نرشة الهجرة القرسية 57

السوريون يف التَّهجري

فرباير/شباط 2018

43
www.fmreview.org/ar/syria2018

زواج األطفال يف األردن :كرس الحلقة

جورجيا سوان

يف خضم الجهود املبذولة ملناهضة ظاهرة زواج األطفال بني الالجئني السوريني ،ال بد من إرشاك نطاق
واسع من الفاعلني املعنيني ،وال بد أيضاً من اإلقرار َّ
بأن للفتيات والفتيان القدرة عىل التعامل مع هذه
املشكلة يف مجتمعاتهم املحلية.

فا ُملز َّو ُجــون مــن الفتيــان والفتيــات عــى حــ ٍّد ســواء يعانــون
ـتضعاف تــؤدي بهــم إىل التــرب مــن املدرســة
مــن حالــة اسـ
ٍ
ُ
البنــات فيتعرضــنَّ إىل خطــر الحمــل
يف مرحلــ ٍة مبكــرة .أ َّمــا
املبكــ ِر
ومشــكالت خطــر ٍة جــ ّداً تتعلــق بالصحــة اإلنجابيــة،1
ٍ
فيــا تتعــرض الفتيــات اليافعــات املتزوجــات مــن رجــال أكــر
ســناً منهــن للعزل ـ ِة االجتامعيــة ،ويفقــدن التمكــن ،ويصبحــن
ـدات اعتــاداً كب ـراً عــى أزواجهــن يف تأمــن حقوقهــن.
معتمـ ٍ
ومــن هنــا نالحــظ ارتفــاع نســبة الصدمــة النفســية التــي تواجــه
مجتمــع الالجئــن الســوريني ،بــل رفــع ذلــك مــن خط ـ ِر انتهــا ِء
ٌ
إســاءة واســتغالل.
أوضــاع مهينــة فيهــا
الزوجــن الطفلــن إىل
ٍ
وينعكــس ذلــك يف تقريــر املجلــس األعــى للســكان يف األردن،
ــجل مــن اإلنــاث
فيفيــد َّأن  %60مــن ضحايــا
ِ
العنــف ا ُمل َس َّ
2
ُ
ّ
تع َّرضــن للــزواج املبكــر أو أجــرن عليــه .ومبــا أن الفــرص
التعليميــة واالقتصاديــة محــدودة وليســت مفتوحــة إال لقليــلٍ
جــداً مــن هــؤالء الزوجــات ،نجــد ّأن الفتــاة ا ُملز َّوجــة دون الســن
القانــوين قــد ُحــ ِّددَت عــى أنهــا األقــل مشــارك ًة يف االقتصــاد
األردين ،وهــذا مــا يجعلهــا أكــر تعرض ـاً للعيــش يف الفقــر.
ويف الســياق األردين ،يصعــب تحديــد الســن املتعلــق بــزواج
األطفــال فهــي مســألة معقــدةَّ ،
ألن قانــون األحــوال الشــخصي ِة
ً
األردين ينــص عــى َّأن ســن الــزواج الرســمي هــو  18عامـا ،لكــنَّ
زواج القارصيــن بــن ســن خمســة عــر وســبعة عــر عامــاً
اكــم َّ
الش ِعيــ ُة يف الظــروف التــي تعتقــد أ َّنهــا
تســمح بــه املَ َح ُ

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/أين س َّكاب

ينتــج عــن الطبيعــ ِة ا ُملط َّولــ ِة للتهجــر أثــ ٌر ٌ
بالــغ يف تعميــق
الدوافــع املوجــود ِة أصــ ًا يف زواج األطفــال ،فتــزداد العائــات
ِ
لجــوءاً إىل زواج األطفــال ملســايرة الضغوطــات االقتصاديــة
واالجتامعيــة الرازحــ ِة تحتهــا .ومــع َّأن زواج األطفــال تتجــذر
أســبابه يف انعــدام املســاواة الجندريــة ،وارتفــاع مســتويات
الفقــر ،وغيــاب الفــرص أمــام البنــات ،فهنــاك عوامــل أخــرى
مثــل ارتفــاع معــدالت الفقــر ،ومحدوديــة الفــرص املتاحــة
للفتيــات ،إذ تســهم يف زيــادة هــذه الظاهــرة .كــا أن العائــات
هجــرة تلجــأ أكــر مــا مــى إىل تزويــج األطفــال
الســورية ا ُمل ّ
ملواجهــة الضغوطــات االقتصاديــة واالجتامعيــة ،لكــنَّ زواج
األطفــال أبعــد مــن أن يكــون مصــدراً لألمــان أو الســام ِة لهــم.

َتن َْصــب ‘يف املصلحــة ا ُملثـ َ
ـى للطفــل’ ،3مــع ّأن الواقــع العمــي
عــى أي حــال يشــر إىل شــيوع املوافقــة عــى زواج مــن هــم يف
هــذه الفئــة العمريــة .ويف شــهر يوليو/متــوز  2017أضيفــت إىل
هــذا القانــون تســعة قيــو ٍد للح ـ ِّد مــن الصالحيــات التقديريــة
لقضــاة املحكمــة الرشعيـ ِة يف منــح األذون لوقائــع الــزواج التــي
تتضمــن أطفــاالً ،ومــع َّأن البعــض انتقــد ذلــك التعديــل ،وقالــوا
إ َّنــه ال يفــي بالغــرض ،وال يحظــر زواج األطفــال حظ ـراً نهائي ـاً،
ف ُيؤ َمــل مــن هــذه املامرســة أن تقــود إىل تخفيــض زواج األطفــال
غــر املســموح بــه قانون ـاً.

فتاة الجئة سورية ( 15عاماً) يف مخيم الزعرتي تقدم دروساً يف الرسم والتمثيل لتثقيف
الفتيات الصغار وأولياء األمور بشأن زواج القارصين« .تناهى إىل سمعي أخبار فتيات تزوجن
يف عمر  12أو  13عاماً .وكن يأتني للمدرسة لوداعها .وأتذكر أنني أدركت وقتها أنهن يرتكنب
خطأ كبرياً حتى قبل أن أعرف شيئاً عن الحقائق».
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أمــا الفتيــات والفتيــان الذيــن يتزوجــون خــارج اإلطــار
الرســمي مــن خــال الشــيوخ املحليــن فيجــدون أنفســهم يف
حالــة مــن الضعــف الشــديد نتيجــة لغيــاب الوثائــق ،مــا
يجعلهــم عُ رضـ ًة لدفــع غرامــة تصــل إىل ألــف دينــار أردين أي
( 1,410دوالر أمريــي) .ودون إثبــات زواج اآلبــاء واألمهــات
ال ميكــن تســجيل املواليــد ،وهــذا يــؤدي إىل عواقــب وخيمــة
تؤثــر عــى حاميــة الطفــل يف املســتقبل .ويف مقابلــة أجريناهــا
مــع امــرأة شــابة ُتدعــى ليــى قالــت إنهــا تزوجــت وهــي
تبلــغ مــن العمــر  14عامـاً وأنجبــت يف الســنوات األربــع منــذ
زواجهــا ثالثــة أطفــال ،تــويف طفلهــا الثــاين وهــو يبلــغ مــن
العمــر شــهرين دون أن يحظــى بشــهادة ميــاد أو وفــاة ،كــا
مل يحصــل طفالهــا األول والثالــث عــى شــهادة ميــاد حتــى
اآلن.
ومــع ذلــك ،مــا زال كثــر مــن الرجــال والنســاء يف املجتمــع
ٌ
امــرأة
الســوري يدافعــون عــن زواج األطفــال ،إذ ُتســ ِّوغ
ٌ
ســورية ( 40عامــاً) قرارهــا تزويــج ابنتهــا يف عمــر الرابعــة
عــرة فتقــول“ :الرجــال يف مجتمعنــا يريــدون الــزواج بــن
عمــر الثامنــة عــرة والواحــد وعرشيــن عامــا ،والرجــال دامئـاً
ـروس صغــرة الســن ،هكــذا تســر األمــور ومــن
مــا يرغبــون بعـ ٍ
تنتظــر كثــراً ،يفوتهــا القطــار”.
ـر عــى الــزواج
ويعــد فهــم املظاهــر املختلفــة ملوافقــة ال ُقـ ّ
أمـراً مهـ ً
ا يف مواجهــة هــذه الظاهــرة ،ففــي حــن تتــم كثــر
ُ
َ
مــن الزيجــات رصاحــة ضــد إرادة العــروس املعلنــة إال أن
مفهــوم اإلرادة ذاتــه كثــراً مــا يكــون غامض ـاً ،إذ مثــة عنــارص
إكــراه خفيــة تختبــئ خلــف اإلرادة الظاهريــة للعرائــس
اللــوايت يعشــن تحــت الضغوطــات العائليــة واالجتامعيــة
واالقتصاديــة ،فقليــ ًا مــا تــدرك تلــك الفتيــات الخيــارات
األخــرى املتاحــة لهــم يف الحيــاة ،وبالتــايل يقبلــن ‘طوعــاً’
بالــزواج باعتبــاره قدرهــن.

التوصيات

تعمــل اللجنــة الكاثوليكيــة الدوليــة للهجــرة مــع الالجئــن
يف األردن منــذ عــام  ،2007وبــدأت التعامــل مــع الالجئــن
الســوريني منــذ عــام  .2012وترتكــز نشــاطاتها عــى منــع
زواج األطفــال واالســتجابة لهــذه الظاهــرة مــع مراعــاة تنــوع
الظــروف التــي تــؤدي إىل زواج األطفــال والبواعــث ا ُملح ِّر َكــة
لــزواج األطفــال ،كــا تنظــر بعــدد الفاعلــن املعنيــن يف
صناعــة القــرار واآلثــار الســلبية املحتملــة لتلــك الظاهــرة.
ومــن خربتهــا يف إعــداد الربامــج ،خلصــت اللجنــة الكاثوليكيــة
الدوليــة للهجــرة إىل التوصيــات التاليــة:
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تغيــر ســلوك الجهــات الفاعلــة الرئيســية :يجــب تصميــم
رســائل التوعيــة باملخاطــر التــي ينطــوي عليهــا زواج
األطفــال وفوائــد انتظــار األطفــال حتــى بلوغهــم ســن
الرشــد القانــوين بصــورة تناســب جميــع الجهــات الفاعلــة
الرئيســية مبــن فيهــا الفتيــات والفتيــان واآلبــاء ومقدمــي
الرعايــة والشــيوخ ووجهــاء املجتمــع واملحاكــم واملوظفــن
القضائيــن.
إبقــاء الفتيــات والفتيــان يف املــدارس :فعندمــا ُت ْل َحــقُ
الفتــا ُة يف املدرسـ ِة تقــل احتامليـ ُـة ضغوطــات أوليــاء األمــور
بشــأن تزويجهــا قبــل ســن الثامنــة عــرة ،ونالحــظ يف
الوقــت نفســه باملقابــل َّأن التــرب املبكــر مــن املدرســة
يرتبــط ارتباطــاً مبــارشاً ووثيقــاً بارتفــاع مخاطــر التزويــج
املبكــر.
إرشاك الفتيــات والفتيــان يف تعليــم ال ِّنــد لل ِّنــد :مــن الســهل
عــى التدخــات ْأن ت ُر ِّكــ َز بالكامــل عــى أوليــاء األمــو ِر
ومقدمــي الرعايــة ،وتتجاهــل بذلــك قــدرة اليافعني أنفســهم،
ولذلــك مــن األفضــل عقــد جلســات التوعيــة ومجموعــات
الدعــم ألنهــا ستســاعد يف متكــن الشــباب وتحديــد القــادة
وصانعــي التغيــر ا ُملح َت َملــن الذيــن ميكــن أن يخاطبــوا
أقرانهــم ومجتمعهــم حــول قضيــة زواج األطفــال.
التصــدي للحاجــات الرئيســية :ميكــن أن يســاعد توفــر
املــواد غــر الغذائيــة واملســاعدات النقديــة الطارئــة عــى
التخفيــف مــن االحتياجــات املاليــة ا ُمل ِل َّحــة التــي قــد تشــجع
عــى اللجــوء إىل الــزواج املبكــر كطريقــة ســلبية ملواجهــة
الظــروف االقتصاديــة الصعبــة.
ـرص كســب العيــش للمجتمــع ككل :ميكــن لتمكــن
زيــاد ِة فـ ِ
تطويــر املهــارات التــي تــدر الدخــل للســكان الالجئــن أن
يســاعد يف التخفيــف مــن الدوافــع االقتصاديــة طويلــة
األمــد لــزواج األطفــال.
وميكــن للشــباب أن يؤثــروا إيجابيــاً عــى التصــورات
واملامرســات املؤذيــة التــي تتعلــق بــزواج األطفــال ،وذلــك
مــن خــال املبــادرات التــي تدعــم الفتيــات والفتيــان
وتوصــل صوتهــم ملجتمعاتهــم ،مــا سيســهم يف
كقــادة
ِ
إيجــاد تغيــر اجتامعــي مســتدام .وأوضحــت امــرأة شــابة
كانــت ممــن حــروا جلســات التوعيــة التــي تعقدهــا
اللجنــة الكاثوليكيــة الدوليــة للهجــرة كيــف تحــدث تلــك
التأثــرات مــن الداخــل:
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“تزوجــت جــديت وهــي طفلــة وتزوجــت أمــي وهــي طفلــة
وكذلــك األمــر معــي أنــا ،قبــل حضــور هــذه الجلســات
كنــت بــا شــك ســأزوج ابنتــي وهــي طفــل ،ولكننــي اآلن
أدرك أن هــذا ســيؤذيها ،وأنــا أريــد األفضــل لهــا .لذلــك
ســأكرس القاعــدة”.
جورجيا سوان Swan@icmc.net
مديرية برامج الحامية ،اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة-األردن
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واقع حاصل لكل من الفتيات واألوالد ،فالفتيات عىل وجه
 .1مع َّأن زواج األطفال ٌ
الخصوص هنّ األكرث تأثراً .وتشري بيانات اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة إىل َّأن %٨٩
من قضايا زواج األطفال املحددة متس الفتيات.
Higher Population Council (2017) Policy Brief – Child Marriage in .2
( Jordanخالصة السياسات -زواج األطفال يف األردن)
www.share-net-jordan.org.jo/?q=en/node/12144
 .3يجدر الذكر َّأن السن القانوين للزواج يف البلدان األخرى منخفض أيضاً إن مل يكن أقل
مام عليه الحال يف األردن .فهناك كثري من الدول التي تسمح لبعض االستثناءات وحاالت
الزواج املبكر دون سن الثامن عرشة.

www.icmc.net

توسيع آفاق الفرص االقتصادية يف وضع التَّهجري املط َّول

مييك تاكاهايش وميشيل موروز وجوناثان بيرتز وجايسون برونيك وريتشارد بارلرتوب

ُأح ِر َز تقدم ُم َر َحب به يف تحقيق االلتزامات التي قطعها املانحون الدوليون وحكومات البلدان املضيفة من
أجل زيادة الفرص االقتصادية لكل من الالجئني السوريني واملجتمعات املضيفة يف البلدان املجاورة .بيد
أن األهداف وااللتزامات تحمل يف جعبتها مزيداً من التحديات الجديدة ويجب عىل أي سياسة جديدة
أن تقوم عىل األدلة.
بحلول عام  ،2017كانت الدول املتاخمة لسوريا (تركيا ولبنان
واألردن والعراق) إضافة إىل مرص تستضيف نحو خمسة ماليني
الجئ سوري معظمهم ممن عاشوا يف املنفى أربع سنوات فأكرث.
ومع تضاؤل التوقعات الحالية بعودة الالجئني إىل سوريا بأعداد
كبرية ،يقف الالجئون يف مواجهة مستقبل ُمبهَم يف بلد النزوح
بينام تكابد الدول املضيفة ال سيام األردن ولبنان وتركيا للتصدي
خطوات ترحيبي ٍة جريئ ٍة
للتأثريات شديدة التباين الناجمة عن تفاقم الطلب عىل املساكن وكل ذلك َّإنَا جاء ليكون يف مجموعه
ٍ
والخدمات العامة والبنية التحتية واملوازنة العامة وأسواق العمل تعزز االنتقال القوي نحو االستثامر يف القدرة عىل مقاومة األزمات
واألمن املحيل واالستقرار العام.
واإلمناء بعيد األمد يف املنطقةَ ،ب ْي َد َّأن هذه األهداف وااللتزامات
متثل تحدياً بحد ذاتها وإذا ما أردنا تحقيقها فال بد من اإلجابة
ودولياً ،ازداد االعرتاف بالجهود التي تبذلها هذه البلدان املضيفة عىل األسئلة التي تحيط بها .فكيف ميكن إيجاد ما يصل إىل 1.1
فقد مت ّثلت اسرتاتيجية توجيه املساعدات الدولية للمنطقة بالخطة مليون وظيفة ،وأين ولِ َمن ستكون هذه الوظائف بالضبط؟ وأي
اإلقليمية لالستجابة لالجئني والقدرة عىل مواجهة األزمات (‘ )’3RPسياسات ُوأ ُطر التي ميكنها أن تساعد عىل تحقيق هذه األهداف
التي ُأط ِل َقت يف ديسمرب/كانون األول لعام  2014وعُ دَّت مثاالً عىل وفتح أبواب سوق العمل فعلياً أمام الالجئني؟ وما التدابري األخرى
أفضل املامرسات 1التي تشجع املانحني ومنظامت املساعدات التي ا ُت ِخ َذت لتحسني استضافة الالجئني وتلبية حاجات املجتمعات
عىل زيادة دعمهم لخطط االستجابة الوطنية 2والربامج متعددة املضيفة؟ وما األدلة التي يجب أن تقوم عليها السياسات الجديدة؟
السنوات واملرشوعات الهادفة لتعزيز القدرة عىل مقاومة األزمات
وبناء القدرات ملسايرة الظروف يف البلدان املضيفة.
إجابات لهذه األسئلة ،نظمت منظمة العمل
من أجل التوصل إىل
ٍ
الدولية عام  2016بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
ويف عام  ،2016عُ ِق َد يف لندن مؤمتر دعم سوريا واملنطقة تعهّد وبرنامج األغذية العاملي تقيي ًام مشرتكاً لحالة الفرص االقتصادية يف
فيه املانحون بتقديم تربعات مالية تزيد عام ُقدِّم يف أي وقت كل من مرص والعراق واألردن ولبنان وتركيا وسوريا 3.وباالستفادة
جهات مختلفة
امات متعددة السنوات لالستجابة لألزمة من الرؤى واألفكار التي أدىل بها ممثلون عن
ٍ
مىض وأعلنوا فيه أول التز ٍ
السورية .ومل تتوقف نتائج املؤمتر عند هذا الحد ،بل ذهبت إىل اشتملت عىل الحكومات واملانحني واملنظامت غري الحكومية
أهداف أكرث فاعلية تسعى إىل توفري ما يصل إىل  1.1مليون وظيفة واملنظامت الدولية والقطاع الخاص يف  120مقابلة كانت قد
لالجئني واملجتمعات املضيفة بحلول عام  .2018أ ّما حكومات
البلدان املضيفة املجاورة فتعهّدت بفتح أبواب أسواق العمل
أمام الالجئني وتحسني البيئة التنظيمية املحلية .ثم تعهد املجتمع
الدويل بتقديم الدعم لربامج توليد فرص العمل وتسهيل الحصول
عىل التمويل برشوط ميرسة.
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