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متابعة نتـائج املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة             
والدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة       

املساواة بـني   : ٢٠٠٠املرأة عام   ”العامة املعنونة   
اجلنــسني والتنميــة والــسالم يف القــرن احلــادي     

تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين،  : “والعــشرين
   وأوضاع املرأة، واملسائل الربناجمية اجلنسانية

 الطفلة باإلكراهزواج   
 

 تقرير األمني العام  
 

 موجز 
ة عامـة السـتعراض مـسألة       م هـذا التقريـر حملـ       يقـدِّ  ،٥١/٣عمال بقرار جلنة وضع املرأة       
ويقـدم التقريـر   .  على الصعيد الدويل، وتطـور نـشوء هنـج ملعاجلـة هـذه املـسألة        باإلكراهالزواج  

ــة و   ــدابري القانوني ــسياسات معلومــات عــن الت ــة بال ــدولاملتعلق ــا   ، لل ــضطلع هب ــيت ت ــشطة ال  واألن
تم التقريـر بتقـدمي     خيتَـ و.  للطفلـة  بـاإلكراه  بغيـة معاجلـة الـزواج        ،كيانات منظومة األمم املتحـدة    

 .توصيات بشأن اإلجراءات املستقبلية
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 ةمقدمة ومعلومات أساسي -أوال  
، سلــسلة مــن التــدابري الــيت يــتعني علــى  ٥١/٣اقترحــت جلنــة وضــع املــرأة، يف قرارهــا   - ١

ــزواج       ــع ال ــا ملن ــصلحة اآلخــرين اختاذه ــدول وأصــحاب امل ــاإلكراهال ــدعم   ب ــوفري ال ــة وت  للطفل
 اللجنـة إىل األمـني العـام أن يقـدم إليهـا      طلبـت و. للضحايا الاليت دخلـن يف مثـل هـذه الزجيـات       

 . ذلك القرار، يف دورهتا الثانية واخلمسنيتقريرا عن تنفيذ
 اإلعــالن العــاملي دون إكــراه يفود احلــق يف عقــد الــزواج بالرضــاء الكامــل سِّقــد ُجــول - ٢

. )١(عـــدد مـــن املعاهـــدات الدوليـــة الالحقـــة املتعلقـــة حبقـــوق اإلنـــسان يف  وحلقـــوق اإلنـــسان
 مــع ،فاصــيل بــشأن هــذا احلــق وتــضمنت نتــائج املــؤمترات العامليــة واستعراضــاهتا مزيــدا مــن الت 

 ةالتركيز بشكل رئيسي على منع الـزواج املبكـر وإنفـاذ القـوانني الـيت تكفـل الـدخول يف عالقـ                
، اللـذين يعتزمـان الـزواج      الرضـاء الكامـل الـذي ال إكـراه فيـه للطـرفني               إذا تـوفر شـرط    زوجية  

 األدىن لـسن الـزواج،     القـانوين  ي إلنفـاذ القـوانني املتعلقـة باحلـد        عالوة على إجياد دعـم اجتمـاع      
 .)٢(وخباصة من خالل إتاحة فرص التعليم للبنات

ــي    - ٣ ــاق األفريق ــرب امليث ــل   حلويعت ــاه الطف ــوق ورف ــادة (ق ــدة  )) ٢ (٢١امل ــدة الوحي املعاه
حلقوق اإلنـسان، علـى الـصعيد اإلقليمـي، الـيت تطالـب الـدول األطـراف صـراحة بوضـع احلـد                       

وبينمـا  .  ذلـك إدراج هـذا احلـد األدىن يف التـشريعات            سنة، مبا يف   ١٨األدىن لسن الزواج عند     
ال تتضمن املعاهـدات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان أحكامـا مـشاهبة، فـإن اهليئـات املنـشأة مبوجـب                     
معاهدات ظلت منشغلة على مدى سـنوات عديـدة بقـضية سـن الـزواج، وأصـدرت توصـيات          

وظلــت اهليئــات املنــشأة . )٣( بالنــسبة للجنــسني معــا١٨بــأن يكــون احلــد األدىن لــسن الــزواج  
 لألطراف الـيت    الذي ال إكراه فيه   مبوجب معاهدات منشغلة أيضا بشأن قضية الرضاء الكامل و        

__________ 
ــادة     )١(  ــى وجــه اخلــصوص امل ــن) ٢ (١٦انظــر عل ــسان    م ــوق اإلن ــاملي حلق ــة   ( اإلعــالن الع ــة العام ــرار اجلمعي ق

؛ واالتفاقية املعنية باملوافقة على الزواج واحلـد األدىن لـسن إبـرام عقـد الـزواج وتـسجيل                   ))٣-د(ألف   ٢١٧
مـن العهـد الـدويل      ) ١ (١٠؛ واملـادة    )٧٥٢٥، رقـم    ٥٢١جمموعة معاهدات األمـم املتحـدة، اجمللـد         (الزواج  

؛ )، املرفق )٢١-د( ألف   ٢٢٠٠انظر قرار اجلمعية العامة     (القتصادية واالجتماعية والثقافية    اخلاص باحلقوق ا  
جمموعـة معاهـدات األمـم املتحـدة،       (من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة            ) ١ (١٦واملادة  
 ).٢٠٣٧٨، رقم ١٢٤٩اجمللد 

 ١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥‐٤الرابـع املعـين بـاملرأة، بـيجني،         املـؤمتر العـاملي      تقريـر (انظر مـثال إعـالن بـيجني         )٢( 
؛ ومنـهاج عمـل     )، املرفـق األول   ١الفـصل األول، القـرار       ،)E.96.IV.13منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع      (

 ).ب (٢٧٥ و) هـ (٢٧٤، الفقرتان )، املرفق الثاين نفسهاملرجع(بيجني 
الوثائق الرمسية للجمعية   (جنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        لل) ١٩٩٤ (٢١انظر التوصية العامة رقم      )٣( 

. ١٦الفقــرة )  الفــصل الثــاين، الفــرع ألــف(A/49/38) ٣٨العامــة، الــدورة التاســعة واألربعــون، امللحــق رقــم  
 .وانظر أيضا املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل
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 تتنــاول بــشكل متكــرر مــسألة الــزواج البــاكر والنتــائج املترتبــة عليــه   طفقــتتعتــزم الــزواج، و
 . لبنات املرتبطة بنوع اجلنس بالنسبة لاآلثاريتعلق برفاه األطفال، وخباصة  فيما
أحـد الطـرفني    يبـدي فيهـا      أي احلـاالت الـيت ال        بـاإلكراه، وقد حظيت مـسألة الـزواج        - ٤

. الدويل يف الـسنوات األخـرية   ، باهتمام متزايد لدى اجملتمع رضا كامال ال إكراه فيه     على األقل 
 .قوقهاحل اويعترب الزواج القسري أحد مظاهر التمييز ضد املرأة وانتهاك

وقـد ينعـدم الرضـاء      . بـاإلكراه  النساء من مجيع األعمار ضحايا للـزواج         وميكن أن تقع   - ٥
 علـى وجـه    سـنة ١٨الذي ال إكراه فيـه يف احلـاالت الـيت يـتم فيهـا الـزواج دون سـن            والكامل  
شـيئا حيـال القـرارات املتعلقـة مبـن          ال متلـك    اليت يتم زواجها يف سـن مبكـرة         فالفتاة  . اخلصوص

وقـد  . واج، أو ما إذا كانـت راغبـة عـن الـزواج علـى اإلطـالق           مىت ترغب يف الز    تتزوج به، أو  
اختـاذ قـرار مـستنري بـشأن        ال يـستطعن    تقبل بعض البنات الزواج دون احتجـاج ألهنـن يافعـات            

 تبــدي رمبــاو. هنــن ال يفهمــن النتــائج املترتبــة عليــه بــشكل كامــلألالــزوج أو الــزواج نفــسه أو 
، بينما تكـون املوافقـة الفعليـة علـى إبـرام الـزواج              “ةموافق”البنات ما قد يعترب يف نظر القانون        

 . )٤(صادرة عن أشخاص آخرين بالنيابة عنهن
، مبـا  بـاإلكراه للطفلـة  ويتأثر نطاق من حقوق البنت يف احلاالت اليت يـتم فيهـا الـزواج         - ٦

بوديـة  يف ذلك احلق يف التعليم، واحلق يف احلياة والسالمة البدنية، واحلق يف عدم الوقـوع يف الع                
ويرتبط الزواج القسري بالبنت يف كثري من احلـاالت باحلمـل      .  إلزامي أو تنفيذ عمل قسري أو    

، وعنـصر خمـاطرة عـال فيمـا يتعلـق           النفـاس  تعقيـدات أثنـاء احلمـل و       تنـشأ عنـه   املبكر، الذي قد    
 وقد تترتب عليـه أيـضا نتـائج ضـارة بالـسالمة العاطفيـة             . بالوفيات النفاسية واالعتالل النفاسي   

 ويف األجل الطويل، مع إمكانيـة ازديـاد قابليـة اإلصـابة             فوريوالبدنية والنفسية للبنت، بشكل     
تــد مــدى مي خلنــوع مــرتيل وجنــسي بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية، كمــا قــد يكــون مــدخال    

 .)٥(احلياة
هـذه  و. يف بلـدان كـثرية ويف سـياقات متباينـة    سـاريا   مثل هـذه الزجيـات   ال يزال عقد و - ٧

روب الثقافة واحلفاظ عليـه، أو رغبـة يف محايـة           ضرب من   ض قد تعكس حماولة حلماية      سةاملمار
 للطفلـة يف سـياق      بـاإلكراه وقـد حيـدث الـزواج       . )٦(البنات من اإلغراءات اجلنسية غري املرغوبة     

__________ 
 ”Early marriage, child spouse“، “األزواج األطفـال : الـزواج املبكـر  ”، )اليونيـسيف (منظمة األمم املتحدة للطفولة  )٤( 

Innocenti Digest، ٢، الصفحة )٢٠٠١ مارس/آذار (٧ رقم. 
، )٢٠٠٦نيويـورك، اليونيـسيف،     (مـستبعدون وغـري مـرئيني       : ٢٠٠٦اليونيسيف، حالـة األطفـال يف العـامل،          )٥( 

 . ٤٦ و ٤٥الصفحتان 
 )٦( Innocenti Digest١٦ و ٢فحتان ، الص. 
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وقـــد تلجـــأ األســـرة إىل اســـتخدام وســـائل لإلرغـــام علـــى الـــزواج  . ترتيبـــات تعـــدها األســـرة
وقد تلجأ أيـضا إىل االبتـزاز       . )٧(غتصاب واحلرمان من حرية احلركة    كاالختطاف واحلبس واال  

العـــاطفي أو اإلرهـــاق البـــدين أو العنـــف أو التهديـــد باســـتخدام العنـــف، أو إىل أشـــكال مـــن 
 البنـت ترتيبـات    رفـض وقـد ُينظـر إىل      . )٨(تكتيكات الضغط النفسي ومصادرة األوراق الرمسيـة      

 مثـل هـذه الزجيـات اسـتراتيجية لبنـاء           تكـون وقد  . )٩(الزواج على أنه جناية على شرف األسرة      
 أيـضا يف  بـاإلكراه وقـد حيـدث الـزواج    . )١٠(قتـصادية االترتيبات الشكال من أشكال  األسرة أو   

ــة      ــستخدم كوســيلة للتجنيــد، أو حيــدث نتيجــة لعملي ســياق االجتــار باألشــخاص، حيــث قــد ُي
 . )١١(االجتار

 الـــيت أُعـــدت يف ســـياق الـــصراع املـــسلح،   يف الوثـــائقبـــاإلكراهوورد ذكـــر الـــزواج  - ٨
تعرضــت البنــات والــشابات الــاليت اخــتطفن وُجنــدن علــى يــد اجملموعــات املتحاربــة للعنــف  إذ

اجلنسي، مبا يف ذلـك الـزواج القـسري، حيـث كـن يقـدمن إىل القـادة واملقـاتلني كـي يـصبحن                 
 الـدويل، قـررت     ، وألول مرة يف تـاريخ القـانون       ٢٠٠٤مايو  /ويف أيار . )١٢(“زوجات أدغال ”

احملكمة اخلاصة لسرياليون أن تتم احملاكمة على الزواج القسري باعتبـاره جرميـة ضـد اإلنـسانية               
 . )١٣(مبوجب القانون الدويل

__________ 
ــون     )٧(  ــام املعن ــني الع ــر األم ــرأة       ”تقري ــف ضــد امل ــع أشــكال العن ــشأن مجي ــة ب ــة متعمق  A/61/122/Add.1(دراس

ــرة )Corr.1 و ــع اإلنترنــــــــــت     ١٢٢، الفقــــــــ ــن موقــــــــ ــضا مــــــــ ــه أيــــــــ ــصول عليــــــــ ــن احلــــــــ ، ميكــــــــ
http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/reports.htm#study. 

ــا،   )٨(  ــر اللجنــ ”جملــس أوروب ــرأة والرجــل   تقري ــني امل ــساواة يف الفــرص ب ــة بامل ــزواج القــسري وزواج  : ة املعني ال
 .١٧، الفقرة )٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٠ املؤرخة ١٠٥٩٠الوثيقة (، “الطفلة

ــال       )٩(  ــساء واألطف ــة باالجتــار باألشــخاص، ال ســيما الن ــررة اخلاصــة املعني ــر املق ، )Corr.1 و A/HRC/4/23(تقري
 .٤١ الفقرة

جنيـف، دراسـة األمـني العـام لألمـم املتحـدة            (سريغيو بينهريو، التقرير العاملي عن العنف ضد األطفـال          باولو   )١٠( 
 .٥٧، صفحة )٢٠٠٦عن العنف ضد األطفال، 

 .٣١، الفقرة Corr.1 و A/HRC/4/23انظر الوثيقة  )١١( 
، الفــصل )ب (٣اجمللــد ، )٢٠٠٤(شــاهد علــى احلقيقــة : انظــر تقريــر جلنــة احلقيقــة واملــصاحلة يف ســرياليون  )١٢( 

: انظر أيضا تقرير اليونيسيف، حالة أطفـال العـامل        . ١٨٤، الفقرة   “النساء والصراع املسلح  ”الثالث، املعنون   
 .٤٩ و ٤٢، الصفحتان )٢٠٠٤نيويورك، اليونيسيف، (طفولة مهددة 

هيئة احملكمـة توافـق     ”ون  ، املعن ٢٠٠٤مايو  / أيار ٧انظر البيان الصحفي للمحكمة اخلاصة لسرياليون املؤرخ         )١٣( 
، وهـو متـاح   ))فريتـاون (مكتـب الـصحافة والـشؤون العامـة     (“ بـاإلكراه على تأسيس حمكمة جديدة للزواج  

تـشرين   ٢٩خول إىل املوقع يف مت الد  (http://www.sc-sl.org/Press/pressrelease-050704.htmlأيضا على املوقع    
 ).٢٠٠٧نوفمرب /الثاين
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، نظـرا إىل أنـه      بـاإلكراه ويصعب حتديد عدد البنات والشابات الالئي تعّرضن للـزواج           - ٩
 ذلـك أنـه كـثريا مـا حيـدث داخـل             ىليـضاف إ   . إجرامية ويتم التستر عليـه     صفةيكتسب أحيانا   

ويقـّدر  . )١٤(البنـات إال ملامـا    زجيات  أُسر أو جمموعات أو جمتمعات حملية مغلقة ال تسجل فيها           
 مليون بنت يتزوجن قبل بلوغ الثامنة عـشرة مـن العمـر، وأن أعـدادا كـبرية منـهن يـتم                      ٨٢أن  

املـستقل املـسؤول    بري  انظـر تقريـر اخلـ     (زواجها يف سن أبكر، وبشكل قـسري يف أحيـان كـثرية             
قـد  و). ٤٥، الفقـرة  )A/61/299(دراسة األمـم املتحـدة بـشأن العنـف ضـد األطفـال        إعداد  عن  
 باعتباره شكال من أشكال العنـف ضـد املـرأة ال يـتم توثيقـه             باإلكراه الضوء على الزواج     سلّط

 .)١٥(بشكل كاف
عـام  جلمعيـة العامـة، يف       ألول مرة يف جدول أعمال ا      باإلكراهوأُدرجت مسألة الزواج     - ١٠

وتناولتــه جلنــة ) ٥٠/١٦٧ ةانظــر قــرار اجلمعيــة العامــ(، يف ســياق االجتــار باألشــخاص ١٩٩٥
، وتناولتـه  )٤١/٥القـرار  (، مـن خـالل املنظـور نفـسه      ١٩٩٧عـام   وضع املرأة عقب ذلك، يف      

ــة حقـــــوق اإلنـــــسان، يف   ــام جلنـــ ــة ١٩٩٩عـــ ــرارات ( والـــــسنوات التاليـــ ، ١٩٩٩/٤٠القـــ
 وركــزت احلكومــات يف )١٦()٢٠٠٤/٤٥، و ٢٠٠٢/٥١، و ٢٠٠١/٤٨  و)٢٠٠٠/٤٤ و

هذه السياقات، علـى ضـرورة معاجلـة العوامـل اجلذريـة الـيت تـشجع االجتـار بالنـساء والبنـات،                      
 . يف ذلك ألغراض الزواج القسري مبا
، ومت ٢٠٠٠ شـكال مـن أشـكال العنـف ضـد املـرأة، منـذ عـام             باإلكراهواعُترب الزواج    - ١١

وتناولـت جلنـة وضـع املـرأة ضـرورة          . )١٧( معه يف إطار القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة             التعامل
الربامج التعليميـة وبـرامج التـدريب علـى املهـارات           بـ الالئـي يـتم تـزوجيهن قـسريا         البنـات    مشول

__________ 
 .٢٩، الفقرة Corr.1 و A/HRC/4/23انظر الوثيقة  )١٤( 
 .٢٢٢، الفقرة Corr.1 و A/61/122/Add.1انظر الوثيقة  )١٥( 
ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،     )١٦(  ــائق الرمسي ، الفــصل )E/1999/23 (٣، امللحــق رقــم  ١٩٩٩انظــر الوث

، الفــصل )Corr.1 و E/2000/23( والتــصويب ٣، امللحــق رقــم ٢٠٠٠فــرع ألــف؛ واملرجــع نفــسه،  الثــاين، ال
، الفــصل الثــاين، الفــرع ألــف؛  )E/2001/23 (٣، امللحــق رقــم ٢٠٠١الثــاين، الفــرع ألــف؛ واملرجــع نفــسه،  

؛ ، الفــصل الثــاين، الفــرع ألــف )Corr.1 و E/2002/23( والتــصويب ٣، امللحــق رقــم ٢٠٠٢واملرجــع نفــسه، 
 ).Corr.1 و E/2004/23( والتصويب ٣، امللحق رقم ٢٠٠٤واملرجع نفسه، 

 ٢٠٠٥/٤١، و ٢٠٠٤/٤٦، و ٢٠٠٣/٤٥، و ٢٠٠١/٤٩، و ٢٠٠٠/٤٥قرارات جلنة حقـوق اإلنـسان     )١٧( 
 E/2000/23( والتـصويب    ٣، امللحـق رقـم      ٢٠٠٠انظر الوثائق الرمسيـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي،           (
، الفصل الثـاين،   )E/2001/23 (٣، امللحق رقم    ٢٠٠١لثاين، الفرع ألف؛ واملرجع نفسه،      ، الفصل ا  )Corr.1 و

، الفـصل الثـاين، الفـرع ألـف، واملرجـع      )E/2003/23 (٣، امللحـق رقـم   ٢٠٠٣الفـرع ألـف؛ واملرجـع نفـسه،     
 ، الفــصل الثــاين، الفــرع ألــف؛ واملرجــع )Corr.1 و E/2004/23( والتــصويب ٣، امللحــق رقــم ٢٠٠٤نفــسه، 
 .، الفصل الثاين، الفرع ألف)Corr.1 و E/2005/23( والتصويب ٣، امللحق رقم ٢٠٠٥نفسه، 
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 بــشأن القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز   ٢٠٠٧االســتنتاجات املتفــق عليهــا لعــام  (احلياتيــة 
 ).، الفصل األول، الفرع ألفE/2007/27انظر الوثيقة () والعنف ضد الطفلة

وكرس ثالثة من املقررين اخلاصني للجنة حقوق اإلنسان، مث جمللس حقـوق اإلنـسان،               - ١٢
وخلـصت املقـررة اخلاصـة املعنيـة        . اهتمامهم لقضية الزواج باإلكراه، مبا يف ذلك زواج الطفلـة         

ص، وال ســيما النــساء واألطفــال، إىل أن  جبوانــب حقــوق اإلنــسان لــضحايا االجتــار باألشــخا  
الزواج القسري يعترب يف حد ذاتـه شـكال مـن أشـكال العنـف ضـد املـرأة يـساعد علـى ترسـيخ                         

ويف إشـارة منـها إىل الفـرق بـني الـزواج الـذي يـتم مـن خـالل                    . العنف املستند إىل نوع اجلنس    
ذكر يف بعـض احلـاالت،   يكـاد يُـ   ترتيبات والزواج القسري، رأت املقررة اخلاصـة أن الفـرق ال         

 الصريح عن طريق القـوة، وإمنـا مـن خـالل     ال يتم أحيانا من خالل الفرض  نظرا إىل أن الزواج     
أو التطويع، ويـتم ذلـك يف كـثري مـن األحيـان بـأن ُتخـرب الطفلـة أو الـشابة           /الضغط املتواصل و  

ــى ســبيل        ــي، عل ــع احملل ــضها ســيؤدي إىل اإلضــرار مبركــز أســرهتا يف اجملتم ــأن رف ــالب . )١٨( املث
وأشارت املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبـه إىل حـاالت مت فيهـا إرسـال                  
شــابات كُــن يعــشن خــارج أوطــاهنن أو منــاطقهن إىل بلــداهنن حتــت ادعــاء خــادع بينمــا كــان  

 هــذه احلــاالت  أنوتــرى املقــررة اخلاصــة أنــه يــتعني اعتبــار. الغــرض هــو قــسرهن علــى الــزواج
وذكـرت املقـررة اخلاصـة املعنيـة باملمارسـات التقليديـة الـضارة        . )١٩( بالبـشر طوي علـى اجتـار   تن

 تتطلــب متحيــصا متزايــدا مــن قبــل اجملتمــع  بــاإلكراهبــصحة املــرأة والطفلــة أن ممارســة الــزواج  
الدويل، نظرا إىل أن القضاء عليها لن يـتم إال إذا اعُتـربت املـرأة شـريكة علـى قـدم املـساواة يف                        

ووجهـت املقـررة اخلاصـة االنتبـاه        . ياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية جملتمعاهتا     احل
اجليـل الثـاين مـن املهـاجرين، الـيت يتزايـد فيهـا إرغـام الـشابات                  جمتمعـات   إىل االجتاه الـسائد يف      

ابع واعتـرف الفريـق العامـل املعـين بأشـكال الـرق املعاصـرة، التـ               . )٢٠(على الزواج ضـد إرادهتـن     
 بـاإلكراه للجنة الفرعية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان مبجلس حقوق اإلنـسان، بـالزواج             

 .)٢١(كشكل من أشكال الرق متصل بالتمييز املستند إىل نوع اجلنس أو ناشئ عنه

__________ 
 .٤١، الفقرة A/HRC/4/23انظر الوثيقة  )١٨( 
، )A/HRC/4/34(انظر تقرير املقرر اخلاص جمللس حقوق اإلنـسان بـشأن العنـف ضـد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه                      )١٩( 

 .٥٦الفقرة 
ع واألخــري عــن حالــة القــضاء علــى املمارســات التقليديــة الــضارة بــصحة املــرأة والطفلــة    انظــر التقريــر التاســ )٢٠( 

)E/CN.4/Sub.2/2005/36( ٨٥ و ٨٢ و ٣٤، الفقرات. 
انظـــر تقريـــر الفريـــق العامـــل املعـــين بأشـــكال الـــرق املعاصـــرة عـــن أعمـــال دورتـــه الثامنـــة والعـــشرين              )٢١( 

)E/CN.4/Sub.2/2003/31.( 
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 بـاإلكراه وأثارت اهليئـات الناشـئة مبوجـب معاهـدات حقـوق اإلنـسان مـسألة الـزواج                   - ١٣
تعليقـات  /حواراهتا البناءة مع الدول األطراف وما نتج عنها من مالحظات         للطفلة، وخباصة يف    

 .ختامية
وشددت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان على حق الرجل واملرأة يف الـدخول يف الـزواج                - ١٤

كراه فيه، وأبرزت واجب الـدول تـوفري احلمايـة للتمتـع     إفقط يف حالة الرضاء الكامل الذي ال       
وعلـى وجـه اخلـصوص، تناولـت اهليئـات املنـشأة مبوجـب              . )٢٢(س املـساواة  هبذا احلق علـى أسـا     

 كأحد مظاهر التمييز ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك البنـات      باإلكراهمعاهدات مسألة انتشار الزواج     
 حقـوق الطفـل     يـة والشابات، وكعقبة أمام متتـع البنـت بـشكل كامـل حبقوقهـا اجملـسدة يف اتفاق                

وتناولت أيضا هـذه املـسألة    ). ٢٧٥٣١، رقم   ١٥٧٧، اجمللد    معاهدات األمم املتحدة   جمموعة(
وأشـارت عـدة هيئـات منـشأة مبوجـب معاهـدات            . كأحد مظاهر املمارسات التقليدية الـضارة     

 يكتــسب االســتمرارية مــن خــالل العــادات واملواقــف  بــاإلكراهبــشكل واضــح إىل أن الــزواج 
ة أو متنحها دورا خيضعها للرجل، أو مـن          ضد املرأ  املترسخة، اليت تشكل متييزا   التقليدية الضارة   

 .)٢٣(خالل القولبة النمطية لدور املرأة يف اجملتمع
وتناولت اهليئات املنشأة مبوجب معاهـدات أيـضا النتـائج احملـددة املترتبـة علـى الـزواج                   - ١٥

ضـد  اللجنة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز          (، اليت قد تشمل اإلهناء املبكر لدراسة البنت         باإلكراه
 . )٢٤()جلنة حقوق الطفل(، أو ازدياد تعرضها لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية )املرأة
للبنـت، طلبـت اهليئـات املنـشأة مبوجـب        باإلكراه  واستجابة منها ملسألة ممارسة الزواج       - ١٦

وذكــرت اللجنــة املعنيــة . معاهــدات حقــوق اإلنــسان إىل الــدول رفــع الــسن القانونيــة للــزواج  
 عامـا بالنـسبة     ١٨ على التمييز ضد املرأة أن احلد األدىن لسن الـزواج جيـب أن يكـون                 بالقضاء

للرجل واملرأة معا، بسبب املسؤوليات اهلامة املترتبة على الزواج واليت تتطلب النـضج والقـدرة             

__________ 
 مـن العهـد الـدويل اخلـاص         ٣ للجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان، فيمـا يتعلـق باملـادة                ٢٨عـام رقـم     انظر التعليق ال   )٢٢( 

الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة اخلامـسة            ) (املساواة بـني الرجـل واملـرأة      (باحلقوق املدنية والسياسية    
 .٢٣، الفقرة ) باء، املرفق السادس، الفرع))، اجمللد األولA/55/40 (٤٠واخلمسون، امللحق رقم 

املتعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد                    ) ١٩٩٢ (١٩انظر التوصية العامة رقم      )٢٣( 
، الفـصل   )A/47/38 (٣٨امللحـق رقـم     ٠الوثائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسابعة واألربعـون،              (املرأة  
 اخلتاميــة للجنــة حقــوق الطفــل وجلنــة احلقــوق االقتــصادية        انظــر أيــضا املالحظــات   . ١١، الفقــرة )األول

 .واالجتماعية والثقافية
اإليدز وحقـوق   /للجنة حقوق الطفل، بشأن فريوس نقص املناعة البشرية       ) ٢٠٠٣ (٣انظر التعليق العام رقم      )٢٤( 

، املرفــق )A/59/41 (٤١الطفــل، الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة التاســعة واخلمــسون، امللحــق رقــم  
 .٩، الفقرة )التاسع
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وأكدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أنه ينبغي أن تكون سن الزواج علـى             . )٢٥(على التصرف 
ــزواج مــن اإلعــراب عــن رضــائه      مــستوى ميكــ  ــذين يعتزمــان ال ن كــل واحــد مــن الطــرفني الل

ــه بالــصورة ويف ظــل الظــروف احملــددة يف القــانون      . )٢٦(الشخــصي الكامــل الــذي ال إكــراه في
وأوصت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن ترفع الدول األطـراف احلـد األدىن              

 .والد والبنات، عالوة على سن ممارسة اجلنس بالتراضيلسن الزواج وتساويه بالنسبة لأل
ــزواج     - ١٧ ــضا مــسألة ال ــة أي ــاإلكراهوتناولــت اهليئــات اإلقليمي ــة  . ب وتركــز اهتمــام اجلمعي

ــزواج     ــى ال ــا عل ــة جمللــس أوروب ــاإلكراهالربملاني ــذي ب ــات   حيــدث، ال ــسي يف جمتمع ــشكل رئي  ب
 .)٢٧(ناتاملهاجرين، والذي يؤثر بشكل رئيسي على الشابات والب

 
 الدولاختذهتا التدابري اليت  -ثانيا  

لطلـب األمـني     )٢٨( دولـة  ٣٢اسـتجابت   ،  ٢٠٠٧أكتـوبر   / تـشرين األول   ١ تاريخ   حىت - ١٨
 .٥١/٣العام بتقدمي معلومات عن تنفيذ قرار جلنة وضع املرأة 

 
 التدابري التشريعية وتنفيذها مبا يف ذلك إنفاذها  -ألف  

  واحلد األدىن لسن الزواجرضاىن لسن الاحلد القانوين األد  - ١ 
أن تـضع الـدول إطـارا قانونيـا ينـسجم مـع              تقتضي محاية الفتيات من الزواج القـسري       - ١٩

 اختـاذ   ذلـك مبا يف ،  التزاماهتا الدولية ذات الصلة حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان للنساء والفتيات         
تــشريعات تقــرر حــدا أدىن لــسن تــدابري حمــددة ملنــع كافــة أشــكال العنــف ضــد املــرأة، ووضــع  

 الكـثري   ولـدى  .ينسجم مع التوجيه املقدم من اهليئات املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان          الزواج
 تـنص علـى أن احلـد األدىن          تـشريعات  هـذا التقريـر   مـن أجـل     من الدول اليت قـدمت معلومـات        

مـارات العربيـة    اإل، و أملانيـا ووتشمل هـذه الـدول االحتـاد الروسـي،          ( عاما   ١٨لسن الزواج هو    
ــداو، املتحــدة ــدا، والربتغــال، وأيرلن ــشيكية ، واجلبــل األســود ، وبولن ــة الت ــسويد، واجلمهوري ، ال

__________ 
 .٣٦للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، الفقرة ) ١٩٩٤ (٢١انظر التوصية العامة رقم  )٢٥( 
الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة       (للجنة املعنية حبقوق اإلنسان     ) ١٩٩٠ (١٩انظر التعليق العام رقم      )٢٦( 

؛ انظر  ٤، الفقرة   )، املرفق السادس، الفرع باء    )اجمللد األول  ((A/45/40) ٤٠حق رقم   اخلامسة واألربعون، املل  
 .٢٣، الفقرة )٢٠٠٠ (٢٨أيضا التعليق العام رقم 

 .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٥ املؤرخ ١٤٦٨القرار  )٢٧( 
، الربتغـال، بـروين دار الـسالم، بلجيكـا،          ، البحـرين، الربازيـل     أيرلندا االحتاد الروسي، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة،      )٢٨( 

 كنـدا،  كرواتيـا، بولندا، تركيا، اجلبل األسود، اجلمهورية التشيكية، سـورينام، الـسويد، عمـان، الفلـبني، فنلنـدا، قطر،           
 الـشمالية، موريتانيـا، النـرويج،    وأيرلنـدا ، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى   غلكسمبوركوبا، كوستاريكا، كولومبيا،    

 .يكاراغوا، هنغاريا، هولندا، اليمنن
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، نيكـاراغوا ، و النـرويج ، و موريتانيا، و كولومبيا، و كوبا، و كرواتيا، و فنلندا، و الفلبني، و مانُعو
 .)هولندا، وهنغارياو

ويف  . عامـا ١٧يف تركيـا  و عامـا،  ١٦ واحلد األدىن لسن الزواج يف الربازيل وقطر هـو  - ٢٠
 لـدى  ؛ فهـو اإلنـاث عنـه لـدى      الـذكور    لـدى السن القـانوين للـزواج      خيتلف  سورينام والبحرين   

ــات ــدين،   ١٥ الفتي ــا يف كــال البل ــذكور  عام ــدى ال ــورينام و ١٧ ول ــا يف س ــا يف ١٨  عام  عام
 لـسن الـزواج، لكـن    وال يوجد يف القانون اليمين حىت اليوم ما ينص على احلد األدىن .البحرين

ــضع ســن        ــا ي ــواب للمــصادقة حكم ــوزراء أحــال إىل جملــس الن ــا حــدا أدىن  ١٨جملــس ال  عام
ــزواج لــ     .للــزواج دى وأوصــى اجمللــس األعلــى للمــرأة يف البحــرين برفــع احلــد األدىن لــسن ال

 .فتياتال
 .جوينص القانون يف عدد من الدول على إمكانية منح استثناءات من احلد األدىن للـزوا  - ٢١

ــدول    ــن ال ــد م ــا      (ويف العدي ــل األســود وكرواتي ــال واجلب ــا والربتغ ــشمل االحتــاد الروســي وأملاني ت
 . عامـا أيـة اسـتثناءات للـزواج    ١٦ شـخص يقـل عمـره عـن    مـنح أي  وز ال جي) وهنغاريا وهولندا

 عامـا بـإذن مـن الوالـدين،         ١٥عمـر   يف  أنه ميكن للفتيات يف نيكاراغوا وكوستاريكا، الزواج         بيد
ــزواج   يف حــني ــا ال ــات يف كوب ــان  ١٤عمــر يف  ميكــن للفتي ــا وللفتي ــن  ١٦عمــر يف  عام ــإذن م  ب
 عامــا الــزواج مبوافقــة ١٤ الــذين تزيــد أعمــارهم عــنويف كولومبيــا، ميكــن للقاصــرين . الوالــدين

يف أملانيـا مـنح اسـتثناء عنـد الطلـب      محكمـة  للوميكـن   .خطية من الوالدين أومن الوصي القـانوين 
 .عاما ١٦بلغ من العمر سن قد فني املزمع زواجهما راشدا، واآلخر إذا كان أحد الطر

، جيب علـى الطـرفني املزمـع    ) وهنغارياوأيرلنداتشمل كرواتيا   (ويف العديد من البلدان      - ٢٢
يف سـن  زواجهما تقدمي طلـب لـدى الـسلطات املختـصة للحـصول علـى اسـتثناء بعقـد الـزواج             

أحــد ويف الربازيــل، ُيــشترط احلــصول علــى إذن   .واجاحلــد القــانوين األدىن لــسن الــز أدىن مــن 
 اإال أن هنــاك أيــضا بلــدان .الوالــدين أو الوصــي القــانوين للتقــدم بطلــب احلــصول علــى اســتثناء

يستطيع فيها الوصي القانوين للطـرفني املزمـع زواجهمـا طلـب اسـتثناء ملـن تقـل أعمـارهم عـن                      
 ).موريتانيا( عاما ١٨
نح اســتثناءات بــالزواج ملــن تقــل أعمــارهم عــن احلــد األدىن  ســلطات خمتلفــة مــتتــوىلو - ٢٣

 واجلبـل األسـود واجلمهوريـة التـشيكية         وأيرلنـدا في عـدد مـن البلـدان، تـشمل أملانيـا             ف .للزواج
ســتثناءات يف بلــدان الوقــد ُتمــنح ا حملــاكم، عــن ااالســتثناءات تــصدر هــذه وكرواتيــا وهولنــدا

؛ أو قـاض    )هنغاريـا (؛ أو سـلطة الوصـاية       )ولنـدا هأيـضا   فنلنـدا و  (أخرى من قبـل وزارة العـدل        
، أو اجمللــس اإلداري )عمــان وتركيــا (؛ أو قــاض مــدين  )اإلمــارات العربيــة املتحــدة  (شــرعي 
 ).السويد (ةللمقاطع
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املـصلحة العليـا للقاصـر والتأكـد مـن تـوفر اإلرادة       ف .ستثناءات ألسباب شىتاالوُتمنح   - ٢٤
ساسيان للنظر يف طلبات مـنح االسـتثناءات       األعياران  مها امل   على الزواج،  املقبلنياحلرة للطرفني   

وبينمـا ميكـن اعتبـار سـن البلـوغ معيـارا يف اإلمـارات         .يف العديد مـن البلـدان مبـا فيهـا هنغاريـا     
ملـنح   سـببا كافيـا    احلمـل ال يعتـرب و . يف كولومبيـا عيـار هـو امل النضج العـام  يعترب  العربية املتحدة،   

 ميكن أخذمها يف االعتبـار    احلمل ووالدة طفل    إالّ أن   زواج يف هنغاريا،    القاصرين موافقة على ال   
 املقـبلني يرلندا واجلمهورية التشيكية، يقع على عاتق الطرفني أويف  .واالحتاد الروسيا يف هولند

  تعقـد جلـسة بـني      يف كرواتيـا   و .على الزواج مسؤولية إثبات توفر أسباب جديـة لعقـد الـزواج           
أسـباب  جدية  تحديد  لمركز الرعاية االجتماعية،    موظف  ن أو الوصي، و   الطرفني وأحد الوالدي  

 .ستثناءاالمنح 

ــة املتعلقــة   - ٢٥ ــزواج، ميكــن أن تــساهم األحكــام  بــسنوباإلضــافة إىل األحكــام القانوني  ال
ويف دولــتني  .ممارســة اجلــنس، يف محايــة الفتيــات مــن الــزواج القــسرييف املتعلقــة بــسن الرضــا 

 هـذا التقريـر، ومهـا بـروين دار الـسالم واجلمهوريـة التـشيكية،          مـن أجـل   ت  قدمتا تلك املعلومـا   
 يف كرواتيــا، تعتــرب مواقعــة عامــا فعــال إجراميــا، بينمــا ١٦ فتــاة يقــل عمرهــا عــن مواقعــةعتــرب ُت

 .عاما جرمية جنائية ١٤شخص يقل عمره عن 
 

ى الزواج رضا كامال     عل املقبلنيالقوانني اليت تكفل عدم عقد الزواج إال برضا الطرفني           - ٢ 
 ال إكراه فيه

ال بـد مـن تـوفر قـوانني تـشترط             التشريعات اليت تضع حدا أدىن للـزواج،       إىلباإلضافة   - ٢٦
الـزواج وذلـك حلمايـة الطفلـة مـن            على املقبلنيتوفر الرضا الكامل الذي ال إكراه فيه للطرفني         

د املـستمرين للتـشريعات الوطنيـة       ز هذه احلماية عن طريق التنفيذ والرص      وُتعزَّ .الزواج القسري 
  .ذات الصلة وإنفاذها، واإلجراءات الناجعة اليت تنظم إبرام عقود الزواج

وُيعترب إبرام عقد الزواج يف غياب اإلرادة احلرة للطرفني املعنيني باطال والغيا يف عـدد                - ٢٧
، بلجيكـا ، والربتغـال و،  اإلمارات العربيـة املتحـدة    ، و أملانيا، و من الدول، تشمل االحتاد الروسي    

وتشترط قوانني العائلـة يف اجلبـل األسـود     .هنغاريا، وكولومبيا، وكندا، واجلمهورية التشيكيةو
ووفقـا   .وكرواتيا أال ُيعقد الزواج إال إذا توفر الرضا الكامل الذي ال إكراه فيـه للرجـل واملـرأة   

 بطلـب مـن   ، أي    املـرأة  الّ برضـا  إجيوز إبرام عقد الزواج     ال  لقانون األحوال الشخصية العماين،     
نّص قانون األحوال الشخـصية يف اإلمـارات العربيـة املتحـدة رقـم              يو .الرجل وموافقة من املرأة   

أن  أنه ال بـد للمـرأة أيـضا         إالّعقد الزواج بني الرجل ووصي املرأة،        على أن يُ   ٢٠٠٥ لعام   ٢٨
عّبر الطرفـان عـن موافقتـهما     ال بد أن ي   يف اليمن،   و . على عقد الزواج   توقع و تعرب عن رضاها  

جيــوز لــه مقابلــة الفتــاة دون حــضور أي وســيط بغيــة وعلــى الــزواج ورضــامها بــه أمــام قــاض، 
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ويعقـد الـزواج يف اجلمهوريـة التـشيكية بـأن يـصرح الرجـل         .التأكد من موافقتها علـى الـزواج     
 .واملرأة عالنية بالزواج تصرحيا حرا ومتبادال

تعزيـز إطارهـا التـشريعي لكفالـة أال يعقـد            مـن أجـل      طواتواختذ العديد من الدول خ     - ٢٨
وبقـصد منـع    . الرضا الكامل الذي ال إكراه فيه للطرفني املزمعني على الـزواج يف غيابالزواج 
، جيعــل قــانون جديــد صــدر يف أملانيــا مجــع مشــل األملــان واألجانــب علــى حــد بــاإلكراهالــزواج 

واعُتـرب شـرط    .هـارات األساسـية للغـة األملانيـة     على متكنـهم مـن امل  ، متوقفاسواء، مع أزواجهم
وسـائل اإلفـالت مـن األوضـاع الـيت      بـاإلكراه   ضحايا الـزواج    يتـاح لـ   اللغة ضروريا لـضمان أن      

أجـرت وحـدة الـزواج     ،  يرلندا الشمالية أويف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و      .أُكرهن عليها 
ــة ووزارة  (القــسري  ــني وزارة الداخلي ــشتركة ب ــة والكومنولــث وحــدة م ــشاورات )  اخلارجي م

 . بشأن ما إذا كان إكراه شخص على الزواج ميثل جرميـة جنائيـة حمـددة               ٢٠٠٥وطنية يف عام    
 من املستجيبني أعربوا عن خـشيتهم مـن أن تـؤدي تلـك التـشريعات احملـددة إىل         ينوألن الكثري 

 تـشريع يف هـذا      سـن قررت احلكومـة عـدم        نطاق أكثر سرية،   حنوعزل الضحايا ودفع املشكلة     
باملوافقـة  ) احلمايـة املدنيـة    (بـاإلكراه  ذلك، حظـي مـشروع قـانون الـزواج           نوعوضا ع  .الصدد

 .٢٠٠٧يوليه /امللكية يف متوز
 . جرميـة يف عـدة دول، تـشمل أملانيـا وتركيـا والنـرويج              مثـل  يُ بـاإلكراه وأصبح الزواج    - ٢٩

ــرويج عــام  ٢٢٢وجــرى تعــديل املــادة   ــائي للن ــزواج  حي حبيــث ٢٠٠٣  مــن القــانون اجلن ظــر ال
وجيـوز   . وُيعاقـب علـى ارتكـاب هـذه اجلرميـة بالـسجن ملـدة تـصل إىل سـت سـنوات          ؛باإلكراه

يف تركيا بـدفع غرامـات أو بالـسجن ملـدة تـصل إىل سـبع                باإلكراه  احلكم على مرتكيب الزواج     
ــا    سن ملــدة تتــراوح بــني ســتة أشــهر ومخــ  عقوبــة الــسج ســنوات؛ كمــا قــد ُتــرتل هبــم يف أملاني

  .سنوات
 ال توجــدويف عــدد مــن الــدول، تــشمل الربازيــل والــسويد وفنلنــدا وكنــدا وهنغاريــا،   - ٣٠

 جـرائم جنائيـة     تـدخل حتـت    تلـك احلـاالت      إالّ أن تشريعات حمددة خبصوص الزواج القـسري،       
 عـن طريـق   على سبيل املثال، ميكن أن تكون اجلرائم اجلنائية مثل اإلكـراه            في هنغاريا   ف .أخرى

  يف الزواج القـسري، بينمـا ُتطبـق        تربر احملاكمة و التهديد باستخدام القوة، أسبابا وافية       العنف أ 
يف الربازيــل وفنلنــدا وكنــدا القــوانني ذات الــصلة بكافــة أشــكال العنــف ضــد املــرأة، واحلجــز     

، وافــق جملــس ٢٠٠٦مــارس /ويف آذار .القــسري، والقــوانني الــيت حتظــر االجتــار باألشــخاص  
 حاليـا يف    غلكـسمبور تنظـر   و،  بـاإلكراه  علـى مـشروع قـانون جيـّرم الـزواج            الوزراء البلجيكـي  

ــدبري ــشابهت ــر /ويف شــباط . م ــا إذا كانــت      ٢٠٠٦فرباي ــة للتمحــيص فيم ــسويد جلن ، عّينــت ال
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ملنـع الـزواج   كافيـة  محايـة  توفر شروع، امل غري  جبرائم اإلكراه التشريعات اجلنائية القائمة املتعلقة     
  .من تعديالت عليهاالقسري، واقتراح ما يلزم 

 
 جياتتسجيل تاريخ امليالد، والز - ٣ 

 مـن سـن الطـرفني املـزمعني علـى الـزواج عنـد               وسيلة للتأكـد   هو   امليالدتسجيل تاريخ    - ٣١
، فإهنـا تيـّسر     شـامل فعندما تكـون نظـم التـسجيل دائمـة وتطبَّـق بـشكل إلزامـي و                .عقد الزواج 

 للقــوانني الــيت هتــدف إىل محايــة الطفلــة مــن ســن الــزواج، وتــدعم التطبيــق الفعــالالتحقــق مــن 
 اإلنفـاذ الفعـال للقـوانني اخلاصـة باحلـد      علـى وجـه اخلـصوص   تـدعم  كما أهنا الزواج القسري،   
 .األدىن لسن الزواج

 يالد جـزءا مـن نظـم التـسجيل املـدين           املسؤولية عن تسجيل تواريخ املـ      تكون ما   وعادة - ٣٢
هبا بعُد يف مجيع البلدان، أو قـد تكـون مقتـصرة يف املقـام     إال أن هذه النظم ال ُيعمل  .يف الدول

 بلـدا بيانـات     ١٥٣، قدم   ٢٠٠٣  و ١٩٩٥فخالل الفترة بني     .)٢٩(املناطق احلضرية  األول على 
يالد، يف حــني قــدم املــإىل النظــام اإلحــصائي الــدويل، مــرة واحــدة علــى األقــل، تتعلــق بتــواريخ 

وقـدم   .ة بـشكل خـاص مـن نظـام تـسجيل مـدين            يالد مـستقا  املـ  بلدا بيانات عـن تـواريخ        ١١١
عمــر مفــصلة حــسب مخــسة ومثــانون بلــدا بيانــات عــن حــاالت الــزواج الــيت تــتم ألول مــرة،    

 .)٣٠(العروس والعريس، مرة واحدة على األقل خالل الفترة نفسها
إذ تـشترط بعـض    .وتتبـع الـدول إجـراءات خمتلفـة لتـسجيل تـواريخ املـيالد، والزجيـات         - ٣٣

أملانيا والربتغال واجلمهورية التشيكية وكرواتيا، وجـود أمـني سـجل جمـاز للتأكـد               ا  منهالدول،  
، وأخـذ تـصرحيات الرضـا    يت ميالدمهـا   املزمعني على الزواج اسـتنادا إىل شـهاد         الطرفني من عمر 

ويف االحتـاد الروسـي والربتغـال، يقـدم الطرفـان املقـبالن علـى         .ابالزواج بشكل شخصي منـهم 
 ويوقعـان علـى تـصريح        ميالدمهـا   التـسجيل املـدين وثـائق هويـة تبـّين تـاريخ            الزواج إىل مكاتب  

 . حرية االختيارالقائم على املتبادل وامشترك يؤكد رضامه
وال ُيـْسَمح مبمثـل أو      : ويف هنغاريا، ال بد من حـضور كـال الطـرفني لتـسجيل الـزواج               - ٣٤

قتضى قانون التسجيل املـدين     ومب. وكيل رمسي ليقوم مقام شخص ما لتسجيل الزواج نيابة عنه         
م وُيلـزِ . “إعـالن عـدم وجـود موانـع    ” يف أيرلندا، ُيطلب من طـريف الـزواج تقـدمي         ٢٠٠٤لعام  

__________ 
منـــشورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم املبيـــع     (التقـــدم احملـــرز يف جمـــال اإلحـــصاءات،    : ٢٠٠٥نـــساء العـــامل يف عـــام    )٢٩( 

E.05.XV11.7( ١٦، الصفحة. 
 . ألف-١، اجلدول ١٨املرجع نفسه، الصفحة  )٣٠( 
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القانون موظفي التسجيل يف أملانيا برفض املساعدة يف إبرام عقد الـزواج إذا كانـت هنـاك أدلـة       
 .مبا يكون قد أُكْرِه على الزواجعلى أن احد الراغبني يف الزواج ر

ولـضمان  . وما زالت بعض الدول تواجه حتديات يف تـسجيل مجيـع املواليـد والزجيـات               - ٣٥
إنفــاذ قــانون األحــوال املدنيــة، الــذي يتطلــب تــسجيل الــزواج، فرضــت موريتانيــا غرامــة علــى  

وبدأت الفلبني العمل مبـشروع الطفـل غـري املـسجل، الـذي       .الذين ال يقومون بتسجيل الزواج  
كمــا قامــت أيــضا بتنفيــذ برنــامج  . انيــة، بغــرض زيــادة تــسجيل املواليــد دخــل اآلن مرحلتــه الث

ويظـل تـسجيل الزجيـات يف الـيمن     . ستهدف بالتحديد تسجيل املواليد بني الـسكان األصـليني      ي
وكعـالج لـذلك،    . صعبا على وجه اخلصوص يف املناطق الريفية حيـث تنعـدم مرافـق التـسجيل              

 .يالد لتيسري تسجيل املواليد املبدأت السلطات الصحية يف إصدار شهادات
 

 باإلكراه زواجوضع وتنفيذ استراتيجيات ترمي إىل منع ال -باء  
  والربامج التعليميةخطط العمل واحلمالت - ١ 

ملنع زواج الطفلة بـاإلكراه، وضـعت بعـض الـدول موضـع التنفيـذ خطـط عمـل حمليـة                      - ٣٦
فقـد  . قانوين وإلحراز تأثري شـامل أكـرب     ووطنية، كجزء من استراتيجياهتا لتكملة إطار العمل ال       

 يف عدد مـن املـدن األملانيـة، مبـا يف ذلـك بـرلني                باإلكراه زواجاعُتمدت خطط عمل ملكافحة ال    
ومشلت تلك اخلطط نشر معلومات وبذل جهود إلذكاء الوعي، إضـافة إىل تـدابري      . وهامبورغ

ــة هلــم     ــوفري احلماي ــضحايا وت ــساعدة ال ــي مل ــزواج   ويف إطــار اهلــدف ا . ترم ــصدي لل ــشامل للت ل
 يف تنفيـذ أول  ١٩٩٨باإلكراه عن طريق منع حدوثه ومساعدة الضحايا، بـدأت النـرويج عـام       

وزِيـدت املـوارد    . وقـد ُجـددت اخلطـة منـذ ذلـك احلـني           . خطة عمل هلا ضـد الـزواج بـاإلكراه        
 . شاركت مثاين وزارات يف تنفيذها كما،املتعلقة بتمويلها

ــة و  - ٣٧ ــالم      وأدت محــالت التوعي ــائط اإلع ــُضها وس ــتْخَدم بع ــيت اس ــة، ال ــربامج التعليمي ال
وأُْجــرَِي بالتعــاون مــع منظمــات اجملتمــع املــدين، إىل تعزيــز القــدرات مــن أجــل معاجلــة مــشكلة 

كمــا نــتج عنــها أيــضا وعــي أكــرب بــشأن مــشكلة الــزواج بــاإلكراه، والــسن  . الــزواج بــاإلكراه
 .اليد والزجياتوأمهية تسجيل املوالقانوين األدىن للزواج، 

ونتج عن جهود منظمـات حقـوق املـرأة يف أملانيـا مـستوى عـال مـن الـوعي مبوضـوع                       - ٣٨
وجنحــت محــالت إذكــاء الــوعي يف موريتانيــا يف زيــادة   . الــزواج بــاإلكراه بــني عامــة الــشعب 

قــانون األحــوال وجيــري اآلن القيــام حبمــالت مماثلــة لإلعــالن عــن . تــسجيل املواليــد والوفيــات
وتعمــل وحــدة .  ســنة١٨ الــذي رفــع الــسن األدىن للــزواج إىل ٢٠٠١لعــام   املــنقحالشخــصية

 لوضع السياسات بشأن الـزواج بـاإلكراه،   “كوحدة جممعة”الزواج القسري باململكة املتحدة   
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ونشر املعلومات للذين يتعرضون خلطره، وتنسيق مشاريع الدعوة، وتقـدمي املـساعدة للـضحايا              
واضـطلعت الوحـدة، منـذ إنـشائها، بأعمـال          . تملني للـزواج بـاإلكراه    الربيطانيني والضحايا احملـ   

الــدعوة وإذكــاء الــوعي يف اجملتمعــات الرئيــسية، وقامــت بتنفيــذ محلــة إعالنيــة وطنيــة يف عــام     
جريــت محلــة وقــد أُ.  مشلــت اإلذاعــة والتلفزيــون، إضــافة إىل الــصحافة الوطنيــة واحملليــة٢٠٠٦

يـــد الـــسن القـــانوين األدىن    ضـــمان الـــدعم لتحد وطنيـــة إلذكـــاء الـــوعي يف الـــيمن هبـــدف    
ــزواج ــالزوا        .لل ــة ب ــرزت املخــاطر املرتبط ــانون وأب ــذا الق ــة ه ــة ألمهي ــر وروجــت احلمل ج املبك
 .باإلكراه والزواج

 
 جهود التدريب وبناء القدرات - ٢ 

ــدمي اخلــدمات         - ٣٩ ــه اخلــصوص مق ــوميني، وعلــى وج ــدرات املــسؤولني احلك ــاء ق إن بن
 عنصرا هاما يف االستراتيجيات الرامية لتعزيز منع الزواج بـاإلكراه، إضـافة             االجتماعية، يشكل 

 حلقـات وقـد نـشرت الـدول أدلـة وعقـدت      . إىل ضمان الـدعم الكـايف لـضحايا تلـك الزجيـات        
 . وقدمت دورات دراسية هبدف حتسني االستجابات حلاالت الزواج باإلكراهتدريبية دراسية
رين قامت بنـشره وزارة العمـل الربازيليـة معلومـات عـن             ومشل دليل عن العمال املهاج     - ٤٠

وتناول دليل ملوظفي اخلـدمات االجتماعيـة والـصحية نـشرته وزارة الـشؤون              . الزواج باإلكراه 
االجتماعيــة والــصحة الفنلنديــة مــع وزارة العمــل واملنظمــة غــري احلكوميــة املــسماة مونيكــا          

يا للعنــف، مبــا يف ذلــك تــوفري الرعايــة نايــست، احتياجــات النــساء املهــاجرات الواقعــات ضــحا
وقامـت وحـدة الـزواج بـاإلكراه يف اململكـة املتحـدة، بنـاء               . والدعم لـضحايا الـزواج بـاإلكراه      

 مــن حــاالت الــزواج بــاإلكراه يف الــسنة، بإصــدار   ٣٠٠-٢٥٠علــى جتربتــها يف التعامــل مــع  
 بالـشرطة واخلـدمات    العـاملني  منمبادئ توجيهية بشأن التصدي للزواج باإلكراه، للمختصني  

وختطط الوحـدة إلصـدار مبـادئ توجيهيـة مماثلـة للمختـصني يف              . االجتماعية والصحة والتعليم  
 .نجمال القانو

قــدت حلقــات دراســية متخصــصة عــن منــع الــزواج بــاإلكراه يف معهــد التــدريب    وُع - ٤١
منـهجي   نومـسألة الـزواج بـاإلكراه هـي أيـضا جـزء مـ             . املتقدم لكـل روسـيا ووزارة الداخليـة       

ــانون    ــوظفي إنفــاذ الق ــائي مل ــانون اجلن ــة   . األســرة والق وقــدمت وزارة العــدل باإلمــارات العربي
املتحدة إرشادات إىل احملامني والقـضاة بـشأن قـانون األحـوال الشخـصية االحتـادي الـذي رفـع                   

 .سنة واشترط ضرورة موافقة العروس ١٨السن األدىن للزواج إىل 
طة بناء القـدرات دعمـا لتـسجيل املواليـد والزجيـات يف كـل مـن                 ويتم أيضا القيام بأنش    - ٤٢

ويوفر اليمن التدريب للقضاة من أجل توعية القـضاة مبخـاطر الـزواج املبكـر               . موريتانيا واليمن 
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والزواج باإلكراه، إال أنه ما زالت هناك حاجة مستمرة لتـدريب إضـايف بـشأن مـسألة الـزواج                
 .كل عامواملساواة بني اجلنسني بشباإلكراه 

 
 االستراتيجيات واإلجراءات الوقائية العامة - ٣ 

وبتناوهلـا للوضـع    . عملت الدول بطرق متنوعة لتهيئة بيئة مواتية لضمان حقوق الفتـاة           - ٤٣
غري املتساوي للمرأة والفتاة، وللظـروف واملمارسـات الـيت هتـدد صـحتهن ورفاهيتـهن، هتـدف                  

لقـد مت   . لـيت قـد تقـود إىل نـشوء الـزواج بـاإلكراه            الدول إىل إحداث تغـيري يف الظـروف ذاهتـا ا          
تعزيز تأثري التدابري الرامية للتصدي لزواج الفتاة باإلكراه عن طريق اسـتراتيجيات موجهـة حنـو                

وعلى وجه اخلصوص، فقد أدت تدابري تعزيز تعليم الطفلـة إىل منـع             . تعزيز تعليم وصحة الفتاة   
ــاإلكراه  ــزواج ب ــسياسات . ال ــدابري ال ــدابري الــيت ترمــي    يف جمــال اهلجــرة،  كمــا أن ت ــا فيهــا الت مب

اجلـــة قـــضية حماربـــة االجتـــار باألشـــخاص والعنـــف ضـــد النـــساء، وفـــرت أيـــضا فرصـــا ملع  إىل
 .باإلكراه الزواج
وحيث إن تعزيز املساواة للطفلـة هـو أمـر ضـروري لـضمان أن تكـون للنـساء حقـوق               - ٤٤

 النمطيـة  القوالـب الدول عنايـة خاصـة لكـسر    مساوية للرجال يف حياهتن املقبلة، لذا فقد أولت    
 األسـود  أيرلنـدا واجلبـل   وقامـت كـل مـن   .  الثابتة وتقدمي الفـرص واخلـدمات للفتيـات   اجلنسانية

ــة ــا    واجلمهوري ــا وموريتاني ــشيكية وكوســتاريكا وكولومبي ــني     الت ــساواة ب ــشجيع امل ــدا بت وهولن
ويف موريتانيـا،   .  يف املـدارس   انيةاجلنـس  النمطيـة  القوالباجلنسني بطريقة منهجية والقضاء على      

، والذي جعل االنتظـام يف      ٢٠٠١يوليه  /، الصادر يف متوز   ٠٥٤-٢٠٠١ن رقم   ُيْنظَر إىل القانو  
 سنة، على أنه وسيلة لتقليص الزواج بـاإلكراه والـزواج           ١٤الدراسة إلزاميا لألطفال حىت سن      

تتأخر املـرأة يف    ثلة يف أنه، بقدر ما      يتانيا املتم وتتماشى تأثريات القانون مع توقعات مور     . املبكر
وقـد جنحـت عمـان وقطـر يف تقلـيص           . الزواج، يكرب احتمال قيامها باختيـار شـريكها بنفـسها         

وشهدت كل من قطر وموريتانيا ارتفاعا يف سن الـزواج          . الفجوة بني اجلنسني يف جمال التعليم     
بكـر يف احنـسار يف عمـان نتيجـة      وأصـبح الـزواج امل    . األول، وربطتا تعليم الطفلة بذلك اإلجنـاز      
ويل لتعلـيم البنـات      وكذلك لالهتمام املتزايـد الـذي أُ       ،الزدياد الوعي االجتماعي بآثاره الضارة    

 .يف مجيع املستويات
وحيــث إن زواج الطفلــة بــاإلكراه يــؤدي إىل إهنــاء دراســتها، لــذا ســعت الفلــبني إىل     - ٤٥

ــة     ــز ضــد الطفل ــيت متي ــى املمارســات ال ــبني    و. القــضاء عل ــة، خططــت الفل مــن أجــل هــذه الغاي
ويظـل العـدد    . لالضطالع حبوار مع قادة اجملتمع يف البيئـات الـيت حيـدث فيهـا الـزواج بـاإلكراه                 

 مبنـع   غري الكايف مـن املـدارس الـيت ختـدم الفتيـات يف املنـاطق الريفيـة يـشكل حتـديا فيمـا خيـتص                        
 .الزواج باإلكراه يف اليمن
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ل بــرامج هتــدف إىل ضــمان أن تكــون الفتيــات قــادرات وقــد نفــذت العديــد مــن الــدو - ٤٦
على التمتع بأعلى املعـايري الـيت ميكـن احلـصول عليهـا يف جمـال الـصحة البدنيـة والعقليـة، مبـا يف                         

التــشيكية  وأنــشأت العديــد مـن الــدول، مبــا فيهـا اجلمهوريــة  . ذلـك الــصحة اجلنــسية واإلجنابيـة  
. حسني الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة للمـراهقني    وكوستاريكا وكولومبيا، برامج هتدف لت    وكوبا

التـشيكية وكوبـا التربيـة اجلنـسية يف املنـاهج املدرسـية بغـرض                اجلمهوريـة  وقد أدجمت كـل مـن     
ووضـعت كولومبيـا األسـس التـشريعية        . تأخري النشاط اجلنسي ومنع احلمل غـري املرغـوب فيـه          
ات الـصحية باجملـان،      سـنة علـى اخلـدم      ١٨لضمان حصول األشخاص الذين يقل عمـرهم عـن          

كما أنشأت شراكات اسـتراتيجية، مبـا يف ذلـك مـع منظمـة الـصحة العامليـة، وصـندوق األمـم                      
 انتـشار ، هبـدف تقلـيص      واملالريـا  والـسل  اإليـدز  ملكافحـة  العاملي الصندوقاملتحدة للسكان، و  

 .ْعىن بالصحة اجلنسية واإلجنابيةوتضع كوستاريكا خطة متكاملة ُت. احلمل املبكر
إىل ) ٢٠٠٨-٢٠٠٥(وهتـــدف االســـتراتيجية الوطنيـــة للنـــهوض بـــاملرأة يف موريتانيـــا  - ٤٧

 جلميع الفتيات وحتسني صحة النساء والفتيات عن طريق تشجيع احلـصول            توفري التعليم األويل  
وضــمن إطــار تــشجيع املــساواة بــني  . علــى اخلــدمات الــصحية ومكافحــة املمارســات الــضارة 

ة اجلنـسية واإلجنابيـة ولتقلـيص       يا والربازيل برامج لتحسني الصح    ك أنشأت كل من تر    ،اجلنسني
ونظرا للصلة املالحظـة بـني الـزواج املبكـر والـزواج بـاإلكراه، قامـت تركيـا                 . الوفيات النفاسية 

وكجـزء مـن هـذه االسـتراتيجية،        . جبهود لتوعية الشباب فيما يتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية       
ــشاء  ــدمي ا ٢٠مت إن ــصحية   مركــزا لتق ــشباب واخلــدمات ال ــشارات لل ــام . الست ، ٢٠٠٢ويف ع

بالتعـاون مـع صـندوق األمـم         بتركيـا،    الصحية بـالقوات املـسلحة    بدأت وزارة الصحة والقيادة     
املتحدة للـسكان، العمـل يف برنـامج نـتج عنـه تثقيـف مليـونني مـن اجلنـود بـشأن املـساواة بـني                          

ا تنـتج عـن الـزواج املبكـر، وكـذلك بـشأن       اجلنسني والعنف املـرتيل، وبـشأن املـشاكل الـيت رمبـ         
 .الصحة اجلنسية واإلجنابية وختطيط األسرة واألمومة املأمونة

كما أن القـوانني والـسياسات الـيت تـستهدف الـسكان املهـاجرين أدت أيـضا إىل منـع                     - ٤٨
أكـدت أملانيـا   فـضمن سـياق خطتـها لإلدمـاج الـوطين،          . الزواج بـاإلكراه يف عـدد مـن البلـدان         

كمـا أن جهـود احلكومـة       . لـزواج بـاإلكراه وعلـى حتـسني احلمايـة ضـده            أكرب على منـع ا     بقدر
لتثقيف الشباب ذوي األصول املهاجرة بشأن مسائل املـساواة بـني اجلنـسني والـصحة اجلنـسية                 

 ٢٠٠٦وهتـدف خطـة العمـل النروجييـة لعـام           . واإلجنابية، تصدت أيضا ملسألة الزواج بـاإلكراه      
. اإلدماج االجتماعي للسكان املهاجرين أيضا إىل مكافحة الـزواج بـاإلكراه          املتعلقة بالتكامل و  

وهلذه الغاية، مت وضع مستشارين لألقليات يف املدارس الثانوية اليت هبا نسبة عالية مـن الطـالب                 
 وعيَّن مستـشارون لإلدمـاج يف سـفارات نروجييـة معينـة، ومت تـوفري مـوارد                .املنتمني إىل أقليات  

ولعبـت احملـاكم أيـضا     . احلكومية العاملة يف جمال منع الزجيات اليت تتم باإلكراه        للمنظمات غري   
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 وضـع  ٢٠٠٦فقد منحت حمكمة اهلجـرة بالـسويد يف عـام       : دورا يف التصدي للزواج باإلكراه    
 . األصلي لتفادي الزواج باإلكراه سنة غادرت بلدها١٥اللجوء السياسي لطفلة عمرها 

لغ عنها واملتعلقة باالجتار يف النساء ألغـراض الـزواج بـاإلكراه،     واستجابة للحاالت املب   - ٤٩
كثفت بعض الدول جهودها الرامية للتصدي لالجتار يف املرأة والطفلة، وإلدماج التركيز علـى              

وينطبـق ذلـك علـى      . منع الزواج باإلكراه والتصدي له، مبا يف ذلـك تـوفري اخلـدمات للـضحايا              
ويف . يث ُسجلت حالتـان لالجتـار ألغـراض الـزواج بـاإلكراه           احلال يف اجلمهورية التشيكية، ح    

 ميكــن تــوفري اخلــدمات املقدمــة لــضحايا االجتــار، مثــل تــصاريح اإلقامــة املؤقتــة والرعايــة ،كنــدا
 .ولضحايا الزواج باإلكراه أيضاالصحية، 

وقد أدت جهود الدول ملنع العنـف ضـد النـساء يف مجيـع أشـكاله، والتـصدي لـه، إىل                      - ٥٠
يرلنــدا بالعمــل علــى إهنــاء فقــد التزمــت أ. اج الطفلــة بــاإلكراه وعــي أكــرب مبــشكلة زوحــدوث

ممارسة الزواج باإلكراه، على الرغم من أنه مل يتم حتديـد الـزواج بـاإلكراه بوصـفه مـشكلة يف                    
وتشكل هذه اجلهود جزءا من عمل مكتب منع العنـف املـرتيل التـابع              . يرلندا يف الوقت احلايل   أ

 واملساواة وإصالح القوانني بتلك البالد، والـذي يتعامـل مـع مجيـع أوجـه العنـف                  لوزارة العدل 
، ة أنـشطة ملكافحـة العنـف ضـد الفتـاة          وبدأت اآللية الوطنية البولندية للنهوض باملرأ     . ضد املرأة 

وبـدأت الـسويد يف   . ومشل ذلك حلقات عمل للشرطة ومحالت يف وسائط اإلعالم ومـؤمترات      
ــذ بر٢٠٠٣عــام  ــه مخــس ســنوات يرمــي إىل مكافحــة العنــف واالضــطهاد       يف تنفي ــامج مدت ن

وقـد ُخصـصت معظـم املـوارد املكرسـة هلـذا الربنـامج للمجـالس                . بدعوى الدفاع عن الـشرف    
اإلدارية باملقاطعات من أجـل تنفيـذ التـدابري الوقائيـة، مثـل تـدريب أولئـك الـذين علـى اتـصال                       

كمـا أن اسـتراتيجية     . اصة باحلمالت التعليميـة   بالشباب املعرضني للخطر وتنفيذ االلتزامات اخل     
 .اليمن ملكافحة العنف ضد املرأة تشمل منع الزواج باإلكراه

 
 املوارد  - ٤ 

لـضحايا  لدمات اخلـ لطفلة بـاإلكراه وتـوفري     ا منع زواج    إىل الراميةتنفيذ اجلهود   استفاد   - ٥١
 للمـساواة بـني اجلنـسني،       ففـي الـسويد، زاد التمويـل املخـصص        . من أنـواع خمتلفـة مـن املـوارد        

ملكافحـة  الـسويد   تنفيـذ خطـة عمـل       ل ،يف املقام األول  عشرة أضعاف، وستستخدم هذه الزيادة      
 مـن خـالل براجمهـا       ،يرلنـدا والـسويد   أكنـدا و  وقـد دعمـت عـدة دول منـها           .املـرأة العنف ضـد    

لــزواج ، مثــل االــضارة ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة  واملمارســات  ، مبــادراتللتعــاون اإلمنــائي
 اليمن مـوارد ماليـة      مل يكن لدى  ومن ناحية أخرى،    .  عام بشكلباإلكراه، وتعزيز متكني املرأة     

 .  حاالت الزواج باإلكراه ملعاجلةتدخالت اللتنفيذ كافية 
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  والدعم لضحايا الزواج باإلكراه احلمايةتدابري  -جيم  
لــزواج ضــحايا ا لــاليت هــنا للفتيــات والــشابات ضــروريةدعم الــ واحلمايــةتــدابري تعــد  - ٥٢

  يف خطـة التكامـل الـوطين     وقد استجابت   .  له  ضحايا يصبحن أنطر  خل املعرضات أو باإلكراه،
ــام  ــا لع ــدمي حلاجــة إىل ا ٢٠٠٧ أملاني ــدعم خــدماتلتق ــاجرات ل ال ــهنلمه ــن لتمكين ــادي م  تف
 خطـة  ويتوقـع أن تـشمل       . حبريـة  ن يف اختيـار شـركائه     علـى حقهـن    والتأكيـد  العنيفـة العالقات  

. ضحايا الـزواج بـاإلكراه  املقدمـة لـ   اخلـدمات  يف أملانيـا  ملكافحة العنف ضـد املـرأة        الثانية العمل
املالجئ يف  كـ ضـحايا العنـف  إىل عدة دول من بينها هولنـدا والفلـبني وبولنـدا خـدمات            وتقدم  

ويف تركيـا،  .  لـضحايا الـزواج بـاإلكراه   أيضاتاحة امل املشورةتقدمي خدمات حاالت الطوارئ و 
ــ مــسؤولية إعــادةوىل يتــ  ضــحايا الــزواج فــيهندمج االجتمــاعي للنــساء ضــحايا العنــف، مبــا  ال

خـدمات  أيـضا    تقـدم  ملجـأ وثالثـون   سـتة    له،    ضحايا ن يصبح أن خلطر   املعرضات أوباإلكراه  
ملجـأ   يوجد حاليـاً سـوى     ويف حني ال  .  فرص عمل للضحايا   لتوفري وبرامج   واجتماعية،نفسية  
 تزمـع أن تفـتح    الـيمن   فـإن    ضـحايا الـزواج بـاإلكراه،        فيهن، مبا   ليمن يف ا   لضحايا العنف  واحد
 املتعلقــةحاليــا مراكــز لتقــدمي الــشكاوى يف البلــد ال توجــد و. مــن املالجــئ يف العاصــمةاً مزيــد

 . احلمايةطلب ب أوالزواج باإلكراه ب
 

  باإلكراهلزواج ا معاجلة رصد التقدم احملرز يف جمال إىل الراميةاجلهود  - دال 
عـن  كمـا أن األحبـاث      . )٣١( الـزواج بـاإلكراه    عـن  دراسـات استقـصائية كمّيـة      ال تتوفر  - ٥٣

تـّوفر قـدراً أكـرب مـن         أنهـذه املعلومـات     فمـن شـأن     . ةزال حمـدود  تـ مسألة الزواج بـاإلكراه ال      
 إجـراءات  اآلخـرين علـى اختـاذ    املصلحة وأصحاب قدرة صانعي السياسات املعرفة، وأن حتسن 

لطفلـة بـاإلكراه،   ا بيانـات عـن زواج   أنـه ال تتـوفر لـديها    معظم الـدول    ذكرتويف حني   . فعالة
تحـسني   ب أملانيـا والتزمـت   . بـاإلكراه  الـزواج    عـن بيانـات   يف مجـع    عدد قليل من الدول     أ  فقد بد 

ولندا واجلبـل األسـود حـاالت       وسجلت ب .  الزواج باإلكراه   انتشار  مدى عن املعارف التجريبية 
 عـن  إحـصاءات ويف حـني ال توجـد    . يف طائفـة الرومـا     ترتبـها األسـر   الـيت   زواج بـاإلكراه    من الـ  

ــاإلكراه،   ــزواج ب ــاك إدراك ب ال ــبني، فهن ــسكان   وجــود يف الفل ــات مــن ال حــاالت اختطــاف فتي
 . يف البلد سولو منطقةباإلكراه يف هبن  للزواج األصليني

من، كرواتيـــا والفلـــبني والـــيوكنـــدا و بلجيكـــا هـــا، مبـــا فيعديـــدة دول وقـــد أجـــرت - ٥٤
ه علـى   أسباب الزواج بـاإلكراه وأشـكال     وفهم نطاق   لتعزيز  حلقات عمل   عقدت   أو ،دراسات

 وعقــدت حلقـة عمــل يف كــانون  ،بـاإلكراه بلجيكــا دراسـة عــن الــزواج  ونـشرت  . حنـو أفــضل 
__________ 

 )٣١( A/61/122/Add.1 and Corr.1 ١٢٢ ، الفقرة. 
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ون وموظفـ وبـاحثون    معلمـون    مـن بينـهم   ،  مشارك ١٠٠ أكثر من  حضرها   ٢٠٠٥يناير  /الثاين
 الفريق العامـل املـشترك      ويدرس. لزواج باإلكراه ملسألة ا  ةسق من استجابةب للخروج،  حكوميون

كمـا  ،  ومنعـه  بـاإلكراه سـبل معاجلـة الـزواج       يف كنـدا     باألشـخاص  املعين باالجتار    اإلداراتبني  
كرواتيـا  والحظـت   . الـسخرة  أواالجتـار   بـني   صـلة بـني الـزواج بـاإلكراه و        وجـود     مدى يدرس

  واالجتــارالــسخرة ألعمــال اإلجراميــة  األعمــالوبــنيوجــود صــلة بــني الــزواج املبكــر للفتيــات 
 مـع  الطفلـة  بـشأن    ٢٠٠٧ينـاير   /عقدت الفلبني حلقة عمل تشاوريه يف كـانون الثـاين         و. الرقو

ــات ــة اهليئ ــري  احلكومي ــات غ ــة واملنظم ــشة  احلكومي ــت مناق ــاإلكراه ازواج حــول  مشل ــة ب  لطفل
 وتعزيـز حقـوق     حلمايـة  سـع األو اإلطـار  ضـمن    املمارسـة التدخالت املمكنة للقضاء على هذه      و

الزواج بـ  وارتباطـه اليمن عددا من الدراسات اليت تبني خمـاطر الـزواج املبكـر            وأجرت  . الفتيات
 . باإلكراه

 
  املتحدة األمم كيانات منظومة اليت اختذهتاالتدابري  - ثالثا 

 يف منظومـــة األمـــمتـــسعة كيانـــات اســـتجابت  ،٢٠٠٧ أكتـــوبر/األول تـــشرين ١يف  - ٥٥
 . ٥١/٣ جلنة وضع املرأة تنفيذ قرارحلصول على معلومات بشأن الطلب  )٣٢(ةاملتحد
من خـالل   و.  حقوق الفتيات  ومحاية املتحدة على تعزيز     األممعدد من كيانات    وركز   - ٥٦

، وبالتحديد يف جماالت الصحة والتعليم واحلـد مـن الفقـر، سـامهت بـشكل                العمل املوكل إليها  
حتقيــق يف كمــا ســامهت هــذه اجلهــود  . لطفلــة بــاإلكراهااج منــع زويف  غــري مباشــر أومباشــر 
 . لأللفية اإلمنائية األهداف

منظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة  الـــيت تبـــذهلا هـــودســـامهت اجلعلـــى ســـبيل املثـــال، ف - ٥٧
، يف  )اليونـسكو (منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة             و والبنـك الـدويل      )فاليونيسي(

احلـد  ن وعلى املطالبة حبقـوقه مما عّزز قدرهتن   الفتيات والشابات،     زواج  تأخري  يف ،جمال التعليم 
 تقـدمي جمموعـة مـن       كفالـة  علـى    فواليونيسي املتحدة للسكان    األممصندوق  وعمل  . من الفقر 

 بـشأن  واملهارات احلياتية القائمة على التعليم والتثقيـف    األمية حمو   مشلتاخلدمات االجتماعية،   
ــةالـــصحة  ــا وذلـــك ، اإلجنابيـ الفتيـــات املراهقـــات  إىل  الراميـــة للوصـــولكجـــزء مـــن جهودهـ
رنــامج األمــم املتحــدة  ب واختــذ.  خلطــر الــزواج املبكــر وخاصــة الــاليت هــن عرضــة ، املهمــشات

ومنظمـة   )اإليـدز (متالزمة نقص املناعـة املكتـسب       /املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية     
__________ 

منظمـة  ، و  آسـيا  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغـريب    ، و ة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ     اللجن )٣٢( 
مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون        ، و صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان       ، و )فاليونيـسي (األمم املتحدة للطفولـة     

متالزمة نقص املناعة املكتـسب  /لبشريةبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة ا    و الالجئني،
 .، ومنظمة الصحة العاملية والبنك الدويل)اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ، و)اإليدز(
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ة للنـساء  ي الـصح املـستويات  أعلـى  إىل الوصـول  إمكانيةة  زيادأدت إىل   الصحة العاملية خطوات    
 إىل الراميـة  وجهودها   اإلجنابيةالصحة  ب املتعلقة منظمة الصحة العاملية     ومشلت أنشطة . والفتيات
 الـصحية املترتبـة     اآلثـار  معاجلـة     هتـدف إىل   مـساعي  الربامج الـصحية     يف اجلنساين املنظور   إدماج

، مبـا يف ذلـك     األطفـال التركيـز علـى منـع زواج        وكـان   . راهوالـزواج بـاإلك   على الزواج املبكـر     
رنـامج األمـم    الـيت يبـذهلا ب     اجلهـود  يف   أساسـية  عمـل    سياسـة ،  األطفـال  زواج   ملنع القوانني   إنفاذ

) اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب         /املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية      
وقـد تطلبـت   .  بني الفتيات والشاباتالبشرية املناعةوس نقص  بفري اإلصابة احلد من    إىل الرامية
أن حتــدد  ،مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني واليــة الــذين تــشملهم األشــخاص محايــة

 أسـاس  والعنـف القـائم علـى        اجلنـسي  مـن العنـف   الالجئـون   هلـا    املخـاطر الـيت يتعـرض        املفوضية
 . هذه األخطاركراه، والتقليل منوالزواج باإل الزواج املبكر يف ذلكاجلنس، مبا 

 أن تبــذل األمــم املتحــدة تعهــدت كيانــات، ٥١/٣ املــرأة وضــع لقــرار جلنــة واســتجابة - ٥٨
ملـرأة  امركز  عقد  على سبيل املثال،    ف. لطفلة باإلكراه ا معاجلة زواج    الرامية إىل هود  اجل من   اعدد

 إىل منـشورات هتـدف      وأصـدر حلقـات عمـل      آسـيا    التابع للجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب    
وكـان لعمـل   .  حد أدىن لسن الزواج وموافقة الزوجني  تقضي بوضع  القوانني اليت    إقرارتسهيل  

 ورفـع  األطفـال  زواج   متنـع  قـوانني     يف سـنّ   ا املتحـدة للـسكان مـع برملـانيني دور         األمـم صندوق  
 األمـم صـندوق   أصـدر    بـنغالدش، حيـث      هـا  لسن الزواج يف عدد من البلدان، مبا في        األدىناحلد  

املتحدة للسكان باالشتراك مع صندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة توصـيات لتعزيـز قـانون         
 يف ٢٠٠٧  عـام   تنفيذ قـانون   ومن مث تأييد   اعتماد   إىلف  ياليونيسودعت  . األطفالتقييد زواج   
ــشقر  ــزواج   ب الــذي يقــضي مدغ  ،للفتيــاتســنة  ١٤ بعــد أن كــان  ســنة ١٨ إىلرفــع ســن ال

 حيظـر الـذي    يف اهلنـد     ٢٠٠٦ اعتمـاد قـانون عـام        أيضااليونيسيف  ودعمت  . لفتيانل سنة١٧ و
وتــضع منظمــة الــصحة  . األطفــالتــدخل احملــاكم ملنــع زواج  أن ت ويــنص علــى األطفــالزواج 
 مـع معـايري   لكـي تتماشـى   وتعديل القوانني والـسياسات  مراجعة يف ملساعدة البلدان  أداة العاملية

 للسن القانوين للزواج، واملوافقة احلرة والكاملـة        األدىنيا مثل احلد    ، بشأن قضا  اإلنسانحقوق  
 . على الزواج وتسجيل املواليد

ــه الــدعم الــذي وأســفر - ٥٩  مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني  و فاليونيــسي قدمت
 سياسـتها  إىلواسـتنادا  .  مبعدالت أكـرب  تسجيل الوالدات والزجيات   عنومنظمة الصحة العاملية    

ــى  ال ــشجيع عل ــة إىل الت ــسجيل الرمســي  ال رامي ــئني، ســهلت     جلت ــد يف حــاالت الالج ــع املوالي مي
 شـهادات مـيالد     ت املفوضـية  صـدر أ،  ٢٠٠٦ بلدان؛ ويف عام     عدةاملفوضية تسجيل املواليد يف     

ـــ ــة مــن  يف ٣٦ ل ــوالدة يف خميمــات الالجــئني، و  األطفــال املائ ـــ حــديثي ال ــة يف ٦٨  ل مــن  املائ
ــوالدات يف ــاطال ــر . احلــضريةق  املن ــشارك أكث ــة مــن نــصف املكاتــب  وت ــسي القطري  يف فلليوني
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ــ  علــى تــسجيل املواليــد، وتــدريب  أحبــاث إجــراءدعم تــسجيل املواليــد، مبــا يف ذلــك  أنــشطة ت
،  مباشـرة   بعـد الـوالدة    اً وأن يـتم    التسجيل جماني  لكي يكون  تشريعي   إصالح وإجراءاملسجلني،  
 الــوعي علــى الــصعيد الــشعيب  ونــشر ،بعدين املــست خطــط وطنيــة تــستهدف الــسكان واعتمــاد

 بـشكل وثيـق مـع وزارات الـصحة لتحـسني            وعملـت منظمـة الـصحة العامليـة       . احمللي والوطين و
 . تسجيل املواليدفيها مبا احليوية، اإلحصاءات من طائفةمجع 
ــات وقــد ســامهت  - ٦٠ ــضا املتحــدة األمــم كيان ــاإلكراه أي ــزواج ب ــع ال فمــن خــالل  .  يف من

إىل  تفـضي  اليت   الظروف تغيري   يفالبنك الدويل   ، شرع   التمكني االقتصادي للمرأة  التركيز على   
النقطـة   زواج الطفلـة منـع  وكـان   . املـساومة  علـى    املرأة وعدم قدرهتا    فقر  مثل باإلكراه،لزواج  ا

 آسـيا،  يف منطقـة جنـوب       الريفيـة  الفقر يف املنـاطق      احلد من  مشاريع   الرئيسية اليت ركزت عليها   
 جلماعــات املــساعدةوتركــزت أنــشطة الــدعوة .  للمــرأة املــساعدة الذاتيــةمجاعــات إىل اســتنادا

ــسائدة    ــة، الــيت شــكلت الــصيغة ال ــد، علــى منــع زواج   الذاتي لتمويــل املــشاريع الــصغرية يف اهلن
 محـالت   اجلماعـات  هـذه    أقامـت  احلكومـة احملليـة والـشرطة،        ومبـساعدة .  واالجتـار هبـم    األطفال

 مـن تلـك احلمـالت    وقد متكنـت واحـدة  .  مجاعية فيها حفالت زواج    تتم اليت املهرجانات   أثناء
يف ووضـعت إحـدى مجاعـات املـساعدة الذاتيـة           . زجيـة  ٣٠٠٠ قرابـة  من وقف  ٢٠٠٦يف عام   
 . لتنفيذ السياسات اليت تستهدف الزواج باإلكراه خطة اهلند، ببيهار 
 مفوضــية دعمــت ليــة،للمجتمعــات احمل التثقيفيــة والــربامج بــرامج التوعيــةوكجــزء مــن  - ٦١

  مبـا يف األطفـال،  املوجهـة إىل  اإلسـاءة  حلقات عمـل للتوعيـة حـول    عقدت أو   شؤون الالجئني 
 الفتيــات زيــادة قــدرة إىل احللقــاتبعــض هــذه وقــد أدت . األقــران  عمــل حلقــاتذلــك عقــد
 ذلك الـزواج املبكـر   اجلنس، مبا يف أساسمنع العنف اجلنسي والعنف القائم على  على   والفتيان

 زيـادة  إىلجهـود املفوضـية     كمـا أسـفرت     .  مراكز للشباب  إنشاء إىلالزواج باإلكراه، وأدت    و
 مجــع احلطــب وكــذلك أثنــاء املدرســة والعــودة منــها،ىل إ الــذهاب أثنــاء للفتيــات تــوفري األمــن

. بـاإلكراه  للـزواج هبـن   االختطـاف  أو/الغتـصاب و ل وقللت مـن خطـر تعـرض الفتيـات          واملاء،
فتيـات معرضـات خلطـر الـزواج        طلبت فيها    يف حاالت فردية     أيضافوضية  مكاتب امل وتدخلت  
 .محايتهنباإلكراه 

) أسـكوا ( آسـيا    اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة لغـريب     و  منظمة الصحة العاملية   ووفرت - ٦٢
 و، مبـن فـيهم املـشرعون ومقـدم        املـصلحة  أصـحاب جملموعـة مـن      التدريب وبناء القدرات  فرص  

 مــن اجــزءباعتبــاره لــزواج بــاإلكراه ل  أن تتــصدىاألســكواوتزمــع . نــفاخلــدمات لــضحايا الع
، املتاحـة الجـئ   املالعنف ضد املـرأة، مبـا يف ذلـك جهـود بنـاء القـدرات لتوسـيع                  ب املتعلقعملها  
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 دمــج ضــحايا وإعــادة تأهيــل إلعــادة وغريهــا مــن اخلــدمات الالزمــة املــشورةخــدمات تــوفري و
 .ج باإلكراهالزوا ذلك العنف ضد املرأة ، مبا يف

عدد من كيانـات  أجرى  للفتيات، وضع الربامج حتسني  إىل الراميةوكجزء من جهودها     - ٦٣
 األمـم صـندوق   ودعـم   . الطفلـة  وسـياقات زواج     أشـكال  عـن  املتحدة حبوثـا ومجـع بيانـات         األمم

  أعلـى  وهي الوالية الـيت يوجـد فيهـا       اهلند،  ب يف والية راجاستان     تشخيصية حبوثااملتحدة للسكان   
 ســن زواج لتــأخري  املناســبةالفــرص واالســتراتيجياتصــممت لتحديــد ، األطفــالمعــدل لــزواج 

 تعمـل ،   القائمـة  الرصدو اإلبالغ تنسيق وحتسني آليات     وبغية. املتزوجاتالفتيات ودعم الفتيات    
 اجلنـسي والعنـف القـائم علـى نـوع           حتليل البيانات املتعلقة بالعنف    على    شؤون الالجئني  مفوضية
ن البلـدان مـن رصـد زواج     متكّأنلية من شأهنا    حم لوضع برامج  األدوات املناسبة وتقاسم   ،اجلنس

 تقليديـة  ممارسـة  :املبكـر الـزواج   ” بعنـوان  ويضم منشور صادر عـن اليونيـسيف      . لطفلة باإلكراه ا
يف عام  و. األطفالزواج  ل احلياتيةدورة  الآثار وخصائص   عن  حتليال  “ )٣٣(دراسة إحصائية  :ضارة

تبـادل العـرائس    : زواج التبـادل  ”  بعنـوان  سياساتورقة حبثيـة عـن الـ       الدويلر البنك   ، نش ٢٠٠٧
، وهـي ممارسـة     التبـادل  زواج   تبحـث بالتفـصيل يف عـادة      “ )٣٤( يف باكـستان   الريفية املرأة     ورعاية

فريــق خــرباء للجنــة االقتــصادية  عقــده اجتمــاع وأبــرز .  وتــداعياهتا،بــني األســرتبــادل العــرائس 
 العــام حــول العنــف ضــد املــرأة يف األمــنيســيا واحملــيط اهلــادئ يف متابعــة لدراســة واالجتماعيــة آل

 مــن موثقــة  ميثــل أشــكاال غــريلطفلــة بــاإلكراهازواج  والــزواج املبكــرأن ، ٢٠٠٧بريــل أ/نيــسان
  .املسألةبشأن هذه باختاذ إجراءات كأولوية  وأوصىالعنف ضد املرأة  يف املنطقة، 

 
 توصيات الستنتاجات واال - رابعا 

 إىل املصلحة أصحاب املتحدة وغريها من    األمم وكيانات األعضاء الدول   تتصدى - ٦٤
 العنف ضـد النـساء والفتيـات،     أشكال سياق القضاء على مجيع      يفمسألة الزواج باإلكراه    

ــى   ــز عل ــةمــع التركي ــضحايا،   الوقاي ــدعم لل ــوفري اخلــدمات وال  أن خلطــر وللمعرضــات وت
 .  ضحايايصبحن

 قد  ، من الدول  العديديف  فإن الزواج،    اإلنسان،لصكوك الدولية حلقوق    لثاال  امتو - ٦٥
العديـد مـن الـدول      كما توجد لـدى     .  احلرة والكاملة للزوجني املعنيني    باملوافقة إال ال يعقد 

 اسـتثناءات هلـذه     عديـدة أيـضا    يف حني توجد يف دول     أدىن لسن الزواج،     ا حد قوانني تضع 
__________ 

 .٢٠٠٥أبريل، /، نيسانفنيويورك، اليونيسي )٣٣( 
 )٣٤( Hanan G. Jacoby and Ghazala Mansuri ،”ــادل ــرائس ور : زواج التب ــادل الع ــةتب ــرأة  عاي ــة امل  يف الريفي

واشــنطن العاصــمة، البنــك   (٤١٢٦ صــادرة عــن البنــك الــدويل، رقــم  حبــوث سياســات، ورقــة “باكــستان
 ).٢٠٠٧فرباير، /الدويل، شباط
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 إنفـاذ  الـزواج،    وبـإبرام  املتعلقـة بتـسجيل املواليـد والـزواج،          وتـدعم اإلجـراءات   . القوانني
 فإنـه يف ، اجلنائية حمددة يف قوانينها أحكام بعض الدول توجد لدىويف حني   . هذه القوانني 

 . أخرى أحكامحاالت الزواج باإلكراه من خالل أخرى، تتم مقاضاة دول 
، الرامية إىل نشر الوعي   هود  الدعوة واجل تشمل   وقائية،وتكمل التشريعات تدابري     - ٦٦
 مــن املـــسؤولني  ماالجتماعيـــة، وغريهــ الــصحية و  اخلــدمات  ملقـــدمي بنــاء القــدرات   وإىل

يف جمـال التعلـيم     واالسـتراتيجيات    جـزءا مـن الـسياسات        أيضا وتشكل الوقاية . احلكوميني
 الأشك القضاء على مجيع     إىل ترمي مبادرات   باإلضافة إىل ،  واهلجرةمنع االجتار   ووالصحة  

 هــن الــاليتلفتيــات والــشابات املقدمــة إىل اخــدمات الــدعم وتــشمل . العنــف ضــد املــرأة 
اخلـدمات النفـسية    تقـدمي   املالجـئ و  باإلكراه، توفري    ضحايا الزواج    قد يصبحن  أوضحايا،  

 . واالجتماعية
ــصدي  التحــدياتومــن - ٦٧ ــيت تكمــن يف الت ــزواج الســتمرار  ال ــاإلكراه ال ــة  ب حمدودي

، واإلجراءات على حنو كاف القوانني وإنفاذنني، وعدم كفاية املوارد لرصد  االمتثال للقوا 
 .  بشأن نطاق وانتشار هذه الظاهرةاملعرفة إىلواالفتقار 

ــوقــد ترغــب الــدول يف التأك  - ٦٨ ــشريعات علــى وجــود د ي  لــسن األدىن احلــد حتــدد ت
 باملوافقــة إال الــزواج بعــدم عقــد وتقــضي ، ســنة١٨ســن  عنــد والفتيــان،الـزواج للفتيــات  

 يف قــانون ة حمــددأحكــام  ســّنيفالنظــر إيــالء وينبغــي . احلــرة والكاملــة للــزوجني املعنــيني 
 أيـضا يف  قـد ترغـب الـدول    و.  عقوبـات كافيـة    تفـرض الزواج بـاإلكراه،    بـ  تتعلقالعقوبات  

 ووضـع   الكـايف،  مبا يف ذلـك مـن خـالل الرصـد            التشريعات، االتساق يف تنفيذ هذه      كفالة
 . تسجيل الوالدات والزجياتزامية لشاملة وإلنظم 
 االجتماعيـة   األمنـاط  تغيري   إىل تضع الدول استراتيجيات شاملة هتدف       بأن ويوصى - ٦٩

 متكنــّهن مــن والــشابات للفتيـات داعمــة متكينيــة ولــسلوك وهتيئـة بيئــة  ل التمييزيــة والثقافيـة 
ــسانية نممارســة حقــوقه  ــضا ويوصــى. اإلن ــأن أي ــدول تكفــل  ب ــشرال ــ ن صــفوف يف وعي ال

 عــن حقــوقهم والــشابات، بــني الفتيــات وخاصــة اجملتمــع، علــى مجيــع مــستويات اجلمــاهري
ــة ــالزواج، املتعلق ــدرهتم مــن والتأكــد ب ــة هبــذه احلقــوق  ق ــوة  يوصــىكمــا .  علــى املطالب بق
 الــسلبية علــى اآلثــار وأن تــشدد الــزواج دون الــسن القانونيــة، علــىالــدول تــشجع  بــأال

 جـودة التعلـيم     وأن حتـسن   الـزواج بـاإلكراه؛      يف ذلـك  ، مبا   رةالضااملترتبة على املمارسات    
 . فرص كسب الرزق للفتيات والشاباتتزيد و

ــدول   - ٧٠ ــد ترغـــب الـ ــسؤولني    يفوقـ ــدرات للمـ ــاء القـ ــدابري بنـ ــدريب وتـ ــز التـ  تعزيـ
الـــزواج واملواليـــد ومـــسجلو  القـــانون، والقـــضاة، إنفـــاذ مبـــن فـــيهم وكـــالءاحلكـــوميني، 
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الـذين  ن، وكـذلك قـادة اجملتمعـات احملليـة وغريهـم مـن املهنـيني                و االجتمـاعي  واألخصائيون
 فيمـا يتعلـق    وبـشكل حمـدد    ،باملـسألة  تـهم ضحايا الزواج باإلكراه لتوعي   مع   يرجح اتصاهلم 

 ودعــم ضــحايا حلمايــة تــدابري فعالــة أن تــضعقــد ترغــب يف و.  لــسن الــزواجاألدىناحلــد ب
تقدمي ، و وتقدمي املشورة ،  اآلمنة املالجئ   ىلإ الوصول   إمكانيةالزواج باإلكراه، مبا يف ذلك      

الـضرب مـن     ضـحايا هـذا      تأهيل وإعادة، واملساعدة القانونية،    والتثقيف ،معلومات شاملة 
إتاحــة القــدرة علــى حنــو أكثــر فاعليــة  قــد ترغــب يف و.  دجمهــم يف اجملتمــع وإعــادةالــزواج

 . العدالةإىللوصول ضحايا الزواج باإلكراه 
، املسلحة الصراعات بعد   الطفلة إدماج إعادة لكفالةهتمام  مزيد من اال   إيالءوينبغي   - ٧١

 .  يف هذا السياقاجلنسيواالستغالل باإلكراه وال سيما الفتيات الاليت تعرضن للزواج 
 الزواج بـاإلكراه، مبـا يف     ب املتعلقة املعرفية القاعدة اهتمام لتعزيز    إيالء أيضاوينبغي   - ٧٢
 ملنـع هـذا النـوع مـن     الواعـدة ، وكـذلك املمارسـات     ه ونتائجه ابأسبو ه نطاقه وانتشار  ذلك

بـني  الـيت تـربط     دراسـة ومعاجلـة الـصالت       احلاجـة إىل      تتمثـل يف    خاصـة  أمهيةومثة  . الزواج
 . لأللفية اإلمنائية األهدافاستمرار الزواج باإلكراه والتنمية املستدامة، مبا يف ذلك حتقيق 

التــصديق علــى الــصكوك علــى  بعــد،فعــل ذلــك  الــدول الــيت مل تتــشجيعوينبغــي  - ٧٣
 واتفاقيه القضاء ، وخاصة اتفاقيه حقوق الطفلوالفتيات،الدولية اليت حتمي حقوق النساء 

 املتعلقـة بتقـدمي    اخلاصـة  اإلجراءاتيوصي بأن تويل    و .املرأة التمييز ضد    أشكالعلى مجيع   
 العنــف ضــد بــشأنصــون ، مبــا يف ذلــك املقــررون اخلااإلنــسان جملــس حقــوق التقــارير إىل

، باألشـخاص  االجتـار    وبشأن جوانب حقوق اإلنـسان مـن ضـحايا        أسبابه ونتائجه،   و،  املرأة
، اإلنــسانعاهـدات حقـوق   املنــشأة مبيئـات  اهل، فــضال عـن مجيـع   واألطفـال  النـساء  وخاصـة 
 .لطفلة باإلكراهازواج مبسألة  اخاصا اهتمام

 
 


