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ملخص تنفيذّي
أّدى النزاع الّسورّي إىل واحدة من أسوأ األزمات اإلنسانية يف التاريخ الحديث )مفوضية األمم املتحدة السامية 

لشؤون الالجئني، 2016( مع فرار 5 ماليني سورّي من البالد، ونزوح 6 ماليني آخرين داخل سوريا، مبا يف ذلك املناطق 

املحارصة من دون وصول املساعدات اإلنسانية )هيومن رايتس ووتش، 2017 (. وعىل وجه الخصوص، تم تحديد 

االجتامعي خالل  النوع  القائم عىل  العنف  بأشكال  يتمثّل  لخطر مختلف  معرّضات  أنهّن  والفتيات عىل  النساء 

األزمات اإلنسانية )Anani, 2013(. ومن بني هذه األخطار زواج األطفال )اليونيسيف، 2016(. ولزواج األطفال 

عدة عواقب غري مرغوب فيها )الربنامج الدويل لصحة املرأة، 2009(.

يف هذه الدراسة، تم استخدام أداة SenseMaker® _ وهي أداة مبتكرة لجمع البيانات الكّمية والنوعيّة _ لفهٍم 

االجتامعية،  العوامل  رؤى جديدة حول  تقديم  أجل  من  لبنان؛  يف  الالجئات  السوريّات  الفتيات  لتجارب  أفضَل 

واالقتصادية، واألمنية، والدينية، والنفسية، واالجتامعية املساهمة يف زواج األطفال يف إطار هذه األزمة اإلنسانية 

الواسعة النطاق.

ُجمعت البيانات عىل مدى سبعة أسابيع يف ثالثة مواقع لبنانية: بريوت والبقاع وطرابلس؛ مع إرشاٍف وثيٍق من قبل 

قيادة الفريق يف كل مكان. طُلب من املشاركني تبادل قصة عن حياة فتاة سورية يف لبنان، ومن ثم تحليل القصة 

من خالل اإلجابة عىل أسئلة املتابعة فيام يتعلق بالقصة املقدمة.

تم جمع 1،422 قصة تم تحليلها ذاتياً من قبل 1،346 فرداً ميثلون مجموعة متنوعة من مجموعات املشاركني 

املختلفة )الفتيات السوريات املتزوجات، وغري املتزوجات، واألمهات السوريات، واآلباء، وأزواج العرائس، واألطفال، 

والرجال غري املتزوجني الذين قد يختارون الزواج بعروس طفلة، وقادة املجتمع املحيل(. بشكل مستقل وبدون 

ضغط من قبل املسح أو مساعده، 40٪ من القصص كانت حول زواج األطفال )العدد = 332( أو ذكر املوضوع 

)العدد = 245( .

يفّس  املثال،  سبيل  فعىل  املستجيبني.  نظر  وجهات  يف  الجنسني  بني  الفروق  عىل  الضوء  الدراسة  نتائج  سلّطت 

املستجيبون من الذكور واإلناث تحليلهم عن زواج األطفال بشكل مختلف، ويؤكدون العوامل األساسية املختلفة 

التي تسهم يف هذه املامرسة. باإلضافة إىل ذلك، تبنّي أّن بعض الفتيات السوريات يف لبنان يخرتن الزواج املبكر، 

كطريقة للخروج من الظروف املعيشية غري املؤاتية.

وعىل الرغم من أّن املشاركة الواسعة النطاق عىل مستوى املجتمع املحيل مطلوبة لتحقيق تقّدم هادف ومستدام 

نحو معالجة زواج األطفال، فإّن تحليلنا يشري إىل أنه قد يكون فّعاالً أكرث وضع اسرتاتيجيات مختلفة للرجل واملرأة 

ضمن نهج أكرث دقة ونوعيّة.
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املقدمة
األزمة السورية وتدفّق الالجئني إىل لبنان

أّدى النزاع الّسورّي إىل واحدة من أسوأ األزمات اإلنسانية يف التاريخ الحديث )مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، 2016( مع فرار 5 ماليني 

سورّي من البالد اعتباراً من آذار/مارس 2017، ونزوح 6 ماليني آخرين داخل سوريا، مبا يف ذلك املناطق املحارصة من دون وصول املساعدات اإلنسانية 

إليها )هيومن رايتس ووتش، 2017 (. يستضيف لبنان أكرب عدد من الالجئني السوريني مع أكرث من مليون نازح، وهو ما ميثل أكرث من خمس سكان 

البلد )مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، 2017 (. ينترش الالجئون السوريون يف لبنان يف جميع أنحاء البالد، ويعيشون يف مخيامت غري رسمية، أو 

يندمجون يف املجتمع، سواء يعيشون مع أرسهم أم يف مساكن اإليجار. ينتج ذلك عن رفض الحكومة اللبنانية إقامة مخيامت رسمية لهم. ويوجد أكرب عدد 

من الالجئني السوريني يف محافظة البقاع )357،303( تليها بريوت )270،608( وجبل لبنان )253،332( )مفوضية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 2017(. 

ومع ذلك، يعيش العديد من الالجئني السوريني يف لبنان وسط ظروف محفوفة باملخاطر يف مخيامت غري رسمية مع حقوق قانونية محدودة. وقد اعترب 

فقراء نحو 70٪ من الالجئني املسّجلني لدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف لبنان يف عام 2014، مع تزايد الديون وزيادة االعتامد عىل املعونة 

الغذائية )البنك الدويل، 2015).

أّن  ورغم   .)2016 وكابيالرشامي،  )ألسابا  األرسّي  والعنف  اإلناث،  ووأد 

تتفاقم  املخاطر  فإّن  عامليّتان،  ظاهرتان  الجنسيني  واالنتهاك  االستغالل 

ويَُصّنف   .)2013  ،Anani 2002؛   ،IASC( اإلنسانية  األزمات  خالل 

الجنيس؛  اإليذاء  لخطر  خاص  نحو  عىل  معرّضون  أنهم  عىل  املهاجرون 

مع إرغام العديد من النساء عىل البغاء، أو تعرّضهّن لالستغالل الجنيّس، 

 ,.Piscitelli et al( أو التعذيب، أو االثنني معاً، لدفع تكاليف هجرتهّن

الهجرة عزلة  النساء يف ظروف ما بعد  2016(. وعالوة عىل ذلك، تعاين 

اجتامعية وثقافية، وكذلك حاجة اقتصادية ماّسة؛ ما يزيد من خطر العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي )Giussy et al., 2017(. ويف الواقع، أبرزت 

دراسة أجريت يف لبنان يف عام 2012 كيف تعتمد بعض النساء والفتيات 

احتياجات  لتلبية  املال  عىل  للحصول  التجارّي،  الجنس  عىل  الالجئات 

 .)2014 ,Bartels & Hamill( أرسهّن، من أجل البقاء عىل قيد الحياة

كام جرى تعريف العنف تجاه الرشيك الحميم، بوصفه شكالً سائداً من 

النساء والفتيات السوريات  القائم عىل نوع الجنس ضّد  العنف  أشكال 

يف لبنان. ويعتقد أّن خطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية يتفاقم 

حياتهم  تتعطّل  عندما  الرجال،  بعض  به  يشعر  الذي  اإلحباط  بسبب 

وتتغرّي أدوارهم السابقة داخل األرسة )Anani, 2013(. وميكن أن يكون 

لجميع أشكال العنف القائم عىل نوع الجنس آثار سلبية كبرية وطويلة 

األمد عىل صحة الضحية العقلية، والجسدية، واإلنجابية، والجنسية، مام 

يؤّدي إىل آثار عميقة تطالها وعائلتها

الفئات الضعيفة بني الالجئني

1- األطفال الالجئون

يُقّدر عدد األطفال السوريني يف سّن الدراسة الذين ترتاوح أعامرهم بني 3 

و18 سنة يف لبنان بنحو 500,000 طفل )مفوضية األمم املتحدة لشؤون 

الالجئني وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، 2015(. 

باملؤسسات  االلتحاق  يف  تحديات  األطفال  هؤالء  نصف  نحو  يواجه  وال 

التعليمية فحسب، بل يعملون ملساعدة أرسهم ودعمها ) البنك الدويل، 

2015 (. وهناك عدد ال يحىص من الطرق التي تأثر بها األطفال باألزمة، 

مبا يف ذلك اإلصابات الجسدية، واإلجهاد النفيس، واليتم أو االنفصال عن 

األرسة، ونقص الخدمات الصحية األساسية، ونقص الغذاء وانعدام األمن ) 

اليونيسف 2016؛ القسم 2012 (. ومن الجدير بالذكر أّن الفتيات معرّضات 

بشكل خاص بسبب املخاطر اإلضافية، مثل املضايقات والعنف الجنيس. 

التقارير األخرية القلق بشأن زيادة معّدالت زواج األطفال يف  وقد أثارت 

صفوف الالجئني السوريني )اليونيسف، 2014(. وعىل الرغم من أّن زواج 

األطفال كان موجوداً يف سوريا قبل الحرب، حيث أّن 13٪ من الفتيات دون 

سن 18 عاماً تزوجن يف عام 2006، إال أّن النزوح القسي زاد من انتشاره) 

أنقذوا األطفال، 2014(. ووفقاً لصندوق األمم املتحدة للسكان، فإن نحو 

الفتيات السوريات الالجئات متزوجات اآلن قبل سّن 18 عاماً.  35٪ من 

من  التي  العوامل،  من  متنوعة  مجموعة  وجود  إىل  النتائج  هذه  وتشري 

شأنها أن تساهم يف زيادة ظاهرة انتشار زواج األطفال، مبا يف ذلك الظروف 

التحرش  الفتيات من  والرغبة يف حامية  الصعبة،  واالقتصادية  االجتامعية 

والعنف الجنيّس، وتجارب الصدمات والخسائر الناجمة عن النزاع املسلّح 

)صندوق األمم املتحدة للسكان، 2017(.

2- العنف ضد الاّلجئات

ُحّددت فئة النساء والفتيات عىل أنهن معرّضات لخطر مختلف من أشكال 

)أوستا،  اإلنسانية  األزمات  خالل  االجتامعّي  النوع  عىل  القائم  العنف 

ماسرتسون & فارفر، 2016(. يُعرّف عن العنف القائم عىل النوع االجتامعي 

بأنه أي فعل ينتج عنه أذى، أو معاناة، أو إهانة للنساء والفتيات؛ ويشمل 

االغتصاب واالنتهاك الجنيّس، والحمل القسّي، واالنتهاكات املرتبطة باملَهر، 
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»زواج األطفال مشكلة منترشة، ومن املتوقع أن تُزّوج أكرث من 100 مليون 

.)2013 ,.Erulkar et al( فتاة، خالل العقد املقبل إذا استمر الوضع الحايّل

تشري األدلة إىل أّن قابليّة اللّجوء إىل زواج األطفال ميكن أن يتفاقم بسبب 

 )2012 ,UNPF( الطبيعية النزاع املسلّح )Schlecht, 2016(، والكوارث 

والترشّد )UNHCR, 2011(.  خالل األزمة السورية _ عىل سبيل املثال_ 

 ،)2016 ,.Sahbani et al( ارتفعت معدالت زواج األطفال عىل نحو كبري

واملخاوف  االقتصادية،  االحتياجات  ملعالجة  سلبية  مواجهة  كاسرتاتيجية 

املستمرّة بشأن سالمة الفتيات.

ازدياد  وراء  هاّم  كعامل  االقتصادي  اليأس  لبنان  يف  السابق  العمل  حّدد 

سّن  يف  األطفال  تزويج  إىل  يدفع  الذي  والسبب  األطفال،  زواج  انتشار 

املالية،  االحتياطيات  استنفاد  )Bartels & Hamill, 2014(. ومع  مبكرة 

تجد بعض األرس نفسها غري قادرة عىل تلبية االحتياجات األساسية لجميع 

مام  أبكر  وقت  يف  املراهقات  الفتيات  تزويج  اختيار  فتفّضل  أفرادها؛ 

كان عليه الحال. وباإلضافة إىل ذلك، غالباً ما يزداد خطر العنف الجنيّس 

واملضايقات يف حاالت النزاع، وتشعر بعض األرس بأّن الزواج، والزوج الجيد 

سيوفران حامية الفتاة أفضل مام ميكن أن يقدمه والدها، أو أولياء أمورها 

 ,Amnesty International Canada  ;2014  ,UNICEF( الذكور  من 

2013(. وعالوة عىل ذلك، تُعّد الفتيات اللوايت تعرّضن للعنف الجنيس يف 

بعض املجتمعات غري مناسبات للزواج، مام ميكن أن يجلب »العار« لها 

وألرستها. ومن خالل ترتيب الزواج املبكر، تعتقد بعض األرس أنها تخّفض 

هذا الخطر أو تلغيه.

زواج األطفال : تعريفه وانتشاره والعوامل التي تسهم فيه. 

يُنظر إىل زواج األطفال عىل أنّه شكٌل من أشكال العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي، ُويعرّف عنه بأنّه أّي اتحاد رسمّي أو غري رسمّي يقّل فيه عمر 

أحد الطرفني أو كليهام عن 18 سنة )اليونيسف، 2016(. ويشمل الزواج 

ال  حاالت  أيضاً  يشمل  ولكنه  األطفال.  زواج  أخرى_  جهة  من   _ املبكر 

تكون ضمن زواج األطفال، مثل الزيجات التي يكون فيها أحد الزوجني أو 

كال الزوجني دون سن 18 عاماً؛ ولكّنه حصل عىل األغلبية مبوجب قوانني 

أّي  أّن  إىل  القسّي يشري  الزواج  تعريف  فإّن  املناطق. وعالوة عىل ذلك، 

اتحاد ال مينح أحد الزوجني أو كليهام موافقتهام الحرة والكاملة )مبادرة 

اإلنسان  لحقوق  انتهاكاً  األطفال  زواج  ويُعّد   .)2013 الجنسية،  الحقوق 

الواردة يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )األمم املتحدة، 1948(، واتفاقية 

حقوق الطفل )األمم املتحدة، 1990(، واتفاقية الرضا بالزواج، والحّد األدىن 

واتفاقية   )1962 املتحدة،  )األمم  الزواج  عقود  وتسجيل  الزواج،  لسّن 

القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )UN Women، 1979(. ومبا 

أّن البحث املوصوف هنا يركّز عىل الزيجات التي تحدث قبل عيد ميالد 

الثامن عرش، فإّن مصطلح زواج األطفال سيستخدم يف املساحة  العروس 

املتبقية من التقرير.

عىل الرغم من كونها بالتأكيد قضيّة عاملية، فقد سّجلت املناطق الواقعة يف 

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا أعىل معدالت زواج األطفال 

)UNPF، 2012؛ فتيات  ال عرائس، 2017(. و ما زال الفقر مساهامً رئيسياً 

يف ذلك؛ حيث يعتقد العديد من األهل أّن زواج األطفال سيضمن مستقبل 

 2005 ,Bunting ;2015 ,Glinski, Sexton & Meyes( .بناتهم بالفعل

.)2005

يتناول عدد من الصكوك القانونية الدولية مسألة زواج األطفال، مثل حظر 

زواج األطفال، وتوحيد املوافقة عىل الزواج، وتحديد السّن القانويّن للزواج، 

وتسجيل الزواج )اتفاقية املوافقة عىل الزواج، والحّد األدىن لسّن الزواج، 

وتسجيل الزواج )1962(، واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد 

بيغينغ  عمل  ومنهجية   ،)1989( الطفل  حقوق  واتفاقية   ،)1979( املرأة 

)1995([. ولدى معظم البلدان يف جميع أنحاء العامل، قوانني تعّد الزواج 

قبل سّن الثامنة عرشة انتهاكاً لحقوق اإلنسان. غري أّن العديد من البلدان 

الوالدان يوافقان عىل  إذا كان  الزواج،  للحّد األدىن لسّن  استثناءات  توفر 

الزواج عىل سبيل املثال، أو إذا كانت املحكمة قد أذنت بالزواج. وتسمح 

بذلك ايضاً اإلستثناءات األخرى يف القوانني العرفية أو الدينية التي تضع سناً 

 Thomson Reuters(أدىن للزواج أدىن من األولوية عىل القانون الوطني

جميع  عىل  القضاء  اتفاقية  تقرير  إىل  واستناداً   .)2014  ,Foundation

يوجد  ال  للمرأة، 2006(،  املتحدة  األمم  )هيئة  املرأة  التمييز ضد  أشكال 

حّد أدىن لسّن الزواج يف لبنان. وبدالً من ذلك، فإّن لدى الطوائف الدينية 

قوانني األحوال الشخصية التي تحكم الزواج والطالق واإلرث، أضف إىل أّن 

بعض قوانني األحوال الشخصية تسمح للفتيات دون سن 15 عاماً بالزواج 

)هيومن رايتس ووتش، 2017(.

السياق القانوين لزواج األطفال يف لبنان

)Raj et al., 2009(  وإنهاء الحمل غري املرغوب فيه، والفرتة القصرية بني 

الفتيات الصغريات غري ناضجة  أّن بنية  والدة األطفال )راج، 2010(. كام 

جسدياً من أجل الوالدة؛ مام يزيد من خطر املخاض قبل الوالدة وأثناءها، 

الوالدة  املخاض،  فرتة  وطول   )2006 )نور،  الوالدة  عند  الوزن  وانخفاض 

املتعرثة، وناسور الوالدة، ووالدة جنني ميت) الربنامج الدويل لصحة املرأة، 

أثر زواج األطفال

 Gebremedhin & الخصوبة  معدالت  بارتفاع  األطفال  زواج  يرتبط 

 ;2009 ,.Raj et al( واإلنجاب املبكر ،)2009 ).Raj et al ;2009 ,Betre

فيها  مرغوب  غري  متعددة  حمل  وحاالت   )2014  ,.Nasrullah et al
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هدف البحث
يعّد زواج األطفال يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا قضية ملّحة، يبدو أنها تفاقمت بسبب األزمة السورية؛ مام يعرّض صحة الفتيات السوريات 

ورفاههّن للخطر. وعىل الرغم من االعرتاف عىل نطاق واسع بأّن الفقر والرغبة يف حامية الفتيات يشّكالن عاملني يسهامن يف الزواج املبكر يف جميع أنحاء 

العامل؛ إال أّن اإلحصاءات العلمية يف أوضاع النزاعات ما زالت غري كافية لإلضاءة عىل العوامل املؤثرة يف زواج األطفال. وبالتايل، قد توجد عوامل ثقافية 

واجتامعية غري معرتف بها؛ خاّصًة مبا يتعلّق بتجارب الصدمات والخسائر التي تلت ذلك  أثناء األزمة السورية، والتي تسهم يف زيادة معّدالت الزواج املبكر 

بني العائالت السورية الالجئة. وبهدف املساعدة يف معالجة هذه الفجوة املعرفية حول العوامل التي تساهم يف زواج األطفال يف ظّل األزمة السورية، 

استخدم مركز موارد أبعاد للمساواة بني الجنسني وجامعة كوينز أداة مبتكرة لجمع البيانات _ وهو Cognitive Edge’s SenseMaker _ لفهم تجارب 

الفتيات السوريات يف لبنان.

يزيد  سنة،   20 عن  أعامرهّن  تزيد  اللوايت  النساء  مع  وباملقارنة   )  2014

سنة   14 إىل   10 سن  بني  أعامرهن  ترتاوح  الاليت  الفتيات  وفاة  احتامل 

نتيجة الوالدة، ويزيد احتامل وفاة الفتيات اللوايت ترتاوح أعامرهن بني 15 

املضاعفات  تشّكل  )اليونيسيف، 2001(.  الوالدة  بسبب  مرتني  عاماً  و19 

لوفاة  الرئيسية  األسباب  النامية  البلدان  يف  والوالدة  الحمل  عن  الناجمة 

الفتيات اللوايت ترتاوح أعامرهّن بني 15 و19 سنة )صندوق األمم املتحدة 

من  املئة  يف   11 نسبة  متثل  املراهقات  والدة  أّن  ورغم   .)2012 للسكان، 

جميع الوالدات يف جميع أنحاء العامل، فإنّها تشكل 23 يف املئة من العبء 

اإلجاميل نتيجة الحمل والوالدة )Patton et al., 2009(. كام يزيد الزواج 

املنقولة جنسياً، ورسطان عنق  باألمراض  الفتيات  املبكر من خطر إصابة 

الرحم، وفريوس نقص املناعة البرشي) نور، 2006(.

»معّدل الوفيات أعىل 73٪ بالنسبة للرّضع املولودين من أّمهات دون ال 

العمر 20  أّمهات يبلغن من  20 سنة، مقارنًة مع األطفال املولودين من 

سنة فام فوق؛ مع استمرار الخطر عىل حياتهم بشكل عام أكرث السنوات 

.)2003 ,Adhikari( »الخمس األوىل بعد الوالدة

يرتافق زواج العرائس الصغريات غالباً مع مستويات التعليم األدىن. وعادة 

ما يؤّدي الزواج املبكر إىل الحّد من فرص التعليم يف املستقبل؛ مام يحّد 

من مهارات القراءة والكتابة لدى الفتيات، وقدرتهّن عىل كسب األرباح يف 

املستقبل، كام يحّد من معرفتهّن ومهارتهّن يف التفاوض عىل أدوار الزوجني 

األطفال  للعرائس  يكون  ما  غالباً  ذلك،  )اليونيسف، 2011(. وعالوة عىل 

يف  يتزوجن  اللوايت  النساء  عن  السّن  يف  أكرب  فارق  مع  سناًّ،  أكرب  أزواٌج 

وقت الحق من الحياة )Mensch et al ;2001 ,.Glynn et al., 1998( ؛ 

مام يؤدي إىل ديناميكية يف السلطة املتضاربة يف الزواج. وعادة ما تكون 

الحميم، والعنف  الرشيك  أكرث عرضة لإلصابة بعنف  الصغريات  العرائس 

 ,UN Women( الجنيّس خالل زواجهن، إضافة إىل خطر العزلة االجتامعية

.)2016 ,Save the Children ;2013

املنهجية والنطاق
 )SenseMaker®(  أداة جمع البيانات

يعّد SenseMaker® أداًة لجمع البيانات الكّميّة والنوعية املختلطة املبتكرة تستخلص معنى من مجموعة من القصص التي يتم تقاسمها حول تجارب 

الناس. يجري جمع البيانات من خالل تطبيق الهاتف الذيكّ أو الجهاز اللوحي، عرب رسد موجز من القصص القصرية التي تُجمع من املشاركني، وتوثيقها عىل 

شكل نّص أو تسجيالت صوتية. يُساَعد املشاركون عرب السؤال املطروح يف إثارة القصص حول موضوع يثري االهتامم )يف هذه الحالة عن تجارب الفتيات 

السوريات يف لبنان(، ثم يروين ويربهّن كّمياً تحليلهّن للقصة باستخدام أسئلة محددة مسبقاً عىل الهاتف الذيك أو الجهاز اللوحي. يحّدد بعدها تطبيق 

SenseMaker® كّل نقطة من النقاط املرسومة، ويوفّر من خاللها البيانات اإلحصائية املدعومة بالسد التفسريي )SenseGuide, 2016(. يف هذه الدراسة، 

تم استخدام SenseMaker® كنهج مبتكر لفهم أفضل لتجارب الفتيات السوريات الالجئات يف لبنان؛ من أجل تقديم رؤى جديدة للعوامل االجتامعية، 

واالقتصادية، واألمنية، والدينية، والنفسية التي تساهم يف زواج األطفال، ضمن هذه الرشيحة الكبرية يف هذه األزمة اإلنسانية الواسعة النطاق.

تطوير املسح

يقوم بصياغة مسح SenseMaker أعضاء الفريق الذين لديهم خربة جامعية يف األزمات اإلنسانية، والعنف القائم عىل أساس النوع اإلجتامعي، والزواج 

املبكر أو القسي، وتصميم املسح. متت مراجعة االستبيان، ووضع اللمسات األخرية من قبل مستشاري SenseMaker® من ذوي الخربة، وكذلك من قبل 

أعضاء فريق  أبعاد. أوال، طلب من املشاركني مشاركة قصة مجهولة عن تجارب الفتيات السوريات يف لبنان، رداً عىل واحد من ثالثة أسئلة مفتوحة )مثال 

يف الشكل 1(.  مل يقم مسح SenseMaker® عمداً بطرح أسئلة مبارشة عن زواج األطفال القسي. وكان ذلك لتجّنب إدخال التحيّز يف التقارير املتأّصلة يف 

مجال البحث؛ مام يسمح بتضييق فرضيّة البحث )Cognitive Edge, 2017(، والسامح للقصص عن زواج األطفال بالخروج من املشهد األوسع للتجارب؛ 

وبالتايل وضعهم يف الحياة اليومية للفتيات السوريات.
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الشكل 1 مثال ملطالبة القصة املستخدمة يف استخالص قصة عن تجارب الفتيات السوريّات يف لبنان.

تّم تسجيل القصص املجهولة بصوت مشّفر عىل قرص، ثم طلب من املشاركني تحليل ذايت للّسد املشرتك من خالل االستجابة لثالث فئات مختلفة من 

.)2c 2(، والحجارة )الشكلb 2 (، الثنائيات )الشكلa الثالثيات )الشكل :SenseMaker  أسئلة
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يحرّك املشاركون عالمة بني الخيارات الثالثة يف كّل محاولة لتقديم إجابة أكرث دقة. )ب( الثنائيات: يحرّك املشاركون عالمة بني خيارين باستخدام رشيط 

التمرير. )ج( الحجارة: يختار املشاركون الحجارة ذات الصلة بقصتهم املشرتكة، ويضعونها عىل الشبكة. يتوفر خيار غري قابل للتطبيق لكّل سؤال.

ينتهي املسح بسلسلة من األسئلة إلضفاء الطابع السياقّي عىل األحداث املشرتكة يف القصة، وجمع املعلومات الدميوغرافية. وقد صيغت الدراسة باللغة 

العربية  باللغة  اإلملام  مستويات  اختالف  بسبب  وذلك  وفهمها؛  قراءتها  تسهل  والتي  العربية،  اللغة  من  السوريّة  اللهجة  إىل  ترجمت  ثم  اإلنكليزية، 

الرسمية. تسمح ثالثيات®SenesMaker ، وثنائياتها، والحجارة، فضالً عن أسئلة االختيار املتعدد للمشاركني بتفسري الروايات الخاصة بهم  رقمياً. يقوم

SenseMaker®  بتحوبل البيانات الكمية التي تتوفر عىل الفور بعد تحميلها إىل خادم)server(  Cognitive Edge. وقد نرشت سابقاً معلومات مفصلة 

. ) 2017 ,.Bakhache et al( عن تصميم الدراسة

الفئات املستهدفة

تم استهداف مجموعة واسعة من املشاركني، من أجل التقاط تصورات متنوعة عن حياة الفتيات السوريّات؛  مبا يف ذلك الفتيات السوريّات املتزّوجات 

وغري املتزّوجات، واألّمهات السوريّات واآلباء، وأزواج العرائس الصغريات السوريون، والرجال غري املتزوجني الذين قد يختارون الزواج بعروس صغرية، 

وقادة املجتمع املحيل مثل املعلّمني، ومقّدمي الرعاية الصحية، والقادة الدينيني، وأعضاء مجتمع املنظامت غري الحكومية.

جمع البيانات

تألف فريق املقابلة من 12 مساعداً متدرباً تّم تدريبهم من قبل »أبعاد« عىل أساس مكان إقامتهم، ونوع الجنس، والجنسية، وخربة العمل السابقة ذات 

الصلة. كان 6 من املحاورين من اإلناث السوريات، تم اختيارهّن عمداً ملقابلة الفتيات واألّمهات السوريّات، وكان 3 منهم من الرجال السوريني ملقابلة 

املشاركني السوريني الذكور، و3 لبنانيني ملقابلة املشاركني اللبنانيني من الذكور. وتّم جمع البيانات عرب 3 مواقع: منطقة بريوت الكربى، ووادي طرابلس 

والبقاع. وقد استخدمت نسبة الالجئني السوريني يف كّل موقع لحساب حجم العيّنة املرّجحة املستهدفة لكل منطقة جغرافية. وأعطيت التوصيات  بجمع 

ما ال يقل عن 300 قصة لكّل موقع، لتوفري ما يكفي من نقاط البيانات للسامح للنامذج بالظهور عىل املسح البرصّي لالختبارات الثالثية والثنائية واختبار 

الحجارة. باإلضافة إىل ذلك، استهدف هذا البحث إجراء مقابالت مع 45 من قادة املجتمعات املحلية يف املناطق الثالث. ويبني الجدول 1 عدد املشاركني 

الذين متت مقابلتهم يف كّل منطقة.

الشكل 2. فئات أسئلة ®SenseMaker. )أ( الثالثيات: 
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التغطية الجغرافية:

الشكل 3: التغطية الجغرافية لكل منطقة حسب السكان املستهدفني



8

النتائج والتحليل
نظرة عامة

تم جمع 1,422 قصة عن تجارب الفتيات السوريات يف لبنان، عىل مدى سبعة أسابيع، من قبل 1,346 فرداً ميثلون مجموعة متنوعة من مجموعات 

املشاركني املختلفة. وأظهرت النسب _ بشكل مستقّل ومن دون طلب من مسؤويل املسح أو مساعدة البحث_ أّن 40٪ من القصص تناولت موضوع زواج 

األطفال )332( أو ذكرته )245(. ويف جميع املجموعات املشاركة، تم تحديد زواج األطفال بشكل مستقّل من قبل املشاركني كمسألة مهّمة يف مجتمعاتهم. 

وعىل الرغم من أّن فريق البحث أو املسح مل يشريا إىل أّن البحث كان يتناول زواج األطفال، فإّن 40٪ من القصص التي تم جمعها كانت إما عن زواج 

األطفال، أو زواج األطفال املذكور. وال يتناول التحليل املعروض هنا سوى القصص عن زواج األطفال أو التي ذكرته. ملزيد من التفاصيل عن استخدام 

SenseMaker® يف هذا السياق، يرجى الرجوع إىل بارتلز ، 2018.

الشكل 4. أنواع القصص املشرتكة )زواج األطفال مقابل زواج غري األطفال( من قبل السكان املستهدفني.
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االختالفات بني الجنسني يف التصّورات املتعلّقة بزواج األطفال

تبنّي النتائج التي توّصلنا إليها أّن الذكور واإلناث الذين شملهم االستطالع رأوا أّن زواج األطفال غري مؤات، واعرتفوا باألثر السلبّي الذي يلحق بحياة الفتيات 

الصغريات. والواقع أّن الروايات التي قّدمها املشاركون يف مجموعات العيّنات كانت متشابهة إىل حّد بعيد؛ ماّم يشري إىل أّن زواج األطفال هو يف الواقع 

حقيقة سلبيّة إىل حّد كبري، وظاهرة متزايدة بالنسبة للفتيات السوريّات يف لبنان.

وعىل الرغم من وجهات النظر غري املؤاتية املامثلة مبا يتعلق بزواج األطفال بني مختلف السكان املستهدفني، فقد كشف التحليل عن اختالفات كبرية بني 

الجنسني يف كيفية فهم املشاركني للعوامل املساهمة يف هذا الوضع.

الثنائيات

وطلب _من خالل األسئلة الثنائية_ من املشاركني تحليل تجارب الفتيات اللوايت ذُكرن يف قصصهّن، وتحديدها بني خيارين متطرّفني، بهدف فهم وجهات 

نظر املشاركني املختلفة، عىل سبيل املثال يف موضوع الحامية. وتظهر النتائج الواردة يف الشكل 5 أّن منط االستجابة عند املشاركات اإلناث )املتزوجات 

والفتيات، واألمهات السوريات( يختلف عن نسبة املشاركني الذكور )املتزوجني والرجال، واآلباء السوريني(.

كان من املرّجح أن ينظر املشاركون إىل الفتيات عىل أنّهّن »يتمتّعن بحامية كبرية«، كام يتضح يف الحاالت التي تزوجت فيها الفتيات الصغريات لحاميتهّن 

من سوء املعاملة واالستغالل. ومن ناحية أخرى، غالباً ما كان الرجال يرون أّن الفتيات »غري محميات مبا فيه الكفاية«، ويتشاركون قصصاً تصف اإلستغالل 

والعنف القائم عىل نوع الجنس داخل وخارج إطار الزواج، ويبلغون عن قصص حول فتيات يشاركن يف مامرسة الجنس الحّي، ويتم استغاللهّن ملساعدة 

أرسهّن من أجل الخروج من الفقر املدقع.

»أعرف عائلة سورية نزحت إىل لبنان تضم ثالث بنات. عندما كانت إحدى بناتها تبلغ من العمر 16 عاما، اضطرت إىل العمل يف طرق خاطئة بسبب 

ظروف العائلة. تعرّضت لالغتصاب، وعملت يف البغاء. اآلن، هي مدمنة مخدرات، وتبلغ من العمر 18 عاماً ».

الشكل 5. ثنائية حامية الفتاة )الفتيات( السورية يف القصة املشرتكة )العدد = 533(.
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الثالثيات

وطلبت األسئلة الثالثية من املشاركني تقييم تجارب الفتيات يف قصصهن وفق ثالث عالمات عىل مثلث. وكام هو مبنّي يف الشكل 6، عىل املشاركني من 

الجنسني  تقييم قصصهم وفق مزيج من املعايري هي الحامية واألمن واملوارد املالية. ومع ذلك، أشارت املشاركات اإلناث إىل أن قصصهّن كانت تتعلق أكرث 

بالتعليم، وهذه الحالة مل تكن موجودة عند الذكور.

كان املشاركون الذكور _ عند التفكري يف قصصهم املشرتكة _ أكرث ميالً للتشديد عىل املوارد املالية، وناقشوا عادة زواج األطفال كاسرتاتيجية للتكيّف بسبب 

األعباء املالية. يف املقابل، كانت املشاركات اإلناث أكرث ميالً لتقييم قصصهّن عىل أساس شواغل الحامية أو األمن فضالً عن التعليم؛ وكثرياً ما ينظرن إىل 

زواج األطفال كوسيلة لحامية الفتيات من العنف الجنيّس والتحرش.

 »القصة عن شقيقتني جاءتا مع عائلتهام من سوريا، وكانت ترتاوح أعامرهام بني 15 و16 سنة، ومل تتمكنا من مواصلة تعليمهام بسبب وضعهام املايّل. 

تتألف األرسة من 7 أشقاء باإلضافة إىل األم واألب. الوالد هو املعيل الوحيد، وال يستطيع تحّمل كل ما يحتاجونه، ويعاين أيضاً من مرض السكرّي. كان 

عليهام العمل من أجل مساعدة والدهام. إحداهّن سوف تتزوج قريباً، ألنها مل تستطع مواصلة تعليمها«.

الشكل 6: ثالثية حول املوضوع الرئييس للقصة املشرتكة )العدد = 523( مع وسائل هندسية و95٪ تلميحات ثقة لكل مجموعة.

زواج األطفال والتعليم

ينظر مختلف الّسكان املستهدفني إىل التعليم عىل نحو مختلف؛ باعتباره أحد العوامل التي تسهم يف زواج األطفال. وكام ذكر سابقاً، رّجح تقييم املجيبات 

)مبا يف ذلك األّمهات والفتيات املتزّوجات وغري املتزّوجات( لحكاياتهّن املشرتكة أنها تتعلق بالتعليم عىل النقيض من الرجال )من الالجئني واملجتمعات 

املضيفة عىل حّد سواء(، الذين نادراً ما يقيّمون رواياتهم عىل أنها تتعلّق بالتعليم .

وأظهر تحليل آخر للتجارب املشرتكة بني الفتيات املتزّوجات أّن إمكانية الوصول املحدودة إىل التعليم تعّد عامالً مساهامً يف زواج األطفال، وكذلك نتيجًة 

للزواج املبكر:

1- التّسب من املدرسة بسبب زواج األطفال
 »كنت بعمر 8 سنوات عندما نزحت إىل لبنان. ذهبت إىل املدرسة ملدة سنتني، ثم قرر والدي أن يزّوجني. قبلت الزواج. منعني زوجي من الذهاب إىل 
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زواج األطفال وحاميتهم وأمنهم

ظهرت آراء متباينة بشأن الحامية واألمن، من بني الذين شاركوا قصة عن زواج األطفال. فعىل سبيل املثال، كثرياً ما تقّدم املشاركات اإلناث، اللوايت يقيّمن 

قصصهّن حول الحامية واألمن، زواج األطفال كوسيلة لحامية الفتيات من التحرّش الجنيّس والعنف. وغالباً ما ترتبط هذه املعتقدات بثقافة الرشف؛ إذ 

يرتبط رشف الفتيات ارتباطاً مبارشاً مبعرفتهّن، وبالتجارب الجنسيّة التي يتعرّضن لها، مبا يف ذلك تقدير عذريّتهن. واستناداً إىل هذا التصّور الثقايّف، ينظر 

إىل الفتيات اللوايت يتعرّضن لخطر متزايد من التعرّض لهذه املواقف عىل أنّهّن أكرث عرضة لخطر تعريض رشفهّن ورشف أرسهّن للخطر. وعىل هذا النحو، 

يستخدم زواج األطفال أحياناً كاسرتاتيجية لرتحيل هذا الخطر.

عىل سبيل املثال، روت عروس صغرية قصتها الشخصية عن الزواج املبكر، بعد أن تعرضت للتحرش الجنيّس؛ وأفادت بأنها كانت محمية بشكل مبالغ به 

يف هذا السياق:

»كان عمري 12 عاماً عندما نزحنا إىل لبنان. بعد وصولنا، تعرضت للتحرّش الجنيّس من قبل رجل كبري يف السّن. عندما اكتشف والدي األمر، أجربوين عىل 

الزواج. اآلن، لدي طفل، وأنا حامل. أنا مستاءة جداً ».

كام روى املشاركون من الذكور قصصاً توضح املخاطر التي تواجهها الفتيات السوريّات يف لبنان. ومع ذلك _ وعىل النقيض من النساء املجيبات _ كان 

الرجال أكرث عرضة لإلبالغ عن أّن الفتيات السوريّات لسن محميّات مبا فيه الكفاية. عىل هذا النحو، قد يزّوج بعض الرجال بناتهم يف محاولة لحاميتهّن. 

وقد ترتبط هذه اآلراء املتباينة بني الرجل واملرأة باملعايري االجتامعية املتعلّقة باألدوار، والتوقّعات الجنسيّة للرجل واملرأة. وقد أظهرت األبحاث التي 

أجريت مؤخراً يف لبنان أّن الرجال _ بعد النزوح _ غالباً ما يعرّبون عن مشاعرهم بعدم الكفاية، وعدم القدرة عىل الوفاء بالدور الجنيّس املتوقع يف 

املجتمع، وعدم القدرة عىل حامية أرسهم )صور، 2017 (. وقد تكون مشاعر التخويف هذه، وال سيام بني الرجال الالجئني، أحد العوامل التي تساهم يف 

اختيار الرجال تزويج بناتهم يف سّن مبكرة؛ وهذا مجال يتطلب املزيد من الدراسة .

املدرسة ومن الخروج. ال أستطيع الخروج من دون أمي. نخرج ثالثة أيام يف األسبوع كزوجني«.

2- الزواج بسبب عدم التحصيل العلمي
 »أعرف فتاة نزحت من الشام إىل لبنان. أرادت مواصلة تعليمها، لكنها فوجئت بالوضع هنا. املدارس العامة ليست جيدة، واملدارس األخرى باهظة الثمن. 

مل تتمكن من العودة إىل املدرسة. لذلك، زّوجها والدها  للحصول عىل بعض املال. هذه هي حال معظم العائالت السورية. إنها تبيع بناتها«.

وتتامىش النتائج التي توّصلنا إليها، مع دراسات أخرى تظهر _ بشكل مامثل _ أّن الفتيات اللّوايت مل يحصلن عىل تعليم، من املرجح أن يتزوجن قبل سن 

18 عاماً، مقارنًة بالفتيات الحاصالت عىل تعليم ثانوّي أو عال )بنات غري عرائس، 2017(. وبالتايل، تشري هذه النتائج إىل أّن استمرار تعليم البنات قد يكون 

النهج األكرث فاعلية لتأخري سّن الزواج األول.

زواج األطفال واملوارد املالية

وعندما سئلوا عن سبب حصول األحداث يف القصة، كان الرجال املتزّوجون وغري املتزوجني أكرث وضوحاً من غريهم من املجموعات الفرعية، لإلعالن بأّن 

األحداث وقعت نتيجة قلّة املوارد املالية. وتشري األدبيّات الحاليّة إىل أّن الوالدين قد ينظران إىل زواج األطفال عىل أنه وسيلة لتأمني مستقبل الفتاة 

اإلقتصادّي، أو بدالً من ذلك وسيلة لتخفيف العبء املايّل عن العائلة ) فتيات ال عرائس، 2017 (. وكثرياً ما كانت النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة 

لتخفيف  الفتيات يف وقت مبكر كوسيلة  عن زواج  املتزوجني( قصصاً  املتزوجني وغري  الرجال  املشاركون )وال سيام  األخري، وروى  اإلعالن  متناسقة مع 

أعباءهّن املالية. عىل سبيل املثال، تحّدث أحد املشاركني الذكور املتزوجني عن زواج فتاة سورية من خارج طائفتها، بسبب الحاجة املالية. وأفاد بأّن الفتاة 

يف القّصة مل تكن محمية مبا فيه الكفاية:

»يف لبنان، كانوا معرّضني للخطر؛ لذلك اضطرت الفتيات إىل التوقف عن املدرسة والعمل ... الفتاة لديها خيار الزواج، ولكن برجل من طائفة أخرى. 

وبسبب الفقر ووضع عائلتها املايل، كان عليها الزواج منه ألنّه يتمتّع بوضع مايّل جيد. بعد فرتة من الوقت، أنجبت طفلة، فرتكها زوجها مع طفلتها ومل 

يعرتف بزوجته وال بابنته. وكان عىل الفتاة العودة إىل العمل واإلذالل والفقر الذي واجهته من قبل«.

عواقب زواج األطفال )العنف من الرشيك الحميم، والحمل املبكر، والطالق(

وصف الكثري من املشاركني من مختلف الفئات السّكانية املستهدفة زواج األطفال بأنه جزء من املامرسات الثقافية واإلجتامعية، وأشارت بعض الفتيات 

السوريات إىل الزواج باعتباره رضورة للحفاظ عىل رشف العائلة أو نتيجة القوانني العرفية أو الدينية؛ حيث كانت هذه املامرسة مرتبطة مبسؤولياتهّن 

تجاه اآلباء.

 »كنا يف سوريا أطفاالً. كنا نحب املغامرات واللعب. هنا نشأنا. يف لبنان، نعمل عىل دعم أرسنا مالياً. وهذا ما نعاين منه بسبب الحرب. يجب أن نكون يف 
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املدارس، ولكننا مضطرون للعمل. تزوجنا، ولدينا مسؤوليات. بعد زواجنا، كنا نعفي والدينا من مسؤوليتنا«.

ومع ذلك، فإّن الكثري من القصص املدرجة يف التحليل أظهرت عواقب ال تعّد وال تحىص لزواج األطفال، مثل الوالدة يف سّن مبكرة، وعدم استعداد الفتاة 

ملسؤوليات الزواج، وعدم القدرة عىل مواصلة التعليم الرسمّي بعد الزواج. باإلضافة إىل ذلك، كانت تجارب العنف شائعة بني قصص زواج األطفال، من 

قبل الرشكاء الحميمني، وغريها من أشكال العنف القائم عىل النوع اإلجتامعّي. وقد شاركت إحدى الفتيات السوريّات قّصة زواجها يف سن 14 عاما؛ حيث 

خست طفلها نتيجة الرضب، بعد تعرّضها لعنف من قبل الرشيك الحميم.

 »تزوجت عندما كان عمري 14 عاماً. تزوجنا بعد أسبوع فقط من لقائنا. عانيت يف هذا الزواج. كنت حامالً  يف الشهر السابع عندما أجهضت طفيل 

بعد أن رضبني، خست الطفل. كنت أرغب يف الحصول عىل الطالق، ولكن مل أستطع. بعد حميل الثاين، أنجبت فتاة توفيت بعد شهرين فقط. حصلت 

عىل الطالق، وما زلت أعاين من مشاكل مع زوجي. أنا مريضة جداً )…(. كرهت الحمل والزواج. أمتنى لو مل أتزوج قَّط. أمتنى لو أعود إىل املدرسة )...(«.

وكشفت الروايات أيضاً أن الزواج كثرياً ما يجري ترتيبه بسعة أكرب من املعتاد، ولرجال مجهولني، من دون إجراء بعض عمليات الفحص املعتادة التي قد 

تحدث عادة؛ مام قد يعرّض الفتيات لخطر إضايّف من سوء املعاملة والعنف.

»كنت أبلغ 15 عاماً عندما تزوجت. مل تكن هناك فرتة خطوبة، ومل نقم حفل زفاف. كنا متزوجني خالل أربعة أيام فقط. بدأت املشاكل عىل الفور. عشت 

معه ملدة 20 يوماً فقط. كان يرضبني، وأراد أن يرسلني إىل تركيا، وأن أعمل كراقصة، وأن يأخذين بعيداً عن والدي. يف أحد األيام، وعند الساعة 11 مساء، 

هربت منه. ساعدين األشخاص الذين أعرفهم عىل الوصول من حيث أقيم إىل قرية والدي. ثم ساعدين والدي يف الحصول عىل الطالق«.

ومن املسائل األخرى التي تناولها بعض املشاركني: االستغالل الجنيّس للفتيات تحت قناع الزواج. وكثرياً ما يشار إىل الزيجات املبنيّة عىل عقود قصرية 

األجل باعتبارها أمراً واقعاً. ويف حاالت كثرية، أعرب املستجيبون عن أّن ترتيبات الزواج هذه ال توفر أّي حامية طويلة األجل للفتيات وأرسهّن. فعىل سبيل 

املثال، روى رجل سوري غري متزوج ما ييل:

»أعرف عائلة لديها ثالثة أطفال. فتاتان وصبي. مل يتمكن من تسجيلهم يف أي مدرسة، لذلك أجرب ابنة واحدة عىل العمل. لكّنه أجرب ابنته األخرى عىل الزواج 

أكرث من مرة واحدة، ثّم الحصول عىل الطالق بعد كّل زواج من أجل جمع املهر. وقال إنها سوف تكون متزوجة ملدة 7 أيام كحد أقىص، وبعد ذلك سوف تحصل 

عىل الطالق. أنا أعرف شقيقها، قال يل إّن شقيقته تبلغ من العمر 17 عاماً. ومبا أن وضعهم املايّل رهيب، فإن األب يجرب ابنته عىل القيام بذلك. إنها وسيلة للحصول 

عىل املال«.

اإلستنتاجات
توضح النتائج أن عدداً ال يحىص من العوامل تسهم يف زواج األطفال بني الفتيات السوريات الالجئات يف لبنان؛ مبا يف ذلك الفقر، ونقص الفرص التعليمية، 

واألموراملتعلقة بالسالمة )ال سيام العنف الجنيس(، والتعرض للمضايقات. وباإلضافة إىل ذلك، أشارت البيانات إىل أّن بعض الفتيات يخرتن الزواج، أو 

يوافقن عليه يف سياق وضع الالجئ غري املستقّر، واملشّقة املاليّة الشديدة، وزيادة خطر العنف القائم عىل نوع الجنس، كوسيلة لدعم أرسهّن مع عدم 

وجود حرية تذكر يف االختيار بشأن حياتهّن.

إّن النتائج التي توّصلنا إليها، مبا يتعلق باألسباب الجذريّة املحتملة لزواج األطفال بني مجتمعات الالجئني السوريني يف لبنان، تتفق مع البحوث الحاليّة من 

سياقات أخرى. وذلك من حيث أّن الفقر، وعدم التحصيل العلمّي، واملحرّمات الثقافية ضد الجنس خارج إطار الزواج، والحاالت السياسية غري املستقرة، 

الفئات  العاّم لزواج األطفال يف مختلف  الرأي السلبّي  الرغم من  الزواج يف سّن مبكرة )Schlecht, 2016(. وعىل  انتشار  تعّد عوامل حيويّة يف زيادة 

املستهدفة، تؤكد بياناتنا أّن األمهات واآلباء ال يزالون يلجأون إليها كآلية للتأقلم.

ما تقّدمه هذه الدراسة، كمعرفة جديدة، هي اآلراء املفّصلة عن زواج األطفال بني مختلف املجموعات، وتسليط الضوء عىل وجهات النظر املفّصلة بشأن 

العوامل الكامنة وراء زواج األطفال. وكان املشاركون الذكور أكرث عرضة لتحديد زواج األطفال كاستجابة للظروف االقتصادية غري املؤاتية؛ يف حني أّن النساء 

أكرث ميالً لتعريفه كوسيلة للحامية من التحرش الجنيّس، أو كنتيجة لغياب التعليم الذي ال ميكن الوصول إليه. وتعكس هذه الفروق بني الجنسني املعايري 

االجتامعية الجنسية التي متيل أدواراً مقبولة للرجل واملرأة؛ حيث يحدد الرجل اجتامعياً ليكون املزّود االقتصادي لألرسة، يف حني أّن دور املرأة هو اجتامعياً 

االضطالع بدور اإلنجاب الذي يشمل تعليم األطفال وسالمتهم.

وهذه االختالفات، التي تم تحديدها عىل أساس نوع الجنس يف التصّورات املتعلقة بزواج األطفال، لها آثار هاّمة عىل الربمجة والسياسات يف املستقبل. 

فعىل سبيل املثال، قد تركّز االسرتاتيجيات الرامية إىل التصّدي لزواج األطفال املوجهة إىل األمهات عىل توفري التعليم اآلمن واملناسب، فضالً عن تحسني األمن 

للفتيات يف املجتمع )عىل سبيل املثال ضامن إمكانية انتقال الفتيات من البيت إىل املدرسة بأمان(. بالتوازي، ميكن أن يركز اآلباء املستهدفون عىل أنشطة 

داعمة للدخل ودورات التوعية لتفكيك األدوار الجندرية التي تحد و تضغط الرجال ايضاً )الدور اإلقتصادي و الحاميئ( و ذلك كوسيلة ملنع هذه املامرسة.

القيود والقوى
تواجه هذه الدراسة قيوداً عّدة. أوال، عىل الرغم من الجهود الكبرية التي بذلت لجمع الروايات من مجموعة واسعة من املشاركني قدر اإلمكان، كانت 
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العيّنة غري ممثلة؛ وبالتايل ال ميكن تعميم النتائج. وقد يكون عدد األرس األكرث تهميشاً أو املتنقلة أقل متثيالً، كام أّن الفتيات األقل من 13 سنة مل يتم 

تضمينهّن. ثانياً، يعّد رسد SenseMaker® قصرياً نسبياً، باملقارنة مع املقابالت النوعية األكرث تقليدية. كذلك، فإّن القصص املشرتكة قد تفتقر إىل التفاصيل 

والغنى التي تتيحها املقابالت املتعمقة. وأخرياً، قد يكون تفسري املشاركني لقصصهم املشرتكة مقيّداً بالتسميات املحّددة مسبقاً عىل الثنائيات والثالثيات 

والحجارة؛ عىل الرغم من أّن مراجعة السد تبنّي أن التسميات املختارة كانت ذات صلة كبرية بالعديد من التجارب املشرتكة.

الذي يحتوي عىل 1422 قصة جرى تقييمها بشكل ذايت، والتي تقدم  البارزة، مبا يف ذلك حجم العينة الكبري نسبياً  وهناك أيضا عدد من نقاط القوة 

نهج  واستخدام  املجتمع.  املتزوجني يف  املتزوجني وغري  الرجال  أمورهن، فضال عن  وأولياء  السوريات  الفتيات  من  النظر  واسعة من وجهات  مجموعة 

تخفيض  إىل  للمشاركني  الذايت  التفسري  أّدى  كذلك  اللبناين،  السياق  األطفال يف  زواج  رؤية جديدة عن وضع  أتاح  ونوعيّة(،  )كّميّة  املختلطة  األساليب 

التحيزات املتأصلة من قبل الباحثني. باإلضافة إىل ذلك، فإّن عدم وجود أسئلة مبارشة يف أداة البحث عن زواج األطفال أدى إىل فرز قصص عن زواج األطفال 
مبنية عىل تجارب املشاركني املتعددة، ووضعه يف سياق الحياة اليومية للفتيات السوريات وأرسهّن.

توصيات

عىل الرغم من أّن املشاركة الشاملة عىل مستوى املجتمع املحيّل مطلوبة 

من أجل تحقيق تقّدم هادف ومستدام نحو معالجة زواج األطفال، فإّن 

تحليلنا يشري إىل أّن تصميم االسرتاتيجيات وفق نهج أكرث دقة ونوعية قد 

يكون األكرث فاعلية.

زواج األطفال والتعليم

ومن األهمية مبا كان إبراز أهمية التعليم كوسيلة ملنع زواج األطفال، وال 

سيام يف السياقات اإلنسانية. وينبغي أن تركّز الربمجة بعد النزوح عىل 

الفتيات وأرسهّن، منذ بداية االستجابة  التي تستهدف  التوعية  حمالت 

كوسيلة ملنع زواج األطفال. عىل سبيل املثال، قد توفّر الحمالت معلومات 

عن بّوابات مختلفة تسمح لالجئني بتسجيل أطفالهم يف برامج التعليم 

لزيادة  كوسيلة  للفتيات  التعليم  يُصّنف  أن  أيضاً  املهم  ومن  الرسمّي. 

بل  أنفسهّن،  للفتيات  بالنسبة  فقط  ليس  املستقبل؛  املايّل يف  االستقرار 

أيضاً ألرسهّن، ألّن النتائج التي توصلنا إليها تشري إىل أّن هذا قد يرتدد 

صداه أكرث مع اآلباء.

واالستمرار  النظامّي  التعليم  إىل  الوصول  فيها  يتعّذر  التي  الحاالت  ويف 

فيه، ينبغي أن تنظر الربامج أيضاً يف خيارات التعليم غري النظامّي التي 

تتناسب مع احتياجات الفتيات املحّددة. وميكن تعميم هذه األنشطة، 

يف إطار األنشطة املوفّرة ضمن حيّز آمن للنساء والفتيات، أو املرتبطة 

بها، عىل النحو املقّدم يف إطار قسم الحامية.

زواج األطفال والحامية واألمن

مجموعات  يف  رئيسية  مسألة  واألمن  بالحامية  املتعلّقة  األمور  كانت 

عرب  والفتيات،  للنساء  األمن  زيادة  تشمل  أن  وميكن  كلّها.  املشرتكني 

التي  املستهدفة  املناطق  يف  سيام  وال  مستدامة،  آمنة  مساحات  إقامة 

تشهد معدالت مرتفعة من زواج األطفال. وينبغي للمراكز أن توفر حيزاً 

آمناً للفتيات لحضور مجموعة متنوعة من األنشطة التي تعوق دورات 

الحياتية،  املهارات  وبناء  االجتامعّي،  النفيّس  الدعم  ودورات  التوعية، 

وهي كلها مواد أساسية لتمكني الفتيات.

كام جرت مناقشة مسألة الحامية واألمن مبا يتعلّق بعوامل أخرى، مثل 

حاجة  وهناك  التنقل.  يف  الفتيات  وحرية  التعليم،  إىل  اآلمن  الوصول 

ماّسة إىل بذل جهود مشرتكة بني القطاعات، من أجل وضع اسرتاتيجيات 

الفريدة املتعلّقة بالسالمة، واألمن يف املجتمعات  مشرتكة تعالج األمور 

املحلية.

زواج األطفال واملوارد املالية

املجتمع  ألفراد  فرص  إىل خلق  التعليم، هناك حاجة  النظر عن  برصف 

برامج  املشاركة يف  أجل  من  والرجال عىل حّد سواء(،  )النساء  السورّي 

التقنية. وهذه الربامج مهمة لبناء القدرات،  التدريب املهنّي واملهارات 

وإرشاك األقران، وخلق شعور باالنتامء؛ يف الوقت الذي توفر فيه أيضاً 

فرصة لتوليد الدخل. وكوسيلة ملنع زواج األطفال، ينبغي أن تكون هذه 

األنشطة مصممة لآلباء واألمهات املحتملة من العرائس. ومن املهّم يف 

معالجة أوجه عدم املساواة بني الجنسني، أاّل يقترص التمكني االقتصادّي 

عىل الرجال فقط؛ عىل الرغم من الضغط االجتامعّي الذي ميارس عىل 

أنشطة  ستستهدف  املثالية،  الناحية  ومن  مالياً.  األرسة  لتمكني  الرجل 

االستقالل  يف  يسهم  مام  الصغريات؛  الفتيات  أيضاً  االقتصادّي  التمكني 

املايّل.

التدخالت الشاملة مع الفتيات املتزوجات

مع  املتزوجات،  الفتيات  لدعم  إضافية  شاملة  تدخالت  تصميم  ينبغي 

الفهم غري  بسبب  تكون محدودة  ما  غالباً  الربامج  أّن هذه  إىل  اإلشارة 

من  مستمّدة  أدلّة  إىل  الربامج  تستند  أن  وينبغي  الحتياجاتهن.  الكايف 

الفتيات؛ مام يزيد من استعدادهّن والتزامهّن  املنتظمة مع  املشاورات 

بالوصول إىل األنشطة والخدمات. وقد تشمل التدخالت املقرتحة ما ييل: 

 ، مناسبة  قانونية  وخدمات   ، األرسة  لتنظيم  مناسبة  وخدمات  التعليم 

ومشاورة ميسورة لتسجيل الزواج، وتسجيل الوالدات الجديدة والطالق، 

فضالً عن الخدمات الشاملة للعنف القائم عىل النوع اإلجتامعّي، مبا يف 

ذلك إدارة الحاالت، واإليواء، والدعم النفيّس اإلجتامعّي.
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ملّخص التوصيات
 

- الربمجة )قصرية إىل متوسطة املدى(.
- أنشطة الوقاية والتمكني مع الفتيات غري املتزوجات.  

-أنشطة الوقاية مع أرس الفتيات غري املتزوجات )التوعية، واملال مقابل اإليجار، واملال مقابل التعليم، والتدريب املهنّي لآلباء واألّمهات،     

واألنشطة املدرّة للّدخل، وما إىل ذلك(.  

- االستجابة الشاملة للفتيات املتزوجات:  

-  التثقيف والخدمات املتعلّقة  بتنظيم األرسة، مبا يف ذلك األبوة اإليجابية.  

-  التشاور والخدمات القانونية املتعلّقة بالزواج، وتسجيل املواليد والطالق.  

-  خدمات إدارة الحاالت املتعلّقة بالعنف القائم عىل نوع الجنس.  

خدمات اإليواء للعنف القائم عىل نوع الجنس، مبا يف ذلك العنف من الرشيك الحميم.   -  

- الهيكليّة واألطر الوطنية )عىل املدى الطويل(.
- اإلطار القانويّن:

الدعوة إىل تغيري السياسات لتحديد السّن القانونية املدنيّة الدنيا للزواج إىل 18 سنة.   -  

-  النظام التعليمي:

-  إقامة رشاكات مع املؤسسات التعليميّة لتنفيذ اسرتاتيجيات تشّجع عىل اإلبقاء عىل الفتيات يف املدارس.  

-  وضع املناهج الدراسية املتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية، والحقوق املتعلقة بالفتيات والفتيان املراهقني، التي تسلط الضوء    

عىل نتائج الزواج املبكر واملخاطر املرتبطة بحمل املراهقات، وتعميمها.   

البحث والرصد:  -

تطوير نظام وطني لرصد البيانات املصّنفة لتتبّع اتجاهات الزواج وجمعها وإبالغ الربمجة عنها.  -  

البحوث التطبيقية لتحديد اسرتاتيجيات منع زواج األطفال األكرث فاعلية يف البيئات اإلنسانية مثل لبنان.  -  



15

املراجع :

Adhikari, R. K. (2003). Early marriage and childbearing: risks and consequences. Retrieved from: http://
www.popline.org/node/233254.

Alsaba, K., & Kapilashrami, A. (2016). Understanding women’s experience of violence and the political 
economy of gender in conflict: the case of Syria. Reproductive health matters, 24(47), 5-17.

Amnesty International Canada. (2013). Early marriage and harassment of Syrian refugee women and girls 
in Jordan. Retrieved from: http://www.amnesty.ca/blog/early-marriage-and-harassment-of-syrian-refu-
gee-women-and-girls-in-jordan.

Anani, G. (2013). Dimensions of gender-based violence against Syrian refugees in Lebanon. Forced Migra-
tion Review, (44), 75.

Bakhache, N., Michael, S., Roupetz, S., Garbern, S., Bergquist, H., Davison, C., & Bartels, S. (2017). Implemen-
tation of a SenseMaker® research project among Syrian refugees in Lebanon. Global health action, 10(1), 
1362792.

Bartels, S. A., Michael, S., Roupetz, S., Garbern, S., Kilzar, L., Bergquist, H., ... & Bunting, A. (2018). Making 
sense of child, early and forced marriage among Syrian refugee girls: a mixed methods study in Lebanon. 
BMJ Global Health, 3(1), e000509.

Bartels, S., & Hamill, K. (2014). Running Out of Time: Survival of Syrian Refugee Children in Lebanon. 
FXB Center for Health and Human Rights at Harvard University. Retrieved from: https://fxb.harvard.
edu/2014/01/13/fxb-report-survival-syrian-refugee-children-lebanon/

Bunting, A. (2005). Stages of development: marriage of girls and teens as an international human rights 
issue. Social & Legal Studies, 14(1), 17-38.

Cognitive Edge. (2017). Prompting Question Design – Cognitive Edge. Retrieved from: http://cogni-
tive-edge.com/basic-methods/prompting-question-design/

Erulkar, A. (2013). Adolescence lost: The realities of child marriage. Journal of Adolescent Health, 52(5), 
513-514.

Gebremedhin, S., & Betre, M. (2009). Level and differentials of fertility in Awassa town, Southern Ethiopia. 
African journal of reproductive health, 13(1), 93-112.

Girls Not Brides. (2017). Child Marriage Around the World. Retrieved from: http://www.girlsnotbrides.org/
where-does-it-happen/

Barbara, G., Collini, F., Cattaneo, C., Marasciuolo, L., Chiappa, L., Fedele, L., & Kustermann, A. (2017). Sexual 
violence and unwanted pregnancies in migrant women. The Lancet Global Health, 5(4), e396-e397.

Glinski, A. M., Sexton, M., & Meyers, L. (2015). The child, early, and forced marriage resource guide task or-
der. Washington DC: Banyan Global.

Glynn, J. R., Caraël, M., Auvert, B., Kahindo, M., Chege, J., Musonda, R., ...& Study Group on the Heterogeneity 
of HIV Epidemics in African Cities. (2001). Why do young women have a much higher prevalence of HIV 
than young men? A study in Kisumu, Kenya and Ndola, Zambia. Aids, 15, S51-S60.

Human Rights Watch. (2017). Lebanon: Pass Bill to End Child Marriage. Retrieved from: https://www.hrw.



16

org/news/2017/04/12/lebanon-pass-bill-end-child-marriage

Human Rights Watch. (2017). Syrian Country Summary 2016. Retrieved from: https://www.hrw.org/sites/
default/files/syria_1.pdf

Inter-Agency Standing Committee. (2002). Report of the Task Force on Protection from Sexual Exploitation 
and Abuse in Humanitarian Crises. Retrieved from: http://www.unicef.org/emergencies/files/IASCTFRe-
port.pdf

International Women’s Health Program. (2009). Obstetrical Fistula. Retrieved from: http://iwhp.sogc.org/
index.php?page=obstetric-fistula

Mensch, B. S., Bruce, J., & Greene, M. E. (1998). The uncharted passage: girls adolescence in the developing 
world. Population Council.  Retrieved from: http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/passage/passage.
pdf

Nasrullah, M., Muazzam, S., Bhutta, Z. A., & Raj, A. (2014). Girl child marriage and its effect on fertility in 
Pakistan: findings from Pakistan Demographic and Health Survey, 2006–2007. Maternal and child health 
journal, 18(3), 534-543.

Nour, N. M. (2006). Health consequences of child marriage in Africa. Emerging infectious diseases, 12(11), 
1644.

OHCHR. (1962). Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage. Retrieved from: http://
www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/MinimumAgeForMarriage.aspx

OHCHR. (1990). Convention on the Rights of the Child. Retrieved from: http://www.ohchr.org/en/profes-
sionalinterest/pages/crc.aspx

Paolo, V., Chiara, G., Christina, W., Kerren, H., Marc, P., & Marco, S. (2016). The Welfare of Syrian Refugees: Evi-
dence from Jordan and Lebanon. World Bank Group and UNHCR, Washington. Retrieved from: http://www.
worldbank.org/en/news/feature/2015/12/16/welfare-syrian-refugees-evidence-from-jordan-lebanon

Patton, G. C., Coffey, C., Sawyer, S. M., Viner, R. M., Haller, D. M., Bose, K., ... & Mathers, C. D. (2009). Global pat-
terns of mortality in young people: a systematic analysis of population health data. The lancet, 374(9693), 
881-892.

Piscitelli, V., Iadicicco, A., De Angelis, D., Porta, D., & Cattaneo, C. (2016). Italy’s battle to identify dead mi-
grants. The Lancet Global Health, 4(8), e512-e513.

Raj A. When the mother is a child: the impact of child marriage on the health and human rights of girls. 
Arch Dis Child. 2010;95(11):931–5.

Raj, A., Saggurti, N., Balaiah, D., & Silverman, J. G. (2009). Prevalence of child marriage and its effect on fer-
tility and fertility-control outcomes of young women in India: a cross-sectional, observational study. The 
Lancet, 373(9678), 1883-1889.

Sahbani, S., Al-Khateeb, M., & Hikmat, R. (2016). Early marriage and pregnancy among Syrian adolescent 
girls in Jordan; do they have a choice? Pathogens and global health, 110(6), 217.

Save the Children. (2014). Too Young to Wed - The growing problem of child marriage among Syrian girls in 
Jordan. Retrieved from: http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2e-
ba74a%7D/TOO_YOUNG_TO_WED_REPORT_0714.PDF



17

Schlecht J. Women’s Refugee Commission: A Girl No More: The Changing Norms of Child Marriage in Con-
flict  http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Changing-Norms-of-Child-Marriage-in-Con-
flict.pdf 
SenseGuide. (2016). What is SenseMaker. Retrieved from: https://senseguide.nl/what-is-sensemaker/

Sexual Rights Initiative. (2013). Analysis of the Language of Child Early and Forced Marriages. Retrieved 
from: http://www.sexualrightsinitiative.com/wp-content/uploads/SRI-Analysis-of-the-Language-of-
Child-Early-and-Forced-Marriages-Sep2013.pdf

The World Bank. (2015). Syrian refugees living in Jordan and Lebanon: young, female, at risk. Retrieved from: 
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/12/16/syrian-refugees-living-in-jordan-and-leb-
anon-caught-in-poverty-trap

Thomson Reuters Foundation. (2014). Protecting the Girl Child legal annex Using the Law to End Child, 
Early and Forced Marriage and Related Human Rights Violations. Retrieved from: http://www.trust.org/
contentAsset/raw-data/ffe4a0de-2934-47f9-9150-24321388c29c/file

UNFPA. (2012). Marrying Too Young: End Child Marriage. Retrieved from: https://www.unfpa.org/sites/de-
fault/files/pub-pdf/MarryingTooYoung.pdf

UNFPA. (2017). New study finds child marriage rising among most vulnerable Syrian refugees. Retrieved 
from: http://www.unfpa.org/news/new-study-finds-child-marriage-rising-among-most-vulnerable-syri-
an-refugees

UNHCR. (2011). Driven by Desperation Transactional Sex as a Survival Strategy in Port-au-Prince. Retrieved 
from: http://www.urd.org/IMG/pdf/SGBV-UNHCR-report2_FINAL.pdf

UNHCR. (2016). Syria conflict at 5 years: the biggest refugee and displacement crisis of our time demands 
a huge surge in solidarity. Retrieved from: http://www.unhcr.org/afr/news/press/2016/3/56e6e3249/syr-
ia-conflict-5-years-biggest-refugee-displacement-crisis-time-demands.html

UNHCR. (2017). Syria regional refugee response – Lebanon. Retrieved from: http://data.unhcr.org/syrian-
refugees/country.php?id=122

UNHCR, WFP, and UNICEF. (2015). Vulnerability assessment of Syrian refugees in Lebanon 2015 report. Re-
trieved from: http://docu ments.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp280798.pdf

UNICEF. (2001, September). We the children: Meeting the promises of the World Summit for Children. In 
Foro Mundial del Agua: Acciones Locales para un Reto Global, 4. UNICEF. Retrieved from: https://www.
unicef.org/publications/index_4443.html 

UNICEF. (2011). The State of the World’s Children 2011: Adolescence-an Age of Opportunity. UNICEF. . Re-
trieved from: https://www.unicef.org/sowc2011/fullreport.php

UNICEF. (2014). Under Siege: The devastating impact on children of three years of conflict in Syria. Re-
trieved from: https://www.unicef.org/publications/index_72815.html



 ، ي
، بناية نجار، الطابق الأر�ن ي

فرن الشباك، القطاع٥، ٥١ شارع البستا�ن
وت، لبنان يد: 048-50 ب�ي صندوق ال�ب

هاتف: 961+ 1 28 38 20/1 | 961+ 70 28 38 20
abaad@abaadmena.org www.abaadmena.org

      /abaadmena


