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 على هذه الممارسة

 السامية لحقوق اإلنسان المتحدةتقرير مفوضية األمم   

 موجز  
التقريذذذر اوماومذذذار الذذذوادول مذذذن الذذذدول ووةذذذاور األمذذذ  اوت ذذذدل و موعذذذار يأخذذذذ  ذذذذا  

اجملتمذذذمل اوذذذدا ون  ذذذا مذذذن اصاذذذار اومن ذذذ  الذذذارب  اواذذذا   امذذذ  اوعتبذذذاد  وينذذذا   القواعذذذد 
هلذذ   واوماي  الدول   اليت تنطبق عاذ  اادةذ  تذزويأل األل ذال والذزواك اوبلذر والذزواك الق ذر  ومذا

ويتطذذر  التقريذذر لع الموامذذ   اومادةذذ  مذذن علذذر عاذذ  الن ذذا  وال ت ذذار إل  ذذال رقذذو  ا   ذذان 
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 التن  ذ  الت ديار وا جنازار وعف   اومادةار ولغرارخاص عا  
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 مقدمة -أوالا  

الذذ  لاذف ف ذجمل اجملاذح  24/23اقذراد  اذح رقذو  ا   ذان  ر عمذ ً  ذا التقرييُقدَّم  -1
ر األمذذذ  اوت ذذذدل وةذذذاوو   االتلذذذاود مذذذمل الذذذدول عن تمذذذد   حلقذذذو  ا   ذذذان لع او وضذذذ   ال ذذذام  

منذمل اادةذ  تقريراً عن   وةامر اصاار اومن   الارب  اواا  واجملتممل اودا  ااوارا  ااوالناويق
  مذذمل الجة ذذز اوجذذجمل خذذاص عاذذ  والذذتخام مناذذااوبلذذر والذذزواك الق ذذر   تذذزويأل األل ذذال والذذزواك

  الت ديار وا جنازار وعف   اومادةار ولغرار التن  ذ
مذذذن الذذذذدول األع ذذذا  ووةذذذاور األمذذذذ  م ذذذا ار التم ذذذمل او وضذذذذ   عذذذداو التقريذذذر    -2

 التما ديذذ واهل ئذذار  ا جذذرا ار اخلاالذذ إل للذذاد  اوويذذار  واولا ذذ اذذاوارا  ااوالذذناويقاوت ذذدل 
  2214 آذاد/مذذاد  17 رذذىو  وةذذامر اصاذذار اومن ذذ  الذذارب  اواذذا   ومنظمذذار اجملتمذذمل اوذذدا 

وتتذذذذاع ا ذذذذمل الذذذذرووو إل اوو ذذذذمل  مذذذذن الذذذذدول األع ذذذذا  اً دو 31  مبذذذذا إل ذلذذذذ  دووو 112 ودور
  لأن او أل  رديث  الماد ا اً وداةار وعحبالاً واةتمرضمل او وض   عي   (1)اللبلي لام وض  

إل ا تلذذاد اادةذذذ  اً واةذذماً وتظاذذر اوماومذذار الذذوادول مذذذن عجذذ  لعذذداو  ذذذا التقريذذذر تباينذذ -3
ؤلر تذذ ذذي اادةذذ  و   (2)ف مذذا اذذ  الباذذدان وواخااذذا تذذزويأل األل ذذال والذذزواك اوبلذذر والذذزواك الق ذذر 

إل اً ةبذ  اً  ةذاب اً تذأل   للذن  ذذ  اومادةذ  تذؤلر والرجذال والن ذا    ت انرقو  ال ت ار والإل اً ةاب
الن ذذذا  وال ت ذذذار  وت  ذذذذد تقذذذديرار منظمذذذذ  األمذذذ  اوت ذذذذدل لاط ولذذذ  )ال و   ذذذذ ف( اأ ذذذجمل إل عذذذذام 

 422 رذوايلةن الثامنذ  علذرل  ااونان ب   تزوجن عو ادتبطن   ااغ عدو الن ا  الاوايت2212
إل اوامذ  مذن  41 ع ) ةذن  إل ا ذمل عءذا  المذام 49و 22اذ   امرعل تجاوع ععمذاد ن مذاما ون 

ور ذف الذندو  األمذ  اوت ذدل لا ذلان  يباذغ ممذدل   (3)( موع الن ذا  إل تاذ  ال ئذ  الممريذ 
فتذذال وارذذدل مذذن اذذ  الاذذ (  نذذ إل الباذذدان النام ذذ  ) بذذ  ااذذو  ةذذن الثامنذذ  علذذرل زواك ال ت ذذار 
دي  ذذ  وإل  منذذالقإل ويملذذن  مذذن التماذذ  و  ظذذ  لو مب ذذتوو  ذذدوو  نوممظماذذ لذذ ف فت ذذار 

   (4)مد ملفقر 

__________ 

(1) www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/WRGSIndex.aspx  

ل ل ع عا  مزيد مذن اوماومذار الذأن منذالق ا تلذاد اومادةذ  وعوجذجمل التبذاين  ولذن الرجذوع لع دو الذندو   (2)
 األم  اوت دل لا لان ودو ال و    ف 

 عياول/ةذبتمر) ”Committing to Child Survival: A Promise Renewed, Progress Report“ال و   ذ ف   (3)
2212 ) 

عمومذذ  إل عمذذر الط ولذذ ه مواجاذذ   ذذد    2213الذذندو  األمذذ  اوت ذذدل لا ذذلان  تقريذذر رالذذ  ةذذلان المذذام  (4)
 ( 2213)  ويودك   مح  اورا قار

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/WRGSIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/WRGSIndex.aspx
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 تعاريف -اا ثاني 

ألنذرا   ذذا التقريذذر  يمذا  زواك األل ذذال  الذزواك الذذ  يلذذون ف ذجمل عرذذد الطذرف  عاذذ   -4
ل  ان م يت اوز الثامن  علذرل  وت ا    رقو  الط    فإن الط    و  ة  اً ووفق  األ   ل  ً 

و د وعذمل صنذ  رقذو  الط ذ    (5) جمل اونطبق عا  ذل  مبوجف القا ون ما م يباغ ةن الرشد  ب
 ةن   18إل ع   من اً الدول األلراف لع مراجم  ةن الرشد لذا ةان  دو

وإل عناذذف األر ذذان  ي ذذتخدم  الذذزواك اوبلذذر  اذذن ح ممذذ"  زواك األل ذذال  و  ذذ  لع  -1
الرشذد  بذ  ذلذ  عو راور زواك عشخاص وون ةن الثامن  علرل إل البادان اليت يُبَاغ ف اا ةن 

اً لع رذاور الذزواك الذيت يلذون ف اذا الزوجذان ممذاً عند الزواك  وولن عن     الذزواك اوبلذر عي ذ
إل ةن الثامن  علرل عو ةن عةر للن عوام  عخرو جتمااما ن  ما ئذ  لاموافقذ  عاذ  الذزواك  

مذذذذار عذذذذن خ ذذذذادار مثذذذذ  م ذذذذتوو دو ذذذذا اص ذذذذد  والمذذذذال ي واصن ذذذذي والن  ذذذذي  عو  اذذذذ  اوماو 
  (6)اللخم إل احل ال

اً فاذذذو ع  زواك  ذذذدف وون موافقذذذ  عرذذذد الطذذذرف  عو الطذذذرف  ممذذذ الذذذزواك الق ذذذر عمذذذا  -6
القددل عا  لهنذا  الذزواك اً موافق  تام  وررل و/عو ر  و تلون لدو عرد الطرف  عو الطرف  مم

 األةر  اللديد ا ةرا  عو ال غط اوجتماعي عو ألةباب مناا  عو او  اال 

 اإل ار القانوني الدولي -اا ثالث 

 الزوار بموافقة حرة وتامةعقد الحق في  -ألف 

تل ذ  اوما ذدار الدول ذ  حلقذو  ا   ذان رذق ا ذمل األفذراو إل عقذد الذزواك مبوافقذ  ةذ   -7
اة   اخلاص ااحلقو  اود    وال  الطرف  موافق  ررل وتام   وينم عا   ذا احلق الماد الدويل 

واوجتماع ذ  الماذد الذدويل اخلذاص اذاحلقو  او تاذاوي   منجمل  وةذذل  23من اواول  3إل ال قرل 
ات ا    الرضا االزواك  واحلد األوىن ل ن الذزواك  منجمل  وتنم  12من اواول  1إل ال قرل والثقاف   

 ذذذذ  عاذذذ  اً مناذذذا عاذذذ  وجذذذوب عن يمذذذرب الطرفذذذان شخاذذذ  1إل اوذذذاول  وت ذذذ    عقذذذوو الذذذزواك
مذن ات ا  ذ  الق ذا  عاذ  ا ذمل عشذلال التم  ذز  16اوذاول وتُاذزمم   (7)اووافق  حب ود ةاط  خمتاذ 

احلذذق ااذذ  عمذذود  مذذن   الرجذذال والن ذذا   عاذذ  عةذذا  او ذذاوال اذذ  أن ت ذذمناذذضذذد اوذذرعل الذذدول 
اومن ذ   ا نذ ل وتامذ   و ذد شذدور الرذر  وافق عدم عقد الزواك لو مبو إل رري  اخت اد الزوك  جمل   

__________ 

  1ات ا    رقو  الط    اواول  (5)

(6) Rangita de Silva de Alwis, “Child marriage and the law”, Legislative Reform Initiative Paper 

Series  37(  ص  2228)ال و    ف    ويودك  ةا ون الثاا/يناير  
 (   17-علف )و 1763المام    راد اصمم   (7)
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ضذذذما ار  ا و  ذذذ  وضذذذمل عاذذذ  ع  ذذذ  اً ممذذذرقذذذو  الط ذذذ  نذذذ  صم  ذذذز ضذذذد اوذذذرعل و االق ذذذا  عاذذذ  الت
تمذذدو الذذنظ  القا و  ذذ  الذذيت إل رذذال الذذزواك  رذذى عقذذد رريذذ  حلمايذذ  رذذق ا ذذمل األفذذراو إل لضذذاف   

ن عقذذد عذذدو مذذن الاذذلوك ا  ا م ذذ  عاذذ  عاً ويذذنم عي ذذاً  ممذذ تلذذم  القذذوا   المرف ذذ  والتلذذريم  
  (8)الزواك و جيوز لو مبوافق  ة  الطرف  موافق  ررل وتام 

 اوت ا    التلم ا    اطال الر  وجتادل الر  ق واألعراف واومادةار اللب ا  االر وتُازمم  -8
لتذذداا  التلذذريم   ونذذ  التلذذريم   القاااذذ  لاتن  ذذذ )اوت ا  ذذ  التلم ا ذذ ( الذذدول اذذأن تتخذذذ ا ذذمل  ا

ع رذذذد الذذذزواك تر ذذذ  لالذذذيت  ختا ذذذ األعذذذراف واومادةذذذار او عو   ذذذراطذذذال    وال ذذذرودي  المماذذذي
مذذال  امذذد وفذذملمتاذذ  رذذق الذذرف   الوعذذد اتذذزويأل امذذرعل عو تزوجياذذا  وون عن  الق ذذر   ومناذذا مذذث ً 

زوك  ورق ؛آخرينموع  عشخاص جمللخم آخر عو ل ةراها عوألعا اا عو لألوال ا  اا عو والديل
جمذذذ  و  أل  ةذذبف آخذذذر؛التنذذازل عذذذن زوجتذذجمل للذذذخم آخذذذر لقذذا   ذذذن عو إل  ب اتذذذجمل  عو عةذذرتجمل عو

ومثامذذا يبذذ َّ إل ال اذذ  اخلذذامح   ذذد   (9)شذذخم آخذذر ينتقذذ  لع وفذذال زوجاذذا  لدلذذا عنذذدمذذرعل  ا
 يا  الزواك الق ر  إل ظروف مم ن  لع رد الر  عو اومادةار اللب ا  االر  

 تزويط األ فاو -با  

مذن ات ا  ذ  الق ذا  عاذ  ا ذمل عشذلال التم  ذز ضذد اوذرعل  16اوذاول مذن  2 تنم ال قرل -9
قذو  حلاو ثا  األفريقذي اً عي  و ظر   لر  ا واعيلون خلطوا  الط   عو زواججمل ع   وعا  عن  

تذذزويأل األل ذذال وخطواذذ  ال ت ذذار وال ت ذذان ويق ذذي اارذذاذ تذذداا  تلذذريم   ون  ذذا   ودفا  ذذ  الط ذذ
ا نذذ  اومن ذذ  االق ذذا  عاذذ  وال رقذذو  الط ذذ نذذ  و ذذد ععراذذمل ص  (10)مايذذ  رقذذو ا مذذن التذذداا  حل

الذذدول األلذذراف  تااألل ذذال وعوالذذ اادةذذ  تذذزويأللزا  اةذذتمراد وجذذوو  عذذن القاذذق م  ذذز ضذذد اوذذرعلالت
 األل ال  تزويألرظر اإ  اذ 

رقذو   ذ  مذن عرلذام ات ا  عذدوجمل ينبغذي اعتبذاد لع ع ذاً عي رقو  الط   صن  وعشادر  -12
  الذذيت 24مذذن اوذذاول  3األل ذذال  مبذذا إل ذلذذ  ال قذذرل  تذذزويألم ذذأل   تنطبذذق عاذذ اً عرلامذذالط ذذ  

ا ذذذمل التذذذداا  ال مالذذذ  واو ممذذذ  اغ ذذذ  للغذذذا   تذذذنم عاذذذ  ع ذذذجمل ينبغذذذي لاذذذدول األلذذذراف عن  تتخذذذذ
م  ذز   التا ن  اومن ذ  االق ذا  عاذوعرَّفمل ال  (11) اومادةار التقا دي  اليت ت ر اا   األل ال

__________ 

)ع(؛ 6(  اوذذذاول 2223إل عفريق ذذذا ) اروتوةذذذول او ثذذذا  ا فريقذذذي حلقذذذو  ا   ذذذان واللذذذموب الذذذأن رقذذذو  اوذذذرعل (8)
  8اوذذذذذذاول  ( 2228قذذذذذذي الذذذذذذأن اللذذذذذذؤون اصن ذذذذذذا    والتنم ذذذذذذ  )اصماعذذذذذذ  ا دام ذذذذذذ  لا نذذذذذذوب األفريواروتوةذذذذذول 

واوت ا  ذذذ   ؛19(  اوذذذاول 2212) لعذذذ ن رقذذذو  ا   ذذذان إل دااطذذذ  وول جنذذوب شذذذر  آةذذذ ا)ب(؛ و 2 ال قذذرل
 ( 3)17(  اواول 1969األمريل   حلقو  ا   ان )

  1  اواول  اطال الر  اوت ا    التلم ا   (9)
  2(  اواول 1999  )فا    الط قو  ود حلاو ثا  األفريقي  (11)

الذذأن رذذق  12الذذأن ماذذاط الط ذذ  ال  ذذا   واوذذاول  3الذذأن عذذدم التم  ذذز  واوذذاول  2ا ظذذر اذذاألخم اوذذاول  (11)
الذأن التذداا  األةاةذ   الذيت ينبغذي اراذ ذا حلمايذ  الط ذ   19جمل  واوذاول و  ذ  جملل ذناً وفق الط   إل عن ُي ممل
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ال ذرد تزويأل األل ال اأ جمل اادة  ضادل تؤو  لع لحلا  اً منا    التمذيف عي  ن صضد اورعل و 
البذذذدا عو المقاذذذي عو اصن ذذذي عو اوما ذذذذال  والتاديذذذد يذذذذ  األفمذذذال  ومذذذذا يجتذذذف عذذذن ذلذذذ  مذذذذن 

  (12)مذ  رقذو ا إل  ددل ال  ايا عا  التمتذمل الااً الموا ف القا ل والطويا  األمد  وتؤلر ةاب
اأ ذذجمل  اوقذذردل اخلاالذذ  اومن ذذ  مب ذذأل  ا ذذمل األل ذذال واةذذتغ هل  إل البغذذا  واوذذواو ا اار ذذ وعوضذذ مل 

  اذذا ينتاذذ  الروتوةذذول   اوةذذتغ ل اصن ذذيانذذر لألل ذذال ألاً ا مذذولذذن اعتبذذاد تذذزويأل األل ذذال 
إل البغذذذا  وإل اوذذذواو ا ذذذمل األل ذذذال واةذذذتغ ل األل ذذذال  اوخت ذذذاد  وت ا  ذذذ  رقذذذو  الط ذذذ  الذذذأن

  (13)من ات ا    رقو  الط   31واواول  ا اار  

اوقذذردل اخلاالذذ  اومن ذذ  اأشذذلال الذذر  اوماالذذرل دوااذذط اذذ  تذذزويأل األل ذذال و ذذد رذذدور  -11
والق ذذا  عا ذذجمل ااعتبذذاد ذلذذ  مبذذدعً مذذن مبذذاو  والذذر   وعشذذادر لع عن الذذدول مازمذذ  حبظذذر الذذر  

لالذبل  الدول ذ  لاق ذا  عاذ  اةذتغ ل اً ووفقذ  (14)نذ  القاااذ  لاتق  ذدالقا ون الدويل األةاةذ   و 
األل ذذال إل البغذذا  وإل ل تذذاك اوذذواو ا اار ذذ  واوجتذذاد يذذ  ألنذذرا  جن ذذ    ولذذن اعتبذذاد تذذزويأل 

مذذذذن عشذذذذلال اوةذذذذتغ ل  األل ذذذال واوذذذذرا ق  وون ةذذذذن الثامنذذذ  علذذذذرل إل ظذذذذروف مم نذذذذ  شذذذل ً 
عو  مذدفوعار  قديذ  خدم الط ذ  ألنذرا  جن ذ   مقااذ  ا ذاممل عواصن ي الت اد  عنذدما ي ذت

   (15) ع ن 
  مذذذذذن ات ا  ذذذذذ  الق ذذذذذا  عاذذذذذ  ا ذذذذذمل عشذذذذذلال التم  ذذذذذز ضذذذذذد اوذذذذذرعل 16اوذذذذذاول ومبقت ذذذذذ   -12

  الرضذذا اذذالزواك  واحلذذد األوىن ل ذذن الذذزواك  وت ذذ    عقذذوو الذذزواك مذذن ات ا  ذذ  3و 2 واوذذاوت 
  فذإن الذدول األلذراف مازمذ  اارذاذ تذداا  تلذريم    اطال الذر    من اوت ا    التلم ا 2واواول 
__________ 

ل مذذن ا ذذمل عشذذلال اوةذذتغ ل اصن ذذي واو تاذذاك ال ذذمحايذذ  األالذذأن  34مذذن ا ذذمل عشذذلال المنذذف  واوذذاول 
 الذذأن محايذذ  36  واوذذاول منذذمل اختطذذاف األل ذذال عو اذذ ما  عو اوجتذذاد يذذ الذذأن تذذداا   31  واوذذاول اصن ذذي

  الط   من ةامر عشلال اوةتغ ل ال ادل االط  
الذأن اصبذ  األةذوو  عاذ  التم  ذز ضذد اوذرعل  االق ذا  ا ظر عاذ  ةذب   اوثذال  او رظذار اخلتام ذ  لا نذ  اومن ذ (12)

(CEDAW/C/MNE/CO/1( وموديتا  ذذذذذا  )CRC/C/MRT/CO/2( وتونذذذذذو  )CRC/C/TGO/CO/3-4 وزامب ذذذذذا  )
(CEDAW/C/ZMB/CO/5-6 واو رظذذذذذذذذذذذذذار اخلتام ذذذذذذذذذذذذذ  لا نذذذذذذذذذذذذذ  منا  ذذذذذذذذذذذذذ  التمذذذذذذذذذذذذذذيف الذذذذذذذذذذذذذأن ااغاديذذذذذذذذذذذذذا  )
(CAT/C/BGR/CO/4-5 ) 

  8 (  ص A/66/228  مب ذذأل  ا ذذمل األل ذذال واةذذتغ هل  إل البغذذا  واوذذواو ا اار ذذ  )تقريذذر اوقذذردل اخلاالذذ  اومن ذذ (13)
اونتذذذذدو األفريقذذذذي   و)و(  وعةذذذذد  ذذذذذا 3 - 1)ك(  1  اوذذذذاول  اطذذذذال الذذذذر  اوت ا  ذذذذ  التلم ا ذذذذ اً ا ظذذذذر عي ذذذذ

 Early Marriage – A harmful traditionalه ا ظذر ال و   ذ ف عي ذاً  ولاف ذ  اوةذتغ ل اصن ذي لألل ذال

practice: A statistical exploration   ( 2221)  ويودك 
التقريذر اوتماذق االبمثذ  الذيت  امذمل اً (؛ وا ظذر عي ذA/HRC/21/41ا ظر التقرير اوواض مي عن الزواك اوةتمباو  ) (14)

ر ا  لع مدنلذذذذذذذذقوعوا باذذذذذذذذ امبذذذذذذذذا إل ذلذذذذذذذذ  عةذذذذذذذذباي اوقذذذذذذذذردل اخلاالذذذذذذذذ  اومن ذذذذذذذذ  اأشذذذذذذذذلال الذذذذذذذذر  اوماالذذذذذذذذرل  يذذذذذذذذا
(A/HRC/24/43/Add.2 و ةذذذذ ما ال قذذذذرل  )او ذذذذت اول إل  والتقريذذذذر اوواضذذذذ مي عذذذذن الت ذذذذديار والذذذذددو  121

 ( A/HRC/24/43) اوماالرل عشلال الر  ملاف  
دو اللذذذبل  الدول ذذذ  لاق ذذذا  عاذذذ  اةذذذتغ ل األل ذذذال إل البغذذذا  وإل ل تذذذاك اوذذذواو ا اار ذذذ  واوجتذذذاد يذذذ  ألنذذذرا   (15)

 جن    
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م  ذز ضذد اوذرعل ا نذ  اومن ذ  االق ذا  عاذ  التو د عوالذمل ال  (16)لت ديد احلد األوىن ل ن الزواك
اذأن  ذذذف الذذدول األلذراف اوةذذتثنا ار اوتماقذذ  ااحلذد األوىن ل ذذن الذذزواك  رقذذو  الط ذذ نذ  صو 

  (17)ةذذن  18 ن زواك ال ت ذذار وال ت ذذان  مبوافقذذ  الوالذذدين عو اذذدوهنا  إلو ديذذد احلذذد األوىن ل ذذ
الذدول ارفذمل احلذد األوىن  صن  احلقو  او تااوي  واوجتماع   والثقاف ذ وعا  نراد ذل   عوالمل 

  (18)ل ن الزواك وجماجمل مت اوياً لا ت ان وال ت ار
  االق ذذا  عاذذ  التم  ذذز   عالذذددر صنذذ  رقذذو  الط ذذ  والا نذذ  اومن ذذ2212وإل عذذام  -13

 اومذا المامذ  ال ريذقو  اذالمنف ضذد األل ذال  المذام اومن ذ لألمذ   اخلاالذ  اومثاذ ضذد اوذرعل  مذمل

  لع جا ذف عدامذ  ملا ذ  آخذرين اوويذار إل للذاد واومادةذ  القذا ون إل اوذرعل ضد التم  ز مب أل 
ةن  لا ت ذار وال ت ذان  18ن الزواك لع يدعو الدول لع دفمل ةاً ملجةاً ا جرا ار اخلاال   ا ا 

عا  رد ةوا  وون اةذتثنا   مذمل توضذ ن ع ذجمل و ولذن تريذر اادةذ  تذزويأل األل ذال اذأ  عةذباب 
  (19)تقا دي  عو وين   عو لقاف   عو ا تااوي 

و د عوض مل الا ن  اومن   حبقو  ا   ذان ع ذجمل ينبغذي  ديذد ةذن الذزواك إل ةذن ةاف ذ   -14
الذذذرو  لاً وفقذذذ  اللاماذذذ  اللخاذذذ  موافقتذذذجملحبريذذذ  عذذذن  ا عذذذرابالذذذزوج  مذذذن  لتملذذذ  ةذذذ  مذذذن

وع جمل ينبغي لادول ضمان تق د احلد األوىن ل ذن الذزواك ااومذاي    (20)اوناوص عا اا إل القا ون
واعجفذذذمل صنذذذ  منا  ذذذ    (21)الدول ذذ   واعتمذذذاو تذذذداا  فمالذذذ  ونذذذمل تذذذزويأل ال ت ذذذار إل ةذذذن مبلذذذرل

ةذذ ما لذا م  ل  ذذا    عو ما نذذ   و أل األل ذذال  ذذد يلذذل  مماماذذ   اةذذ   عو والتمذذذيف اذذأن تذذزوي

__________ 

 ذذذ  الروا  ذذذ    و ذذذراد اصمم2  ال قذذذرل 21(  اوذذذاول 1999  )قذذذو  ودفا  ذذذ  الط ذذحلو ثذذذا  األفريقذذذي ااً ا ظذذر عي ذذذ (16)
  1-2-14(  ال قرل 2221)1468جملاح عودواا 

( الذذذذأن او ذذذذاوال إل الذذذذزواك 1994)21  التما ذذذذق المذذذذام د ذذذذ  ا نذذذذ  اومن ذذذذ  االق ذذذذا  عاذذذذ  التم  ذذذذز ضذذذذد اوذذذذرعلال (17)
  36والم  ار األةري   ال قرل 

ا ظذذذذذذذذذذر او رظذذذذذذذذذذار اخلتام ذذذذذذذذذذ  لا نذذذذذذذذذذ  احلقذذذذذذذذذذو  او تاذذذذذذذذذذاوي  واوجتماع ذذذذذذذذذذ  والثقاف ذذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذذأن اول ذذذذذذذذذذ    (18)
(E/C.12/MEX/CO/4( ؛ واو رظذذار اخلتام ذذ  لا نذذ  رقذذو  الط ذذ  الذذأن جودج ذذا)CRC/C/15/Add.124  )

 ( CRC/C/CRI/CO/4وةوةتاديلا )(  CRC/C/15/Add.122وجنوب عفريق ا )
اولا ذذون االوويذذار األدامذذ  اولذذاد للذذ ا   ذذ ه اوقذذردل اخلاالذذ  اومن ذذ  مب ذذأل  ا ذذمل األل ذذال واةذذتغ هل  إل البغذذا   (19)

اوقذذرد اخلذذاص ا  و وعوا باذذ امبذذا إل ذلذذ  عةذذباي اوقذذردل اخلاالذذ  اومن ذذ  اأشذذلال الذذر  اوماالذذرل و واوذذواو ا اار ذذ   
  ااألشخاص  و ة ما الن ا  واألل ال ااوجتادوقرد اخلاص اوما   وااوما مب أل  المنف ضد اورعل

ل  واحلذذق إل الذذزواك  واو ذذاوال ( لا نذذ  اومن ذذ  حبقذذو  ا   ذذان الذذأن محايذذ  األةذذر 1992)19التما ذذق المذذام د ذذ   (21)
( الذذأن او ذذاوال إل احلقذذو  اذذ  الرجذذال 2222)28وا ظذذر عي ذذاً التما ذذق المذذام د ذذ    4اذذ  الذذزوج   ال قذذرل 

  23والن ا   ال قرل 
(  واللويذذذذذذذذذذذذذمل CCPR/C/URY/CO/5اخلتام ذذذذذذذذذذذذذ  جملاذذذذذذذذذذذذذح رقذذذذذذذذذذذذذو  ا   ذذذذذذذذذذذذذان الذذذذذذذذذذذذذأن عودونذذذذذذذذذذذذذوا  ) او رظذذذذذذذذذذذذذار (21)

(CCPR/C/KWT/CO/2( والذذ من  )CCPR/CO/75/YEM( وااوديذذ  تنزا  ذذا اوت ذذدل  )CCPR/C/TZA/CO/4/Add.1  )
 ( (CCPR/C/IRN/CO/3 وااودي  ليران ا ة م  

http://uhri.ohchr.org/document/index/b59af53a-734a-41b0-a009-5170f9e9b590
http://uhri.ohchr.org/document/index/2dab96c2-24ee-4cde-9e6f-6d8a5ba3f59a
http://uhri.ohchr.org/document/index/1523378b-2bcc-41c4-9f65-f0bc1138fa35
http://uhri.ohchr.org/document/index/c3d9c9f7-d3b7-4102-8324-76b2bde6afa1
http://uhri.ohchr.org/document/index/c5eea2be-40f2-4a51-a044-60b9611bea10
http://uhri.ohchr.org/document/index/d50427a1-b097-44a9-b04d-4829c26c86c9
http://uhri.ohchr.org/document/index/1e18701f-f99d-4378-8acd-b7d541a71b43
http://uhri.ohchr.org/document/index/4cd4b037-7718-4817-8413-31259ba371fc
http://uhri.ohchr.org/document/index/460eca54-893d-4d18-9b4d-6587cbceb185
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وااوثذ   علزمذمل عذدل الذلوك   (22)عوىن ل ن الذزواك يتق ذد ااومذاي  الدول ذ اً  دو احللومار رد
ل ا م   حلقو  ا   ان الدول ااراذ تداا  تلريم   ون  ا من التداا  لت ديد احلد األوىن ل ن 

  (23)ةن  18إل الزواك 
ولابمل الا ن  اومن   االق ا  عا  التم  ز ضذد اوذرعل ون  ذا مذن اهل ئذار التما ديذ  لع  -11

الذدول ت ذ    اووال ذد ورذاور الذزواك ةوةذ ا  لت ذا   دالذد ةذن الذزواك ووعذ  التن  ذذ وا   ذاذ 
لتذذزام  ُ َذذو الذذدول عاذذ  ولاوفذذا  يذذذا او  (24)ال مذذال  لاقذذوا   اوتماقذذ  ااحلذذد األوىن ل ذذن الذذزواك

ل لذذذا  ةذذذ   مذذذدا ولذذذا  ذذذاا وشذذذام  وإل اوتنذذذاول لت ذذذ    ووول ا ذذذمل األل ذذذال وضذذذمان 
   (25)ت     ا مل راور الزواك عا  يد ةاط  خمتا 

 الحق في المساواة وعدم التمييز -ايم 

األل ذال والذزواك اادةذ  تذزويأل اذأن اً مثاما يب َّ عو ا    ناك اعجاف واةمل النطا  رال ذ -16
اوبلر والزواك الق ر  شل  من عشلال التم  ز القام  عا   وع اصذنح الذذ  يذؤلر الذل  ةبذ  

احلذذق إل او ذذاوال عاذذ   الاذذلوك الدول ذذ  حلقذذو  ا   ذذانإل الن ذذا  وال ت ذذار  ويذذنم عذذدو مذذن 
رقو  الط   ن  صم  ز ضد اورعل و ا ن  اومن   االق ا  عا  التالو د وال مل   (26)وعدم التم  ز

اادةذذ  الذذزواك الق ذذر  وتذذزويأل األل ذذال اأهنذذا مظاذذر مذذن مظذذا ر التم  ذذز ضذذد الن ذذا  وال ت ذذار  
اً وا تااك حلقو ان  وعامق  ول وون متتمل الط اذ  حبقو اذا الذل  ةامذ   وعةذدر الا نتذان عي ذ

 تنطذو  عاذ  واووا ف التقا دي  الذيت او ت لم الماوار ال ادل عن  ذ  اومادة  ت تمر ا بف 

__________ 

(  والذذذأن الذذذ من CAT/C/BGR/CO/4-5اخلتام ذذذ  لا نذذذ  منا  ذذذ  التمذذذذيف الذذذأن ااغاديذذذا ) او رظذذذارا ظذذذر  (22)
(CAT/C/YEM/CO/2/Rev.1 ) 

 ذذذذذ  الروا  ذذذذ  جملاذذذذح عودواذذذذذا (؛ و ذذذذراد اصمم2)21(  اوذذذذاول 1999)  ودفا  ذذذذذ  الط ذذذذ قذذذذو حل األفريقذذذذياو ثذذذذا   (23)
اصماع  ا دام   لا نذوب األفريقذي الذأن اللذؤون اصن ذا    ؛ واروتوةول 1-2-14(  ال قرل 2221)1468
 ()ع( 2)8اواول والتنم    

ن ذ  االق ذذا  عاذ  التم  ذذز لا نذذ  منا  ذ  التمذذذيف  وصنذ  رقذذو  الط ذ   والا نذذ  اوم اخلتام ذ  او رظذذارا ظذر  (24)
(  CRC/C/AFG/CO/1(  وعفغا  ذتان )CAT/C/YEM/CO/2/Rev.1ضد اورعل  مبذا ف اذا تاذ  اوتماقذ  اذال من )

التوالذذ ار اوقدمذذ  إل ةذذ ا  اوةذذتمرا  الذذدود  اللذذام   و ذذراد صنذذ  اً (  وا ظذذر عي ذذA/57/38(SUPP)واذذ و )
 )ب( 1  ال قرل 11/3وضمل اورعل 

    6ذ الط ول   ص  دو منظم  ل قا (25)
  2  والماذذد الذذدويل اخلذذاص اذذاحلقو  اود  ذذ  وال  اةذذ    اوذذاول 7لمذذاوي حلقذذو  ا   ذذان  اوذذاول ا ا عذذ نا ظذذر  (26)

  3و 2  ال قرتذذان 2اذذاحلقو  او تاذاوي  واوجتماع ذذ  والثقاف ذذ   اوذذاول  الماذذد الذذدويل اخلذذاص  و 3و 1ال قرتذان 
  فذذإن الذذدول مازمذذ  اارذذاذ ا ذذمل عاذذ  ا ذذمل عشذذلال التم  ذذز ضذذد اوذذرعلا  مذذن ات ا  ذذ  الق ذذ 16ومبقت ذذ  اوذذاول 

اً التداا  اوناةب  لاق ا  عا  التم  ذز ضذد اوذرعل إل ا ذمل األمذود اوتماقذ  اذالزواك والم  ذار األةذري   وا ظذر عي ذ
 رعل والا   ( الأن او1999)24ضد اورعل  التما ق المام د   الا ن  اومن   االق ا  عا  التم  ز 
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ر ذذذذذماا لارجذذذذذ   عو ا ذذذذذبف األوواد النمط ذذذذذ  لامذذذذذرعل إل اً مت  ذذذذذز ضذذذذذد اوذذذذذرعل عو متذذذذذنن اوذذذذذرعل عوواد 
  (27)اجملتممل

ممارسة تزويط األ فاو والزوار المزور والزوار العوامل التي تساهم في  -اا رابع 
 القسري

ومادةذ  تذزويأل صذديذ  األةذباب ا ةذبف مذنال قذر وا مذدام األمذن  عن األول  المما ذ  ب ت -17
األل ال والزواك اوبلر والزواك الق ر   وعا  الرن  مذن الجاجذمل المذام إل   ذب  تذزويأل الط ذ ر 

وإل عوةذذذذا    إل اونذذذذالق الري  ذذذذاً شذذذذاممةذذذذن  اواضذذذذ    مذذذذا زال تذذذذزويأل األل ذذذذال  32عاذذذذ  مذذذذدو 
 وةذ ا الذزواك  متذرمذا يُ اً نالبذ  مذن اجملتممذار احملا ذ مديذد إل الو   (28)األشذد فقذراً  اجملتممار احملا ذ 

  ذذمل لذذديان لملا  ذذ  الوالذذول الذذذل  لالاذذذوايت ا ت ذذار والن ذذا  ل ذذاف او تاذذاو  لل ذذمان ال
مزايذا األل ذال  ألو د يلذون لتذزوي مد مل فقر ملن إل راور اوايت ينت   والواووادو ا م تق  لع

ن عن توافذذق األةذذر عاذذذ  زواك وولذذاً  مذذن  ب ذذ  ماذذر ع ذذ  لامذذرامح األالذذغر ةذذناً  ا تاذذاوي  عي ذذ
ااةذ   الذزواك التما ذد    و ذد يلذ مل اً مؤ مل لبنااهن مقاا  مل ف مايل  و ذو مذا يمذرف عي ذ

الن ا  عا  الزواك مذن دعايذا عجا ذف اغ ذ  األمذن اوذايل  و ذذ  اادةذ  تزيذد مذن فذرص اً ال قر عي 
تزويأل األل ال   جتر  اادة  وتظار األحباف ع جمل إل عدو  دوو من البادان  (29)اوجتاد االن ا 

لام افظذ   ر و تُمتر  ذ  اومادة  وة ا اً  والزواك اوبلر والزواك الق ر  إل األةر الغن   عي 
    اا  او تااوي   و الطبق  اوجتماع  لعاليت تنتمي  عا  الثرول ف ما ا  األةر

لذ ح هلذن مذن يذاً اال ت ذار الاذوايت تزويأل األل ال والزواك اوبلذر ادتبالذاً  و وترتبط اادة   -18
  وتلذ  منظمذ  اخلطذ  الدول ذ  إل ماذر م  اذان عا ذجمل اذاورل التما   النظامي لو القا   عو عهنن 

والمنذذف واوددةذذ  نذذ  اوذذؤ ا     واوةتظذذا   اوذذداد  وع ذذ   تذذرو عن  لع  عاذذ  ةذذب   اوثذذال
اذذدي  لامديذذد مذذن خ ذذاد ةراد الذذزواك اوبلذذر  ةذذتململا  ذذ  ا مذذنمذذا تزيذذد اً نالبذذ ذذي عمذذود اصن ذذاا 
  (30)ال ت ار

__________ 

( الذذذأن المنذذذف ضذذذد اوذذذرعل  1992)19ضذذذد اوذذذرعل  التما ذذذق المذذذام د ذذذ  الا نذذذ  اومن ذذذ  االق ذذذا  عاذذذ  التم  ذذذز  (27)
او رظذذذذذذار اخلتام ذذذذذذ  التال ذذذذذذ  هل ئذذذذذذار مما ذذذذذذدار رقذذذذذذو  ا   ذذذذذذانه جذذذذذذزد القمذذذذذذر اً   وا ظذذذذذذر عي ذذذذذذ11 ال قذذذذذذرل

(CRC/C/15/ADD.141( ؛ وةوةذذذذتاديلا)CRC/C/CRI/CO/4( ؛ والذذذذدادرك)CRC/C/15/ADD.141 ؛) ولل وا ذذذذا
(CRC/C/15/ADD.144( ؛ ون ا ذذذذذذذذذذذذذذا)CRC/C/15/ADD.130(  ؛ ومذذذذذذذذذذذذذذ و)CRC/C/15/ADD.174   ؛ وة لذذذذذذذذذذذذذذ)
(CRC/C/SYC/CO/2-4( ؛ واصزامذذذذذذذذذذر)CEDAW/C/DZA/CO/3-4؛ وااغاديذذذذذذذذذذا) (CAT/C/BGR/CO/4-5 ؛ وليذذذذذذذذذذران)
(CCPR/C/IRN/CO/3( ؛ وموديتا  ا)CAT/C/MRT/CO/1 ) 

 ةبتمر    عياول/)  Committing to Child Survival: A Promise Renewed, Progress Report   ال و    ف (28)
2212 ) 

  21اومن   االق ا  عا  التم  ز ضد اورعل  التما ق المام د    الا ن  (29)

  /www.plan-uk.org/early-and-forced-marriage ا ظر (31)
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 جمل إل ةذذ ا ار عديذذذدل ُتلذذذ َّمل ذذذذا التقريذذر ع ذذذ مذذذن عجذذ  لعذذذداوالذذذرووو الذذيت ودور وتبذذ   -19
  بذال  عاذ  اوقبول   وإل  اومادة  الثقاف   عا  تزويأل عل اهلا إل ةن مبلرل ألن ذل   واألةر 

 مذذن األةذذذباب عةذذباب عن ل لذذ  2213عذذام إل    ذذ ف وداةذذ  عجراهذذا ال و  ا نذذملةذذب   اوثذذال  
ةذذن  مذذن  18  بذذ  ااذذو  لذذزواكف مذذا  ذذم امذذن اةذذتمزجمل آدا  ذذ  الذذيت  ذذدماا  اخلم ذذ  الرم  ذذ  

 وتلذذذ   (31)فذذذاصم مل ي ماذذذجمل  - ةذذذون ذلذذذ  لب م ذذذاً  وال ذذذغط اوجتمذذذاعي  والثقافذذذ   ذذذي الممذذذر 

مذذا اً اقذذ  اتذذزويأل انذذااه  إل ةذذن مبلذذرل نالبذذلع عن  ذذرادار اااذذا  اوتماً اخلطذذ  الدول ذذ  عي ذذمنظمذذ  
إل ظ   ذ  و   (32)تلون ادافمل اادا  النمط   عن احل ال اصن    لامرعل وعن وود اورعل إل اجملتممل

  ال ااق م  ارنمل الو وعالمنف اصن ي  خطر الظروف  يمتر الزواك وة ا  حلماي  ال ت ار من 
نذ  اوتزوجذار و اً األةذر ةذن  ت ذارت نذف ا تقذاو الل وعألةذرل  ا وارتمذال او ذا  الذرفك ا لازو 

 عو لات ذذج عاذذ  ةذذتماول شذذرف األةذذرل إل رذذاور المنذذف اصن ذذيو وع  (33)اذذأهنن نذذ  شذذري ار
  (34)عو متاود م   جن ي رق قي

ا ت ذذار االن ذذب  لتذذزويأل األل ذذال والذذزواك اوبلذذر والذذزواك الق ذذر  اادةذذ  اً وتت ذذا   عي ذذ -22
ا مذذدام األمذذن اوذذايل  جذذرا   خطذذر ال قذذر لنزاعذذار واألزمذذار ا   ذذا     ر ذذو يمذذر  اعنذذدما تنذذدلمل 

  مذذن األمثاذذ  إل  ذذذا الاذذدوو   (35)وخطذذر المنذذف اصن ذذي ال ت ذذار هلذذذ  اومادةذذ  الذذل  عةذذر
تل  تقادير صن  الت ق ذق الدول ذ  او ذتقا  عذن اصماوديذ  المرا ذ  ال ذودي  لع تزايذد اادةذ  تذزويأل 

إل وضذذمل ععمذذن لذا  لن   ةذذوالذذزواك اوبلذذر والذذزواك الق ذذر   ألن األةذذر تلذذمر اذذأن انااهذذا األل ذذال 
  (36)تزوجن

__________ 

  7دو ال و    ف  ص   (31)

  12ال قرل  ونظم  اخلط  الدول    2 الرو (32)

  7دو ال و    ف  ص   (33)

(  ص  2213  )Child marriage – situation in Malaysiaدو ام   ة   غود وةواووبود حلماي  األل ذال    (34)
(  A/HRC/25/48؛ وتقريذذر اوقذذردل اخلاالذذ  اومن ذذ  مب ذذأل  ا ذذمل األل ذذال واةذذتغ هل  إل البغذذا  واوذذواو ا اار ذذ  )1

  12اخلط  الدول    ص  ؛ ودو منظم  26ال قرل 
 J . Schlecht, E. Rowley, J. Babirye, “Early relationships and marriage inاوثذال   ةذب  عاذ  ا ظذر  (35)

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

Matters ؛ ومنظمذ    ذومن دايذتح ووتذ   42-234لاذ  ار (  ا2213)عياد/مذايو  41  د   21  اجملاد
؛ وتقريذذذر األمذذ  المذذذام اوتماذذذق اذذذزواك الط اذذذ  اذذذا ةرا  (2211 ة ذذف ت ذذذم ون اذذذزواك ال ت ذذذار الاذذذغ ار   )

(E/CN.6/2008/4 الا  تان  )1-4  
(36) A/HRC/23/58 و31  ال قرل   A/HRC/24/46 36  ال قرل  
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ممارسزززة تززززويط األ فزززاو والززززوار المزوزززر والززززوار القسزززري علزززى  آثزززار -خامساا  
 حقوق اإلنسان

اادة  تزويأل األل ال والزواك اوبلر والزواك الق ر  عا  لعمال رقو  آلاد  تلون د  -21
و ذذد تنطذذو  عاذذ  فذذواد  ةبذذ ل إل   (37)النطذذا   واةذذماً آلذذاد  حبقذذو ان  ت ذذار والن ذذا  ومتذذتمانال

عاذذ  مماصذذ  األمذذود ال ت ذذار واللذذااار  ذذددار  اذذا يقذذو ال ذذن وال ذذاط  اذذ  عذذرو  وزوجاذذا  
البذذدا والن  ذذذي مذذا تتمذذر  ال ت ذذار واللذذااار لامنذذف اً واةذذتق ل تان  وإل  ذذذا ال ذذ ا   نالبذذ

و ذذذد تمذذذاا الن ذذذا  وال ت ذذذار إل رذذذاور تذذذزويأل   نرذذذرةتاعاذذذ    ذذذوو   واصن ذذذي  و او تاذذذاوو 
زوج   تنطبق عا اا  التماديف القا و    الدول ذ  لاذر  واومادةذار اً األل ال والزواك الق ر  ظروف

اصن ذذي  واةذذج ا  األل ذذال  واوجتذذاد  اوةذذج ا اللذذب ا  اذذالر   مبذذا ف اذذا الذذزواك اوةذذتمباو   و 
  و يبذذدو عن   ذذب  ةبذذ ل عاذذ  األدجذذن مذذن رذذاور تذذزويأل األل ذذال تلذذل  ال  ذذخرل ذذال  و ااألل

 182ات ا  ذ  منظمذ  الممذ  الدول ذ  د ذذ  ر ذف التمريذذف الذوادو إل عةذوع عشذلال عمذ  األل ذال 
  (38) 1999لمام 
عهنن يمجضذن   يُظن  وإل عناف األر ان  تتمر  ال ت ار واللااار الاوايت يمجضن  عو  -22
واخذذ  األةذذرل لموا ذذف وخ مذذ   مبذذا إل ذلذذ  اصذذرام  اورتلبذذ  ااةذذ   اللذذرف  مذذوازين القذذوو   عاذذ

 االمنف ضد األل ذال  المام اومن  لألم   اخلاال  اومثاون  ا من عشلال المنف  و د وجامل 
  (39)او تبا  لع الطريق  اليت يُمر   يا تزويأل األل ال ال ت ار لامنف واوعتدا 

حلاذذام  تذذزويأل األل ذذال والذذزواك اوبلذذر والذذزواك الق ذذر  مب موعذذ  مذذن ا ن اادةذذ وتقذذج  -23
إل  الاذذ    واوجتماع ذذ  ال ذذ ئ  ون  ذذا مذذن النتذذامأل ال ذذاب    وعاذذ  وجذذجمل الت ديذذد  مذذن اللذذاممل

رذذاور تذذزويأل األل ذذال رذذدوف احلمذذ  اوبلذذر واوتلذذرد وا دنذذام عاذذ  لاقذذا  احلمذذ   و ذذذ  عمذذود 
اً ضاد اً   وولن عن تؤلر تأل  ووف ار األماار والرضمل راض مممدور  عاادت ا اً ل قو اً ترتبط ادتبال

او ذذذذاع ار اورتبطذذذذ  ااحلمذذذذ  وإل الوا ذذذذمل  تلذذذذل     (40)اصن ذذذذ   وا جناا ذذذذ  ال ت ذذذذارالذذذذ    إل
اذوايت الن ذا  الا ممف   ب  وفذال ال ت ار  وفال ارتمالرم  ي لاوفال ا  اللااار  ممل ال بف ال

__________ 

وا ذف الاذ    لتذزويأل األل ذال  و ةذ ما علذر  عاذ  لملا  ذ  التمتذمل ل ل ع عا  اوزيد من اوماومذار الذأن الم (37)
مبذذاودل احلقذذو  اذذاحلقو  الاذذ    ا جناا ذذ  واصن ذذ    ا ظذذر دووو ال و   ذذ ف والذذندو  األمذذ  اوت ذذدل لا ذذلان و 

اذ  عمومذ  إل عمذر الط ولذ ه مواجالذندو  األمذ  اوت ذدل لا ذلان  اً ومرةز احلقو  ا جناا    وا ظر عي ذ اصن   
  A/HRC/18/27؛ و23و 11(  التادير والا  تان 4)ا ظر احلاش     د  مح  اورا قار

 ( 2213  )   ان/عاري  ”Out of the shadows: child marriage and slavery“اونظم  الدول   ولاف   الر    (38)

 Protecting children from ومنظمذ  اخلطذ  الدول ذذ   اذالمنف ضذذد األل ذال  لألمذ  المذذام اومن ذ  اخلاالذ  اومثاذ (39)

harmful practices in plural legal systems  (2212وا ظذر عي ذ  ) ًمنظمذ  اخلطذ  الدول ذ  ا A girl’s right 

to say no to marriage: working to end child marriage and keep girls in school  (2213 ) 
اومادةذار اوتبمذ  إل اعتمذاو هنذأل  ذام  عاذ  رقذو  ا   ذان م وض   األمذ  اوت ذدل ال ذام   حلقذو  ا   ذان    (41)

  11(  ال قرل 2و Corr.1 و A/HRC/18/27لاق ا  عا  الوف ار واألمرا  الن اة   اليت ولن الو اي  مناا )
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وإل عناف األر ان و مُتَلَّذن ال ت ذار والن ذا  الاذوايت يتمرضذن   (41) لرينار من عمر نااغن الم
تزويأل األل ال والزواك اوبلر والزواك الق ذر  مذن ارذاذ  ذرادار الذأن الذ تان اصن ذ   ومادة  

ماذ  عمذود التاذد   صوا جناا    عو و وتالن مماومار إل  ذا الادو  اا يقذو   ذدداهن عاذ  
وال جار ال االا  ا  الوووار والت او  الأن اةتخدام  نالأن عدو عل اهل اراراذ  راد اا من

 ذذ و   قذذم اجن ذذ اً و  طذذر ا الذذاا  اذذاألمرا  اونقولذذ موا ذذمل احلمذذ   ويمرضذذان الذذل  ةبذذ  خل
 اوناع  البلر   

 ذوون وون   ذا عقبتذان عةاةذ تاناوبلذر احلم  األل ال و  اأن تزويألاً و ناك ل راد عي  -24
مذذا اً ونالبذذ  (42)لا ت ذذار واللذذااار ضذذمان فذذرص التماذذ   والممذذ  ون  ذذا مذذن ال ذذرص او تاذذاوي 

تُث" ال ت ار عن الذذ اب لع اوددةذ  عنذدما يتذزوجن عو  ذد يُطذرون مذن اوددةذ  عنذدما ياذب ن 
اهذذا ويُمذذامان ةن ذذا  االغذذار اغذذ  النظذذر عذذن ععمذذاد ن  و ذذد عظاذذرر األحبذذاف الذذيت عجر وامذذ  ر

إل اوام  من ال ت ذار الاذوايت تذزوجن  8442اخلط  الدول   إل ة ن ا  عا  ةب   اوثال  عن منظم  
الذذذذذررن اأ ذذذذذجمل م يمذذذذذد لذذذذذديان الو ذذذذذمل لاتمتذذذذذمل اذذذذذالتما   ا ذذذذذبف م ذذذذذؤول ااهن اصديذذذذذدل ة ت ذذذذذار 

   (43)متزوجار

زوار التدابير واالستراتيجيات الرامية إلى منة ممارسة تزويط األ فاو وال -ساا ساد 
 المزور والزوار القسري والق ا  عليها

 التدابير التشريعية -ألف 

ومادةذذذ  تذذذزويأل األل ذذذال والذذذزواك اوبلذذذر  اتاذذذد ل تذذذداا  تلذذذريم  اذذذال راو تتخذذذذ الذذذدول  -21
ةذن   18 ذ  التداا  تمدي  القوا   من عج  دفمل احلد األوىن لازواك لع  منو   والزواك الق ر 

 ت ذذذذان عاذذذذ  رذذذذد ةذذذذوا   ورظذذذذر تذذذذزويأل األل ذذذذال والذذذذزواك الق ذذذذر   ول ذذذذزال االن ذذذذب  لا ت ذذذذار وال
عقواار مبقجإل اادة  تزويأل األل ال والزواك اوبلر والزواك الق ذر   وتن  ذذ الت ذ    ا لزامذي 

عفذذاور اصماوديذذ  المرا ذذ  ال ذذودي  اذذأن صنذذ  قذذد فوعاذذ  ةذذب   اوثذذال    (44)صم ذذمل رذذاور الذذزواك
__________ 

 اورجمل    جمل  (41)
   ال قرتذان مذؤمتر األمذ  اوت ذدل الذدويل لا ذلان والتنم ذار ذامأل عمذ  اً   وا ظذر عي ذ11/3 راد صن  وضذمل اوذرعل  (42)

فريذذذق مذذذن خذذذرا  األمذذذ    والب ذذذان اولذذذجك الذذذذ  عالذذذدد  93  ومناذذذاك عمذذذ  ا  ذذذ   ال قذذذرل 41-7و 4-21
  وولذذن اولذذ ع عاذذ  مزيذذد 2212اوت ذذدل إل  ذذال رقذذو  ا   ذذان ل رت ذذال اذذال وم الذذدويل األول لاط اذذ   

 اخلط  الدول   من اوماومار الأن النتامأل اوجتماع   واو تااوي  إل دو منظم  
(43) Plan Kenya, 2012, “Because I am a Girl: Country Report”  8  ص  
 لذذ ع عاذذ  ر امذذد ةذذن تلذذريمار إل  ذذذا الاذذدو  ولشذذادر عذذدل ااذذدان زيذذاول إل عذذدو ت ذذ   ر الذذوووا (44)

  اخلطذ  الذوووار( وا راذا ار احل ويذ   ا ظذر دو منظمذ  اوزيد ف ما  م الت     اودا )مبا إل ذل  ت ذ  
 الدول   
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جذذ  وداةذذ  مذذواو ا ذذمل القذذوا   ال ذذودي  الذذيت ف اذذا مت  ذذز ضذذد اوذذرعل والط ذذ   وزاديذذ   منلذذأل مذذن ع
اادةذذذ  تذذذزويأل األل ذذذال والذذذزواك اوبلذذذر والذذذزواك ا جرذذذمل تمذذذدي  ال ذذذن القا و  ذذذ  علاذذذزواك  ومنذذذمل 

اأهنا اادو تمزيز احلماي  القا و    من اادةذ  الذزواك الق ذر  اً وعفاور ال ويد عي   (45)الق ر 
مبثذ   ن  رقذو  الط ذ صاورعل و  م  ز ضدا ن  اومن   االق ا  عا  التالل ال  ودربمل وتزويأل األ

األلذذذذذذذذراف  مبذذذذذذذذا ف اذذذذذذذذا تقذذذذذذذذادير علبا  ذذذذذذذذا  ذذذذذذذذذا التقذذذذذذذذدم إل اةتمراضذذذذذذذذااها األخذذذذذذذذ ل لتقذذذذذذذذادير الذذذذذذذذدول 
(CEDAW/C/ALB/CO/3وعذدا  ذذذذذذذذذان  ) (CRC/C/AZE/CO/3-4واذذذذذذذذذذنن  ) (CRC/C/BEN/CO/2  )

ا  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاو  -ا ذ(  ون ن ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذCRC/C/FRA/CO/4(  وفر  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا )CRC/C/EGY/CO/3-4وماذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر )
(CRC/C/GNB/CO/2-4وة ن ذذذذ  )ذ( اCEDAW/C/KEN/CO/7( ومدنلذذذذقر  )CRC/C/15/Add.218  )

  (46)(CEDAW/C/KOR/CO/7وااودي  ةوديا )
أن ةذذذذذب  او تاذذذذذاف اود  ذذذذذ  وعوضذذذذ مل وول خمتا ذذذذذ  إل دووو ذذذذذا عن لذذذذذدياا لذذذذوامن الذذذذذ -26

واصنام   ون  ا من الاوامن ا وادي  لااط ض ايا اادةذ  تذزويأل األل ذال والذزواك الق ذر   ومذن 
اوتماق االزواك الق ر  )احلماي  اود   ( إل اومال  اوت دل الذذ   2227عمثا  ذل   ا ون عام 

اعدل ال ذذ ايا إل رذذال ُعقذذد يذذنم عاذذ  ةذذب   ا تاذذاف مذذدا ممذذ  ونذذمل الذذزواك الق ذذر  وم ذذ
الزواك  من خ ل لالداد عمر محاي  من الزواك الق ر   و د تلذم  األوامذر مذن  ذذا القب ذ  منذمل 

اطاذف  الذداد  عخذ شخم لع اخلادك  عو األمر اإعاوتجمل لع اومال  اوت دل  وولن عن يتقدم
نظذذذر ااذذذدان وت  (47)عمذذذر محايذذذ  ع  شذذذخم ممذذذر  لاخطذذذر عو شذذذخم آخذذذر يتاذذذرف   ااذذذ  عنذذذجمل

عخذرو إل لالذذ ع  وا  ناذذا لتذذنم عاذ  ةذذب  ا تاذذاف  ذذدول إل رذاور تذذزويأل األل ذذال والذذزواك 
  (48)اوبلر والزواك الق ر 

مذا عاذذ  اً مذذن يُذرن  شخاذ جنام ذ  عاذ ت ذر  عقواذ  ةمذا ةذنمل ااذدان عديذدل  ذذوا    -27
فرايذذر        إل شذذبا /وعاذذ  ةذذب   اوثذذال وون ةذذن الثامنذذ  علذذرل اً عشخاالذذمذذن يذذزو ك الذذزواك عو 
  اعتمذد الروذان األةذجايل  ذذا ون الذر   الذذ  يمذجف اذذأن  الذزواك الق ذر  شذل  خطذذ  2213

ومبوجذف  ذذا   (49)من عشذلال اوةذتغ ل وجروذ  مذن اصذرام   شذأ جمل شذأن اادةذ  شذب ا  اذالر  
  عو ا ذذبمل القذذا ون  يما َذذف عاذذ  جذذرام  الذذزواك الق ذذر  امقواذذ   اذذوو اال ذذ ن ألداذذمل ةذذنوار

__________ 

 دو اصماودي  المرا   ال ودي   (45)
لمذذا إل  اعذذدل ا ا ذذار اهل ئذذار التما ديذذ  عو  www.ohchr.org ولذذن اولذذ ع عاذذ  التوالذذ ار إل اوو ذذمل التذذايله (46)

 إل اوو م  اللبل   اخلاال  االا نت  

يرلندا اللمال    و ذد علبتذمل عوامذر احلمايذ  فامذداها إل احلذاور الذيت يواجذجمل عظم  و دو اومال  اوت دل لريطا  ا الم (47)
إل مايذذ  اذذأن يُنقذذ  مذذن الوويذذ  الق ذذام   لاممالذذ  يذذدف تزوجيذذجمل  ويذذدوم عذذاول عمذذر احلاً وشذذ لاً ف اذذا الط ذذ  خطذذر 

 عجذذ  لاذذف ذذاطار مذذن ال ووذذنن  ذذذا الو ذذملوذذدل ةذذبم  عيذذام    اد   ا  ذذ  عيذذام  مذذمل لملا  ذذ  متديذذدو طذذرالذذ  ال
 جامم  ةاوف وياز  ديح  - دو دوف نافااً عي  رومثال ذل  لالداد عمر دعاي   وا ظ  علول ألج  احلماي 

 ةوي را ودو  ولندا  دو (48)
  3دو عةجال ا  ص   (49)

http://uhri.ohchr.org/document/index/6df04df4-efc5-46f5-abce-3ebe13cc06b1
http://uhri.ohchr.org/document/index/43886d7d-0e54-4aea-af8b-aa1d21cfeb81
http://uhri.ohchr.org/document/index/d261207e-1612-48e3-849a-50d22e741d70
http://www.ohchr.org/
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رو  ملدول  و ذد تلذون جروذ  مذا ملذدول إل عذدل ظذروف  مناذا عنذدما عندما تلون اصةنوار 
ةذذذذن   وتنطبذذذذذق جروذذذذ  الذذذذذزواك الق ذذذذر  عاذذذذذ  ع  شذذذذخم مذذذذذن  18تلذذذذون ال ذذذذ    وون ةذذذذذن 

دود إل عقد زواك   ر   مبن ف ا  األةر عو األالد ا  عو منظمو ي طامون ااألشخاص الذين 
ل ذنم  عاذ  عن  ا اصنذامي ا وهنذاً عذدا  ذان عي ذ لملعذدَّ  ون مبراةذ   الذزواك  و ذداألعرا  عو القامم
  وداك جاديذذ  اروا  ذذ لجذذرا ار  نذذاك وإل اومالذذ  اوت ذذدل   جروذذ  جنام ذذ  يُمذذد  الذذزواك الق ذذر  

  (50)شخم عا  الزواكإجباد ا تتماق دول جنام   جرو  

 السياسات وخطط العمل وآليات التنسيق -با  

عذن اصاذذوو اوبذولذ  لتمزيذذز التن ذذ ق عاذ  الاذذم د الذولا اذذ  اهل ئذذار  دوووعذذدل  ااغذملع -28
وضمل خطذط  ا دام    وعناحللوم   ومنظمار اجملتممل اودا ووةاور األم  اوت دل واللرةا  

الذذ  اذذدع  لهنذذا  تذزويأل األل ذال إل لل وا ذذا  ذالف  ومذن عمثاذ  ذلذذ   عمذ  متمذدول التخااذذار
  ويرمي الت الف لع تن  ذ اةذجات     ملذجة  وضذمتاا اتوج جمل من وزادل شؤون اورعلاً مؤخر  عماجمل

 ال اعاذذذ  اذذذارن  ذذذا مذذذن اصاءذذذ  ومنظمذذذار اجملتمذذذمل اوذذذدا  و اصاذذذار او احللومذذذ  الذذذراة  مذذذمل
 األل ذذذذذذذذال تذذذذذذذذزويألو األ ثويذذذذذذذذ  ملاف ذذذذذذذذ  تلذذذذذذذذويجمل/اج األع ذذذذذذذذا  التناةذذذذذذذذا    مذذذذذذذذن عجذذذذذذذذ دام ذذذذذذذذ  ا 

-2213)مح  اورا قذار لاو اي  من اوةجات     الولن   تماجل إل ة ال ون  و   (51)ا واختطاف
اصاذار عذن عذدو ةبذ  مذن  ف ذ ً  متمذدول وزاداروتلادك ف اا  أل األل الم أل  تزوي( 2218
الذذأن  عداذذمل خطذذط لاممذذ النذذرويأل و  ذذذر   (52)تغ ذذ ال ت ذذريمل وتذذ ل اواذذا   مذذن عجذذ  الذذارب 

   ف ذذ ً األزمذذارعنذذد ولذةذذا  الذذوعي وتذذوف  او ذذاةن غ ذذ ار التلذذريم   غطذذي التتالذذزواك الق ذذر   
وعفذاور   (53)اوماومار الأن الزواك الق ر لام اعدل إل احلاول عا   ولا  ات يخط عن 

إل شل  صان ت   وذل    اة  التن  ق عا  الام د احملاي  عدو وول خمتا   اأهنا زاور من 
  (54)ظمار اجملتممل اودااثا  عن احللوم  احملا   ومن

 الزعما  الدينيين والتقليديين ومقدمي الخدماتمشاركة  -ايم 

ت ذذذمنمل الذذذرووو الذذذوادول عمثاذذذ  عاذذذ  الطريقذذذ  الذذذيت ُعذذذز ز يذذذا التن  ذذذذ ال مذذذال لا  اةذذذار  -29
  وعاذذذ  ةذذذب   اوثذذذال  عفذذذاور دين  والذذذتقا ذذذدي  ال زعمذذذا الشذذذراةار مذذذمل ا  ذذذ  ل امذذذ  واخلطذذذط 

امذذذد عن إل عذذذدو رذذذاور تذذذزويأل األل ذذذال اً ال ت ذذذار إل مذذذ و  اذذذأن  نذذذاك تراجمذذذ شذذذبل  متلذذذ 

__________ 

 دو اومال  اوت دل  (51)
  /ethiopia.unfpa.org/2013/10/24/8249/ethiopia_launches_alliance_to_end_child_marriage ا ظر (51)

 دو ال و    ف  (52)
 دو الاا ف األمحر ألوةاو  (53)

 دو ةندا  (54)

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mouatta/Local%20Settings/Boyes/Local%20Settings/Temp/notes2ADE62/ethiopia.unfpa.org/2013/10/24/8249/ethiopia_launches_alliance_to_end_child_marriage/
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اااذذا  عاذ  وضذذمل اةذذجات   ار ونذمل اادةذذ  تذذزويأل الزعمذذا  الذدين   و شذ ممل ف اذذا محاذذ   ظمذمل 
اومادةذذذ    ذذذذ  مراةذذذ    ظذذذر ذ  احلماذذذ  عالذذذدد زعمذذذا   با ذذذون وتقا ذذذديون هلذذذو ت  ذذذ   األل ذذذال 

الذدين    زعمذا لشراك العوو إل ل دو    ا  و   (55)إل منالق عخرو  هلا وجير  وضمل مراة   االا
  م اديذ ومادة  يُطاق عا اا اةذ   ما و  تراجمللع إل مح ر وةامط ا ع م  زعما  القروو 

مرو  عو ال إل رال ن    نعا  الزواك عو إل رال عدم موافق  آاامان  ت ار ال و ي اختطاف
را  اوةذذذج ا  اصن ذذذي وختطذذذاف ال ت ذذذار ألنذذذم الذذذل  متزايذذذد مار ذذذا  و ذذذد ااتذذذمل ت ذذذتخد

  (56)واوجتاد
اولذذذادة   عاذذذ الذذذدع  لان ذذذا  وال ت ذذذار اوتزوجذذذار الذذذيت تقذذذدم رامأل احللوم ذذذ  وترةذذذز الذذذ -32

لقذذذذا ون واوذذذذوظ   إ  ذذذذاذ ااوذذذذوظ   اولا ذذذذ  ااوباشذذذذرل لامددةذذذذ  والمذذذذاما  إل  ذذذذال الاذذذذ   و 
  (57)تزويأللا ت ار اومرضار خلطر ال  مال جتماع    واولادة  الاو ممالالق ام   وال

 هنالفتيات والنسا  وتموينتعليم  -داو 

احلاج  اواة  لع ضمان متل  الن ا  وال ت ار  ن اوواض مل اولجة  ا  الرووو الوادولم -31
ونذذذمل تذذذداا  ال ا عف ذذذ ااعتباد ذذالتماذذذ   ولملا  ذذ  الوالذذذول لع اوذذذوادو  مناذذذا ااذذذ  عمذذودخذذذ ل مذذن 

  عا  ءو ةام ا   ا     لن ا  وال ت ارارقو  األل ال ولعمال تزويأل 
الدع  اوايل اوباشر لألةر واألوال ا  من عج  تل  مل تقدمي وباودار اوذةودل وتلم  ا -32

داد  ااو ال ت ار الت ا زياول ممدل من عج  جاوو  ذلوا؛ (58)ال ت ار عا  مواالا  تما مان
تقذدمي و  ولت ذا  ال ت ذار مذن جديذد ااوددةذ ممدل الددجار ال زم  مث  خ    ف اا ماناقاو 

 والتذذذدديف اواذذذا وتطذذذوير اواذذذادارالنظذذذامي التماذذذ   نذذذ  ووضذذذمل اذذذرامأل تذذذوفر  ن؛وداةذذذ   هلذذذمذذذنن 
عهنذا تذدع  متلذ  اً ااذدان عي ذوعوض مل عدل   (59)لل ف الم   وتما   ماادار احل اال زم  ل
  ت ذذذذاروال  األل ذذذذال تذذذذزويأل ت ذذذذتادف ال ت ذذذذار اومرضذذذذار خلطذذذذر مذذذذن خذذذذ ل اذذذذرامألال ت ذذذذار 
  اوتزوجار

ماذذر  الذذذ  إل   لشذذرا  ه ار ذذامأل اوبذذاودار اوذذذةودل ععذذ   مذذا ياذذيعاذذ  مثاذذ  األومذذن  -33
  مبذن فذ ان الاذوايت ُعجذرن عاذ  تذرك اوددةذ  عنذدما تذزوجن الدداةذ اونقطمار عن يا ئ ال ت ار 

__________ 

 عرامح إل زامب ا  و فت ار عرامح إل الوويار اوت دل ودو  الف و فت ار دو  الف (55)
  16دو األما    ص   (56)
  /ethiopia.unfpa.org/2013/10/24/8249/ethiopia_launches_alliance_to_end_child_marriage ا ظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر (57)

 ل  ال ت ار إل م و  دووو ال و    ف والاا ف األمحر ألوةاو وةندا وشبل  متاً وا ظر عي 
 دو ال و    ف  (58)
 اللام ون  -   ودو منظم  اللباب األفريقي11دو مؤة   ديد لل نمل  ص   (59)
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مل وإل اللام ون  و م  ؛ (60)ن من جديد االنظام اوددةي الرة ماار  للي يات قعو عالب ن ع
احللومذذ   الذذيت تممذذ  الذذراة  مذذمل منظمذذار اجملتمذذمل اوذذدا  عاذذ  لعذذ ن مذذمل  اذذح األممذذ  الذذأن 

 8 وإل ترة ا  اعتمدر احللوم  تلريمار متدو فجل التما   ا لزامي مذن؛ (61)ع    تما   ال ت ار
وإل عوا  ذذا جيذذر  متلذذ  ال ذذ ايا ال ما ذذ  عو احملتماذذ  ومادةذذ  تذذزويأل ؛ (62)ةذذن  12ةذذنوار لع 

األل ال والزواك اوبلر والزواك الق ر  من خذ ل تذوف  فذرص تما م ذ  وما نذ  متلذن ا  مذن محايذ  
وإل     يا  تلم  الرامأل ؛ (63)الل  عف    ومن لاف او اعدل ع   ا  من الزواك الق ر 

وداةذذ   و ذذوي ر  قديذذ  ملذذرول  والتملذذ  او تاذذاو   اوتماقذذ  اذذالزواك اوبلذذر من ذذاً احللوم ذذ  
  (64)وتمبئ  اجملتممار احملا  

و د ةاطمل عدل دووو ال و  عا  ة     تمبئ  اونظمار الن ام    ذةذا  الذوعي الذأن  -34
يوجذد إل ةنذدا  ذالف  اادة  تزويأل األل ال والزواك اوبلر والزواك الق ر   وعا  ةذب   اوثذال 

وتنلذذر ال و   ذذ ف   (65)ع ذذواً  82امسذذجمل  شذذبل  وةذذاور ملاف ذذ  الذذزواك الق ذذر   وي ذذ   رااذذ  
التلنولوج ا الذل  متزايذد ةوةذ ا   شذراك اورا قذار واوذرا ق  للذي ياذب وا عناالذر لاتغ ذ  إل 

الرةذذذذام   U-report تممذذذذااه  احملا ذذذذ  وإل ووهلذذذذ   ف ذذذذي عوننذذذذدا  اةذذذذتخدممل ار  ذذذذ  ال و   ذذذذ ف 
الذذذذولا الذذذذأن تذذذذزويأل األل ذذذذال ومحذذذذ   عاذذذذ  الاذذذذم د الناذذذذ   واهلواتذذذذف النقالذذذذ  لت   ذذذذز النقذذذذا 

  (66)ال ت ار احلوام  الاوايت يُطاف منان ترك اوددة م أل   وو ة ما  اورا قار

 إذكا  الوعي -ها  

اك اوبلذذذر والذذذزو  األل ذذذال اأضذذذراد اادةذذذ  تذذذزويأل لذةذذذا  الذذذوعيعن عوضذذذ مل عذذذدل دووو  -31
اقواعذذذذد الذذذذجويأل ل  إل ا ي ذذذذمذذذذا اً نالبذذذذالرجذذذذال وال ت ذذذذان  توع ذذذذ   والذذذذزواك الق ذذذذر   مبذذذذا إل ذلذذذذ 

بم  ولاتاد  لذتأخ  ةن الزواك  ل جاوومن  ت ار وعةر ن ما تبذلجمل الاوجتماع   اليت تدع  
 وعذذ جذذمل لشذذادار عاذذ  تراامذذ  الباذذدان تبذذد  القواعذذد اوجتماع ذذ  األةاةذذ   واووا ذذف ال رويذذ   

اذذو تا زيذذوا  امذذد عاذذ  ةذذب   اوثذذال عامذذ   ف ذذي وويذذ  داجاةذذتان اهلنديذذ   اجملتمذذمل اومادةذذ  إل 
لذةذذا  امذذد ارذذاذ تذذداا  عخذذرو عاذذ  م ذذتوو اجملتمذذمل احملاذذي مذذن عجذذ   ا ذذ  و ألعذذرا   تممذذار 

__________ 

  7  ص  عرامح إل الوويار اوت دل و فت ار  الفدو  (61)

  14  ص  اللومنولوعما   دو  (61)

اار ذذذ  واوجتذذذاد يذذذ  ألنذذذرا  دو اللذذذبل  الدول ذذذ  لاق ذذذا  عاذذذ  اةذذذتغ ل األل ذذذال إل البغذذذا  وإل ل تذذذاك اوذذذواو ا  (62)
  وولذذن اولذذ ع عاذذ  عمثاذذ  م اذذا  لاذذرامأل التما م ذذ  ونظمذذار اجملتمذذمل اوذذدا إل دو  ذذذ  16جن ذذ    ص  

 اللبل  
  2دو عوا  ا  ص   (63)
دو اللذذذبل  الدول ذذذ  لاق ذذذا  عاذذذ  اةذذذتغ ل األل ذذذال إل البغذذذا  وإل ل تذذذاك اوذذذواو ا اار ذذذ  واوجتذذذاد يذذذ  ألنذذذرا   (64)

    21  جن     ص
 دو مرةز عو تاديو لاملودل القا و    الأن جنوب آة ا  (65)
  6دو ال و    ف  ص   (66)
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ا  اصمذذاعي اإهنذذ ل  ععاذذن عذذدو مذذن القذذرو عذذن التزامذذجملاألل ذذاتذذزويأل القذذا ون الذذذ  جيذذرم ا الذذوعي
  (67)لتماةاراألل ال من خ ل التو  مل عا  اتزويأل  اادة 

وتممذذذ  عذذذدل وول إل  ذذذال لذةذذذا  الذذذوعي االتمذذذاون مذذذمل القذذذامم  مبراةذذذ   الذذذزواك الذذذديا  -36
المنف اونذذزيل  ووةذذاور اذذ واخلذذدمار اومن ذذ   اواذذاجرينوذذوادو القا و  ذذ  ومراةذذز واوذذدا  ومراةذذز ا

اجملتممذذذذذار احملا ذذذذذ   والن ذذذذذا   وال ت ذذذذذار وال ت ذذذذذان مذذذذذن ال ئذذذذذار  زعمذذذذذا األةذذذذذر و الط ذذذذذ   و  وعذذذذذ 
لذذذذراة  مذذذذمل الزعمذذذذا  التقا ذذذذدي    اعلاقذذذذمل رلومذذذذ  زامب ذذذذاعن عمثاذذذذ  ذلذذذذ  ومذذذذن   (68)ال ذذذذم   

وعلادر احلماذ  منا لذ  عامذ   األل ال   هنا  اادة  تزويألومنظمار اجملتممل اودا  محا  ولن   
 ذذدف وإل مال زيذذا     ذذذ  اومادةذذ ملذذ خار عذذدل رر عقذذف ذلذذ  رظذذو إل الت ممذذار القرويذذ  

 الل  عاا عن اوجتا  اوتنامي ءذو اادةذ  تذزويأل األل ذال الناو  ااورعل واألةرل واجملتممل زيرو 
عاذذذذذذ  الذذذذذذ   ال ت ذذذذذذار  خطذذذذذذر  ذذذذذذذ  اومادةذذذذذذ لذذذذذذريمار وعشذذذذذذاد لع عاذذذذذذ  الذذذذذذرن  مذذذذذذن وجذذذذذذوو ت

 تقذدممنظمذار اواذاجرار   و ةذ ما  منظمذار اجملتمذمل اوذداوعفاور ةنذدا اذأن   (69)الاغ ار
  ال ت ذذارزعامذذ  مواضذذ مل عخذذرو  مثذذ  الق ذذر  لع جا ذذف مماومذذار عذذن ماومذذار عذذن الذذزواك م

مذذذدم شذذذرع   و ذذذدم عذذذدو مذذذن اونظمذذذار تقذذذادير الذذذأن تنظذذذ   محذذذ ر  ذةذذذا  الذذذوعي والتثق ذذذف ا
األزمذذذار  عمذذذاةنوإل اع نذذذز إل رذذذاور ال اادةذذذ  تذذذزويأل األل ذذذال والذذذزواك اوبلذذذر والذذذزواك الق ذذذر 

  (70)ضادلآلاد ما هلذ  اومادة  من ا   ا    و 

 تدابير الحماية -واو 

اادةذذ  تذذزويأل عةذذدر دووو خمتا ذذ  ع  ذذ  ارذذاذ تذذداا  مناةذذب  مذذن عجذذ  ةذذ م  ضذذ ايا  -37
ومحذايتا   مثذ  تذوف  مذموو مؤ تذ  ماذمم  الذل   ذدو  األل ال والزواك اوبلر والزواك الق ر 

دع  ار ا اذذذا لذذذ عةذذذجال ا  مذذذن خذذ لدمار خاالذذذ  إل مذذموو ضذذذ ايا المنذذذف  وتقذذدم ولتارذذ  خذذذ

__________ 

 دو ال و    ف  (67)
 دووو عةجال ا  وةوي را  وفر  ا  وعوزال تان  (68)
  2دو ام   ة   غود وةواووبود  ص   (69)
 ”World Vision “Untying the knot: exploring early marriage in fragile Statesا ظذر عاذ  ةذب   اوثذال   (71)

-www.worldvision.org/resources.nsf/main/press :(  متذذذذذذذاع إل اوو ذذذذذذذذمل التذذذذذذذايل2213 آذاد/مذذذذذذذاد )

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) ور ذف  

إل ة ن ذذا الذذيت تمذذاا ا مذذدام ‘ عذذرامح اجملاعذذ ‘الذذندو  األمذذ  اوت ذذدل لا ذذلان   ُيطاذذق عاذذ   ذذؤو  ال ت ذذار اةذذ  
إل ةذذر  و لذذا  ول دو   ذذ ا  واهلنذذد    عدامذذ  الت ذذو امي  مذذن األمذذن الغذذذامي  وُزو جذذمل فت ذذار الذذغ ار لرجذذال

وخذذذ ل النزاعذذذار الذذذيت ولذذذ  مذذذن عجذذذ  الذذذزواك ول لذذذا  عةذذذرل  لا اذذذول عاذذذ  ا عا ذذذار الذذذيت تقذذذدماا الدةوةذذذ ا  
لزعمذذا  احلذذرب  عو  ذذدمتان ‘ زوجذذار األونذذال‘  ة ذذووان  اخُتط ذذمل فت ذذار و ُذد من  شذاداها ل ريذذا  وعوننذذدا  وال

 Marrying Tooدل لا ذذذذذذذذذذذذذذذذذلان  ذالذذذذذذذذذذذذذذذذذندو  األمذذذذذذذذذذذذذذذذذ  اوت ذذذذذذذذذذذذذذذذذاي    ذعةذذذذذذذذذذذذذذذذذر ن مقااذذذذذذذذذذذذذذذذذ  احلمذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 Young: End Child Marriage   12(  ص  2212)  ويودك  



A/HRC/26/22 

GE.14-12874 18 

 يلذذم مبذذا  الق ذذر  ضذذ ايا الذذزواك ن يلذذتبجمل إل عهنذذ  ألشذذخاص اوتذذاجر يذذ   خذذدمار الذذدع  وذذا
  (71)هل  توف  اوأوو

ذذن  ذذا ون احلمايذذ  اود  ذذ  إل اومالذذ  اوت ذذدل ال ذذ ايا وعلذذراف -38  ومثامذذا ذُةذذر ععذذ    ول 
لالثذذذذ  مذذذذن احلاذذذذول عاذذذذ  عوامذذذذر احلمايذذذذ  مذذذذن الذذذذزواك الق ذذذذر  و نذذذذاك منا لذذذذار جاديذذذذ  لت ذذذذرمي 

وشذذذرعمل    (73)وتب ذذذو ةوي ذذذرا لملا  ذذذ  لوداك عوامذذذر محايذذذ  االاذذذ   (72)ا تااةذذذار  ذذذذ  األوامذذذر
وإل   (74)لذا ةذذذذذان ينبغذذذذذي لوداك عوامذذذذذر احلمايذذذذذ  اود  ذذذذذ الذذذذذأن مذذذذذا ة ب ذذذذذ  إل ةنذذذذذدا إل وداةذذذذذ  

ذذااألل ذذال  تذذزويأل هلنذذد  ذذا ون رظذذر   ةذذنمل ا2226 عذذام ن احملذذاة  مذذن التذذدخ  عذذن لذذذ  ول 
 عقاا ذذذ  األل ذذذال  وفذذذر  جذذذزا ار عوامذذذر و ذذذف التن  ذذذذ لو ذذذف رذذذاور وشذذذ ل  لتذذذزويأل لريذذذق 

 تاذاف ا وجيذوز هلذ  التمذا  ةذب للغذا  الذزواك   التمذا لا  ايا احلذق إل ومبوجف  ذا القا ون  
  (75)لع عن يتزوك ال  ايا من جديد رتجملعةوع  مايل من الزوك/عن لريق لاف 

عن تلذون اومرضذ  لاخطذر ايذ  اللذاوو وال ذ ايا يت تُتخذ من عج  محاتداا  الوولن ل -39
عاذ  ةذب   و الق ذر   الذزواك و األل ال والزواك اوبلذر تزويأل راور إل   دل إل تمزيز او رق م 

اوتماذذذذق االلذذذذاوو    القذذذذا ون2213إل رزيران/يو  ذذذذجمل عن الروذذذذان ع ذذذذر   عةذذذذدر عةذذذذجال ا اوثذذذذال  
عذن ا جذرا ار اصنام ذ   خ ل اا وو  الااوااه للاوو ؤو  اي من هل اومرض  لاخطر  الذ 

 ذذدوو  اتاذذالوا   ال  ذديو تاذذال اال  ذديو عو الت ذذ    اوعو   ظذذ  تا زيذون الذذدامرل اوغاقذ  لريذق
  (76)وةتما   الخم م اعد عند ا وو  الااوااه ا  وااودع  عا جمل عو عفراو اصماودممل 
ن فذذذذ ا    مبذذذذاومن ذذذذ  اخلدمذذذذ  المامذذذذ  وظ يخاالذذذذ  مبذذذذتدديب ذذذذ  اذذذذرامأل وتن ذذذذذ عذذذذدل وول  -42

  اوثذال  خااذمل رلومذ  عاذ  ةذب و  ا وادل احملا ذ   موظ ذون و ا و إ  اذ القاووظ ون اولا ون ا
وتقذذدم  ذذذ  اللذذبلار اً  اونلذذأل رذذديث  را بذذ  الذذزواك الق ذذر مشذذبلار   عمذذواًو لذذدع ةوي ذذرا 

 وفرالتوج ذذجمل واوةتلذذادل ل ذذ ايا اادةذذ  تذذزويأل األل ذذال والذذزواك اوبلذذر والذذزواك الق ذذر   ةمذذا تذذ
 نذذاك إل ةنذذدا  و   (77)خذذدمار الذذدع لملا  ذذ  احلاذذول عاذذ  يت  ذذون امان ذذ  الذذذين التذذدديف ل

ومذاد  اةذتناواً لع ظذا رل والمنذف ا الزواك الق ر الأن  لللجو      تدديبخطط  تار  وودار 
ن  ذذذا مذذذن يذذذ  و بادللذذذرل  الاذذذاط المذذذن لعذذذداو اللذذذرل  اوال ذذذ  اللنديذذذ     الذذذذوو عذذذن اللذذذرف  

__________ 

  3دو عةجال ا  ص   (71)

  3  ص  ةاوف  ول ا ك ة  جزدو منظم   (72)

 Rapport du Conseil fédéral à l’intention de l’Assemblée fédérale donnant suite à laةوي ذرا  دو  (73)

motion 09.4229  

 دو ةندا  (74)
  4دو منظم  ل قاذ الط ول   ص   (75)
  2ةجال ا  ص  ع دو (76)
 دو ةوي را  (77)
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مذذن اً ورذذدل تدديب ذذ  الذذأن   ذذايا الذذزواك الق ذذر  جذذز اً وإل عةذذجال ا  تلذذل  رال ذذ (78)الوةذذاور
  (79)لاقذذامم  مبراةذذ   الذذزواك اوذذدا التذذدديف ا لزامذذي او ذذتمر ألنذذرا  التطذذوير الذذوظ  ي اوقذذدم

لامددة  والماما  إل  ذال اً تدديب اً لراة  ممل ال و    ف  ار ا ارلوم  ةاطن  عمان  وتمد 
م ذذأل  لذذم   ةو محايذذ  األةذذرل لذذأن ا   إل اجملذذاور األخذذرو ذار الاذذا ل  ذذاذ القذذا ون والمذذاما 

الأن الذزواك الق ذر    دل مباو  توج ا  رلوم  اومال  اوتو د عالددر   (80)األل ال تزويأل
المذذذذاماون إل اللذذذذرل  و ن فذذذذ ا  عفذذذذراو اخلذذذذط األمذذذذامي  مبذذذذالمذذذذاما  إل اادةذذذذار يذذذذدف   ذذذذ  

  (81)اخلدمار اوجتماع  

 التحديات وثغرات التنفيذ -اا سابع 
لقذذد ُةذذاط ال ذذو  عاذذ  عذذدو مذذن الت ذذديار ولغذذرار التن  ذذذ إل او ذذا ار اوقدمذذ  مذذن  -41
 عداو  ذا التقرير عج  ل

 147اً وف مذذا  ذذم الت ذذديار اوتماقذذ  اا لذذاد القذذا وا وتن  ذذذ القذذوا    ي ذذمن رال ذذ -42
مذذذن يرعذذذ  ةذذذن   ةذذذوا  مبوافقذذذ  عاويذذذ  عو زوج ذذذ  عو موافقذذذ   18اتذذذزويأل األل ذذذال وون ةذذذن اً ااذذذد

ومذن اذ   ذذ    (82)لاممادةار الثقاف ذ  عو القذوا   الدين ذ اً عو اإذن من احمللم  عو وفقالط    
مقاد ذذ  مذذمل ال ت ذذان  وإل ال ذذواو األعظذذ  ع ذذ   لا ت ذذار اذذالزواك إل ةذذن اً ااذذد 14الباذذدان  ي ذذمن 

وعا    (83)من احلاور  و تت ق عرلام الزواك إل النظ  القا و    اوتمدول ممل اولتزامار الدول  
ةذذن   إل  18 ذذن الذذزواك إل  ذذدو القذذا ون اوذذدا احلذذد األوىن ل ةذذب   اوثذذال  إل امذذ  احلذذاور

ذذذن القذذذا ون المذذذرإل والذذذديا عرذذذد الوالذذذدين  ونالبذذذ مذذذا يلذذذون األب  مذذذن عن يقذذذرد ال ذذذن اً رذذذ  ول 
إل عذذذدل ااذذذدان ذار  ظذذذ   ا و  ذذذ  متمذذذدول  ذذذوا   تطب ذذذق اً وتوجذذذد عي ذذذ  (84)اوناةذذذب  لذذذزواك اانتذذذجمل

__________ 

 Plan UK, 2013, “Girls’ access to andدو ةنذذدا  ول لذذ ع عاذذ  مزيذذد مذذن عمثاذذ  لذةذذا  الذذوعي  ا ظذذر  (78)

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

Adolescent Girls Programme Mid-term Evaluation Report”  
  4دو عةجال ا  ص   (79)
 دو عمان  (81)
 جامم  ةاوف وياز  ديح  - دو دوف نافااً عي  ردو اومال  اوت دل  وا ظ (81)

  2213مماذذذذد نومتذذذذاخر واو ذذذذاو الذذذذدويل لتنظذذذذ   األةذذذذرل  اً ؛ وا ظذذذذر عي ذذذذ2ا ظذذذذر دو مرةذذذذز احلقذذذذو  ا جناا ذذذذ   ص   (82)
 Background paper for the State ofا لان  اندو  األم  اوت دل لاوذةودين إل ود   اوماومار األةاة   ل

the World Populationاوتار  إل اوو مل التايله    

www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/swp2013/Background%20paper%20on%20human%20r

ights%20by%20Christina%20Zampas.pdf  
  3دو ررة   م اوال   ص   (83)

ووو مرةز الدداةار والب وف إل الق ايا الن ذام   إل ا ةذ م؛ ومنظمذ  المدالذ   يذران؛ ا ظر عا  ةب   اوثال د  (84)
 ومنظم  ل قاذ الط ول  
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احلذذد األوىن ل ذذن  ُ ذذدَّوعخذذرو  إل ااذذدان و   (85)خمتا ذذ  لاذذزواك عاذذ  لوامذذف وين ذذ  خمتا ذذ اً ععمذذاد 
  (86)احلم  ةن الباو  عو ةن الرضا اصن ي  عو وعالزواك عا  عةا  ةن او ؤول   اصنام    

الت ذذذديار األخذذذرو اذذذالقوا   الذذذيت تم ذذذي اوغتاذذذف مذذذن المقواذذذ  لذا تذذذزوك  يتماذذذق عرذذذدو  -43
وتماق  ااونتااب عو القوا   ا اةتخدامإل ام  الظروف   د يلون من اوملن و   (87)ض  تجمل

إل  ع ذذجمل لواألل ذذال؛  اومرضذذار ومادةذذ  تذذزويألو ذذاعدل ال ت ذذار ر اوعتذذدا  اصن ذذي عاذذ  القا ذذ
  (88)مرتلف اصرو   و الزوكيلون ينم القا ون عا  اةتثنا  عندما   المديد من البادان

بلذذر والذزواك الق ذذر  مادةذ  تذزويأل األل ذذال والذزواك اومذا تذذرو األرلذام اوتماقذذ  مباً ونالبذ -44
األرلذذذام  لمثذذذود عاذذذ فماذذذ  ةذذذب   اوثذذذال  إل ماذذذر ولذذذن ااً  إل  ذذذوا   خمتا ذذذ  ومت ذذذادا  عر ا ذذذ

ود  ذذذ   و ذذذا ون ارذذذوال األ ذذذا ون الط ذذذ   و ذذذا ون المقواذذذار  و ذذذا ون  ذ  اومادةذذذ  إلاوتماقذذذ  يذذذ
إل     يا  و  (89)لت ر اوتماق ات رمي ا 2211لمام  11واورةوم د     ملاف   اوجتاد االبلر

للنذجمل يت ذمن  مذن عجذ  الذزواكةذن  مذن الممذر  18وجوب ااذو    ا ون رقو  الط   عا ينم 
  (90)ذ  الاا  احلل  الدةتود خت فار ممل   واالث      لازواك إل ةن ع ام  اوةتثنا ار

ار  ذول فإن  ناك إل الغالذف  عقبذممل اوماي  الدول     التلريمارتوافق عندما تورى  -41
ذةذر الذندو  األمذ  اوت ذدل وون تن  ذ القذا ون ا مال ذ  ا ذبف وجذوو ظذروف وف نذ  مناذا  مثامذا 

اةذتمراد التقال ذد و   ا   ذا    ل ت ذاراوعدم محاي  رقذو    صن   عدم او اوال ا  ا لا لان 
ولع   (91) او تاذذذاو وا ذذذمل ال  ذذذول األزمذذذار ا   ذذذا     و و لذذذزواك اوبلذذذر  وال قذذذر  الذذذيت تلذذذ مل ا

واااذذذذا  واألةذذذذر وظ   الذذذذوعي اذذذذ  اوذذذذ و اذذذذ اومتقذذذذدار الثقاف ذذذذ  الراةذذذذخ   جا ذذذذف ذلذذذذ   فذذذذإن 

__________ 

الذذذذذذذذذذذأن لةذذذذذذذذذذذرام    عاذذذذذذذذذذذ  التم  ذذذذذذذذذذذز ضذذذذذذذذذذذد اوذذذذذذذذذذذرعلا ظذذذذذذذذذذذر او رظذذذذذذذذذذذار اخلتام ذذذذذذذذذذذ  لا نذذذذذذذذذذذ  اومن ذذذذذذذذذذذ  االق ذذذذذذذذذذذا   (85)
(CEDAW/C/ISR/CO/5(  وتقريذر الدولذ  الطذذرف ة ن ذا لع  ذذ  الا نذذ )CEDAW/C/KEN/7  ؛ وتقريذر الدولذذ)

  (CRC/C/83/Add.12ترين داو وتواانو لا ن  رقو  الط   )الطرف 
-CRC/C/SLV/Q/3) الذذذأن ال ذذذا اوودلا نذذذ  رقذذذو  الط ذذذ  ا ظذذذر  عاذذذ  ةذذذب   اوثذذذال  او رظذذذار اخلتام ذذذ   (86)

4/Add.1  )( ولديجياCRC/C/ERI/3( ونوات ماو  )CRC/C/GTM/3-4)  

 Protecting the girl child: using the law to help end child, early and forced“منظمذ  او ذاوال اان   (87)

marriage and related human rights violations”  متاع إل اوو مل التايله 

 www.equalitynow.org/sites/default/files/Protecting_the_Girl_Child_Annex_v3.pdf  

 اورجمل    جمل  (88)

 دو مار  (89)

اً عا  عن  اورعل تُمتر  د ااغذمل ةذن الن ذأل عنذد زواجاذا؛ وا ظذر عي ذ( من الدةتود الن     4)29تنم اواول  (91)
 ( CRC/C/NGA/CO/3-4صن  رقو  الط    او رظار اخلتام   )

 -عذرامح  و فت ذار   ذ  زامب ذا؛ و ذالف -عرامح  و فت ار  الفالرووو الوادول من ةب   اوثال ا ظر عا   (91)
؛ ةزاف  ذذجمل اذذا  و مذذن عجذذ  الاذذ   ورقذذو  ا   ذذان  - فرا  ذذوا الق ذذ  الن  ذذ  ؛ ومنظمذذ  ل قذذاذ الط ولذذ ؛ ومرةذذز
 Marrying Too Youngالذذندو  األمذذ  اوت ذذدل لا ذذلان    و ومؤة ذذ  ديذذد لل نذذمل؛ ومنتذذدو ةرامذذ  األل ذذال

  12(  ص  72)ا ظر احلاش   

http://www.equalitynow.org/sites/default/files/Protecting_the_Girl_Child_Annex_v3.pdf
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الذزواك اوبلذر والذزواك الق ذر  و األل ذال  ونمل اادة  تزويأل ةن تلريمارودا   اللامن  ةبابااأل
  (92)ريمارتطب ق التلعر ا  لع ما تؤو  اً نالب   ذ  اومادة  اوجتب  عا  واالاد ال ادل

ال ذ ايا  يثذا اجملتمذمل اوذدا لع عن جتذرمي الذزواك اوبلذر  ذد منظمذار  و د عشادر عذدل -46
ةذذ ما    وا فاذذاع عذذن وضذذما ن عذذ   موعذذار اواذذاجرين عو األ ا ذارمذذن ال ذذ ايا وو ةذ ما 

وعةذدر  ذذ  اونظمذار   (93)ا ةذ نو اً جنام ذ م رقذ  عفذراو األةذرللذا ةان ذل   د يذؤو  لع 
 احلاج  لع ا جان ا ال رار القا و    جباوو لذةا  الوعي اليت ت تادف األةر واصماعار 

واعتُذذر عذذدم ت ذذ    رذذاور الذذزواك واووال ذذد الذذل  منا ذذي  ذذاا وللزامذذي إل ةذذ    -47
عقبت  دم  ذ ت  عمذام تن  ذذ  (94)دمسي وعدم ت     راور الزواك المرإل والديا الل  للزامي

  (95)محاي  الط   القامم تلريمار 
(96)جمل جيذذوز لاطذذال عو للغذذا  عو ف ذذ  الذذزواك الذذذ  يمقذذد اذذا ةرا وعفذذاور عذذدل وول اأ ذذ -48

  
األل ذذال والذذزواك اوبلذذر  اادةذذ  تذذزويألعن لع تقذذادير منظمذذار اجملتمذذمل اوذذدا  تلذذ ومذذمل ذلذذ   

 ذول وون اةذت اواه  مذن  عما  عوامق  ا و    و   يواجاون إل المديد من البادانوالزواك الق ر  
الق ذذذوو اواذذذ  احملذذذدول لتقذذذدمي التماةذذذار ا لغذذذا   و  احلذذذواجزمذذذن تاذذذ  و ا جذذذرا ار التاذذذ       

تقذذذذدم للذذذذي    االذذذذراً لذا مذذذذا ةا ذذذذمل اذذذذدع  شذذذذخم اذذذذالغ ال تذذذذال  ظذذذذ    عنشذذذذر  و   او تاذذذذاوي 
ةذذذذب  عاذذذذ   لقذذذذوا   الذذذذيت و تذذذذنم لوتاقذذذذي اعذذذذن ذلذذذذ   والذذذذل  عذذذذام   وف ذذذذ ً   (97)التماةذذذذاً 

عا    إل اومال  اوت دلو  او تااف اود    المف  عا  عاتق ال تال    اا لطاف للغا  الزواك 
عو  لاطذذال الذذزواكللغذذا  اوااذذ  احملذذدول لتقذذدمي التماةذذار   ذذدا ار مذذن عجذذ علاقذذمل ةذذب   اوثذذال  

ن إل ةذن يتزوجو   ايا ال  ألن المديد من الق ر محاي  ض ايا الزواك   ذ  اواا  يدفمتديد 
يمذذذا عن  اذذذاإل ال ذذنوار األوع مذذذن الذذزواك   تنقاذذذا  الثقذذ  ل عذذذجا  عاذذ  وضذذذما   مبلذذرل و

  (98)التماةا  لإللغا  ة  قط االتقاوم
__________ 

  ص  و؛ وعما ذذ  اللومنولذذ1  ص  ؛ ومنظمذذ  ةذذاوف  ذذول اذذ ك ة  ذذجز14  ص  دووو مؤة ذذ  ديذذد لل نذذمل (92)
12  

ةذذاوف  ذذول منظمذذ  عخذذرو )دو منظمذذ   33  وعيذذداها علذذادر  ذذذ  او ذذأل  منظمذذ  ةذذاوف  ذذول اذذ ك ة  ذذجز (93)
  (7ا ك  ص  

 الأن اوت وا ا و  ن زةتان  عا  التم  ز ضد اورعللا ن  اومن   االق ا  ا ظر او رظار اخلتام    (94)

  تذذذدع  منظمذذذ  اخلطذذذ  الدول ذذذ  ل لذذذا   ظذذذام لللذذذجوا لت ذذذ    الذذذوووار إل 4منظمذذذ  اخلطذذذ  الدول ذذذ   ص  دو  (95)
 عند زواجاا  فتال ةن تزوير ل  و اوالت عف اتوادي  انغ وي   يدف منمل 

مذن الطذ    الذزواك اذدوً  للغذا ض ايا الزواك الق ر  خ اد التما  لدو عا  ةب   اوثال  إل اومال  اوت دل   (96)
اً اذح او ذاو  ار ا ذوإل ةوي ذرا  علاذق اجمل ( 1 ص   ديذح - دوف نافا دو) اوال  ع   لغا ا  و جاناً  ظر 

ألشذخاص الذذذين اوتذداا  حلمايذذ  تذداا  و ام ذذ  لاذاط الن ذا  وال ت ذذار  الق ذر  يلذذم  ولاف ذ  الذذزواك اً ا اويذ
  2217و 2213إل ال جل ما ا  عامي زو جوا اا ةرا   وة مم   ذا الر امأل 

  2دو مرةز احلقو  ا جناا    ص   (97)
 دو منظم  او اوال اان  (98)
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ضذذمان التمويذذ  اوناةذذف لامنظمذذار الذذيت تذذوفر اوذذموو اً عي ذذاوطرورذذ  الت ذذديار مذذن و  -49
منظمذذ   م ذذاعدل الق ذذر   فقذذد عفذذاور تذذزويأل األل ذذال والذذزواك اوبلذذر والذذزواك  ل ذذ ايا اادةذذ 

اوذذذرعل   و ذذذي مذذذن منظمذذذار اجملتمذذذمل اوذذذدا اووجذذذوول إل اومالذذذ  اوت ذذذدل  تقذذذدم اوذذذأوو ل ذذذ ايا 
لمذدم وجذوو عمذذاةن مذن الن ذا  اً ةبذ  اً  عذدواً المنذف اونذزيل  مبذا ف ذجمل الذزواك الق ذر   اأهنذا تذذرو يوم ذ

  (99)لدياا
إل  اً ةبذ  اً   ذدييلذل  عاذ  التماذ   اص ذد ن راوهلزال  ماي  ال ت ار  ماف ما يتماق حبو  -12

يتماذذق  ف مذذااً  امذذاً تقذذدم ر ذذد عرذذرز وعاذذ  الذذرن  مذذن عن رلومذذار خمتا ذذ   المديذذد مذذن الباذذدان 
فذذإن األ ذذداف ا دام ذذ  لألل  ذذ   ا اوتماقذذ  امألر الذذرص احلاذذول عاذذ  التماذذ   إل للذذاد ت  ذذ  فذذا
ل   ذاوا إل اااذا  ي ذتند لل اذا ماي  اوجتماع   الراةذخ  الذيت اهل لا   واونا     مث  اولمقبار ا

عاذ   اللبذ ل والق ذوو   انذااهتما   ةتثماد إل عا  اوتما   عاناما  عناف األر ان اوةتثماد إل 
وتذرو   (100)من اللباب  وو ة ما ال ت ار  و يزالون خادك اوددةذ اً ةب  اً  ما عن عدو  تاووادو

اطاذف الناشذئ عذن زيذاول  ل ةذت اا  لعن عدو اوداد  و اد  عن يت ذاوز ال ذمف  رلوم  لل وا ا
  (101)اواضذذ   ال ذذنوار اخلمذذح علذذرل ةبذذ ل إل ممذذدور اولت ذذا  ااوذذداد  اواتدام ذذ  خذذ ل

قذذوا   الذذيت متنذذمل ال ت ذذار احلوامذذ  مذذن اولت ذذا  ااوذذداد   ةمذذا  ذذو احلذذال إل اذذااوا ن ن ذذا وتمذذا ال
  (102)الذذدل  عاذذ  التماذذ    ذذد تقذذوَّ  راذذول األل ذذال اوتذذزوج عن فذذرصزياند  اصديذذدل  وةذذوا

 م أل  مث ل لاقاق اً وتظ  جوول التما   عي 
اوجتمذاعي الذذ  الذيت مذا زالذمل مطرورذ  عي ذاً اةذتمراد وجذوو ال ذغط الت ذديار ن وم -11
  رذاور احلمذ  خذادك وةذ ا  لت ذاو اادة  تزويأل األل ال والزواك اوبلذر والذزواك الق ذر يمتر 

و ذد عااذغ عذدو  ا ذ  مذن الذرووو   (103) طا  الزواك واحل ا  عا  ال مم  إل راور اونتااب
 اورعل اصن    االمنف اصن ي ور ال الوالم  اورتبط  الوادول عن اصاوو الرام   لع مماص  

 االستنتااات والتوصيات -اا ثامن 
اعتمززاد  مجززاو زاو هنززات تحززديات كزيززرة فززيال تززعلززى الززرنم مززن التقززدم المحززر    -12

العامزة و معالجزة العوامزل األساسزية الراميزة إلزى السياسات واالستراتيجيات و  وتنفيذ القوانين
مزن اختيزارهنو وفزي ر ا  و تززور بز مزن ال نسزا األ فزاو وتمنزة ال تززويطالتي تسمح باستمرار 

__________ 

 ديح  -دوف نافا دو (99)

 دو منظم  اخلط  الدول    (111)

(111) Ethiopia Welfare and Monitoring Survey, 2011  

  11و اوال اان  ص  دو منظم  ا (112)
ذذان عذذن عزواجاذذن اوذذرتقب   (113) عفذذاور منظمذذ  ل قذذاذ الط ولذذ  ع ذذجمل إل   بذذال  ةا ذذمل  نذذاك رذذاور ا ت ذذاد ل ت ذذار ُفام

 ( 1)دو منظم  ل قاذ الط ول   ص  
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األ فزاو دون سزن  زويطبتزاسزتثنا ات تسزمح اا بلزد 741الوقت الحزالي تت زمن تشزريعات 
التشززريعات مززة المعززايير الدوليززة     وحتززى فززي الحززاالت التززي تتما ززى فيهززاالثامنززة عشززرة

عززدد مززن التحززديات  بسزززتوالزززوار القسززري يصززعت تنفيززذ حمززر ممارسززة تزززويط األ فززاو 
 ممارسةوالداعمة لهذه الالمواقف الثقافية  هاالتي نوقشت أعاله  بما في

األ فزاو ممارسزة تززويط من أال التصزدي بفعاليزة ل ةومنسق ة املهط ن  وال بد من  -13
السياسزات واالسزتراتيجيات الو نيززة  ت وضزة وصزى بز نالقسزريو وي  الززوار والززوار المزوزر و 

ذ بمشزززاركة اإلدارات الحووميزززة ذات الصزززلة علزززى الصزززعيدين الزززو ني والمحلزززي   وتنزززفذ ذ
 عمزززا  و الزززدذينيون ائية  والزعمزززا  ومنممزززات المجتمزززة المزززدني  بمزززا فيهزززا الجماعزززات النسززز

 المعنيززة األخززر  الجهززات  و   والمؤسسززات الو نيززة لحقززوق اإلنسززانةالمحليززالمجتمعززات 
 المشرعون والجها  الق ائيو افيه ابم  صاحزة المصلحة

سزتراتيجيات االواإلازرا ات و وينزغي أن تستر زد تزدابير السياسزة العامزة والحمايزة  -14
مزة المعزايير الدوليزة لحقزوق وأن توون مواتية للسياق  ومتما ية   الف لى الطفل مصالحب

عزيز المساواة والق ا  من اهود تزذو على نطاق أوسة لت وينزغي أن توون از اا  اإلنسانو
التعلززيم فحسززت  بززل  الحصززوو علززى لززيس فززي مجززاو  علززى التمييززز ضززد النسززا  والفتيززات

اركة السياسززية والصززحة والحصززوو والمشزز لالعمزز أخززر  منهززا مجززاالت فززي مجززاالتاا أي زز
أن خطط السياسات و وينزغي لهذه الةو جمنتالميراث واألرض والموارد الالنصيت من ى عل

 :التاليةالعامة  التركيز   حست االقت ا   مجاالتتشمل
إ ززار قززانوني و نززي يتما ززى مززة المعززايير الدوليززة لحقززوق اإلنسززان   تززوفير )أ( 

لفتيززات والفتيززان  وحمززر الزززوار اسززن القانونيززة لزززوار الو  ر ززدن السزز بشزز نبمززا فززي ذلززك 
 وحاالت الزوار؛تسجيل المواليد و القسري  
تعززديل القززوانين القائمززة مززن  بطززرق منهززالزززوار الو نيززة لموا مززة القززوانين  )ب( 

إنفززاذ القززوانين الو نيززة  لززواتي يلتمسززنالفتيززات ال الماثلززة أمززامأاززل إ الززة العقزززات القانونيززة 
إ الزززة و سززززل انتصزززان قانونيزززة؛ الحصزززوو علزززى و   األ فزززاو تززززويطمنزززة أو حمزززر بالمتعلقزززة 

صزوو ح؛ وتزوفير إموانيزة الرسزميبشزول   وار  فزل نهزا نير المعقولة إل الشروط القانونية
 لمن يخراون من عالقة  واية؛لى سزل انتصان ع

للمعزززايير اا وفقززز تعزيزززز فزززر  حصزززوو الفتيزززات علزززى تعلزززيم عزززالي الجزززودة  )ر( 
اتي و للفتيزات اللزاا مصزممة خصيصزالبزرامط إعزادة اإلدمزار  يشزملولية ذات الصلة  بما الد

تزوفير الزدعم االقتصزادي قد أثززت يجزرن على ترت المدرسة بسزت الزوار و/أو الوالدة؛ و 
 مزززنفزززي تموززين الفتيزززات فعاليتززز  وألسززرذهن  ةبالمدرسززز اللززواتي يلزززتحقن حززوافز للفتيزززاتالو 

 ؛وت خير الزوارمواصلة التعليم العالي  
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إلززى المززوارد المنتجززة   هاوصززولوفززر  تعزيززز التموززين االقتصززادي للمززرأة  )د( 
 ؛لقواعد والممارسات التمييزية في هذا الصددبطرق منها التصدي ل

ممارسززززة تزززززويط لقزززززوو الثقززززافي واالاتمززززاعي الواسززززة النطززززاق لمعالجززززة ا (ه) 
ما يترتت علزى هزذه إذكا  الوعي ب منها بوسائلأل فاو  والزوار المزور والزوار القسري  ا

فزززر  منزززابر و تزززوفير   ومزززن خزززالو لمجتمزززة ب سزززرهتولفزززة ل زززحايا و لل ضزززررالممارسزززة مزززن 
 حصززووفوائززد تزز خير الزززوار  وضززمان شزز ن المجتمعززات المحليززة واألسززر بداخززل  نقززا لل

 مززا المسززنات والزعمززا  الززدينيين و عالنسززا   إ ززرات ومززن األساسززي الفتيززات علززى التعلززيمو
 في هذه الجهود؛بشول رئيسي الرااو والفتيان إ رات المجتمعات المحلية  و 

قزززائم علزززى و  ةثقافيزززمزززن الناحيزززة المالئزززم و  عمزززرلل تثقيزززف مناسزززتتقزززديم  )و( 
الحيزززاة الجنسزززية  والصزززحة الجنسزززية واإلنجابيزززة  والمسزززاواة بزززين بشززز ن التجربزززة و زززامل 

 النسزا  والفتيزاتإدرات وضزمان   ةالحيزا لنسا  والفتيات على مهاراتاالجنسين  وتدريت 
 على المطالزة بهذه الحقوق وممارستها؛لقدرتهن   و فيما يتعلق بالزوار هنحقوقل

دعززم إنشززا   زززوات لتيسززير تزززادو المعلومززات بززين الفتيززات والشززابات  ) ( 
عزززن  ريزززق اسزززتخدام  القسزززري األ فزززاو والززززوار المزوزززر والززززوار بشززز ن ممارسزززة تززززويط 

 ا بطرق مزتورة؛ ايو تونول
الجهززززا  والعززززاملين فززززي   ن الحوززززوميينالمززززو فيتززززدريت لتنفيززززذ بززززرامط  )ح( 
إنفززاذ القززانون ونيززرهم مززن مززو في الدولززة  والمدرسززين  المززو فين المولفززين بو   الق ززائي

العزززاملين مزززة المهزززاارين والمزززو فين  خزززر  الخزززدمات األالصزززحة و والعزززاملين فزززي مجزززاو 
كيفيزززة التعزززرن علزززى   بشززز ن المعنيزززة والقطاعزززات المعنيزززين  وملتمسزززي اللجزززو   والمهنيزززين

التشزريعات المعمزوو بهزا وتزدابير  بشز نالفتيات المعرضزات للخطزر أو ال زحايا الفعليزين و 
 الوقاية والرعاية؛

الراميززة إلززى زززرامط الشززاملة للالززدعم و ماليززة المززوارد ال تززوفير مززا يوفززي مززن )ط( 
تي ر المزور والزوار القسري  بما في ذلك تلك الاأل فاو والزوا  التصدي لممارسة تزويط

جتمعزززات الشزززعوب األصزززلية مداخزززل  وتلزززك التزززي تجزززريالفتيزززات المتزوازززات  تسزززتهدن
ومنممززات  مززم المتحززدة والمنممززات اإلقليميززةوالمنززا ق الريفيززة  بالتعززاون مززة وكززاالت األ

 صاحزة المصلحة؛ الجهات المعنيةنيرها من المجتمة المدني و 
ن امة الزيانات وإارا  الزحوث ونشر الممارسات الجيزدة القائمزة تحسي )ي( 

هزا تعزيز لوسزيلة كآلثزار السياسزات والززرامط القائمزة  ين وضمان إازرا  تحليزل وتقيزيم واضزح
 وضمان فعاليتها ورصد تنفيذهاو

    
 


