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المقدمة:
إحتمت حقوق الطفل حي از ىاما في مسيرة اإلتفاقيات والمواثيق الدولية حيث ظيرت فكرة إحداث
منظمة عالمية لحماية الطفولة عام  ، 9191من ثم تم إستحداث لجنة لحماية الطفولة عام
. 9191
فيما بعد إعتمدت عصبة األمم إعالن جنيف لحقوق الطفل عام  ، 9191ليصار إلى
تأسيس اليونيسف عام  9111وذلك قبل إصدار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام 8998
ليتم إعالن حقوق الطفل عام  8999والسنة العالمية لحقوق الطفل عام  8976ليتمثل اإلنجاز
األىم بصدور إتفاقية حقوق الطفل عام  8989وبصدور القرار رقم  806\95الخاص بالطفمة
عام . 8997
بالرغم من ىذا اإلىتمام بقضايا الطفل وعمى الرغم من إصدار العديد من اإلتفاقيات الناظمة
لحقوق اإلنسان  ،وعقد الكثير من المؤتمرات الدولية اليادفة لتعزيز واحترام ىذه الحقوق ،
فما زالت الطفالت ضحايا صامتات ال يدري أحد بين عرضة لمعنف واإليذاء واالستغالل
....خاصة وان بعض األنظمة القانونية ال تتصدى بشكل مناسب لمسألة ضعف البنات وال
تعمل عمى توفير الحماية لين .
إن التمييز ضد الطفمة واىماليا  ،يمكن أن يؤديا إلى بدء سقوطيا في دوامة الحرمان من
االندماج في التيار االجتماعي الرئيسي  ،واالنعزال عنو مدى الحياة .
إن التمييز ضد الطفمة وانتياك حقوقيا  ،يفضيان في أحيان كثيرة إلى الحد من فرص حصول
البنات عمى التعميم والتغذية والرعاية الصحية البدنية والعقمية  ،والى تمتعين بقدر أقل مما
يتمتع بو الصبية من الحقوق ،والفرص  ،والمزايا في مرحمتي الطفولة والمراىقة وتعرضين
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كثي ار ألشكال شتى من االستغالل الثقافي واالجتماعي والجنسي واالقتصادي ولمعنف
والممارسات الضارة
إن أخطر ىذه الممارسات ىي التزويج المبكر الذي أضحى يعتبر ظاهرة منتشرة فً العالم
العربً و بشكل ملحوظ أصبح لضٌة ٌتباحثها المجتمع بفعل إزدٌادها .
فمد كان من الطبٌعً أن تزؾ الفتاة بعد بلوؼها مباشرة أو عندما تصل لسن الخامسة عشر فؤلصى
حد لعرٌسها الذي ال ٌتجاوز  20من عمره ,و بما أن الفتاة فً هذا العمر ال تملن المدرة على إعطا ء
أٌة موافمة أي بمعنى آخر التصرؾ فً حٌاة فتاة دون علمها ٌمثل عنفا ٌرتكز علىإحدى انتهاكات
حموق االنسان األكثر خطورة.
تعددت اآلفات فً مجتمعاتنا العربٌة و كثرت العادات السٌبة وبدأ المجتمع بإتباع تمالٌد ٌعتبرون بؤنها
الصواب ،بحٌث أصبح الكثٌرٌن ٌتبعون هذا المنطلك.
كثرت األسباب ،ازداد الطالق واالنفصاالت ومازال األهل ٌمومون بتزوٌج بناتهم لبل أن ٌبلؽن السن
المسموح به.
سٌستعرض البحث أسباب تزوٌج الماصرات وأهم نتابجه وتؤثٌره على الصعٌد الجسدي ،النفسً،
اإلجتماعً ،العملً ،المعرفً والعاطفً والصحً ،إضافة للتعرؾ على سن التزوٌج فً اإلطار
الدولً وفً الموانٌن المحلٌة .

تعرٌف
"زواج األطفال" هو الزواج الذي ٌكون فٌه أحد الطرفٌن على األلل طفال .ووفما التفالٌة حموق
الطفل ،فإن الطفل هو "كل إنسان لم ٌتجاوز الثامنة عشرة ،ما لم ٌبلػ سن الرشد لبل ذلن بموجب
المانون المنطبك علٌه" .ولد دعت لجنة حموق الطفل الدول األطراؾ إلى مراجعة سن الرشد إذا كان
محددا فً ألل من  18سنة.
أما الزواج المسري فهو أي زواج ٌحدث دون موافمة أحد الطرفٌن أو الطرفٌن معا موافمة تامة وحرة
و/أو حٌن ال تكون لدى أحد الطرفٌن أو الطرفٌن معا المدرة على إنهاء الزواج أو االنفصال ،ألسباب
منها اإلكراه أو الضؽط االجتماعً أو األسري الشدٌد.
بداٌة ما هً أسباب ظاهرة التزوٌج المبكر ؟
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الوضع اإللتصادي السٌا :الذي ٌكون مبررا فً أحٌان كثٌرة لألهل لمرار التزوٌج مبكرا
للفتاة واالؼراأت المالٌة لجهة إعتبار الزواج المبكر صفمة رابحة ،ألن فً بعض المجتمعات
ٌفرض آباء الفتاة مهراهما.
الذهنٌة التملٌدٌة المزروعة فً مجتمعنا التً ترسم معاٌٌر محددة للزواج لجهة السن وحصره
بالسن المبكر.
الرأي الؽالب فً المجتمعات العربٌة أن الزواج من سن مبكرة هو اإلنجاز األهم ألي فتاة
نتٌجة إنتشار مفاهٌم السترة والعنوسة.
تزوٌج الماصرات ٌإمن شرؾ العابلة ألن التؤخٌر به ٌشكل عارا للعابلة وٌوسٌا إلى سمعتها
ووضعٌتها اإلجتماعٌة.
الدور النمطً للمرأة فً المجتمع كربة منزل وأسرة وعلٌها أن تولً هذا الدور مبكرا ضمانة
لنجاحه وتمٌزها عن الرجل وشن فً لدوراتها فهً فمط وجدت لتكون زوجة وأم ألوالدها
ولٌست عنصرا ناجحا من المجتمع وكٌانا مستمال مثلها مثل الرجل.
ٌفضل البعض الزواج بولت مبكر إلنجاب مبكرا بحٌث تكون أعمارهم لرٌبة إلى اعمار
ابنابهم ولكن لٌس بالضرورة التمٌد بهذه الفكرة التً تعتبر من األمور التملٌدٌة.

آثار التزوٌج المبكر
إن التزويج المبكر يمثل تميي از ضد الطفمة ويشكل إنتهاكا ألبطط القوو الت يوتض
تمتع الفتاة بها ،وله تأثيرات طيئة متعددة تطال مختمف جوانب قياة الطفمة .
لد تكون آثار ممارسة تزوٌج األطفال على إعمال حموق الفتٌات والنساء وتمتعهن بحمولهن آثارا
واسعة النطاق .ولد تنطوي على فوارق كبٌرة فً السن والسلطة بٌن عروس وزوجها ،مما ٌموض
لدرات الفتٌات والشابات على معالجة األمور واستماللٌتهن .وفً هذا السٌاق ،ؼالبا ما تتعرض
الفتٌات والشابات للعنؾ البدنً والنفسً وااللتصادي والجنسً ،ولٌود على حركتهن .ولد تعانً
النساء والفتٌات فً حاالت تزوٌج األطفال ظروفا زوجٌة تنطبك علٌها "التعارٌؾ المانونٌة الدولٌة
للرق والممارسات الشبٌهة بالرق" بما فٌها الزواج االستعبادي ،واالسترلاق الجنسً ،واسترلاق
سخرة ،و"ٌبدو أن نسبة كبٌرة على األرجح من حاالت تزوٌج
األطفال ،واالتجار باألطفال ،وال ّ
األطفال تشكل أسوأ أشكال عمل األطفال حسب التعرٌؾ الوارد فً اتفالٌة منظمة العمل الدولٌة رلم
 182لعام ."1999
وفً أؼلب األحٌان ،تتعرض الفتٌات والشابات اللواتً ٌعترضن ،أو ٌ ّ
ُظن أنهن ٌعترضن ،على
موازٌن الموى داخل األسرة لعوالب وخٌمة ،بما فً ذلن الجرابم المرتكبة باسم "الشرؾ" وؼٌرها
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من أشكال العنؾ .ولد وجهت الممثلة الخاصة لألمٌن العام المعنٌة بالعنؾ ضد األطفال االنتباه إلى
ُعرض بها تزوٌج األطفال الفتٌات للعنؾ واالعتداء.
الطرٌمة التً ٌ ِ ّ
وتمترن ممارسة تزوٌج األطفال والزواج المبكر والزواج المسري بمجموعة من الحصابل الصحٌة
واالجتماعٌة السٌبة وؼٌرها من النتابج السلبٌة .وعلى وجه التحدٌد ،من الشابع فً حاالت تزوٌج
األطفال حدوث الحمل المبكر والمتكرر واإلرؼام على إبماء الحمل .وهذه أمور ترتبط ارتباطا وثٌما
بارتفاع معدالت مراضة ووفٌات األمهات والرضع ،وٌمكن أن تإثر تؤثٌرا ضارا فً صحة الفتٌات
الجنسٌة واإلنجابٌة .وفً الوالع ،تشكل "المضاعفات المرتبطة بالحمل السبب الربٌسً للوفاة بٌن
بضعؾ نسبة وفاة النساء اللواتً بلؽن العشرٌنات من عمرهن".
الشابات ،مع احتمال وفاة الفتٌات ِ
وفً أؼلب األحٌان ال ت ُ َم َّكن الفتٌات والنساء اللواتً ٌتعرضن لممارسة تزوٌج األطفال من اتخاذ
لرارات بشؤن صحتهن الجنسٌة واإلنجابٌة ،أو ال ٌمتلكن معلومات فً هذا الصدد ،مما ٌموض
لدرتهن على التصدّي لجملة أمور منها اتخاذ لرارات بشؤن عدد أطفالهن والفترات الفاصلة بٌن
الوالدات والتفاوض بشؤن استخدام موانع الحمل ،وٌعرضهن بشكل كبٌر لخطر اإلصابة باألمراض
المنمولة جنسٌا وبفٌروس نمص المناعة البشري.
وهنان إلرار أٌضا بؤن تزوٌج األطفال والحمل المبكر هما عمبتان أساسٌتان تحوالن دون ضمان
فرص التعلٌم والعمل وؼٌرها من الفرص االلتصادٌة للفتٌات والشابات .وؼالبا ما تُثنى الفتٌات عن
الذهاب إلى المدرسة عندما ٌتزوجن أو لد ٌُطردن من المدرسة عندما ٌصبحن حوامل وٌُعاملن كنساء
بالؽات بؽض النظر عن أعمارهن .ولد أظهرت األبحاث التً أجرتها منظمة الخطة الدولٌة فً كٌنٌا،
على سبٌل المثال ،أن  84.2فً المابة من الفتٌات اللواتً تزوجن صرحن بؤنه لم ٌعد لدٌهن الولت
للتمتع بالتعلٌم بسبب مسإولٌاتهن الجدٌدة كفتٌات متزوجات(.)1

.I

بالنسبة للنتائج اإلجتماعٌة:
ٌرمً تزوٌج الماصرات األطفال فً الضٌك وسٌطلب عدد ال ٌحصى منهم المساعدة إذا كانوا
ٌعتمدون أنهم ٌستطٌعون اٌجادهمٌ.إثر بشكل كبٌر على الفتٌات والفتٌان فً منظور لانونً
ثالثة لضاٌا هامة:
 إبعاد الطفولة والمرهمة ،وتنالص الحرٌة الشخصٌة ألن فً هذه الحالة الفتاة لم تموم
بنفسها وبكامل ارادتها بإختٌار شرٌن حٌاتها ،كانت ارادتها مسلوبة.
 وكما ٌإدي إلى الحرمان من الحك فً العمل ،ما ٌساهم فً تؤخر التنمٌة وتعطٌل فبة
بشرٌة كبٌرة عن المساهمة فً بناء المجتمع ،وإن عدم اإلستماللٌة اإللتصادٌة ٌجعل
اإلنسان فً وضعٌة تابعة عاجزة عن إتخاذ أي لرارات مصٌرٌة وهذا الحرمان له
انعكاسات سلبٌة على المجتمع.
( ،Plan Kenya, 2012, “Because I am a Girl: Country Report” )1ص.8 .
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ٌ إدي إلى الحرمان من الحك فً النمو نتٌجة إنتهان الحك فً التعلٌم والترفٌه واللعب.
ٌ إدي إلى الحرمان من الحك فً التعلم وهو حك أساسً له فً بناء شخصٌة الفرد
ونموها كما ٌساهم فً تمدم المجتمع وتطوره وكما أن هذا الحرمان ٌعكس سلبٌا على
المجتمع فٌما ٌنص زٌادة نسبة األمٌة والثمافة والمعرفة فً المجتمع.

بالنسبة إلى النتائج الصحٌة وأثره على النمو الجسدي:
إن تزوٌج الماصرات فً ٌلمً على الفتٌات وتحدٌدا على أجسامهن عببا إضافٌا نتٌجة الحامل.
ٌإدي الوحم والحمل إلى إحداث تؽٌرات فٌزٌولوجٌة وهرمونٌة فً جسد الصؽٌرة ،تعثر
عملٌة النمو وتإثر على الصحة العامة على المدى المتوسط والطوٌل حٌث تحدث هذه
التؽٌرات فٌا أشد الحاجة إلى اإلهتمام بصحتها وؼذابها ،وتإدي إلى النمص فً الصحة
الجنسٌة وحظوظ التربٌة كما أن لتزوٌج الماصرات أثرا على سالمات األسر والمجتمع عامة.
المبكرٌن:
وتشمل األخطار المرتبطة بالحمل والوالدة
ٍ





إزدٌاد نسبة الوفاة،
إزدٌاد نسبة الوالدة لبل األوان،
المضاعفات أثناء الوالدة،
نمصان وزن المولود الجدٌد وإرتفاع إحتمال عدم نجاته.

وفً العالم كله الحمل هو السبب األساسً للوفاة لدى الفتٌات بٌن ٘ٔ و  ٔ١سنة تبلػ نسبة الوفٌات
أثناء متوالٌات الحمل ٕٓ %إلى ٕٓٓ ٪وهً أكثر إرتفاعا ممارنة بالنساء وبٌن ٕٓ و ٕٗ سنة وهً
مرتفعة بخمسة أضعؾ بالنسبة للفتٌات البالؽة من العمر أكل من ٘ٔ سنة ممارنة مع فتاة من ٘ٔسنة.
أما أسباب الوفاة فهً النٌزؾ ( مباشرة بعد الوالدة) ،تشنج الحمل وما لبل تشنج الحمل وعوابك
التخلٌص  ،واإلجهاض المتعمد الممارس فً وسط ؼٌر طبً.
و تزوٌج الماصرات ٌإدي أٌضا إلى إنتهان الحك بالكرامة اإلنسانٌة ،فزواج الطفلة ٌجعلها أكثر
عرضة للعنؾ الزوجً وألل لدرة على مواجهته بسبب للة الوعً والنضج.
كما أنه نوع من اإلكراه دون الرضا الكامل للفتاة هذا ٌإدي إلى الحرمان من إتخاذ المرار السلٌم
بشؤن المستمبل بالمبول /الرفض.

8

وٌجدر اإلشارة إلى أن له تؤثٌر مستمبلً على العاللات األسرٌة لناحٌة إحتمال ولوع اىلتلن نتٌجة
تعدد المشاكل األسرٌة الناجمة عن عدم نضج ووعً الفتاة أونتٌجة للفرق الكبٌر فً السن بٌن الرجل
والفتاة أو إحتمال حدوث الخٌانة الزوجٌة.

العوامل التً تساهم فً ممارسة تزوٌج األطفال
تبٌن األدلة العملٌة أن الفمر وانعدام األمن سبب من األسباب الجذرٌة لممارسة تزوٌج األطفال .وعلى
الرؼم من التراجع العام فً نسبة تزوٌج
الطفالت على مدى  30سنة الماضٌة ،ما زال
تزوٌج األطفال شابعا فً المناطك الرٌفٌة وفً
أوساط المجتمعات المحلٌة األشد فمرا .وفً
العدٌد من المجتمعات المحلٌة ،ؼالبا ما ٌُعتبر
الزواج وسٌلة لضمان الكفاؾ االلتصادي
للفتٌات والنساء اللواتً لٌست لدٌهن إمكانٌة
الوصول بشكل مستمل إلى الموارد المنتجة
واللواتً ٌعشن فً حاالت فمر مدلع .ولد
ٌكون لتزوٌج األطفال مزاٌا التصادٌة أٌضا،
من لبٌل مهر ألل للعرابس األصؽر سنا.
وٌمكن أن توافك األسر على زواج مإلت لبناتهن ممابل مكسب مالً ،وهو ما ٌعرؾ أٌضا باسم
"الزواج التعالدي" .ولد ٌشجع الفمر أٌضا النساء على الزواج من رعاٌا أجانب بؽٌة األمن المالً،
وهذه ممارسة تزٌد من فرص االتجار بالنساء .وتظهر األبحاث أنه فً عدد محدود من البلدان،
تجري ممارسة تزوٌج األطفال فً األسر الؽنٌة أٌضا ،حٌث تُعتبر هذه الممارسة وسٌلة للمحافظة
على الثروة فٌما بٌن األسر التً تنتمً إلى الطبمة االجتماعٌة وااللتصادٌة نفسها.
وترتبط ممارسة تزوٌج األطفال ارتباطا لوٌا بالفتٌات اللواتً لٌس لهن من التعلٌم النظامً إال الملٌل
أو أنهن لم ٌحصلن علٌه بالمرة .وتشٌر منظمة الخطة الدولٌة فً مصر ،على سبٌل المثال ،إلى أن
تردي نوعٌة المدارس ،واالكتظاظ ،والمدرسٌن ؼٌر المإهلٌن ،والعنؾ الجنسانً هً أمور ؼالبا ما
تزٌد من إمكانٌة استمرار الزواج المبكر كخٌار بدٌل للعدٌد من الفتٌات.
وفً سٌالات عدٌدة تُش َّجع األسر على تزوٌج أطفالها فً سن مبكرة ألن ذلن هو الممارسة الثمافٌة
الممبولة .وفً نٌبال ،على سبٌل المثال ،بٌنت دراسة أجرتها الٌونٌسٌؾ فً عام  2013أن ثالثة
أسباب من األسباب الخمسة الربٌسٌة التً لدمها من استمزجت آراإهم فٌما ٌخص الزواج لبل بلوغ
 18سنة من العمر هً الضؽط االجتماعً ،والثمافة و"كون ذلن طبٌعٌا  -فالجمٌع ٌفعله" .وتشٌر
منظمة الخطة الدولٌة أٌضا إلى أن لرارات اآلباء المتعلمة بتزوٌج بناتهم فً سن مبكرة ؼالبا ما تكون
بدافع اآلراء النمطٌة عن الحٌاة الجنسٌة للمرأة وعن دور المرأة فً المجتمع .وفً ظل هذه
9

الظروؾٌ ،عتبر الزواج وسٌلة لحماٌة الفتٌات من خطر العنؾ الجنسً ،أو لمنع العاللات السابمة
للزواج واحتمال المساس بشرؾ األسرة ،أو لتجنب انتماد الفتٌات األكبر سنا وؼٌر المتزوجات بؤنهن
ؼٌر شرٌفات ،أو الستعادة شرؾ األسرة فً حاالت العنؾ الجنسً أو للتستر على مٌل جنسً حمٌمً
أو متصور.
وتتفالم أٌضا ممارسة تزوٌج األطفال بالنسبة للفتٌات عندما تندلع النزاعات واألزمات اإلنسانٌة،
ٌعرض خطر الفمر جراء انعدام األمن المالً وخطر العنؾ الجنسً الفتٌات لهذه الممارسة
حٌث ِ ّ
بشكل أكبر .ومن األمثلة فً هذا الصدد ،تشٌر تمارٌر لجنة التحمٌك الدولٌة المستملة عن الجمهورٌة
ّ
سٌكن فً وضع أأمن
العربٌة السورٌة إلى تزاٌد ممارسة تزوٌج األطفال ،ألن األسر تشعر بؤن بناتها
إذا تزوجن.
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اإلطار الدولً
تظهر المعلومات الواردة من أجل إعداد هذا التمرٌر تباٌنا واسعا فً انتشار ممارسة تزوٌج األطفال
والزواج المبكر والزواج المسري فٌما بٌن البلدان وداخلها .وهً ممارسة تإثر سلبا فً حموق
الفتٌات والفتٌان والرجال والنساء .لكن هذه الممارسة تإثر تؤثٌرا سلبٌا كبٌرا فً النساء والفتٌات.
وتفٌد تمدٌرات منظمة األمم المتحدة للطفولة (الٌونٌسٌؾ) بؤنه فً عام  ،2012بلػ عدد النساء
اللواتً تزوجن أو ارتبطن لبل بلوؼهن سن الثامنة عشرة حوالً  400ملٌون امرأة تتراوح
أعمارهن ما بٌن  20و 49سنة فً جمٌع أنحاء العالم (أي  41فً المابة من مجموع النساء فً تلن
( )
الفبة العمرٌة)  . 2وحسب صندوق األمم المتحدة للسكانٌ ،بلػ معدل زواج الفتٌات لبل بلوغ سن
الثامنة عشرة فً البلدان النامٌة (ؼٌر الصٌن) فتاة واحدة من بٌن ثالث فتٌات ،ومعظمهن ال ٌحظٌن
إال بمستوى محدود من التعلٌم وٌعشن فً مناطك رٌفٌة وفً فمر مدلع.

الحق فً عقد الزواج بموافقة حرة وتامة
تكفل المعاهدات الدولٌة لحموق اإلنسان حك جمٌع األفراد فً عمد الزواج بموافمة كال الطرفٌن
موافمة حرة وتامة .وٌنص على هذا الحك العهد الدولً الخاص بالحموق المدنٌة والسٌاسٌة فً الفمرة
 3من المادة  23منه ،وكذلن العهد الدولً الخاص بالحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة فً
الفمرة  1من المادة  10منه .وتنص اتفالٌة الرضا بالزواج ،والحد األدنى لسن الزواج ،وتسجٌل
عمود الزواج فً المادة  1منها على وجوب أن ٌعرب الطرفان شخصٌا على هذه الموافمة بحضور
سلطة مختصة .وت ُ ِلزم المادة  16من اتفالٌة المضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة الدول بؤن
تضمن ،على أساس المساواة بٌن الرجال والنساء ،من جملة أمور ،الحك نفسه فً حرٌة اختٌار
الزوج وعدم عمد الزواج إال بموافمة حرة وتامة .ولد شددت اللجنة
المعنٌة بالمضاء على التمٌٌز ضد المرأة ولجنة حموق الطفل معا على أهمٌة وضع ضمانات لانونٌة
إضافٌة لحماٌة حك جمٌع األفراد فً حرٌة عمد الزواج ،حتى فً حال تعدد النظم المانونٌة التً تشمل
الموانٌن العرفٌة والتشرٌعٌة معا .وٌنص أٌضا عدد من الصكون اإلللٌمٌة على أن عمد الزواج ال
ٌجوز إال بموافمة كال الطرفٌن موافمة حرة وتامة.
وت ُ ِلزم االتفالٌة التكمٌلٌة إلبطال الرق وتجارة الرلٌك واألعراؾ والممارسات الشبٌهة بالرق (االتفالٌة
التكمٌلٌة) الدول بؤن تتخذ جمٌع "التدابٌر التشرٌعٌة وؼٌر التشرٌعٌة المابلة للتنفٌذ العملً
والضرورٌة" إلبطال أو هجر األعراؾ والممارسات المختلفة التً ترلى إلى حد الزواج المسري،
( )2اليونيسييي ،
(أيلول/سبتمرب .)2102

”“Committing to Child Survival: A Promise Renewed, Progress Report

11

ومنها مثال الوعد بتزوٌج امرأة ،دون أن تملن حك الرفض ،بعد دفع مال لوالدٌها أو لألوصٌاء علٌها
أو لشخص آخر؛ وحك زوج أو أسرته أو لبٌلته فً التنازل عن زوجته لشخص آخر لماء ثمن أو ألي
سبب آخر؛ وجعل امرأة ،عند وفاة زوجها ،إرثا ٌنتمل إلى شخص آخر .ولد ٌصل الزواج المسري
فً ظروؾ معٌنة إلى حد الرق أو الممارسات الشبٌهة بالرق.

تزوٌج األطفال
تنص الفمرة  2من المادة  16من اتفالٌة المضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة على أن "ال
ٌكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر لانونً" .وٌحظر أٌضا المٌثاق األفرٌمً لحموق ورفاهٌة
الطفل تزوٌج األطفال وخطوبة الفتٌات والفتٌان وٌمضً باتخاذ تدابٌر تشرٌعٌة وؼٌرها من التدابٌر
لحماٌة حمولهم  .ولد أعربت لجنة حموق الطفل واللجنة المعنٌة بالمضاء على التمٌٌز ضد المرأة عن
الملك إزاء استمرار وجود ممارسة تزوٌج األطفال وأوصتا الدول األطراؾ بإنفاذ حظر تزوٌج
األطفال.
وأشارت لجنة حموق الطفل أٌضا إلى أنه ٌنبؽً اعتبار عدد من أحكام اتفالٌة حموق الطفل أحكاما
تنطبك على مسؤلة تزوٌج األطفال ،بما فً ذلن الفمرة  3من المادة  ،24التً تنص على أنه ٌنبؽً
للدول األطراؾ أن "تتخذ جمٌع التدابٌر الفعالة والمالبمة بؽٌة إلؽاء الممارسات التملٌدٌة التً تضر
وعرفت اللجنة المعنٌة بالمضاء على التمٌٌز ضد المرأة ولجنة مناهضة التعذٌب
بصحة األطفال".
َّ
أٌضا تزوٌج األطفال بؤنه ممارسة ضارة تإدي إلى إلحاق الضرر البدنً أو العملً أو الجنسً أو
المعاناة ،والتهدٌد بهذه األفعال ،وما ٌترتب عن ذلن من العوالب المصٌرة والطوٌلة األمد ،وتإثر سلبا
فً لدرة الضحاٌا على التمتع بكامل حمولهم  .وأوضحت الممررة الخاصة المعنٌة بمسؤلة بٌع األطفال
واستؽاللهم فً البؽاء والمواد اإلباحٌة بؤنه ٌمكن اعتبار تزوٌج األطفال بٌعا لألطفال ألؼراض
االستؽالل الجنسً ،مما ٌنتهن البروتوكول االختٌاري التفالٌة حموق الطفل بشؤن بٌع األطفال
واستؽالل األطفال فً البؽاء وفً المواد اإلباحٌة والمادة  35من اتفالٌة حموق الطفل.
ولد حددت الممررة الخاصة المعنٌة بؤشكال الرق المعاصرة روابط بٌن تزوٌج األطفال والرق،
وأشارت إلى أن الدول ملزمة بحظر الرق والمضاء علٌه باعتبار ذلن مبدأ من مبادئ المانون الدولً
األساسٌة وؼٌر المابلة للتمٌٌد  .ووفما للشبكة الدولٌة للمضاء على استؽالل األطفال فً البؽاء وفً
إنتاج المواد اإلباحٌة واالتجار بهم ألؼراض جنسٌةٌ ،مكن اعتبار تزوٌج األطفال والمراهمٌن دون
سن الثامنة عشرة فً ظروؾ معٌنة شكال من أشكال االستؽالل الجنسً التجاري عندما ٌستخدم
الطفل ألؼراض جنسٌة ممابل بضابع أو مدفوعات نمدٌة أو عٌنٌة.
وبممتضى المادة  16من اتفالٌة المضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة ،والمادتٌن  2و 3من
اتفالٌة الرضا بالزواج ،والحد األدنى لسن الزواج ،وتسجٌل عمود الزواج ،والمادة  2من االتفالٌة
التكمٌلٌة إلبطال الرق ،فإن الدول األطراؾ ملزمة باتخاذ تدابٌر تشرٌعٌة لتحدٌد الحد األدنى لسن
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الزواج .ولد أوصت اللجنة المعنٌة بالمضاء على التمٌٌز ضد المرأة ولجنة حموق الطفل بؤن تحذؾ
الدول األطراؾ االستثناءات المتعلمة بالحد األدنى لسن الزواج وتحدٌد الحد األدنى لسن زواج
الفتٌات والفتٌان ،بموافمة الوالدٌن أو بدونها ،فً  18سنة .وعلى ؼرار ذلن ،أوصت لجنة الحموق
االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة الدول برفع الحد األدنى لسن الزواج وجعله متساوٌا للفتٌان
والفتٌات.
وفً عام  ،2012أصدرت لجنة حموق الطفل واللجنة المعنٌة بالمضاء على التمٌٌز ضد المرأة ،مع
الممثلة الخاصة لألمٌن العام المعنٌة بالعنؾ ضد األطفال والفرٌك العامل المعنً بمسؤلة التمٌٌز ضد
المرأة فً المانون والممارسة ،إلى جانب أربعة مكلفٌن آخرٌن بوالٌات فً إطار اإلجراءات الخاصة،
بٌانا مشتركا ٌدعو الدول إلى رفع سن الزواج إلى  18سنة للفتٌات والفتٌان على حد سواء دون
استثناء ،مع توضٌح أنه ال ٌمكن تبرٌر ممارسة تزوٌج األطفال بؤي أسباب تملٌدٌة أو دٌنٌة أو ثمافٌة
أو التصادٌة.
ولد أوضحت اللجنة المعنٌة بحموق اإلنسان أنه ٌنبؽً تحدٌد سن الزواج فً سن كافٌة لتمكٌن كل من
الزوجٌن من اإلعراب بحرٌة عن موافمته الشخصٌة الكاملة وفما للشروط المنصوص علٌها فً
المانون ،وأنه ٌنبؽً للدول ضمان تمٌد الحد األدنى لسن الزواج بالمعاٌٌر الدولٌة ،واعتماد تدابٌر
فعالة لمنع تزوٌج الفتٌات فً سن مبكرة .واعترفت لجنة مناهضة التعذٌب بؤن تزوٌج األطفال لد
ٌشكل معاملة لاسٌة أو ال إنسانٌة أو مهٌنة ،ال سٌما إذا لم تحدد الحكومات حدا أدنى لسن الزواج ٌتمٌد
بالمعاٌٌر الدولٌة .وبالمثل ،ألزمت عدة صكون إللٌمٌة لحموق اإلنسان الدول باتخاذ تدابٌر تشرٌعٌة
وؼٌرها من التدابٌر لتحدٌد الحد األدنى لسن الزواج فً  18سنة.
وطلبت اللجنة المعنٌة بالمضاء على التمٌٌز ضد المرأة وؼٌرها من الهٌبات التعاهدٌة إلى الدول
تسجٌل الموالٌد وحاالت الزواج كوسٌلة لتسهٌل رصد سن الزواج ودعم التنفٌذ واإلنفاذ الفعالٌن
للموانٌن المتعلمة بالحد األدنى لسن الزواج .وللوفاء بهذا االلتزام ،ت ُ َحث الدول على إنشاء سجل مدنً
وطنً مجانً وشامل وفً المتناول لتسجٌل والدة جمٌع األطفال وضمان تسجٌل جمٌع حاالت
الزواج على ٌد سلطة مختصة.

الحق فً المساواة وعدم التمٌٌز
هنان اعتراؾ واسع النطاق حالٌا بؤن ممارسة تزوٌج األطفال والزواج المبكر والزواج المسري شكل
من أشكال التمٌٌز المابم على نوع الجنس الذي ٌإثر بشكل كبٌر فً النساء والفتٌات .وٌنص عدد من
الصكون الدولٌة لحموق اإلنسان على الحك فً المساواة وعدم التمٌٌز .ولد وصفت اللجنة المعنٌة
بالمضاء على التمٌٌز ضد المرأة ولجنة حموق الطفل ممارسة الزواج المسري وتزوٌج األطفال بؤنها
مظهر من مظاهر التمٌٌز ضد النساء والفتٌات ،وانتهان لحمولهن ،وعابك ٌحول دون تمتع الطفلة
بحمولها بشكل كامل .وأكدت اللجنتان أٌضا أن هذه الممارسة تستمر بسبب العادات الضارة
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المستحكمة والموالؾ التملٌدٌة التً تنطوي على تمٌٌز ضد المرأة أو تمنح المرأة أدوارا تخضعها
للرجل ،أو بسبب األدوار النمطٌة للمرأة فً المجتمع.

القسم الثانً :اإلطار المحلً
الوضع الحالً للتشرٌع اللبنانً فً إطار تزوٌج القاصرات
سنستعرض بادئ األمر للوضع الحالً للتشرٌعات الدٌنٌة فً لبنان فً إطار تزوٌج الماصرات المبكر
لننتمل بعد ذلن إلى بٌان الوضع الحالً للتشرٌعات المدنٌة فً لبنان فً هذا اإلطار؛ مع التنوٌه بعدم
وجود لانون مدنً مو َّحد لألحوال الشخصٌة فً لبنان .لٌس هنان ّ
سن زواج مثالٌّة متّفك علٌها بٌن
مجتمعات العالم ،بل ث ّمة اختالؾ فً ّ
سن الزواج على صعٌد البلد الواحد ،والسبب األساسً فً ذلن
طبٌعة المتؽٌّرات التً تختلؾ باختالؾ
الثمافات اإلنسانٌة ومفاهٌمها كشروط تتعلّك
بالنضج ال بد ّ من توافرها كً تكون الفتاة
مإ َّهلة للزواج .ال ٌكتسب ذلن األهمٌة نفسها
فً ك ّل المجتمعات .ففً المجتمع العربً
بوجه خاص تلعب المٌم الدٌنٌة واالجتماعٌة
دورا هاما فً ّ
حث األسرة على تزوٌج
بناتها فً أعمار مبكرة دون االكتراث
لشروط النضج البٌولوجً ،ث ّم أن التركٌز
على لٌم الشرؾ المتعلّمة بسلون األنثى
تجعل الزواج من وجهة نظر األسرة
والمجتمع بمثابة حصانة لها وضمان لمستمبلها.

الوضع الحالً للتشرٌعات الدٌنٌة فً لبنان فً إطار تزوٌج القاصرات
تتعدّد لوانٌن األحوال الشخصٌّة فً لبنان بتعدّد الطوابؾ ،وهو ٌحوي تحت مظلّته ثمانً عشرة
ّ
السن الدنٌا للزواج بحسب االنتماء الطابفً لطالب
طابفة لك ّل منها لانونها الخاص بها .وتختلؾ حدود
الزواج ،كما ٌختلؾ أٌضا الحدّ األدنى ّ
لسن الزواج للذكور واإلناث ضمن الطابفة الواحدة والمذهب
الواحد ،وبسبب خصوصٌّة األحوال الشخصٌة لدى كل طابفة .ولع ّل المفارلة تكمن فً اختالؾ ّ
سن
الزواج الدنٌا لدى كل طابفة دون بٌان سبب ذلن ،كما نالحظ أن بعض المضاة الشرعٌٌّن ّ
ٌنظمون
عمود تزوٌج الماصرات ٌبلؽن حوالً التسع سنوات ،فً حٌن ٌرفض بعض المضاة تنظٌم عمود إٌجار
ما دامت الفتاة ال تزال لاصرة .وٌتبٌّن نتٌجة لذلن أن المرأة بعامة – والماصرة بخاصة  -فً بالدنا
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تُعتبر ضحٌة الثمافة التملٌدٌة والتراث المتراكم اللذٌن ال ٌمتّان إلى الدٌن بصلة.
شرع للمضاء الدٌنً ،أو حتى تحت ذرٌعة ثبوت
ٌخولها ال ُم ّ
وتحت ستار السلطة التمدٌرٌة التً ّ
ّ
منهن ٌعدْن إلى
ٌتزوج عدد كبٌر من الماصرات اللبنانٌات فً الولت الراهن مبكرا .والعدٌد
الزوجٌة،
ّ
ّ
ّ
َّ
زواجهن السابك فً ؼالب
آبابهن بلمب أ ّمهات مطلمات ،وحتى بدون وثٌمة رسمٌة تثبت
منازل
ّ
األحٌان .إنه َجانب ُمظلم من حكاٌات متعدّدة تنتشر فً كثٌر من مدننا ولرانا لماصرا ٍ
انتزعهن
ت
الزواج من براءة الطفولة .وبالتالً ،فإن إذن الماضً بات ٌنمل الماصرة من تلمٌذة فً المرحلة
الدراسٌة إلى زوجة بمسإولٌات كبٌرة فً عابلتها الجدٌدة.

الفقرة األولى:
عند الطوائف اإلسالمٌّة
إن العامل الربٌسً الذي ٌمؾ وراء ظاهرة تزوٌج الماصرات هو انتشار تو ّجهات ثمافٌة تملٌدٌة مإٌّدة
ّ
ٌحث على مثل هذا الزواج .ومن هنا ٌبدأ الخلط بٌن مفهوم
للزواج ،حٌث ٌرى البعض أن اإلسالم
الزواج المبكر وبٌن تزوٌج الماصرات فً العالم العربً واإلسالمً على وجه التخصٌص .وإنه
باإلمكان أن ٌُطلك مصطلح "الزواج المبكر" على زواج الراشدة .ونشٌر إلى أن الزواج المبكر فً
ٌصوره البعض .كما أنه من
اإلسالم ،مع أنه مستحبّ ومبارن ،إالّ أنه لٌس واجبا كما
ّ
المعروؾ أن الشرع اإلسالمً ال ٌحدّد سنا معٌّنة للزواج ،سواء للفتاة أو للشاب ،بل ترن ذلن للعرؾ
االجتماعً واألدبً وفك ممتضى الحال والظروؾ التً ٌعٌشها الموم أو المجتمع.
وهنا استؽ ّل البعض الدٌن اإلسالمً فً تحلٌل الجرٌمة مستندٌن إلى أن اإلسالم لم ٌحدِّد سنا معٌّنة
للزواج ،ولكن ٌمتضً األخذ بعٌن االعتبار أن اإلسالم أورد مبدأ عاما مفاده أن األصل هو فً
المماصد ولٌس فً األلفاظ ،وفً حدٌث الرسول صلّى هللا علٌه وسلّم "ٌا معشر الشباب َمن استطاع
فلٌتزوج " ,والباءة هنا هً المدرة البدنٌة والمدرة المادٌّة .ففً تعرٌؾ الزواج المبكر فً
منكم الباءة
ّ
اإلسالمٌ ،تبٌّن كحمٌمة موضوعٌة َّ
أن لسالمة جسم المرأة وعملها دورا فعّاال فً تربٌة األطفال وتموٌم
شخصٌتهم .ولم ٌؽفل الدٌن اإلسالمً هذه الحمٌمة ،لذا نبّه الى ضرورة مراعاة عوامل السالمة من
العٌوب الجسمٌة والعملٌة لكال الزوجٌن .وأعطاهما الخٌار فً فسخ العمد ،فً ما لو تبٌن ّ
أن أحدهما
كان مصابا بعٌب جسمانً أو خلل عملً.
وإن المعنى الحمٌمً لتزوٌج الماصرات من الناحٌة الطبٌة والعلمٌة هو الزواج لبل البلوغ.
تتزوج لبل الثامنة عشرة بؤنها زواج مبكر ،فهذا ال ٌستند إلى لاعدة علمٌة أو
أما تسمٌة حالة َمن
ّ
تتحول فٌها من
لاعدة شرعٌة ،فؤمر الزواج مربوط بالبلوغ .والبلوغ عند الفتاة هو الفترة الزمنٌة التً
ّ
طفلة إلى بالؽة ،وخالل هذه الفترة ،تحدث تؽٌّرات فٌزٌولوجٌة وساٌكولوجٌة عدٌدة .والبلوغ لٌس
بحدث طارئ ،إنما هو فترة من الزمان لد تراوح ما بٌن سنتٌن وست سنوات.
ٌختلؾ ّ
سن الزواج لدى الطوابؾ اإلسالمٌّة بتعدّدها ومن دون بٌان األساس المانونً وال السبب
سن الزواج بٌن طابفة وأخرى .وإننا سنستعرض ّ
المإدّي إلى وجود اختالؾ فً ّ
سن الزواج
المنصوص علٌها لانونا لدى بعضها:
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.I

ٌنص لانون حموق العابلة  -لانون عثمانً  -صادر فًٕ٘  ٔ١ٔ١ / ٔٓ /فً المادة الرابعة
ّ
منه على اآلتً ٌُ":شترط ألن ٌكون الخاطب حابزا أهلٌة النكاح أن ٌُت ّم السنة الثامنة عشرة
والمخطوبة أن تُت ّم السنة السابعة عشرة من العمر" .مع التؤكٌد على أن هذا المانون ال ٌطبَّك
س ّن تشرٌعات وأحكام خاصة بالمذاهب
فعلٌا إالّ على المسلمٌن التابعٌن للمذاهب السنٌّة بعد َ
األخرى .كما ٌطبَّك هذا المانون على المذهب الجعفري بما ال ٌتعارض مع أحكام هذا المذهب
سندا للمادة ٕٕٗ من لانون المحاكم الشرعٌة الصادر بتارٌخ .ٔ١ٕٙ /١ / ٔٙ

.II

ٌنص لانون األحوال الشخصٌة للطابفة الدرزٌّة الصادر بتارٌخ ٕٗ  ٔ١ٗ١ /ٕ /فً المادة
ّ
األولى منه على اآلتًٌ" :حوز الخاطب على أهلٌة الزواج بإتمامه الثامنة عشرة والمخطوبة
بإتمامها السابعة عشرة من العمر ".

الفقرة الثانٌة:
عند الطوائف المسٌحٌّة
ٌختلؾ ّ
سن الزواج لدى الطوابؾ المسٌحٌّة بتعدّدها ومن دون بٌان األساس المانونً وال السبب
سن الزواج بٌن طابفة وأخرى .وإننا سنستعرض ّ
المإدّي إلى وجود اختالؾ فً ّ
سن الزواج
المنصوص علٌها لانونا لدى بعضها:
ٌنص لانون الزواج لدى الطوابؾ الشرلٌّة الكاثولٌكٌّة المثبت بإدارة البابا بٌّوس الثانً عشر
.i
ّ
الصادر فً  ٕٕ/ٕ/ٔ١ٗ١فً المانون  ٘١على اآلتً:
البند" :1ال ٌمدر الرجل أن ٌعمد زواجا صحٌحا لبل أن ٌُت ّم السنة السادسة عشرة من عمره ،وال
المرأة لبل أن تُت ّم الرابعة عشرة من عمرها".
السن المذكورة ،فلٌحرص مع ذلن رعاة النفوس أن ٌر ّ
ّ
ؼبوا
البند " :2وإن ص ّح الزواج المعمود بعد
ّ
السن التً ألؾ الناس فٌها عمده حسب العوابد المرعٌّة فً كل
عنه الشبّان والشابات إذا طلبوه لبل
بلد".
12
ٌنص لانون الزواج فً الطابفة الالتٌنٌة اللبنانٌة فً المادة ( 59ق )1067
.ii
ّ
البند االول " :الرجل  -لبل إتمام السنة السادسة عشرة من عمره  -واالمرأة كذلن لبل تمام الرابعة
عشرة من عمرها ال ٌمدران على أن ٌعمدا زواجا صحٌحا".
ّ
السن المذكورة  -فلٌعلن مع ذلن رعاة النفوس
البند الثانً " :وإن ٌكن صحٌحا الزواج المعمود بعد
ّ
السن التً ٌُعمد فٌها عادة الزواج حسب العوابد الجارٌة فً بلدهم".
بؤن ٌصدفوا عنه الشبان لبل
ٌنص لانون األحوال الشخصٌّة وأصول المحاكمات لدى بطرٌركٌة انطاكٌة وسابر المشرق
.iii
ّ
للروم األرثوذكس فً المادة  13على اآلتً:
"ٌُشترط لعمد الزواج ما ٌلً:
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أهلٌة طالبً الزواج ورضاهما إذا كانا راشدٌَْن .وٌُشترط الى رضى طالبً الزواج ،موافمة
األولٌاء فً حال كان أحدهما أو كالهما تحت والٌة.
بلوغ طالبً الزواج ّ
ً
سن الرشد على أنه ،وعند الضرورةٌ ،جوز عمد الزواج بٌن طالبَ ْ
الزواج إذا كانا مإ ّهلٌن شرط أالّ ٌكون طالب الزواج دون السابعة عشرة من العمر وطالبة
الزواج دون الخامسة عشرة ،مع مراعاة حال البنٌة والصحة ،وموافمة الولً وبإذن من
راعً األبرشٌة.
عدم وجود أي مانع من موانع الزواج المبٌَّنة فً الفصل الثانً من هذا الباب.
ان ٌكون احد طال َب ًْ الزواج أو كالهما أرثوذكسٌّا ،على أن ال ٌكون الثانً من دٌن آخر.
أن ٌستحصل طالبا الزواج على إذن مسبك من راعً األبرشٌة ،أو َمن ٌنتدبه وأن ٌس َّجل
اإلذن فً س ّجالت المطرانٌة حٌث سٌُمام اإلكلٌل.
إلامة صالة اإلكلٌل.
حضور طالبَ ًْ الزواج شخصٌّا صالة اإلكلٌل".

ٌنص لانون األحوال الشخصٌّة للطابفة األرمنٌّة األرثوذكسٌّة فً المادة  15منه على اآلتً:
.iv
ّ
المادة " :15ال ٌمكن للرجل الذي لم ٌت ّم الثامنة عشرة من عمره ولإلمرأة التً لم تت ّم الخامسة عشرة
ٌتزوجا".
من عمرها أن
ّ
إنما ٌمكن لمطران األبرشٌة ،باإلتفاق مع الربٌس الجسمانً لمحكمة البداٌة وربٌس المجلس
الروحانً ،أن ٌؤذن بزواج الرجل الذي أت ّم السادسة عشرة من عمره واإلمرأة التً أت ّمت الرابعة
عشرة من عمرها فً حالة ؼٌر اعتٌادٌة ولسبب مهم جدا".
.v

ٌنص لانون األحوال الشخصٌّة للطابفة الشرلٌة اآلشورٌّة األرثوذكسٌّة فً لبنان المرار رلم
ّ
 39تارٌخ  ١/١/ٔ١١١فً المادة  19منه على شروط ص ّحة الزواج ،وٌحدّد  -فً البند 2
منها  -كشرط لص ّحة عمد الزواج بلوغ سن الزواج ،وهو لدى الذكر متى أت ّم الثامنة عشرة
من عمره ولدى األنثى متى أت ّمت الخامسة عشرة من عمرها وٌإذن لهما لبل ذلن بضرورة،
متى كانت الص ّحة والبنٌة تإ ّهالنهما.

ٌنص لانون األحوال الشخصٌّة للطابمة االنجٌلٌّة فً لبنان فً المادة  23منه على اآلتً:
.vi
ّ
"ٌجوز تزوٌج الماصر الذي لم ٌت ّم الثامنة عشرة من العمر والماصرة التً لم تت ّم السادسة عشرة فً
ظروؾ استثنابٌة فمط بحكم المحكمة .وٌُشترط فً تزوٌجهما أن ٌكونا بالؽٌْن ".
ٌنص لانون األحوال الشخصٌّة للطابفة االسرابٌلٌة فً لبنان فً ما ٌتعلّك ّ
بسن الزواج على
.vii
ّ
اآلتً:
ّ
السن الالبمة لزواج الرجل هو ثمانٌة عشر عاما.
"المادة - 43
المادة ٌ - 44جوز الزواج بعد بلوغ الثالث عشرة سنة بالنسبة للرجل واإلثنتً عشرة سنة ونصفا
بالنسبة للزوجة وبحٌث أن تنبت عانتها.
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المادة  - 45تُعتبر البنت صؽٌرة إذا لم تتجاوز اإلثنتً عشرة سنة وٌوما ،وصبٌّة من اإلثنتً عشرة
سنة وٌوما الى النصؾ من الثالثة عشرة مع اإلنبات ،وبالؽة إذا كانت اكثر من ذلن مع اإلنبات.
المادة ٌ - 46جوز زواج الصؽٌرة بوالٌة أبٌها متى أراد أو متى أرادت أ ّمها أو أحد إخوتها إذا كانت
ٌتٌمة ورضٌت.
المتزوجة بوالٌة أبٌها ال ٌُنمض عمدها إالّ بالطالق ولو إدّعت أن زواجها بؽٌر
المادة  - 47الصؽٌرة
ّ
لبولها.
المادة  - 48تنمضً والٌة األب فً تزوٌج الصؽٌرة بطاللها او بوفاة زوجها.
مجرد « تمدٌس »عادت الوالٌة الى األب.
المادة  - 49إذا كان الطالق أو التر ّمل عن العمد
ّ
زوجتها أ ّمها أو أحد إخوتها فُسخ العمد".
المادة  - 50للصؽٌرة الٌتٌمة التً ّ
.viii

وٌال َحظ أن لانون األحوال الشخصٌّة للسرٌان األرثوذكس حدّد شروط صحة عمد الزواج فً
المادة  11منه ،إالَ أنه لم ٌبٌّن ّ
سن الزواج بصورة دلٌمة.

 .Aالوضع الحالً للتشرٌعات المدنٌة فً لبنان فً إطار تزوٌج القاصرات
كرس الدستور اللبنانً مبدأ المساواة وعدم التمٌٌز بٌن اللبنانٌٌن ،ولد ورد فً المادة  7من الدستور
اللبنانً:
ان " كل اللبنانٌٌن سواء لدى المانون ،وهم ٌتمتعون بالسواء بالحموق المدنٌة والسٌاسٌة ."...إن مبدأ
العدالة ،المساواة وعدم التمٌٌز مكرس فً الدستور اللبنانً ،لكن تطبٌمه ٌمتصر على المواطنٌن
اللبنانٌٌن دون سواهم من الجنسٌات األجنبٌة وٌشمل جمٌع المواطنٌن دون تمٌٌز بٌنهم ألٌة جهة كانت
بما فً ذلن السن.

الفقرة األولى:
فً القوانٌن الجزائٌة
سوؾ نستعرض لبعض النصوص المانونٌة الجزابٌة التً تعالج موضوع آلٌة حماٌة الماصرة من
ّ
ٌتلطى وراءها األزواج لتبرٌر
تزوٌج ،ولو بصورة ؼٌر مباشرة ،عبر تجرٌم بعض األفعال التً
زواجهم من لاصرات ،ال سٌّما بعد اختطافهن أو اؼتصابهن أو ؼٌر ذلن.

والمعرضٌن للخطر
< <فً مجال قانون حماٌة االحداث المخالفٌن للقانون
ّ
بممتضى المادة  25من المانون رلم  ، 422النافذ منذ تارٌخ  ٕٕٓٓ /ٙ /ٙوالمتعلك بحماٌة األحداث
معرضا للخطر فً الحاالت اآلتٌة:
المخالفٌن للمانون
والمعرضٌن للخطرٌُ ،عتبر الحدث َّ
ّ
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تعرضه لالستؽالل او تتهدّد صحته او سالمته او أخالله أو ظروؾ تربٌته.
 -1إذا ُوجدَ فً بٌبة ّ
تعرض العتداء جنسً أو عنؾ جسدي ٌتجاوز ما ٌبٌحه العرؾ من ضروب التؤدٌب ؼٌر
 -2إذا ّ
المإذي.
مشردا.
متسوال او
 -3إذا ُوجد
ّ
ّ
ي حدث أٌّا تكن سنّه طالما أنه لم ٌت ّم الثامنة عشرة من العمر.
تطبَّك أحكام هذه المادة على أ ّ
ّ
إن المادة  25من المانون رلمٕٕٗ  ٕٕٓٓ /اعتمدت مفاهٌم واسعة لكً تؤتً أكثر شموال ألنواع
تصور جمٌع حاالت الخطر واالعتداء التً
ٌتعرض له الحدث لعدم التم ّكن من
الخطر الذي ٌمكن أن
ّ
ّ
ٌتعرض لها الحدث.
لد
ّ
المعرضٌن للخطر فٌمكن أن ٌتحدّد وفك معٌار مستمدّ من طبٌعة سوء المعاملة،
أما تصنٌؾ األحداث
ّ
ومنها:
ّ
بحك الحدث مما ٌسبّب أذٌّته او
 سوء المعاملة الجسدٌّة المتؤتٌّة عن استعمال العنؾ الجسدي
والعض والحرق الخ..
اإلضرار به كالضرب
ّ
 سوء المعاملة النفسٌّة كالتهدٌد والعزل االجتماعً واإلهانة المستدٌمة او تعرٌض الحدث
بشكل متواصل للمشاحنات الزوجٌة العنٌفة والتشرٌد.
 سوء المعاملة الجنسٌّة واالعتداء الجنسً على الحدث) ذكر أو أنثى( ،وهو ٌتفاوت بٌن
سة بالحٌاء واألفعال المنافٌة للحشمة والعاللات الجنسٌّة
المالمسات والمداعبات واألفعال الما ّ
الكاملة واالؼتصاب.
 سوء المعاملة المتؤتٌّة عن االستؽالل الجنسً للحدث بحضّه على الدعارة أو على األفعال
صال للكسب أٌّا تكن طبٌعة هذا الكسب.
الجنسٌّة تو ّ
التسول او تسهٌله له.
 سوء المعاملة المتؤتٌّة عن االستؽالل المهنً ،ومن ذلن حمله على
ّ
 سوء المعاملة الناتج عن اإلهمال الجدّي فً تربٌته األخاللٌة والصحٌة كحرمانه من الطعام
أو المسكن أو الدراسة أو من العناٌة الصحٌّة او تعرٌضه أو التؽاضً عن تعرٌض نفسه
لتعاطً المخدّرات والكحول.
أشكال سوء معاملة األحداث فً لبنان:
تحرش ،مداعبات ،مجامعة(
 اعتداء جنسً) ّ
 اعتداء جسدي) عنؾ ،تعدّي بالسالح ،محاولة لتل(
تسول ،بٌع بهدؾ التبنًّ(
 إهمال) ّ
ما هً ردّة فعل التشرٌع اللبنانً على سوء معاملة الحدث؟
ّ
إن ظاهرة سوء معاملة الحدث لم تكن ٌوما ؼرٌبة عن اهتمام المانون اللبنانً ولد انصبّ على
معالجتها فتناولها فً تشرٌعات متفرلة ،منها ما هو ملحوظ فً لانون العموبات منذ العام 1943
ومنها ما جاء فً لانون العمل لسنة  1946أو فً أنظمة األحوال الشخصٌّة وسوى ذلن من
التشرٌعات األخرى.
ّ
تطوره من تشرٌع ذي طابع عمابً ركز على معالبة المعتدي
الملفت فً النظام المانونً اللبنانً هو ّ
بعد تحمّك االعتداء متناسٌا الضحٌّة ،الى تشرٌع ذي طابع ولابً ) المانون ٕٕٗ  ( ٕٕٓٓ /ه ّمه
الحدث المعتدى علٌه وكٌفٌة معالجته وحماٌته من سوء المعاملة.
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< <فً مجال قانون العقوبات اللبنانً
إن النصوص المانونٌة ذات الطابع العمابً تتجلّى فً الموانٌن اللبنانٌة على أصعدة عدّة ،لكنها تنصبّ
جمٌعها على المعتدي متجاهلة الحدث  -الضحٌّة ،مع التنوٌه بؤن النصوص المذكورة تطبَّك على
الماصر الذكر والماصرة األنثى فً الولت عٌنه:
على صعٌد االستؽالل الجنسً للحدث:
ي شخص ذكرا أو
 المادة  523من لانون العموبات تمضً بالحبس على من اعتدى على أ ّ
أنثى لم ٌبلػ ال  21من العمر على الفجور أو الفساد او س ّهله له أو ساعده على إتٌانه
)جنحة(.
على صعٌد سوء المعاملة الجنسٌّة:
 المادة  505عموبات تعالب باألشؽال الشالة المولّتة مجامعة الحدث الذي هو دون الخامسة
عشرة من عمره وال تنمص العموبة عن خمس سنوات أشؽاال شالة إذا كان الحدث لم ٌُت ّم
الثانٌة عشرة من عمره.
 المادة  506عموبات تعالب باألشؽال الشالة المولّتة األصول الشرعٌٌّن أو ؼٌر الشرعٌٌّن او
األصهار لجهة األصول وك ّل شخص ٌمارس على الحدث سلطة شرعٌة أو فعلٌة وصاحب
مكتب االستخدام إذا ولعت المجامعة من أحدهم على حدث بٌن  15و  18من عمره.
 المادة  507والمادة  509عموبات تعالب باألشؽال الشالة المولّتة َمن ارتكب بماصر فعال
منافٌا للحشمة أو حمله على ارتكابه.
 المادة  519والمادة  520عموبات تعالبان بالحبس كل َمن لمس أو داعب بصورة منافٌة
عرضه لعمل مناؾٍ للحٌاء أو و ّجه الٌه كالما مخالا بالحشمة.
للحٌاء لاصرا او ّ
سبه:
على صعٌد حماٌة الحدث من
ّ
التعرض لحرٌّته ون َ
فنص فً المادة  492منه
حرص لانون العموبات على حماٌة حرٌة الحدث من الخطؾ واالحتجاز،
ّ
ّ
بحك ك ّل َمن خطؾ او خبّؤ ولدا دون السابعة من عمره ،أو أبدل
على عموبة األشؽال الشالة المولّتة
ولدا بآخر أو نسب الى امرأة ولدا لم تلده.
من المال َحظ أن هذه المادة لم تمتصر على حماٌة حرٌة الحدث بمعناها المادي فمط بل تناولت ك ّل ما
من شؤنه أن ٌضلّل نسبه ،األمر الذي كثٌرا ما ٌتحمّك عندما ٌلجؤ بعض األشخاص ،تفادٌا للخضوع
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آللٌة التبنًّ المانونٌة ،الى تسجٌل أوالد بإسمهم بعد أن ٌستحصلوا من طبٌب او لابلة على شهادة
مخالفة للوالع تفٌد أن الطفل لد ُولد من امرأة معٌّنة ال تكون أ ّمه حمٌمة.
ٌتعرض ّ
لحك الوالٌة والحراسة على الحدث،
من جهة أخرى ،تعالب المادة  495عموبات ك ّل َمن
ّ
وهً تعتبر أن خطؾ أو إبعاد لاصر دون  18من عمره ولو برضاه بمصد نزعه عن سلطة َمن له
علٌه الوالٌة أو الحراسة عولب بالحبس من  6أشهر الى  3سنوات ،وتصبح العموبة األشؽال الشالة
المولّتة إذا لم ٌكن الحدث لد أت ّم ال  12من عمره وإذا ت ّم الخطؾ أو اإلبعاد بالحٌلة او بالموة.

على صعٌد حماٌة الحدث من التسٌٌب:
ّ
ي حماٌة.
إن التسٌٌب هو ترن الحدث ّ
معرضا للخطر دون أ ّ
المادة  498عموبات تعالب بالحبس حتى ثالث سنوات ك َّل َمن طرح أو سٌّب ولدا دون ال  7من
ي شخص آخر ال ٌملن حماٌة نفسه بسبب حالته الجسدٌة أو النفسٌة .تشدَّد العموبة إذا
عمره أو أ ّ
ّ
ارتكب الفعل أحد أصول الولد أو َمن ٌتولى حراسته أو مرالبته أو معالجته أو تربٌته.
على صعٌد المتاجرة باألطفال:
ّ
إن لضاٌا المتاجرة باألطفال التً استجدّت بصورة مملمة فً العالم استدركها لانون العموبات فً
العام  1993فؤضاؾ الى المادة  500منه فمرة تعالب بالحبس حتى ثالث سنوات ك ّل َمن تخلّى أو
حاول التخلًّ لفترة مولّتة أو دابمة عن لاصر دون الثامنة عشرة من عمره بمصد إعطابه للتبنًّ
ممابل مال أو نفع .كما صدر فً لبنان لانون معالبة جرٌمة اإلتّجار باألشخاص ،وهو المانون رلم
 - 164الصادر بتارٌخ ٕٗ  ٕٓٔٔ /١ /الذي ت ّم نشره فً الجرٌدة الرسمٌة العدد  40تارٌخ  1أٌلول
 . 2011فهذا المانون ٌش ّكل بالفعل خطوة إٌجابٌة وفاعلة فً مجال حماٌة األشخاص عامة،
ّ
تحط من لدر اإلنسان ولٌمته.
والماصرات خاصة ،من أٌّة أعمال تاجرة
على صعٌد حماٌة الحدث من إهمال األهل واجباتهم العابلٌة:
حرص المانون اللبنانً على أن ٌوفّر للحدث الضمانات العابلٌة الالزمة والتً تإ ّمن نموه الجسدي
والفكري ،فعالب فً المادة  501من لانون العموبات األب واألم اللذٌن ٌتركان ولدهما الشرعً أو
ؼٌر الشرعً أو ولدا تبنٌّاه فً حالة احتٌاج سواء برفض تنفٌذ موجب اإلعالة المترتّب علٌهما أو
أهمال الحصول على الوسابل التً تم ّكنهما من ذلن.
ي الماصر الذي لم ٌت ّم ال  15من عمره ،كما ٌعالب أهله
المادة  617عموبات تعالب بالحبس والدَ ْ
مشردا.
المكلّفٌن بإعالته وتربٌته ،إن لم ٌمدموا على تؤمٌن احتٌاجاته رؼم التدارهم وتركوه
ّ
جرا لمنفعة شخصٌّة.
المادة  618عموبات تعالب بالحبس ك ّل َمن دفع لاصرا الى
التسول ّ
ّ
16
التعرض لسالمة حٌاته أو أخالله:
على صعٌد حماٌة الحدث من
ّ
المادة  548عموبات ترفع عموبة المتل المصدي ،ؼٌر المعتمد بحك الحدث الى األشؽال الشالة
المإبّدة.
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فنص فً المادة 553
ٌتعرض له الحدث من لتل ؼٌر مباشر،
تنبّه المانون اللبنانً الى ما ٌمكن أن
ّ
ّ
عموبات على تشدٌد العموبة ولد تصل الى اإلعدام لك ّل من ساعد لاصرا دون الخامسة عشرة من
عمره على االنتحار او ح َمله علٌه.
تنص المادة  625عموبات على معالبة َمن ٌمدّم لماصر مشروبات روحٌة أدّت الى إسكاره ،وتشدَّد
ّ
العموبة إذا كان الفاعل صاحب حانة أو مح ّل مباح للجمهور.

ّ
السن:
فً مجال فرض تمٌّد رجال الدٌن بشرط
فرض المشترع اللبنانً عموبة على رجل الدٌن الذي ٌعمد زواجا لماصر لم ٌُت ّم الثامنة عشرة من
صت المادة  483من
عمره دون أن ٌحصل على رضى الولً أو إذن المرجع
ّ
المختص بحٌث ن ّ
لانون العموبات على ما ٌلً:
ٌدون فً العمد رضى
"إذا عمد أحد رجال الدٌن زواج لاصر لم ٌُت ّم الثامنة عشرة من عمره دون أن ّ
َمن له والٌة على الماصر أو أن ٌُستعاض عنه بإذن الماضً ،عولب بالؽرامة من خمسٌن ألؾ الى
خمسماٌة ألؾ لٌرة لبنانٌة".
ما هو الوجه الحمابً للتشرٌع اللبنانً تجاه سوء معاملة الحدث؟
من النتابج المباشرة التفالٌة حموق الطفل لعام  1990المعروفة باتفالٌة نٌوٌورن ،والتً صدّلت
سساتٌة إلٌجاد األطر
علٌها الدولة اللبنانٌة دون تحفّظ ،أن فتحت فً لبنان ورشة تشرٌعٌة ومإ ّ
المعرضٌن للخطر ،فكان أن صدر بتارٌخ  ٕٕٓٓ /ٙ /ٙالمانون رلم 422
المالبمة لحماٌة األحداث
ّ
ّ
المعرضٌن للخطروالتدابٌر التً ٌمكن اتخاذها
الذي أفرد بٌن أبوابه الخمسة بابا خاصا باألحداث
ّ
حماٌة لهم.
المعرضٌن للخطر فً المانون ٕٕٗ  ٕٕٓٓ /؟
كٌؾ ٌظهر الوجه الحمابً لألحداث
ّ
المعرض للخطر هً حماٌة لضابٌة ولٌست إدارٌة،
لررها المانون  422للحدث
ّ
إن الحماٌة التً ّ
فؤولى محكمة األحداث مه ّمة هذه الحماٌة ،بحٌث أوجد لها مه ّمة ولابٌة جدٌدة تُضاؾ الى مه ّمتها
العالجٌة العادٌة .فبعد أن كانت محكمة األحداث تتولّى فمط لضاٌا األحداث الذٌن ارتكبوا جرما
المعرضٌن للخطر
معالَبا علٌه فً المانون ،أصبح فً صلب مهامها حماٌة األحداث الضحاٌا أو
ّ
ي جرم.
بمعزل عن ارتكابهم أل ّ
ٌترتّب على تولٌة محكمة األحداث مثل هذه المه ّمة المضابٌة ّ
أن اإلجراءات التً ٌخضع لها الحدث
المعرض للخطر هً إجراءات لضابٌّة ولٌست إدارٌةٌ ،صدر بنتٌجتها حكم لضابً نافذ تجاه الجمٌع
ّ
ٌؤخذ بعٌن االعتبار مصلحة األحداث وما تفرضه هذه المصلحة من تدابٌر حمابٌة بحٌث ال ٌمكن
ً الماصر أو أهله ،مخالفة هذا الحكم أو الحلٌولة دون تنفٌذه.
ألحد ،حتى لول ّ
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المعرضٌن للخطر والمهدّدٌن
إن لاضً األحداث هو المرجع األول واألخٌر المولج بشإون األحداث
ّ
فً المادة  -25التً سبمت اإلشارة الٌها  -من المانون رلم ٕٕٓٓ / 422بدون أن ٌحجب ذلن دور
الوزارات المعنٌّة ،سواء وزارة الشإون االجتماعٌة أو وزارة الصحة أو وزارة الداخلٌة ،فً تؤمٌن
الوسابل الالزمة لمحكمة األحداث لضمان حسن تنفٌذ المانون.

الفقرة الثانٌة:
فً القوانٌن المدنٌّة
< <فً المجال الصحً:
صت المادة  15من لانون اآلداب الطبٌّة رلم  288تارٌخ ٕٕ  ٔ١١ٗ /ٕ /على اآلتً ":على
ن ّ
سفً لماصر ،أو سوء معاملة ،أو حرمان ،إبالغ
الطبٌب إذا اكتشؾ ،أثناء الممارسة ،حالة احتجاز تع ّ
صة".
السلطات المخت ّ
ي سوء معاملة هو شامل وال ٌمٌّز فً هذا الشؤن
وهذا
ّ
النص المانونً الهادؾ إلى حماٌة الحدث من أ ّ
ي سبب كان.
بٌن طفل وآخر أل ّ

< <فً مجال التعلٌم الرسمً
بموجب المانون رلم  686تارٌخ  ، ٔ١١١ /ٖ / ٔٙجرى تعدٌل المادة  49من المرسوم االشتراعً
صها كالتالً:
رلم ٖٗٔ  ٘١ /المتعلّك بوزارة التربٌة ،فؤصبح ن ّ
"التعلٌم مجانً وإلزامً فً المرحلة االبتدابٌة األولى ،وهو ّ
حك لك ّل لبنانً فً ّ
سن الدراسة
االبتدابٌة  .تحدّد بمرسومٌُ ،تّخذ فً مجلس الوزراء ،شروط وتنظٌم هذا التعلٌم المجانً اإللزامً".

< <فً مجال قانون العمل

َّ
منهن بصورة
ؼالبا ما ٌلجؤ بعض أرباب العمل إلى تشؽٌل الماصرات لبل الزواج منهن كوسٌلة للنٌل
َّ
عابالتهن المادٌة .وفً هذا اإلطار ،عالج لانون العمل اللبنانً لواعد تشؽٌل
أسرع ،مستؽلٌّن حاجة
صت المادة  22منه المعدّلة وفما للمانون 536
الماصرٌن بموجب الفصل الثانً منه؛ وبالفعل ،فمد ن ّ
تارٌخ ٕٗ  ، ٔ١١ٙ /١ /على ما ٌؤتً:
"ٌُحظر بصورة مطلمة استخدام األحداث لبل إكمالهم سن الثالثة عشرة وٌجب أالّ ٌُستخدم الحدث لبل
إجراء فحص طبً للتؤ ّكد من لٌالته للمٌام باألعمال التً ٌُستخدم ألدابها.
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تُعطى الشهادات الطبٌّة مجانا من وزارة الصحة العامة وتجدَّد سنوٌا حتى إكمال الحدث سن الثامنة
ي ولت إذا ثبُت بعد ذلن عدم لٌالة الحدث للمٌام بالعمل الذي استُخدم من
عشرة .وٌمكن إلؽاإها فً أ ّ
أجله ".
تنص المادة  23منه المعدّلة وفما للمانون  536تارٌخ ٕٗ  ٔ١١ٙ /١ /والمانون رلم 91
كما
ّ
تارٌخٗٔ  ٔ١١١ /ٙ /على اآلتً:
المضرة بالصحة والمبٌَّنة فً
"ٌُحظر استخدام األحداث فً المشارٌع الصناعٌة واألعمال المرهمة أو
ّ
الجدولٌَْن رلم )  (1و )( 2الملحمٌَْن بهذا المانون لبل إكمالهم ّ
سن الخامسة عشرة.
كما ٌُحظر استخدام األحداث لبل إكمالهم ّ
سن السادسة عشرة فً األعمال الخطرة بطبٌعتها أو التً
تش ّكل خطرا على الحٌاة أو الصحة أو األخالق بسبب الظروؾ التً تجري فٌها.
تحدَّد هذه األعمال بمرسوم ٌُتّخذ فً مجلس الوزراء بناء على التراح وزٌر العمل.
وٌُحظر تشؽٌل األحداث الذٌن تم ّل سنّهم عن الثامنة عشرة أكثر من ست ساعات ٌومٌاٌ ،تخلّلها ساعة
للراحة على األلل إذا تجاوزت ساعات العمل الٌومٌة أربع ساعات متواصلة ،كما ٌُحظر تشؽٌلهم فً
الفترة الممتدّة بٌن السابعة لٌال والسابعة صباحا.
وٌجب منح الحدث فترة من الراحة ال تم ّل عن  13ساعة متعالبة بٌن كل فترتً عمل ،كما ٌُحظر
بصورة مطلمة تكلٌفه بعمل إضافً أو تشؽٌله خالل فترات الراحة الٌومٌة واألسبوعٌة ،أو خالل
األعٌاد والمناسبات التً ّ
سسة.
تعطلها المإ ّ
لك ّل حدث الحك بإجازة سنوٌة مدّتها واحد وعشرون ٌوما بؤجر كامل بشرط أن ٌكون مستخدَما فً
سسة منذ سنة على األلل .وٌجب أن ٌستفٌد الحدث بثلثً مدة اإلجازة دفعة واحدة على األلل،
المإ ّ
على أن ٌستفٌد ببالً المدة خالل السنة نفسها ".
ّ
صت المادة  26منه المعدّلة وفما للمانون رلم
كما أفرد لانون العمل لسما خاصا الستخدام النساء .فن ّ
 207الصادر فً ٕٓٓٓ ، ٕٙ/٘/على اآلتً:
ٌخص نوع العمل ،ممدار
"ٌُحظر على صاحب العمل التفرلة بسبب الجنس بٌن العامل والعاملة فً ما
ّ
األجر ،التوظٌؾ ،الترلٌة ،الترفٌع ،التؤهٌل المهنً والملبس ".
صت المادة  27منه على اآلتً ٌُ" :حظر تشؽٌل النساء فً الصناعات واألعمال المبٌَّنة فً
كما ن ّ
الملحك رلم  1من هذا المانون ".
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وأضافت المادة  28منه المعدّلة وفما ّ للمانون رلم  207الصادر فً  ، ٕٓٓٓ /٘ / ٕٙاآلتً:
" ّ
ٌحك للنساء العامالت فً جمٌع الفبات المبٌّنة فً هذا المانون ،أن ٌنلن إجازة أمومة لمدة سبعة
أسابٌع تشمل المدة التً تتمدّم الوالدة والمدّة التً تلٌها .وذلن بإبرازهن شهادة طبٌّة تن ّم عن تارٌخ
الوالدة المحتمل ".
صت المادة  29منه المعدّلة وفما ّ للمانون رلم  207الصادر فً  ٕٓٓٓ /٘ / ٕٙعلى اآلتً:
كما ن ّ
ّ
ٌحك للمرأة التً استفادت من إجازة سبعة أسابٌع
" تُدفع األجرة بكاملها للمرأة أثناء إجازة األمومة.
للوضع مع بماء األجر كامال ،أن تتماضى أجرا عن مدة اإلجازة السنوٌة العادٌة التً تستحصل علٌها
خالل السنة نفسها ،عمال بؤحكام المادة  / 39/من لانون العمل ".
صت على اآلتً:
جراء مخالفة أحكام المانون المذكور ،ون ّ
ولد بٌّنت المادة  30منه الجزاء المترتّب ّ
"ٌكون مسإوال جزابٌا عن تنفٌذ أحكام هذا الفصل المتعلّك باستخدام األوالد واألحداث والنساء:
24

أ.
ب.

أرباب العمل وعمالإهم.
األهل أو األوصٌاء الذٌن ٌكونون لد استخدموا أو سمحوا باستخدام أوالدهم أو أحداثهم أو
األوالد أو األحداث الذٌن هم بعهدتهم خالفا ألحكام هذا المانون".

الخاتمة:
لد تجبر بعد الماصرات على الزواج لدوافع متعددة تماطعا مع عدم وجود الموانٌن الرادعة لمن ٌجٌر
الفتاة الماصرة على الزواج فً بٌبة ٌتراجع فٌها المستوى التعلٌمً والتربوي وتؽرق فً متاهات
العنؾ وكوارث التفجٌرات والفمر والتهجٌر.
وفً الوالع إن زواج الماصرات ٌعتبر عنفا لابما على نوع الجنس وٌبدو أن النسان والفتٌات ٌتعاملن
مع هذا الموضوع فً ظل الوالع الراهن فً لبنان حٌث ٌنعدم اإلستمرار األمنً.
ومن هنا تطرح بموة على بساط البحث ضرورة تؽٌٌر العملٌات وجعل األباء الذٌن ٌعٌشون فً الفمر
واألمٌة ٌتخلون عن اإلعتماد الخاطا بؤن ال مستمبل للماصرات خارج الزواج وبضرورة تزوٌج
الفتٌات فً أسرع ولت ممكن.
هذه المهمة تمتضً وضع إستراتٌجٌة متكاملة تجتمع بٌن حمالت توعٌة موجهة إلى الجمٌع مع
التركٌز على ال أوساط المستهدفة لشرح الضرر الذي ٌسببه الزواج المبكر وبٌن تشجٌع التعلم ونشر
أهمٌته وسط الفتٌات فً المدن والمرى وٌبمى عامل تحسٌن الظروؾ اإللتصادٌة واإلجتماعٌة لألسر
من العوامل األساسٌة التً تساعد على الحد من الظاهرة المملمة.
خالصة الكالم ٌمتضً فً ضوء الوالع الراهن للنصوص المانونٌة فً لبنان إلرار مبدأ مانع عمد
زواج الماصراة المبكر ومن واجب السلطات العمومٌة وعلى مكونات المجتمع المدنً المشاركة فً
إجرأات والعٌة لتؽٌٌر هذا الوضع.
وبالفعل إن ظاهرة تزوٌج الماصرات تعتبر سلبا لحموق الطفلة وٌمتضً اٌالء ال موضوع جهدا كبٌرا
لجهة التصدي له والحد منه عبر تضامن وتضافر الجهود كافة من أجل المضاء على مثل هذه
الظاهرة التً تتنالض مع جمٌع اإلتفالٌة الدولٌة الخاصة بالطفل.

25

والعوامل اإللتصادٌة واإلجتماعٌة والنفسٌة هً عوامل مترابطة ومتكاملة ومتماسكة وافتمادها ٌساعد
على إزدٌاد حاالة زواج الماصرات.
وبما أن المرأة مواطنة فمن هذا المنطلك تبرر أهمٌة الحد من زواج الماصرات والتركٌز على المرأة
الماصرة بشكل دلٌك كونها هً تعانً من سلبٌات هذا الزواج أكثر من الرجل ،علما أن التؤثٌر السلبً
لهذه الظاهرة على المجتمع هو أكثر ولعا أمام عملٌات التنمٌة اإلجتماعٌة.

التوصٌات:
(أ) توفٌر إطار لانونً وطنً ٌتماشى مع المعاٌٌر الدولٌة لحموق اإلنسان ،بما فً ذلن بشؤن سن
الرشد والسن المانونٌة لزواج الفتٌات والفتٌان ،وحظر الزواج المسري ،وتسجٌل الموالٌد وحاالت
الزواج؛
(ب) مواءمة الموانٌن الوطنٌة للزواج بطرق منها تعدٌل الموانٌن المابمة من أجل إزالة العمبات
المانونٌة الماثلة أمام الفتٌات اللواتً ٌلتمسن إنفاذ الموانٌن الوطنٌة المتعلمة بمنع أو حظر تزوٌج
األطفال ،والحصول على سبل انتصاؾ لانونٌة؛ وإزالة الشروط المانونٌة ؼٌر المعمولة إلنهاء زواج
طفل بشكل رسمً؛ وتوفٌر إمكانٌة الحصول على سبل انتصاؾ لمن ٌخرجون من عاللة زوجٌة؛
(ج) تعزٌز فرص حصول الفتٌات على تعلٌم عالً الجودة ،وفما للمعاٌٌر الدولٌة ذات الصلة ،بما
ٌشمل برامج إعادة اإلدماج المصممة خصٌصا للفتٌات اللواتً ٌجبرن على ترن المدرسة بسبب
الزواج و/أو الوالدة؛ ولد أثبت توفٌر الدعم االلتصادي والحوافز للفتٌات اللواتً ٌلتحمن بالمدرسة
وألسرهن فعالٌته فً تمكٌن الفتٌات من مواصلة التعلٌم العالً ،وتؤخٌر الزواج؛
ّ
(د) تعزٌز التمكٌن االلتصادي للمرأة وفرص وصولها إلى الموارد المنتجة ،بطرق منها التصدي
للمواعد والممارسات التمٌٌزٌة فً هذا الصدد؛
(ه) معالجة المبول الثمافً واالجتماعً الواسع النطاق لممارسة تزوٌج األطفال ،والزواج المبكر
والزواج المسري ،بوسابل منها إذكاء الوعً بما ٌترتب على هذه الممارسة من ضرر للضحاٌا
وتكلفة للمجتمع بؤسره ،ومن خالل توفٌر منابر وفرص للنماش داخل المجتمعات المحلٌة واألسر
بشؤن فوابد تؤخٌر الزواج ،وضمان حصول الفتٌات على التعلٌم .ومن األساسً إشران النساء
المسنات والزعماء الدٌنٌٌن وزعماء المجتمعات المحلٌة ،وإشران الرجال والفتٌان بشكل ربٌسً فً
هذه الجهود؛
(و) تمدٌم تثمٌؾ مناسب للعمر ومالبم من الناحٌة الثمافٌة ولابم على التجربة وشامل بشؤن الحٌاة
الجنسٌة ،والصحة الجنسٌة واإلنجابٌة ،والمساواة بٌن الجنسٌن ،وتدرٌب النساء والفتٌات على
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مهارات الحٌاة ،وضمان إدران النساء والفتٌات لحمولهن فٌما ٌتعلك بالزواج ،ولمدرتهن على المطالبة
بهذه الحموق وممارستها؛
(ز) دعم إنشاء شبكات لتٌسٌر تبادل المعلومات بٌن الفتٌات والشابات بشؤن ممارسة تزوٌج األطفال
والزواج المبكر والزواج المسري ،عن طرٌك استخدام تكنولوجٌا بطرق مبتكرة؛
(ح) تنفٌذ برامج لتدرٌب الموظفٌن الحكومٌٌن ،والعاملٌن فً الجهاز المضابً ،والموظفٌن المكلفٌن
بإنفاذ المانون وؼٌرهم من موظفً الدولة ،والمدرسٌن ،والعاملٌن فً مجال الصحة والخدمات
األخرى ،والموظفٌن العاملٌن مع المهاجرٌن وملتمسً اللجوء ،والمهنٌٌن المعنٌٌن والمطاعات
المعنٌة ،بشؤن كٌفٌة التعرؾ على الفتٌات المعرضات للخطر أو الضحاٌا الفعلٌٌن وبشؤن التشرٌعات
المعمول بها وتدابٌر الولاٌة والرعاٌة؛
(ط) توفٌر ما ٌكفً من الموارد المالٌة والدعم للبرامج الشاملة الرامٌة إلى التصدي لممارسة تزوٌج
األطفال والزواج المبكر والزواج المسري ،بما فً ذلن تلن التً تستهدؾ الفتٌات المتزوجات وتلن
التً تجري داخل مجتمعات الشعوب األصلٌة والمناطك الرٌفٌة ،بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة
والمنظمات اإلللٌمٌة ومنظمات المجتمع المدنً وؼٌرها من الجهات المعنٌة صاحبة المصلحة؛
(ي) تحسٌن جمع البٌانات وإجراء البحوث ونشر الممارسات الجٌدة المابمة وضمان إجراء تحلٌل
وتمٌٌم واضحٌن آلثار السٌاسات والبرامج المابمة كوسٌلة لتعزٌزها وضمان فعالٌتها ورصد تنفٌذها؛
(ه) توسٌع صالحٌات المضاء للتمكن من تؤمٌن حماٌة أفضل
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للماصرات.
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