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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة احلادية والعشرون

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 

  يف ذلك احلق يف التنمية واالجتماعية والثقافية، مبا 

تقرير املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة، مبا يف ذلك أسبابه               
   غولنارا شاهينيان،وعواقبه

  *عباديزواج االستالتقرير مواضيعي عن     

  موجز    
عاماً ألنشطتها وتركز تقريرها املواضيعي على مسألة       عرضاً  تقدم املقررة اخلاصة      

. أية سلطة متلك أو مجيعهـا  عليها متارسالزوجة سلعة   من  جيعل  الذي  بادي  تعزواج االس ال
اليت تشمل عدم املـساواة بـني اجلنـسني         عبادي  لزواج االست لوتبحث األسباب اجلذرية    

وتقـدم  . واألفكار املتعلقة بشرف األسرة والفقر والرتاعات واملمارسات الثقافية والدينية        
االتفاقيـة  يف  عبادي كمـا مت تعريفهـا       زواج االست ال أيضاً عرضاً موجزاً ملختلف أشكال    
 وتـسلط   ، واألعراف واملمارسات الشبيهة بـالرق     ،يقالتكميلية إلبطال الرق وجتارة الرق    

هذه أشكال رقق لزيادة توفري معلومات عنها       األضواء على ضرورة اعتبار أشكال الزواج       
وتوصي بـأن  . ي ودعم الضحاياوحتديد اإلجراءات الواجب اختاذها ملنع الزواج االستعباد 

أن تسن الـدول    وعبادي  زواج االست السألة  ملحقوق اإلنسان هنجاً أكثر مشوالً      يضع جملس   
احلمالت إلذكاء الوعي خبصوص هـذا      نظم   وتقدم الدعم إىل الضحايا وت     هنعملتشريعات  

  .الزواج وأثره السليب
  

__________ 
  .ا التقريرتأخر تقدمي هذ  *  

 
 A/HRC/21/41  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

10 July 2012 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/21/41 

GE.12-15165 2 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٣  ٨-٢  ...............................................الواليةاملنفذة يف ظل نشطة األ  - اًثاني  

  ٣  ٦-٢  .................................إىل البلدان وأنشطة املتابعةالزيارات   - ألف     
  ٤  ٨-٧  .........................................األنشطة األخرىالرسائل و  -  باء     

  ٤  ٢١-٩  .........................................................االستعباديزواج ال  - ثالثاً  
  ٨  ٤١-٢٢  ...............................االستعبادي زواجالبشأن دويل القانوين الطار اإل  - رابعاً  

  ٨  ٢٩-٢٢  ....................................لية حلقوق اإلنسانالصكوك الدو  - ألف     
  ٩  ٣٤-٣٠  ...................................الصكوك اإلقليمية حلقوق اإلنسان  -  باء     
  ١٠  ٤١-٣٥  ......................................اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان  - جيم     

  ١١  ٦٢-٤٢  .........................................االستعباديزواج للاألسباب اجلذرية   - خامساً  
  ١٢  ٤٤-٤٣  ...........................................عدم املساواة بني اجلنسني  - ألف     
  ١٢  ٤٨-٤٥  .....................................................شرف األسرة  -  باء     
  ١٣  ٥٣-٤٩  .............................................................الفقر  - جيم     
  ١٤  ٥٥-٥٤  ..........................................................الرتاعات  - دال     
  ١٤  ٦٢-٥٦  ..........................................املمارسات الثقافية والدينية  -  هاء     

  ١٦  ٧٠-٦٣  ..................................................االستعباديزواج الأشكال   - سادساً  
  ١٦  ٦٥  ........................................الزواج غري القائم على الرضا  - ألف     
  ١٧  ٦٩-٦٦  ......................................................بيع الزوجات  -  باء     
  ١٨  ٧٠  ....................................................توريث الزوجة  - جيم     

  ١٨  ٨٧-٧١  ......................................على الفتاة واملرأة االستعباديزواج الثر أ  - سابعاً  
  ١٨  ٧٤-٧٣  ....................................................االستعباد املرتيل  - ألف     
  ١٩  ٧٥  .................................................. اجلنسياالستعباد  -  باء     
  ١٩  ٨٠-٧٦  .............................................انتهاك احلق يف الصحة  - جيم     
  ٢٠  ٨٣-٨١  ..............................................انتهاك احلق يف التعليم  - دال     
  ٢١  ٨٦-٨٤  ...................ياحلق يف التحرر من العنف البدين والنفسي واجلنس  -  هاء     
  ٢١  ٨٧  ................................................احلق يف عدم التمييز  -  واو     

  ٢٢  ٩٤-٨٨  ........................................................التحديات املطروحة  - ثامناً  
  ٢٢  ٩٣-٨٨  ........................................................التشريعات  - ألف     
  ٢٣  ٩٤  .............................................ضغوط األسرة واجملتمع  -  باء     

  ٢٣  ١٠٤-٩٥  .................................................... والتوصياتتنتاجااالست  - تاسعاً  



A/HRC/21/41 

3 GE.12-15165 

 مقدمة  -أوالً  

اصرة، مبا يف ذلك أسـبابه وعواقبـه،        املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املع     تقدم    -١
يف اجلـزء  وتلخص . ١٥/٧، هذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان     غولنارا شاهينيان 

 وتبحث مـسألة    ،األنشطة اليت اضطلعت هبا منذ أن رفعت تقريرها السابق إىل اجمللس          ،  الثاين
  .ث إىل التاسع من هذا التقريرالثاليف األجزاء من  وتقدم التوصيات بشأهنا االستعباديزواج ال

  الواليةاملنفذة يف ظل نشطة األ  -ثانياً  

  الزيارات إىل البلدان وأنشطة املتابعة  -ألف  
 تـشرين   ١٧ إىل   ١٠مـن   يف الفتـرة    إىل لبنان   بزيارة رمسية   املقررة اخلاصة   قامت    -٢

 واألنشطة  السياسات والربامج واخلطط   إلجراء حوار مع احلكومة بشأن       ٢٠١١أكتوبر  /األول
وتـود أن تـشكر     ). A/HRC/21/41/Add.1انظر الوثيقة    (االستعباد املرتيل  مكافحة   الرامية إىل 

  .زيارة لبنانلاحلكومة على قبول طلبها 
وشاركت املقررة اخلاصة يف حلقيت عمل للمتابعة ركزتا على التوصيات اليت قدمتها              -٣

، شاركت يف حلقة ٢٠١٢يناير / الثاين كانون٣١ و ٣٠ففي  . قطريتنيال هازيارتي اختتاملدى  
عمل للمتابعة عقدت يف نواكشوط وأعد املشاركون خالهلا خريطة طريق لتوجيـه تنفيـذ              

 ٣٠ و ٢٩ وشاركت أيضاً يف حلقة عمل للمتابعة عقدت يف كيتو يف            .اليت قدمتها توصيات  ال
بـشأن  متها  اليت قد توصيات  ال وركز املشاركون أثناءها على وضع تنفيذ        ٢٠١٢مارس  /آذار

 يف إكوادور ووضعوا خطط عمل حمددة املدة ملتابعة مـسائل العمـل             أشكال الرق املعاصرة  
  .واسترقاق الطفل يف قطاع املناجم واالستعباد املرتيلالسخرة القسري و

مت كلتا احللقتني مبشاركة احلكومتني املعنيتني ومفوضية األمم املتحدة السامية          ونظ  -٤
 عن منظمات   نن معنيون وممثلو  ون بني املشاركني موظفون حكومي    كان م و. حلقوق اإلنسان 

وتود املقررة اخلاصة أن تشكر حكـوميت موريتانيـا         . اجملتمع املدين ووكاالت األمم املتحدة    
وإكوادور على تعاوهنما والتزامهما املتواصلني لتنفيذ التوصيات اليت قدمتـها يف تقريريهـا             

  ). على التوايلA/HRC/15/20/Add.3و A/HRC/15/20/Add.2الوثيقتان (
وترحب املقررة اخلاصة بدعويت حكوميت كازاخستان ومدغشقر إىل إجراء زيارتني            -٥

، وهـي    دعوات من البلدان األخرى اليت وجهت إليها طلبات لزيارهتا         تود تلقي و. قطريتني
  .بنغالديش وغانا ونيبال والنيجر والسودان وأوزبكستان

 دولية بشأن املمارسـات واالسـتراتيجيات       ةة يف مشاور  وشاركت املقررة اخلاص    -٦
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٢٩للقضاء على التمييز الطبقي أجريت يف كامتاندو مـن           اجليدة
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 ةداليت املشاور الالشبكة الدولية للتضامن مع     ونظمت  . ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ١ إىل
ة املعنية بالرفاه االجتماعي للـداليت      نيبال الوطني بالتعاون مع منظمة داليت النسوية ومنظمة       

تعزيـز   هـو    ةوكان الغرض من املـشاور    . داليت غري احلكومية ومؤسسة ساماتا    ومؤسسة  
شاطرة املمارسات واالستراتيجيات اجليـدة   ملواملؤسسات  والدوائر  املشاركة فيما بني البلدان     
سية ويسرت أيـضاً عقـد   رئيالتحدثة املاملقررة اخلاصة  كانت  و. للقضاء على التمييز الطبقي   

  . والتمييز يف جمال االستخدامالقسري والسخرةمبسائل العمل معين اجتماع لفريق عامل 

  الرسائل واألنشطة األخرى  -باء  
املقررة اخلاصة مع غريها من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة   وجهت    -٧

د ولبنان وباكستان وتايلند واململكة     واليتها إىل اهلن  تسبب القلق ل  مزعومة  رسائل عن حاالت    
وتـسلمت ردوداً   ). A/HRC/21/49انظر الوثيقة   (املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية      

  .من لبنان واململكة املتحدة وحتث احلكومات األخرى على الرد
غريها أو باالشتراك مع     بيانات صحفية عديدة إما مبفردها       املقررة اخلاصة وأصدرت    -٨
  .املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصةن م

  االستعباديزواج ال  -ثالثاً  
القـوانني  أن بعـض األعـراف و     ) ٩.د (٨٤٣أعلنت اجلمعية العامة يف قرارهـا         -٩

بالزواج واألسرة يتناىف مع املبادئ املنصوص عليها يف ميثاق األمم          واملمارسات القدمية املتعلقة    
  .ملي حلقوق اإلنساناملتحدة ويف اإلعالن العا

لممارسـات   نداءها لوضـع حـد ل      ٦٦/١٤٠وجددت اجلمعية العامة يف قرارها        -١٠
التـدابري  اختـاذ    وطلبت من الدول     والقسري املبكرزواج  الالضارة مثل   أو العرفية   التقليدية  
 لزواج األطفال والزواج القسري بوسائل تشمل االضطالع        لعوامل اجلذرية للتصدي ل املناسبة  
وحثت مجيع الدول على    .  املمارسات ذههلالسلبية  من أجل التوعية باجلوانب     ثقيفية  طة ت بأنش

باملوافقة احلرة والكاملة بني الزوجني العازمني علـى        عدم عقد الزواج إال     سن قوانني تكفل    
الزواج وإنفاذ هذه القوانني بصرامة، والقيام فضالً عن ذلك بسن قوانني تتعلق باحلـد األدىن               

احلد األدىن لسن الزواج ورفع احلد األدىن لـسن الـزواج عنـد             وقانونية للموافقة   للسن ال 
ووضع سياسات وخطط عمـل وبـرامج شـاملة         وإنفاذ هذه القوانني بصرامة،     الضرورة،  
 متتعها الكامل حبقوق    زبغية تعزي هبا   من أجل بقاء الطفلة ومحايتها ومنائها والنهوض         وتنفيذها
يتجزأ  ال   كافؤ الفرص للفتيات بطرق منها جعل هذه اخلطط جزءاً        وكفالة ت   ومحايته اإلنسان

  .تها الكاملة تنميمسارمن 
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مجيع اجلهات املعنية وعناصـر     إشراك  على كفالة   وحثت اجلمعية العامة أيضاً الدول        -١١
تشريعات تنهي زواج األطفـال والـزواج القـسري         وتنفيذ  سن  املبذولة ل اجلهود  التغيري يف   

واستقطاهبا لتأييد اجملتمع من علومات املتعلقة بالتشريعات املناهضة للممارسة      املوضمان إشاعة   
ـ اجملتمععم حلقـات العمـل      وحثت الدول على د   . هذه القوانني والتشريعات  أجل إنفاذ    ة ي

سبل ملنـع زواج    لبحث بشكل مجاعي عن     وجلسات املناقشة لتمكني اجملتمعات احمللية من ا      
صاحبة املصلحة  هات  اجلمعلومات عرب   تقدمي  على  و دي هلما سري والتص األطفال والزواج الق  

احمللـيني وزعمـاء     العاملني يف اجملال الطيب والزعماء        من قبيل  بثقة هذه اجملتمعات  حتظى  اليت  
على إتاحة فرص أكرب    وذه الزجيات   هبعن األضرار املرتبطة     الدينينياجملتمعات احمللية والزعماء    

تـشجيع  على   و ، احمللي اتساق الرسالة يف مجيع أرجاء اجملتمع      ضمانوإلبداء آرائهن   للفتيات  
  . متس احلاجة إليها اليتقويةال رجال والفتيانمشاركة ال

سياسـات وبـرامج متعـددة      تدعم وتنفـذ    الدول أن   وطلبت اجلمعية العامة من       -١٢
 ،بوسائل منها ختصيص املوارد   مارسة زواج األطفال والزواج القسري      مل تضع حداً القطاعات  

 فرص التعليم للفتيـات     سيما ال و ،ؤسسيامل دعملالستمرار وال فر بدائل قابلة    اتوتكفل  أن  و
 مبـن فـيهن   ،بعد االبتـدائي  ما على إبقاء الفتيات يف املدارس حىت مرحلة التعليم       بالتشديد  
 بطرق منها إنـشاء  التعليملوصول إىل ل املاديةسبل ال وضمان اللوايت تزوجن أو محلنالفتيات  

حتسني نوعيـة  ق سكنية آمنة وزيادة احلوافز املالية لألسر والتشجيع على متكني الفتيات و    مراف
  .التعليم وضمان توفري ظروف آمنة وصحية يف املدارس

 واألعـراف واملمارسـات     يـق االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرق     تعرف  و  -١٣
الزوجـة  مـن   بالرق جتعل    شبيهة   أهنا ممارسات ب كل أشكال الزواج القسري      الشبيهة بالرق 

وقد تواصل تكرار أحكام االتفاقية اليت حتظر       . أية سلطة متلك أو مجيعها     متارس عليه    اًشخص
ومع ذلك، فقدت على مـر الـسنني         .يف القانون الدويل   وتدعيمهاالزواج القسري واملبكر    

وأهنما ميثالن  الرق  من أشكال   الفكرة اليت مؤداها أن الزواج القسري والزواج املبكر شكالن          
  . بالتايل زواجاً استعبادياً

ينص القانون الـدويل    و. االستعباديزواج  بالسواء  الويتأثر البالغون واألطفال على       -١٤
ويعترب الزواج بالتـايل    . على أنه ليس مبستطاع الطفل أن يبدي موافقته املستنرية على الزواج          

. يهة بالرق حسب التعريف الوارد يف االتفاقية      املمارسات الشب إطار  زواجاً قسرياً ويندرج يف     
واج سن الـز   أدىن ل  حد حتديد   ، مبا يف ذلك االتفاقية    ،القانون الدويل حلقوق اإلنسان   ويقضي  

 ١٨لزواج يقل عن     لسن ا  األدىنوتسلم املقررة اخلاصة بأن احلد      . نة س ١٨يوصى بأن يكون    
ن احلـد   استثناءات جتيز الزواج دو   تقر كذلك بأنه يف بعض البلدان       و. سنة يف بعض البلدان   

كهذه لـضمان   وحتث بشدة على اختاذ تدابري صارمة يف حاالت         . األدىن الوطين لسن الزواج   
  . ما بفعل الزواجالطفل بأي شكل عدم انتهاك حقوق 
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زواج االستعبادي مبثابـة أفعـال      الاليت حتدث يف إطار     وال ميكن اعتبار االنتهاكات       -١٥
أيضاً ضحايا وذلك بالرغم     والفتيات فقط ألن الرجال والفتيان هم        النساءعنف ترتكب ضد    

 اجلنساين، غالباً وبسبب التحيز. هلؤالء الضحاياميثلن األغلبية الساحقة من أن النساء والفتيات 
من األيسر للرجال والفتيان أن يهجروا الزواج القـسري ويعيـشوا كمطلقـني             ما يكون   

مبـستوى  ، ال سيما وأهنم يتمتعون عامة       تحكم يف حياهتم  ويتزوجوا مرة أخرى ويستعيدوا ال    
 فهن أشد ضـعفاً  ،أما النساء والفتيات. استقالهلم املايلوإن لديهم إمكانية حتقيق تعليم أعلى   

تركز املقررة اخلاصـة    وهلذه األسباب،   . لالعتداء اجلنسي والبدين  على األرجح   وأكثر تعرضاً   
 وكذلك بسبب قلـة     االستعباديلزواج  لت اخلاضعات   ضمن هذا التقرير على النساء والفتيا     

 علـى الرجـال     االسـتعبادي زواج  املعلومات املتاحة إما قصداً أو خطأ أو سهواً عن أثر ال          
  .والفتيان

 واحلفاظ  ،ةتستخدم لتقوية أواصر األسر   مبثابة سلعة   ترىب الفتاة وتعترب    ر،  غومنذ الص   -١٦
. ة ميكن أن حتسن وضع األسـرة االقتـصادي        ثل عالوة على ذلك أداة مالي     ومتعلى الشرف   

وُتعزز املواقف التمييزية السائدة يف حميط األسرة على مستوى اجملتمع وتظل قائمة طوال فترة              
وتواطؤ سائر النساء داخل األسرة ويف اجملتمع هو الذي يعزز املفهوم الذي يعترب             . حياة الفتاة 

 ومعاجلته  هاث من أفراد األسرة وضرورة قبول     املرأة مبثابة ملكية ويؤصل تصور العنف ضد اإلن       
فمنذ بداية احلياة الزوجية، تعامل الزوجة ال كفرد        . يف حميط األسرة على أنه مسألة شخصية      

  .ة ألنه ال يطلب منها إعطاء موافقتها على الزواجعبل كسل
 إذ ينتـهي األمـر      االسـتعبادي زواج  الوتتبع ممارسات أخرى شبيهة بالرق خالل         -١٧
تـستغل جنـساً     (اًوجنسي) A/HRC/15/20انظر الوثيقة   (مرتلياً   هاوجة عادة إىل استعباد   بالز
اجلنسي ومن املسلم به عموماً أن االستبعاد       ).  ضدها استخدام القوة أو التهديد باستخدامها    ب

الدوليـة  ولكنه ميكن أن حيدث يف أي وقت ومتثل وينتهك الـشرعة  ميارس يف فترات الرتاع  
الواليـات املتحـدة    ففي قضية   . وقد اعترفت احملاكم الوطنية هبذا املفهوم     . حلقوق اإلنسان 

 على سبيل املثال، أجرب رجل امرأة على العمل كخادمة مرتل ملدة تزيد             األمريكية ضد سانغا  
ورأت حمكمة االستئناف األمريكية للـدائرة      . على سنتني وعلى ممارسة عالقات جنسية معه      

 خيالف أحكام التعديل الثالث     ملرأة كانت مستعبدة فعالً وأن ذلك     عة باإلمجاع أن تلك ا    التاس
وال خيار أمام . واالستعباد غري الطوعياالسترقاق  عشر لدستور الواليات املتحدة الذي حيظر       

أداء املهام املتوقعة منهن مثل األعمـال    سوى   االستعباديلزواج  لالنساء والفتيات اخلاضعات    
وإذا رفضن أداء تلك    . نيت أو املزارع وممارسة اجلنس مع أزواجهن      املرتلية أو العمل يف احلوا    

  .رضن لالعتداء البدين والنفسي واجلنسيعت، فإهنن ياملهام أو كان أداؤهن غري مرض
أو اجملتمعات  / عن اهلروب ألن أسرهن و     االستعباديزواج  الوغالباً ما يعجز ضحايا       -١٨

ألسباب قائمة على املعتقدات التقليديـة      دية أو   تعوهلن إما ألسباب اقتصا   اليت يقمن فيها لن     
ـ على أنه ال ميكن التذرع هبذه املعتقدات واملمارسـات لتربيـر            . والثقافية والدينية  زواج ال
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ومبقتضى االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسـات           االستعبادي
 واملمارسات الشبيهة بالرق مثـل الـزواج     الشبيهة بالرق، يتعني على الدول إبطال األعراف      

وقد . وليس يف االتفاقية أي استثناءات جتيز استمرار الرق       . أو التخلي عنها متاماً   االستعبادي  
 القانون الدويل املتطور أن الرق جرمية ضد اإلنسانية وأنه ال ميكن من هذا املنطلق التذرع    أكد

  .االستعباديزواج الير بأي ممارسات ثقافية أو تقليدية أو دينية لترب
ن حاالت الزواج القسري واملبكر هـي ممارسـات         ومن املهم إعادة التأكيد على أ       -١٩

املطلوب جراءات  النتهاكات اليت يقاسيها الضحايا واإل    يسمح بفهم ا  ألن ذلك   شبيهة بالرق   
أيضاً وميكن  . اختاذها ملنع ممارسات الزواج االستعبادي ورصدها ورفع دعاوى قضائية بشأهنا         

. االستعباديزواج  الدعم ضحايا   لزيادة  محاية الضحايا   تتناول بالتحديد   حتسني تصميم برامج    
القـضاء علـى الـرق داخـل        والفتاة إىل   وبذلك ينتقل احلديث من موضوع حقوق املرأة        

  .اجملتمعات
اجمللـس  وقد أنشأ .  والزواج املدبراالستعباديزواج اللفرق بني   ومن املهم مالحظة ا     -٢٠
الفريق العامل املعين بأشكال الرق     ) ٥٦-د(١٦ مقرره رقم    مبوجبالقتصادي واالجتماعي   ا

 ذلـك    مبا يف  ، يف كل ممارساهتا ومظاهرها    يقوجتارة الرق  املعاصرة هبدف رصد حاالت الرق    
ورأى الفريق العامل أنه من املهم إبـراز        . االستعباديزواج  الاملمارسات الشبيهة بالرق مثل     

 مـن فالزواج املدبر الذي ميارس يف عدة منـاطق    . واج القسري والزواج املدبر   الفرق بني الز  
العامل يقوم على موافقة الطرفني املعنيني يف حني أن الزواج القسري ال ينطوي على موافقـة                

ويعترب أي إكراه على الزواج انتـهاكاً       . الطرفني أو على أي حال على موافقة كال الطرفني        
وقد أكد  . املعترف هبا دولياً وال ميكن تربيره على أساس ديين أو ثقايف          ملعايري حقوق اإلنسان    

الفريق العامل أن إدامة الزواج القسري واملبكر أمر ناجم عن عدم املساواة بـني اجلنـسني                
  .واالفتقار إىل ثقافة مؤيدة لتعليم الفتيات واالعتداد بالنفس

 أكرهن االستعباديلزواج لاضعات وبينت الدراسات أن أغلبية ساحقة من النساء اخل  -٢١
، يشهد النيجـر    )اليونيسيف(نظمة األمم املتحدة للطفولة     ووفقاً مل . على الزواج وهن فتيات   

أكرب عدد من حاالت الزواج املبكر وتليه تشاد ومايل وبنغالديش وغينيا ومجهورية أفريقيـا              
لفتيات لالنتهاكات نفسها    وتتعرض النساء وا   .)١( ومالوي وإثيوبيا  الوسطى وموزامبيق ونيبال  

ما مل ترد اإلشارة إىل خالف ذلك، فإن االنتهاكات اليت جيري      و ،االستعباديزواج  اليف إطار   
تناوهلا هنا تنطبق على النساء الفتيات على حد سواء على أن الفتيات أكثر عرضة لالعتـداء                

  . لعدم نضجهن البدين والعاطفي

__________ 
من منـشورات األمـم      (سن املراهقة سن الفرص الساحنة    :  عن حالة األطفال يف العامل     ٢٠١١تقرير  انظر   )١(

 ).E.11.XX.1املتحدة، رقم املبيعات 
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  االستعباديزواج الن اإلطار القانوين الدويل بشأ  -رابعاً  

  الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  -ألف  
 واألعراف واملمارسات الشبيهة    يقاالتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرق     حتظر    -٢٢

الوعد بتزويج امرأة أو تزوجيها فعـالً دون أن      بالرق أياً من األعراف أو املمارسات اليت تتيح       
و عيين ُيدفع ألبويها أو للوصي عليها أو ألسـرهتا أو ألي  متلك حق الرفض ولقاء بدل مايل أ  

أو منح الزوج أو أسرته أو قبيلته حق التنازل عن      شخص آخر أو أية جمموعة أشخاص أخرى      
زوجته لشخص آخر لقاء مثن أو عوض آخر أو إمكان جعل املرأة لدى وفاة زوجهـا إرثـاً        

  .ينتقل إىل شخص آخر
وتفـرض علـى الـدول      .  ضمناً الزواج القسري املبكر    ةاالتفاقية التكميلي وحتظر    -٢٣

أي من األعراف أو املمارسات اليت تسمح ألحد األبوين          إبطال) د(١األطراف مبوجب املادة    
أو كليهما، أو للوصي بتسليم طفل أو مراهق دون الثامنة عشرة إىل شخص آخر لقاء عوض                

  .ل عملهأو بال عوض بقصد استغالل الطفل أو املراهق أو استغال
 ،من الـدول األطـراف    االتفاقية  وتصدياً ملشكلة الزواج القسري واملبكر، تقضي         -٢٤

أن تفرض، عند احلاجة، حدوداً دنيا مناسبة لسن الزواج وتشجع اللجـوء             ،٢مبوجب املادة   
إىل إجراءات تسمح لكل من الزوجني املقبلني بأن يعرب إعراباً حراً عن موافقته على الزواج               

  .طة مدنية أو دينية خمتصة وتشجع تسجيل عقود الزواجحبضور سل
يف و من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ٢-١٦يف املادة يرد هذا احلكم مرة أخرى     و  -٢٥

.  بشأن الرضا بالزواج واحلد األدىن لسن الزواج وتسجيل عقود الـزواج           ١٩٦٢عام  اتفاقية  
ل األطراف حداً أدىن لسن الزواج ال يقل         من هذه االتفاقية على أن تعني الدو       ٢وتنص املادة   

وتنص أيـضاً   .  وفقاً ملا يرد حتديده يف التوصية غري امللزمة اليت تصحب االتفاقية            سنة ١٥عن  
على أال ينعقد قانوناً زواج من هم دون تلك السن ما مل تقرر السلطة املختصة اإلعفاء مـن                  

  .اشرط السن ألسباب جدية ملصلحة الطرفني املزمع زواجهم
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على حـق           ٢-٢٣وتنص املادة     -٢٦

 فتنص  ٣-٢٣أما املادة   . الرجل واملرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج يف التزوج وتأسيس أسرة          
  .على أال ينعقد أي زواج إال برضا الطرفني املزمع زواجهما رضاء كامالً ال إكراه فيه

اقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أحكاماً خاصة تتعلـق            اتفوتتضمن    -٢٧
  أي ،وزواج األطفال ). ٢-١٦املادة  (والزواج املبكر   )) ب(١-١٦املادة  (بالزواج القسري   

 للزواج هو يةالقانون الطرفني على األقل دون السن الدنيا عقد القران عندما يكون أحد
 ددوحت.  املوافقة ليس يف وضع ميكنه من    لطفل   أشكال الزواج القسري ألن ا     شكل من 
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 مجيع  تتخذأن   أال يكون خلطوبة الطفل وزواجه أي أثر قانوين و         االتفاقية من   ١٦املادة  
  .التشريعية لتحديد سن أدىن للزواجاإلجراءات الضرورية مبا فيها اإلجراءات 

ول اتفاقية حقوق الطفل على ضـرورة أن تتخـذ الـد           من   ٣- ٢٤وتنص املادة     - ٢٨
األطراف مجيع التدابري الفعالة واملالئمة بغية إلغاء املمارسات التقليدية الـيت تـضر بـصحة               

  .األطفال
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة على أن تتخذ             ٥وتنص املادة     -٢٩

 الرجل واملرأة   الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتغيري األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك         
هبدف القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل املمارسات األخـرى القائمـة علـى              

  .االعتقاد بكون أي من اجلنسني أدىن أو أعلى من اآلخر أو على أدوار منطية للرجل واملرأة

  الصكوك اإلقليمية حلقوق اإلنسان  -باء  
حق الرجال والنساء الذين  ٢-١٧ املادة تكفل االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان يف   -٣٠

ينعقـد أي زواج إال برضـا        وتقضي بأال    بلغوا سن الزواج يف أن يتزوجوا ويؤسسوا أسرة       
تتخذ الدول   على أن    ٣-١٧وتنص املادة   . الطرفني املزمع زواجهما رضاء كامالً ال إكراه فيه       

ـ           وق وتوازنـاً مالئمـاً يف      األطراف التدابري املناسبة اليت تضمن للزوجني مـساواة يف احلق
 مـن   ٣املادة  تقضي   و .ليات عند التزوج وخالل فترة الزواج وعند احنالله إذا حصل         ؤواملس

حـق  على صون    اتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه والقضاء عليه          
  . على الصعيدين العام واخلاص على حد سواء)٢(التحرر من العنف املرأة يف

حيظر زواج  امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه على أن         من   ٢-٢١وتنص املادة     -٣١
 ، مبا يف ذلك التـشريعات     ،اإلجراءات الفعالة وعلى اختاذ   األطفال وخطبة الفتيات واألوالد     

 ٢٠٠٣عام  بروتوكول   من   ٦وتنص املادة   .  سنة ١٨لتحديد احلد األدىن لسن الزواج ليكون       
أال علـى    قوق املرأة يف أفريقيا   حب واملتعلقاألفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب     امليثاق  امللحق ب 

 وتقتضي من الدول سن     رضاء كامالً ال إكراه فيه    املعنيني  ينعقد أي زواج إال برضا الطرفني       
  . سنة١٨التدابري التشريعية الوطنية املناسبة لضمان أن يكون احلد األدىن لسن زواج املرأة 

 يف  ،٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٢يف  ، للمرة األوىل،    كمة اخلاصة لسرياليون  واعترفت احمل   -٣٢
 بأن الزواج القسري يعترب جرمية ضد اإلنسانية مبقتضى         ، وآخرين املدعي العام ضد برميا   قضية  

باستخدام القوة   جيرب شخصاً    يضم جانباً وأكدت أن الزواج القسري     . القانون اجلنائي الدويل  
 عرب الكالم أو السلوك على عقد عالقة زوجية قسرية تـسفر عـن              ،أو التهديد باستخدامها  

وخلـصت إىل احتمـال أن      . إصابة الضحية بآالم شديدة أو أضرار بدنية أو عقلية جسيمة         
__________ 

وفـاة  أي فعل أو سلوك قائم على أساس نوع اجلنس يتـسبب يف     "أنه  ب من االتفاقية العنف     ١تعرف املادة    )٢(
 ".املرأة أو ضررها أو أملها البدين أو اجلنسي أو النفسي سواء على الصعيد العام أو على الصعيد اخلاص
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ـ ينطوي الزواج القسري أيضاً على جرمية دولية واحدة أو أكثر مثل             واحلـبس  ترقاق  االس
  .اجلنسي واالختطافاالسترقاق واالغتصاب و

، جنسيةليست أساساً أو حصراً جرمية      ظت احملكمة أن جرمية الزواج القسري       والح  -٣٣
فالنـساء اللـوايت أدلـني      .  اجلنسي االستعبادوأهنا من هذا املنطلق غري مشمولة متاماً جبرمية         
أنه يشمل سلسلة من االنتهاكات مبـا فيهـا         ببشهاداهتن يف القضية وصفن الزواج القسري       

  .احلرمان من احلرية والعقاب البدين واالعتداء والعنف اجلنسياالختطاف والعمل القسري و
 بـشأن   ١٤٦٨اعتمدت اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا القرار رقم         ٢٠٠٥ويف عام     -٣٤

عقد القران بني شخـصني     "أنه  بوعّرفت الزواج القسري    . الزواج القسري وزواج األطفال   
أنـه  بوعّرفت زواج األطفال    ". على الزواج دون أن يبدي أحدمها على األقل موافقته التامة         

وحثـت  ". عقد القران بني شخصني يكون عمر أحدمها على األقل دون الثامنـة عـشرة             "
 سنة  ١٨سن   على حتديد    ، يف مجلة أمور   ،الربملانات الوطنية للدول األعضاء يف جملس أوروبا      

 ووجوب إعالن كل    ،سنة ١٨ إىل   الزواج املرأة والرجل أو رفعه    لكون السن القانونية الدنيا     
معاملـة  إمكانية  عقد زواج وتسجيله يف سجل رمسي من جانب السلطة املختصة والنظر يف             

  .قائمة بذاهتاجرمية جنائية كأفعال الزواج القسري 

  اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان  -جيم  
 العامة  توصي اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف توصيتها             -٣٥

.  الدول األطراف بالتحديد بسن قوانني حتظر زواج الفتيات وإنفاذها بشكل فعـال            ٢٤رقم  
 بأن الزواج القسري قد ينشأ عن معتقدات ثقافية أو دينية           ٢١وتسلم يف توصيتها العامة رقم      

إال أهنا تصر على أن حق املرأة يف اختيار زوجها ويف حرية التزوج هو حق حموري حلياهتـا                  
  .رامتها ومساواهتا كإنسان وأنه جيب محاية هذا احلق وإنفاذه حبكم القانونولك
وضع بشّدة الدول األطراف على      ٤ يف تعليقها العام رقم       جلنة حقوق الطفل   وحتث  -٣٦

املرتبطة دوار والقوالب النمطية    التصدي لأل  املواقف السائدة و   وتنفيذ تشريعات رامية إىل تغيري    
 وتطلب أيضاً من الدول األطـراف       .يف املمارسات التقليدية الضارة   اليت تسهم   بنوع اجلنس   

 باستعراض  يهاوتوص ملراهقني من مجيع املمارسات التقليدية الضارة مثل الزواج املبكر        امحاية  
لزواج مبوافقـة   لسن ا  األدىناحلد   بغية رفع     وإصالحها عند الضرورة   التشريعات واملمارسات 

  .لفتيات والفتيان على السواء بالنسبة إىل ا الثامنة عشرةالوالدين أو دون موافقتهما إىل
أن  ٢١ اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف توصيتها العامة رقـم              وتعترب  -٣٧

هذا احلد لسن الزواج و.  سنة للرجل واملرأة   ١٨احلد األدىن لسن الزواج ينبغي أن يكون        
يف ورد أيـضاً    يه يف اتفاقية حقـوق الطفـل        الذي يتمشى مع تعريف الطفل املنصوص عل      

  . امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه من٢١ املادة
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 عجل يف اآلونة األخرية بتعاون      نأ املمارسات الضارة كان من شأن استمرار هذه      و  -٣٨
 العمل على   يف جلنة حقوق الطفل  واللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة          

استكماله من املرجح    املمارسات التقليدية الضارة  بشأن  بينهما  تعليق عام مشترك     أول   إعداد
  .٢٠١٣سنة 
املقـررة اخلاصـة     وخصوصاً   ،بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة    وركز املكلفون     -٣٩

 على الزواج القسري واملبكر إضـافة إىل مـسائل        ،هاملعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقب     
 الـشرف احلفـاظ علـى       القتل بدافع  جرائم مبا يف ذلك     االستعباديواج  الزلقة ب أخرى متع 

 يف تقريرهـا عـن      املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة     واستنتجت  . اجلنسيرقاق  االستو
 وال سـيما يف املنـاطق       ،االستعباديزواج  البعثتها إىل الصومال أنه على الرغم من ممارسة         

ممارسة االغتصاب والزواج املبكـر     ىل البيانات جيعل التثبت من مدى        فإن االفتقار إ   ،الريفية
  ).٢٤، الفقرة A/HRC/20/16/Add.3الوثيقة  (مستحيالًأو القسري أمراً /و

 املمارسات التقليدية اليت تؤثر يف صحة املرأة والطفلـة        ورأت املقررة اخلاصة املعنية ب      -٤٠
من جانب اجملتمع الدويل ألن استئـصال       يد  الشدأن ممارسة الزواج القسري تستحق التدقيق       

يف احليـاة   يشارك مشاركة تامة ومتساوية     تعترب املرأة عضواً    لن يتحقق ما مل      تلك املمارسة 
، E/CN.4/Sub.2/2005/36الوثيقـة    (االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية يف جمتمعاهتا     

  ).٨٢الفقرة 
 ،وانب حقوق اإلنسان لضحايا االجتار باألشخاص     املقررة اخلاصة املعنية جب   وخلصت    -٤١

 إىل وجود اعتراف واضح يف اتفاقات األمم املتحدة واالتفاقـات           ،ال سيما النساء واألطفال   
اإلقليمية ويف التشريع الوطين بأن نساء وفتيات كثريات يف أرجاء العـامل يعـشن بـسبب                

ينية يف ظروف ال يستطعن فيها ممارسة       أو الد /املمارسات الضارة األبوية والتقليدية والعرفية و     
 ويف االستقالل اجلنسي ،حقوق اإلنسان اخلاصة هبن ممارسة كاملة يف الزواج أو رفض الزواج    

 مـع االحتفـاظ برعايـة       ، مبن فيهم من يؤذيهن    ،ترك شركائهن ؛ ورفض احلَْمل؛ و   الكامل
ماعية وسياسية وثقافية   والقيام بذلك بأمان ودون مضاعفات قانونية واقتصادية واجت        ،أطفاهلن

  ).٣٨، الفقرة A/HRC/4/23الوثيقة (

  االستعباديلزواج لاألسباب اجلذرية   -خامساً  
 اليت تشمل   االستعباديلزواج  لتبحث املقررة اخلاصة يف هذا اجلزء األسباب اجلذرية           -٤٢

ل الثقافية   ومحاية املث  ،عالقات غري مناسبة  إنشاء   واحليلولة دون    ،توطيد عرى الصالت العائلية   
  .والتحكم يف سلوك األنثى وحياهتا اجلنسية وصون شرف األسرةامللموسة، والدينية 
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  عدم املساواة بني اجلنسني  -ألف  
 هو عدم املساواة بني اجلنسني إذ تعترب النساء         االستعباديلزواج  لإن السبب الرئيسي      -٤٣

بشأن اختيار سليمة ن اختاذ قرارات  الثقافية والدينية سلعاً عاجزة ع    والفتيات بسبب املعتقدات  
وترغم النساء والفتيات على الزواج ألنه من األسهل الـتحكم          . الزوج وحتديد موعد الزواج   

فيهن ومن املمكن يف حال الفتيات ضمان عذريتهن وألن القدرة على اإلجناب لدى الفتيات              
 .تستغرق فترة أطول ينجنب خالهلا عدداً أكرب من األطفال

 مـن خـالل     االستعبادين أوجه الالمساواة بني اجلنسني تسهم يف الزواج         كما أ   -٤٤
ج وختتـار زوجهـا     احق املرأة يف أن تقرر الزو     ومع أن   . تأثريها يف األنظمة القانونية الرمسية    

اللجنة املعنية بالقضاء على    أن  ومعترف به يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان        وموعد زواجها   
 املرأة وجلنة حقوق الطفل وغريها من اهليئـات املنـشأة مبوجـب             مجيع أشكال التمييز ضد   

 سنة، فإن كثرية هـي      ١٨احلد األدىن لسن الزواج هو      إىل ضرورة أن يكون     تشري  معاهدات  
البلدان اليت ترتفع فيها معدالت الزواج املبكر وتكون فيها القوانني متفاوتة أيضاً بشأن موافقة        

أنسب للفتيات مقارنـة    الزواج املبكر    تعزز وتقنن فكرة أن      فهذه القوانني . الفتيان والفتيات 
وجتعل القوانني واملمارسات األبوية املرأة والفتاة أقل قدرة على التفاوض خبـصوص    . بالفتيان
  . والصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابيةالزواج

  شرف األسرة  -باء  
مال الـصاحلة والـسلوك     يف بعض اجملتمعات احمللية بالفضيلة واألع     صلة  لشرف  إن ل   -٤٥

حفاظاً  القتل   جرائمارتبطت  كثرياً ما   و. لتزامات إزاء الوالدين واملسنني واجملتمع    املستقيم واال 
بعض القبائل  ويف  . ممارسات تقليدية أو ثقافية   على أن هذه    .  باملعتقدات الدينية  الشرفعلى  

النساء والفتيات ومحايتهن   جبسد املرأة وجيب بالتايل صون      ) أو العزة (اآلسيوية، يقرن الشرف    
وجتلب امرأة أو فتاة العار على أسرهتا وقبيلتـها       . إىل فرد آخر من أفراد القبيلة     ونقل أمورهن   

  . وال ميكن حمو العار إال مبوهتا،القوةذا انتهك عرضها حىت وإن حصل ذلك بإ
 وتقع مسؤولية احلفاظ على شرف األسرة على      . على الشرف ركز األسرة   ويتوقف م   -٤٦

وتستحكم النظرة إىل املرأة على أهنا جمـرد        . عاتق املرأة يف اجملتمعات األبوية السلطة والنسب      
. يف تلك اجملتمعات   سلعة وليست إنسانة تتمتع بالكرامة وحقوق متساوية مع حقوق الرجل         

ويعترب . ثبات وجودها وفاعليتهاإلوتعد املرأة ملكاً للرجل وجيب عليها إطاعته واإلذعان لـه    
ي سلوك إلثبات الوجود عنصراً ميكن أن يؤدي إىل اختالل توازن عالقات السلطة ضـمن               أ

اليونيسيف بأن  وتفيد منظمة   ). ٢٧الفقرة  ،  E/CN.4/2002/83الوثيقة  (مقاييس وحدة األسرة    
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األسر تعترب الزواج املبكر يف بعض البلدان كوسيلة لوقاية الفتيات من ممارسة اجلـنس قبـل                
  .)٣( أن ينال من شرفهن وشرف أسرهنمما ميكنالزواج 

 يف بلدان منشئها أو     الشرفاحلفاظ على     قتل بدافع  جرائموترتكب بعض اجملتمعات      -٤٧
وترتكب تلك اجلرائم يف آسيا والشرق األوسط وأوروبا حيث         . يف البلدان اليت هاجرت إليها    

الزواج لدى بعـض    ويعقد  . نقل مهاجرو اجليل األول تلك املمارسة إىل أبنائهم وأحفادهم        
الذي هو عبارة عن    " برياداري"اجملتمعات اآلسيوية بغرض حفظ شرف العشرية يف إطار نظام          

نظام قائم على الطبقات االجتماعية يقسم الناس إىل جمتمعات منفصلة ويقرن الطبقة والشرف  
  .مبفاهيم الوالء التام للعشرية

ة واالبتزاز العاطفي من جانب األبوين      وتفيد التقارير أيضاً مبمارسة الضغط بال هواد        -٤٨
وميكن أن تنطوي أشـكال الـضغط       . واألسر إلكراه الفتيات على الزواج غري املرغوب فيه       

األكثر تطرفاً على التهديد واالختطاف واحلبس والعنف البدين واالغتصاب وعلى القتـل يف             
  .بعض احلاالت

  الفقر  -جيم  

. بادي ممارسة أكثر شيوعاً يف األسر الفقـرية       يتضح من الدراسات أن الزواج االستع       -٤٩
وتربز إحدى دراسات اليونيسيف أن زواج فتاة منتمية إىل أفقر األسر هو أكثر احتماالً مـن      

وتبني دراسة عن املراهقني أعدها صندوق      . )١(زواج فتاة منتمية إىل أغىن األسر بثالثة أضعاف       
الفتيات يتزوجن قبل بلوغ الثامنة عشرة من        يف املائة من أفقر      ٨٠األمم املتحدة للسكان أن     

  .)٤( يف املائة من أغىن الفتيات يف نيجرييا٢٢العمر مقارنة بنسبة 
هو اخلـضوع   العروس ال يعين أن مآل املرأة       أو مثن   هر  املومن املهم مالحظة أن دفع        -٥٠
 يف هذا السياق هو طابع الزواج غري القائم على الرضا وليس            االنتهاكف. االستعباديزواج  لل

وعلى الرغم من ذلك، يعين مهر العروس للرجل يف بعض البلدان يف الواقع أنه              . املهر املدفوع 
  .ميلك زوجته

ويف بعض احلاالت، يكره األبوان العروس على اخلضوع للزواج االستعبادي بغيـة              -٥١
وهناك احتمال أكرب أن ترغم أسرة ريفية فقرية        . ديون األسرة حتسني وضعهما املايل أو سداد      

وميكن أنه يـتم  . أحد أفرادها اإلناث على الزواج ألسباب مالية وليس ألسباب ثقافية ودينية         
 ألي شخص آخر أو أي جمموعة أخـرى      أو للوصي عليها أو    ألسرة املرأة    نقداً أو عيناً   دفعال

__________ 
 UNICEF, “Early Marriage: Child Spouses”, Innocenti Digest, vol. 7:انظر املرجع التايل لليونيـسيف  )٣(

(March 2001), Innocenti Research Centre, Florence, Italy. 
  االسـتثمار يف صـحة املـراهقني وحقـوقهم    - مليار ١العد حىت  :  عن حالة سكان العامل    ٢٠٠٣رير  تق )٤(

 ).E.03.III.H.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (
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 البقاء خاضعة للزواج االستعبادي ألن العودة إىل مرتهلا         ويف هذه احلاالت، جتربها أسرهتا على     
  .رد مهر العروس إىل زوجها أو إىل أسرة زوجهايعين اضطرار أسرهتا إىل 

ويف احلاالت اليت فيها ترغم العروس على الزواج بسبب دين مستحق، يستحيل يف               -٥٢
لبدين أو النفـسي أو     فعندما تتعرض العروس للعنف ا    . الغالب ألسرة العروس أن ترد مهرها     

  .اجلنسي مثالً، لن تسترجعها أسرهتا النوتية ألهنا ستضطر إىل رد مهرها
وللمساعدة على احلد من حاالت الزواج االستعبادي قامت حكومة اهلند بتطبيـق              -٥٣

وأرست . مبادرات مشروطة للتحويالت النقدية لتحفيز األسر على تأخري موعد زواج بناهتا          
إلصدار سـندات  ") ابنتنا هي ثروتنا" ("Apni beti apna dhan"لية برنامج حكومة حاريانا احمل

ادخار طويلة األجل قابلة لالسترداد يوم بلوغ الفتاة سن الثامنة عشرة شريطة أن تكون غري               
  .متزوجة

  الرتاعات  -دال  

سامهت األوضاع خالل الرتاعات ومرحلة ما بعد الرتاعات أيضاً يف زيـادة عـدد                -٥٤
الزواج االستعبادي نظراً إىل إكراه نساء وفتيات جّندهتن أو اختطفتهن جمموعـات            حاالت  

وتبني أن جمموعات مسلحة مثل جـيش الـرب للمقاومـة           . مسلحة على الزواج باملقاتلني   
أرغمت الفتيات على اخلضوع للزواج االستعبادي يف مجهورية أفريقيا الوسطى ومجهوريـة            

  ).S/2012/365انظر الوثيقة (دان الكونغو الدميقراطية وجنوب السو

وحسبما ورد ذكره أعاله، سلطت األضواء مؤخراً على مسألة الزواج االستعبادي             -٥٥
املدعي العـام   احملكمة اخلاصة لسرياليون يف قضية      خالل الرتاعات عرب حكم بارز صدر عن        

جرميـة ضـد    واعترفت احملكمة فيه للمرة األوىل بأن الزواج القسري هو           وآخرين   ضد برميا 
  .اإلنسانية مبقتضى القانون اجلنائي الدويل

  املمارسات الثقافية والدينية  -هاء  

تستخدم النسبية الثقافية يف الغالب كذريعة لتربير االنتهاكات الشبيهة بالرق الـيت              -٥٦
وتستند اجملتمعات اليت . ترتكب ضد املرأة والفتاة مثل الزواج االستعبادي واالسترقاق اجلنسي      

ح بالزواج االستعبادي إىل اخلوف اجلارف من حياة األنثى اجلنسية وتعتقد من الناحيـة              تسم
  .الثقافية أنه ينبغي تقييد هذه احلياة اجلنسية وتنظيمها

الذي تستخدم النساء   ) swara(ويف مقاطعة السند الباكستانية، ميارس عرف سوارى          -٥٧
فالنساء يكرهن على الزواج برجال  . لقبائلوا بناء عليه كسلع لتسوية النـزاعات بني العشائر      

وال يزال  . القبيلة اليت حتصل عليهن أو خيضعن لالسترقاق اجلنسي من جانب أولئك الرجال           
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ذلك الشكل من الزواج االستعبادي ميارس على الرغم من التشريع الذي حيظر تلك املمارسة              
  ).EGM/GPLHP/2009/EP.14قة انظر الوثي(ومن تأييد حمكمة باكستان العليا لذلك التشريع 

ومنحت جنوب أفريقيا األفراد والزوجني حق اختيار القانون الذي ينبغي أن يسري              -٥٨
) اليت قد يرون أهنا جمحفة أو متييزية(على زواجهم مما ميكنهم من وقف العمل بالنظم التقليدية       

وينبغـي زيـادة     . رأةلصاحل قانون يقوم على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد امل           
،   E/CN.4/2002/83الوثيقـة   (حبث هذا النهج لضمان تطابق مجيع القوانني مع املعايري الدولية           

  ).٩الفقرة 
ويف عدة بلدان، هناك اعتقاد سائد جمسد يف القانون أيضاً مفاده أنه حيـق للـزوج                  -٥٩

لى أن البلدان متيل بصفة ع. مضاجعة زوجته وجيوز له اإلصرار على هذا احلق باستخدام القوة     
فعلى سبيل املثال، عدلت غانا تشريعها هبدف محاية املـرأة          . متزايدة إىل إبطال هذه القوانني    

 والفيزيولوجيمن اغتصاب الزوج وسنت تشريعات جديدة لتجرمي االعتداء البدين واجلنسي           
 السابقني يف مجلة    العشريين وبني العشريين  والتخويف والتهديد واملضايقة بني الزوجني وبني       

الوثيقـة  (بعد إجراء كثري من املناقشات واملشاورات العامـة مـع اجلهـات املعنيـة             أمور  
A/HRC/7/6/Add. 3 ٧٤ و٣٧، الفقرتان.(  

ونتيجة للمعتقدات الثقافية، ختتطف أحياناً نساء وفتيات حيملن جنسييت بلدين علـى              -٦٠
وقد حـصل  .  برجال من بلد منشأ آبائهن أيادي أسرهن من أحد البلدين ويكرهن على الزواج       

وعملت احلكومـات   . ذلك يف اململكة املتحدة لنساء منتميات إىل جمتمعات املغتربني اآلسيويني         
املعنية عن طريق خدمات املساعدة واإلجراءات القضائية القنصلية من أجل توفري سبل انتصاف             

معنية مبسألة الزواج القسري تابعة      وحدة   ٢٠٠٥وأنشأت اململكة املتحدة عام     . فعالة للضحايا 
  . الشؤون اخلارجية والكومنولث ووزارة الشؤون الداخلية بغية التصدي للمسألةلوزارة

. وهناك عدة ممارسات ترغم الفتيات عربها على الزواج حتت ستار الطقوس الدينية             -٦١
يف ) devadasi( ديفاداسي مثالً وجود ممارسة     جلنة القضاء على التمييز العنصري    وقد الحظت   

على الزواج بإله وممارسة    ) Dalit (داليت عادة إىل جمتمع      اليت تكره من خالهلا فتاة تنتمي      اهلند
وتصدت جلنة حقوق   ). ١٨، الفقرة   CERD/C/IND/CO/19الوثيقة  (اجلنس مع أعضاء املعبد     

كن مبوجبه  يف نيبال الذي مي   ) deuki( لنظام دوكي    القضاء على التمييز العنصري   الطفل وجلنة   
بغية يشترون الفتيات من آبائهن     أفراد موسري احلال    وهب الفتيات لآلهلة من قبل أسرهن أو        

 وتنخـرط يف    دوكـي وتدعى الفتاة بعدئذ    . حتقيق رغبات معينة أو احلصول على نعم اآلهلة       
،    CEDAW/C/NPL/CO/4-5 والوثيقـة  ٦٧، الفقرة CRC/C/15/Add.261الوثيقة  (سلك البغاء   

  ).١٧ة الفقر
  حيث ومتارس يف بعض مناطق غرب أفريقيا أشكال أخرى من االسترقاق الشعائري            -٦٢

من أجل التكفري عن اآلثام الفعلية      وختضع الفتاة لالسترقاق    . توهب فتاة ملعبد وتزوج باآلهلة    
ومثة اعتقاد أن اآلهلة غالباً ما تعاقب على آثام شـخص           .  األقرباء الذكور  أو املزعومة ألحد  
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وحىت أوائل القرن الثامن عشر كانت تقدم       . سبب يف وفاة أفراد األسرة إىل أن ُتغفَر اآلثام        بالت
ومبا أنه كان ميكن اسـتخدام      . املواشي أو هدايا أخرى إىل الكهنة طلباً للتكفري عن الذنوب         

الفتيات للمساعدة يف األعمال املرتلية وكشريكات ملمارسة اجلنس فقد بدأ الكهنة يقبلـون             
ويتوقع من الفتاة أن ختدم الكاهن لفترة حمددة رهناً         . العذارى كتعويض بدالً عن ذلك    صغار  

وميكن ألسرة الفتاة استرجاعها بعد انقضاء تلك الفترة لكـن        . خبطورة اجلرمية وسياسة املعبد   
 أما إذا ماتت الفتاة قبل. وإذا توىف الكاهن، تصبح الفتاة ملكاً خللفه. الكاهن يطلب مثناً باهظاً

أن تعتقها أسرهتا، فاألسرة ملزمة بأن جتد عذراء أخرى حتل حملها، مما يعين إمكانية استمرار               
وجترب النساء والفتيات املستعبدات على العيش يف ظـروف منافيـة           . هذه احللقة لعدة أجيال   

لإلنسانية إذ يتوقع منهن العمل يف احلقول والسوق احمللية وتقـدمي اخلـدمات اجلنـسية إىل                
،   E/CN.4/2002/83الوثيقـة   (ويتعرضن للضرب إىل حني اإلذعان إذا قاومن ذلـك          . ةالكهن

  ).٤٢الفقرة 

  أشكال الزواج االستعبادي  -سادساً  

من الصعب احلصول على أرقام إحصائية دقيقة ألعداد النساء والفتيات اخلاضـعات      -٦٣
خدام اإلحـصاءات   ومع ذلك، ميكن اسـت    . للزواج االستعبادي كما يف حال العنف املرتيل      

فوفقاً ملنظمة اليونيـسيف، تـشيع حـاالت زواج         . اخلاصة حباالت الزواج املبكر كمؤشر    
يف ) اليت يكون فيها أحد الزوجني أو الزوجان دون التاسعة عـشرة مـن العمـر              (املراهقني  

وتعقد معظم حاالت الزواج بني اخلامـسة       . منطقيت جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء     
وتشري اليونيسيف إىل أن الزواج املبكـر       . منة عشرة من العمر يف هاتني املنطقتني      عشرة والثا 

غالباً ما يعترب وسيلة حلماية الفتيات وحىت الفتيان يف بعض األحيان من االفتـراس اجلنـسي                
وينظر األبوان إىل الفتيات علـى أهنـن ثـروة يف بعـض             . ونبذ اجملتمع االختالط اجلنسي   و

  .اجملتمعات احمللية
  .ويرد أدناه وصف أشكال الزواج االستعبادي اليت ختضع هلا املرأة والفتاة  -٦٤

  الزواج غري القائم على الرضا  -ألف  

إن الزواج غري القائم على الرضا هو شكل من أشكال الزواج يعقـد دون موافقـة        -٦٥
ـ . أحد الطرفني أو كليهما  ل أشـكال  وانعدام املوافقة هو املبدأ الرئيسي الذي ترتكز عليه ك

. ويستخدم القانون يف بعض احلاالت لتربير الزواج غري القائم على الرضا    . الزواج االستعبادي 
وعلى سبيل املثال، ميكن أن جترب بعض البلدان ضحية اغتصاب على الزواج مبغتصبها إذا وافق      

م من  وعلى الرغ . ويعفى عن املغتصب يف هذه احلالة     . على ذلك حلماية شرف املرأة أو الفتاة      
ادعاء احلصول على املوافقة يف هذه احلاالت املذكورة للزواج، فإن ضحايا االغتصاب يكرهن 
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انظر الوثيقة  (أحياناً على املوافقة على الزواج بسبب اخلوف من الوصم بالعار وضغط األسرة             
E/CN.4/2002/83 .(   الفريق العامل املعين مبسألة التمييز ضـد املـرأة يف القـانون            وقد أفاد

 مؤخراً حبالة أمينة الفياليل وهي امرأة مغربية انتحرت بعد أن أجربت حسبما يزعم              واملمارسة
  من قانون العقوبات املغريب على أنه جيـوز تربئـة          ٤٧٥وتنص املادة   . على الزواج مبغتصبها  

الوثيقـة  (خاطف فتاة قاصرة أو فاتنها من جرميـة االغتـصاب يف حـال زواجـه هبـا                  
A/HRC/20/28/Add.1، ٢٤ الفقرة.(  

  بيع الزوجات  -باء  

 يف أوروبا وآسيا وأمريكا الالتينية وهي ممارسة      أفادت التقارير مبمارسة بيع الزوجات        -٦٦
  على املـال أو املمتلكـات      الزواج عدة مرات كي حتصل أسرهتا     جترب امرأة من خالهلا على      

  ).٥٩، الفقرة E/CN.4/2002/83الوثيقة (
وجات أيضاً يف شكل الزواج بالطلب عرب الربيد والزواج على وتتجلى ممارسة بيع الز  -٦٧

ويف حال الزواج بالطلب عرب الربيد، تنشر نساء من بلدان ناميـة يف شـرق آسـيا          . الورق
وجنوهبا وأوروبا الشرقية وأمريكا الالتينية إعالنات خاصة هبن يف الصحف واجملالت وعلـى           

ستهدفن عادة الزواج برجال مـن البلـدان   اإلنترنت بغرض الزواج خارج بلدان منشئهن وي      
ويف عدة حاالت، يكون وضع النساء ضعيفاً اقتصادياً وينشرن إعالناهتن على أمل             . املتقدمة
  .حتسينه
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق     جلنة حقوق اإلنسان نشرت     بناء على توصية    و  -٦٨

ويشري التقرير إىل تعرض املرأة     . ٢٠٠٢اإلنسان تقريراً عن إلغاء الرق وأشكاله املعاصرة سنة         
اليت تترك أسرهتا للزواج برجل يف بلد أجنيب مل تزره سابقاً لطائفة واسـعة مـن أشـكال                  

وال يبدو أن اشتراك عمالء جتاريني يف تنظيم        . االستغالل اليت حتظرها املعايري الدولية السارية     
عميل مبالغ من املال ألبوي العروس      الزجيات هو أمر غري مقبول يف حد ذاته ولكن إذا دفع ال           

أو ألشخاص آخرين فإن هذا الترتيب يقارب انتهاك احلظر املفروض على بيع النساء من أجل       
ويزداد استضعاف النساء كعـرائس يف بلـد        . الزواج واملنصوص عليه يف االتفاقية التكميلية     

 احتيـاجهن إىل    أجنيب بسبب عدم وجود أحد من أسرهن أو أصدقائهن ملساندهتن يف حال           
يف  قد تستغرق عدة سنوات   عملية طويلة و  كزوجة  حق اإلقامة   هذا فضالً عن أن     . املساعدة

والزوجة اليت هتجر زوجها تكون عاجزة عن التماس املـساعدة خوفـاً مـن        . بعض البلدان 
  .إبعادها أو حبسها

ض وحاالت الزواج على الورق هي حاالت يعقد فيها الزواج بصورة رمسية بغـر               -٦٩
حصول املرأة غالباً على تصريح باإلقامة، إال أن الرجل واملرأة ال يقيمان معاً بعد ذلك كزوج        

وتكره الزوجة يف كثري من احلاالت على كسب املال حلساب شخص ثالث عـرب              . وزوجة
  .أنشطة مدرة للدخل مثل البغاء
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  توريث الزوجة  -جيم  

لعدم وجود ذكر حيميها، ميكن اسـتخدام       يف اجملتمعات اليت تعترب فيها املرأة ضعيفة          -٧٠
لتعريض أرملة لالعتـداء    ،  أرملة أخيه ب زواج السلفة، وهو عادة قد تلزم رجالً على الزواج        

ويف اآلونة األخرية، قد سلطت اللجنة املعنية بالقضاء        . العقلي والبدين واجلنسي باسم التقاليد    
رسة كمسألة ينبغي معاجلتها يف الكونغو      على التمييز ضد املرأة مؤخراً األضواء على تلك املما        

  ).١٥، الفقرة CEDAW/C/COG/CO/6الوثيقة (

  أثر الزواج االستعبادي على الفتاة واملرأة  -سابعاً  

إذا رفضت امرأة الزواج فقد تتعرض لتشويه السمعة أو اخلطف من جانب الرجل أو           -٧١
ائس ممارسة ختطف عـروس     وخطف العر . أسرة الرجل إلكراهها على الزواج أو الغتصاهبا      

وتزوج عربها قسراً وحتدث أحياناً يف قريغيزستان ويصحبها يف الغالب العنف البدين واجلنسي 
ويف عدة حاالت، تعـاين النـساء       ). ٢٢ و ٢١، الفقرتان   CEDAW/C/KGZ/CO/3الوثيقة  (

قربـائهن   من االعتداء املستمر طوال سنني مما يسفر أحياناً عن وفاهتن على أيادي أ            والفتيات  
ويشجعن أو يكرهن أيضاً على االنتحار من جانب أزواجهن         . أو أزواجهن أو أسر أزواجهن    

  .أو أسر أزواجهن
تغفل الضغوط النفسية اليت متارس على املرأة أو الفتاة بـسبب انتقادهـا             وغالباً ما     -٧٢

قة من نفـسها  املستمر واالعتداء اللفظي عليها من جانب زوجها أو أسرته مما جيعلها غري واث         
  .وهذا االعتداء مصحوب باالنتهاكات األخرى املوصوفة أدناه. ومنصاعة

  االستعباد املرتيل  -ألف  

يفرض على النساء والفتيات اخلاضعات للزواج االستعبادي أداء كل املهام املرتليـة              -٧٣
. واجهنويعملن يف بعض احلاالت خارج املرتل يف احلوانيت أو املزارع وميارسن اجلنس مع أز    

وإذا كان أداؤهن لواجباهتن غري كاف فيتعرضن لالعتداء البدين والنفـسي مـن جانـب               
وتكون املرأة أو الفتاة يف العديد من تلـك احلـاالت ضـحية             . أزواجهن أو أسر أزواجهن   

 .اغتصاب الزوج

واالستعباد املرتيل املالزم لزواج األطفال يضعف الفتيات حبرماهنن من فرص التعليم             -٧٤
  .رصة تشكيل شبكات وقائية من األصدقاء واألقرانوف
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  االستعباد اجلنسي  -باء  

االستعباد اجلنسي هو حالة يفرض فيها التحكم املطلق يف شخص على شخص آخر               -٧٥
. والزواج االستعبادي يؤدي إىل االستعباد اجلنـسي      . باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها    

 على ممارسة اجلنس مع الكاهن الشعائرياالستعباد ة يف ظل   وكما ورد ذكره آنفاً، تكره الفتا     
 أيـضاً علـى     الشعائريلالستعباد  وقد ترغم فتاة ختضع     . يتمم الزواج بينها وبني اإلله    الذي  

وتصبح الفتيات  . منقيهمعها سي ممارسة اجلنس مع عدة مضاجعني يعتقدون أن ممارسة اجلنس          
. حيـان يف بعض األ  االت اإلجهاض   حلالوالدة و االت احلمل و  نتيجة حل أيضاً واهنات اجلسم    

وإذ .  واألمراض املنقولة جنـسياً    التهابات املسالك التناسلية   تعدد املضاجعني ب   بسببويصنب  
يعجزن عن الرحيل أو طلب املساعدة، فإهنن يعانني غالباً من التهميش االجتماعي لندرة نظم              

وى االعتـداد بـالنفس وإدامـة حالـة         الدعم املتاحة، مما يسهم يف فقدان الثقة وتدين مست        
  .اخلضوع

  انتهاك احلق يف الصحة  -جيم  

 وفـاة   زيادة احتمـال  تشري دراسة عن الزواج املبكر أعدهتا منظمة اليونيسيف إىل            -٧٦
السابق للتـشنج   الفتيات دون اخلامسة عشرة من العمر خالل الوالدة بسبب الرتيف والتقيح            

 ٢٤ و٢٠والدة عن النساء اللوايت تتراوح أعمارهن بـني        احلملي أو التشنج احلملي وتقسر ال     
  .)٣(سنة بنسبة مخسة أضعاف

وكلما كانت العروس أصغر سناً، ازداد احتمال إصابتها مبضاعفات صحية خطرية             -٧٧
وتتعرض الفتاة اليت مل يكتمل منوها الفيزيولـوجي        . بسبب عدم نضجها البدين أثناء الوالدة     

أو املستقيم خالل الـوالدة الـذي       /أو املثانة و  /دة ومتزق املهبل و   بناسور الوال خلطر اإلصابة   
والفتيات أكثر تعرضاً خلطر اإلصابة مبشاكل صحية       . يسبب التسرب املتواصل للبول والرباز    
وتتاح هلن أيضاً فرص حمـدودة للحـصول علـى      . مرتبطة حباالت احلمل والوالدة املتكررة    
  .هن الصحيةاملعلومات عن صحتهن اإلجنابية ورعايت

       الـسنوي  هانـشور يف طبعـة، مل   ) Save the Children(منظمة إنقاذ الطفولة    وتفيد    -٧٨
احتمـال   بأن، )State of the World’s Mothers (حالة األمهات يف العاملاملعنون  ٢٠٠٤عام ل

 بلوغهم السنة الواحدة من العمر مضاعف مقارنـة بوفـاة           وفاة مواليد الفتيات العرائس قبل    
ويف حالة بقائهم على قيد احلياة، يزداد احتمال حصوهلم على          . مواليد امرأة يف سن العشرين    

مستوى أسوأ من الرعاية الصحية وتغذية غري كافية نتيجة لسلوك األمهات السيء لتغذيتهم             
  .مقارنة مبواليد األمهات األكرب سناً

ـ تسجل فيها معدالت مرتفعة حلاالت اإل     اليت  بلدان  الويف    -٧٩ ابة بفـريوس نقـص     ص
 اإليـدز، يفضل بعض الرجال البالغني تـزوج الفتيـات ألن عذريتـهن           /املنـاعة البشري 
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على أن الزواج املبكر برجال     . ناعة البشري عدم إصابتهن بفريوس نقص امل    مضمونة وكذلك   
وتبني دراسـات   . أكرب سناً وأكثر متتعاً خبربة جنسية ال يكفل عدم إصابة الفتيات بالفريوس           

ريت يف كينيا وزامبيا أن إصابة الفتيات املتزوجات بفريوس نقص املناعة البشري أمر أكثر              أج
  .)٥(احتماالً من إصابة نظرياهتن غري املتزوجات والناشطات جنسياً

خيلف العزل واغتصاب الزوج واالعتداء اللفظي آثاراً وخيمـة         وعالوة على ذلك،      -٨٠
  .وطويلة األمد على صحة الضحايا العقلية

  انتهاك احلق يف التعليم  -دال  

 ٤٥وتفيد منظمة اليونيسيف بأن     . فتاةال وسيلة للتنبؤ بسن زواج      أقوىيعترب التعليم     -٨١
قبل بلوغ الثامنة عشرة من العمـر       يتزوجن يف نيكاراغوا    يف املائة من الفتيات غري املتعلمات       

 يف املائة من اللوايت     ١٦تدائي، و  تعليمهن االب   يف املائة من اللوايت استكملن     ٢٨مقارنة بنسبة   
ويف موزامبيق،  .  يف املائة من اللوايت استكملن تعليمهن العايل       ٥استكملن تعليمهن الثانوي و   

 يف املائة،   ٦٠تبلغ نسبة الفتيات غري املتعلمات الاليت يتزوجن يف الثامنة عشرة من العمر قرابة              
 يف املائة مـن     ١ عليمهن الثانوي وأقل من    يف املائة من الفتيات اللوايت استكملن ت       ١٠مقابل  

  .)٦(الفتيات اللوايت استكملن تعليمهن العايل
وقلـة  . وتسحب الفتيات من املدارس ويكرهن على اخلضوع للزواج االسـتعبادي          -٨٢

التعليم أو التعليم احملدود يؤثر على فرصهن وخياراهتن ويعتمدن من مث على أزواجهـن مـن            
وللفـىت  . )٣(رضن للفقر إذا مات أزواجهن أو هجروهن أو طلقوهن        الناحية االقتصادية ويتع  

  .غالباً قيمة أكرب من الفتيات يف اجملتمعات اليت ميارس فيها الزواج االستعبادي
ويبني حبث ملنظمة الصحة العاملية أيضاً أن النساء والفتيات ذات مستويات التعلـيم               -٨٣

اء األكرب سناً واحلاصـالت علـى تعلـيم         املنخفضة هن أكثر تعرضاً خلطر العنف من النس       
. وكلما ارتفعت مستويات تعليم الفتيات قلّ خطر خضوعهن للزواج االستعبادي         . )٧(أفضل

     ويف مجهورية ترتانيا املتحدة، يقل احتمال زواج النساء يف مرحلـة التعلـيم الثـانوي مـن           
        ٩٢ عشرة من العمر بنـسبة       زواج النساء يف مرحلة التعليم االبتدائي فقط قبل بلوغ الثامنة         

  .)٦(يف املائة

__________ 
 Shelley Clark, “Early marriage and HIV risks in sub-Saharan Africa”, Studies in: انظر املرجع التايل )٥(

Family Planning, vol. 35, No. 3 (September 2004), pp. 149-160. 
 UNICEF, Early Marriage: A Harmful Traditional Practice (New: انظر املرجع التايل لليونيـسيف  )٦(

York, 2005). 
 World Health Organization, Multi-Country Study on Women’sانظر مرجع منظمة الـصحة العامليـة    )٧(

.Health and Domestic Violence against Women (Geneva, 2005) املتاح على املوقع اإللكتروين التـايل  :
www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/en/. 
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  يف التحرر من العنف البدين والنفسي واجلنسياحلق   -هاء  

ن  بـأ  ١٩اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف توصيتها العامة رقم            تسلم    -٨٤
تـدعو  إضافة إىل ذلـك،     و. الزواج القسري هو ضرب من ضروب العنف ضد املرأة        

واستغالله بـدنياً   من االعتداء عليه    محاية الطفل   إىل  األطراف  حقوق الطفل الدول    اتفاقية  
ويشمل واجب محايـة    .  والتعليمية وعقلياً وجنسياً عرب التشريعات وسائر التدابري االجتماعية      

مـن   من االتفاقيـة     ٣٤وتقضي املادة   . الطفل من العنف محايته من األبوين ومقدمي الرعاية       
  .اية الطفل من االستغالل اجلنسي واالعتداء عليه جنسياًالدول األطراف مح

ويشمل العنف املرتيل العنف البدين واجلنسي وميكن أن يرتكبه زوج املرأة أو أفـراد                -٨٥
وتفيد اليونيسيف، بأن النساء والفتيـات الالئـي        . أسرة الزوج أو غريهم من أفراد األسرة      

ل تعليماً وأكثر عرضة على األرجح للعنف املرتيل يتزوجن قبل بلوغ الثامنة عشرة من العمر أق    
من نظرياهتن الاليت تزوجن     وأشد اعتقاداً بأن هناك ما يربر متاماً ضرهبن من جانب أزواجهن          

 يف املائة من الفتيات اللوايت تزوجن قبل بلـوغ          ٣٦ويف كينيا، تعتقد نسبة     . )٦(يف سن أكرب  
 يف  ٢٠اناً ضرب الرجل لزوجته، مقارنة بنـسبة        الثامنة عشرة من العمر أن هناك ما يربر أحي        

كما أن هناك احتماالً أقل أن تشارك الفتيات يف املناقـشات           . )٦(املائة من النساء املتزوجات   
  .املتعلقة بتنظيم األسرة

وقد تتعرض النساء والفتيات اللوايت يسعني إىل التحرر من الـزواج االسـتعبادي               -٨٦
وأفادت التقارير حبـاالت    . الشرفاحلفاظ على    القتل بدافع  لالعتداء باستخدام األمحاض أو   

باستخدام األمحاض تنطوي على استخدام حامض الكربيت بغرض تشويه اجلـسم أو            اعتداء  
  .القتل يف آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية

  احلق يف عدم التمييز  -واو  

بني يف العديد من الـصكوك الدوليـة        إن احلق يف عدم التمييز على أساس اجلنس م          -٨٧
اتفاقيـة   من   ١٦ و ١وعلى سبيل املثال، تدعو املادتان      . حلقوق اإلنسان فيما يتصل بالزواج    

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة إىل القضاء على التمييز ضد املرأة يف كل األمور                
اتفاقية حقوق الطفل حبق الطفل يف       من   ٢املادة  وتعترف  . املتعلقة بالزواج والعالقات العائلية   

على أن احلد األدىن    . التحرر من التمييز، مبا يف ذلك التمييز القائم على أساس السن واجلنس           
لسن زواج الفتاة أقل دائماً من احلد األدىن لسن زواج الفىت يف احلاالت اليت خيتلف فيها احلد                 

  .فىتاألدىن لسن زواج الفتاة عن احلد األدىن لسن زواج ال
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  التحديات املطروحة  -ثامناً  

  التشريعات  -ألف  

 الحماية الكافية يف ضوء مـواطن ضـعفه      االستعبادي ل لزواج  ل ة اخلاضع املرأة تفتقر  -٨٨
وكـثرية  ). يف حال الفتاة  ( نوع جنسها ووضعها االجتماعي املتدين وسنها        املعينة الناشئة عن  

اج القسري أو املمارسات الشبيهة بالرق الناجتة هي البلدان اليت ال توجد فيها قوانني جترم الزو 
عن الزواج االستعبادي مثل االستعباد املرتيل أو اغتصاب الزوج لزوجته أساساً بسبب اعتبار             
بعض االنتهاكات املرتكبة يف إطار الزواج عادة يف عداد الشؤون املرتلية وعدم قبول التدخل              

ونتيجة لذلك، هناك ميل إىل معاجلة   . ية املرتل خصوصاخلارجي يف الغالب ألنه يعد تدخالً يف        
  .هذا الشكل من االستعباد على املستوى اخلاص خارج نطاق احملاكم

وقد سّن بعض البلدان تشريعات تنص على احتمال تربئة مغتـصب مـن جرميـة                 -٨٩
وال تعترب هذه القوانني أن الضحية هي ضحية وال تأخذ          . االغتصاب يف حال زواجه بضحيته    

وتتعرض حقوق الضحية ملزيد من االنتهاك . حلسبان حقوقها إذ تؤيد مرتكب اجلرمية فقط  يف ا 
  .عندما تكره الضحية على الزواج مبغتصبها واخلضوع للزواج االستعبادي

فعلى سبيل املثال، ألغت مصر مبقتـضى       . وألغى بعض البلدان مثل تلك التشريعات       -٩٠
ن مينح سابقاً للجاين الذي يتـزوج الـضحية          العفو الذي كا   ١٩٩٩ لعام   ١٤القانون رقم   

  . قانون العقوبات سرياً على النهج نفسه٢٠٠٥وعدلت الربازيل سنة . املخطوفة
 مـن قـانون حظـر زواج األطفـال                  ١٣ويف اهلند، جيوز للقضاة مبوجب املادة         -٩١
  إصدار أمر قضائي ضد أي شخص، مبا يف ذلك ضد أحد أعـضاء منظمـة أو                ٢٠٠٦ لعام

مجعية من األشخاص، حبظر زواج األطفال إذا كانوا مقتنعني بأنه مت تدبري مثل ذلك الـزواج         
  .أو أنه على وشك أن يعقد

تتخلف السلطات عن حماكمة اجلناة على الرغم من احتمـال          ويف بعض احلاالت،      -٩٢
لـضحايا  ونتيجة لذلك، ال تسعى ا    . وجود قوانني حتمي املرأة والفتاة من الزواج االستعبادي       

إىل طلب مساعدة الشرطة أو القضاء إذ خيشني التعرض ملزيد من االنتهاكات مـن جانـب                
صندوق األمم  ووفقاً لتقرير أعده    . السلطات احلكومية أو إرغامهن على العودة إىل أزواجهن       

 يف  ٨٠ و ٧٠، تتراوح نسبة حاالت الزواج القسري بني        ٢٠٠٨ سنة   املتحدة اإلمنائي للمرأة  
حاالت الزواج يف أفغانستان وتبلغ نسبة حاالت زواج األطفال اليت يكون فيها سن             املائة من   

 ٢٠٠٩ وقد سنت أفغانستان عام   . )٨( يف املائة  ٥٧أحد الزوجني دون السادسة عشرة من العمر        

__________ 
: التقرير متاح على املوقع اإللكتروين التايل )٨(

http://afghanistan.unifem.org/media/pubs/08/factsheet.html. 
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تشريعاً بشأن القضاء على العنف ضد املرأة هبدف جترمي الزواج االستعبادي وضمان تقـدمي              
على أن القانون ال ينص على الطرق اليت ينبغي للسلطات اتباعها ملعاملـة             اجلناة إىل العدالة    

ونتيجة لذلك، جيري اعتقال النـساء      . املرأة اليت هترب للنجاة من اجلرائم اليت جيّرمها القانون        
والفتيات اللوايت يهربن لإلفالت من قبضة الزواج االستعبادي وإدانتهن يف الغالـب بقـصد              

  .طاق الزواجممارسة اجلنس خارج ن
وقد تعترب انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة يف إطار الزواج يف أحـسن األحـوال               -٩٣

كحاالت منفردة من العنف املرتيل وتعاجل من هذا املنطلق بتجاهل املشكلة األوسـع نطاقـاً               
ويف بعض البلدان، قد تبدي الشرطة أو السلطة القـضائية          . املتمثلة يف االستعباد داخل املرتل    

فعلى سـبيل   . تساهلها مع اجلناة حىت يف حاالت اغتصاب الزوج لزوجته أو االعتداء البدين           
املثال، ال يبلغ عن حاالت االعتداء باستخدام األمحاض أو ال يعاقب املعتدون على جرميتـهم      

  .يف حال التبليغ عنها

  ضغوط األسرة واجملتمع  -باء  

ة أن الفتاة جيب أن تتزوج وأن ال تطلق قـط      إن يف اعتقاد الكثري من اجملتمعات احمللي        -٩٤
وعليه، تقاوم األسـر واجملتمعـات      . بسبب عوامل من بينها العوامل الثقافية والدينية واملالية       

وفضالً عن ذلك، هناك اعتقاد سائد مفاده أن األحداث داخل األسرة هي مـسائل              . التغيري
اليت هترب بالرجوع إىل أسرهتا  وال يسمح للزوجة    . خاصة ال ينبغي أن ختضع لتدخل خارجي      

وإذا رجعت إليها فسوف توصم بالعار ألهنا هجرت زوجها وذلك بصرف النظر عن مـدى    
ويف بعض اجملتمعات، يعتقد أن للزوج مطلق احلق يف تأديب زوجته وأنـه                . تعسف زواجها 

لذنب ذنبـها وأن    وغالباً ما تنقاد املرأة للتفكري يف أن ا       . ال ينبغي التدخل يف الشؤون الزوجية     
  ).أي أن تكون أكثر خنوعاً(من واجبها أن تتعلم أن حتّسن سلوكها كزوجة 

  والتوصياتات نتاجاالست  -تاسعاً  

عن أسفها لتطور مشكلة الزواج االسـتعبادي وِلَتفتُّـت          املقررة اخلاصة تعرب    -٩٥
والً للـسماح   وينبغي جمللس حقوق اإلنسان اعتماد هنج أكثر مش       . اجلهود املبذولة لتناوهلا  

باختاذ ما يلزم من إجراءات التدخل االستراتيجية الشاملة والقائمة على توجيـه أفـضل              
  .لوضع حد لتلك املمارسة

وينبغي للتشريعات أن جتيز إبطال الزواج املعقود قسراً أو إلغاءه أو حلـه دون                -٩٦
  .حتميل ضحايا مثل هذا الزواج أعباء ال داع هلا
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 هتدف إىل دعم ضحايا الزواج االستعبادي بتوفري املأوى مثالً          وينبغي وضع برامج    -٩٧
) وال سيما لألطفال الـضحايا    (واملساعدة القانونية   ) يف األمد الطويل يف بعض احلاالت     (

  .والتعويض املايل بعد الطالق والتعليم املتواصل
ملـرتيل  وينبغي جترمي االنتهاكات ذات الصلة بالزواج االستعبادي مثل االستعباد ا           -٩٨

كما ينبغي للحكومات أن تدين اجلرائم املرتكبة باسم الشرف وتدعم . واالستعباد اجلنسي
وال ينبغي احتجاز ضحايا جرائم الشرف أو الناجيـات مـن هـذه          . القوانني املتعلقة هبا  

وينبغـي  . اجلرائم بغرض احلماية بل ينبغي باألحرى إمدادهن مبساكن آمنة طويلة األمد          
دعم النفسي واالجتماعي للضحايا مثل اآلليات واخلـدمات اجملتمعيـة          إتاحة خدمات ال  

لتوفري الدعم، مبا يف ذلك حشد اجملتمع وإذكاء وعيه خبصوص عواقـب اجلـرائم بغيـة             
  .املساعدة على منع ارتكاب اجلرائم يف املستقبل وإعادة إدماج الضحايا

زواج القانونية توجد أيضاً   ويف كثري من البلدان اليت تفرض فيها حداً أدىن لسن ال            -٩٩
وحيثما وجدت هذه االستثناءات، تعني اختاذ . استثناءات بالنسبة للفتيات دون تلك السن

وجيب أن يشترط مـن     . إجراءات صارمة لكي يكون الزواج يف مصلحة الطفل الفضلى        
املؤسسات اخلاصة والعامة النظر بانتظام يف مدى تأثر حقوق الطفل ومصاحله بـالقرارات   

  .اإلجراءات اليت تتخذهاو
وال ميكن تطبيق احلد األدىن لسن الزواج إذا مل يتم تسجيل الوالدة والـزواج يف      -١٠٠

وينبغي أن يكون تسجيل الوالدات إلزامياً حىت يف حال عـدم           . البلد على النحو السليم   
  .تسجيل زواج األبوين

جب إيـالء األولويـة     ومىت مت سن التشريعات اليت حتظر الزواج االستعبادي، و          -١٠١
وسيحتاج األمر . ويتطلب اإلنفاذ تعاون الشرطة واجلهاز القضائي. لعملية التنفيذ واإلنفاذ  
وعلى الدول إرساء آليات ألفراد اجملتمع من أجل التبليـغ عـن            . أيضاً إىل إذكاء الوعي   

أو املدارس  /حاالت الزواج االستعبادي عرب خطوط االتصال للمساعدة واملستشفيات و        
  .أو العيادات/و

وقد سلم بأن التعليم هو وسيلة من أجنع الوسائل لتأخري الزواج املبكر ومتكـني                -١٠٢
وينبغـي للـدول   . املرأة املتزوجة من اختاذ قرارات مستنرية بشأن صحتها وصحة أسرهتا     

وتدريب ) وخصوصاً مدرسات إناث  (إنشاء املزيد من املدارس وتوظيف مدرسني مؤهلني        
وفـريوس نقـص املنــاعة      ا يتصل مبواضيع مثل مراعاة املنظور اجلنساين        املدرسني فيم 

وينبغي هلا أيضاً أن توفر للفتيات وألسـرهن        .  والصحة اإلجنابية واجلنسية   دزاإلي/البشري
الدعم املايل واحلوافز املالية مثل اإلعانات لدفع الرسوم، واملـنح الدراسـية، واللـوازم              

وينبغي رصد تلك التحويالت    . حويالت النقدية املشروطة  والتاملدرسية، والزي املدرسي،    
وينبغي للدول أيضاً أن تعتمد كل التدابري التعليميـة املناسـبة           . وتقييمها على حنو مالئم   

تؤدي لتغيري أمناط السلوك االجتماعية والثقافية اليت تعزز املمارسات الثقافية لدى األسر و           
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ملدرسني وغريهم من املوظفني املعنيني بـالتعليم       وينبغي تدريب ا  . إىل الزواج االستعبادي  
وينبغـي إتاحـة    . للتعرف على الفتيات املستضعفات واالستجابة للوضع على حنو مالئم        
  .التعليم الرمسي املتواصل والتدريب املهين للنساء والفتيات املتزوجات

ـ             -١٠٣ ات وينبغي للدول أيضاً أن تعزز وحتسن فرص احلصول على اخلدمات واملعلوم
املتعلقة بالصحة اإلجنابية لصاحل النساء والفتيات على اخلصوص، مبـا يف ذلـك إتاحـة               

وينبغي توفري معلومات صحية تعد خصيصاً لصغار األمهات بشأن        . خدمات تنظيم األسرة  
وال بد مـن تعزيـز فـرص        . السلوك الصحيح للتغذية ورعاية صحتهن وصحة أطفاهلن      

الرعاية يف جمال الصحة اإلجنابية وحتـسني هـذه         حصول النساء والفتيات على خدمات      
  .الفرص يف املدن واألرياف بضمان إتاحة املوارد الكافية وخدمات خرباء الرعاية الصحية

وينبغي للدول أن تنظّم محالت إلذكاء الوعي بشأن الزواج االستعبادي وسـبل              -١٠٤
 والرعاية الـصحية وأمهيـة      االنتصاف املتاحة للضحية احملتملة والفعلية والصحة اإلجنابية      

وينبغي أن تستهدف تلك احلمالت عامـة اجلمهـور         . تسجيل الوالدات وعقود الزواج   
وينبغي وضع الربامج بالتعاون مع اجملتمعات احملليـة        . والعاملني يف جمال الرعاية الصحية    

 وزعمائها مبن فيهم كبار السن والزعماء الدينيون لوقف ممارسة الـزواج االسـتعبادي               
  .ضمن اجملتمع

        


