20 و 	2 عاًما تزوجن قبل سن 18 عاما؛ 12 % من الالجئين الفلسطينيين من لبنان ؛ و 
25 % من الالجئين الفلسطينيين من سوريا.77

المجتمع المضيف/ المحلي: في عام 2018، كان معدل انتشار الزواج قبل سن 18 عاما بين 

النساء التركيات المتزوجات الالتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 	2 عاًما ٪14.7 ، وكان معدل 

انتشار الزواج قبل سن 15 عاًما 2.0٪.

الالجئون: في عام 2018، بلغت نسبة الالجئات السوريات المتزوجات الالتي تتراوح أعمارهن 

بين 20 و 	2 عاًما والالتي تزوجن قبل سن 18 عاًما ٪44.8 وكانت نسبة الزواج قبل سن 15 
عاًما  789.2٪
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ماذا أخبرنا األطفال عن قوانين
 زواج األطفال في كل من مصر 

والعراق ولبنان وتركيا

يجب أن يتمتع القانون بسلطة حماية الفتيات من الزواج، لكنه في الواقع 
ليس كذلك.

أقر المراهقون والشباب في جميع البلدان األربعة بقدرة 

القانون على حماية الفتيات من زواج األطفال. لقد رأوا في 

قوانين زواج األطفال وسيلة مهمة لحماية الفتيات 

ومساعدتهن على ضمان حقوقهن. كما أنهم يدركون أن 

قوانين زواج األطفال يمكن أن تساعد في تغيير آراء الناس 

ومنع اآلباء من تزويج بناتهم في وقت مبكر جًدا. ومع ذلك، 

ففي واقع الحال، ذكر معظم اليافعين والشباب أن قوانين 

زواج األطفال من المرجح أن يكون لها تأثير محدود على حياة 

الفتيات، وذلك لألسباب التالية:

عدم معرفة الفتيات بوجود قوانين يمكن أن تحميهن . 1

من زواج األطفال.

قد ال تعرف أسر الفتيات ، وخاصة الالجئين القوانين . 2

أو تختار بداًل من ذلك اتباع عادات الزواج الخاصة بهم.

ال تستطيع أو تجرؤ الفتيات الحديث علًنا وإخبار أولياء . 3

أمورهن أو أفراد المجتمع أو المحاكم أنهن ال يرغبن 

في الزواج لخشيتهن من ردود أفعال آبائهم وما قد 

يتعرضن له من عنف.

إذا قرر الوالدان أن تتزوج الفتاة ، فيمكنهما إيجاد طرق . 	

لاللتفاف حول القانون ألن القانون يسمح 

باستثناءات، أو ال يتم تطبيق القوانين بشكل صحيح، 

أو هناك طرق للزواج من الفتيات خارج إطار القانون.

حتى مع قدرة القانون منح الفتيات واآلباء السلطة . 5

في رفض زواج األطفال ، فمن المحتمل أن يشعروا 

بأنهم مضطرون لقبول عروض الزواج بسبب الضغوط 

االقتصادية أو الثقافية ، أو المخاوف بشأن حماية 

الفتيات أو االفتقار الملحوظ للخيارات البديلة، بما في 

ذلك التعليم وفرص العمل المستقبلية للفتيات.

كما هو موضح أدناه، فإن القضايا الرئيسة التي حددها 

اليافعون والشباب تعكس ما أوضحته األدبيات والمتمثل 

في العوامل الرئيسة التي يمكن أن تضعف ما وعدت به 

قوانين زواج األطفال من توفير حماية ووقاية وأن تجعلها غير 

فعالة.

قلة الوعي بالقانون

يعتقد غالبية اليافعين والشباب في جميع البلدان األربعة أن 

معظم األطفال لم يكن لديهم معرفة بقوانين زواج األطفال. 

وقد افترض معظم اليافعين والشباب أن اآلباء وغيرهم من 

البالغين في مجتمعاتهم بمن فيهم القادة الدينيون، 

يعرفون القوانين لكنهم يتجاهلونها ويتبعون تقاليدهم 

الخاصة. من ناحية أخرى، أشار بعض الالجئين اليافعين إلى 

أن األسر الالجئة كانت أقل احتمالية لمعرفة قوانين البلد 

المضيف، مما جعلها تتبع أيًضا تقاليدها الخاصة بها، خاصة 

إذا تمسكوا بإيمانهم بأنهم سيعودون إلى سوريا يوًما ما.
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عندما يتعلق األمر بتسجيل الزواج، هناك أيًضا دليل على أن 

أسر الالجئين قد ال تسجل الزيجات بسبب نقص الوعي 

بعملية تسجيل الزواج في البلدان المضيفة أو غيرها من 

العوائق. على سبيل المثال، أفاد الالجئون في لبنان بأن 

نقص المعلومات ، والصعوبات المالية، وعدم وجود إقامة 

قانونية سارية المفعول، ونقص وثائق الهوية شكلت أسبابًا 

رئيسة لعدم استكمال عملية تسجيل الزواج في لبنان ، وهي 

عملية طويلة ومعقدة أيًضا.79 يمكن أن يكون لعدم تسجيل 

الزواج عواقب وخيمة على الالجئين، ومنها عدم القدرة على 

الوصول إلى الخدمات، وتسجيل المواليد، وقد يؤدي أيًضا 

إلى تعقيد عمليات العودة وإعادة التوطين.80 كما أن الفتيات 

وأطفالهن يصبحون أكثر عرضة للخطر إذا لم يتم تسجيل 
زيجاتهن وطالقهن.81

أفاد معظم اليافعين والشباب أنه لكي يكون لقوانين زواج 

األطفال تأثير، هناك حاجة إلى زيادة الوعي بالقانون ، فضاًل 

عن اآلثار السلبية لزواج األطفال في جميع أنحاء المجتمع - 

بين الفتيات والفتيان واآلباء وجميع أفراد المجتمع ، بما في 

ذلك الزعماء الدينيين.

“... هل تدرك الفتاة التي ُيطلب منها الزواج ما سيحدث لها 

وماذا ستواجه؟ هل تعرف كيف سيكون مستقبلها 

ومستقبل أبنائها إذا أنجبت؟ أريد عقد محاضرات للفتيات في 

المدارس، مثل محاضرات منظمة إنقاذ الطفولة ، والتي 

تتحدث عن مستقبل الفتيات إذا تزوجن في هذا العمر “. 

)شابة سورية الجئة، 20-18 سنة، مصر(.

عالوة على ذلك، وكما هو موضح بالتفصيل أدناه، فقد أبدى 

اليافعون والشباب شعورهم في هذه الدراسة أيًضا أنه إذا 

ما أردنا أن يكون رفع مستوى الوعي فاعاًل، يجب أن يسير 

جنًبا إلى جنب مع توفير فرص أفضل لكسب العيش 

وتحسين حماية الفتيات لألسر ، والوصول إلى التعليم 

والوصول إلى المهارات، وفرص البناء وتعزيز الدخل.

الحواجز التي تمنع وصول صوت الفتيات 
وسلطتهن على مصائرهن

عندما تم توجيه سؤال حول كيفية شعور الفتيات عندما 

يكتشفن أن والديهن يفكرون في تزويجهن، أفاد غالبية 

اليافعين والشباب أن الفتيات سيشعرن بالصدمة والحزن 

والخوف. إذ إن معظم الفتيات ال يرغبن في الزواج وهن ما 

زلن أطفااًل ، أو ترك المدرسة وأسرهن ، أو أن يشعرن 

باالستعداد لتحمل مسؤوليات الزواج واألطفال.

“لقد مررت بنفس التجربة عندما كان عمري 	1 عاًما. جاء 

أحدهم إلى أسرتي ليطلب الزواج مني لكن أسرتي لم تقبل 

عرض زواجه. غير أني كنت أفكر في أنهم قد يقبلون ذلك. 

وقد أثرت هذه الفكرة علي وعلى دراستي ومخططاتي 

للحياة. كما أثرت على عالقتي مع أسرتي وحتى مع 

أصدقائي ، وأصبت باالكتئاب ألنني لم أرغب في الزواج من 

هذا الرجل ولم أتقبل فكرة الزواج “. )شابة سورية الجئة ، 

20-18 سنة ، مصر(

ومع ذلك ، أفاد معظم اليافعين والشباب أنه في حين أن 

الفتيات قد يشعرن بهذه المشاعر ، فمن غير المرجح أن 

يتمكن من التعبير عن هذه اآلراء ويرفضن الزواج بسبب جود 

الكثير من الحواجز التي تحول دون وصول أصواتهن وفرض 

سلطتهن على مصائرهن. تضمنت بعض هذه الحواجز التي 

حددها اليافعون والشباب ما يلي: ستسمح الفتيات 

لوالديهن بتحديد ما هو في مصلحتهن الفضلى ؛ كما أفاد 

آخرون أن الفتيات سيشعرن بإجبارهن على الزواج ألنه كان 

“مصيرهن” وكان ذلك متوقًعا اجتماعًيا أو أن الزواج سيحسن 

وضعها المالي ووضع أسرتها ؛ وأن الفتيات لن يرفضن 

رغبات والديهن خوًفا مما قد يحدث لهن. وقد أشار أحد 

أطفال المجتمع المضيف من العراق قائاًل: “قد تجبرها 

عائلتها على قول نعم ألن اآلباء أحياًنا يقتلون ابنتهم إذا 

رفضت الزواج”. )فتى، 15-13 سنة ، العراق(.

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-021-10718-8#citeas
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-021-10718-8#citeas
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وقد لوحظ وجود وجهة نظر شكلت أقلية لبعض المشمولين 

في الدراسة ، حيث كانت الفتيات السوريات الالجئات في 

مصر وتركيا أكثر اقتناًعا بأن الفتيات سوف يعبرن عن آرائهن 

إذا لم يرغبن في الزواج ، وسيكون أمامهن خيار أكبر في هذا 

الشأن وأن اآلباء سيتركون األمر لهن، خاصة إذا كن صغيرات 

في السن وما زلن في المدرسة. قد يكون هذا بسبب 

مشاركة بعض هؤالء الفتيات في برامج تنمية اليافعين 

الخاصة بمنظمة إنقاذ الطفولة في كل من مصر وتركيا. وقد 

أظهرت دراسة أخرى أجريت على فتيات سوريات الجئات في 

مصر مالحظة مماثلة – حيث بينت نتائجها أن الفتيات اللواتي 

تمت مقابلتهن كن على دراية جيدة بلغة الحقوق وكن حازمات 

في التخطيط لمستقبلهن، وأنهن عازمات على متابعة 

التعليم وتأخير الزواج.82 تضمنت األسباب المقترحة لهذه 

االستجابة اإليجابية تأثير اعتدال آراء المجتمع المضيف على 

تعليم الفتيات وبناء مهاراتهن وفرص إدرار الدخل ، وإدراج 

عناصر كسب العيش والتمكين االقتصادي في البرامج 
اإلنسانية.83

الحظت أيًضا الفتيات والشابات الالجئات السوريات في 

مصر اللواتي شاركن في البحث الميداني لهذا التقرير أن 

اآلباء ال يزالون يذكرون موقفهم بوضوح وما يعتقدون أنه 

األفضل للفتاة ويحاولون التأثير على آراء بناتهم إذا أرادوا أن 

يزوجوهم. في حين أن الوالدين قد يسمحان للفتاة باتخاذ 

القرار ، أشارت بعض الفتيات إلى أن هذا هو السبب في 

أنها لن تشتكي الحًقا من إجبارها على الزواج أو ضياع فرصة 

جيدة.

“في المرة األولى التي خضت فيها تجربة طلب الزواج ، كان 

عمري 16 عاًما ، وطلب مني والداي أن أتخذ قرار الموافقة أو 

الرفض ، حتى ال أقول إنهم أجبروني على الزواج في سن 

مبكرة أو أنهم أهدروا فرصة بالنسبة لي “. )شابة سورية 

الجئة ، 20-18 سنة ، مصر(.

كما أفادت بعض الفتيات أنه من المرجح أن ُتجبر الفتيات 

األكبر سًنا أو الشابات على الزواج مقارنة بالفتيات األصغر 

سًنا. وقد توضحت هذه المالحظة أيًضا في األدبيات التي 

تمت مراجعتها، التي تشير إلى أن العمر يمكن أن يكون 

محرًكا رئيسًيا آخر لزواج األطفال حيث توجد ضغوط ثقافية 

ومجتمعية كبيرة على الفتيات لعدم االنتظار طوياًل للزواج، 

وتتعرض الفتيات األكبر سنًا غير المتزوجات للوصم نتيجة 
لذلك.	8
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فرح * تعيش في لبنان اكتشفت ثقتها وشغفها بالدعوة إلى إنهاء زواج 
األطفال

منذ عام 2019 ، شاركت فرح* في برنامج اليافعين الذي نفذته منظمة إنقاذ الطفولة عبر مكتبها 
القطري في لبنان ، الذي ترعاه الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي )SIDA( ، والذي يهدف 

إلى إحداث تأثير إيجابي على تعلم اليافعين وتطورهم وحمايتهم. حضرت فرح دروًسا في 
المهارات الحياتية وحماية األطفال، وتلقت دعًما إلدارة الحالة، بما في ذلك الصحة العقلية 

والدعم النفسي واالجتماعي، بعد وفاة والدها بسبب انفجار بيروت. تؤمن فرح أن إعادة 
اكتشاف ثقتها بنفسها وقوتها من خالل البرنامج يمكنها أن تحقق أحالمها وتجعل والدها فخورًا 

بها. تقول: “أحد الدروس الرئيسة التي استفدت منها هو أني تعلمت كيفية معالجة األفكار 
السلبية، وتطبيقها بطريقة إيجابية. ومن خالل ما تعلمناه، أدركت أنني متحمسة للدفاع عن 

حقوق الطفل وإنهاء زواج األطفال. أرغب في تقديم المساعدة بقدر ما أستطيع لوضع حد لهذه 
الدوامة من إساءة معاملة األطفال في مجتمعي “.

 األطفال يشاركون في األنشطة كجزء من برنامج اليافعين لمنظمة إنقاذ الطفولة في لبنان.
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وبمزيد من التفصيل أدناه ، فقد تمت مناقشة تأثير العوامل 
الخارجية مثل الفقر وعدم الوصول إلى التعليم ومخاطر 

الحماية في زيادة احتمالية زواج الفتيات ، وذلك بحسب ما 
جاء في تعليقات اليافعين والشباب المذكورة أعاله ، حيث إن 
المعايير الجنسانية السائدة التي تؤثر على تصورات الوالدين 

تؤثر في إمكانات الفتيات وقدراتهن أيًضا بشكل كبير على 
قرارات زواج األطفال.

كان اليافعون والشباب مدركين أيضًا بأن الخيارات المتاحة 
للفتيات محدودة وأن الزواج كان النتيجة المرجحة لهن، خاصة 
إذا كن خارج المدرسة أو أبدى آباؤهم مخاوفًا بشأن حمايتهم.

لمكافحة زواج األطفال ، يجب إيالء مزيد من االهتمام لتطوير 

سلطة اليافعات والشابات التخاذ القرارات وأن يكون للفتاة 

صوت عندما يتعلق األمر بالقضايا التي تؤثر على حياتها 

الشخصية والتعليم ومجتمعها األوسع. من المهم تمكين 

اليافعات والشابات من معرفة حقوقهن وممارستها ، بما 

في ذلك مواصلة تعليمهن والوصول إلى فرص العمل ، 

واتخاذ قرارات بشأن أجسادهن ، بما في ذلك تأخير الزواج 

والحمل. في الوقت نفسه، من المهم أيًضا أن نتذكر أنه 

إلى أن يتبادل اآلباء واألقارب والمجتمعات األوسع نفس 

اآلراء حول حقوق الفتيات وإمكانياتهن ويتم تطبيق هذه 

المعايير الجديدة ، تظل الفتيات عرضة لخطر زواج األطفال. 

لذلك ، فإن تعزيز البيئة األسرية والمجتمعية من خالل 

االستماع إلى آراء ووجهات نظر اليافعات والشابات 

واحترامها واالعتراف بإمكانياتهن وتقديرها يعتبر أمرًا بالغ 

األهمية. تشير األدلة أيًضا إلى أنه يجب إعطاء األولوية لهذه 

الطرائق حيث تم التأكيد واالتفاق على أن االستثمار في 

تمكين الفتيات وإمكانياتهن )ال سيما التعليم وبناء المهارات 

وفرص إدرار الدخل( هو أكثر الطرق فعالية للحد من زواج 
األطفال.85

الثغرات القانونية

أوضح اليافعون والشباب الذين شاركوا في هذه الدراسة أن 

قوانين زواج األطفال قد تحدد سن الزواج 18 عاًما كحد أدنى، 

ولكنها بالمقابل تسمح بعد ذلك للفتيات بالزواج في سن 

أصغر بموافقة الوالدين أو القضاء. هذه الممارسة شائعة - 

في دراسة أجريت على 191 دولة بها قوانين زواج األطفال ، 

وجد أنه بعد النظر في االستثناءات ، بما في ذلك موافقة 

الوالدين والموافقة القضائية، فرضت 16 دولة فقط حظًرا 

تاًما على زواج الفتيات دون سن 18 عاًما.86 وسمحت أكثر من 

نصف هذه البلدان للفتيات بالزواج دون سن 18 بموافقة 

الوالدين، ومثلت نسبة ٪53 منها بعضًا من دول منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.87 من بين البلدان األربعة 

التي ركزت عليها هذه الدراسة ، وجد أن كاًل من العراق وتركيا 

تسمحان لألطفال بالزواج في سن أصغر بموافقة الوالدين 

أو بموافقة قضائية.

هذه األنواع من االستثناءات تخلق ثغرات تقوض القدرة 

الوقائية لقوانين زواج األطفال وبداًل من ذلك تدوم هذه 

الممارسة وتستمر في هذه البلدان. وقد أدرك اليافعون 

والشباب في العراق وتركيا وجود انحرافات تخلقها هذه 

الثغرات القانونية في أوضاع بلدانهم. كما أجمعوا على أن 

الحد األدنى لسن الزواج 18 عامًا قانونيًا مهم ألنه يمكن أن 

يساعد في حماية الفتيات من زواج األطفال ، لكن السماح 

باستثناءات قد أدى إلى إضعاف هذه القوانين ، حيث أشار 

أحد الفتيان إلى أن “هذا القانون غير مجد للفتيات ألنه 

يسمح للفتيات بالزواج في سن صغيرة” )فتى من المجتمع 

المضيف ، 15-13 سنة ، العراق(. أدرك اليافعون والشباب 

أيًضا أنه من غير المرجح أن تتحدث الفتيات في المحكمة 

بحديث ضد والديهن ويقلن أنهن ال يوافقن على الزواج ، 

وهذا سبب آخر يجعل الحاجة ملحة إلى أن يحمي القانون 

الفتيات من الزواج حتى بلوغهن سن 18 عاًما وأكثر.

نادى اليافعون والشباب في جميع البلدان األربعة إلى إعمال 

القانون لمنع الزواج قبل سن 18 عاًما وإلغاء أي استثناءات. 

كما صرحت فتاة عراقية ، “من المهم للغاية بالنسبة لجانا 

وجميع الفتيات في نفس الوضع أن يحصلن على حقوقهن 

في الحياة”. )فتاة من المجتمع المضيف ، 17-15 سنة ، 

العراق(. كما قال غالبية اليافعين والشباب إن العمر الذي 

ترغب الفتيات في الزواج فيه يتراوح بين 25-20 عاًما.
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تطبيق ضعيف

أفاد اليافعون والشباب في جميع البلدان األربعة التي تم 

التركيز عليها في الدراسة أيًضا بأن قوانين زواج األطفال من 

غير المرجح أن تحمي الفتيات أو أن تكون مفيدة لهن ألنها 

نادًرا ما يتم إنفاذها. وتعرف قلة قليلة من اليافعين 

والشباب حالة في مجتمعاتهم حيث تم استخدام القانون 

لحماية الفتاة من الزواج أو عندما تم فرض عقوبات على من 

أجبروها على الزواج. عندما سئلوا ما الذي يجعل قوانين زواج 

األطفال أفضل ، دعا غالبية اليافعين والشباب إلى أن تكون 

القوانين أكثر صرامة ودعوا إلى إنفاذ أفضل وعقوبات أقوى 

ضد األسر والزعماء الدينيين والمسؤولين الذين سمحوا 

بزواج األطفال ، بما في ذلك الغرامات والسجن.

وبحسب ما حدده اليافعون والشباب، فإن فعالية قوانين 

زواج األطفال ترتبط ارتباًطا وثيًقا بمدى تجريم قانون البلد 

لهذه الممارسة وفرض عقوبات على األشخاص الذين 

يسهلون زواج األطفال على أن يتم تطبيقه بشكل صحيح. 

ولتغيير المواقف العامة وخلق المساءلة ، يجب محاسبة 

جميع األفراد المشاركين في تسهيل زواج األطفال عن 

دورهم في هذه المشكلة، بما في ذلك اآلباء واألوصياء 

وأفراد األسرة والعرسان والزعماء الدينيين أو القبليين 

وأولئك الذين أجروا حفالت الزفاف أو الذين شهدوا على 

هذه الزيجات. كما يجب أن ينص القانون أيًضا على 
مستويات مختلفة من العقوبة ألنواع مختلفة من التورط.88

ومع ذلك ، غالًبا ما تفتقر قوانين زواج األطفال إلى عقوبات 

صارمة وأحكام إنفاذ. وفي هذا المنحى، وجدت دراسة حديثة 

أجريت في أكثر من 60 دولة بها قوانين زواج األطفال أن 

القوانين  بمفردها  لم تكن كافية لرفع سن الزواج ، وأن 

التغيير القانوني يحتاج أيًضا إلى أن يكون مصحوًبا بإنفاذ 

ومراقبة أفضل لتأخير الزواج وحماية حقوق النساء 
والفتيات.89

ال يوجد حالًيا نظام عقوبة على زواج األطفال في مصر أو 

العراق أو لبنان. أما بالنسبة لتركيا ، فهناك غموض في 

تطبيق القوانين المشرعة. فمثال، إذا تم اإلبالغ عن حاالت 

زواج األطفال من قبل السلطات في تركيا ، فيمكن متابعتها 

على أنها إساءة معاملة لألطفال وهو إجراء تتخذه الشرطة 

بناًء على مخاطر حماية األطفال ذات الصلة والممارسة 

الجنسية من خالل القوانين الجنائية للقصر وكيفية تطبيقها 

على كل حالة فردية. وبحسب ما ورد تخطط مصر لتعديل 

القانون وفرض عقوبات على اآلباء واألوصياء الذكور 
ومسجلي الزواج المتورطين في زواج األطفال.90

“أعرف فتاة تزوجت في سن 15 عامًا وأنجبت طفاًل، تعيش 

في تركيا وعندما ذهبوا لتسجيل الطفل واكتشفوا أن األم ال 

تزال طفلة؛ تم سجن الزوج وأخذوا طفلها حتى بلغت 18 

عاًما. يجب أن تتزوج الفتيات في سن 18 “. )شابة سورية 

الجئة ، 20-18 سنة ، مصر(

في حين أن اإلنفاذ الجنائي والعقوبات مهمة لضمان 

االمتثال للقانون وردع زواج األطفال ، إال أنها تحتاج أيًضا إلى 

صياغتها بعناية لتتوافق مع السياق المحلي وال تقوض تأثير 

القانون من خالل دفع زواج األطفال إلى مزيد من انتهاك 

وسرقة حقوق األطفال. عند تحديد العقوبات ، يجب أيًضا 

النظر في أي عواقب غير مقصودة على األطفال ، خاصة 

بالنسبة للفتيات ، بحيث يجب توجيه جميع اإلجراءات لما فيه 

مصلحة الفتيات وعلى النحو الذي تتطلبه اتفاقية حقوق 

األطفال. على سبيل المثال ، ال ينبغي مقاضاة الفتيات 

لفشلهن في اإلبالغ عن حالة زواج أطفال أو المشاركة فيها 

أو فقدان حضانة أطفالهن؛ ففي حين أنه من المهم إلغاء 

زواج األطفال، يجب أيًضا اتخاذ تدابير لضمان دعم الفتيات إذا 

تبين أن زواجهن غير قانوني ، خاصة إذا كان لديهن أطفال ؛ 

كما يجب أيًضا مراعاة التأثير المحتمل على األسر، حيث يتم 
سجن اآلباء أو األقارب اآلخرين لمشاركتهم، وتقديم الدعم.91
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الزيجات الدينية

أفاد اليافعون والشباب في البلدان األربعة المشمولة 

بالدراسة أيًضا أن األسر ستجد طريقة ما لتزويج الفتيات على 

الرغم من وجود القانون ، وهي عادًة تتم من خالل الزيجات 

الدينية. وذكروا أن األسر أكثر مياًل إلى “اتباع تقاليدها 

الخاصة” و “غض الطرف” عن قوانين زواج األطفال. في 

حين أن بعض الفتيات يتزوجن في المحاكم الدينية، فمن 

المحتمل أن تتزوج الفتيات الصغيرات في المجتمع من قبل 

شيخ أو إمام وبدون تسجيل رسمي. وقد أشارت إحدى 

الفتيات الالجئات بقولها: “إذا كانت إرادة الوالدين مع الزواج 

، فسوف يفعالن أي شيء إليجاد مخرج يجعلهم قادرين 

على تزويجها.” )فتاة سورية الجئة ، 15-13 سنة ، لبنان(. كما 

تحدث شاب الجئ من تركيا حول عدد السوريين الذين 

يرددون “... سنعود إلى سوريا في النهاية لذا ال يهمنا 

القانون هنا.” )شاب سوري الجئ يبلغ من العمر 22-18 عاًما 

، تركيا(.

وبحسب ما جاء على لسان اليافعين والشباب المشمولين 

في هذه الدراسة ، فإنه يمكن أن يكون النتشار ممارسات 

الزواج العرفي تأثير كبير على فعالية قوانين زواج األطفال 

وهي قضية رئيسة يجب معالجتها في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا. وفي دراسة أجريت على 191 دولة 

بها قوانين زواج األطفال ، كان لمنطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا النصيب األكبر من نسبة البلدان التي تسمح 
بزواج األطفال بموجب القوانين الدينية أو العرفية )41٪(.92

يوجد هذا التخبط في البلدان ذات األنظمة القانونية 

التعددية ، حيث يوجد نظامان قانونيان أو أكثر يتفاعالن مع 

مصادر مختلفة للقانون. بعض البلدان تجعل القوانين الدينية 

والعرفية خاضعة للقانون المدني، بينما تتعامل دول أخرى 

مع القوانين الدينية والعرفية بنفس القدر من المساواة مع 

القانون المدني.

تنص دساتير دول مثل مصر والعراق وتركيا، على أنه ال توجد 

قوانين يمكن أن تتعارض مع الشريعة اإلسالمية، وينتج عن 

ذلك وجود حد أدنى لسن الزواج في هذه البلدان يحدده 

القانون المدني ، لكن الزواج الديني ال يزال ممكنًا إلى جانب 

هذه القوانين. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى فهم أن الشريعة 
اإلسالمية ال تضع حدًا أدنى لسن الزواج.93

كما رأينا في تركيا ، كانت الزيجات الدينية السابقة تخضع 

للقانون المدني )ال يمكن أن تتم بدون زواج مدني أواًل( ؛ 

ومع ذلك ، ألغت المحكمة الدستورية التركية هذا القانون 

على أساس أنه يتعارض مع حقوق حماية الحياة الخاصة 

وحرية الدين والشعائر التي يكفلها دستور تركيا.	9 وقد واجه 

هذا القرار انتقادات من المسؤولين الحكوميين وجماعات 

حقوق اإلنسان، مبررين أنه قد يؤدي إلى زيادة انتشار زواج 
األطفال.95

في سياق الحالة اللبنانية، حيث توجد مجموعة من القوانين 

الدينية بشأن زواج األطفال ، ال يوجد قانون مدني يحدد 

السن الدنيا للزواج. وبداًل من ذلك، ينص دستور لبنان على 

أن الطوائف الدينية يمكنها تحديد معظم مسائل األحوال 

الشخصية )بما في ذلك الزواج( وفًقا لقوانينها الدينية. وهذا 

يعني أن الحد األدنى لسن الزواج يحدده الزعماء الدينيون ، 

واعتماًدا على الدين ، يمكن تزويج الفتيات من سن 12 إلى 

15 عاًما.96 في العراق، كانت هناك محاولتان لتغيير القانون 

بطريقة مماثلة وإعطاء بعض الطوائف الدينية سلطة البت 

في الشؤون األسرية، بما في ذلك تحديد السن القانوني 
للزواج  وفًقا للقوانين الدينية وخارج القانون المدني.97

من الوارد أن تتم الزيجات الدينية التي تطال فتيات في 

البلدان التي قد تحدد سن الزواج القانوني ولكنها تفشل 

في تجريم زواج األطفال. وبحسب ما ذكره اليافعون 

والشباب المشاركون في هذه الدراسة، فإن عدم وجود 

عقوبات وإنفاذ للقانون يسمح لألسر بمواصلة ترتيب 

الزيجات الدينية لألطفال وااللتفاف على القانون. كما هو 

الحال في مصر، فإذا كانت الفتاة أقل من 18 عاًما ، يمكن 

لألسرة اختيار الزواج الديني ، ومن ثم تسجيل الزواج في 

سجالت الدولة عندما تبلغ الفتاة 18 عاًما ، دون مواجهة أي 

عقوبات.98 وفي هذا، ذكر اليافعون والشباب من مصر أن 

هذا يحدث كثيًرا في مجتمعاتهم. وفي دراسة أجريت مع 

األسر المصرية ، أفاد الغالبية بأنهم يعرفون قانون تسجيل 

الزواج في مصر )الذي يسعى لمحاربة زواج األطفال من 

خالل السماح فقط بتسجيل الزيجات عندما يكون كال الطرفين 

قد بلغ من العمر 18 عاًما أو أكثر( ولكن في الممارسة 

العملية تتزوج الفتيات وفًقا لألعراف، ومن ثم يتم تسجيل 

زيجاتهم رسمًيا بمجرد بلوغهم سن الثامنة عشرة.99 دراسة 

أخرى أجريت على أسر الالجئين السوريين في مصر أوضحت 

نهجًا مماثاًل، حيث كانت األسر الالجئة أكثر مياًل إلجراء زيجات 

دينية لبناتها وتسجيلها فقط بمجرد بلوغ الفتيات 18 عاًما. أو 

بداًل من ذلك ، تم تسجيل هذه الزيجات في سوريا )حيث 

ُيسمح للفتيات بالزواج في سن 17 عاًما أو أقل من خالل 

استثناء قضائي( من خالل توكيل أو عن طريق األزواج الذين 
سافروا إلى سوريا.100
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من خالل الزواج فقط في المجتمع وعدم تسجيل الزيجات أو 

تأخير تسجيل الزواج، غالًبا ما يتم وضع الفتيات في وضع 

قانوني غير مستقر. إذا لم تفاوض اسرة الفتاة إلبرام عقد 

زواج مع العريس قبل الزواج الديني، فمن المحتمل أن تتأثر 

حقوقها القانونية، وكذلك حقوق أطفالها، حتى يتم تسجيل 

الزواج.

“وبصرف النظر عن حقيقة أن األطفال لن يتم تسجيلهم، 

فإذا تم الطالق قبل سن 18 عامًا، فلن تحصل الفتاة على 

حقوقها ألن الزواج غير موثق “. )شابة سورية الجئة ، 18-20 

سنة ، مصر(

كما هو موضح في دراسة حديثة أجريت على جهات فاعلة 

دينية في كل من األردن ولبنان ، بما في ذلك قضاة 

المحاكم الدينية، فإنهم يستجيبون بفاعلية لقضايا زواج 

األطفال ، ويحددون ما إذا كان يجب المضي قدًما في الزواج 

على أساس كل حالة على حدة ، وعندما يرون ذلك ضرورًيا ، 

يتم استخدام نفوذهم لمنع الوالدين عن المضي قدمًا في 

الموضوع. كما أفادوا في بعض األحيان بالسماح بزواج 

األطفال إذا تم استيفاء الحدود الدنيا في الشريعة 

اإلسالمية المتعلقة بالنضج والموافقة ألنهم كانوا على 

دراية بأن العديد من اآلباء قد يزوجون بناتهم ببساطة في 

المجتمع إذا رفضوا ولم يرغبوا في تعريض األطفال للمخاطر 
في حال لم يرغب الشيخ بتسجيل عقد الزواج.101

وقد بدا من خالل آراء اليافعين والشباب في هذه الدراسة 

أنهم يدركون تمامًا المخاطر التي تترافق مع الزيجات غير 

المسجلة والزواج خارج النظام الرسمي أو المحاكم. وكانت 

الفتيات الالجئات في مصر على دراية بأن القانون يعني أن 

الفتيات لن يكون بإمكانهن تسجيل الزواج في المحكمة، وإذا 

أنجبت طفاًل، فلن تتمكن من تسجيل طفلها قبل بلوغها سن 

18 عاًما أو أكثر. حيث صرحن بأنه من المحتمل أن تكون أسرة 

الفتاة والعريس على علم بهذا ولكنها هي نفسها ال تعلم. 

ونتيجة لذلك ، دعا اليافعون والشباب في البلدان األربعة 

التي تم التركيز عليها في هذه الدراسة إلى أن يكون تسجيل 

الزيجات إلزامًيا وأن يتم فرض عقوبات على األشخاص الذين 

لم يستطيعوا تسجيل الزيجات. لحماية الفتيات بشكل شامل 

من زواج األطفال، هناك حاجة ملحة لمواءمة القوانين 

الوطنية والدينية للتأكد من أن الحد األدنى لسن الزواج هو 

18 عاًما في جميع األطر القانونية داخل البلد. حيث ثبت أن 

االتساق في قوانين زواج األطفال في الوالية والقوانين 

الدينية له تأثير إيجابي على معدالت زواج األطفال. ففي 

دراسة أجريت على 12 دولة في جنوب الصحراء األفريقية ، 

كان انتشار زواج األطفال أقل بنسبة ٪40 في البلدان التي 

لديها قوانين متسقة ضد زواج األطفال مقارنة بالبلدان التي 

ليس لديها قوانين. كما كان انتشار إنجاب المراهقات أقل 

بنسبة ٪25 في البلدان التي لديها قوانين حد أدنى متسقة 

لسن الزواج مقارنة بالبلدان التي ال توجد بها قوانين ثابتة. 

باإلضافة إلى ذلك، وجدت الدراسة أن القوانين المتسقة 

ضد زواج األطفال قد تحمي الفتيات األكثر ضعًفا، بمن 

فيهن الفتيات الالتي يعانين من فقر أو غير المتعلمات أو 

الالتي يعشن في المناطق الريفية من زواج األطفال.102 

الزعماء الدينيون يعتبرون فاعلين أساسيين في تحقيق هذا 

النوع من اإلصالح والتأثير على أعراف المجتمع ومعتقداته 

بشأن زواج األطفال. نظًرا ألن العديد من الزعماء الدينيين 

يشاركون في إجراءات عقد وتسجيل الزيجات، فإنهم يلعبون 

أيًضا دوًرا رئيسًيا في الحد من ممارسة زواج األطفال 

والعمل مع األسر لمنعه. يمكن أن يمثل تغيير القواعد 

والممارسات المتعلقة بزواج األطفال تحدًيا يرسم أبعاده 

مدى سيطرة الدين والمحافظية في كل سياق. ومع ذلك ، 

هناك العديد من األمثلة اإليجابية لزعماء دينيين يقودون 

التغيير على المستويين الوطني والمحلي. على سبيل 

المثال ، في إندونيسيا ، أصدرت القيادات المسلمة فتوى 

ضد زواج األطفال وحثت الحكومة على رفع سن الزواج إلى 

18عامًا. مثال آخر، ساعد الزعماء الدينيون في نيبال في 

تطوير االستراتيجية الوطنية للبالد إلنهاء زواج األطفال.103 

وفي مصر ، شارك علماء دين بارزون من جامعة األزهر 

والكنيسة القبطية في مصر مع منظمة اليونيسف في 

وضع إرشادات تعتمد على النصوص المقدسة من األديان 

المختلفة ، لتحليل وجهات النظر اإلسالمية والمسيحية حول 

الممارسات الضارة التي تؤثر على األطفال ، بما فيها زواج 

األطفال.	10 من خالل تفسيرهم للنصوص الدينية ، وقد كان 

استنتاجهم أن زواج األطفال والزواج القسري ممارسات 

ثقافية ال أساس لها في اإلسالم أو المسيحية ويجب 

حظرها، كان منطقهم في هذا االستنتاج أن “األطفال الذين 

تقل أعمارهم عن 18 عاًما ليس لديهم النضج العاطفي أو 

النفسي أو الروحي لقبول وفهم مسؤوليات الزواج ، بما 

في ذلك التربية وتكوين األسرة، وأن الفتيات الصغيرات غير 

مستعدات من النواحي الجسدية والعاطفية للحمل ويمكن 

أن يواجهن مضاعفات جسدية مدى الحياة من جراء الحمل 

المبكر.لذلك، يلتزم اآلباء واألوصياء باحترام حقوق أطفالهم 

في النمو حتى سن الرشد قبل الشروع في الزواج الذي قد 
يعرضهم للخطر أو يعرضهم لألذى”.105
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الفقر

بينت آراء اليافعين والشباب في جميع البلدان األربعة أن 

الصعوبات االقتصادية تعتبر المحرك األساسي لزواج 

األطفال في مجتمعاتهم وسبًبا رئيسًيا لعدم امتثال األسر 

لقوانين زواج األطفال هذا في حال إذا كانوا على علم بها ، 

والبحث عن طرق أخرى لتزويج الفتيات.  بينما الحظ اليافعون 

والشباب أن اآلباء قد يبدون قلقهم بشأن زواج بناتهم في 

سن صغيرة جًدا أو على دراية بأن القانون يحظر ذلك، غير أن 

الكثيرين منهم يوافقون في نهاية المطاف على فكرة الزواج 

لتخفيف الضغوط المالية وتحسين األوضاع المعيشية لكل 

من أسرهم وبناتهم. وفي ذلك قالت فتاة سورية الجئة: 

“سيوافقون ألنهم بذلك سيتخلصون من أحد أفراد األسرة 

)تقليل األفواه التي تحتاج طعامًا( مما يساعدهم في 

تحسين ظروفهم المعيشية”. )فتاة سورية الجئة ، 13 و 15 

عاًما ، لبنان(. يدرك معظم اليافعون والشباب أيًضا أن جائحة 

COVID-19 قد أدت إلى تفاقم األوضاع المالية لألسر وهذا 

من شأنه أن يحدث تأثيرًا أكبر على قرارات زواج األطفال.

الفقر وانعدام األمن المالي هما المحركان الرئيسيان لزواج 

األطفال في أسر الالجئين. ففرص عمل الالجئين محدودة 

بسبب سياسات التوظيف المقيدة والظروف االقتصادية 

السيئة في بعض البلدان المضيفة. وغالًبا ما يتم تقييد 

فرص العمل لالجئين أيًضا بسبب وضعهم كمهاجرين. في 

لبنان ، هناك ما نسبته %	7 من الالجئين السوريين 

يفتقرون إلى الوضع القانوني نتيجة

لوائح اإلقامة التي تتطلب من السوريين أن يكونوا مسجلين 

لدى مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أو أن يكون 

لديهم كفيل لبناني.106 هذه القيود تجعل اآلباء الالجئين 

يعتمدون بشكل كبير على المساعدات اإلنسانية وغير قادرين 

على تحصيل دخل ثابت لدعم احتياجات أسرهم على المديين 

القصير والطويل.

لقد أدت جائحة COVID-19 إلى تفاقم الوضع بشكل كبير، 

مما وضع أسر الالجئين في مستوى دون خط الفقر. يقدر 

البنك الدولي أن 4.4 مليون شخص في المجتمعات 

المضيفة و 1.1 مليون الجئ أو نازح داخلًيا في لبنان وأجزاء 

من األردن وإقليم كردستان العراق قد عانوا فقرا مدقعًا في 

أعقاب األزمة مباشرة.107 وتعتبر لبنان األكثر تضررًا، حيث 

يعيش ٪89 من الالجئين اآلن في فقر مدقع ، بنسبة ارتفاع 

٪55 عن العام السابق نتيجة لجائحة COVID-19 وما ترتب 
عليها من أزمة اقتصادية.108

الفقر المزمن وحالة عدم اليقين االقتصادي في البلدان 

المضيفة ، إلى جانب نقص التعليم وفرص العمل 

المستقبلية للفتيات ، كلها عوامل تشير إلى أن الزواج غالًبا 

ما يظل أحد الخيارات القليلة المتاحة لألسر الالجئة التي 

تسعى لتقليل األعباء المالية وتأمين مستقبل لبناتها.
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كوبرا* ، ذات 13 عاما ، خرجت من المدرسة منذ أن كانت في الخامسة من 
عمرها

 كوبرا تعيش اآلن مع والدها وزوجة أبيها وإخوتها في تركيا

تمت إحالة كوبرا*  وإخوتها مؤخًرا إلى منظمة إنقاذ الطفولة في مقرها بتركيا لدعم إدارة 
الحالة. تقول كوبرا إنها ال تتذكر الكثير عن حياتها في سوريا باستثناء المالبس التي كانت 

ترتديها عندما كانت تزور جديها. كوبرا خرجت من المدرسة منذ أن كانت في الخامسة من عمرها 
ووجدت صعوبة في تكوين صداقات في تركيا. تم تسجيل أشقائها الصغار في المدرسة ، 

لكن جائحة COVID-19 التي وقعت مؤخرًا قد أثرت على تعليمهم ألن األسرة لديها هاتف 
محمول واحد فقط تشاركه للوصول إلى منصات التعلم عن بعد.

كوبرا  تحب الرسم وتقضي كل وقتها مع أشقائها. أخبرت منظمة إنقاذ الطفولة كيف أنها 
تخطط للعودة إلى المدرسة حتى تتمكن من أن تصبح طبيبة في المستقبل.
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وبسبب الفقر، قد تتعرض الفتيات الالجئات أيًضا لخطر 

متزايد يتمثل في االستغالل الجنسي واالتجار من خالل 

الزواج التجاري قصير األجل. في إحدى الدراسات، أفادت 

فتيات سوريات الجئات في لبنان أنهن تزوجن لفترات وجيزة 

مقابل المال الذي يدفع ألسرهن.109 وبحسب ما ورد تنتشر 

ممارسات مماثلة بين الفتيات السوريات الالجئات والرجال 

األتراك في تركيا أيًضا.110 هذه الممارسات موجودة في 

مصر وتعرف باسم الزواج “الصيفي” أو “السياحي” حيث 

يتزوج الرجال من دول الخليج من الفتيات لفترة قصيرة مقابل 

المال.111 وقد قامت مصر بتنظيم هذه الممارسة )وليس 

حظرها( من خالل تحديد الحد األدنى للمبلغ الذي يجب دفعه 

)00	6 دوالر أمريكي( إذا كانت الفتاة أصغر من العريس بأكثر 

من 25 عاًما. ويزعم المسؤولون أن الهدف من ذلك هو 

ضمان حماية حقوق الفتاة وأمنها المالي ، لكن المعارضين 

يقولون إن ذلك يشرعن ويضفي الطابع الرسمي على 

االستغالل الجنسي للشابات والفتيات في مصر112، وقد 

تتسبب هذه الممارسة في تعريض حياة الفتيات لخطر أكبر 

من العنف القائم على النوع االجتماعي ، بما في ذلك 

االستغالل الجنسي ، وكذلك مخاطر الصحة الجنسية ، وحمل 

اليافعات المتكرر ، وما يترتب من اآلثار على صحتهن العقلية 

ومضاعفات الصحة البدنية ، والمسائل القانونية بعد الطالق 

، والوصمة االجتماعية والفقر.

مخاوف الحماية و”الشرف”

أفاد اليافعون والشباب أيًضا بأن حماية الفتيات من التحرش 

والحفاظ على “شرفهن” كان سبًبا رئيسًيا آخر لعدم امتثال 

اآلباء لقوانين زواج األطفال ، هذا في حال كانوا على علم 

بها ، والبحث عن طرق أخرى لتزويج بناتهم. وأن مخاوف 

الحماية كانت أيًضا سبًبا رئيسًيا إلخراج الفتيات من المدرسة ، 

وبمجرد الخروج من المدرسة ، فمن المرجح أن يتم تزويجهن. 

وقد أوضح فتى عراقي قائاًل، “قد يأخذ اآلباء ]الفتيات[ من 

المدرسة بسبب التكاليف أو الخوف من التحرش. المجتمع ال 

يقف مع الفتاة إذا تعرضت للتحرش. بدال من ذلك يتم إلقاء 

اللوم عليها “. )فتى من المجتمع المضيف/ المحلي ، 

-13 15 عاًما ، العراق(

تشير األدبيات أيًضا إلى أن الحاجة إلى حماية الفتيات 

الالجئات في أوضاع النزوح تؤثر بشدة على قرار األسر 

الالجئة بتزويج بناتها. وقد أبلغت أسر الالجئين في كثير من 

األحيان عن شعور متزايد بانعدام األمن في أماكن النزوح 

وتصور أن حماية بناتهم و “شرفهم” معرض لخطر أكبر. 

وغالًبا ما يختار اآلباء الالجئون زواج األطفال كوسيلة للتعامل 
مع هذه المخاطر المتزايدة وحماية شرف بناتهم وأسرهم.113

من الوارد جدًا أن تواجه الفتيات الالجئات مخاطر متزايدة 

تتعلق بالحماية أثناء نزوحهن. وفي هذا، ما قامت باإلبالغ 

عنه فتيات سوريات الجئات في لبنان عن مستويات كبيرة 

من العنف القائم على النوع االجتماعي ، بما في ذلك 

التهديدات باالختطاف واالعتداء الجنسي  في رحلتهن من 

المدرسة وإليها ، وكذلك التحرش الجنسي داخل المدرسة ، 

من قبل األوالد والمعلمين. وقد ذكرت كل من الفتيات 

واألمهات أيًضا أن العنف القائم على النوع االجتماعي هو 
سبب رئيس للتسرب من المدرسة ومحفز لزواج األطفال.	11

تشير األبحاث من لبنان إلى أن الفتيات الالجئات يتلقين 

بانتظام أيًضا اهتماًما غير مرغوب فيه ومقترحات غير مرغوب 

فيها من رجال المجتمع المضيف، مما يدفع أسرهن 

لتزويجهن في وقت أبكر مما هو متعارف عليه. في إحدى 

الدراسات ، تم اإلبالغ عن رجال المجتمع المضيف الذين 

يقومون بانتظام بإغالق أبواب منازل الفتيات غير المتزوجات 

بحًثا عن الزواج. غالًبا ما تتم خطبة الفتيات بشكل سريع 

لشخص معروف للعائلة ، من أجل ثني الخاطبين اآلخرين 

وتجنب القيل والقال ، أو اعتماًدا على الوضع المالي لألسر 

والضمان المالي أو القانوني الذي يقدمه العرسان، قد 
يقررون قبول العرض إذا ما استسلموا لهذا القرار.115

قد تؤثر األوضاع المعيشية ألسر الالجئين أيًضا على كيفية 

إدراكهم لمخاطر الحماية واتخاذهم قرارات زواج األطفال. 

وجدت إحدى الدراسات اختالفات في مستوى المخاطر في 

تصورات أسر الالجئين الذين يعيشون في مخيمات في 

لبنان )الذين جاءوا من خلفيات ريفية فقيرة بشكل كبير( 

وأولئك الذين يعيشون خارج الوحدات السكنية )الذين كانوا 

إلى حد كبير من خلفيات حضرية أكثر ثراء(. كان لدى أسر 

الالجئين الذين يعيشون في مستوطنات الخيام تصورات 

أقل للمخاطر ، وهو ما ُيعزى إلى كونهم أكثر عزلة ، وغالًبا ما 

يكونون من نفس المنطقة ، وأكثر قدرة على الحفاظ على 

الروابط المجتمعية وكان تنقل النساء أكثر تقييًدا. أما خارج 

الوحدات السكنية، كان اآلباء الالجئون أكثر قلًقا بشأن سالمة 

بناتهم ، بسبب التهديدات الجسدية وتعرضهم للمجتمع 

اللبناني، وهذه العوامل أثرت على انتشار زواج األطفال 
واحتمالية حدوثه.116
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التسرب المدرسي/ الخروج من المدرسة

ذكر اليافعون والشباب أيًضا أن اآلباء أكثر عرضة لتجاهل 

قوانين زواج األطفال وإيجاد طرق أخرى لتزويج بناتهم إذا 

كانت الفتيات خارج المدرسة. وهذا ألنه بمجرد خروج الفتيات 

من المدرسة وعزلهن في المنزل ، يشعر والديهن أن الخيار 

الوحيد المتبقي هو تزويجهن.

في حين أن جميع األطفال الالجئين يواجهون عقبات كبيرة 

في الحصول على التعليم ، فإن الوضع يبدو أكثر شدة 

بالنسبة للفتيات الالجئات. على مستوى المدارس الثانوية، 

عندما تكون اليافعات أكثر عرضة للزواج المبكر ، فإن 27 % 

فقط من الفتيات الالجئات يلتحقن بالتعليم الثانوي مقارنة 

بنسبة 36 % من الفتيان الالجئين.117 من المرجح أن تتسبب 

جائحة COVID-19 بالمزيد من حاالت التسرب / الخروج من 

المدرسة بين الفتيات اليافعات –والذي يمكن أن يقدر  بما ال 

يقل عن 10 إلى 16 مليون طفل ، معظمهم من الفتيات ، 

معرضون لخطر عدم العودة إلى المدرسة118، وهناك 10 

ماليين فتاة أخرى معرضات لخطر زواج األطفال في جميع 

أنحاء العالم خالل العقد القادم.119 وبالمقارنة ، إذا أكملت 

جميع الفتيات المرحلة الثانوية ، فمن المقدر أن تنخفض 

معدالت زواج األطفال بنسبة%	120.6 وتشير األبحاث التي 

أجرتها منظمة إنقاذ الطفولة أيًضا إلى أنه استناًدا إلى العدد 

المنخفض جًدا للفتيات المتزوجات الملتحقات بالمدرسة، 

يمكن تجنب 51 مليون حالة زواج أطفال إذا تم تحقيق التعليم 
الثانوي الشامل للفتيات بحلول عام 2030. 121

تواجه الفتيات الالجئات عقبات كبيرة في الحصول على 

التعليم في أماكن النزوح. تشمل عوائق التعليم الرئيسية 

للفتيات الالجئات في مصر والعراق ولبنان وتركيا: التكاليف 

المرتبطة بااللتحاق بالمدارس ، بما في ذلك النقل ؛ الجوالت 

غير اآلمنة إلى المدرسة ؛ البلطجة والتمييز في المدرسة ؛ 

التعليم رديء الجودة ؛ االختالفات اللغوية والمناهج الدراسية 

؛ الحواجز المرتبطة بانعدام الوضع القانوني لكل من الفتيات 

واآلباء ؛ نقص الوثائق التي تشكل أحد الحواجز اإلدارية أمام 

التسجيل ؛ قضايا القدرات المدرسية؛ األعمال المنزلية 

وتقديم الرعاية ؛ معايير جنسانية ذات ضرر؛ وفرص عمل 
محدودة للفتيات الالتي يتركن المدرسة.122

ذكر اليافعون والشباب في البلدان األربعة التي تم التركيز 

عليها في الدراسة معوقات/ حواجز مماثلة ، مع تأكيد 

معظمهم على أن الفتيات أقل عرضة لمواصلة تعليمهن 

بسبب فقر األسرة ، والتكاليف المتعلقة بالتعليم وقضايا 

الحماية ، ال سيما التحرش الجنسي. تم االستشهاد بـجائحة 

COVID-19 في كل مرة كعامل أسهم في تفاقم انخفاض 

جودة التعلم عن بعد والتكاليف المرتبطة به )مثل الهواتف 

المحمولة واإلنترنت( التي تم اإلبالغ عنها كعوائق رئيسية 

أمام الفتيات لمواصلة تعليمهن. تزيد العوائق التي تحول 

دون تعليم الفتيات الالجئات من خطر زواج األطفال. كما 

ُيظهر البحث الذي أجري على أسر الالجئين السوريين في 

لبنان ، بأن التعليم عامل رئيسي في تأخير الزيجات في 

سوريا ، وأن محدودية الوصول إلى التعليم للفتيات 

الالجئات في لبنان قد تسبب في زيادة عدد حاالت زواج 

األطفال.123 وقد صرحت العديد من الفتيات الالجئات الالتي 

تمت مقابلتهن في الدراسة إنهن تركن المدرسة في وقت 

مبكر في لبنان مقارنة بالوقت الذي كن أنهين فيه تعليمهن 

في سوريا.	12 وفي بحث آخر مع فتيات سوريات الجئات 

في لبنان وتركيا ، ربطن أيًضا افتقارهن لخيارات التعليم في 
أماكن النزوح بخطر زواج األطفال.125

يعتبر التعليم منخفض الجودة في أماكن النزوح ايضًا محركا 

رئيسا، بحسب ما أفاد به اآلباء السوريون الالجئون في مصر 

، حيث إن ضعف التعليم في نظام المدارس العامة وعدم 

القدرة على دفع الرسوم الدراسية الخاصة  زاد من احتمالية 
خروج الفتيات من المدرسة والزواج.126

تشكل المخاطر التي تتعرض لها حماية الفتيات في الطريق 

إلى المدرسة والعودة منها عائقًا خاصًا أمام تعليم الفتيات 

الالجئات. فكثيًرا ما يشير اآلباء والفتيات الالجئات إلى 

التحرش الجنسي في الطريق إلى المدرسة كسبب رئيس 

للتسرب من المدرسة. أفاد اآلباء أيًضا أنه في حين أن زواج 

األطفال أقل استحساًنا وأن إبقاء الفتيات في المدرسة 

سيكون أكثر فائدة على المدى الطويل ، فقد كان ُينظر إلى 

زواج األطفال على أنه أداة أفضل لحماية الفتيات من 

التحرش على المدى القصير ، بداًل من السماح لهن 
باالستمرار في الذهاب الى المدرسة.127
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أمينة * وشقيقتها رويدا * من مصر تحبان الذهاب إلى المدرسة

تعتمد شقيقة أمينة* الصغرى رويدا* عليها اعتماًدا كبيًرا. عندما تسببت جائحة COVID-19 في 
تعطيل تعليمهما ، تم تعريفهما بأساليب جديدة للتعلم عن بعد للحفاظ على تعليمهما. لم يكن 

هذا سهاًل على التاتين ولكن أمينة مصممة على النجاح ومواصلة التعلم. تابعت مع معلميها 
ومدرستها بشكل منتظم ، ليس فقط لنفسها ، ولكن من أجل رويدا أيًضا. كما شجعت والدتها 

على حضور جلسات التعلم بين األجيال ، والتي تدعم اآلباء لتعليم أطفالهم ، والتي تقدمها 
منظمة إنقاذ الطفولة ، وكان لهذا تأثير إيجابي للغاية على عالقتهم. تحب أمينة مدرستها ألنها 

تحتوي على مكتبة كبيرة جًدا حيث يمكنها قراءة القصص الجميلة وممارسة األلعاب التعليمية. 
تطمح أمينة إلى أن تصبح شخًصا ناجًحا ومؤثًرا عندما تكبر ، وال يوجد ما يعترض طريقها.

تستخدم أمينة وأختها األدوات المتوفرة في الحقيبة التعليمية المعدة من منظمة إنقاذ الطفولة لتكوين الكلمات.
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كما ترتبط فرص العمل المحدودة في أماكن النزوح بانخفاض 
قيمة تعليم الفتيات الالجئات ويزيد من تعرضهن لزواج 
األطفال. وقد أوضح اآلباء الالجئون في لبنان أنهم لم 

يعودوا يرون قيمة أو إمكانية إلنهاء أطفالهم مراحل تعليمهم 
، أو كيف سيساعدهم ذلك في المستقبل ألن العالقة بين 
التعليم واالزدهار االقتصادي تضعف أيًضا حيث إنه من غير 

القانوني أو من الصعب على الالجئين الحصول على وظيفة 
مستقرة وذات أجر جيد في لبنان.128 كما ربطت الفتيات 

الالجئات قلة فرص العمل بعد التعليم كسبب رئيس 
النقطاعهن عن المدرسة واحتمالية خوضهن لتجربة زواج 

األطفال.129

من ناحية أخرى، تؤثر األعراف االجتماعية واألدوار المقيدة 

للجنسين بقوة في قرارات الوالدين بشأن زواج الفتيات، 

حيث يمكن أن يكون تقديرهم لتعليم الفتيات قلياًل وبالتالي 

قد يخرجون الفتيات من المدرسة ويزوجوهن.130 نظًرا 

لألعراف الجنسانية الضارة ، غالًبا ما يرى اآلباء فقط إمكانية 

أن تصبح الفتاة زوجة وأًما وقد ال يدعمونها في تأخير الزواج 

أو البحث عن فرص لبناء المهارات أو إكمال تعليمها.

وبمجرد أن تتزوج الفتيات ، فمن غير المرجح العودة إلى 

المدرسة. وقد أفاد اليافعون والشباب في هذه الدراسة بأنه 

من غير المحتمل أن تعود الفتيات المتزوجات إلى المدرسة، 

ففي حال قرن ذلك، فإنهن سيحتجن إلى إذن أزواجهن 

للقيام بذلك ، ومن غير المحتمل أن يكن قادرات على العودة 

إلى المدرسة بسبب المتطلبات الجديدة للحياة الزوجية ، بما 

في ذلك المسؤوليات المنزلية ورعاية األطفال المتزايدة. 

في معظم البلدان ، يمكن للمرأة المسلمة أن تطلب 

اشتراطات في عقود زواجها ، مثل الحق في إكمال تعليمها ، 

ولكن هذه اآللية ال تستخدم على نطاق واسع لعدد من 

األسباب ، منها القبول االجتماعي الستخدام مثل هذا 
الشرط والخوف من تأكيد ذلك كحقوق للزوجة. 131

قد تكون الصلة بين التعليم وزواج األطفال أيًضا عبر األجيال. 

حيث توصلت العديد من الدراسات إلى أن مستوى تعليم 

األم له تأثير كبير على تسرب الفتيات من المدرسة وقرار 
تزويج طفل.132

كما وجدت دراسة في العراق أن الفتيات الالئي لديهن رب 

أسرة بمستوى تعليمي منخفض كن أكثر عرضة بما مقداره 

10.5 مرة للزواج.133 يشير هذا إلى أن فرص التعليم 

المحدودة للفتيات الالجئات ال تزيد من خطر زواج األطفال 

فحسب ، بل تزيد أيًضا من خطر زواج أطفالهن في سن 

مبكرة.	13 وبالمثل ، من المهم بنفس القدر أن يحصل األوالد 

أيًضا على مستويات أعلى من التعليم ألن هذا قد يؤثر على 

آرائهم حول زواج األطفال في المستقبل.

في الوقت نفسه ، يمكن للتعليم أن يحمي الفتيات من 

زواج األطفال ، فكلما طالت مدة بقائهن في المدرسة قل 

احتمال زواجهن.135 في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من 

البحث لتحديد العالقة السببية بين التعليم وزواج األطفال ، 

فإن االرتباطات واضحة ومتسقة.136 تشير األدلة إلى أن 

التعليم هو آلية وقائية فعالة ضد زواج األطفال. في إحدى 

الدراسات التي أجريت في 18 دولة من أصل 20 دولة بها 

أعلى معدل النتشار زواج األطفال ، كانت الفتيات الحاصالت 

على تعليم ثانوي أقل عرضة لزواج األطفال بست مرات 

مقارنة بالفتيات الالئي لديهن القليل من التعليم أو ليس 

لديهن أي تعليم.137 في دراسة أخرى، وجد أن معدالت زواج 

األطفال في العراق أقل )٪6.8( بين الفتيات الحاصالت على 

تعليم ثانوي مقارنة بالفتيات الحاصالت على مستويات 

تعليمية منخفضة )٪33.8(.138 في دراسة من تركيا، وجد أن 

زيادة سنوات الدراسة اإللزامية كان لها تأثير كبير على 

معدالت زواج األطفال لمن هم في سن 16 عاًما ومعدالت 

مواليد الفتيات في سن 17 عاًما ، حيث تم تسجيل انخفاض 

بنسبة 50 ٪ تقريًبا. في الوقت نفسه ، وجدت هذه الدراسة 

أنه بمجرد إكمال الفتيات لتعليمهن اإللزامي ، انتعشت 

معدالت الزواج والوالدة ، إن لم تكن قد ازدادت، مما يشير 

إلى أن هناك حاجة أيًضا إلى تدخالت أخرى لدعم الفتيات 

لتأخير الزواج واإلنجاب ألطول فترة ممكنة إذا كان هذا األمر 
يمثل رغبات الفتيات أنفسهن.139
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ريا * ، 12 عاًما ، تدافع عن حقوق األطفال في مدرستها في العراق

عندما عادت ريا*  إلى المدرسة ورأت أنه تم تدميرها جزئًيا بعد الحرب مع داعش ، جعلها هذا 
حزينة للغاية. افتتحت منظمة إنقاذ الطفولة مركًزا لحماية الطفل والتعليم لتعزيز الصحة العقلية 

لألطفال ، والقدرة على الصمود ، ومهارات التعليم ، وتم دعم ريا من خالل برنامج مرونة 
األطفال للمساعدة في تحسين مهارات التأقلم. شاركت والدتها  نادية  في جلسات األبوة 

واألمومة اإليجابية لتعزيز مهارات األبوة واألمومة من خالل خلق بيئة تفاهم أفضل خالية من 
العنف بين اآلباء وأطفالهم. قالت ريا: “عندما جئت إلى المركز ألول مرة ، لم أكن أستطيع 

القراءة أو الكتابة ، لكنني اآلن تعلمت الكثير وتعلمت بعض اللغة اإلنجليزية أيًضا”. ذكرت ريا 
لمعلميها في كال المركزين أنها تود أن تصبح مهندسة حتى تتمكن من إصالح وصيانة المدارس 
المتضررة من النزاع. تقول والدتها: “تحب ريا قضاء وقت ممتع في مراكز منظمة إنقاذ الطفولة 

، كلما أمكنها ذلك ، ألنها تشعر بالراحة والثقة الكبيرة هناك. وهي تدافع عن حقوق األطفال 
في مدرستها وتحث أقرانها على المشاركة في برنامج المرونة التابع لمنظمة إنقاذ الطفولة ، 

ألنها تعلمت الكثير منه وزادت من ثقتها بنفسها “.

ريا تستمتع ريا بالرسم في المنزل.
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ما وراء قوانين زواج األطفال

كما يتم حماية ضمان المساواة بين الجنسين وحقوق الفتيات

لكي تكون قوانين زواج األطفال فعالة ، يجب أن تكون جزًءا 

من إطار قانوني وسياسي شامل يعزز المساواة بين 

الجنسين وحقوق األطفال ، ويحمي النساء والفتيات من 

التمييز في القانون والممارسة.0	1 وهذا يشمل القوانين 

المتعلقة  بالزواج والطالق ، وتسجيل الزواج ، والملكية 

والميراث ، وحضانة األطفال ؛ والعنف القائم على النوع 

االجتماعي ، بما في ذلك عنف الشريك الحميم وغيره من 

أشكال العنف المنزلي واالغتصاب الزوجي والتحرش 

الجنسي والممارسات الضارة ، ومنها تشويه األعضاء 

التناسلية األنثوية، حقوق الجنسية والمواطنة ، والتي 

تشمل تسجيل المواليد ؛ ومنع االتجار باألطفال واالتجار 

بالجنس ؛ وحقوق النساء والفتيات ، والتي تتمثل في 

المساواة وعدم التمييز في جميع مجاالت الحياة العامة 
والتعليم والرعاية الصحية.1	1

عدا ذلك ، فإن الجهود المبذولة لمكافحة زواج األطفال سيتم 

تقويضها إذا لم يتم تجريم الدوافع الرئيسية لزواج األطفال 

على سبيل المثال ، مثل التحرش الجنسي في األماكن 

العامة ، أو في األماكن أو األوضاع التي تكون فيها الفتيات 

عرضة للزواج االستغاللي ، وتكون قوانين منع االتجار 

باألطفال ضعيفة. تعد قوانين تسجيل المواليد والزواج 

القوية أيًضا أداة مهمة في حماية الفتيات من زواج األطفال 

ألنها تقدم دلياًل ال جدال فيه على السن وتسمح 

للمسؤولين المعنيين بتجنب تسجيل الزيجات المخالفة 

للقانون.2	1 كما أن تمديد سن التعليم اإللزامي في القانون 
يمكن أن يحمي الفتيات من زواج األطفال.3	1

ما وراء القانون - الحاجة إلى تدخالت متعددة

في حين أن حماية الفتيات من زواج األطفال من خالل 

القانون هي خطوة أولى مهمة، فإن الحماية القانونية 

ليست كافية إلنهاء هذه الممارسة. كما هو معترف به في 

قرار مجلس حقوق اإلنسان لعام 2019 بشأن زواج األطفال 

والزواج المبكر والقسري ، فإن جعل زواج األطفال غير 

قانوني غير كاٍف عندما يتم تقديم القوانين دون تدابير 

وبرامج دعم تكميلية.		1 في الواقع ، تشير األبحاث إلى أن 

تغيير القانون هو أقل تدخل فعال إلنهاء زواج األطفال ، 

خاصة عندما ال يتم تنفيذه جنًبا إلى جنب مع التدخالت 
األخرى.5	1

وعلى الرغم من وجود أدلة محدودة على ماهية التدخالت 

األكثر فاعلية في الحد من معدالت زواج األطفال ، ال سيما 

في األوضاع اإلنسانية ، فإن المراجعة المنهجية الحديثة 

التي أجريت على عدد من الدراسات بلغ 30 دراسة وتم 

نشرها ما بين عامي 2019-2000 ، والتي سعت إلى تقييم 

تأثير تدخالت زواج األطفال ، تتوفر بعض األفكار المهمة. 

حيث وجدت المراجعة أن التدخالت التي تدعم تعليم الفتيات 

من خالل التحويالت النقدية أو العينية تظهر أوضح نمط 

للنجاح في منع زواج األطفال ، كما أظهر التدريب على 

المهارات الحياتية وسبل العيش للفتيات المرتبطين بسوق 

العمل المالئم نتائج إيجابية. وبالمقارنة ، فإن األصول أو 

التحويالت النقدية ألسر الفتيات المشروطة بتأخير الزواج 

أظهرت فقط معدل نجاح بنسبة ٪50 ولم تظهر التحويالت 

النقدية غير المشروطة للتخفيف من حدة الفقر أي تأثير. 

وبشكل عام ، خلصت الدراسة إلى أن التدخالت التي تركز 

على تعزيز رأس المال البشري لدى الفتيات وتوفير الفرص 
هي السبيل األكثر نجاعة لتأخير الزواج.6	1
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وجدت المراجعة أيًضا معدل نجاح منخفًضا للتدخالت متعددة 

المكونات التي تحاول تمكين الفتيات من خالل مسارات 

متعددة ؛ في حين كانت التدخالت ذات المكون الواحد أكثر 

نجاًحا، ومن المرجح أيًضا أن تكون على نطاق واسع 

ومستدامة. ومع ذلك ، من المحتمل أن يكون هذا بسبب 

التحيز تجاه نشر التقييمات اإليجابية وحقيقة أن البرامج 

متعددة المكونات يمكن أن تتضمن مكوًنا واحًدا غير فعال 

على األقل.7	1 يواصل الممارسون التوصية بتطبيق برامج 

استجابة متعددة المستويات ومتكاملة لما لها من ضرورة 

في تقديم استجابة متعددة القطاعات تروج لها نماذج مثل 

حملة االتحاد األفريقي إلنهاء زواج األطفال وإطار عمل 

المساءلة اإلقليمي إلنهاء زواج األطفال في الدول العربية / 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

وبناء على ذلك، فقد لوحظ ازدياد في عدد برامج االستجابات 

متعددة المكونات/ القطاعات خالل العقد الماضي إيمانًا 

بالحاجة إلى معالجة الدوافع المتداخلة لزواج األطفال.8	1 ومع 

ذلك ، فإن االختيار بين التدخالت الفردية ومتعددة المكونات 

يعتمد دائًما على الظروف. وفي بحث أجرته منظمة إنقاذ 

الطفولة، أوجدت نتائجه أيًضا أنه من بين عينة من البرامج ، 

تم تقييم بعض أولويات التدخالت البسيطة المكونة من 

عنصر واحد على أنها فعالة مثل تصميمات البرامج المعقدة 

ومتعددة المكونات التي تم اختبارها. يمكن أن تكون 

التدخالت متعددة المكونات التي تسعى إلى استهداف 

األسباب الجذرية والدوافع المتعددة لزواج األطفال أكثر 

تعقيًدا وغالًبا ما تكون صعبة في التنسيق والتنفيذ والتقييم 

، أو أنها ببساطة غير مجدية نظًرا لقيود الموارد. وعند اتخاذ 

قرار بين التدخالت الفردية والمتعددة العناصر ، فإن الجدوى 

واالستدامة وتكلفة توسيع البرنامج وما إذا كان التدخل 

البسيط المكون من عنصر واحد قد يثبت فعاليته في تحقيق 

النتائج المرجوة كتصميم معقد متعدد المكونات معطى يجب 

النظر في القيود التنظيمية.9	1 ومع ذلك ، يجب أن تنظر 

اعتبارات االستدامة إلى ما هو أبعد من توفير الموارد إلى 

القدرة التحويلية للتدخل ، والتي قد تفضل االستجابات 

متعددة المكونات.

لزيادة فعالية قوانين زواج األطفال، تحتاج البلدان أيًضا إلى 

وضع خطط عمل شاملة ومحددة التكلفة إلنهاء زواج 

األطفال. على سبيل المثال ، أطلقت مصر خطة استراتيجية 

وطنية لمنع زواج األطفال في عام 	201 ، والتي تهدف إلى 

الحد من انتشار زواج األطفال بنسبة ٪50 على مدى خمس 

سنوات من خالل نهجين رئيسيين. األول هو نهج قائم على 

الحقوق يضمن احترام القوانين الدستورية التي تحظر زواج 

األطفال على المستويين الديني والعرفي. والثاني هو نهج 

شراكة مصمم للجمع بين الحكومة والقطاع العام ومنظمات 

المجتمع المدني لتحقيق خمسة أهداف: تمكين الفتيات ؛ 

دعم الفتيات المتزوجات بالفعل لتقليل اآلثار الضارة ؛ 

االستمرار في تحديث تشريعات الحماية الحالية للتأكد من 

أنها تعمل ؛ توعية الفتيات وإعدادهن لمواجهة الضغوط 

األسرية للزواج المبكر والعمل مع األسر والمجتمعات 

لتثقيفهن حول اآلثار الضارة لزواج األطفال.150 ولكن لألسف 

، فإن التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية الوطنية قد 

تباطأ حسبما ورد بسبب حل وزارة السكان وعدم االستقرار 

السياسي.151 وقد خلقت حملة االتحاد األفريقي إلنهاء زواج 

األطفال في إفريقيا وموقفها المشترك زخًما قيًما لتغيير 

السياسات في البلدان األفريقية، بما في ذلك تقديم خطط 

عمل واستراتيجيات وطنية متعددة القطاعات مثل خطط 

مصر.152 في حين أن إطار العمل اإلقليمي هو مبادرة 

إقليمية رئيسية تركز على إنهاء زواج األطفال في جميع أنحاء 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ، فإن هذا األمر 

تقوده الوكاالت اإلنسانية واإلنمائية ، وال تزال هناك حاجة 

إلى اتخاذ إجراءات بقيادة الدولة، على غرار االتحاد األفريقي 

، لزيادة التعاون اإلقليمي، والقيادة وزيادة تحفيز التغيير في 

مجال زواج األطفال في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا.
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في األوضاع اإلنسانية ، تكون الفتيات المتأثرات باألزمات 

أكثر  عرضة لزواج األطفال ، وفي حين أنه من المهم بذل كل 

جهد  ممكن لضمان حمايتهن أيًض ا بموجب قوانين وبرامج 

البلد  المضيف ، فمن الممكن أن يتفاعلن مع الجهات 

الفاعلة  اإلنسانية وتكون الطريقة الفعالة لحمايتهن ودعمهن 

من خالل  االستجابات اإلنسانية ، وال سيما تلك المنسقة 

على المستوى  المشترك بين الوكاالت. وعلى الرغم من 

هذه الحاجة  واالهتمام المتزايد بزواج األطفال في البيئات 

اإلنسانية ، إال أنه  نادًر ا ما يحظى باألولوية في النظرة 

العامة على االحتياجات  اإلنسانية وخطط االستجابة 

اإلنسانية. وبالرغم من أن أسباب  ، ولكن بشكل عام ، هناك 

حاجة إلى153 ذلك متنوعة ومعقدة  بذل جهود أكبر لضمان 

معالجة منع زواج األطفال واالستجابة  الحتياجات الفتيات 

المتزوجات بشكل أفضل في االستجابات  اإلنسانية. يجب 

دمج زواج األطفال في كل مرحلة من مراحل  دورة البرنامج 

اإلنساني بدًء ا من تقييم االحتياجات وتخطيط  االستجابة 

ومراحل تعبئة الموارد وحتى مراحل التنفيذ  سيتطلب ذلك 

تحسين	15 والمراجعة التشغيلية والتقييم.  التنسيق بين 

الجهات الفاعلة اإلنسانية ، بما فيها نظام  المجموعات 

اإلنسانية والوكاالت والجهات المانحة ، وكذلك  الجهات 

الفاعلة في مجال التنمية في تخطيط وتنفيذ تدخالت منع 

زواج األطفال.

هناك حاجة ماسة أيًض ا إلى زيادة التمويل اإلنساني 

المستهدف  لبرامج زواج األطفال القائمة على األدلة وآليات 

التنسيق  ومع ذلك ، ال تزال هناك فجوات مزمنة في 

تمويل155 الرئيسية.  برامج حماية الطفل ، والتي بدورها 

قوضت الجهود المبذولة  لتعزيز أنظمة حماية الطفل 

نفسها. هناك حاجة كبيرة لالستثمار  في أنظمة حماية 

الطفل التي تراعي النوع االجتماعي ،  وخدمات العنف 

القائم على النوع االجتماعي ، وخدمات الصحة  العقلية 

والدعم النفسي واالجتماعي ، ليس فقط لتوفير  الخدمات 

التي تحافظ على الحياة ولكن أيًض ا لبناء قدرات  السلطات 

الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لتحديد وإحالة  

واالستجابة لحماية الطفل والمخاوف المتعلقة بالعنف 

القائم  على النوع االجتماعي لألطفال وخاصة الفتيات 

وإنهاء زواج األطفال.

 هناك حاجة أيًض ا إلى مزيد من التمويل للبحوث ، ليشمل 

تحسين  جمع البيانات وتقييمات البرامج لضمان بناء قاعدة 

أدلة أفضل  على العوامل التي تؤثر على زواج األطفال في 

األوضاع  اإلنسانية، سواء في بداية األزمة أو مع امتدادها ، 

وما هي  االستجابات البرامجية األكثر فعالية التي يجب 

توسيع نطاقها لحماية الفتيات من زواج األطفال في أوضاع 

وظروف مختلفة.
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المجاالت التي تتطلب المزيد من البحث

وفقًا لما أظهرته نتائج هذه الدراسة، فإن زواج األطفال مدفوع بمجموعة متنوعة من العوامل المعقدة والمتداخلة ، سياقية 
ودقيقة للغاية. وعلى الرغم من إجراء أبحاث وتقييمات مكثفة في السنوات األخيرة لفهم دوافع زواج األطفال بشكل أفضل 

وتحديد التدخالت التي يمكن أن تقللها، ال تزال هناك مجاالت بحثية مهمة الستكشافها. على سبيل المثال ، على الرغم من أن 
البحث في المجاالت التالية ليس شاماًل ، إال أنه سيوفر مزيًدا من المعلومات لقاعدة األدلة ويساعد في تركيز الجهود بفعالية:

زواج األطفال في األوضاع اإلنسانية: عند فهم االختالفات بين زواج األطفال في أوضاع األزمات المختلفة )مثل  

حاالت الطوارئ المتعلقة بالمناخ ، والنزاع ، واألوبئة( ، بين النازحين داخلًيا مقابل المجتمعات غير النازحة والالجئين ، 

بين الوافدين حديًثا مقابل الالجئين على المدى الطويل، بين الالجئين حسب العرق أو الدين أو الطبقة االجتماعية أو 

التعليم أو الخلفية الريفية أو الحضرية أو البلد األصلي؛156 حول “التأثيرات الموجهة” المختلفة على زواج األطفال 

وكيف تؤثر طبيعة النزوح ومدته ومساره على قواعد وأنماط زواج األطفال التي تمت مواجهتها بعد الهجرة القسرية 

على المواقف والسلوك بين السكان النازحين؛157 وكيف يؤثر تغيير االتجاهات االجتماعية واالقتصادية على المستوى 

الكلي والمتوسط والجزئي في البلدان والمجتمعات المضيفة على معدالت زواج األطفال من الالجئين؛158 كيف يتم 

تطبيق األطر القانونية للبلد المضيف ومنها قوانين زواج األطفال في األوضاع اإلنسانية وعلى الالجئين وكيف تؤثر 

قوانين وسياسات البلد المضيف بشأن الالجئين )على سبيل المثال ، المتعلقة بالوضع والعمل ، إلخ( على معدالت 
زواج األطفال من الالجئين.159

الفتيات المتزوجات والمطلقات واألرامل: من أجل فهم وضع الفتيات المتزوجات والمطلقات واألرامل ، ال سيما  

فيما يتعلق بحقوقهن القانونية ، والوصول إلى الخدمات ، وقضايا إعادة التأهيل والحماية ، بما في ذلك عدد مرات 
الطالق والزواج من جديد وآثار ذلك على حياتهن ونموهن.160

زواج األطفال والفتيان: فهم مدى انتشار وتأثير زواج األطفال الفتيان والدوافع التي وقفت وراء هذا االنتشار.161	 

صانعو القرار بشأن زواج األطفال: وذلك من أجل توضيح وجهات نظر ودوافع جميع الجهات الفاعلة عبر دورة صنع  

القرار بشأن زواج األطفال ، بما في ذلك الفتيات والفتيان واألمهات واآلباء واإلخوة والعرسان واألزواج والقادة 

الدينيين والمجتمعيين. إذ كما أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول كيفية تأثير ضغط األقران بين الفتيات 
المراهقات على قرارات زواج األطفال.162

زواج األطفال والصحة العقلية: والذي يتناول تأثير زواج األطفال على الصحة العقلية للفتيات ، بما في ذلك حالة  

الفتيات غير المتزوجات والفتيات المطلقات.

زواج األطفال وحمايتهم: بهدف فهم تأثير تعزيز سالمة الفتيات في األماكن العامة ، بما في ذلك المدارس ، على  

زواج األطفال ومعدالت التسرب من المدرسة.

قوانين زواج األطفال والتنفيذ الفاعل: من أجل توضيح ما يصلح لتنفيذ القوانين ذات الصلة بشكل فاعل ، ومنها  
تنفيذ الميزانية وما هي مزايا وعيوب والتبعات غير المقصودة  للعقوبات مقابل الحوافز.163

زواج األطفال والتعليم: من اجل فهم كيفية إنجاح التدخالت الرامية لتعزيز تعليم الفتيات من خالل الدعم النقدي  

والعيني باإلضافة إلى اآلثار اإليجابية المحتملة للتدخالت لتعليم الفتيات ، مثل المزيد من المدارس الثانوية أو 
المدرسات ، ومناهج ومهارات أفضل ، أو وسائل نقل يسهل الوصول إليها واستخدامها.	16

باإلضافة إلى الدراسات األكثر تعمقًا حول زواج األطفال في األوضاع اإلنسانية، هناك أيًضا حاجة ملحة لتحسين طرائق جمع 

البيانات المنتظمة حول زواج األطفال في تلك األوضاع، وتشمل هذه التحسينات تطوير أدوات لقياس وتتبع حدوث زواج األطفال 

في األوضاع اإلنسانية وتوليد بيانات أكثر دقة وفي الوقت المناسب ومصنفة وفقًا لمعدالت زواج األطفال في مجتمعات 
الالجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة.165



36

االستنتاجات والتوصيات

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن قوانين زواج األطفال التي تم إعدادها لديها إمكانات كبيرة لحماية الفتيات من الزواج المبكر ؛ ومع 

ذلك ، فهي من الناحية العملية غير فعالة إذا كانت ضعيفة في التنفيذ ، ومفتوحة للتفسير والتشويش ، ولم يتم إنفاذها بشكل 

كاٍف ، وإذا كانت تضع أعراًفا وممارسات وقواعد سلوك لم يتم االعتراف بها أو المصادقة عليها من قبل المجتمعات.

ولجعل قوانين زواج األطفال أكثر فعالية لجميع األطفال ، بمن فيهم الفتيات الالجئات، وتقليل معدالت زواج األطفال في 

المجتمعات المضيفة والالجئين في كل من مصر والعراق ولبنان وتركيا، يوصى بأن تتخذ الحكومات والجهات المانحة والمجتمع 

الدولي اإلجراءات التالية:

توصيات اليافعين والشباب

ضمان أن القانون يحمي جميع األطفال من الزواج، وذلك من خالل:

تحديد سن 18 عاًما كحد أدنى للزواج وإلغاء أي استثناءات لهذه القاعدة.	 

إلزامية تسجيل جميع الزيجات - سواء كانت مدنية أو دينية أو عرفية.	 

معاقبة األشخاص الذين يسهلون زواج األطفال ، بما في ذلك اآلباء واألقارب والعرسان والزعماء الدينيون وأفراد 	 

المجتمع والمسؤولون.

ضمان أن الجميع ، بما في ذلك اآلباء وأفراد المجتمع والزعماء الدينيون وأي شخص يجب أن يطبق القانون على دراية بالقانون 

ويحترمه:

تعزيز الوعي بقوانين زواج األطفال، وبيان اسباب حماية األطفال من زواج األطفال وما هي العقوبات المترتبة على 	 

من يقومون بتسهيل زواج األطفال.

التأكد من دعم الجميع لتجنب زواج األطفال، من خالل:

توفير فرص معيشية أفضل لألسر، بما في ذلك األسر الالجئة.	 

حماية الفتيات من التحرش الجنسي وتوفير أماكن آمنة ووسائل نقل مخصصة للفتيات.	 

تحسين وصول الفتيات إلى تعليم آمن وعالي الجودة لضمان استمرارهم في المدرسة.	 

دعم الفتيات من أجل:

معرفة حقوقهن والتعبير عن آرائهن واتخاذ قراراتهن الخاصة دون خوف أو عقاب.	 

مواصلة تعليمهن من خالل تزويدهن بإمكانية الحصول على تعليم آمن وعالي الجودة ودعم الوالدين إلبقاء الفتيات 	 

في المدرسة.

تغيير تصورات المجتمع ألدوارهن المجتمعية من خالل زيادة الوعي والعمل على تغيير معايير وتوقعات النوع 	 

االجتماعي.

طلب المساعدة في حال كن متزوجات بالفعل وتقديم الدعم للفتيات الراغبات في الطالق أو المطلقات.	 
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توصيات منظمة إنقاذ الطفولة

تدعم منظمة إنقاذ الطفولة بشكل كامل حق األطفال في أن يتم االستماع إليهم في عملية صنع القرار على جميع المستويات 

بشأن جميع القضايا التي تؤثر على حياتهم ، بما في ذلك زواج األطفال. أوال وقبل كل شيء ، نكرر دعوة اليافعين والشباب 

لحكومات مصر والعراق ولبنان وتركيا لجعل الزواج قبل سن 18 عاما غير قانوني دون استثناء. باإلضافة إلى ذلك ، ندعو هذه 

الحكومات إلى:

 تحسين قوانين وسياسات زواج األطفال من خالل:

العمل مع الزعماء الدينيين لضمان االتساق بين القوانين المدنية والدينية بشأن زواج األطفال ودعم وتعزيز حقوق 	 

األطفال ، والتي تشمل الحماية من الزواج حتى بلوغهم سن الرشد.

تحسين عملية الزواج الديني التي تحدث خارج المحاكم الدينية والمدنية لضمان اإلشراف والتسجيل المناسبين.	 

جعل تسجيل المواليد والزواج إلزاميًا وإلغاء أي حواجز تعيق التسجيل، خاصة لالجئين.	 

تطوير استراتيجيات وخطط عمل وطنية محددة التكلفة لمحاربة زواج األطفال وتعزيز المساواة بين الجنسين. ويجب 	 

أن تكون هذه الخطط متعددة القطاعات، يتحقق فيها التنسيق والتنفيذ بين الوكاالت ، ويتم تعزيزها بآليات المراقبة 

واإلبالغ المالئمة لألطفال.

توسيع نطاق وصول النساء والفتيات إلى خدمات العدالة والحماية والصحة الجنسية واإلنجابية.	 

توفير الميزانيات والموارد الالزمة لضمان تنفيذ قوانين واستراتيجيات زواج األطفال والخدمات ذات الصلة.	 

تماشيًا مع الميثاق العالمي بشأن الالجئين ، تنفيذ سياسات وبرامج لتمكين النساء والفتيات في مجتمعات الالجئين 	 

والمجتمعات المضيفة والمساواة في الوصول إلى الخدمات والفرص.

معالجة ثغرات إنفاذ القوانين، من خالل:

النظر في أساليب اإلنفاذ التي من شأنها أن تكمل وتدعم ، بداًل من أن تقوض الجهود المجتمعية لتعزيز التغييرات 	 

في المعايير والسلوكيات االجتماعية والجنسانية وحماية المصالح الفضلى للطفل. يجب أن تكون للمصالح الفضلى 

للطفل األولوية دائًما في أي قرار يتعلق بفرض عقوبات جنائية على زواج األطفال ، في ضوء المخاوف بشأن 

النتائج السلبية لألطفال ، وخاصة الفتيات نتيجة التجريم.

توفير آليات المراقبة واإلبالغ واإلحالة على مستوى المجتمع والتي تكون آمنة للنساء والفتيات.	 

تحسين إنفاذ القانون من خالل التدريب الموجه وزيادة الوعي لدى موظفي اإلنفاذ ومالحقة المخالفات.	 
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تعزيز الوعي بقوانين زواج األطفال من خالل:

رفع مستوى الوعي بقوانين زواج األطفال وقوانين وعمليات تسجيل الزواج داخل المجتمعات عبر جميع الفئات 	 

السكانية ، بما في ذلك مجتمعات الالجئين.

إشراك قادة المجتمع والزعماء الدينيين والمنظمات األخرى لتغيير األعراف والممارسات التي تدعم زواج األطفال.	 

تعزيز المساواة بين الجنسين من خالل:

سن القوانين والسياسات التي تعزز المساواة بين الجنسين وتزيل األحكام القانونية التمييزية التي تضر بالمرأة في 	 

جميع مجاالت حياتها والتي تشمل الزواج والطالق والميراث والتوظيف والحماية من العنف القائم على النوع 

االجتماعي.

تدعو منظمة إنقاذ الطفولة الحكومات والجهات المانحة والمجتمع المدني إلى:

إعطاء األولوية للتدخالت التي تنطوي على إمكانية إحداث التحول في محاربة زواج األطفال وذلك من خالل:

تصميم وتنفيذ التدخالت المدعمة باألدلة ، سواء كانت تدخالت فردية أو متعددة القطاعات، والتي تناسب الوضع 	 

بشكل أفضل والتي من شأنها أن تحدث تغييًرا إيجابًيا للفتيات وتقلل من مخاطر زواج األطفال.

تعزيز سلطة الفتيات، وتثقيف اآلباء، واألوالد والبنات، واألقارب، وأفراد المجتمع، والزعماء الدينيين والمسؤولين، 	 

بشأن اآلثار السلبية لزواج األطفال.

معالجة الدوافع الرئيسة لزواج األطفال من خالل:

ضمان تلبية االحتياجات األساسية لألسر وحصولها على فرص كسب الرزق، وباألخص أسر الالجئين والنساء 	 

والفتيات.

تحسين سالمة النساء والفتيات من خالل توفير أماكن آمنة ووسائل نقل آمنة، وتعزيز خدمات الدعم للفتيات 	 

المعرضات للخطر، وتحريم العنف القائم على النوع االجتماعي ضد النساء والفتيات.

الحد من المعوقات والحواجز الرئيسة التي تحول دون تعليم الفتيات مثل اللغة، والنقل، ومخاوف السالمة، ال 	 

سيما في أماكن النزوح ، وتعزيز أنظمة التعليم لتحسين وصول الفتيات إلى تعليمهن وإتمامهن حتى مرحلة البلوغ 

المبكرة

االستثمار في زيادة تمكين الفتيات من خالل:

إزالة الحواجز التي تمنع وصول صوت الفتيات وسلطته على أنفسهن لتقرير مصائرهن من خالل تحسين وصولهن 	 

إلى تعليم آمن وعالي الجودة وفرص اقتصادية مستقبلية، فضاًل عن رفدهن بالمعرفة والمهارات المدنية 

والسياسية والمشاركة الهادفة وفرص القيادة.
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تعزيز فهم أفضل لزواج األطفال وتتبع التقدم من خالل:

جمع ونشر البيانات بطريقة منهجية حول معدالت زواج األطفال على المستويين الوطني والمحلي وعبر المجموعات 	 

المتأثرة المختلفة ، بما في ذلك الفتيات الالجئات. يجب على جميع األطراف المعنية القيام بذلك من خالل 

المساهمة في الجهود القائمة والتحالفات لزيادة قاعدة األدلة بشأن زواج األطفال ، ومنها البرنامج العالمي للعمل 

على إنهاء زواج األطفال وميثاق الشباب في العمل اإلنساني.

جمع ونشر البيانات المصنفة المتعلقة بالدوافع الرئيسية لزواج األطفال بطريقة منهجية، ال سيما حول قدرة الفتيات 	 

على الوصول إلى تعليم آمن وعالي الجودة وتجربة العنف القائم على النوع االجتماعي في المجتمع والمنزل.

إجراء أبحاث مستهدفة، ال سيما في األوضاع اإلنسانية لبناء قاعدة األدلة ، وفهم العوامل التي تزيد من تعرض 	 

الفتيات لزواج األطفال بشكل أفضل حسب ظروفهن ، واألوضاع التي يعشن فيها، و / أو خصائص هوية الفرد أو 

المجتمع أو المجموعة ، وتحديد التدخالت المناسبة التأثير األكبر على الجهود المبذولة إلنهاء زواج األطفال. يجب أن 

يستخدم هذا البحث آليات جمع البيانات الحالية وأن يكون جزًءا من أجندة بحثية خاصة بالبلد أو اإلقليم حيثما أمكن، 

لتجنب االزدواجية وتعظيم الجهود.

معالجة زواج األطفال في االستجابات اإلنسانية من خالل:

دمج زواج األطفال في كل مرحلة من مراحل دورة البرنامج اإلنساني بدًءا من تقييم االحتياجات وتخطيط االستجابة 	 

ومراحل حشد الموارد وحتى مراحل التنفيذ والمراجعة التشغيلية والتقييم.

تحسين التنسيق بين العاملين في المجال اإلنساني ، بما في ذلك نظام المجموعات اإلنسانية والوكاالت والجهات 	 

المانحة ، وكذلك الجهات الفاعلة في التنمية في تخطيط وتنفيذ تدخالت زواج األطفال.

زيادة التمويل اإلنساني لبرامج زواج األطفال القائمة على األدلة وآليات التنسيق الرئيسية. توفير التمويل لتعزيز 	 

أنظمة حماية الطفل واالستثمار في أنظمة حماية الطفل المستجيبة للنوع االجتماعي ، وخدمات العنف القائم على 

النوع االجتماعي ، وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي للمساهمة أيًضا في إنهاء زواج األطفال.

زيادة التمويل للبحوث، بهدف تحسين طرائق جمع البيانات وتقييمات البرامج ، لضمان بناء قاعدة أدلة أفضل حول 	 

العوامل التي تؤثر على زواج األطفال في األوضاع اإلنسانية ، سواء في بداية األزمة أو مع امتدادها ، وما هي 

االستجابات البرامجية األكثر فعالية التي يجب توسيع نطاقها لحماية الفتيات من زواج األطفال في أوضاع وظروف 

مختلفة.

معالجة زواج األطفال في إطار االستجابات لجائحة COVID-19 من خالل:

تطوير خطة استجابة تراعي االعتبارات الجنسانية لفيروس كوفيد 19- وتعالج مواطن الضعف المتزايدة للفتيات أمام 	 

زواج األطفال أثناء الجائحة والتي تشمل الحماية للحد من دوافع زواج األطفال مثل الفقر والوصول المحدود إلى 

التعليم.

رصد آثار جائحة COVID-19 على الفتيات وتعرضهن لزواج األطفال وأقلمة خطط االستجابة حسب الحاجة.	 

*تم تغيير جميع األسماء حفاظا على الخصوصية
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