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  جملس حقوق اإلنسان
  ة والعشرونالدورة السادس

   من جدول األعمال٣ و٢البندان 
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

  ألمني العاموتقارير املفوضية السامية وا
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية        

 واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

منع ممارسة تزويج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري والقضاء             
  على هذه املمارسة

   السامية حلقوق اإلنساناملتحدةتقرير مفوضية األمم     

  موجز    
التقرير املعلومات الواردة من الدول ووكاالت األمم املتحدة وجمموعات         يأخذ هذا     

اجملتمع املدين وغريها من اجلهات املعنية صاحبة املصلحة بعني االعتبار، وينـاقش القواعـد              
واملعايري الدولية اليت تنطبق على ممارسة تزويج األطفال والزواج املبكر والـزواج القـسري              

 ويتطرق التقرير إىل    .هلذه املمارسة من أثر على النساء والفتيات يف جمال حقوق اإلنسان           وما
 والزواج املبكر والـزواج القـسري،       العوامل املختلفة اليت تساهم يف ممارسة تزويج األطفال       

 والقضاء عليها مـع     التدابري واالستراتيجيات القائمة من أجل منع هذه املمارسة       اً  وحيلل أيض 
  . التنفيذالتحديات واإلجنازات وأفضل املمارسات وثغراتيز بشكل خاص على الترك
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 مقدمة  -أوالً  

 الذي طلب فيه اجمللس     ٢٤/٢٣بقرار جملس حقوق اإلنسان       ر عمالً هذا التقري ُيقدَّم    -١
ت األمم املتحـدة    وكاالو، بالتشاور مع الدول      أن تعدّ   حلقوق اإلنسان  إىل املفوضية السامية  

منـع  تقريراً عن   ،  وسائر اجلهات املعنية صاحبة املصلحة     واجملتمع املدين    ها وبراجم هاوصناديق
، مع التركيز بوجـه     والتخلص منها  املبكر والزواج القسري     ممارسة تزويج األطفال والزواج   

  .خاص على التحديات واإلجنازات وأفضل املمارسات وثغرات التنفيذ
من الدول األعضاء ووكاالت األمـم      مسامهات  التمست املفوضية   عداد التقرير،   إل  -٢

 التعاهدية واهليئات   اإلجراءات اخلاصة يف إطار    بواليات   نيواملكلف ها وبراجم هاوصناديقاملتحدة  
، ٢٠١٤ مـارس / آذار١٧ حىت و.وسائر اجلهات املعنية صاحبة املصلحة   ومنظمات اجملتمع املدين    

 وتتاح مجيع الردود يف املوقـع       .من الدول األعضاء  اً  رد ٣١، مبا يف ذلك      ردود ١١٠ وردت
ـ      اًدراسات وأحباث اً  واستعرضت املفوضية أيض  . )١(الشبكي للمفوضية  شأن  حديثـة العهـد ب

   .املسألة
يف انتشار ممارسـة  اً واسعاً وتظهر املعلومات الواردة من أجل إعداد هذا التقرير تباين        -٣

هي ممارسـة   و .)٢( فيما بني البلدان وداخلها    تزويج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري     
اً سلبياً   تأثري  لكن هذه املمارسة تؤثر    . والرجال والنساء  فتيانحقوق الفتيات وال  يف  اً  ؤثر سلب ت

بأنه يف  ) اليونيسيف(وتفيد تقديرات منظمة األمم املتحدة للطفولة       . يف النساء والفتيات  اً  كبري
سـن الثامنـة عـشرة       بلوغهن قبل   تزوجن أو ارتبطن   ، بلغ عدد النساء اللوايت    ٢٠١٢عام  
  سنة يف مجيـع أحنـاء العـامل        ٤٩ و ٢٠ بني   امرأة تتراوح أعمارهن ما   مليون   ٤٠٠ حوايل

وحسب صندوق األمم املتحدة  .)٣()يف املائة من جمموع النساء يف تلك الفئة العمرية      ٤١ أي(
 غـري (يف البلـدان الناميـة      قبل بلوغ سن الثامنة عشرة      للسكان، يبلغ معدل زواج الفتيات      

 من التعليم ال حيظني إال مبستوى حمدود       ن ومعظمه فتاة واحدة من بني ثالث فتيات،     ) الصني
   .)٤(مدقعريفية ويف فقر  مناطقيف ويعشن 

__________ 

)١( www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/WRGSIndex.aspx. 
لالطالع على مزيد من املعلومات بشأن مناطق انتشار املمارسة وأوجه التباين، ميكـن الرجـوع إىل رد                  )٢(

 .صندوق األمم املتحدة للسكان ورد اليونيسيف
 سبتمرب/أيلول (”Committing to Child Survival: A Promise Renewed, Progress Report“اليونيسيف،  )٣(

٢٠١٢.( 
مواجهة حتـدي  : أمومة يف عمر الطفولة ،  ٢٠١٣صندوق األمم املتحدة للسكان، تقرير حالة سكان العامل          )٤(

 ).٢٠١٣نيويورك،  (محل املراهقات
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 تعاريف  -اًثاني  

الزواج الذي يكون فيه أحد الطـرفني       " زواج األطفال "ألغراض هذا التقرير، يعين       -٤
إنسان مل يتجاوز الثامنة    كل  "التفاقية حقوق الطفل، فإن الطفل هو       اً  ووفق. على األقل طفالً  

 وقد دعـت جلنـة      .)٥("يهاملنطبق عل ل ذلك مبوجب القانون     عشرة، ما مل يبلغ سن الرشد قب      
  . سنة١٨يف أقل من اً حقوق الطفل الدول األطراف إىل مراجعة سن الرشد إذا كان حمدد

وحييل إىل " زواج األطفال"بنفس معىن " الزواج املبكر"ويف أغلب األحيان، يستخدم      -٥
الرشد قبل ذلك   حاالت زواج أشخاص دون سن الثامنة عشرة يف البلدان اليت ُيبلَغ فيها سن              

إىل حاالت الزواج الـيت يكـون فيهـا         اً  وميكن أن حييل الزواج املبكر أيض     . أو عند الزواج  
يف سن الثامنة عشرة أو سن أكرب لكن عوامل أخرى جتعلـهما غـري مهيـئني         اً  الزوجان مع 

للموافقة على الزواج، مثل مستوى منومها اجلسدي والعاطفي واجلنسي والنفـسي، أو قلـة              
  .)٦(مات عن خيارات الشخص يف احلياةاملعلو
اً  فهو أي زواج حيدث دون موافقة أحد الطرفني أو الطرفني مع           الزواج القسري أما    -٦

القدرة على إهنـاء    اً  أو حني ال تكون لدى أحد الطرفني أو الطرفني مع         /موافقة تامة وحرة و   
  .األسري الشديداإلكراه أو الضغط االجتماعي أو  ألسباب منها الزواج أو االنفصال،

  اإلطار القانوين الدويل  -اًثالث  

 الزواج مبوافقة حرة وتامةعقد احلق يف   -ألف  

تكفل املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان حق مجيع األفراد يف عقد الزواج مبوافقـة               -٧
اخلاص باحلقوق املدنيـة    وينص على هذا احلق العهد الدويل       . كال الطرفني موافقة حرة وتامة    

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية       منه، وكذلك  ٢٣ من املادة    ٣اسية يف الفقرة    والسي
اتفاقية الرضا بالزواج، واحلـد     وتنص  .  منه ١٠ من املادة    ١يف الفقرة   واالجتماعية والثقافية   

 منها على وجوب أن يعرب الطرفان       ١ يف املادة    األدىن لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج     
 من اتفاقية القضاء علـى      ١٦املادة  وُتلزِم   .)٧(هذه املوافقة حبضور سلطة خمتصة    على  اً  شخصي

، الرجال والنـساء ، على أساس املساواة بني أن تضمنبمجيع أشكال التمييز ضد املرأة الدول     
. ة وتامة حر وافقةعدم عقد الزواج إال مب    و يف حرية اختيار الزوج      هنفساحلق  مجلة أمور،   من  

__________ 

 .١اتفاقية حقوق الطفل، املادة  )٥(
)٦( Rangita de Silva de Alwis, “Child marriage and the law”, Legislative Reform Initiative Paper 

Series) ٣٧. ، ص)٢٠٠٨يناير /اليونيسيف، نيويورك، كانون الثاين.  
  ). ١٧-د( ألف ١٧٦٣ العامة قرار اجلمعية )٧(
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على أمهية  اً  معحقوق الطفل   نة  جلمييز ضد املرأة و    املعنية بالقضاء على الت    لجنةوقد شددت ال  
يف حـال   الزواج، حىت   عقد  حرية  حلماية حق مجيع األفراد يف      إضافية  ضمانات قانونية   وضع  

عـدد مـن    اً  وينص أيـض  . اً مع تعدد النظم القانونية اليت تشمل القوانني العرفية والتشريعية       
  .)٨(ن عقد الزواج ال جيوز إال مبوافقة كال الطرفني موافقة حرة وتامةالصكوك اإلقليمية على أ

االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة         وُتلزِم    -٨
لتدابري التشريعية وغري التشريعية القابلـة      ا"الدول بأن تتخذ مجيع     ) االتفاقية التكميلية  (بالرق

ىل حد  ترقى إ اليت   ختلفةاألعراف واملمارسات امل   أو هجر بطال  إل " والضرورية للتنفيذ العملي 
بعد متلك حق الرفض،    الوعد بتزويج امرأة أو تزوجيها، دون أن          الزواج القسري، ومنها مثالً   

موعـة أشـخاص    جملشخص آخـر أو      ل سرهتا أو ألعليها أو   لألوصياء  ها أو   والدي مال ل  دفع
ألي التنازل عن زوجته لشخص آخر لقاء مثـن أو  يف  قبيلته  زوج أو أسرته أو    وحق ؛آخرين

ومثلما يبـيَّن يف    . )٩( شخص آخر   ينتقل إىل   وفاة زوجها، إرثا   عندمرأة،  اجعل  و سبب آخر؛ 
الفصل اخلامس، قد يصل الزواج القسري يف ظروف معينة إىل حد الـرق أو املمارسـات                

  .الشبيهة بالرق

 تزويج األطفال  -باء  

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة          ١٦املادة   من   ٢ تنص الفقرة   -٩
امليثـاق األفريقـي   اً أيض  وحيظر."ثر قانوين أ يكون خلطوبة الطفل أو زواجه أي        ال"على أن   

تزويج األطفال وخطوبة الفتيات والفتيان ويقـضي باختـاذ تـدابري           ل  قوق ورفاهية الطف  حل
لجنـة  وال حقوق الطفـل  نة  وقد أعربت جل  . )١٠(ماية حقوقهم تشريعية وغريها من التدابري حل    

 األطفـال   ممارسة تزويج  إزاء استمرار وجود     عن القلق  مييز ضد املرأة  املعنية بالقضاء على الت   
  . األطفالتزويجحظر  الدول األطراف بإنفاذ تاوأوص
حقوق ية  من أحكام اتفاق عدده ينبغي اعتبار    إىل أن اً  أيضحقوق الطفل   جلنة  وأشارت    -١٠

، الـيت   ٢٤ من املادة    ٣ األطفال، مبا يف ذلك الفقرة       تزويج مسألة   تنطبق على اً  أحكامالطفل  
مجيع التدابري الفعالة واملالئمة بغيـة إلغـاء         تتخذ"تنص على أنه ينبغي للدول األطراف أن        

__________ 

؛ )أ(٦، املادة   )٢٠٠٣(يف أفريقيا    بروتوكول امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة         )٨(
، ٨ املـادة  ،)٢٠٠٨(قي بشأن الشؤون اجلنـسانية والتنميـة     اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفري   وبروتوكول  

 واالتفاقيـة  ؛١٩، املادة )٢٠١٢ (إعالن حقوق اإلنسان يف رابطة دول جنوب شرق آسيا      ؛ و )ب(٢ الفقرة
  ).٣(١٧، املادة )١٩٦٩(األمريكية حلقوق اإلنسان 

  .١، املادة  إلبطال الرقاالتفاقية التكميلية )٩(
 .٢، املادة )١٩٩٩(ل فاهية الطفقوق ورحلامليثاق األفريقي  )١٠(
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مييز ى التلجنة املعنية بالقضاء علوعرَّفت ال. )١١("املمارسات التقليدية اليت تضر بصحة األطفال
تزويج األطفال بأنه ممارسة ضارة تؤدي إىل إحلـاق         اً   مناهضة التعذيب أيض   نةجلضد املرأة و  

الضرر البدين أو العقلي أو اجلنسي أو املعاناة، والتهديد هبذه األفعال، وما يترتب عن ذلـك                
مـل  يف قدرة الضحايا علـى التمتـع بكا       اً  من العواقب القصرية والطويلة األمد، وتؤثر سلب      

املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء واملواد          وأوضحت   .)١٢(حقوقهم
، مما ينتهك ض االستغالل اجلنسياغرلألطفال ألاً بيع بأنه ميكن اعتبار تزويج األطفال    اإلباحية

يف البغاء   بيع األطفال واستغالل األطفال      الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن     
  .)١٣( من اتفاقية حقوق الطفل٣٥ واملادة اإلباحيةويف املواد 

املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة روابط بني تزويج األطفال          وقد حددت     -١١
والقضاء عليه باعتبار ذلك مبدأً من مبادئ       والرق، وأشارت إىل أن الدول ملزمة حبظر الرق         

للشبكة الدولية للقضاء على استغالل     اً  ووفق. )١٤(غري القابلة للتقييد  القانون الدويل األساسية و   
األطفال يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية واالجتار هبم ألغراض جنسية، ميكن اعتبار تزويج              

من أشـكال االسـتغالل     األطفال واملراهقني دون سن الثامنة عشرة يف ظروف معينة شكالً         
 أو  مدفوعات نقدية  خدم الطفل ألغراض جنسية مقابل بضائع أو      اجلنسي التجاري عندما يست   

   .)١٥(ةعيني

__________ 

 بشأن حـق    ١٢ بشأن مصاحل الطفل الفضلى، واملادة       ٣ بشأن عدم التمييز، واملادة      ٢انظر باألخص املادة     )١١(
 بشأن التدابري األساسية اليت ينبغي اختاذها حلماية الطفل         ١٩ه، واملادة    ونضج هلسناً   وفق الطفل يف أن ُيسمع   

ل من مجيع أشكال االستغالل اجلنسي واالنتـهاك        اطفمحاية األ  بشأن   ٣٤من مجيع أشكال العنف، واملادة      
  بشأن محايـة   ٣٦، واملادة   منع اختطاف األطفال أو بيعهم أو االجتار هبم        بشأن تدابري    ٣٥، واملادة   اجلنسي

  .الطفل من سائر أشكال االستغالل الضارة بالطفل
 بشأن اجلبل األسود    على التمييز ضد املرأة   ة بالقضاء   انظر على سبيل املثال، املالحظات اخلتامية للجنة املعني        )١٢(

)CEDAW/C/MNE/CO/1(   وموريتانيا ،)CRC/C/MRT/CO/2(   وتوغو ،)CRC/C/TGO/CO/3-4(  وزامبيا ،
)CEDAW/C/ZMB/CO/5-6( واملالحظــات اخلتاميــة للجنــة مناهــضة التعــذيب بــشأن بلغاريــا ،
)CAT/C/BGR/CO/4-5.(  

. ٨ .، ص )A/66/228(ة مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء واملواد اإلباحية          تقرير املقررة اخلاصة املعني    )١٣(
املنتـدى األفريقـي   وأكد هـذا  ). د(و" ٣"-"١) "ج(١، املادة   إلبطال الرق  االتفاقية التكميلية اً  انظر أيض 

 Early Marriage – A harmful traditionalانظر اليونيـسيف، :  أيضاًملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال

practice: A statistical exploration)  ،٢٠٠٥نيويورك.(  
التقرير املتعلق بالبعثـة الـيت    اً  ؛ وانظر أيض  )A/HRC/21/41(انظر التقرير املواضيعي عن الزواج االستعبادي        )١٤(

ر ا، إىل مدغـشق    وعواقبـه  ا مبا يف ذلـك أسـباهب       املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة،      قامت هبا 
)A/HRC/24/43/Add.2(     املـستفادة يف     والتقرير املواضيعي عن التحديات والدروس     ١٢٥، ال سيما الفقرة 

  ).A/HRC/24/43 (املعاصرة  أشكال الرقمكافحة
رد الشبكة الدولية للقضاء على استغالل األطفال يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية واالجتار هبم ألغـراض                  )١٥(

  .جنسية
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،  من اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة             ١٦املادة  ومبقتضى    -١٢
،  الرضا بالزواج، واحلد األدىن لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج من اتفاقية٣ و٢ واملادتني
، فإن الدول األطراف ملزمـة باختـاذ تـدابري          إلبطال الرق ية   من االتفاقية التكميل   ٢واملادة  

مييز لجنة املعنية بالقضاء على الت    وقد أوصت ال   .)١٦(تشريعية لتحديد احلد األدىن لسن الزواج     
 بأن حتذف الدول األطراف االستثناءات املتعلقة باحلـد األدىن          حقوق الطفل نة  جلضد املرأة و  

ن زواج الفتيات والفتيان، مبوافقة الوالـدين أو بـدوهنا،   لسن الزواج وحتديد احلد األدىن لس     
 جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة     وعلى غرار ذلك، أوصت     . )١٧( سنة ١٨ يف

  .)١٨(الدول برفع احلد األدىن لسن الزواج وجعله متساوياً للفتيان والفتيات
ة بالقضاء على التمييـز     ، أصدرت جلنة حقوق الطفل واللجنة املعني      ٢٠١٢ويف عام     -١٣

 املعـين  العامل الفريقو  بالعنف ضد األطفالة العام املعني لألمنية اخلاصة املمثلضد املرأة، مع

، إىل جانب أربعة مكلفني آخرين بواليـات يف  واملمارسة القانون يف املرأة ضد التمييز مبسألة
 سنة للفتيات ١٨ن الزواج إىل  يدعو الدول إىل رفع س    اً  مشتركاً  إطار اإلجراءات اخلاصة، بيان   

والفتيان على حد سواء دون استثناء، مع توضيح أنه ال ميكن تربير ممارسة تزويج األطفـال                
  .)١٩(بأي أسباب تقليدية أو دينية أو ثقافية أو اقتصادية

وقد أوضحت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أنه ينبغي حتديد سن الـزواج يف سـن                 -١٤
ـ  ة الشخصي موافقته حبرية عن    اإلعراب الزوجني من    لتمكني كل من  كافية   ـ  ة الكامل اً وفق

 وأنه ينبغي للدول ضمان تقيد احلد األدىن لـسن          ،)٢٠(لشروط املنصوص عليها يف القانون    ل
واعترفت . )٢١(الزواج باملعايري الدولية، واعتماد تدابري فعالة ملنع تزويج الفتيات يف سن مبكرة           

__________ 

ية الربملانيـة   ، وقرار اجلمع  ٢، الفقرة   ٢١، املادة   )١٩٩٩(ل  قوق ورفاهية الطف  حلمليثاق األفريقي   ااً  انظر أيض  )١٦(
  .١-٢-١٤، الفقرة )٢٠٠٥(١٤٦٨جمللس أوروبا 

بـشأن املـساواة يف الـزواج    ) ١٩٩٤(٢١، التعليق العام رقم لجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  ال )١٧(
  .٣٦والعالقات األسرية، الفقرة 

انظر املالحظات اخلتاميـة للجنـة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة بـشأن املكـسيك                   )١٨(
)4/CO/MEX/12.C/E(         ؛ واملالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل بشأن جورجيا)124.Add/15/C/CRC( ،

  ).CO/CRI/C/CRC/4(وكوستاريكا ، )Add/15/C/CRC.122(وجنوب أفريقيا 
املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغـاء  : املكلفون بالواليات األربعة املشار إليهم هم   )١٩(

املقرر اخلاص  ا، و  وعواقبه ا مبا يف ذلك أسباهب    املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة،     وواملواد اإلباحية،   
  . باألشخاص، ال سيما النساء واألطفالباالجتارملقرر اخلاص املعين ، وااملعين مبسألة العنف ضد املرأة

ة، واحلق يف الزواج، واملساواة    للجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن محاية األسر      ) ١٩٩٠(١٩التعليق العام رقم     )٢٠(
بشأن املساواة يف احلقوق بني الرجـال       ) ٢٠٠٠(٢٨وانظر أيضاً التعليق العام رقم      . ٤بني الزوجني، الفقرة    

  .٢٣والنساء، الفقرة 
، والكويـت   )CO/URY/C/CCPR/5( اخلتاميـة جمللـس حقـوق اإلنـسان بـشأن أوروغـواي              املالحظات )٢١(

)2/CO/KWT/C/CCPR( واليمن ،)YEM/75/CO/CCPR( ومجهورية ترتانيا املتحدة ،)1.Add/4/CO/TZA/C/CCPR( ،
  ).CO/IRN/C/CCPR/3( ومجهورية إيران اإلسالمية
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إنسانية أو مهينـة،     ج األطفال قد يشكل معاملة قاسية أو ال       جلنة مناهضة التعذيب بأن تزوي    
وباملثـل،  . )٢٢(أدىن لسن الزواج يتقيد باملعايري الدوليـة   اً  سيما إذا مل حتدد احلكومات حد      ال

ألزمت عدة صكوك إقليمية حلقوق اإلنسان الدول باختاذ تدابري تشريعية وغريها من التـدابري         
  .)٢٣( سنة١٨يف لتحديد احلد األدىن لسن الزواج 

وطلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وغريها من اهليئات التعاهدية إىل       -١٥
الدول تسجيل املواليد وحاالت الزواج كوسيلة لتسهيل رصد سن الزواج ودعـم التنفيـذ              

لتزام، ُتَحـث    وللوفاء هبذا اال   .)٢٤(واإلنفاذ الفعالني للقوانني املتعلقة باحلد األدىن لسن الزواج       
الدول على إنشاء سجل مدين وطين جماين وشامل ويف املتناول لتسجيل والدة مجيع األطفال              

   .)٢٥(وضمان تسجيل مجيع حاالت الزواج على يد سلطة خمتصة

 احلق يف املساواة وعدم التمييز  -جيم  

األطفـال  ممارسة تـزويج    بأن  اً  مثلما يبيَّن أدناه، هناك اعتراف واسع النطاق حالي         -١٦
والزواج املبكر والزواج القسري شكل من أشكال التمييز القائم على نوع اجلنس الذي يؤثر              

احلق  على   الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان   وينص عدد من    . بشكل كبري يف النساء والفتيات    
نة جلمييز ضد املرأة و   لجنة املعنية بالقضاء على الت    ال وقد وصفت    .)٢٦(يف املساواة وعدم التمييز   

ممارسة الزواج القسري وتزويج األطفال بأهنا مظهر من مظاهر التمييز ضـد            حقوق الطفل   
. النساء والفتيات، وانتهاك حلقوقهن، وعائق حيول دون متتع الطفلة حبقوقها بشكل كامـل            

 واملواقف  املستحكمةالعادات الضارة   أن هذه املمارسة تستمر بسبب      اً  وأكدت اللجنتان أيض  
__________ 

، وبـشأن الـيمن     )CAT/C/BGR/CO/4-5( اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب بشأن بلغاريا        املالحظاتانظر   )٢٢(
)CAT/C/YEM/CO/2/Rev.1.(  

ية الربملانية جمللـس أوروبـا      ؛ وقرار اجلمع  )٢(٢١، املادة   )١٩٩٩ (ل ورفاهية الطف  قوقحل األفريقيامليثاق   )٢٣(
اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقـي بـشأن الـشؤون         ؛ وبروتوكول   ١-٢-١٤، الفقرة   )٢٠٠٥(١٤٦٨

  ).أ)(٢(٨املادة اجلنسانية والتنمية، 
نية بالقضاء على التمييز     للجنة مناهضة التعذيب، وجلنة حقوق الطفل، واللجنة املع         اخلتامية املالحظاتانظر   )٢٤(

، )CRC/C/AFG/CO/1(، وأفغانستان   )CAT/C/YEM/CO/2/Rev.1(ضد املرأة، مبا فيها تلك املتعلقة باليمن        
التوصيات املقدمة يف سياق االستعراض الدوري الشامل، وقرار جلنة         اً  وانظر أيض ). A/57/38(SUPP)(وبريو  

  ).ب(١، الفقرة ٥١/٣وضع املرأة 
  . ٦. ذ الطفولة، صرد منظمة إنقا )٢٥(
، ٢، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة         ٧لعاملي حلقوق اإلنسان، املادة      ا اإلعالنانظر   )٢٦(

 ٢، الفقرتـان    ٢ باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املـادة        العهد الدويل اخلاص  ، و ٣ و ١الفقرتان  
، فإن الدول ملزمة باختـاذ      على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     اء   من اتفاقية القض   ١٦ومبقتضى املادة   . ٣و

. مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف مجيع األمور املتعلقة بالزواج والعالقـات األسـرية                
ـ   ) ١٩٩٩(٢٤ضد املرأة، التعليق العام رقـم       اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز      اً  وانظر أيض  رأة بـشأن امل
  .والصحة
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ختضعها للرجـل، أو بـسبب      اً   تنطوي على متييز ضد املرأة أو متنح املرأة أدوار         التقليدية اليت 
  .)٢٧(األدوار النمطية للمرأة يف اجملتمع

ممارسة تزويج األطفال والزواج املبكر والزواج      العوامل اليت تساهم يف       -اًرابع  
 القسري

ملمارسة تزويج جلذرية  األسباب اسبب من الفقر وانعدام األمن   أن  األدلة العملية  بنيت  -١٧
وعلى الرغم من التراجع العام يف نـسبة تـزويج          . األطفال والزواج املبكر والزواج القسري    

ـ   اً  شائع سنة املاضية، ما زال تزويج األطفال        ٣٠الطفالت على مدى     ويف  ةيف املناطق الريفي
 عتـرب مـا يُ  اً  غالب،  من اجملتمعات احمللية  عديد  يف ال و .)٢٨( األشد فقراً  اجملتمعات احمللية أوساط  
يست لـديهن إمكانيـة     لاللوايت  لفتيات والنساء   كفاف االقتصادي ل   لضمان ال  وسيلةالزواج  

 وقد يكـون    .مدقعفقر  عشن يف حاالت    لوايت ي نتجة وال مل املوارد ا  الوصول بشكل مستقل إىل   
ـ . اًمن قبيل مهر أقل للعرائس األصغر سـن       اً،  مزايا اقتصادية أيض   األطفال   جلتزوي ن أن  وميك

باسـم  اً  توافق األسر على زواج مؤقت لبناهتن مقابل مكسب مايل، وهو ما يعـرف أيـض              
النساء على الزواج من رعايا أجانب بغية األمـن  اً وقد يشجع الفقر أيض   ". الزواج التعاقدي "

وتظهر األحباث أنه يف عدد حمدود من       . )٢٩(املايل، وهذه ممارسة تزيد من فرص االجتار بالنساء       
اً، تزويج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري يف األسر الغنية أيض         ، جتري ممارسة    البلدان

 الطبقـة  إىل اليت تنتمي  للمحافظة على الثروة فيما بني األسرحيث ُتعترب هذه املمارسة وسيلة    
  . نفسهااالقتصاديةة واالجتماعي

ليس هلن  ياً بالفتيات اللوايت    تزويج األطفال والزواج املبكر ارتباطاً قو     وترتبط ممارسة     -١٨
وتشري منظمة اخلطة الدوليـة يف       .مل حيصلن عليه باملرة   من التعليم النظامي إال القليل أو أهنن        

واملدرسني غري املؤهلني،   ، واالكتظاظ،   املدارس نوعية   تردي أن    إىل ،على سبيل املثال   ،مصر

__________ 

بشأن العنـف ضـد املـرأة،       ) ١٩٩٢(١٩ضد املرأة، التعليق العام رقم      اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز       ) ٢٧(
جـزر القمـر    : املالحظات اخلتامية التالية هليئات معاهدات حقـوق اإلنـسان        اً  وانظر أيض . ١١ الفقرة

)CRC/C/15/ADD.141( ــتاريكا ــدامنرك )CRC/C/CRI/CO/4(؛ وكوس ؛ )CRC/C/15/ADD.141(؛ وال
ــا  ــا )CRC/C/15/ADD.144(وإثيوبي ــالوي )CRC/C/15/ADD.130(؛ وغيان ؛ )CRC/C/15/ADD.174(؛ وم
؛ )CAT/C/BGR/CO/4-5( ؛ وبلغاريا )CEDAW/C/DZA/CO/3-4(؛ واجلزائر   )CRC/C/SYC/CO/2-4(وسيشيل  

  ).CAT/C/MRT/CO/1(؛ وموريتانيا )CCPR/C/IRN/CO/3(وإيران 
    /أيلـول (" Committing to Child Survival: A Promise Renewed, Progress Report"، اليونيـسيف  )٢٨(

  ).٢٠١٢ سبتمرب
 .٢١املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، التعليق العام رقم  اللجنة )٢٩(
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بـديل  خيـار   كرار الزواج املبكر    ستم إمكانية ا  منما تزيد   اً  غالبهي أمور   اجلنساين  والعنف  
  .)٣٠(للعديد من الفتيات

 ه يف سياقات عديدة ُتـشجَّع      هذا التقرير أن   من أجل إعداد  الردود اليت وردت    وتبني    -١٩
نيبـال،  ويف  .  املقبولة  املمارسة الثقافية  على تزويج أطفاهلا يف سن مبكرة ألن ذلك هو        األسر  

 مـن    أسـباب   أن ثالثـة   ٢٠١٣عام  يف  نيسيف   دراسة أجرهتا اليو   بينتعلى سبيل املثال،    
 ١٨  قبل بلوغلزواجفيما خيص امن استمزجت آراؤهم   اليت قدمها     اخلمسة الرئيسية  األسباب

. )٣١(" فاجلميع يفعلـه   - كون ذلك طبيعياً  "والضغط االجتماعي، والثقافة    هي  سنة من العمر    
لقة بتزويج بناهتم يف سن مبكـرة       إىل أن قرارات اآلباء املتع    اً  اخلطة الدولية أيض  منظمة   وتشري
. )٣٢(ما تكون بدافع اآلراء النمطية عن احلياة اجلنسية للمرأة وعن دور املرأة يف اجملتمـع             اً  غالب
نع  مل وأالعنف اجلنسي،   خطر  يف ظل هذه الظروف، يعترب الزواج وسيلة حلماية الفتيات من           و
 األكـرب  فتياتتجنب انتقاد ال لوأألسرة، ا واحتمال املساس بشرفج ا للزو ة السابق عالقاتال
ستعادة شرف األسرة يف حاالت العنـف        ال وأ ،)٣٣(بأهنن غري شريفات  غري املتزوجات   واً  سن

  .)٣٤( أو متصور ميل جنسي حقيقي أو للتستر علىاجلنسي
بالنـسبة  تزويج األطفال والزواج املبكر والـزواج القـسري         ممارسة  اً  وتتفاقم أيض   -٢٠
 انعـدام   جراءض خطر الفقر    لرتاعات واألزمات اإلنسانية، حيث يعرِّ    اعندما تندلع   لفتيات  ل

من األمثلة يف هذا    و. )٣٥(األمن املايل وخطر العنف اجلنسي الفتيات هلذه املمارسة بشكل أكرب         
، تشري تقارير جلنة التحقيق الدولية املستقلة عن اجلمهورية العربية السورية إىل تزايـد              الصدد

 يف كّنيسوالزواج املبكر والزواج القسري، ألن األسر تشعر بأن بناهتا    ممارسة تزويج األطفال    
  .)٣٦(وضع أأمن إذا تزوجن

__________ 

 ./www.plan-uk.org/early-and-forced-marriage انظر )٣٠(
 .٧. رد اليونيسيف، ص )٣١(
 .١٠ الفقرة  ملنظمة اخلطة الدولية،٢ الرد )٣٢(
 .٧. رد اليونيسيف، ص )٣٣(
، )٢٠١٣" (Child marriage – situation in Malaysia"رد مجعية سيالنغور وكواالملبور حلماية األطفـال،   )٣٤(

؛ وتقرير املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيـع األطفـال واسـتغالهلم يف البغـاء واملـواد اإلباحيـة                   ١. ص
)A/HRC/25/48( ١٠. اخلطة الدولية، ص؛ ورد منظمة ٢٦، الفقرة.  

 J . Schlecht, E. Rowley, J. Babirye, “Early relationships and marriage in املثـال،  سـبيل على انظر  )٣٥(

conflict and post-conflict settings: vulnerability of youth in Uganda”, Reproductive Health 

Matters   ؛ ومنظمة هيومن رايتس ووتش،     ٤٢-٢٣٤لصفحات  ، ا )٢٠١٣مايو  /أيار (٤١، رقم   ٢١، اجمللد
؛ وتقرير األمني العام املتعلق بزواج الطفلة باإلكراه        )٢٠١١" (كيف تسمحون بزواج الفتيات الصغريات؟    "
)E/CN.6/2008/4( ٥-٤، الصفحتان.  

)٣٦( A/HRC/23/58 و٣٥، الفقرة ، A/HRC/24/46 ٣٦، الفقرة. 
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 ممارسة تزويج األطفال والزواج املبكر والزواج القـسري علـى           آثار  -خامساً  
 حقوق اإلنسان

ممارسة تزويج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري على إعمـال  آثار  تكونقد    -٢١
وقد تنطوي على فـوارق     . )٣٧( النطاق ةواسعاً  آثار  حبقوقهن فتيات والنساء ومتتعهن  حقوق ال 

علـى  الفتيات والـشابات     قدرات   مما يقوض كبرية يف السن والسلطة بني عروس وزوجها،        
ما تتعرض الفتيات والشابات للعنـف      اً  ويف هذا السياق، غالب   . واستقالليتهنمعاجلة األمور   

 وقد تعاين النساء والفتيات يف      .نحركتهعلى  قيود  ي واجلنسي، و  االقتصادالبدين والنفسي و  
التعـاريف القانونيـة    "زوجية تنطبق عليها    اً  حاالت تزويج األطفال والزواج القسري ظروف     

 اجلنسي،  االسترقاقمبا فيها الزواج االستعبادي، و    " الدولية للرق واملمارسات الشبيهة بالرق    
يبدو أن نسبة كبرية على األرجح مـن        "، و الّسخرةفال، و واسترقاق األطفال، واالجتار باألط   

اتفاقية حسب التعريف الوارد يف     حاالت تزويج األطفال تشكل أسوأ أشكال عمل األطفال         
  .)٣٨("١٩٩٩ لعام ١٨٢منظمة العمل الدولية رقم 

أهنـن   ُيظـنّ ويف أغلب األحيان، تتعرض الفتيات والشابات اللوايت يعترضـن، أو             -٢٢
داخل األسرة لعواقب وخيمة، مبا يف ذلك اجلرائم املرتكبة باسم       موازين القوى    ىيعترضن، عل 

 بالعنف  ة العام املعني   لألمني ة اخلاص ةاملمثلوقد وجهت   . وغريها من أشكال العنف   " الشرف"
  .)٣٩( االنتباه إىل الطريقة اليت ُيعرِّض هبا تزويج األطفال الفتيات للعنف واالعتداءضد األطفال

تزويج األطفال والزواج املبكر والزواج القـسري مبجموعـة مـن            رن ممارسة وتقت  -٢٣
وعلى وجه التحديد، مـن     . الصحية واالجتماعية السيئة وغريها من النتائج السلبية      حلصائل  ا

. يف حاالت تزويج األطفال حدوث احلمل املبكر واملتكرر واإلرغام على إبقاء احلمل            الشائع
، وميكن   ووفيات األمهات والرضع   راضةممعدالت   عبارتفااً  ثيقواً  وهذه أمور ترتبط ارتباط   

املضاعفات "ويف الواقع، تشكل     .)٤٠(اجلنسية واإلجنابية  الفتياتصحة   يفاً  ضاراً  أن تؤثر تأثري  

__________ 

واقب الصحية لتزويج األطفال، ال سيما أثره علـى إمكانيـة           لالطالع على املزيد من املعلومات بشأن الع       )٣٧(
مبادرة التمتع باحلقوق الصحية اإلجنابية واجلنسية، انظر ردود اليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان و            

أمومـة يف عمـر     صندوق األمم املتحدة للـسكان،      اً  وانظر أيض .  ومركز احلقوق اإلجنابية   احلقوق اجلنسية 
؛ ٢٣ و ١١، التـصدير والـصفحتان      )٤انظـر احلاشـية      (هة حتدي محـل املراهقـات     مواج: الطفولة

 .A/HRC/18/27و
 ).٢٠١٣أبريل /نيسان(، ”Out of the shadows: child marriage and slavery“املنظمة الدولية ملكافحة الرق،  ) ٣٨(
 Protecting children from" ومنظمة اخلطة الدوليـة   بالعنف ضد األطفالة لألمني العام املعنية اخلاصةاملمثل )٣٩(

harmful practices in plural legal systems") منظمة اخلطة الدولية اً وانظر أيض). ٢٠١٢"A girl’s right 
to say no to marriage: working to end child marriage and keep girls in school ")٢٠١٣.(  

املمارسات املتبعة يف اعتماد هنج قائم على حقوق اإلنسان         "مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،        ) ٤٠(
  .١١، الفقرة )2 وCorr.1  وA/HRC/18/27(للقضاء على الوفيات واألمراض النفاسية اليت ميكن الوقاية منها 
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بِضعف نسبة   الفتيات    وفاة احتمالرئيسي للوفاة بني الشابات، مع      املرتبطة باحلمل السبب ال   
ويف أغلب األحيان ال ُتَمكَّن الفتيـات       . )٤١("شرينات من عمرهن  بلغن الع لوايت  النساء ال وفاة  

تزويج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري من اختـاذ         والنساء اللوايت يتعرضن ملمارسة     
قرارات بشأن صحتهن اجلنسية واإلجنابية، أو ال ميتلكن معلومات يف هذا الصدد، مما يقوض              

والفترات الفاصـلة    ن بشأن عدد أطفاهل   اتاختاذ قرار ها  ملة أمور من  التصّدي جل قدرهتن على   
طر اإلصابة  بني الوالدات والتفاوض بشأن استخدام موانع احلمل، ويعرضهن بشكل كبري خل          

  . فريوس نقص املناعة البشريب جنسياً وباألمراض املنقولة
 حتـوالن   مها عقبتان أساسيتان  املبكر  احلمل   األطفال و  بأن تزويج اً  وهناك إقرار أيض    -٢٤

. )٤٢( للفتيـات والـشابات    دون ضمان فرص التعليم والعمل وغريها من الفرص االقتصادية        
ما ُتثىن الفتيات عن الذهاب إىل املدرسة عندما يتزوجن أو قد ُيطردن مـن املدرسـة                اً  وغالب

وقـد أظهـرت    . وُيعاملن كنساء بالغات بغض النظر عن أعمارهن      وامل  عندما يصبحن ح  
 يف املائة من    ٨٤,٢اخلطة الدولية يف كينيا، على سبيل املثال، أن         هتا منظمة   األحباث اليت أجر  

الفتيات اللوايت تزوجن صرحن بأنه مل يعد لديهن الوقت للتمتع بالتعليم بسبب مـسؤولياهتن              
   .)٤٣(اجلديدة كفتيات متزوجات

التدابري واالستراتيجيات الرامية إىل منع ممارسـة تـزويج األطفـال             -ساًساد  
  زواج املبكر والزواج القسري والقضاء عليهاوال

 التدابري التشريعية  -ألف  

ملمارسة تزويج األطفال والزواج املبكر      لتصديل تدابري تشريعية باطّراد  تتخذ الدول     -٢٥
 ١٨ هذه التدابري تعديل القوانني من أجل رفع احلد األدىن للزواج إىل             من و .والزواج القسري 

فتيان على حد سواء، وحظر تزويج األطفال والـزواج القـسري،           سنة بالنسبة للفتيات وال   
وإنزال عقوبات مبقتريف ممارسة تزويج األطفال والزواج املبكر والزواج القـسري، وتنفيـذ             

__________ 

  .املرجع نفسه )٤١(
ـ        برنامج عمل   اً  وانظر أيض . ٥١/٣قرار جلنة وضع املرأة      )٤٢( ة، مؤمتر األمم املتحدة الـدويل للـسكان والتنمي

فريق من خرباء   ، والبيان املشترك الذي أصدره      ٩٣، ومنهاج عمل بيجني، الفقرة      ٤١-٧ و ٢١-٤الفقرتان  
وميكن االطالع على   . ٢٠١٢األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان لالحتفال باليوم الدويل األول للطفلة،            

  .اخلطة الدوليةمزيد من املعلومات بشأن النتائج االجتماعية واالقتصادية يف رد منظمة 
)٤٣( Plan Kenya, 2012, “Because I am a Girl: Country Report”٨. ، ص.  
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أفـادت اجلمهوريـة    قد  فوعلى سبيل املثال،    . )٤٤(التسجيل اإللزامي جلميع حاالت الزواج    
جل دراسة مواد مجيع القوانني السورية اليت فيها        العربية السورية بأن جلنة وزارية، منشأة من أ       

ممارسة تزويج األطفال   ومنع  ] للزواج[متييز ضد املرأة والطفل، اقترحت تعديل السن القانونية         
بأهنا بصدد تعزيز احلماية القانونية     اً  وأفادت السويد أيض  . )٤٥(والزواج املبكر والزواج القسري   

مييـز  لجنة املعنية بالقضاء علـى الت     الورحبت  . طفالمن ممارسة الزواج القسري وتزويج األ     
 مبثل هذا التقدم يف استعراضاهتا األخـرية لتقـارير الـدول            نة حقوق الطفل  جلاملرأة و  ضد

، )CRC/C/AZE/CO/3-4( ، وأذربيجان )CEDAW/C/ALB/CO/3(األطراف، مبا فيها تقارير ألبانيا      
، )CRC/C/FRA/CO/4(، وفرنـسا    )CRC/C/EGY/CO/3-4(، ومصر   )CRC/C/BEN/CO/2( وبنن
، ومدغـشقر   )CEDAW/C/KEN/CO/7(ا  ـ، وكيني )CRC/C/GNB/CO/2-4(بيساو   -ا  ـوغيني

)CRC/C/15/Add.218( ومجهورية كوريا ،)CEDAW/C/KOR/CO/7()٤٦(.  
أن سبل االنتـصاف املدنيـة      وأوضحت دول خمتلفة يف ردودها أن لديها لوائح بش          -٢٦

. واجلنائية وغريها من اللوائح اإلدارية لصاحل ضحايا ممارسة تزويج األطفال والزواج القسري           
يف اململكـة  ) احلمايـة املدنيـة  ( املتعلق بالزواج القسري ٢٠٠٧ومن أمثلة ذلك قانون عام      

اعدة الـضحايا   املتحدة الذي ينص على سبيل انتصاف مدين معني ملنع الزواج القسري ومس           
وقد تشمل األوامـر    . يف حال ُعقد الزواج، من خالل إصدار أمر محاية من الزواج القسري           

وميكن أن  . من هذا القبيل منع أخذ شخص إىل اخلارج، أو األمر بإعادته إىل اململكة املتحدة             
بطلب إلصدار أمر محاية أي شخص معرض للخطر أو شخص آخر يتـصرف نيابـة               يتقدم
نظر بلدان أخرى يف إصالح قوانينها لتنص على سبل انتصاف حمددة يف حـاالت     وت .)٤٧(عنه

  .)٤٨(تزويج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري
ما على  اً   من ُيرغم شخص   جنائية على تفرض عقوبة   كما سنت بلدان عديدة قوانني        -٢٧

     /، يف شـباط    وعلى سـبيل املثـال     .دون سن الثامنة عشرة   اً  أشخاصمن يزوِّج   الزواج أو   

__________ 

الطالع علـى   ول. ت بعد سن تشريعات يف هذا الصدد      شهدت عدة بلدان زيادة يف عدد تسجيالت الوالدا        )٤٤(
ـ      )  الوالدات لمبا يف ذلك تسجي   (املزيد فيما خيص التسجيل املدين       ة واإلحصاءات احليوية، انظـر رد منظم

  .اخلطة الدولية
  .رد اجلمهورية العربية السورية )٤٥(
 إما يف قاعدة بيانات اهليئات التعاهديـة أو  www.ohchr.org :ميكن االطالع على التوصيات يف املوقع التايل )٤٦(

 .يف املوقعني الشبكيني اخلاصني باللجنتني
وقد أثبتت أوامر احلماية فائدهتا يف احلـاالت الـيت          . يرلندا الشمالية أظمى و رد اململكة املتحدة لربيطانيا الع     )٤٧(

ويدوم عـادة أمـر     . بأن ُينقل من الوالية القضائية للمملكة هبدف تزوجيه       اً وشيكاً   يواجه فيها الطفل خطر   
أجل سلطات من   لل ومينح هذا الوقت   ملدة سبعة أيام،     هارئ مثانية أيام، مع إمكانية متديد     وطيف حالة ال  ماية  احل

 جامعـة    ريـس،  - رد روث غافين  اً   أيض روانظ. ومثال ذلك إصدار أمر رعاية    ،   أطول ألجل  احلماية طلب
  .ساوث ويلز

  .سويسرا ورد هولندا رد )٤٨(
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الزواج القسري شكل "، اعتمد الربملان األسترايل قانون الرق، الذي يعترف بأن  ٢٠١٣فرباير  
. )٤٩("خطري من أشكال االستغالل وجرمية من اجلرائم، شأنه شأن ممارسـة شـبيهة بـالرق     

ومبوجب هذا القانون، يعاقَب على جرائم الزواج القسري بعقوبة قصوى بالـسجن ألربـع          
وقد تكون جرمية ما مشددة يف عدة       . رمية مشددة عندما تكون اجل  ، أو بسبع سنوات     سنوات

وتنطبق جرمية الزواج القسري على     .  سنة ١٨ظروف، منها عندما تكون الضحية دون سن        
دور يف عقد زواج قسري، مبن فيهم األسـر أو  يضطلعون بأي شخص من األشخاص الذين   

ا قانوهناً  أذربيجان أيض  لت عدَّ وقد. ون مبراسيم الزواج  األصدقاء أو منظمو األعراس أو القائم     
هنـاك  ويف اململكـة املتحـدة،       .جرمية جنائية ُيعّد  الزواج القسري   لينّص على أن     اجلنائي

  .)٥٠(شخص على الزواجإجبار ب تتعلقحمددة جنائية  جرمية إلدراج  جاريةبرملانيةإجراءات 

 السياسات وخطط العمل وآليات التنسيق  -باء  

 عن اجلهود املبذولة لتعزيز التنسيق على الصعيد الوطين بني اهليئات           ردود عدة   بلغتأ  -٢٨
وضـع   اإلمنائيني، وعن احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين ووكاالت األمم املتحدة والشركاء         

  إهناء تزويج األطفال يف إثيوبيـا      حتالفومن أمثلة ذلك،    . خطط عمل متعددة التخصصات   
ويرمي التحالف إىل تنفيذ استراتيجية     . بتوجيه من وزارة شؤون املرأة    اً   مؤخر الذي بدأ عمله  

غريها مـن   احنة ومنظمات اجملتمع املدين، و     اجلهات امل  مشتركة وضعتها احلكومة بشراكة مع    
 تـزويج واألنثويـة   بتر األعضاء التناسلية    / مكافحة تشويه  من أجل منائية  اإل  الفاعلة هاتاجل

محل املراهقات  للوقاية من   االستراتيجية الوطنية   تعاجل  يف سرياليون،    و .)٥١(هم واختطاف األطفال
عن عدد كبري      فضالً متعددة وزارات وتشارك فيها    ج األطفال مسألة تزوي ) ٢٠١٨-٢٠١٣(

أربع خطـط   النرويج  ونفذت   .)٥٢(تغيريال  تسريع وترية   املصلحة من أجل   اجلهات صاحبة من  
عند وإذكاء الوعي وتوفري املساكن     غيريات التشريعية   غطي الت ت بشأن الزواج القسري،     للعمل

املعلومات بشأن الـزواج    للمساعدة يف احلصول على       وطين هاتفيخط  عن    ، فضالً األزمات
هياكل التنسيق على الصعيد احمللـي،      عدد  وأفادت دول خمتلفة بأهنا زادت من       . )٥٣(القسري
  .)٥٤(ظمات اجملتمع املدينممثلني عن احلكومة احمللية ومنيف شكل جلان تضم وذلك 

__________ 

  .٣. رد أستراليا، ص )٤٩(
  .رد اململكة املتحدة )٥٠(
 ./ethiopia.unfpa.org/2013/10/24/8249/ethiopia_launches_alliance_to_end_child_marriage انظر )٥١(
  .رد اليونيسيف )٥٢(
 .رد الصليب األمحر ألوسلو )٥٣(
 .رد كندا )٥٤(
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 الزعماء الدينيني والتقليديني ومقدمي اخلدماتمشاركة   -جيم  

تضمنت الردود الواردة أمثلة على الطريقة اليت ُعزِّز هبا التنفيذ الفعـال للـسياسات       -٢٩
وعلى سبيل املثال، أفـادت     . دينينيوالتقليديني   ال زعماءالشراكات مع   بفضل إقامة   واخلطط  

بعـد أن  يف عدد حاالت تزويج األطفـال  اً  الفتيات يف مالوي بأن هناك تراجع شبكة متكني 
اآلباء على وضع استراتيجيات ملنع ممارسة تزويج      الزعماء الدينيني و  شجعت فيها   محلة  نظمت  
املمارسـة،  هذه  مراسيم حتظر   ذه احلملة أصدر زعماء قبليون وتقليديون       هلونتيجة   .األطفال

 زعمـاء إشـراك ال  أدى  يف إندونيسيا،   و .)٥٥(يف مناطق أخرى  ة هلا   وجيري وضع مراسيم مماثل   
 ملمارسة ُيطلق عليهـا     ملحوظ تراجعإىل   يف محالت وسائط اإلعالم      زعماء القرى والدينيني  

يف حـال   على الزواج أو    يف حال عدم موافقة آبائهن      فتيات  ال ، وهي اختطاف  مرياريكاسم  
ـ  م بشكل متزايد    مهرها، وقد باتت تستخد   عروس أو   ال غالء مثن  راض الختطاف الفتيات ألغ

  .)٥٦(االسترقاق اجلنسي واالجتار

 املشاركة  علىالدعم للنساء والفتيات املتزوجات     اليت تقدم   ربامج احلكومية   وتركز ال   -٣٠
لقـانون واملـوظفني   إنفاذ ااملوظفني املكلفني باملباشرة للمدرسني والعاملني يف جمال الصحة و  

  .)٥٧(تزويج للفتيات املعرضات خلطر الفعالةجتماعيني، واملشاركة ال االعمالالقضائيني وال

 هنالفتيات والنساء ومتكينتعليم   -دال  

احلاجة املاسة إىل ضمان متكـني النـساء         ن املواضيع املشتركة بني الردود الواردة     م  -٣١
ـ  التعليم وإمكانية الوصول إىل املوارد      منها مجلة أمور خالل  والفتيات من     ا أفـضل باعتبارمه

  .على حنو كاملاإلنسانية  لنساء والفتياتاحقوق األطفال وإعمال ملنع تزويج تدابري ال
الدعم املايل املباشر لألسر واألوصياء مـن أجـل         تقدمي  ملبادرات املذكورة   وتشمل ا   -٣٢

 التحـاق زيـادة معـدل     من أجل   جهود   ذلوب؛  )٥٨(تشجيع الفتيات على مواصلة تعليمهن    
اللتحاق الفتيـات مـن   معدل الدرجات الالزم  مثل خفض،   فيها ئهنبقادارس و  بامل الفتيات

والتـدريب  النظامي  التعليم غري   ووضع برامج توفر     ن؛دراسية هل منح  تقدمي   و جديد باملدرسة 
وأوضحت عـدة    .)٥٩(ةكسب العيش وتعليم مهارات احليا     الالزمة ل  املهين وتطوير املهارات  

__________ 

  .عرائس يف زامبيا ال فتيات عرائس يف الواليات املتحدة ورد حتالف ال فتيات رد حتالف )٥٥(
  .١٦. رد األمانة، ص )٥٦(
ــر )٥٧( . /ethiopia.unfpa.org/2013/10/24/8249/ethiopia_launches_alliance_to_end_child_marriage انظ

  .كني الفتيات يف مالويردود اليونيسيف والصليب األمحر ألوسلو وكندا وشبكة متاً وانظر أيض
  .رد اليونيسيف )٥٨(
  . الكامريون- ، ورد منظمة الشباب األفريقي١٥. رد مؤسسة ريد إلفنت، ص )٥٩(
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  تستهدف الفتيات املعرضـات خلطـر      من خالل برامج  أهنا تدعم متكني الفتيات     اً  بلدان أيض 
  . املتزوجاتفتيات وال، األطفالتزويج

مصر، الذي   يف   "إشراق"برنامج  : املبادرات املذكورة أعاله ما يلي    على  مثلة  األومن    -٣٣
، مبن فيهن اللوايت أُجربن على ترك املدرسـة عنـدما           الدراسةاملنقطعات عن   يهيئ الفتيات   

ويف ؛  )٦٠(ن من جديد بالنظـام املدرسـي الرسـم        مهات، لكي يلتحق  تزوجن أو أصبحن أ   
ت احلكومة، اليت تعمل بشراكة مع منظمات اجملتمع املدين، على إعالن مـع             الكامريون، وقعّ 

ويف تركيا، اعتمدت احلكومة تشريعات متدد فترة   ؛  )٦١(جملس األئمة بشأن أمهية تعليم الفتيات     
ويف أملانيا جيري متكني الضحايا الفعلـيني أو  ؛ )٦٢( سنة١٢ سنوات إىل ٨ التعليم اإللزامي من  

احملتملني ملمارسة تزويج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري من خالل تـوفري فـرص              
بشكل أفضل، ومـن طلـب       تعليمية ومهينة متكنِّهم من محاية أنفسهم من الزواج القسري        

 دراسـية   املتعلقة بالزواج املبكر منحـاً    ويف نيجرييا، تشمل الربامج احلكومية      ؛  )٦٣(املساعدة
  .)٦٤(وحتويالت نقدية مشروطة والتمكني االقتصادي وتعبئة اجملتمعات احمللية

وقد سلطت عدة ردود الضوء على كيفية تعبئة املنظمات النسائية إلذكاء الـوعي               -٣٤
 يوجد يف   وعلى سبيل املثال،  . بشأن ممارسة تزويج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري       

. )٦٥( عـضواً ٨٠ويضم قرابـة  " شبكة وكاالت مكافحة الزواج القسري"كندا حتالف امسه   
وتنشر اليونيسيف التكنولوجيا بشكل متزايد كوسيلة إلشراك املراهقات واملـراهقني لكـي            

ففي أوغنـدا، اسـتخدمت برجميـة       . يصبحوا عناصر للتغيري يف جمتمعاهتم احمللية ويف دوهلم       
 الـوطين    على الـصعيد    الرسائل النصية واهلواتف النقالة لتحفيز النقاش      U-reportاليونيسيف  

الفتيات احلوامل اللوايت ُيطلب منهن      مسألة   وال سيما  ،بشأن تزويج األطفال ومحل املراهقات    
  .)٦٦(ترك املدرسة

__________ 

 .٧. ، صعرائس يف الواليات املتحدة ال فتيات حتالفرد  )٦٠(
 .١٤. ، صالكومنولثأمانة رد  )٦١(
باحية واالجتار هبم ألغـراض     رد الشبكة الدولية للقضاء على استغالل األطفال يف البغاء ويف إنتاج املواد اإل             )٦٢(

وميكن االطالع على أمثلة مفصلة للربامج التعليمية ملنظمات اجملتمع املدين يف رد هـذه              . ١٦. جنسية، ص 
  .الشبكة

  .٢. رد أملانيا، ص )٦٣(
رد الشبكة الدولية للقضاء على استغالل األطفال يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية واالجتار هبم ألغـراض                  )٦٤(

  . ٢١. جنسية، ص
  .رد مركز أونتاريو للمشورة القانونية بشأن جنوب آسيا )٦٥(
  .٦. رد اليونيسيف، ص )٦٦(
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 إذكاء الوعي  -هاء  

اج املبكر   والزو  األطفال  بأضرار ممارسة تزويج   إذكاء الوعي أن  أوضحت عدة ردود      -٣٥
لقواعـد  الترويج ل م يف   اهيسما  اً  غالبالرجال والفتيان،   توعية   والزواج القسري، مبا يف ذلك    

وللتـصدي  . تأخري سن الزواج  ل جهودمن  فتيات وأسرهن   ما تبذله ال  االجتماعية اليت تدعم    
إشـارات علـى    بعض البلدان   تبدي  بعض القواعد االجتماعية األساسية واملواقف الفردية،       ل

  بعـد  على سبيل املثال،  ففي والية راجاستان اهلندية،     . عامةاجملتمع   املمارسة يف    دعمجع  ترا
بعد اختاذ تدابري أخرى على مستوى اجملتمع احمللي من         حملية و بث تلفزيوين ألعراس جمتمعات     

 ل، أعلن عدد من القرى عـن التزامـه        األطفاتزويج  القانون الذي جيرم     ب إذكاء الوعي أجل  
  .)٦٧(لتماساتاألطفال من خالل التوقيع على ا تزويج اء ممارسةاجلماعي بإهن

وتعمل عدة دول يف جمال إذكاء الوعي بالتعاون مع القائمني مبراسيم الزواج الديين                -٣٦
ـ   واخلدمات املعنيـة   ،املهاجرينملوارد القانونية ومراكز    واملدين، ومراكز ا   العنف املـرتيل،   ب

 اجملتمعات احمللية، والنساء، والفتيات والفتيـان مـن      زعماءاألسر و  الطفل، و  دعمووكاالت  
ـ   أطلقت حكومة زامبيا أن  أمثلة ذلك   ومن   .)٦٨(الفئات الضعيفة  شراكة مـع الزعمـاء     ، ب

 وأثارت احلملة   . األطفال إلهناء ممارسة تزويج  التقليديني ومنظمات اجملتمع املدين، محلة وطنية       
 ويف  .هذه املمارسة مشيخات  عدة  رت  عقب ذلك حظ  ومناقشة عامة يف التجمعات القروية      

 بشكل علين عن االجتاه املتنـامي حنـو      النهوض باملرأة واألسرة واجملتمع    زيروحتدث  ماليزيا،  
 علـى   خطر هذه املمارسة  شريعات وأشار إىل    على الرغم من وجود ت     ممارسة تزويج األطفال  

 منظمـات   ال سيما ،  منظمات اجملتمع املدين  وأفادت كندا بأن    . )٦٩(صحة الفتيات الصغريات  
مواضيع أخـرى،   القسري إىل جانب معلومات عن      علومات عن الزواج    م تقدماملهاجرات،  

وقدم عدد من املنظمات تقارير بشأن تنظيم محالت إلذكـاء الـوعي            . الفتياتزعامة  مثل  
يف حـاالت    ممارسة تزويج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري      عدم شرعية   والتثقيف ب 

  .)٧٠(ضارةآثار ما هلذه املمارسة من  األزمات اإلنسانية وأماكنويف اع رتال

__________ 

  .رد اليونيسيف )٦٧(
  .ردود أستراليا، وسويسرا، وفرنسا، وأوزبكستان )٦٨(
  .٢. رد مجعية سيالنغور وكواالملبور، ص )٦٩(
 ”World Vision “Untying the knot: exploring early marriage in fragile Statesانظر على سبيل املثال،  )٧٠(

-www.worldvision.org/resources.nsf/main/press :، متــاح يف املوقــع التــايل)٢٠١٣ مـارس /آذار(

reports/$file/Untying-the- Knot_report.pdf و؛ J. Schlecht, E. Rowley, J. Babirye, “Early relationships 
 and marriage in conflict and post-conflict settings: vulnerability of youth in Uganda” (note 35) .

يف كينيـا الـيت     ‘ عرائس اجملاعة ‘ُيطلق على هؤالء الفتيات اسم      "وحسب صندوق األمم املتحدة للسكان،      
 يف سـري النكـا،      "أرامل التـسونامي  "  من وُزوِّجت فتيات صغريات لرجال   . تعاين انعدام األمن الغذائي   

. ولة من أجل الزواج وإنـشاء أسـرة       للحصول على اإلعانات اليت تقدمها الد     وإندونيسيا، واهلند كوسيلة    
‘ زوجات األدغـال    ‘  كسودان، اخُتطفت فتيات وقُدِّمن     وخالل الرتاعات اليت شهدهتا ليربيا، وأوغندا، وال      

 Marrying Tooدة للـسكان،  ـصندوق األمم املتح، "ايةـلزعماء احلرب، أو قدمتهن أسرهن مقابل احلم
 Young: End Child Marriage)  ،١٢. ، ص)٢٠١٢نيويورك.  
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 تدابري احلماية  -واو  

ممارسة تزويج  أكدت ردود خمتلفة أمهية اختاذ تدابري مناسبة من أجل سالمة ضحايا              -٣٧
ومحايتهم، مثل توفري مآوى مؤقتة مصممة بشكل        األطفال والزواج املبكر والزواج القسري    

 برناجمهـا   أستراليا، من خالل  وتقدم  . دمات خاصة يف مآوى ضحايا العنف     حمدد وإتاحة خ  
 مبـا   القسري،ضحايا الزواج   ن يشتبه يف أهنم     ألشخاص املتاجر هبم، خدمات الدعم مل     ادعم  ل

  .)٧١( هلم توفري املأوىيشمل

 ومثلما ذُكر أعاله، ميكِّن قانون احلماية املدنية يف اململكة املتحدة الضحايا وأطراف             -٣٨
ثالثة من احلصول على أوامر احلماية من الزواج القسري وهناك مناقشات جاريـة لتجـرمي               

 وشرعت  .)٧٣(وتبحث سويسرا إمكانية إدراج أوامر محاية مماثلة      . )٧٢(انتهاكات هذه األوامر  
ويف . )٧٤(إذا كان ينبغي إدراج أوامـر احلمايـة املدنيـة   بشأن ما   كيبيك يف كندا يف دراسة      

ن احملاكم من التدخل عـن      لذي ميكِّ ااألطفال،  تزويج  هلند قانون حظر    ، سنت ا  ٢٠٠٦ عام
 .عقابيـة األطفال، وفرض جزاءات    أوامر وقف التنفيذ لوقف حاالت وشيكة لتزويج        طريق  

 وجيوز هلـم التمـاس سـبل       إلغاء الزواج،    التماسللضحايا احلق يف    ومبوجب هذا القانون،    
  .)٧٥(إىل أن يتزوج الضحايا من جديد رتهأس/دعم مايل من الزوجعن طريق طلب نتصاف ا

أن املعرضـني للخطـر     اية الشهود والضحايا    يت ُتتخذ من أجل مح    لتدابري ال وميكن ل   -٣٩
. القسريالزواج  واألطفال والزواج املبكر    تزويج  حاالت   يف   يدة يف تعزيز املالحقة   تكون مف 

 املتعلق  ، القانون ٢٠١٣يونيه  /يف حزيران أن الربملان أقّر،    أكدت أستراليا   على سبيل املثال،    و
 اإلجراءات  خالل باإلدالء بشهاداهتم لشهود  ؤالء ا  يسمح هل  بالشهود املعرضني للخطر، الذي   

، يالفيـديو تصال بالفيديو أو التسجيل     االأو   نظم تلفزيون الدائرة املغلقة    عن طريق اجلنائية  
الستعانة بشخص مساعد عند اإلدالء     ا، وب املدعى عليه أو أفراد اجلمهور     حمدود مع    اتصالوب

  .)٧٦(بشهاداهتم
ـ  املعنيني  اخلدمة العامة  وظفيخاصة مب تدريبية  برامج  وتنفذ عدة دول      -٤٠ ن فـيهم   ، مب

ل املثـال، خصـصت     على سبي و . اإلدارة احمللية  موظفون و انوإنفاذ الق املوظفون املكلفون ب  
وتقدم هـذه   . اً املنشأة حديث  "راقبة الزواج القسري  مشبكات  " أمواالً لدعم حكومة سويسرا   

__________ 

 .٣. رد أستراليا، ص )٧١(
 .٣. ، صساوث هول بالك سيسترزرد منظمة  )٧٢(
 Rapport du Conseil fédéral à l’intention de l’Assemblée fédérale donnant suite à laسويـسرا،  رد  )٧٣(

motion 09.4229. 
  .رد كندا )٧٤(
  .٤. رد منظمة إنقاذ الطفولة، ص )٧٥(
  .٢. ستراليا، ص أرد )٧٦(
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الشبكات التوجيه واالستشارة لضحايا ممارسة تزويج األطفال والـزواج املبكـر والـزواج             
خـدمات  إمكانيـة احلـصول علـى       يتيحون  لمهنيني الذين    التدريب ل  وفرالقسري، كما ت  

 الزواج القـسري  بشأن   إلكترونية يةتدريبهناك خطط إلتاحة دورات     يف كندا،    و .)٧٧(الدعم
 من إعداد الشرطة امللكية الكندية،      ،"الذود عن الشرف  "ملمارس استناداً إىل ظاهرة     والعنف ا 

وحدة تدريبيـة   اً   ويف أستراليا، تشكل حالي    )٧٨(الوكاالتغريها من   ية و بلدلشرطة ال صاحل ا ل
من التدريب اإللزامي املستمر ألغراض التطوير الـوظيفي        اً  بشأن قضايا الزواج القسري جزء    

ـ حكومة سـلطنة عمـان،      وتعد  . )٧٩( للقائمني مبراسيم الزواج املدين    املقدم شراكة مـع   ب
 يف اجملـاالت    للمدرسني والعاملني يف جمال إنفاذ القانون والعاملني      اً  تدريبياً  اليونيسيف، برناجم 

وقد أصدرت  . )٨٠( األطفال مسألة تزويج شمل  يسومحاية األسرة   شأن  ب،  األخرى ذات الصلة  
ممارسـات   بشأن الزواج القسري هبـدف حتـسني         حدة مبادئ توجيهية  حكومة اململكة املت  

  .)٨١(اخلدمات االجتماعيةالعاملون يف الشرطة ون فيهم أفراد اخلط األمامي، مبالعاملني يف 

  التحديات وثغرات التنفيذ  -اًسابع  
لقد ُسلط الضوء على عدد من التحديات وثغرات التنفيذ يف املسامهات املقدمة من               -٤١

  .عداد هذا التقريرأجل إ
 ١٤٧اً  وفيما خيص التحديات املتعلقة باإلطار القانوين وتنفيذ القوانني، يسمح حالي           -٤٢
من يرعـى    سنة، سواء مبوافقة أبوية أو زوجية أو موافقة          ١٨بتزويج األطفال دون سن     اً  بلد

ومن بني هذه . )٨٢(للممارسات الثقافية أو القوانني الدينيةاً أو بإذن من احملكمة أو وفق    الطفل،  
ويف السواد األعظم   . مقارنة مع الفتيان  أقلّ  للفتيات بالزواج يف سن     اً   بلد ٥٤البلدان، يسمح   

. )٨٣(من احلاالت، ال تتفق أحكام الزواج يف النظم القانونية املتعددة مع االلتزامات الدوليـة             
__________ 

  .رد سويسرا )٧٧(
 Plan UK, 2013, “Girls’ access to andولالطالع على مزيد من أمثلة إذكاء الـوعي، انظـر   . رد كندا )٧٨(

Completion of Lower Secondary Education in Malawi: PPA Building Skills for Life for 

Adolescent Girls Programme Mid-term Evaluation Report”.  
  .٤. رد أستراليا، ص )٧٩(
  .رد عمان )٨٠(
 . جامعة ساوث ويلز ريس،- رد روث غافيناً  أيضررد اململكة املتحدة، وانظ )٨١(
، ٢٠١٣معهد غومتاخر واالحتاد الدويل لتنظـيم األسـرة،         اً  ؛ وانظر أيض  ٢. انظر رد مركز احلقوق اإلجنابية، ص      )٨٢(

 Background paper for the Stateلسكان، صندوق األمم املتحدة لاملذكورين يف ورقة املعلومات األساسية ل

of the World Populationاملتاحة يف املوقع التايل ،:  
www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/swp2013/Background%20paper%20on%20human%20r

ights%20by%20Christina%20Zampas.pdf.  
 .٣. ، ص"مساواة"رد حركة  )٨٣(
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ـ  وعلى سبيل املثال، يف بعض احلاالت    ١٨سن الـزواج يف  حيدد القانون املدين احلد األدىن ل
ما يكون األب، من أن يقرر      اً  سنة، يف حني ميكِّن القانون العريف والديين أحد الوالدين، وغالب         

يف عدة بلدان ذات نظم قانونية متعددة قـوانني         اً   وتوجد أيض  .)٨٤(السن املناسبة لزواج ابنته   
 احلـد   ُيحـدَّد أخرى،  يف بلدان   و .)٨٥(خمتلفة للزواج على طوائف دينية خمتلفة     اً  تطبِّق أعمار 

 سن البلوغ   سن الرضا اجلنسي، أو    وأاألدىن لسن الزواج على أساس سن املسؤولية اجلنائية،         
  .)٨٦( احلملأو
 التحديات األخرى بالقوانني اليت تعفي املغتصب من العقوبة إذا تـزوج            يتعلق أحد و  -٤٣

ملتعلقة باالغتصاب   القوانني ا  استخداميف بعض الظروف، قد يكون من املمكن        و. )٨٧(ضحيته
 أنه إال األطفال؛   املعرضات ملمارسة تزويج  ملساعدة الفتيات   ر  االعتداء اجلنسي على القصّ   أو  

  .)٨٨(مرتكب اجلرمية هو الزوجيكون ينص القانون على استثناء عندما ، يف العديد من البلدان
بكـر والـزواج    مارسة تزويج األطفال والزواج امل    ما ترد األحكام املتعلقة مب    اً  وغالب  -٤٤

 لعثـور علـى   فعلى سبيل املثال، يف مصر ميكن ا      . اًالقسري يف قوانني خمتلفة ومتضاربة أحيان     
ملدنيـة،  احوال األ قانون الطفل، وقانون العقوبات، وقانون      ذه املمارسة يف  األحكام املتعلقة هب  

 )٨٩(لتحـرش  املتعلق بتجرمي ا   ٢٠١١ لعام   ١١ واملرسوم رقم    ،مكافحة االجتار بالبشر  وقانون  
مـن أجـل     سنة من العمر     ١٨ وجوب بلوغ    قانون حقوق الطفل على   ينص  يف نيجرييا،   و

احلكـم  ختالفات مـع    ، وا  بكثري قلّ للزواج يف سن أ    بعض االستثناءات لكنه يتضمن    الزواج
  .)٩٠( ذي الصلةالدستوري

ـ      مع املعايري الدولية،     التشريعاتتوافق  عندما ت وحىت    -٤٥ ات فإن هناك يف الغالب، عقب
ذكر صندوق األمم   حتول دون تنفيذ القانون بفعالية بسبب وجود ظروف دفينة منها، مثلما            

__________ 

دود مركز الدراسات والبحوث يف القضايا النسائية يف اإلسالم؛ ومنظمـة العدالـة         انظر على سبيل املثال ر     )٨٤(
  .إليران؛ ومنظمة إنقاذ الطفولة

 بـشأن إسـرائيل     علـى التمييـز ضـد املـرأة       انظر املالحظات اخلتاميـة للجنـة املعنيـة بالقـضاء            )٨٥(
)CEDAW/C/ISR/CO/5 (         وتقرير الدولة الطرف كينيا إىل هذه اللجنـة)CEDAW/C/KEN/7(   ؛ وتقريـر

  .)CRC/C/83/Add.12(ترينيداد وتوباغو للجنة حقوق الطفل الدولة الطرف 
-CRC/C/SLV/Q/3( بـشأن الـسلفادور   للجنة حقوق الطفل    انظر، على سبيل املثال، املالحظات اخلتامية        )٨٦(

4/Add.1( ، وإريتريا)CRC/C/ERI/3( وغواتيماال ،)CRC/C/GTM/3-4(. 
 Protecting the girl child: using the law to help end child, early and forced“منظمة املـساواة اآلن،   )٨٧(

marriage and related human rights violations” ،متاح يف املوقع التايل: 
 www.equalitynow.org/sites/default/files/Protecting_the_Girl_Child_Annex_v3.pdf. 

 .املرجع نفسه )٨٨(
 .رد مصر )٨٩(
على أنّ املرأة ُتعترب قد بلغت سن النضج عند زواجهـا؛ وانظـر    من الدستور النيجريي    ) ٤(٢٩تنص املادة    )٩٠(

 ).CRC/C/NGA/CO/3-4(جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية اً أيض
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،  اإلنـسانية  لفتيـات ا وعدم محاية حقـوق      ،جلنسنيعدم املساواة بني ا   " املتحدة للسكان، 
واقـع  القـسوة   األزمات اإلنسانية، و  ولزواج املبكر، والفقر،    اليت تشجع ا  استمرار التقاليد   و

وظفني  الوعي بني امل   وقلةاملعتقدات الثقافية الراسخة،    وإىل جانب ذلك، فإن     . )٩١("االقتصادي
الـزواج  و األطفال    ملنع ممارسة تزويج   سن تشريعات وراء    الكامنة سبابباألواآلباء واألسر   

عرقلـة  إىل ما تؤدي اً غالب ، هذه املمارسة  املترتبة على  املبكر والزواج القسري واآلثار الضارة    
  .)٩٢(ريعاتتطبيق التش

الضحايا، يثين اجملتمع املدين إىل أن جترمي الزواج املبكر قد منظمات   وقد أشارت عدة    -٤٦
 سيما  ، ال اإلفصاح عن وضعهم  ن  ع،  جمموعات املهاجرين أو األقليات   من  الضحايا  وال سيما   

ـ  مالحقة أفراد األسرةإذا كان ذلك قد يؤدي إىل   وأكـدت هـذه   . )٩٣(همسـجن واً جنائي
احلاجة إىل اقتران اإلصالحات القانونية جبهود إذكاء الوعي اليت تستهدف األسـر            املنظمات  
  .واجلماعات

واعُترب عدم تسجيل حاالت الزواج واملواليد بشكل منهجي جماين وإلزامي يف سجل              -٤٧
 عقبتني رئيسيتني أمـام     )٩٤(رمسي وعدم تسجيل حاالت الزواج العريف والديين بشكل إلزامي        

  .)٩٥(محاية الطفل القائمةتنفيذ تشريعات 
)٩٦(ه جيوز إبطال أو إلغاء أو فسخ الزواج الذي يعقد باإلكراه          وأفادت عدة دول بأن     -٤٨

. 
 األطفال والزواج املبكر    ممارسة تزويج أن  إىل  تقارير منظمات اجملتمع املدين      تشريومع ذلك،   

حتول دون استفادهتم    عمليةعوائق قانونية و   ،يواجهون يف العديد من البلدان    والزواج القسري   
القيود  املهل احملددة لتقدمي التماسات اإللغاء، و      احلواجزمن تلك   و. من اإلجراءات التصحيحية  

__________ 

عرائس  ال فتيات  قسم زامبيا؛ وحتالف- عرائس  ال فتيات حتالفالردود الواردة من سبيل املثال انظر على  )٩١(
 كزافييه بانيو من أجل الـصحة وحقـوق         - فرانسوا  القسم النيجريي؛ ومنظمة إنقاذ الطفولة؛ ومركز      - 

 Marrying Tooصندوق األمم املتحدة للسكان، ، و؛ ومؤسسة ريد إلفنت؛ ومنتدى كرامة األطفالاإلنسان

Young)  ٥٠. ، ص)٧٠انظر احلاشية.  
ـ   ١. ، ص ؛ ومنظمة ساوث هول بالك سيسترز     ١٤. ، ص ردود مؤسسة ريد إلفنت    )٩٢( ، ث؛ وأمانة الكومنول

 .١٠. ص
ساوث هـول  رد منظمة ( منظمة أخرى ٣٣، وأيدهتا أثارت هذه املسألة منظمة ساوث هول بالك سيسترز   )٩٣(

 .)٧. بالك، ص
 . بشأن بوتسوانا وقريغيزستانعلى التمييز ضد املرأةللجنة املعنية بالقضاء انظر املالحظات اخلتامية  )٩٤(
تدعم منظمة اخلطة الدولية إنشاء نظام إلكتروين لتسجيل الـوالدات يف           . ٤. منظمة اخلطة الدولية، ص   رد   )٩٥(

  . عند زواجهافتاة سن تزوير ليالد املالتالعب بتواريخ بنغالديش، هبدف منع 
مـن     الزواج بـدالً   إلغاءضحايا الزواج القسري خيار التماس      لدى  على سبيل املثال،    يف اململكة املتحدة،     )٩٦(

لـس  ويف سويسرا، أطلـق اجمل     ).١ .ص،   ريس - روث غافين  رد ( بوصم أقل  لغاءاإل القتراناً  الطالق نظر 
وتدابري حلماية  تدابري وقائية لصاحل النساء والفتيات،      القسري يشمل   ملكافحة الزواج   اً  احتادياً  االحتادي برناجم 

  .٢٠١٧ و٢٠١٣يف الفترة ما بني عامي وسيعمل هذا الربنامج . زوِّجوا باإلكراهألشخاص الذين ا
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تقـدم  لكـي   " قاصراًإذا ما كانت    بدعم شخص بالغ    الفتاة  حتظى   "أنشرط   و ،االقتصادية
سـبل  علـى    لقوانني اليت ال تـنص إال     تلقي ا عن ذلك، وبشكل عام،       وفضالً. )٩٧(التماساً

، يف اململكة املتحـدة   و .االنتصاف املدنية العبء على عاتق الفتاة نفسها لطلب إلغاء الزواج         
 إبطال الزواج  إلغاء املهلة احملددة لتقدمي التماسات       نداءات من أجل  أطلقت  على سبيل املثال،    

ن يتزوجوضحايا  ال، ألن العديد من     القسري محاية ضحايا الزواج     هذه املهلة هبدف  أو متديد   
 يف السنوات األوىل مـن الـزواج،        "تنقصهم الثقة لالعتراض على وضعهم    "يف سن مبكرة و   

  .)٩٨(يعين أن التماسهم لإللغاء سيسقط بالتقادم مما
ضمان التمويل املناسب للمنظمات اليت توفر املآوى       اً  أيضاملطروحة  التحديات  من  و  -٤٩

منظمـة  فقـد أفـادت   . القـسري  تزويج األطفال والزواج املبكر والزواج لضحايا ممارسة 
، وهي من منظمات اجملتمع املدين املوجودة يف اململكة املتحدة، تقدم املأوى            "مساعدة املرأة "

لعـدم  من النساء   اً  كبرياً  عدداً  لضحايا العنف املرتيل، مبا فيه الزواج القسري، بأهنا ترد يومي         
  .)٩٩(وجود أماكن لديها

اً حتـدي يـشكل   على التعليم اجليـد     ن  حصوهل زال   ماية الفتيات، ما  فيما يتعلق حب  و  -٥٠
ـ اً   تقدم تقد أحرز  وعلى الرغم من أن حكومات خمتلفة        .يف العديد من البلدان    اًكبري اً هام
األهداف اإلمنائيـة   ب  املتعلقة امجربالرص احلصول على التعليم يف إطار       تحسني ف يتعلق ب  فيما

يـستند إليهـا   عايري االجتماعية الراسخة اليت     اهليكلية واملنهجية، مثل امل   لعقبات  افإن  لأللفية،  
، مبنـاهت تعليم  ستثمار يف   على اال تعليم أبنائهم   ليفضلوا يف أغلب األحيان االستثمار يف       اآلباء  
من الشباب، وال سيما الفتيات، ال يزالـون    اً  كبرياً  عين أن عدد  ، ت  على املوارد   الكبرية والقيود

أن عدد املدارس ال بـّد أن يتجـاوز الـضعف            حكومة إثيوبيا وترى   .)١٠٠(خارج املدرسة 
 لطلب الناشئ عن زيادة كبرية يف معدالت االلتحاق باملدارس االبتدائية خـالل           لالستجابة ل 

قوانني اليت متنع الفتيات احلوامل من االلتحـاق        وتعين ال  .)١٠١(املاضية السنوات اخلمس عشرة  
 حـصول األطفـال     أن فرص زيلند،  باملدارس، كما هو احلال يف بابوا غينيا اجلديدة، وسوا        

  .مسألة مثرية للقلقاً وتظل جودة التعليم أيض. )١٠٢(بشدةني على التعليم قد تقوَّض املتزوج
االجتمـاعي  اليت ما زالت مطروحة أيضاً استمرار وجود الـضغط          التحديات  ن  وم  -٥١

ي حـاالت    وسيلة لتفاد  ممارسة تزويج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري      الذي يعترب   

__________ 

  .٢. رد مركز احلقوق اإلجنابية، ص )٩٧(
 .رد منظمة املساواة اآلن )٩٨(
 . ريس-روث غافين رد )٩٩(
 .رد منظمة اخلطة الدولية )١٠٠(
)١٠١( Ethiopia Welfare and Monitoring Survey, 2011. 
  .١١. ملساواة اآلن، صرد منظمة ا )١٠٢(
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وقد أبلغ عدد   . )١٠٣(احلمل خارج نطاق الزواج واحلفاظ على السمعة يف حاالت االغتصاب         
بالعنف اجلنسي وحياة   الوصمة املرتبطة   قليل من الردود الواردة عن اجلهود الرامية إىل معاجلة          

  .املرأة اجلنسية

  االستنتاجات والتوصيات  -اًثامن  
 اعتماد وتنفيذ    جمال زال هناك حتديات كبرية يف    ال ت على الرغم من التقدم احملرز،        -٥٢

العامة الـيت   ومعاجلة العوامل األساسية    الرامية إىل   السياسات واالستراتيجيات    و القوانني
ويف . مـن اختيـارهن   ج  ازوتزوج بأ  من ال  نساء األطفال ومتنع ال   تزويجتسمح باستمرار   

 األطفال دون سـن  زويجبتاستثناءات تسمح اً  بلد١٤٧الوقت احلايل تتضمن تشريعات    
يصعب  التشريعات مع املعايري الدولية،      ، وحىت يف احلاالت اليت تتماشى فيها      الثامنة عشرة 

 عدد من التحـديات الـيت       بسببوالزواج القسري   تنفيذ حظر ممارسة تزويج األطفال      
  .مارسةالداعمة هلذه امل املواقف الثقافية هانوقشت أعاله، مبا في

األطفال مارسة تزويج    من أجل التصدي بفعالية مل     ة ومنسق ةشاملهج  ُنوال بد من      -٥٣
 الـسياسات واالسـتراتيجيات      ُتوضـع  وصى بأن وُي. القسريالزواج  والزواج املبكر و  

 مبشاركة اإلدارات احلكومية ذات الصلة على الصعيدين الوطين واحمللـي،           وتنفّّذالوطنية  
زعمـاء  والـّدينيون   ائية، والزعمـاء    ومنظمات اجملتمع املدين، مبا فيها اجلماعات النـس       

صـاحبة    املعنية  األخرى اجلهات، و ، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    ةاحمللياجملتمعات  
  . املشرعون واجلهاز القضائيا فيهامب، املصلحة

ستراتيجيات االواإلجراءات و وينبغي أن تسترشد تدابري السياسة العامة واحلماية          -٥٤
مع املعايري الدولية حلقـوق     وأن تكون مواتية للسياق، ومتماشية      ،   الفضلى  الطفل صاحلمب

عزيـز املـساواة     من جهود تبذل على نطاق أوسـع لت         وينبغي أن تكون جزءاً    .اإلنسان
 التعليم فحسب،    احلصول على  ليس يف جمال  ،  والقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات     

اركة السياسية والصحة واحلـصول      واملش ل العم  أخرى منها جماالت   يف جماالت اً  بل أيض 
أن طـط   اخلسياسات و وينبغي هلذه ال  . ةجنتاملرياث واألرض واملوارد امل   النصيب من   ى  عل

  :التاليةالعامة   التركيز، حسب االقتضاء، جماالتتشمل
 إطار قانوين وطين يتماشى مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، مبـا            توفري  )أ(  
لفتيات والفتيـان، وحظـر الـزواج       اسن القانونية لزواج    ال و رشدن ال س بشأنيف ذلك   

  وحاالت الزواج؛تسجيل املواليد والقسري، 

__________ 

أفادت منظمة إنقاذ الطفولة أنه يف نيبال، كانت هناك حاالت انتحار لفتيات فُِصلن عن أزواجهن املرتقبني                 )١٠٣(
  ).٥. رد منظمة إنقاذ الطفولة، ص(
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 تعديل القوانني القائمة مـن      بطرق منها لزواج  الوطنية ل مواءمة القوانني     )ب(  
 إنفاذ القـوانني الوطنيـة      لوايت يلتمسن  الفتيات ال  املاثلة أمام أجل إزالة العقبات القانونية     

إزالـة  وسبل انتـصاف قانونيـة؛      احلصول على    و ، األطفال تزويجنع أو حظر    مباملتعلقة  
ـ    رمسي بشكل    زواج طفل  هناء غري املعقولة إل   الشروط القانونية  صول ؛ وتوفري إمكانية احل

  ملن خيرجون من عالقة زوجية؛لى سبل انتصاف ع
ـ  تعزيز فرص حصول الفتيات على تعليم عايل اجلودة،         )ج(   للمعـايري  اً   وفق

ـ  اً  صممة خصيص امل برامج إعادة اإلدماج     يشملولية ذات الصلة، مبا     الد ايت وللفتيات الل
توفري الدعم االقتصادي   قد أثبت   أو الوالدة؛ و  /جيربن على ترك املدرسة بسبب الزواج و      

 مواصلة  منيف متكني الفتيات    فعاليته  وألسّرهن   ة باملدرس  اللوايت يلتحقن  وافز للفتيات احلو
  ؛وتأخري الزواجالتعليم العايل، 

 إىل املـوارد املنتجـة،      اوصوهلوفرص  تعزيز التمكني االقتصادي للمرأة       )د(  
  ؛لقواعد واملمارسات التمييزية يف هذا الصددبطرق منها التصدي ل

مارسـة تـزويج    لقبول الثقايف واالجتماعي الواسع النطـاق مل      معاجلة ا   )ه(  
ا يترتب علـى     إذكاء الوعي مب    منها بوسائلألطفال، والزواج املبكر والزواج القسري،      ا

فرص منابر و توفري  ، ومن خالل    لمجتمع بأسره تكلفة ل ضحايا و  لل ضررهذه املمارسة من    
 حـصول فوائد تأخري الـزواج، وضـمان       شأن  اجملتمعات احمللية واألسر ب   داخل   نقاشلل

 مـاء املسنات والزعماء الدينيني وزع    النساء   إشراك  ومن األساسي  .الفتيات على التعليم  
  يف هذه اجلهود؛بشكل رئيسي الرجال والفتيان إشراك اجملتمعات احمللية، و

ـ من الناحية ال  مالئم  و عمرل ل تثقيف مناسب تقدمي    )و(   قـائم علـى    و ةثقافي
احلياة اجلنسية، والصحة اجلنسية واإلجنابية، واملساواة بني اجلنسني،        بشأن  التجربة وشامل   

 هنقوقحل النساء والفتيات إدراك  وضمان  ،  ة احليا لنساء والفتيات على مهارات   اوتدريب  
  على املطالبة هبذه احلقوق وممارستها؛لقدرهتن ، وفيما يتعلق بالزواج

بشأن دعم إنشاء شبكات لتيسري تبادل املعلومات بني الفتيات والشابات   )ز(  
ا جيوتكنول عن طريق استخدام     القسري،األطفال والزواج املبكر والزواج     ممارسة تزويج   
  بطرق مبتكرة؛ 

 ،اجلهاز القضائي والعاملني يف    ، احلكوميني املوظفنيتدريب  لتنفيذ برامج     )ح(  
إنفاذ القانون وغريهم من موظفي الدولة، واملدرسني، والعـاملني يف          املوظفني املكلفني ب  و

العاملني مع املهاجرين وملتمسي اللجـوء،      واملوظفني   خرى،اخلدمات األ الصحة و جمال  
 كيفية التعرف على الفتيات املعرضات للخطر       بشأن املعنية،والقطاعات  املعنيني   واملهنيني

  التشريعات املعمول هبا وتدابري الوقاية والرعاية؛ بشأنأو الضحايا الفعليني و
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الراميـة إىل   ربامج الـشاملة    للالدعم  والية  املوارد  امل توفري ما يكفي من     )ط(  
يت ج املبكر والزواج القسري، مبا يف ذلك تلك ال         األطفال والزوا  التصدي ملمارسة تزويج  

تمعات الشعوب األصلية واملناطق    جم داخل   وتلك اليت جتري   الفتيات املتزوجات    تستهدف
 ومنظمات اجملتمع املدين    مم املتحدة واملنظمات اإلقليمية   الريفية، بالتعاون مع وكاالت األ    

  صاحبة املصلحة؛ اجلهات املعنيةغريها من و
 مجع البيانات وإجراء البحوث ونشر املمارسات اجليدة القائمـة          حتسني  )ي(  

ها تعزيزلوسيلة  كآلثار السياسات والربامج القائمة     ني  وضمان إجراء حتليل وتقييم واضح    
  .وضمان فعاليتها ورصد تنفيذها

        
  


