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 في الصورة: أطفال في مخیم لالجئین في سھل البقاع بالقرب من الحدود السوریة في لبنان. یوفر المخیم مأوى مؤقتًا ألكثر من 350.000 الجئ سوري. الصورة: "الالجئون السوریون في لبنان" من قبل االتحاد
  األوروبي للحمایة المدنیة والمساعدات اإلنسانیة مرخصة بموجب

تزويج األطفال في السياقات اإلنسانية
إّن الصراعات والعنف المعّم م والكوارث الناتجة عن األخطار الطبيعية تدمر حياة الماليين وتؤثر على المجتمعات بشدة. 
تشمل اآلثار التي تصيب الفتيات العديد من النتائج السلبية، ومن بينها تزويج األطفال. يلّخص هذا الموجز ما نعرفه عن 

هذه المسألة والمكامن حيث ينبغي تسريع العمل لتحقيق أهداف التنمية العالمية بحلول عام 2030. 1

في حزيران / يونيو 2017، سلّم قرار لمجلس حقوق 
اإلنسان2 ألول مرة بضرورة معالجة تزويج األطفال في 

السياقات اإلنسانية.3 ومع ذلك، ال يزال يلزم عمل المزيد 
بغية تحقيق اعتراف واسع النطاق بالقضية وضمان إدراجها 

جدول أعمال االستجابات اإلنسانية . على

ترتكز هذه الوثيقة على بحث أكاديمي وتجربة المنظمات 
والشركاء األعضاء في "فتيات ال زوجات" من أجل تسليط 

الضوء على الممارسات الجيدة في منع تزويج األطفال 
واالستجابة له أثناء األزمات اإلنسانية. وهي تتضمن توصيات 

للمانحين والحكومات ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات 
المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني.

"تحدث كارثة إنسانية عندما يثقل الضرر البشري أو 
المادي أو االقتصادي أو البيئي الناجم عن حدث أو 

سلسلة من األحداث كاهل قدرة المجتمع على 
التكّيف". 4

لماذا يجب معالجة تزويج األطفال 
في أوقات األزمات؟

قد تنجم األزمات قصيرة المدى (الحادة) أو طويلة المدى (الممتدة) 
عن الصراع أو العنف المعمم أو تفشي األمراض أو الهجرة 

. الجماعية أو األخطار الطبيعية

يترتب على تزويج األطفال في السياقات غير المستقرة واإلنسانية 
نتائج سلبية متعددة للفتيات والنساء. إنه يقوض صحتهن - بما في 
ذلك الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية - ويزيد من خطر العنف 

الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي. يمكن أن تشمل 
العواقب الصحية السلبية وفيات األمهات أو اإلصابة بمرض، بما في 
ذلك األمراض المنقولة جنسياً – على غرار فيروس نقص المناعة 

البشرية - وارتفاع معدالت الوفيات لدى األطفال دون الخامسة من 
العمر. يقطع تزويج األطفال تعليم الفتيات ويهدد مشاركتهن في 

. الدورة االقتصادية والسياسية

موجز موضوعي
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 في الصورة: فتیات یشاركن في ورشة عمل حول تزویج األطفال قدمتھا تضامن الالجئات من
 .أجل الرعایة االجتماعیة، العضو في فتیات ال زوجات، في مخیم دزالیكا لالجئین ، مالوي

الصورة: فتیات ال زوجات / توم بیرس

إن تزويج األطفال متجّذر في عدم المساواة بين النوعين االجتماعيين 
وتسّيره مجموعة معقدة من عوامل تتأّصل في سياقات أكثر استقراًرا 

: وتتفاقم في زمن األزمات، فارضًة العواقب التالية

• آثار سلبية على الوصول إلى الخدمات، بما في ذلك التعليم 
والصحة الجنسية واإلنجابية .

• حيثما يزداد الفقر، ترى العائالت في تزويج األطفال وسيلًة 
للتعامل مع المصاعب االقتصادية الكبرى .

• يمكن أن يؤدي النزوح والصراع إلى تزويج عدد أكبر من 
الفتيات من قبل الوالدين "لحمايتهن" من العنف المتزايد .

• في بعض السياقات، يتم استخدام تزويج األطفال كسالح حرب 
من قبل الجماعات المسلحة، ويمكن أن يكون بمثابة غطاء 

لالتجار بالبشر.

باألرقام: تزويج األطفال في السياقات اإلنسانية

. ً • تواجه 25 دولة أزمات إنسانية حاليا
• يحتاج 168 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية .5

• نزح 70.8 مليون شخص، بما في ذلك 25.9 مليون 
الجئ، أكثر من نصفهم من األطفال . 6

• البلدان العشرة األولى من حيث ارتفاع معدالت
انتشار تزويج األطفال هي دول إما هشة أو هشة للغاية .7

• 12 دولة من أصل 20 دولة فيها معدالت انتشار لتزويج 
. األطفال مرتفعة تواجه أشد األزمات اإلنسانية

• يزداد انتشار تزويج األطفال خالل األزمات، مع تسجيل زيادة 
. بنسبة 20% في اليمن وجنوب السودان نتيجة للنزاعات

• تم تخصيص 0.12% من إجمالي التمويل اإلنساني لمعالجة 
. العنف القائم على النوع االجتماعي بين 2016 و2018

• %3 من إجمالي التمويل اإلنساني في عام 2020 كان مخصصا 
. لقطاع التعليم

ماذا نعرف عن تزويج األطفال والمساواة بين 
النوعين االجتماعيين واألزمات اإلنسانية؟

األزمات متعددة األوجه. أّما أسبابها ونتائجها فمعقدة. سواء كان 
ذلك بسبب المخاطر الطبيعية أو النزاعات أو العنف المعّمم، 

يمكن لهذه األحداث أن تضاعف العوامل التي تحفز تزويج 
األطفال. توضح األقسام التالية بعض الدوافع الرئيسية لتزويج 

األطفال في األزمات اإلنسانية وأهمية فهم السياق من أجل 
التمكن من االستجابة بفعالية.

األعراف االجتماعية الضارة والعنف القائم على 
النوع االجتماعي

يتفاقم خطر العنف القائم على النوع االجتماعي في البيئات اإلنسانية - 
مثل المخيمات - حيث يتعرض األمن للخطر بسبب ضعف اإلضاءة أو 

عدم وجود أبواب وأقفال، وحيث تكون خدمات إنفاذ القانون والحماية 
. محدودة

عندما تجتمع معايير النوع االجتماعي الضارة المتعلقة بالذكورة و 
"شرف" األسرة بواقع أو شعور في انعدام األمان، يمكن أن تلجأ العائالت 

إلى نزويج الفتيات، باعتبار ذلك وسيلة لضمان عذريتهن عند الزواج أو 
منع أي نشاط جنسي وحمل خارج إطار الزواج، وهذه مواضيع غالبا ما 
ُينظر إليها وكأنها من المحرّمات. يستخدم تزويج األطفال أيًضا للتغطية 

. عن اعتداءات جنسية ارتكبها رجال من المجتمع

• في مجتمعات الالجئين السوريين في األردن ولبنان، تم تحديد العوامل 
المرتبطة بالتقاليد والشرف واالقتصاد والخوف والحماية على أنها عوامل 

. رئيسية وراء تزويج األطفال
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 في الصورة: قد یكون االلتحاق بالمدرسة مھدًدا للحیاة في سان بیدرو سوال - ثاني أكبر مدینة في
 ھندوراس - حیث تحاول العصابات تجنید األطفال الصغار جًدا. الفتیات معرضات بشكل خاص لخطر
 التجنید اإلجباري كصدیقات ألعضاء العصابة. الصورة: "ھندوراس: توفیر الحمایة والتعلیم لألطفال
 ضحایا العنف الحضري" من قبل االتحاد األوروبي للحمایة المدنیة والمساعدات اإلنسانیة مرخصة

بموجب

. تزويج األطفال في حاالت الصراع

تدمر الصراعات حياة الماليين في مختلف أنحاء العالم، مما يجبر 
العائالت على تبني آليات تكّيف من أجل البقاء. 15 فالصراعات  

تعّرض النساء والفتيات بشكل متزايد لخطر العنف واالتجار 
الجنسي. ُيذكر أنه يتّم استخدام االغتصاب والتعذيب واإلكراه 
على الدعارة - أحياناً تحت ستار "الزواج" - كسالح حرب، في 

ظّل اإلفالت من العقاب في أحيان كثيرة .16

تؤدي الصراعات إلى النزوح حول العالم. في بعض الحاالت، تفّر 
العائالت من مناطق النزاع بسبب ما يمكن أن يمّثل ذلك من 

خطر على الفتيات. ويمكن أن يزيد هذا النزوح من تعرّض 
الفتيات للتزويج بعمر الطفولة، وذلك بسبب انهيار الشبكات 

االجتماعية واالفتقار إلى أنظمة الحماية ومخاطر العنف 
الجنسي.

تفاقم األزمات العوامل التي تؤدي إلى تزويج األطفال، بما في 
ذلك انعدام األمن ونقص الوصول إلى الخدمات مثل التعليم.17 

في بعض المناطق المتأثرة بالنزاع، يتم استهداف المدارس 
بشكل مباشر من قبل جهات مسلحة حكومية وغير حكومية. 18 
كما يمكن أن يمنع عنف العصابات، في المدارس وحولها، الطالب 

من الحضور. 19 وبما أن التعليم يمكن أن يساهم في الحّد من 
النزاعات،20 فإن تعطيله له آثار طويلة المدى على المجتمعات، ما 

يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حاالت العنف ضد األطفال وبالتالي 
زيادة الخوف من الوصول إلى خدمات التعليم القائمة. في ظروف 

مماثلة، يرتفع خطر تعرّض الفتيات للتزويج .21
• في نيال - وهي قرية في جنوب السودان تضررت بشدة من النزاع – 
تزّوجت 71% من الفتيات قبل بلوغ الثامنة عشر من العمر، في حين 

. كان المعدل الوطني 45% قبل النزاع

تزويج األطفال والتجنيد من قبل جهات غير 
حكومية

في مناطق الحرب أو البلدان التي تشهد ارتفاعا في معدالت العنف، 
ُيعر�ض التجنيد القسري لألطفال من قبل الجماعات المسلحة غير 

الحكومية والعصابات اإلجرامية الفتيات لخطر االستغالل وسوء 
المعاملة، بما في ذلك االسترقاق وتزويج األطفال. في هذه الحاالت، ترى 

بعض األسر 

• في الصومال عامي 2010 و 2011 ، تم اختطاف فتيات من 
المدارس وإجبارهن على التزوّج من مقاتلين من جماعة الشباب 

اإلسالمية المسلحة. أّما من اعترض من اآلباء على هذا التزويج 
. فتعرّض للتهديد أو القتل

• في نيجيريا، تم اختطاف أكثر من 270 فتاة من مدرسة في شيبوك 
. عام 2014 وتعرضن للعنف بما في ذلك تزويج األطفال

• في السلفادور وغواتيماال وهندوراس – أو ما ُيعرف بالمثلّث الشمالي
- تشير التقارير إلى أن ضّم قسري لفتيات كي يصبحن صديقات 
ألعضاء العصابات. تؤخذ الفتيات كرهائن وُيجَبرن على الدخول في 
عالقات مقابل "حماية" العصابة لعائالتهن. بعد ذلك، يتم االتجار 

. ببعض الفتيات، بينما يضطرّ البعض اآلخر على الفرار إلى بلدان أخرى

• أثناء الحرب في سريالنكا، زوّج آباء بناتهم، اعتقادًا أن جماعة "نمور 
. تحرير تاميل إيالم" المسلحة ال تجّند فتيات متزوجات

CC BY-NC-ND 2.0

22

26

27

28

29

• في اليمن، أكثر من 65% من الفتيات يتزوجن قبل سن الثامنة عشر، 
. مقارنة ـب 50% قبل النزاع

• في عام 2017، ورد تزويج األطفال بين أهم ثالثة احتياجات حماية 
. رئيسية حددتها المجتمعات في سوريا

• تشير التقارير في ريف دمشق إلى أن العائالت أُجبرت على السماح 
بزواج فتياتها من أعضاء ينتمون إلى جماعات مسلحة.
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في تزويج األطفال إجراًء "وقائًيا."



 في الصورة: عائالت الروهینغا تصل إلى مخیم كوكس بازار لالجئین، في بنغالدش. 
الصورة: فتیات ال زوجات / أنتولین أفیزویال

تزويج األطفال في سياق الهجرة القسرية

عندما يعبر النازحون الحدود، غالًبا ما تضعف حقوقهم وأنظمة 
الحماية الخاصة بهم. يتعين عليهم التكيف مع بيئات معادية 

تقّيد حريتهم في التنّقل والوصول إلى الخدمات األساسية 
وسبل العيش. في مثل هذه السياقات، تصبح الفتيات أكثر 

عرضة لتزويج األطفال. كما يمكن أن يصعب عليهن الوصول 
إلى خدمات الصحة اإلنجابية والتعليم وأنظمة حماية الطفل، 

بما في ذلك التسجيل المدني. يزيد ذلك من المخاطر ويحّد من 
تسجيل زواج األطفال. 30 ولكن، يمكن لألنشطة والخدمات 

اإلنسانية في مخيمات الالجئين أن تؤثّر إيجاباً على رفع سن 
الزواج، السيما إذا سمحت بتحسين الوصول إلى التعليم ونشر 

الوعي المتعلّق بالمساواة بين النوعين االجتماعيين .

•  في األردن، الزواج دون الثامنة عشر من العمر غير قانوني. 
ولكن العملية المعقدة لتسجيل الزواج، وحقيقة أن كثير من 

الالجئين يفتقرون إلى بطاقة هوية رسمية، تحول دون 
استفادة الفتيات من الحماية القانونية. 31

•  في تشاد، ُيعتبر تزويج األطفال أكثر أشكال العنف المبلّغ 
عنها شيوًعا بين الفتيات الالجئات من السودان وأفريقيا 

. الوسطى

•  أمسى عدد كبير من الفتيات الروهينغا اللواتي فررن إلى 
البلدان المجاورة هرباً من االضطهاد في ميانمار زوجات بعمر 

الطفولة، حيث وجدت أسر الفتيات في التزويج وسيلًة لتأمين 
حصص الغذائية إضافية، بينما رأت أسرة الزوج في ذلك 

عاملة منزلية مجانا . وسيلة للحصول على
•  تتعرض الفتيات السوريات الالجئات المقيمات في لبنان 

لخطر تزويج األطفال بشكل متزايد. 34 شكلّت الضغوط 
االقتصادية وفقدان الفرص التعليمية أثناء النزوح، باإلضافة 

إلى التعرض لمجتمع غير مألوف وأكثر تحرّر اً في لبنان، 
عوامل دافعة لتزويج األطفال والحد من تنّقل الفتيات. 35

•  في فنزويال، تدخل الفتيات في أشكال اتحاد غير رسمية مع 
رجال أكبر سن�ا، على أمل لّم شملهن مع أفراد من أسرة الزوج 

هاجروا إلى بلدان مجاورة. 36
•  في نيبال، انخفض معّدل تزويج األطفال بشكل كبير في 

مجتمعات الالجئين البوتانيين الذين يعيشون في المخيمات 
نتيجة لزيادة الوصول إلى الخدمات التعليمية والوعي بقضايا 

المساواة بين النوعين االجتماعيين . 37

تزويج األطفال واألخطار الطبيعية

على مدى العقود األخيرة، تسّبب التغّير المناخي في حدوث 
ظواهر مناخية قاسية - بما في ذلك فيضانات وجفاف وأعاصير - 

مما أدى إلى عدد من األزمات الحادة والممتدة، والتي أثّر ت 
بدورها على االقتصادات والهياكل االجتماعية.38 إّن بلدان كثيرة 

من تلك لديها قابلية عالية للتأثر بمثل هذه "الصدمات" 
المناخية تواجه أيضاًمعدالت عالية من تزويج األطفال.39

•  في بنغالدش، ُتظهر الدراسات أن مهر الزوجة يشّجع على 
تزويج األطفال، حيث ترتفع تكلفة المهر الذي تدفعه عائلة 

الزوجة مع تقّدمها في السن. وبالتالي، وبينما يستحدث التغّير 
المناخي حالة من عدم اليقين، تعمد العائالت على تزويج بناتها 
بعمر صغير، خوفاً من عدم القدرة على دفع مهر أكثر تكلفًة في 

وقت الحق.40

•  في نيبال، تشير الدالئل إلى أن العنف القائم على النوع 
االجتماعي وتزويج األطفال ازداد بعد زلزال عام 2015.  41وتم 

اإلبالغ عن زيادة مماثلة في أعقاب الكوارث في كّل من الوس 
والفلبين.42

•  في إثيوبيا، ُيعتبر الجفاف سبًبا وراء تراجع تزويج األطفال، 
حيث يتعّذر على العائالت تحّمل تكاليف تنظيم حفالت 

الزفاف.43
•  في موزمبيق، أدت الفيضانات والجفاف واإلعصاران، إيداي 

وكينيث، إلى اعتبار تزويج األطفال وسيلة لتخفيف عبء ُيعزى 
إلى الفتيات بالنسبة لألسر التي فقدت مصدر رزقها .44

تزويج األطفال وتفشي األمراض

إّن األوبئة والجائحات، باإلضافة إلى آثارها الصحية المباشرة، بما 
في ذلك زيادة الوفيات والضغط على الخدمات الصحية، غالباً 

ما تلقي بظاللها بشكل غير متناسب على النساء والفتيات 
وتؤثّر سلًبا على قضّية تزويج األطفال.45

تفشي إيبوال، ساهم إغالق المدارس في غرب إفريقيا  •  أثناء 
في ارتفاع معّدل عمالة األطفال واإلهمال واالعتداء الجنسي 

وحمل المراهقات. في سيراليون، زادت حاالت الحمل بين 
المراهقات بأكثر من الضعف عما كانت عليه قبل تفشي 

المرض .46

•  خالل تفشي كوفيد-19، وما ارتبط به من عمليات إغالق 
وحظر تجول، تم اإلبالغ عن تصاعد العنف ضد النساء والفتيات، 
بما في ذلك عنف الشريك الحميم47 وإهمال األطفال واالعتداء 

الجنسي48 في العديد من البلدان. مع تفاقم المشّقة االقتصادية 
وتعّطل الخدمات والبرامج  الرامية إلى حماية النساء

 والفتيات،49 يمكن أن نشهد 13 مليون حالة تزويج أطفال 
إضافية في السنوات العشر القادمة . 50
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تزويج األطفال والضائقة االقتصادية
تتسّبب الكوارث اإلنسانية بضائقة اقتصادية كبيرة.51 يمكن 
أن يؤدي فقدان سبل العيش وزيادة فقر األسرة إلى تسريع 

الممارسات الضارة بما في ذلك عمالة األطفال وممارسة 
الجنس من أجل البقاء وتزويج األطفال. يمكن النظر إلى هذه 

الممارسات على أنها آليات تكيف مؤقتة لضمان األمن 
المالي للفتيات أو لتقليل العبء االقتصادي على أسرهن.52 
في هذه الحاالت، يشكّل تزويج األطفال معاملة مالية ويتقرر 
بناًء على أسباب اقتصادية قصيرة األجل.53 وهذا يفسر أيًضا 

تأجيل مثل هذه الزيجات في أوقات األزمات، حيثما تعجز 
األسر عن تسديد المهر .

  في شمالي الكاميرون، يتم استخدام الزواج كوسيلة  
السترداد ديون األسرة .54

  في ماليزيا واألردن، يتم ترتيب تزويج الفتيات الالجئات من 
قبل سماسرة، مما يزيد من مخاطر استخدامه كغطاء لالتجار 

بالبشر . 
  في أعقاب كارثة تسونامي عام 2004، تّم إجبار الفتيات في 

إندونيسيا والهند وسريالنكا على التزّوج من أرامل 
التسونامي. ارتبطت هذه الممارسة باإلعانات الحكومية 

المقدمة لألسر الجديدة .55
إقليم كردستان العراق، تراجع  تزويج األطفال أوال ًبين    في 

السكان النازحين داخلًيا، حيث أصبح الناس فقراء لدرجة أنهم 
ال يستطيعون تحمل تكاليف الزواج .

معالجة تزويج األطفال أثناء األزمات 
اإلنسانية

إّن تزويج األطفال هو ممارسة ضارة تحضر في كّل من سياقات 
التنمية واألزمات. غالًبا ما ال يكون التمييز بين هذه السياقات واضًحا، 

حيث يمكن للدول الهشة أن تنتقل بسرعة من أزمة إلى انتعاش 
. ومن ثّم العودة إلى األزمة في غضون أشهر

يكبر خطر تزويج األطفال أثناء وبعد الكوارث اإلنسانية. غالًبا ما يتم 
معالجة احتياجات الفتيات المراهقات ومسألة تزويج األطفال 

بشكل غير كاف. فهي تتطلب عمًال منسًقا بين جميع القطاعات، 
بما في ذلك الجهات الفاعلة في مجال التنمية، وذلك منذ المراحل 

األولى لألزمة. أما الجهات الفاعلة الرئيسية فتشمل الدول ووكاالت 
. األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني

عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة باالستجابة 
الحتياجات السكان، يمكن أن توّفر هيئة تنسيق إنساني الدعم 

لها، من خالل مقاربة المجموعات التي تقودها مكتب تنسيق 
الشؤون اإلنسانية (أوتشا) أو تنسيق االستجابة لالجئين 

بقيادة مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين.56 إّن 
المنظمات األهلية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل 

أثناء الكوارث اإلنسانية هي جهات فاعلة أساسية لتلبية 
احتياجات المجتمعات المتضررة، ألنها تكون عادة أول من 

يستجيب. يمكن لهذه المنّظ مات تقديم دعم كبير للفتيات 

. المراهقات والمساهمة في منع تزويج األطفال في الكوارث اإلنسانية

. تقدم "فتيات ال زوجات" التوصيات التالية للجهات الفاعلة

توصيات للمانحين

• زيادة التمويل لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للجميع، بما في 
ذلك المراهقات المتزوجات وغير المتزوجات، كما توفير برامج 

لمعالجة تزويج األطفال.

تماشياً مع "خطة العمل من أجل اإلنسانية" وااللتزام بإعتماد  
العالمية للعمل اإلنساني عام 2016،  الطابع المحلّي في القمة

يجب التأكد من التركيز بشكل أكبر على االستجابات التي 
تقودها الدولة في هياكل التخطيط اإلنساني، وإدراج المنظمات 

المجتمعية العاملة في مجال المساواة بين النوعين 
االجتماعيين وحقوق الطفل في عمليات صنع القرار لتستجيب 

اإلجراءات في الواقع إلى احتياجات الفتيات والنساء .

زيادة التمويل اإلنساني لدعم احتياجات الفتيات المراهقات، بما 
في ذلك معالجة تزويج األطفال. وينبغي أن يشمل ذلك دعًما 

مالًيا وفنًيا أكبر ومباشر لمنظمات المجتمع األهلي .

زيادة التمويل لتجربة برامج دعًما شامال ًللفتيات المراهقات، 
ومراقبة هذه البرامج وتقييمها، لفهم ما ينجح في معالجة 

تزويج األطفال في هذه األوضاع، ولدعم العاملين في سياقات 
األزمات الصعبة .

تمويل خدمات التعليم الجيدة التي يمكن الوصول إليها 
وخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية للجميع، في جميع مراحل 

األزمة.

o

o

o

o

. توصيات للحكومات

• فهم أسباب تزويج األطفال وعواقبه واالستجابة لها، وضمان توفير 
خدمات عالية الجودة لألشخاص األكثر تهميًشا، بما في ذلك الفتيات 

المراهقات، في األزمات.

االستثمار في جمع البيانات حسب الحالة االجتماعية 
والنوع االجتماعي والعمر ومكان المنشأ، من أجل فهم 

أفضل لالحتياجات والمخاطر التي تواجهها الفتيات، 
واالتجاهات والتغيرات بين المجتمعات النازحة 

والمتضررة. ينبغي إيالء اهتمام خاص لجمع البيانات عن 
المراهقين األصغر سًنا الذين تتراوح أعمارهم بين 10     

. و 14 عاًما 
ضمان الوصول إلى التعليم النظامي وغير النظامي الجيد 

للفتيات المراهقات وإعادة تأسيس التعليم الرسمي في 
أقرب وقت ممكن بعد المرحلة الحادة من األزمة .

o

o

o

 • 

 • 

•

 • 

o
oo
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ضمان الوصول إلى معلومات صحية شاملة وخدمات 
صحة جنسية وإنجابية تكون صديقة للشباب، وتتضّمن 

التثقيف الجنسي الشامل، ووسائل منع الحمل، وخدمات 
اإلجهاض اآلمن، والدعم النفسي واالجتماعي .57

دعم مبادرات حماية الطفل مثل خطوط المساعدة 
والخدمات لتحديد الفتيات المعرضات لخطر العنف القائم 

على النوع االجتماعي وتزويج األطفال واالستجابة لتلك 
المخاطر.

االرتقاء بالوصول إلى برامج الحماية االجتماعية للتخفيف 
من الصدمات االقتصادية والجمع بين التدخالت التحولية 

األخرى المرتبطة بالنوع االجتماعي، بما ف يذلك إدارة 
الحاالت، وتعزيز اإللمام باألمور المالية، والتواصل للحماية 

من تزويج األطفال.

o

o

o

توصيات لوكاالت األمم المتحدة 
وقيادات المجموعات

مراعاة تزويج األطفال في التقييمات والبرامج اإلنسانية. يجب 
دمج تزويج األطفال في مجاالت مسؤولية حماية  الطفل و/أو 

العنف القائم على النوع االجتماعي، واعتباره مسألة ضمن 
المجموعات اإلنسانية األخرى، بما في ذلك التعليم والصحة 

والحماية، وذلك لضمان استجابة شاملة ومتعددة القطاعات 
للفتيات المتزوجات وغير المتزوجات، ومقدمي الرعاية لهنّ 

وأسرهّن .

تطوير شراكات مع الجهات الفاعلة في التنمية للتحضير 
لمرحلة التعافي وبناء أنظمة وخدمات أقوى تدعم 
الجهات الفاعلة الوطنية في االستجابة الحتياجات 

الفتيات المراهقات بشكل أكثر كفاءة. 

o

توصيات لمنظمات المجتمع المدني

تحديد المخاطر التي تواجه الفتيات المراهقات منذ 
المراحل األولى لألزمة وإدراج احتياجاتهن في التقييمات 

والتخطيط. 

تتطلّب البرمجة األفضل تقييمات مبكرة تراعي الفوارق 
بين النوعين االجتماعيين، بما في ذلك المسح األسري. 

يجب أن تسترشد هذه التقييمات برسم الخرائط 
والمشاورات التشاركية مع الفتيات، وبينهّن الفتيات 

المتزوجات. 
يجب أن توّضح التقييمات الوضع االقتصادي لألسرة 

ومشاركة الفتيات في الشبكات االجتماعية، ووصولهن إلى 
. خدمات الحماية

ينبغي أيًضا إشراك قادة المجتمع، ومنهم القادة الدينيون 
والتقليديون، الذين يمكن أن يؤثّروا على حياة الفتيات 

المراهقات، بهدف توفير الدعم لهّن.

خلق "بيئة مؤاتية" ومعالجة المعايير الضاّرة بين النوعين 
االجتماعيين.

إنشاء مساحات آمنة للفتيات كجزء من حزمة شاملة من 
الدعم، بما في ذلك تعليم المهارات الحياتية والشبكات 

. االجتماعية والوصول إلى فرص التدريب
إشراك أسر الفتيات والمجتمعات والفتيان والرجال 

والقادة التقليديين في محادثات حول اآلثار الضارة لتزويج 
األطفال. 61

دعم المحادثات المجتمعية لمعالجة األعراف االجتماعية 
التي تؤثر على القرارات المتعلقة بتزويج األطفال في 

المجتمع .62
عند تعّذر توفير مساحات آمنة مادية، كما يحصل خالل 

اإلغالق بسبب الجائحة، النظر في األماكن اآلمنة 
االفتراضية ومناهج التعليم عن بُعد.63

إدراج الحماية من تزويج األطفال ودعم الفتيات 
المتزوجات في مختلف قطاعات االستجابات اإلنسانية 

. منذ المرحلة األولى لألزمة
تصميم تدخالت مخّصصة لتزويج األطفال ومعالجة 

. الدوافع المختلفة لها ومراحل االستجابة لألزمة
عندما يكون الفقر وانعدام األمن الغذائي هما المحركان 
األساسيان لتزويج األطفال، ينبغي التأكّد من أن توزيع 

الغذاء ال يعّرض الفتيات لخطر سوء المعاملة، كما يجب 
ضمان وصول الفتيات المراهقات وأسرهّن إلى برامج 

. كسب العيش
قد تكون المشاركة المجتمعية طويلة األمد لتغيير 

األعراف االجتماعية وتخفيف المخاطر على المراهقات 
أكثر جدوى خالل حاالت النزوح المطّول ومراحل التعافي. 

في بعض األحيان، يمكن أن تساهم هذه التدخالت أيًضا 
في منع اندالع النزاعات. 

تحديد المخاطر التي تواجه الفتيات المراهقات منذ 
المراحل األولى لألزمة وإدراج احتياجاتهن في التقييمات 

والتخطيط. 

توصيات لوكاالت األمم المتحدة 
وقيادات المجموعات

59

60

64

65

دمج تزويج األطفال في اللمحات العامة عن االحتياجات 
اإلنسانية وخطط االستجابة اإلنسانية، بما في ذلك خطط 

االستجابة الخاصة بالالجئين، في المراحل األولى من األزمة. 
ضمان وجود تقسيم واضح للعمل في ما يتعلق بتزويج 

األطفال ضمن مجموعة الحماية والمجموعات األخرى 
ذات الصلة. يجب أن يشمل ذلك تعاوناً فعاال بين 

المجموعات الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي 
وحماية الطفل، وذلك حول منع تزويج األطفال وإدارة  

الحاالت.
ضمان مراعاة الفتيات المراهقات واستشارتهن في 
البرامج اإلنسانية لكل مجموعة، وال سيما التعليم 

والصحة وتنسيق المخيمات وإدارتها والمياه والصرف 
الصحي والنظافة العامة  والمأ وى. 

مراعاة سالمة الفتيات ورفاههّن في جميع الخدمات 
األخرى. ويشمل ذلك اإلضاءة واألمن في أماكن مثل مراكز 

االحتجاز ونقاط توزيع المياه والمراحيض كما اللوازم 
الصحية النسائية وغرف تغيير المالبس؛ ومراعاة 

المسافات التي تفصل الفتيات عن المدارس والخدمات 
الصحية .

بناء أنظمة تسجيل مدني لالجئين، تشمل الوالدة والزواج 
والطالق، وتعزيزالوصول إليها.58

تعزيز التنسيق أكبر بين مجموعات الحماية والتعليم 
لتحديد الفتيات المعرضات لخطر التسرّب المدرسي 

وتزويج األطفال. يجب تعزيز الوصول إلى التعليم للفتيات 
غير المتزوجات والمتزوجات، وتحديد التدابير التي تضمن 

مواصلة الفتيات األكثر فقرا لتعليمهن. يمكن أن يكون 
ذلك من خالل التحويالت النقدية وبرامج سبل العيش .
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 في الصورة: فتیات من سوریا یشاركن في جلسة درامیة نظمتھا لجنة اإلنقاذ الدولیة في مخیم
لالجئین في لبنان. الصورة: فتیات ال زوجات / توم بیرس

مناصرة البرامج والتنسيق التي تركز على الفتيات. نــادًرا ما 
يتم تحديد الفتيات المراهقات وتزويج األطفال كأولوية في 

نظام تنسيق الشؤون اإلنسانية. لذلك، هناك حاجة دعــوات 
إضافية لــوكــاالت األمــم المتحدة، وقـــادة المجموعات، والــفــرق 

القطرية اإلنسانية والجهات المانحة إلدراج هذا الموضوع في 
االستجابات العالمية والقطاعية. يجب أن تقترح المنظمات 

الوطنية، سواء بشكل مستقل أو من خــالل الشراكات 
واالئــتــالفــات الوطنية، إجراءات ملموسة لهذا اإلدماج . 

استخدام قرار األمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة 
والسالم واألمن لزيادة دور النساء والفتيات في منع النزاعات 
وحّلها. 66هذه أداة قوية تضمن إشراك النساء والفتيات بشكل 
كامل في  منع الــنــزاعــات وحــلــهــا، ومــفــاوضــات الــســالم، وبــنــاء 

الــســالم، وحفظ السالم، واالستجابة اإلنسانية، وإعاة اإلعمار 
بعد انتهاء الصراع. يمكن للمنظمات الوطنية الضغط من أجل 

تنفيذ هذا القرار من خالل الدعوة مع وكاالت األمم المتحدة  

والحكومات إلى مشاركة النساء والفتيات وأخذهّن باالعتبار.

االستثمار في تقييم برامج تزويج األطفال وتأثير التدخالت 
األخرى على التطبيق في الواقع، مثل التعليم أو األمن الغذائي 

أو الفقر .
التعرف على أهمية البحث القائم على األدلة بشأن ما يصلح 

لمعالجة تزويج األطفال أثناء األزمات اإلنسانية ومن بعدها 
مرحلة التعافي. هناك حاجة لبحث أكثر في فهم كيفية تأثير أنواع 

األزمة ومراحلها المختلفة على تزويج األطفال. كما يوجد حاجة 
أيضاً إلى التركيز بشكل أكبر على ما يصلح لمنع تزويج األطفال في 
سياقات مختلفة. ُيعّد البحث الميداني وتحليل بيانات الجودة أمًرا 
بالغ األهمية لفهم كيفية تكييف البرامج في مثل هذه الظروف.67 

يجب أن يساعد بناء القدرات أيضاً المنظمات على توثيق 
نجاحاتها والدروس المستخلصة .

 أمثلة من الميدان: كيف تتعامل المنظمات الشريكة في "فتيات ال زوجات" مع تزويج األطفال في
السياقات اإلنسانية

في العراق، توّفر منّظمة" أرض اإلنسان" ، إدارة شاملة لحاالت 
العنف القائم على النوع االجتماعي لحماية الطفل. تشمل الحماية 

مرافقة ومتابعة الوصول إلى الصحة الجنسية واإلنجابية والدعم 
النفسي والخدمات القانونية والتعليمية، لالجئين والنازحين كما 

المجتمعات المضيفة. وتدرّب المنّظمة لجان حماية الطفل 
المجتمعية على إنشاء وسائل بقيادة المجتمع المحلي لتقديم 

الدعم والمعلومات والتوعية للفتيات المعرّضات لخطر التزويج 
وللفتيات المتزوجات والمطلّقات واألرامل. كما تدعم المنّظ مة 

الفتيات المحتجزات بسبب قضايا تتعلق بتزويج األطفال.
في موزمبيق، حيث تم نقل المجتمعات المتضررة إلى مراكز إعادة 

التوطين، توفر منظمة الرابطة الموزمبيقية لتنمية األسرة، 
AMODEFA، خدمات الوقاية من العنف القائم على النوع 

االجتماعي واالستجابة له. ويشمل ذلك فرق متنقلة وخدمات 
الصحة والصحة النفسية وجلسات توعية لقادة المجتمع والفتيات 
غير الملتحقات بالمدارس وأسرهّن، مع التركيز على أهمية التعليم. 

كما تقوم "أموديفا" بتوزيع اللوازم الصحية النسائية 
(معدات الكرامة) كوسيلة للحد من الضعف واستعادة االحترام.

في لبنان، تنّفذ لجنة اإلنقاذ الدولية مجموعة من دورات المهارات 
مة الحتياجات الفتيات المتزوجات. كما عملت  الحياتية المصم�

المنظّمة على تطوير حزمة متعددة القطاعات عن تزويج األطفال. 
تهدف الحزمة إلى تعميم التدخالت التي تركز على الفتيات 

المراهقات عبر مختلف القطاعات. وقد تم إشراك المجموعات 
العاملة في موضوعات العنف القائم على النوع االجتماعي وحماية 

الطفل والتعليم والصحة وسبل العيش لبدء تنفيذ الحزمة.

في لبنان، تعمل منّظمة "أبعاد" على تعزيز المساواة بين 
النوعين االجتماعيين كجزء ال يتجزأ من أي عمل إنساني. وهي 

تهدف إلى الحد من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي 
في جميع المجاالت، بما في ذلك، خالل الحد من مخاطر الكوارث 
والوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له، 

بدًءا من التأهب لما قبل الطوارئ، مروًرا باالستجابة ووصوًال 
لمرحلة التعافي. توّفر أبعاد مالًذا لمن يعاني من العنف القائم 
على النوع االجتماعي وتربط النساء والفتيات بالخدمات التي 

يحتجن إليها، بما في ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية والتعليم، 
بهدف حماية حقوقهن ورفاههن وضمان عدم حصول المزيد من 

الضرر، مع تعزيز التحويل اإليجابي للمعايير المرتبطة بالنوع 
االجتماعي .

تقّدم منّظمة سوا في لبنان خدمات تعليم وتدريب مهني للفتيات 
اللبنانيات والالجئات حتى يحصلن على المعرفة واألدوات 

والحرية االقتصادية من أجل الحّد من تزويج األطفال، وذلك عبر 
فرص أعمال صغيرة.
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في أمريكا الجنوبية، تدعم جمعية "هياس"، الفتيات المراهقات 
الالجئات والنازحات قسراً، من خالل توفير أنشطة في أماكن آمنة، 
وتقديم خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، والخدمات النفسية 

والقانونية والمعلومات الصحية الشاملة في المخيمات، والمناطق 
الحضرية والحدودية. كما تتعامل المنّظمة مع الرجال لتغيير 

األعراف االجتماعية المساهمة في تزويج األطفال والزيجات 
المبكرة.

بعد ارتفاع معدالت تزويج األطفال في مجتمعات الالجئين 
والنازحين في شمال الكاميرون، نفذت "جمعية مناهضة العنف 

ضد المرأة – الشمال األقصى"، ALVF-EN، مشاريع لتمكين 
النساء والفتيات وللتعليم في أماكن تكون آمنة. وتوّفر المنّظ مة 

تدريبات مهنية مصم�مة تحديًدا لتلبية احتياجات الفتيات 
المعّرضات لخطر تزويج األطفال وتمويل األنشطة المدّرة للدخل 
من أجل دعم استقاللهّن االقتصادي. كما تعزز المنّظ مة النشاط 

من خالل ربط الفتيات والفتيات المتزوجات وتلك المعّرضات 
للخطر بـ "قادة مجموعة الفتاة" وجمعيات حقوق الفتيات.

تعمل "فتيات ال زوجات" من خالل شراكات على المستوى اإلقليمي لضمان تنسيق جهود البحث والمناصرة وارتكازها على 
األدلّة، من خالل إطار عمل المساءلة اإلقليمي للقضاء على تزويج األطفال (RAF) في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بقيادة 

"أرض اإلنسان" واليونيسف وصندوق األمم المتحدة للسكان.
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