
 
 "ال أوافق" 

 في لبنان  األطفال تزويج على القضاء

 مقدمة: 

بشكل أشكال االستغالل الذي يحرم الفتيات  من أسوأ ، 181بأنه زواج رسمي أو ارتباط غير رسمي قبل أن يبلغ أحد الشريكين سن الـ المعروفتزويج األطفال يُعد  

 فضالا الجنسين والفقر.  لنمو االقتصادي كعدم المساواة بينالعوائق التي تقف أمام ا المبكر تزويجالالضمان المالي والصحة والسالمة الجسدية. يزيد من التعليم و هائل

 وه.وحان الوقت للبنان أن يحذو حذ الزواجقام المجتمع الدولي بحظر هذا فسهم. لقد عن ذلك، تحرم هذه الممارسة حق األطفال بتطوير أن

 :السياق العالمي

ا للبيانات التي جمع ا بحوالي  يتزوجنالعدد اإلجمالي للفتيات اللواتي )اليونيسف(، يُقدّر  للطفولةاألمم المتحدة  منظمةها توفقا ا  12في سن الطفولة حاليا  مليون فتاة سنويا

 2في كافة أقطار العالم.

ا للغاية2030بحلول عام التزويج المبكر ، إال أن النسبة الحالية ال تكفي للقضاء التام على 2014بالرغم من انحسار هذا الرقم مقارنةا بعام  التي   5.3رقم   ،  تحقيقا

قبل بلوغ سن الرشد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا سنة  24و 20تم تزويج واحدة من أصل خمس نساء تتراوح أعمارهن بين   .3حددتها أهداف التنمية المستدامة

ا التزويج المبكر ف النمو السكاني الناجم عن . يكّل  4والعالم عام في  المبكر  تزويجلو قضت البلدان النامية على ال هكشفت إحدى الدراسات أنف ، ماليين الدوالرات سنويا

مستوى العالمي، تذهب التقديرات إلى أنَّ مكاسب خفض وفيات األطفال دون الخامسة لوعلى ا .20305 % من ميزانيات التعليم بحلول عام 5.4لوفرت معدَل  2015

قد يعيق قدرته على  على اقتصاد البلد الوطني  تزويج األطفالإن الضغط الذي يمارسه  . 20306مليار دوالر سنويا بحلول عام  100ومعدالت التقزم قد تتجاوز 

 اإلنمائية طويلة األجل.مواجهة األزمات اإلنسانية وتحقيق األهداف 

 اإلطار القانوني الدولي

م يتمتع بقوة دستورية داخل ينص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وهو صك غير ملز باعتباره انتهاك جسيم لحقوق األطفال.التزويج المبكر يدين القانون الدولي 

تينلألمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة  على أن 7لبنان ، ويفيد اإلعالن أنه يحق الزواَج للراشدين  الذين أدركوا سنَّ البلوغ ويشدد على ضرورة عقد 8خاصَّ

الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءا كامالا ال إكراه فيه
يعتبر اإلنسان طفالا ما لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، وما لم تنص اتفاقية حقوق الطفل أنه  .9

ا للقانون الذي يُطبق عليه في دولتهيبلغ سن  و أنه يجب أخذ مصلحة الطفل بعين االعتبار ووضعها في المقام األول في مختلف اإلجراءات المرتبطة به،  10الرشد وفقا

 11المحاكم القانونية أو عن سلطات إدارية، أو حتى هيئات تشريعية.  خاصة أووسواء كانت هذه اإلجراءات صادرة عن مؤسسات رعاية اجتماعية عامة أو 

بتشكيل التزويج ونظراا لالعتراف السائد الذي يقرُّ  12أن تكفل إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه. كلبنانالدول األطراف على بعض تفرض اتفاقية حقوق الطفل 

تؤكد االتفاقية:" وأيدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هذا القرار. التزويج المبكر دولي بوضوح المبكر تهديداا على نمو الطفل، يحظر القانون ال

لجعل تسجيل الزواج ال يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع اإلجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج و

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالتزاماته  عنالبلد  تقاعستحديد الحد األدنى لسن الزواج  فيلبنان  فشل يعكس. 13جل رسمي أمرا إلزاميا"في س

 .واتفاقية حقوق الطفل

 في لبنان:

ا في لبنان مقارنةا مع دول الشرق األوسط األخرى.    20أعمارهن بين  تتراوحوصلت نسبة المتزوجات اللواتي للوهلة األولى، تبدو ظاهرة التزويج المبكر أقل شيوعا

هذا الرقم شدة انتشار معدالت تزويج األطفال  يخفيمع ذلك،  15% في بالد الشرق األوسط وشمال أفريقيا.19نسبة مقارنةا ب 14%6إلى  2009في لبنان في عام  24و

٪ من   12٪ من الالجئات الفلسطينيات من سوريا ، و  25% من السوريات ، و 45،   سنة 24و  20في المنطقة ، فمن بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 

إلى زيادة ،ما يشير  2018و  2017% بين عامي 7كر لدى الالجئات السوريات إلى التزويج المب ارتفع معدل. 16الالجئات الفلسطينيين من لبنان تزوجن في سن مبكر

ا  1.5يستضيف لبنان أكثر من  17في معدالت التزويج المبكر. ملحوظة ، فنصف األسر السورية في ،يواجه معظمهم مخاطراا جدية في الحماية18مليون الجئاَ سوريا

. يعيشون بصورة غير شرعيةوما فوق  15%  من السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 73 ون تأمين الحد األدنى من االحتياجات األساسية لبنان مثالا عاجزة ع

ا يتعلق بالحد األدنى  ية الخمسة عشر التي يتم تنظيم الزواج بموجب قوانين األحوال الشخص لسن الزواج، بل بالرغم من هذه األرقام المقلقة، لم يسن لبنان بعد قانونا

حقوق  منظماتللفتيات في سن التاسعة الزواج من رجال بالغين. سلطت العديد من  القوانينتحكم الثماني عشرة طائفة رسمية في لبنان. في بعض األحيان، تتيح هذه 

 المجتمع اللبناني. في االجتماعيةفي السنوات األخيرة ،مركزةا على التغيرات السلوكية الضوء على هذه المسألة  المرأة

مقطع فيديو يُظهر ردود فعل المارين على التقاط طفلة صور زفافها مع زوج مسن. استفادت اللجنة الوطنية ، نشرت جمعية كفى عنف واستغالل 2015في عام 

، أطلق التجمع 2017وفي عام  القضائية المدنية على تزويج األطفال.اللبنانية لشؤون المرأة من الزخم الذي ولدته هذه التجربة االجتماعية إلطالق حملة ضد الموافقة 

اتحاداا   (RDFL)يضم ال    . للتزويج المبكر شروع قانون يهدف إلى الحظر التام  ف إقرار مبهد ١٨حملةا بعنوان #مش_قبل_ال (RDFL)النسائي الديمقراطي في لبنان   

المجتمع اللبناني المتزايد حظيت هذه الجهود باهتمام وطني كبير وتُظهر رفض  إلى القضاء على التزويج المبكر.من المنظمات من بينها جمعية إنقاذ الطفل التي تهدف 

 للتزويج المبكر.

 اإلطار القانوني اللبناني



 
 ينص الدستور اللبناني ، 

والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن ال يكون في  األديانفروض اإلجالل ّلّل تعالى تحترم جميع  بتأديتها"حرية االعتقاد مطلقة، والدولة 

ا لألهلين على اختالف مللهم احترام نظام األحوال الشخصية والمصالح الدينية." بناءا على هذه المادة، سنت الثمانية  20 ذلك إخالل في النظام العام وهي تضمن أيضا

ا لألحوال الشخصية بهدف تنظيم شؤون األسر ، ما أدى إلى تفاوتات هائلة بالشؤون المدنية بين الطوائف المختلفة، ال سيما  عشرة طائفة في لبنان خمسة عشر قانونا

 21 في مسألة الزواج.

  22وتوكل معظم هذه البلدان تلك المسؤولية إلى السلطات الدينية أو الثقافية.-وا السن األدنى للزواج يحددبلداا الذين لم  حدا من أصل اثني عشريُعد لبنان وا

جبات العامة دونما فرق يشدد الدستور اللبناني أن "كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والوا

 23بينهم."

 ( 1كل طائفة بتزويج األطفال حسب ظروف مختلفة. )انظر الجدول رقم  تبيحالعواقب الوخيمة المترتبة عن التزويج المبكر، رغم من هذا الضمان الدستوري وبال

 24 1الجدول رقم 

الحد األدنى لسن زواج 

 الذكور)استثناءات(  
الحد األدنى لسن زواج 

 الذكور
الحد األدنى لسن زواج 

 اإلناث)استثناءات(  
الحد األدنى لسن زواج 

 اإلناث  
 المذهب

 األرمن األرثوذكس 15 14 18 16

لشرقية األشورية ا 15 < 15 18 < 18

  األرثوذكس
 25 الكاثوليك 14 ال استثناء 16 ال استثناء
 األرثوذكس األقباط  18 16 18 ال استثناء

 الدروز 17 15 18 16
 اإلنجيليين 16 سن البلوغ 18 سن البلوغ

 روم أرثوذوكس 18 15 18 17
 اليهود 12.5 < 12.5 13 ال استثناء
 26 الشيعة 9 ال استثناء 15 ال استثناء

 السنة 17 9 18 1227 
 السريان األرثوذكس 1428  ال استثناء 18 14

سنة  18تقوم القوانين التي حددت سن الزواج ب غافلةا اإلناث. ، ويحظر معظمها الزواج المبكر للذكور المبكرن األحوال الشخصية التزويج كل من قواني تبيح

 واإلناثتُظهر التباينات في الحد األدنى لألعمار المحددة للذكور  سن البلوغ. وصول الفتاةأو  على الزواج أو السلطة الدينية في حال موافقة مقدم الرعاية باستثناءات

ات بعيداا عن ق هذه االستثناءتُطبَ  ، نتيجة عدم ادارة الدولة اللبنانية لقوانين األحوال الشخصية  29بشكل كبير." تستهدف الفتيات جندريةأن التزويج المبكر ظاهرة "

 30ألطفال من هذه الظاهرة. ، الذي يحمي ا 2017في عام  األدنى للزواج النواب على مناقشة قانون تحديد السن دفع نشر هذه المذكرة مجلسَ  المدني.مرأى القضاء 

ا 18يُعّرف مشروع القانون الطفل بأنه "كل فتى وفتاة تقل أعمارهم عن   " و  عاما

ا  القانون األخرى. م من أحكامية عشرة سنة مكتملة للجنسين، بالرغيحدد السن االدنى القانوني للزواج في لبنان بثمان في حال إقرار هذا القانون، يصبح لبنان ملتزما

  31بتوصيات لجنة حقوق الطفل التي تدعو لبنان باستمرار إلى تحديد سن الثامنة عشر كحد أدنى للزواج. 

عاقَب بغرامة مقدارها عشرة أضعاف يشارك في عقد زواج طفل يُ تضيف المادة الثالثة من مشروع القانون: "أي شخص يعقد أو يأذن أو يحرض أو يتوسط أو يسهل أو 

وتتضاعف هذه العقوبة على معتادي المخالفة.  تبطل المادة الرابعة جميع األحكام التي تتعارض مع  ثالث سنوات ستة أشهر إلى لمدة وبالسجنالحد األدنى لألجور 

فال  إال أن مصطلحاته الغامضة قد تعرض مصالح الطفل للخطر نحو القضاء على التزويج المبكر بالرغم من تشكيل هذا المشروع خطوة أساسية النص المقترح. 

خاصة فيما يتعلق  يكشف مصير زواجات األطفال السابقة التي ُعقدت قبل تنفيذ القانون. تؤثر هذه المشكلة بشكل كبير على حقوق األشخاص المتزوجين باكراا ، 

مشروع القانون قد تهدد وحدة األسرة وتحرم األطفال من الدعم العاطفي  يفرضهاباإلضافة إلى ذلك ، فإن العقوبات الجنائية التي  .بالطالق والميراث والحضانة

  .واالجتماعي والمالي

 .مالحقتهم قضائيايمكن تحسين مشروع القانون من خالل تقديم الدعم االجتماعي للعائالت بدالا من 



 

 

 االنعكاسات:الدوافع و

 من العوامل األطفاَل وأسرهم على التزويج  المبكر بهدف   عليه ، ولكنه ليس السبب الرئيسي له.القضاء يحول دون  األطفال تزويجضد  قانونافتقار إن 
تدفع مجموعةٌ

ا ما تتزوج الفتييشكل عدم المساواة بين الجنسين الدافع الرئيسي للتزويج المبكر،  38نقاط الضعف الكامنة.التغلب على   يؤدي التمييز ضد النساء قبل الذكور.ات إذ غالبا

 .42والنزاع 41والحماية 40والفقر 39آثار الزواج المبكر والتي تتضمن التعليموالفتيات إلى تفاقم العديد من دوافع و

 التعليم:

ا ما تدفع األدواُر الجندرية باألهل على إهمال تعليم الفتيات. من المر43عد عدم تكافؤ الفرص التعليمية من أسباب ونتائج التزويج المبكريُ  جح أن تتزوج الفتيات ، فغالبا

ا  يشكلن الفتيات أن، ما يرسخ فكرة 44غير الملتحقات بالمدارس باكراا ، إذ إّن الرجوع عن التعليم يحول دون حصولهّن على مصادر دخل ا عبئا  .على غيرهم  ماليا

للزواج قبل بلوغهن الثامنة عشر مقارنةا ، في حين أن الفتيات غير المتعلمات أكثر عرضةا بثالث مرات 45حتى النضوج تؤجل الفتيات الملتحقات بالمدارس الزواجَ 

يرافق الزواج في سن الخامسة عشر  .46ويتضاعف احتمال الزواج للفتيات اللواتي أنهين التعليم االبتدائي فحسب أعلىباللواتي يتخرجن من المدرسة الثانوية أو 

ا بنسبة  متوارثة ترسخ عدم المساواة وتقوض التنمية فقٍر  وأوالدهن في حلقةالفتيات  يحتجز انعدام فرص التعليمإّن  . 47في احتمالية إتمام التّعليم الثّانوي %12انخفاضا

 .48 الوطنية

 

  

تزويج األطفال   من ظاهرةينيموقف اللبنان   

وبدعم من مجعية إنقاذ   RDFL بقيادة  -كشفت دراسة استقصائية حول  املواقف اللبنانية جتاه تزويج األطفال 
إلانث هو  ا أفضل عمر للزواج عند أن   يرون من اللبنانيني  ٪97أن  -الطفل يف لبنان ومنظمة األمم املتحدة للمرأة 

.   33% فحسب هذه الظاهرة4و يؤيد  32ذلك للذكور  منهم  ٪99، يف حني يعتقد  سنة وما فوق  مثاين عشرة
٪ فقط من املستطلعني  9عاًما تزويج األطفال ، بينما يدعم  35و  18يرفض األفراد الذين ترتاوح أعمارهم بني 

نانيني إقرار  % من اللب64يؤيد  34.سنة  17و   15عاًما تزويج األطفال بني أعمار  56الذين تزيد أعمارهم عن 
من   .36هو احلد املناسب 18٪ من مؤيدي هذا القانون أن عمر ال97يرى و   35قانون حيدد سن الزواج يف لبنان

سامهت هذه التطورات  37% منهم ابلدين أو العادات أو التقاليد.25% املعارضني للقانون، حتجج 36بني ال
 .رض حظر على تزويج األطفال ما قد يؤدي إىل تزايد رفض اللبنانيني هلذه املمارسة االجتماعية اإلجيابية يف دفع الربملان اللبناين على  ف



 

 

 الفقر

. تلجأ بعض العائالت للتزويج المبكر بهدف 49 هي عالقة طردية المبكر التزويجيرتبط الضعف االقتصادي مباشرة بظاهرة التزويج المبكر، فالعالقة بين الدخل 

ا أّن  ،50 نفقات األسرة واالستفادة من "المهر" الذي يدفع عند إبرام عقد الزواجالتخفيض من  األسر  الحقيقة. فتُقلصاألطفال يزيد من نسبة الفقر في  تزويجعلما

، إذ قلما ما تتلقى الفتيات المتزوجات التعليم أو يدخلن سوق العمل ما ينقص من  51األسرة  في الدخل المخصص لكل فردالتزويج المبكر الكبيرة الناتجة عن 

 فع األهل إلى تزويج أوالدهم.األسباب التي تد من أهمالفقر إذاا  فيعد.52دخلهن

 الصحة اإلنجابية والعنف الجنسي:

. هذا العنف  54سري، مع أن الواقع يفيد أن الفتيات المتزوجات أكثر عرضةا للعنف األ53يحمي فتياتهن من التحرش والعنفالتزويج المبكر سقد تعتقد بعض األسر أن 

واإلصابة الجسدية يسيء إلى صحة الفتيات الجسدية والنفسية ما يعرضهن إلى االكتئاب نتيجة االنعزال عن المجتمع واألمراض المنقولة جنسياا وسرطان الرحم 

فيعزز  .56ت على التعليم والدخل ورأس المالالحد من حصول الفتيايساهم العنف والمضاعفات الصحية إلى استمرار الفقر عن طريق .55والوفاة وناسور الوالدة 

ا أخرى للتزويج المبكر.  العنف الجنساني والصحة المتردية دوافعا

في  تساهالا  من قانون العقوبات 503المادة  تبين إن ضعف الحماية القانونية لضحايا العنف األسري  والجنسي في لبنان قد يعرض الفتيات إلى مخاطر جسيمة.

إثبات أربعة عناصر: اإلكراه   هذا القانون تطلبي)التشديد مضاف(. 57االغتصاب ، إذ تنص على “ان من اكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب...."

مع قوانين  503ي هذا التعريف بشكل واضح االغتصاب الزوجي. تحمي المادة , فيستثنتجاه موضوع االغتصابيبين برودته و العنف والتهديد والمجامعة ، مما 

ا أنهن أكثر عرضةا لل ب من المالحقة القانونية ما يمنع حصول الفتيات المتزوجات على العدالة علما تحمي إذاا  .58عنف الجنسياألحوال الشخصية زوج الطفلة المغتص 

 اية الطفلة من العنف.المعتدي من العقوبة أكثر من حم 503المادة 

 طفلةٌ تربي طفالا 

 .رديئة أرضية تعيش أربع أسر من الالجئين السوريين في غرففي أعالي تلٍة تغمرها الشمس في شمال لبنان، تشرف بناية من طابقين على طريٍق منحدر. 

ا 34لقد تحدثنا مع أصغر هذه األسر التي يبلغ مجموع عمر أفرادها  ا ،بينما تناهز األخيرة ال 20يبلغ زوج سحر من العمر .عاما ا. تتكئ سحر  14عاما عاما

ضي الجميل". على الحائط أثناء جلوسها على فراشها الصغير  وتتحدث من تحت حجاب يخفي كل شيء ما عدا عينيها اللتين تلمعان عند ذكر المدرسة و "الما 

تنحصر الخيارات أمام الالجئات السوريات كسحر ، فرأت عائلتها المؤلفة من ستة أفراد أن اللجوء إلى لبنان تحاول الدمعة أن تفلَت من عينيها لكنها تحبسها. 

في مسقط رأسهم. قررت سحر أت تتزوج باكراا بعد فرار عائلتها إلى  الحاصلة من عمليات الخطف واالغتصاب وقتل الفتيات الصغيراتهو مفرها الوحيد 

المفاجئ في معدالت التزويج المبكر إلى الخوف من االعتداء  االرتفاعود البلد الجديدة السالمة المطلوبة. وتعزو الفتيات السوريات لبنان، إذ لم توفر لهم حد

 .المالية ورغبة أسرهن في استقرارهنواألعباء 

ترد هجَر  المتسرع مع جارها. وتقول أنها لم ولم يكن لديها أي سلطة أو قرار حيال ارتباطها 14سنة وكانت حامالا في سن ال 13تزوجت سحر عن عمر 

ا تأسف عليه. وعلى الرغم من تعلقها بزوجها ،تقول إنها تفتقد  طفولتها. ترى  ارتياد األطفال  سحر ضرورةعائلتها وأنها كانت صغيرة جداا وتسمي ذلك خطأ

ا وليس ثوب زفاف .و تحدثت ا مدرسيا سحر عن األذى الجسدي والمعاناة النفسية الناجمين عن زواجها  المدارس، فيجب أن يكون لباسهم عبارة عن زيا

ا ، لكنها تخشى ذلك  االهتمام". إنالمتهور. وقالت سحر:" لم أدرك أن الزواج مرفق بكّمٍ هائل من المسؤوليات الشاقة التي لم أعرها  سحر متحمسة لتصبح أما

 بنفس الوقت.

  .تربي طفالا"وقالت وهي تزرف دمعةا من عينيها: طفلةٌ 



 
 النزاع: 

،  فمن الصعب تحديد العالقة بين شدة النزاع ومعدل تزويج األطفال إن العالقة بين النزاع وزواج األطفال معقدة ، ال سيما في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

ا ما يؤدي النزاع إلى لفجوات في في بعض البلدان نظراا ل   ومحدودية التعليم. الفقر  : 59دافعين أساسيين للتزويج المبكر تفاقمالبيانات. مع ذلك، غالبا

ا من العنف الجنسيالسوريون  الالجئون يلجأ تدفع  ، فتشير تجربة الالجئين السوريين إلى أن انهيار شبكة العالقات االجتماعية بفعل النزوح60إلى التزويج المبكر خوفا

األطفال بين الالجئين السوريين في لبنان قد ال تعزى بالكامل إلى المعايير  تزويج. ومع ذلك ، فإن ظاهرة 61الدهم بهدف صون سمعتهم وسالمتهماألهل إلى تزويج أو

حتى قبل  18 سنة تزوجن قبل سن  24و  20ين ٪ من النساء السوريات اللواتي تتراوح أعمارهن ب13، قدرت اليونيسف أن ، 2006في عام فالثقافية قبل األزمة. 

 .  63سنة 24و  20٪ من الالجئات السوريات في لبنان اللواتي تتراوح أعمارهن بين 40.5مقارنةا بـ  62النزاع

 

 شيوع التزويج المبكر بين أوساط الالجئين في لبنان:

ا للقضاء على   هذه الظاهرة.تشير نظرة الالجئين إلى تزويج األطفال أن إقرار قانون لن يكون كافيا

و   18يتزوجن في سن  ن الالجئين أن الفتيات في مجتمعهم٪( من الالجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية األمم المتحدة لشؤو33يعتقد ثالثة وثالثون بالمائة ) 

من األرجح أن يرى الالجئون السوريون  64% من الالجئين أن التزويج المبكر ال يُدّر نتائجاا سلبية.25يعتقد  .14٪ منهم بعمر ال13.5، و 16٪ منهم بعمر ال  21.5

٪( من  31ويعتقد واحد وثالثون بالمائة ) ٪( 23)  14ال في سن  ٪( وحتى33) 16المقيمون في مستوطنات غير نظامية  أن الفتيات في مجتمعاتهن يتزوجن في سن 

ا سلبية لتزويج األ ٪ من الفلسطينيين أن الفتيات في 33باإلضافة إلى ذلك ، يعتقد  .65طفالالالجئين الذين يعيشون في مستوطنات غير نظامية أنه ال توجد عواقبا

 .66أي عواقب سلبيةيولد ج األطفال ال تزويأن منهم ٪ 16 ورأى 14٪  منهم في سن ال7و 16٪  منهم في سن ال 23و 18مجتمعهم يتزوجن في سن ال 

 التوصيات

 البرلمان اللبناني:

ا إقرار  18وتحديد سن ال القانون المتعلق بحماية األطفال من التزويج المبكرالموافقة على مشروع  -1 كحد أدنى للزواج دون استثناءات. يجب على البرلمان أيضا

 .بية للتزويج المبكروتثقيفهم حول اآلثار السلالجهات المختصة  واألسر إلى وحدة التدخل األطفالَ  أن تحيلجميع التشريعات الالزمة لتنفيذ هذا القانون بالكامل ، ك

ينبغي لمشروع القانون إضفاء الطابع الرسمي على حقوق الفتيات  .لزواج القاصرات التي تمت قبل الموافقة على مشروع القانونتوضيح الوضع القانوني  -2

ا في حاالت الطالق والميراث وحضانة األطفال.  المتزوجات سابقا

إذ قد يكون للعائلة يداا في ترتيب الزواج، تعلق بفرض العقوبات الجنائية وفق مشروع القانون ،  فيما يالفضلى في االعتبار  السماح للقضاة بأن يأخذوا مصالح الطفل  -3

 .أنسبالقاضي بسجن أحد أفراد أسرة الطفل إذا كانت اإلحالة إلى الخدمات االجتماعية إجباَر   فال ينبغي على مشروع القانون

 الوزارات الحكومية

 االستجابة الوطنية بين مختلف القطاعات. بهدف تسهيل ، في المجلس األعلى للطفولة تصل بين الوكاالتلتزويج المبكر تُعنى باتعيين جهة تنسيق -1

 زيادة فرص التعليم لجميع األطفال من خالل الحد من عوائق التسجيل والعنف المدرسي.-2

إلنشاء ملف عن المنظور الجنساني لألطفال المعرضين للخطر . يجب استخدام هذا الملف  بين وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة العدل إنشاء فرقة عمل مشتركة -3

. قد تشمل الخدمات تقديم الدعم النفسي واالجتماعي وإدارة الحاالت الفردية وترتيبات لتقديم خدمات الحماية للفتيات المعرضات للتزويج والفتيات المتزوجات بالفعل

 .األسريعليم والخدمات القانونية وخدمات الرعاية الصحية والحماية من العنف وبرامج الت الرعاية البديلة

 مع إيالء اعتبار خاص لبرامج عدم المساواة بين الجنسين وتزويج األطفال.للطفل المخصصة  الموازنات تحليل .4

 المنظمات غير الحكومية:

وضع مؤشرات من شأنها أن  الغذائي وتوعية المجتمع وحماية الطفل.لتعليم والفقر واألمن تي تستهدف اوالبرامج المتكاملة ال التدخل في مختلف القطاعاتتعزيز -1

 المبكر. التزويجتساعد في تحديد التدخالت المناسبة للطفل ، بهدف خفض معدالت 

 ة.السلوكي اتتغييرالوتشجع على الجنسين( أسبابه الجذرية )مثل الفقر وعدم المساواة بين  التي تعالجتنفيذ البرامج الهادفة إلى ردع تزويج األطفال  -2

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84+%D9%81%D9%8A+%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA


 
 .البارزيناألطفال الجهات الفاعلة الرئيسية في المجتمع ، مثل الزعماء الدينيين وأفراد المجتمع  تزويجبرامج  ضمان استهداف -3

 ميع البرامج.جنهج يراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين في اعتماد -4

 أو المتزوجات فعال. المبكرحالة الفتيات، ال سيما المعرضات للتزويج  تصوروضع برامج  -5

الحاالت الفردية و توفير الفرص التعليمية  القضايا إلى إدارة إحالةيج المبكر والتصدي له، بما فيه تقديم الدعم التقني للجهود الحكومية الرامية إلى منع التزو-6

 األساسية والخدمات األساسية األخرى.والرعاية الصحية والمساعدة 

 امجية لمنظمات المجتمع المدني التي تسعى إلى منع التزويج المبكر والتصدي له.قدرات التقنية والبرالتعزيز -7

األخرى التي تهدف إلى الحد  تمكين المجتمعات المحلية من وضع استراتيجية لمنع تزويج األطفال ، سواء من خالل برامج تغيير السلوك االجتماعي أو التدخالت-8

 .من عوامل الخطر

 ويهدف هذا التحليل التخفيف من الضرر. داخل المجتمعات للظاهرة المعايير الثقافية المحددة و الدوافعفي كافة البرامج  يحلل مراعٍ لظروف النزاع ، اعتماد نهج -9

 :المانحين

مطالبته بالتمويل لهذه القضية لم إال أن نسبة  ،67أن القضاء على التزويج المبكر من أولويات قطاع الحماية( 2020-2017 ة)خطة لبنان لالستجابة لألزم اعتبرت

نظراا لضعف  . 201869 ار دوالر المطلوب لعام يمل 2.68مبلغ ال % من 41. فضالا عن ذلك لم تحصل خطة لبنان لالستجابة لألزمة إال  68 %18.6تبلغ ال

٪  5٪( ، و41أصل ٪ بين السوريين )من 8.2%(  و 6 أصل % فحسب بين اللبنانيين )من1.2 70إلى الحد من التزويج المبكر بنسب يهدف قطاع الحماية التمويل، 

األهداف ، يجب على بهدف تحسين هذه   .71٪( 12 أصل ٪ بين الالجئين الفلسطينيين من لبنان )من 2.4و ٪(25 أصل بين الالجئين الفلسطينيين من سوريا )من

 :الجهات المانحة

 بذل أقصى الجهود لمعالجة قضية عدم المساواة بين الجنسين، ال سيما من خالل البرامج المعنية بتزويج األطفال.-1

 االجتماعي والسلوكي الشاملة. باعتبارها جزء  من برامج التغيير  لتزويج األطفال، الرجال والفتيان بالنتائج الضارة  الهادفة إلى توعية_ تمويل المبادرات 2

 دعم القطاع التعليمي عبر تمويل البرامج  الهادفة إلى تعليم الفتيات غير الملتحقات بالمدارس.-3

 ي لبنان من خالل دراسة شاملة للحقوق واالحتياجات. سين الحماية االجتماعية لألطفال فالمواظبة على تح-4

 .حث الحكومة اللبنانية على إقرار مشروع القانون المتعلق بحماية األطفال من التزويج المبكر -5
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