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 مجلس حقوق اإلنسان
 والثالثون الخامسة الدورة

 2017 حزيران/يونيه 6-23
 األعمال جدول من 3و 2 البندان

ل قرروق اإلنسرران  السررام التقريررر السررلوف ل اررو  اممررة ال ت رردة 
 واممين العام السامية ال اوضية وتقارير

والسياسية واالقتصادية  تعزيز وح اية ج يع حقوق اإلنسان، ال دنية
 ف  ذلك ال ق ف  التل ية ب ا واالجت اعية والثقافية،

اتيجيات وال بادرات القائ رة الراميرة حلقة ع ل الخبراء بشأن تأثير االستر   
 إلى التصدف ل  ارسة تزويج امطاال والزواج ال بكر والزواج القسرف

 اإلنسان ل قوق السام  ال او  تقرير  

 موجز  
بشدددتن يززيدددز ا  دددو   29/8بقدددرال  حددد  حقدددو  ا ن دددان  يُقددددهذ  دددقا العقريدددر عمددد ا  

 الراميدددد  نع منددددت وال دددد  يددددزوي  األكرددددال والددددزواا اضبءددددر والددددزواا الق ددددر  والق ددددا  عحي ددددا 
ذلددا القددرالب كحدد  ا حدد  نع مرددوح األمددا اضعقدددا ال ددام  نقددو  ا ن ددان  ن يددن ا  ويف

جيات واضبدددا لات القا مددد  الراميددد  نع ححقددد  عمددد  سددداا  م دددعزراح ومنارتشددد  يدددت   ام ددد ايي
العصدددد  ضمال ددد  يدددزوي  األكردددال والدددزواا اضبءدددر والدددزواا الق دددر ب ولعقدددد  يو ددديات بشدددتن 

ا عمددت الدددو  مددن  جدد  الو ددا  يعوددق ا ا جددرا ات األسددريت الددي ينبتدد   ن يعوددق ا الدددول و 
  دددمن  دددقا العقريدددر مدددوجزاا الءامددد  باملعزامدددات اضعزحقددد  اقدددو  ا ن دددان يف  دددقا الصدددد   ويع

 22و 21جددريت مددن منارتشددات سدد ل ححقدد  عمدد  اقدداا ب الددي ُعقدددت يف جنيدد  يددوم   ضددا
  2016يشرين األول/ كعوبر 
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 مقدمة -أوالا  
ب نع مردددوح األمدددا اضعقددددا ال دددام  29/8كحددد   حددد  حقدددو  ا ن دددانب يف رتدددرال   -1

ومنارتشد  يدت   ام د اييجيات واضبدا لات نقو  ا ن ان  ن ين ا ححق  عمد  سداا  م دعزراح 
القا مددد  الراميددد  نع العصدددد  ضمال ددد  يدددزوي  األكردددال والدددزواا اضبءدددر والدددزواا الق دددر ب و ن يزدددد 
يقريددراا عددن اضددداومت الددي جددرت   نددا  ححقدد  الزمدد  ويقدمدده نع  حدد  حقددو  ا ن ددان يف  وليدده 

  وح در 2016يشرين األول/ كعدوبر  22و 21اقام   والث  ني  ونُ مت ححق  الزم  يوم  
بحدددداا فعحردددااب بيدددن ا مشددالكون مدددن م   دددات حءوميددد   17سبددد اا مددن  30ححقدد  الزمددد  حدددوا  

مدن ومن مات  عمت مدد،ب وم   دات  اداوب وكياندات يابزد  لملمدا اضعقدداب ومدن الق دا ب و 
انينيب وسداا  م دعقحني يف اض   ات الوكني  نقدو  ا ن دانب   د ا عدن ءعمدا  يقحيددينيب وبرضد

ملمدددا اضعقدددا  والءددن امكددد ة عحددر رتا مددد  اضشددالكني يف ححقددد  يددابزني ل ددال حقددو  ا ن دددان 
          الزمددددد  وو يقددددد  اضزحومدددددات األ ا دددددي  عحدددددر اضورتدددددت الشدددددبء  ضرو دددددي  األمدددددا اضعقددددددا ال دددددامي  

  (1)نقو  ا ن ان
ن آلا  ورتدمو  من يو يات  ونورتشت يبا له اضشالكون م ويع من  قا العقرير موجزاا ضا -2

ا عنا اا نع يوجي ات آليات حقو  ا ن ان   نا  ا امت اضوا يزي  اضقكولا يف األجزا  األلبز  
اناليددد  والنعدددا   والعو ددديات الدددوال ا يف يقريدددر مرو دددي  األمدددا اضعقددددا ال دددامي  نقدددو  ا ن دددان 

  دق  عحدر والق دا  الق در  والدزواا اضبءدر لدزوااوا األكردال يدزوي  وال د  مندت)اضرو ي ( بشتن 
( ويقريدددر األمدددني الزددداذ بشدددتن يدددزوي  األكردددال والدددزواا اضبءدددر Corr.1و A/HRC/26/22) اضمال ددد 

  (2)(A/71/253) والزواا الق ر 

 تأثير التدابير التشريعية القائ ة -ثانياا  
لحعصدد  ضمال د  يدزوي  األكردال  كر رتانوني  فعحرد  نجيا  شد  اقاا  عحر اناج  نع  -3

 والزواا الق ر  
و كددد اقدداا   ي دداا  ن يدد  يركيددزاا معزايددداا عحددر اععمددا  رتددوانني م ددر يددزوي  األكرددالب مددت  -4

يددزال  نددا   لحرعيددان والرعيددات  ومددت ذلدداب مبالن ددب  عامدداا  18عنددد مديددد ال ددن الدددنيا لحددزواا 
بعزوي  األكرال يف الدن ا القانونيد  اضعزدد ا  و شد   نع مديات يز ح ينريق العشريزات اضعزحق  

عحددر عيددت الرعيددات بصددرع الن ددر عددن و ددز ن الشوصدد  والدددي  باععبددال  ينطبدد   ددن رتددوانني 
يف األحءددداذ اضعزحقددد  بدددالزواا يف الدددن ا القانونيددد  العتحُّددد  عحدددر  وجددده العرددداوت عنصدددراا حا ددداا يف 

ال دددن الددددنيا لحدددزواا  2014 الب حيدددد  رتدددانون الدددزواا لزددداذاضعزدددد ا   رددد  كينيددداب عحدددر  دددبي  اضثددد
عقيديدهب و دو يشدم  عيدت األحدوال  عاماا بتض الن ر عن الو ت الشوصد  لحطرد   و 18 عند

الشوصدددي  وحيددد  وددد  القدددوانني الدينيددد  والزر يددد   وُشددددو  عحدددر  ن ا  ددد   الد دددعول  الءدددن  ن 
 األكرال والزواا الق ر   رتانوني  من يزوي ورتاي  يءون  ر   ل مان يو ر 

__________ 

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

 ان ر و يق  اضزحومات األ ا ي  ل ك ة عحر موجز لحعوجي ات ذات الصح  وموجز لء  مو وة  (2)
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ورتددد  دداعد  ددرح نلزاميدد  ي ددجي  اضواليددد  وجدد  القددانون عحددر يعبددت  عمددال األشددوا   -5
بددنت  ي ب   هددر   ينيدد  و ددا ا يف  ايدد  الرعيددات  ويف الددقين يزوهجددون يف نكددال  ددال  يقحيديدد   و

ن مددن ءوجددوا يف نكددال ا ددعوداذ البطارتددات القكيدد  واألج ددزا الررتميدد  يف بطارتددات ا ويدد  لعزقدد   دد
 ددال  يقحيديدد ب يددت  اا نجيابيدداا يف  ددقا الصددد   ويعطحدد  نجددرا  يقيدديا  رتيدد  أل ددر ي ددجي  اضواليددد 

يترد  القدانون   اس  ا عمزات احملحي  ن ماا  ابع   مت البيانات وعمحيدات ل دد ُوءمد  بالبداا مدا
 يءون  ا وجو   م يناو ا  و

ععبددال يددزوي  األكرددال جرالدد  جنا يدد  ي دداعد يف  ددمان يددو   وايردد  اضشددالكون عحددر  ن ا -6
بزدددض   ددديما نذا كدددان القدددانون يدددنأ عحدددر ن ددددال  وامدددر  ايددد   ويف  ايددد  كا يددد  لح دددقاياب م

ددن اض نيددون الزددامحون مددت األكرددالب بر دد  ،ددر  يددزوي  األكرددالب مددن نجددرا   انددامت  ي ددااب  ءه
يارتات كدانوا يشدزرون  ي دا  دابقاا بدتن اقدوع مدن  ن منارتشات  رحي  بشتن  دق  اض دتل ب يف  د

 دديما عندددما يءددون  موعددات  يراعددون اقصددا أ الثقا يدد  يءددبح اب م ين ددر نلددي ا عحددر   ددا م
األرتحيات مزني  هبق  اضمال د   بيدد  نده ُشددو   ي داا عحدر  ن العشدريزات الدي ،درذ يدزوي  األكردال 

ي    عددذ يدو ر يدداب  نمايد  مدن  ا واضر اب وبالباا ماي ت ع   ا  بات بشء  كب  عحر الرعا
ير دد   دددقا  ب نع  ددق  الشدددءاويت  ونددا لاا مدددايف العطبيددد  الزمحدد يبحوددع عددن  دددق  اضمال دداتب 

اندددامت الدددي ،دددر   ي دددا احملاكمددد  ا نا يددد ب    دددا الءدددن  ن  ا بددد ىل نع واكمدددات جنا يددد   ويف
 ددرر عددن العزددرح ضزيددد مددن ا يددقا   وعدد وا عحددر ذلدداب ي ددعتر  ورتعدداا كددوي ا ويءددون مءحردد  وي

  ا ت العقالير بتن  كراما ناجني   دقطوا  عداويت سو داا مدن يطبيد  عقوبدات جنا يد  اد  آبدا  ا 
 و  را    ر ا 

ءواا  هبددع نعد ن بطد ن يدزوي  كرد   و بتن ع   القيداذ بد جرا  مداو حها اضشالكون  -7
الرعدداا  اضددر ا اضزنيدد   بيددد  ن اضددر ا  و قدداذ األولب عحددر الرعدداا  ويف اض برت ددر  يقددت مبءددر  وكردد  

عددددذ يدددو ر  يءدددون عددداجزا عدددن العصدددرع ب دددب  نقدددأ الدددوع  الزددداذ بوجدددو  ا جدددرا   و بالبددداا مدددا
 اض اعدا القانوني  ض اندهتا يف  ق  الزمحي  

الددددزواا  و شدددد  مددددرالاا نع  ددددرولا نقدددد  عدددد   ا بدددد ىل عددددن حددددامت يددددزوي  األكرددددال  و -8
الرزحي ب من الناجني نع   را  وم نيدني آسدرينب باععبدال  الثد  سطدوا حا د    الق ر ب احملعمح   و

ال بويددد   بدددا ب ىل عدددن  دددحوة ال دددحطات امجعماعيددد   و يدددر يف بزدددض ال ددديارتات املعدددزاذ رتدددد و 
 الزر يدددد  يف  ددددق  انددددامتب مددددت  ددددرح جددددزا ات وا ددددق  يف حالدددد  العقدددداع  عددددن الدينيدددد   و  و

 ي دداا عحددر  ن ،دددر  يددزوي  األكرددال رتددد يدد    نع و ددا  عمزدددات وشددده  اضشددالكون   ا بدد ىل
برمع اب وينبت ب يف بزض ال يارتاتب الن ر يف نمءانيد  يطبيد  عقوبدات بديحد   والءدن  ن يشدم  

الددينيني الدقين  ماليد  عحدر الزعمدا  احملحيدني  و ذلاب عحدر  دبي  اضثدالب  درح عقوبدات ن اليد   و
العنويدددده بددددت  نجددددرا ات يعوددددق ا مو دددد  عمددددوم   يزقدددددون رترانددددهب  و حي ددددرون يددددزوي  كردددد   و

  مىت يزّح  األمر  نح يررتياتالزواا الق ر   لحعصد  ضمال   يزوي  األكرال  و
يشددم   وشددد  اضشددالكون عحددر اناجدد  نع ايبدداة  ُدد  شددامح  يف ا  دد   القددانو،ب  ددا -9

يءر  من ال ب  ضنت وال   يزوي  األكرال والزواا الق ر   القوانني ا نا ي  واضدني ب ل مان ما
ولعددو   ا ددا  وينبتدد   ن يعندداول العشددريزات بزددض الزوامدد  الددي ،زدد  األ ددر يُقددد ذ عحددر يددزوي  

رت راا  وينبت  ح ر وال   يشويه األع ا  العنا حي  األنثويد  الدي  ثد ب   كرا ا يف  ن مبءرا  و
يف بزض ال يارتاتب  ول سطوا ي ب  يزوي  الطرح   وينبت   ي اا نلتا  العشريزات العمييزي  الدي 
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كمدا شدد    مدد مدن نطدا  حريدات اضدر ا وحقورت دا ومدد بالعدا  مدن سيالاهتدا  يمدا يعزدديت الدزواا
عحددددر األايدددد  القصددددويت لحج ددددو  الددددي يُبددددقل ضزا دددد  العنارت ددددات والثتددددرات يف ا كددددال اضشددددالكون 

 و  ي عث  األءوااب كما عحر  بي  اضثالب ينبت   م بامبعصاببالقانو،   العشريزات اضعزحق  
ني نع اضزحومددات الشددتن يف ا نددد حاليدداا  و ثدد  العشددريزات وال يا ددات الددي  نددت و ددول اضددرا ق

واقدمات اضعزحق  بانقو  ا ن ي  وا جنابي ب عا قاا  ماذ ا  دو  اضبقولد  ضندت يدزوي  األكردال يف 
عحر  بي  اضثالب حيث يزد حامت انم  ب  اضربوب  يه   مريءا ال ييني  يارتات  يارتات ك

 الباعث الر ي   عحر يزوي  األكرال 
حرمان الرعيات والن دا  اضعزوجدات ير   نع ألحءاذ القانوني  الي وينبت   ي اا نلتا  ا -10

تدد   ي دداا مزا دد  الزوامدد  القانونيدد  الددي  نددت اضددر ا مددن كحدد    دد  الددزوااب مثدد  بمددن الدددعا  وين
 قدددت حق ددا يف  ،يددز لحرعدداا اضعزوجدد  كحدد  الطدد   رتبدد  بحددوىل  ددن مزيندد  ونم القددوانني الددي م
  انياا الزوجي ي    مام ا سيالاا آسر ب  ام عمرال يف  رتد م اض اوب و و ما

ب عحددر النقددو اض  ددداالعددداب  العشددريزي  الدددي م ددر يددزوي  األكرددالب  ارتدد انويزعددا عدددذ  -11
  و ندا  بنجدا بعداب  انماي  وامنعصاع والعزويض مدعاا لحقح  ألن ذلدا حيدول  ون ننراذ دا 

ات الراميدددد  نع منددددت وال دددد  يددددزوي  األكرددددال و ايدددد  ال ددددقايا حاجدددد  نع ءيددددا ا ين ددددي  ا جددددرا 
و دددمان حصدددو ا عحدددر اقددددمات و دددب  امنعصددداع  ومدددن اض دددا  ن يدددو ر العشدددريزات العوجيددده 
ضوعحددد  الوكدددامت انءوميددد  لءددد  يع دددل  ميدددت اض نيدددني الدددقين حيعءدددون بالرعيدددات اضزر دددات 

العقاع  والٌ   وع وا عحر ذلداب مدن اض دا  ن   ن احعمال  ض اندهتنب ونممزاا لحوطر الزم  
يقدر العشدريزاتب مديددااب باقددمات الدي ينبتدد   ن يعدا  ل دقايا وال د  يدزوي  األكردال والددزواا 

عمحيد  ل دد العشدريزات ويقييم دا  دزير  لحتايد  يف مز دا البحددانب يف  دقاب واليُيد   ّن الق ر   
 انامت     عدذ وجو   يي  ين يقي  وكني  يف مز ا

وشددد  اقدداا  عحدددر  ايدد  ا ددعوداذ ا كدددال القددانو، اضعددا  بطريقددد   كثددر  زاليدد  نمايددد   -12
يف ذلدددا القدددوانني واألحءددداذ  الرعيددات والن دددا  مدددن وال ددد  يدددزوي  األكردددال والدددزواا الق دددر ب  دددا
 اضعزحق  بالزن  ا ن   والزن  اضنز  و اي  الطر  و اي  الش و  

ال دددحط  الق دددا ي  بددددول ل ي ددد  يف ا نرددداذ ال دددحيا لملكدددر القانونيددد  الوكنيددد  وي دددطحت  -13
والدوليددددد  نمايددددد  اضدددددر ا والرعددددداا مدددددن وال ددددد  يدددددزوي  األكردددددال والدددددزواا الق دددددر    رددددد  النيجدددددر 

ينزانيدا اضعقدددا وءمبدابو ب عحدر  ددبي  اضثدالب   د مت احملدداكا الوكنيد  نع حدد كبدد  يف  وع وليد 
ضمال دددد ب  ددددوا  بدددد ع ن عدددددذ   ددددعولي      حءدددداذ رتانونيدددد  يعزحدددد  بعددددزوي  الق ددددا  عحددددر  ددددق  ا

ب  دددال  وامددر  ايدد  باععبال ددا يددداب  ورتا يدد  يعوددق ضصددحق  األشددوا  اضزر ددني  ب  و(3)األكرددال
كث   عقب   ويف نالث  االعشريزات ورتصول يطبيق با  اء الق ا   نضاذ لحوطر  ب   ن  ز  

 ددمانات حقددو   ا  دداء الق ددا   بشددء   ابددت  ددمانات   ددعولي   ويطبدد   مددن األمدداكنب م
بزددددض  ا ن ددددان نمايدددد  الرعيددددات والن ددددا  مددددن وال دددد  يددددزوي  األكرددددال والددددزواا الق ددددر   ويف

  موعدداتبزددض يف ال دديارتاتب يع دداون ن دداذ الق ددا  يف ننردداذ القددانون اضعزحدد  بعددزوي  األكرددال 
عحددر  ددرولا يقيدديا  وشددده  اضشددالكونمال ددات الثقا يدد   الرومدداب بقليزدد  احدد اذ اض األرتحيدداتب مثدد 

__________ 

ب رت دددت احملءمددد  الزحيدددا يف ع وليددد  ينزانيدددا اضعقددددا بدددتن القدددوانني الدددي ،يدددز يدددزوي  الرعيدددان 2016يف  وء/يوليددده  (3)
ب  دددد  رتددددوانني  ييزيدددد  عامدددداا  18والرعيددددات يف فعحدددد  األعمددددال و،يددددز بوجدددده سددددا  يددددزوي  الرعيددددات  ون  ددددن 

   عولي   وب 
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العشددريزات الوكنيدد  والدوليدد  اضعزحقدد  بعددزوي  األكرددال والددزواا الق ددر  رتبدد  بالق دداا  نضدداذمددديت 
   ق  الزقب ب باععبال ذلا الث  وال   جيدا لعوط  ير يم ا

ق  يف و دددت وشدددد  اقددداا  عحدددر مدددديت القصدددول الدددق  يزددد   مشدددالك    دددقاب اضصدددح -14
  ول وا  ن و دددت العشدددريزات وينريدددق ا بطريقددد  يشدددالكي  يشدددم  و ا  ددد القدددوانني مشدددالك  حقيقيددد  

ن لا  الطابت اضزقدد واضعزدد  األوجده ل دا را يدزوي  األكردال وم دني م دعويت  ييّ راا ميت الءن 
يف  نشددددرا  الرعيددددات    ددددريحبيدددد  حقددددو  واحعياجددددات الن ددددا  والرعيددددات   زحددددر  ددددبي  اضثددددالب 

 ا قرد القدوانني  لعقدد اضبا لات العشريزي  منق البداي  وام عزان  هبن كزنا ر لعققيد  العتيد ب 
   رد  كينيداب  ياحدت اضشدالك  الزامد  وءامبيا وءمبدابو  وكينيدا ومد و  نعا   نجيابي  يف األل ننع 

اع الراعحد  يف  دياب  يف و ت القواننيب بو ر ا شركاا منصو اا عحيه يف الد عولب نشرا  األكدر 
القددددانون اضعزحدددد  بعددددزوي  األكرددددال  و ددددماناا ضشددددالك  وا ددددز  النطددددا ب ينبتدددد   ن يشددددم  العزبيدددد  
الصزيدين الوك  والشزيب و ن ُيشر  فعح  ا  ات اض  را والراعح  يف اضنارتشاتب  دن يف ذلدا 

 الباحثون وال ا   والق اا والناشطون يف  ال حقو  ا ن ان 
كددال رتددانو، نر عحددر  ول اض   ددات الوكنيدد  نقددو  ا ن ددان يف ل ددد يددو ُّ  ده  اقدداا وشدد -15
لحزمد  مدن  جد  و دت حدد لدزواا  2014لزداذ   ويددعا نددا  كا انددو وينريق  قا ا كال م  ا

األكرالب ل د ج و  اض   ات الوكني  نقو  ا ن ان يف  بي  يززيز اض دا ل  عدن انع اكدات 
 عن يزوي  األكرال  النا، انقو  

وشددد  اقدداا  عحددر  ايدد  ال يا ددات والددُن    ون ا رتحيميدد  وا رتحيميدد  يف يوجيدده ا  ددو   -16
 العشريزي  اضبقول  يف  ال مءا ق  يزوي  األكرال والزواا الق ر  

نع اناجدد   جددرا  مزيددد مددن البقددوو بشددتن م ددتل  منددت يددزوي  األكرددال و شددال اقدداا   -17
 اناجد يعزحد  بالن دا  والرعيدات الحدوال حيمحدن جن دي  مز وجد ب   د ا عدن  والزواا الق ر   يمدا

ددرات  ون ءواانع ال كيددز  كثددر عحددر  ددب   ايدد  حقددو  الرعيددات   نع  ددرولا و شددالوا    اضزاش 
يف ذلددا رتدددلا الرعيددات والن ددا   اضندداك  الريريدد  واضندداك  ان ددري ب  ددا ل ددد يددت   العشددريزات يف

 الرزحي  عحر الو ول نع  ب  امنعصاع القانوني  

 تأثير التدابير السياساتية القائ ة -ثالثاا  
 شددال اقدداا  نع ا  ددو  الزاضيدد  وا رتحيميدد  الددي بُددقلت مدد سراا لحعصددد  ضمال دد  يددزوي   -18

يف ذلدا  حد  اممدا  األ ريقد    دا  وال د  يدزوي   واا اضبءدر والدزواا الق در ب  دااألكرال والدز 
ا جدرا ات الراميد  نع الق دا  عحدر ءواا األكردال الدق   كحقده   لع ريتاألكرال والانام  الزاض  

  ورتدد شدجزت  دق  (4) دندو  األمدا اضعقددا لح دءان ومن مد  األمدا اضعقددا لحطرولد ك  من 
عحددر اععمددا   يا ددات وا دد اييجيات وكنيدد   ويزعددا  ددق  الدداام  جديدددا ن ددبياا بدد   ن  الدداام 

 وبندددددا ويشددددا  وءامبيددددا وءمبددددابو  وبامبيددددا وبانددددا  ج ددددو اا بددددقلت لعقيدددديا يت   ددددا يف بحدددددان مثدددد 
 عحر  بي  اضثال وموءامبي  ونيبال 

__________ 

  www.unicef.org/protection/57929_92681.htmlمعا  عحر الرابط العا :  (4)
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عزحقد  بعدزوي  األكردال ورتد ا ُعوحصدت بزدض الزدا مدن نعددا  وينريدق ام د اييجيات اض -19
امجعماعيددد     دددت بوجددده عددداذ نع نحدددراء يقددددذ وا دددح يف ك دددر احملرمدددات  نذ بوالدددزواا الق دددر 

 بشتن  ايني اض تلعني وحشد الدعا لعززيز ا لا ا ال يا ي  ويزبي  ا عمت اضد، 
   و بت  ن األ حوب الق  اعُعمدد يف و دت ام د اييجيات واقطدط وال يا دات الوكنيد -20

كان له مرزول كب  يف جدويت م دمو ا واحعمدامت مقيد  األ در اضعدوسر من دا بنجدا   وينبتد  
اضناك  ال اسن  ونجرا  ادوو بشدتن األ دباب الءامند  ولا  بعقديد   شد ام  اييجيات ي ن 

وال دد  يددزوي  األكرددال يف ا عمزددات ذات مزدددل امنعشددال اضريرددتب وكددقلا بشددتن البواعددث الددي 
دت بدددددددبزض ا عمزدددددددات احملحيددددددد  نع نبدددددددق  دددددددق  اضمال ددددددد   وجيددددددد   ن يو دددددددت ال يا دددددددات حددددددد

يف ذلدددا الصدددق  والعزحددديا والزدالددد  والشددد ون  وام ددد اييجيات  شدددالك  فعحددد  القطاعددداتب  دددا
امجعماعيدددد  و ايدددد  الطردددد ب و شددددالك  الن ددددا  والرعيددددات و  ددددر ن وا عمزددددات احملحيدددد  والزعمددددا  

 دددرول  ل دددمان مراعددداا ال يا دددات لح ددديا  ويحبيع دددا محعياجدددات الن دددا  الددددينيني  و دددقا  مدددر 
 ينريق ا من  ج  يحزذ لعو  ءماذ اضبا لا  ماول مان يو   والرعيات يف  عمزات بزين اب 

العزحدديا يف    وبدني ا ن دني مزد    دتل  مقيد  اض داواا  - و يمدا سحهد  يدو  وءيدري بزينده -21
ودو ااب يبني  ن ننشا   ييدات   راا    ين ي  الزم   يما بني القطاعاتعمحي - كث  من األحيان

مش ك  بني الوءالات رتا لا عحر العت   يف عيت ا  الات الوءالي  حيق  نعا          رد  ءامبيداب 
وءلا  وكبال اض د ولني العنريدقيني ين دي  عمحيد  و دت سطد  وكنيد  شدامح  اليولت  يي  مءون  من 

اا نع يددداب  وددد ا ا دددع يف كدد  وءالا  وُ ددحوط ال ددو   ي دداا عحددر م ددتل   ددمان مولددت محقدد
اضددوال  اضاليدد  الءا يدد  لعنريددق ام دد اييجيات بو ددر ا  ثدد  مدددياا كبدد اا  وُ عدد  نع نيدد   األولويدد  

دما  دديما عندد لعوجيدده اضددوال  يوجي دداا يعددوسر الو ددول نع القاعدددا الشددزبي  وا ماعددات اضزنيدد ب م
 يءون اضناك  الريري  والنا ي  والبييات ان ري  الي يزا، من الرقر    األكثر ي رلاا 

مداس  ا  اييجي  ود ا لحعصد  ضمال   يدزوي   الحجو  نعويف  يارتات فعحر ب كان  -22
تحت ا دع  دق  اضمال د   نذلعقد  األكرال ذا  اي  يف العتح  عحر اضوارت  امجعماعي  اضناو   

عمحيددد  ل دددا ال يا ددداتب عحدددر  دددبي  اضثدددالب بشدددتن م دددتل   دددرولا العصدددد  لنا دددول الدددوم اب 
الق ددا  عحددر و يددات األم ددات  الن ددوح بصددق  اضرا دد ب  و  ددمان انصددول عحددر العزحددياب  و  و
العصددد  لحزندد  اضنددز ب باععبال ددا  ر دد  لحم دد  رتدددماا يف اضنارتشددات اضعزحقدد  بالق ددا  عحددر   و

 وي  األكرال والزواا الق ر  وال   يز 
يعزحدد  باض ددمونب شددد  اقدداا  عحددر  ايدد  ام دد اييجيات الددي يقددوذ عحددر انقددو   و يمددا -23

ويزاجل األ باب ا قلي  ضمال   يزوي  األكرالب مت ال كيز عحر م تل   ءني اضدر ا والرعداا  ولدي  
باععبال دا يعصدديت ضمال د  يدزوي  األكردال من ال رول   ن يصن  عيت العدس ت يصنيراا ودد اا 

والزواا الق ر ب ب   ن الو و  مطحوب يف مديد الزنا ر الي ينبتد   ن يشدمح ا ام د اييجيات 
 دديما العزحدديا الثددانو ب يزعددا عنصددراا ل ي ددياا  ورتددد  الناجقدد    قصددول الرعدداا عحددر يزحدديا جيدددب وم
  وينبتد   ن يعنداول ال يا دات الوكنيد  عامداا  18 ن   و ر  حد اقاا  بررح نلزامي  العزحيا حىت

اضعزحقددد  بدددالعزحيا وال ددد  يدددزوي  األكردددال الدددي  ثددد ب يف  بحددد  األحيدددانب نحدددديت الزقبدددات الر ي دددي  
بالن ددب  لحرعدداا  وينبتدد   ي دداا مويدد  اضدل دد  نع مءددان آمددن لحرعددااب واألمددر لددي  كددقلا حاليدداا يف  

 ن ام دددعرا ا مدددن العثقيددد  ا ن ددد  الشدددام  وسددددمات الصدددق  كثددد  مدددن ال ددديارتات  ورتدددد يبدددنيه 
ا ن دددي  وا جنابيددد  اضراعيددد  محعياجدددات الشدددباب  ثددد  عنصدددراا حا ددداا يف ام ددد اييجيات الناجقددد  
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الرامي  نع العصد  ضمال د  يدزوي  األكردال و ايد  حقدو  الرعيدات يف  ديا  الدزواا  والثد   دمان 
زحيم ا  حد الزنا ر األ ا دي  األسدريت يف ال يا دات الناجقد   ويد   ر  الزم  لحرعاا  ول ن اذ ي

مث  برام  العقوي ت النقدي ب لبا   ا يعطحد  ل دداا لحعتكدد مدن مقيد  األ در  ناجق ببرام  يزدُّ 
يءدون كدقلا يف عيدت  يش  البقوو نع  ن األمر م اضعوسر من ا يف  عا حقو  اضر ا والرعااب نذ

حقوالدد  النمطيدد  ل لحعصددد  ن يع ددمن ال يا ددات واقطددط كددقلا بددقل ا  ددو  األحددوال  وجيدد  
والعصدددولات ال دددا دا بشدددتن   وال الرعددداا يف ا عمزددداتب وكدددقلا األعدددراع امجعماعيددد  اضعزحقددد ب يف 

 عح   مولب بانياا ا ن ي  لحرعاا وانم  سالا نكال الزواا 
ط عحددر يددداب  وددد ا لحو ددول نع ويءشدد  العجربدد   ددرولا اشددعمال ال يا ددات واقطدد -24

الرعيددات والن ددا  األكثددر مزاندداا مددن الع مددي   ويبددني  ن بددرام  يزويددد الرعيددات بددا واي  القكيدد ب 
وشدد    بدرام  ناجقد الي  ءن ا من الو ول ب  ول  نع اضزحومات اضعزحق  باقدمات اضعاحد ب 

مشددالع  ددن البحددوىل باععبددال ذلددا مددن عحددر  ددرولا ال كيددز  كثددر عحددر الرعدداا و دد  عحددر اقدداا  
 الزنا ر األ ا ي  يف ام  اييجيات الورتا ي  الرزال  

 و   ت مرالاا  رولا الزم  مت ا عمت اضد، ومن س لهب    ا عدن الزمد  مدت الرعيدات -25
 ديما عحدر م دعويت القاعددا الشدزبي ب  دا  مباشر   ا  ات الراعح  يف ا عمت اضدد،ب ومبشء  

اض دد  رتدددماا باضنارتشددات  وينطددو  ييّ ددر ا عمزددات احملحيدد  و عحددا  لايدد  سا دد  بو يقدد   ت  دد
العثقيددد  ونيصدددال اضزحومدددات بوا دددط  األرتدددران عحدددر نمءاندددات  ا حددد   والءدددن  ن يءدددون مرزدددول 
ا عوداذ الرعداا لو دا ط العوا د  امجعمداع  يف العوعيد   مال د  يدزوي  األكردال والعصدد  رتويداا 

  رتواعد الحزبد   و شد  نع ام دعثمال يف انركدات الشدبابي  ا عمزيد  عحدر م دعويت القاعددا يف يتي
الشددزبي  ونيصددال  ددوت الرعدداا باععبالاددا مددن  جنددت ا دد اييجيات نحددداو العتيدد  و رتح ددا  ددوي ا  

 وجريت العوكيد عحر  رولا يو يت نطا  اضبا لات القا م  يف  قا الصد  
ألولويددد  لعززيدددز اض دددا ل  عدددن ينريدددق ام ددد اييجيات الراميددد  نع العصدددد  وينبتددد  نيددد   ا -26

ضمال دددد  يدددددزوي  األكردددددال والدددددزواا الق ددددر ب بطدددددر  من دددددا عدددددت البيانددددات بانع ددددداذ لر دددددد يدددددت   
ال يا دددات واقطدددط  ولحم   دددات الوكنيددد  اض دددعقح  نقدددو  ا ن دددان  ول  ددداذ  ي ددداا  وكدددقلا 

مددن العدددلي  والعوعيدد ب  ن ي ددطحزوا بدددول  دداذ يف بقدددل الءددن اب  األمددر بالن ددب  لحاضددانيني الددقين
ل دد العقدددذ احملدرء ويعبددت اضددوال   ومدن األايدد   ءددان يف  دقا الصددد  يو دديح ا واند  الددي ينبتدد  

نذا كان الزواا رتد ُ جو  نع  ينقصر ال كيز يف مزر   ما عحر  بي  اضثالب  م بينبت  ل د ا  نذ
ومددديت حقددو  الرعيددات والن ددا  كيريدد   ددون بدد  ينبتدد   ن يشددم  مزر دد   اا عامدد 18بزددد  ددن  مددا

 نطا  اقيالات اضعاح   ن ب  الزواا يو ُّت 
يع ددددمن العزامددددات  امدددد   2030 وايردددد  اقدددداا  عحددددر  ن سطدددد  العنميدددد  اض ددددعدام  لزدددداذ -27

يءون العنريدق الدق  ب  دحو ا  بعحا املعزاماتولبالعصد  ضمال   يزوي  األكرال والزواا الق ر   
 الي يعقدذ هبا آليات حقو  ا ن ان  مراا   ا ياا يعماشر مت نكال حقو  ا ن ان والعو يات 



A/HRC/35/5 

GE.17-04792 8 

تررررأثير الترررردابير الراميررررة إلررررى التصرررردف ل عرررررا  االجت اعيررررة الترررر  تعررررز   -رابعاا  
 م ارسة تزويج امطاال والزواج ال بكر والزواج القسرف

ءع ددددددب  يف  ددددددال العصددددددد  لحقوالدددددد  النمطيدددددد  واألعددددددراع يبددددددا ل اقدددددداا  العجددددددالب اض -28
امجعماعيدد  الددي يزددزء وال دد  يددزوي  األكرددال والددزواا الق ددر   ومددن بددني األعددراع الددي يصددز  
العصددد   ددا  كثددر مددن ب  ددا األعددراع اضعزحقدد  بانيدداا ا ن ددي  لحطردد  والدددول اضعورتددت مددن الرعدداا  

 كثر عحر مد  العصولات ال ا دا بشتن  األسد     عحر  رولا ال كيز  وشد واكزوج  و ذ  
وينبت   ن يقوذ الاام  الراميد  نع العصدد  لملعدراع امجعماعيد  عحدر األ لد ب و ن يع دا بالدرتد  

 الزحمي  ويراع  ال يا  
ورتدددد كدددان يشدددءي  حركدددات شدددبابي  مدددن  جددد  يتيددد  األعدددراع امجعماعيددد  ا ددد اييجي   -29

 ول حا دددا يف يتيددد   اوالعوعيددد   ددد بوالعزحددديا ببددد   ن  عدددا األرتدددرانناجقددد  جدددداا  ويءشددد  العجر 
 الزقحيات والو ول نع الرعيات سالا نطا  اضدل   

والثددد  نشدددرا  اضددددالا وو دددا ط ا عددد ذ والرندددانني احملحيدددني ا ددد اييجي  م مددد  يف يقدددد   -30
ا العطحددت نع اض ددعقب  وبنددا  اضددر ا  ويدددل  الرعدداا بدددول ا  ن ب مءا دد مرددا يا بديحدد  لدددول الرعدداا  و

ءامبيدددا اض دددالات ال ءمددد  لعققيددد  ذاهتدددا عحدددر  كمددد  وجددده  و   دددرت  حدددٌ   كحقدددت يف كددد  مدددن 
مدد و  يددت   العزحدديا ا يددد عحددر الرعيدداتب وعر ددت  ددات الرعيددات الحددوال ا ددعردن مددن انمحدد  و 

ماعيد  الدي ينعقدد الرعداا باععبال ن الثحن رتدوا ضن  ن   تر  ناا  وجي  العصد  لملعدراع امجع
ب وينبت   ن يعدا  الردر  لحرعيدات لعنميد  اض دالات الدي حيعجن دا من نر  ا واض كدا لقاهتا الوا ق 

لحعزبدد  عددن كموحدداهتن وال ددز  نع مقيق ددا  و ثدد  الريا دد  و دديح   امدد  لحرعيددات لبنددا  اض ددالات 
ا ددددعودمت كددددرا القدددددذ  ددددقا التددددرح   انياييدددد    ردددد  يوبددددو وع وليدددد  ينزانيددددا اضعقدددددا وءامبيدددداب

بددنت  ي ب بُددقلت ج ددو  ض دداندا الرعيددات مددن  جدد  الحزدد  يف األمدداكن الزامدد ب مددن سدد ل  ويف
  ن يدلكن  ن البحوىل  ال ز  نع العصد  لملعراع الي مد من حركع ن ما

 حددولوينبتدد  ين دديا نقاشددات يف اضدددالا ونددوا   الشددباب وب  ددا مددن األمدداكن ا مندد   -31
 وال   يزوي  األكرال كو يح   ذكا  وع  الشباب 

 ب  دن  دي ا األم دات وا بدا  و دا ر األو ديا ويءش  العجرب   ي اا  ايد  الزمد  مدت   -32
  ددرا  األ ددرا  ومددن اض ددا  ن ندددل   ن اقطدداب الددق  ي ددعودذ يف عددرح فدداكر وال دد  يددزوي  

يعماشر بال رولا  زن  والو يات النرا ي ب ماألكرال والق  يركزب يف كث  من األحيانب عحر ال
حجد  ن دا ي ب بين دا يقدد  الوعددو  ا دعوداذ بددد مدن  مدت الوارتدت الدق  يزيشده الن دا   لدقلاب م

بعو   العزحيا  نب لثني ن عن ال ما  بزواا بناهتن  وعد وا عحدر ذلداب  ثد  اندوالات ا عمزيد  
عدام ا   ا دياا يف مديدد و  دح األ دوات  اضنقر د   يف الي ،رؤ عحر  ا  در باض دءوت عنده  

 يعزح  بال حو  الق  يزعا مقبوما  ا عمزات احملحي   يما
 ايد  يف نذكدا   بين ديا اض د ات يف ذلا يقدد  الزدرا ض  و ويءع   العزبي  الزام ب  ا -33

شت ا يف ذلا شتن يدلي  الوع  وك ر احملرمات بشتن وال   يزوي  األكرال والزواا الق ر ب 
الردداعحني يف و دددا ط ا عددد ذ عحدددر  ايدد  الطرددد  ويشدددجيت و دددا ط ا عدد ذ عحدددر ينددداول رتصدددأ 
يزوي  األكرال والزواا الق ر   ورتد  بت  ن ماول األجيال من س ل و دا ط ا عد ذ واض در  

 ريد  ي اا مواضو يقر 
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 د  يدزوي  ل  داندهتا يف العصدد  ضماويزد الزم  مت القا ا العقحيدديني وانصدول عحدر م -34
 ا   قدد  األكرال والزواا الق ر   مراا   ا يااب ألن األ ر وا عمزات ي عمت نلدي ا ويعقيدد بد لا

 و ددددقت ءعيمدددد  يقحيديدددد ب عحددددر  ددددبي  اضثددددالب   ددددا   دددددلت يزحيمددددات لقيددددا يني آسددددرين  نددددت 
ءجيدد  مددن ءجيددات األكرددال  1 500 كثددر مددن نبطددال امحعرددال بعددزوي  األكرددال و  ددا جنقددت يف 

ب ا ددُعزني يف  حدد  اممددا  2017و 2014الردد ا بددني عددام   ونعددا ا الرعيددات نع اضدل دد   ويف
األ ريق  اضقكولا  ع   بالزعما  العقحيديني والدينيني ضنت يتييد يزوي  األكرال عحر   اا  يد   

عم دا  د م  القدا ا نع  ددول آمع وس ل يحا الر اب    ت   ت العوعي  ا عمزي  الدي يز 
 األكرال  بزوااا ع نات الزام  هبدع ورت  امحعرال 

ويزدُّ الرجال والرعيان  ي اا مدن عوامد  العتيد  القويد    قدد شدالكوا يف  د ت  عويد  يف  -35
 الااءي  وءامبيا هبددع يتيد  الن درا نع وال د  يدزوي  األكردال  وكشدرت البقدوو  درولا الد وي 
لنماذا متايرا ضر وذ القكولا  وشد  اقاا  عحر  رولا العزاون مت ا با  مدن  جد  يتيد  الر دا 

بنعه ويشجيت العقول من عقحي    اي  امبن   نع عقحي    ءني م  الرج  ضا يزنيه  ح ال ا د 
ر بددددد مندددده كدددد  يددددعمءن األ دددد     عرءيددددا مزددددل انمايدددد  ولبطدددده اقددددو  ا ن ددددان  مددددر مالبنددددت

وا عمزات احملحي  من يرنيدد الرءدرا القا حد  عحدر  دبي  اضثدال بدتن يدزوي  الرعداا  دو لحقردا  عحدر 
 الزن  وينزدذ  ي ا األمن ب  مع ا يف  روع يع ا 

وجي  ير ي  ج و  العصد  لملعراع امجعماعي  عحر اض عويت احملحد  مدن  جد  يززيدز  -36
رح القيا التريب   ومن األايد   ءدان  ن ي دعزانب مصدارتيع ا و،ن  العصولات ال ا دا بشتن  

يف العصد  لر و  الرز  ال حبي  احملعمح  عحدر ج دو  الق دا  عحدر األعدراع امجعماعيد  ال دالاب 
 الشوصيات احملحي  النا قا واض اندا  بشبء  من اضنا رين  و

 ن ندددل   ن بددد  ويءع دد  ج ددو  العصددد  لملعددراع امجعماعيدد   ايدد  حا دد ب لءددن م -37
ا ددعيزاب األبزددا  امجعماعيدد  وامرتعصددا ي  ضمال دد  يددزوي  األكرددال والددزواا الق ددر   مددر   ا دد  
 ي اا   ا عمرال العمييز عحر   داا ندوة ا دن  حيدد مدن الردر  اضعاحد  لحن دا  والرعيدات وينشدت 

الدددي يبدددق ا عنددده الرءدددرا القا حددد  بدددتن الدددزواا  دددو اقيدددال األ  ددد   دددن  وجيددد   ن يقددد ن ا  دددو  
الديني  والعقحيدي  وا عمزات كء  يف  دبي  العصدد  ض يدد  وال د  والقيا ات ا عمزات احملحي  

يزوي  األكرال والزواا الق ر  با  و  الرامي  نع يو يت نطا  الردر  اضعاحد  لحن دا  والرعيدات 
وا د  القانونيد  وال يا دايي  ب مان نمءاني  انصول عحر العزحيا ا يدد يف  دروع آمند  وب ءالد  الز

وامرتعصدددا ي  الدددي يزيددد  مشدددالك  اضدددر ا يف القدددوا الزامحددد    زحدددر  دددبي  اضثدددالب لكدددزت  ددديدا مدددن 
العقحيديدد  عحددر   ددحوهبا يف ك دد   عددا األ ددر يف يصدددي ا ضمال دد  يددزوي  األكرددال مددن القيددا ات 

يددوذ نذا   الدعا اضءع د  م س ل نبراء مديت النرت الق   عجنيه من ولا  يزحيا بناهتا  بيد  ن
 حدددا اضددددال لع دددديد الر ددددوذ اضدل دددي  ويءددددالي  النقددد  لحو ددددول نع اضدددددالا  كاندددت األ ددددر م

مصدد  عحددر  ددمانات ال دد م  يف اضرا دد  العزحيميدد   ورتددد حققددت العددداب  الراميدد  نع  ريدد   وم
يزددا، مددن الرقددر جناحدداا  ي ددااب  بالن ددب  لمل ددر الددي بدد  اضعزوجدد الزدد   اضددا  الددق   ثحدده الرعدداا 

ذلدا  دمان  دب  الزدي  لمل ددر شدريط  عددذ نسدراا بناهتدا مدن اضدل د  و/ و يددتس   يشدم  ورتدد
رتبحددده عحدددر منددددت  الااءيددد ب  ددداعد العمءددددني امرتعصدددا   لحرعددداا يف  دددن اضرا قدددد  ومدددا الدددزواا  ويف

نع  عيدددات نع الدددزواا  وحدددامت انمددد  اضبءدددرب الدددي يزعدددا مدددن األ دددباب الشدددا ز  الدددي يدددد ت الر
  اضزاشرا  ون ءواا
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عحددر  ددرولا يززيددز رتنددوات العمويدد  وآليددات اضشددالك  الطويحدد  األجدد  عحددر وشددده  اقدداا   -38
 م عويت القاعدا الشزبي  

 تأثير تدابير ال  اية -خامساا  
الددت ء  ريرددت مدداال ددا را اضايردد  اقدداا  عحددر  ن الزديددد مددن البحدددان ذات مزدددل انعشددال  -39

بزدض ال ديارتاتب يبحدع ل ا ا اقددمات  يش د نقصاا يف العدداب  امجعماعيد  ويدداب  انمايد   ويف
حددّداا جيزدد  ال ددقايا يددرون يف ام ددعمرال يف الددزواا سيددال ا الوحيددد   زحددر  ددبي  اضثددالب عندددما 

ن  قدول ن يءو  ال مان امجعماع ب وم ،د الن ا  والرعيات  ي  بدا   لحبقا ب كاض جئ  و م
كثد  مدن انددامتب  جيددن اضددوال  ال ءمد   رتامد   عدويت  ويف م   دنالعزويد  عحدر  عدا   در نب 

بزددض البحدددانب يقدددذ  يقددت اض جددئ يف  مدداكن بدد  منا ددب  ويءددون  و دداع ا م  يدد  لحتايدد ب ويف
رت حامت مزيند ب   در سدمات انماي  يف نر  اض   ات اض  ول  عن عدال  األحداو  ويف

 وامر انماي  عن احعجاء الرعيات والن دا  مدن  دقايا وال د  يدزوي  األكردال والدزواا الق در   
ش  نع يءالي  اقدمات باععبال ا عقب  كب ا ن ا ي  مول  ون و دول الزديدد مدن ال دقايا  ُ و 

 الرزحيني نع  ق  اض جئ  احملعمحني  و
الددي يعندداول وال دد  يددزوي  األكرددال والددزواا وينبتدد  عدددذ امكعرددا  بالعشددريزات اقا دد   -40

الق ر  وي و   م  يداب  وآليات انماي  اضعاح  لعقد  اض اعدا نع  قايا يزوي  األكرال 
  ويشدددم  ذلددا العشدددريزات اضعزحقددد  بدددالزن  اضندددز  والزنددد  احملعمحدددني والرزحيدددني والددزواا الق دددر 

 بح   ا،ب وكقلا القوانني اضعزحق  باأل را  ويفا ن   و شءال  سريت ود ا من الزن  ا ن 
يءدددون ال دددقي  وحدددىت احملدددام  والناشدددط الدددق  يدعمددده عحدددر عحدددا با ليدددات اضعاحددد   األحيدددانب م

األوامددددر اضعزحقدددد   قدددد  ا رتامدددد   اضنصددددو  عحي ددددا يف يشددددريزات فعحردددد ب مثدددد   وامددددر انمايدددد   و
 ان ان    و
و شدد  نع  مدد  اقدددمات  ددمن الو ددا   اضريدددا يف مءا قدد  الو ددا و ددمان ا حالدد   -41

بحددددددان مثددددد  بدددددنت  ي ب ا دددددعقد ت اقددددددمات القانونيددددد  اضعنقحددددد  مدددددت ام دددددعزان   اض  مددددد   ويف
  ددداعدين رتدددانونيني لحو دددول نع اضنددداك  الريريددد  والنا يددد   و شددد    ي ددداا نع  دددب  مبعءدددرا لعقدددد  

رتريد   30ا دعوداذ ا وايد  القكيد ب عحدر  دبي  اضثدال  وكدان ننشدا  ندوا  شدبابي  يف اضزحوماتب ك
يف النيجر يف نكال اضشروة اضزنون   و حوا  ول ب منوذجاا ناجقاا  ي داا يف كريقد  نذكدا  الدوع  

الوكني  لإلب ىل عن حامت اضباشر ويقد  اضزحومات ونحال  ال قايا  ويبنيه  ن سدمات اقط 
بددل  ام،ددالب الددي يعدديح و ددول الن ددا  والرعيددات نع اقدددمات اضطحوبدد ب م زندد   ددد اضددر ا  وال

عن ا يف مقي   براح انماي   ورتد ا ُعودمت بنجدا  سطدوا اميصدال لحم داعدا عحدر  دبي  
كينيددا ومدد و  وموءامبيدد ب بدددعا مددن انمدد ت ا ذاعيدد   وي ددطحت ءامبيددا  اضثددالب يف بحدددان مثدد  

ا عمت اضد، بددول بدالء يف نعددا  بزدض  دق  اضشداليت وينريدق ا  ويءع د  الشدراكات  من مات
بددني انءومددد  وا عمددت اضدددد، لعقددد  سددددمات انمايدد   ايددد  كددايت ألن من مدددات ا عمددت اضدددد، 

 الءن ا  ن يشجت عحر ن ماا بزض ام  اييجيات الناجق  يف ال يا ات انءومي  
لحعصددولات النمطيدد  واألعددراع امجعماعيدد  ال ددالا يددت   عحددر مددو ر   يءددون وبالبدداا مددا -42

العقصدد  يف  ي ددرر عددن ا اددال  و ننردداذ القددانون والق ددا  والعزحدديا ومقدددم  الرعايدد  الصددقي ب مددا
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يراعددددد   يعودددددقونب يف كثددددد  مدددددن األحيدددددانب رتدددددرالات م مدددددث ا يحبيدددد  معطحبدددددات انمايددددد    الق ددددداا 
   نع العمييددز عددوح ا ددعوداذ ال ددمانات الد ددعولي  و ددمانات يدد   امععبددالات ا ن دداني ب مددا

حقدددو  ا ن دددان األسدددريت لءرالددد     ددد   ايددد  وءنددد  لحن دددا  والرعيدددات  وينبتددد  نيددد   األولويددد  
لحعصد  لحموارت  القا م  عحر القوال  النمطي  واألحءداذ اض دبق ب عدن كريد  العددلي ب وو دت 

 ي دداا عحددر احعمددال يددت    ياندد   وشددده  اقدداا العت يبيدد   مدددونات رتواعددد ال ددحو  وينريددق العددداب  
مءددان وجددو   عحددر نمءانيدد  ا ددعرا يه مددن انمايدد   ن ددابعه ب عارتدد   و   ددحه ا  دد   و ال ددقي   و

نع  ن العشددددريزات مددددد ب يف كثدددد  مددددن األحيددددانب واجبددددات عامدددد   و شددددالواو ددددب  امنعصدددداع  
 ب  ا من مقدم  اقدمات  الصقي   ومقدم  الرعاي   سا     اء الشرك   و  و
نوعيددد  جيددددا يف  دددال يقدددد  اض ددداعدا  ومدددنوالثددد  عددددذ يدددو ر سددددمات  ددد ح  اضندددال  -43

مصد  الرعيدات  م القانوني  مصدلاا لحقح  يف الزديد من البحددان ذات مزددل امنعشدال اضريردت  نذ
والن ددا ب يف كثدد  مددن األحيددانب عحددر اضشددولا الءا يدد  بشددتن  ددب  امنعصدداع اضعاحدد   و شدد  نع 

قددددماتب و دددمان الشدددرا ي  واض دددا ل  يف األايددد  القصدددويت الدددي يءع دددي ا ل دددد عمحيددد  يقدددد  ا
العدددس ت الراميددد  نع مندددت وال ددد  يدددزوي  األكردددال والعصدددد   دددا  ويءدددرل ذكدددُر  ول اض   دددات 
الوكنيدد  نقددو  ا ن ددان باععبددال  حا دداا يف  ددقا الصددد    قددد  كحقددت اض   دد  الوكنيدد  نقددو  

قصدد  حددامت امبعصدداب ووال دد  يددزوي  ا ن ددان يف نيبددالب عحددر  ددبي  اضثددالب برنا دداا وكنيدداا لع
األكردددال وا دددعقد ت   وات لر دددد حقدددو  الطرددد  يف ي دددت منددداك  بالبحدددد  ورتددددمت من مدددات 
ا عمددت اضددد،  ي دداا  مثحدد  عحددر مبددا لات اضطالبدد  باض ددا ل ب مددن سدد ل الر ددد والدددعوا  ويبددد  

اا بالعددداب  الددي يعوددق ا ج دداء انركددات الن ددا ي  يف الااءيدد ب عحددر  ددبي  اضثددالب ا عمامدداا معزايددد
 والدول  بصر  عام ب يف العصد  ضمال   يزوي  األكرال  بالشرك 
وُشددو  عحددر  ددرولا ءيددا ا ال كيددز عحدر اقدددمات الصددقي  وامجعماعيدد  اضقدمدد  لحرعيددات  -44

يف ذلدددا امحعياجدددات اقا ددد  لملرتحيدددات يف  دددقا الصدددد   ورتدددد    دددت  ب  دددااضعزوجدددات بالرزددد 
اضعزوجني عحر اقدمات نع يراجت حامت الزن  وءيا ا  نو  اضبقول  ل مان حصول الشباا  

ومدد و   وذكددر ا ددعوداذ ا وايدد   ا دعوداذ و ددا   ين دديا األ ددرا يف بحدددان مثدد  ن يوبيدا و وبندددا
احملمول  يف يقد  اضزحومات عن الصق  ا ن ي  وا جنابي  كمثال جيد  و ش  نع عدذ ام عمداذ 
الءايف بالصق  الزقحي  لح قايا باععبال   جوا كب ا  و ش  نع  رولا نجدرا  مزيدد مدن البقدوو 

عوحددديأ الرعيدددات والن دددا  مدددن  دددقايا وال ددد  يدددزوي  األكردددال الناجقددد  ل ددد اييجيات امبشدددتن 
  والزواا الق ر 

بشدتن  د مداءيا ا حجا العزاون ل مان ينريدق  وامدر انمايد  الدي يصددل ا بحدوم بد من  -45
يف بحدد  الدث   اضدر ا اضزنيد   و وال   يدزوي  األكردال والدزواا الق در  يف البحدد األ دح  لحرعداا  و

 يف اقالا بالزواا عحر  رولا ام عماذ  كثر بشروا امع اع اقاا  وشد  

 االستلتاجات والتوصيات -سادساا  
 ارسرررة ترررزويج امطارررال شررردد الخبرررراء علرررى ال اجرررة ال اسرررة إلرررى التسرررلية برررأن م -46

مرررن م رررامر الت ييرررز الجلسررران    ل قررروق اإلنسررران وم ارررراا   ثرررل انتاا ررراا توالرررزواج القسررررف 
وأوصوا ف  مراا الصردد، باعت راد تردابير ل عالجرة البواعرب وامسربان الكاملرة وراء تعرر  
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اللسرراء والاتيررات لارراا ال  ارسررة معالجررة شرراملة  ويتجلرر  ذلررك، فرر  ج لررة أمررور، وضررع 
ذ القرروانين والسياسررات الترر  تشررجع علررى ت قيررق ال سرراواة لللسرراء والاتيررات وح ررر وإناررا

عن إلغاء القوانين الت ييزية، والقروانين التر  لارا أثرر ت ييرزف،  م ارسة العلف ضدمن، فضالا 
اتخراذ تردابير  أيضراا ذلرك والقوانين الت  تاسح ال جال لااا ال  ارسات الضرارة  ويتجلر  

 افيررة   شرر ل الترردابير الترر  تترريح لاررا فرصرراا ب ررا يجسرردما وحياتاررا، فرر   ال رررأة ت كُّررةلتعزيررز 
يتصل باا من حقروق، وعلرى  وما لل صول على التعلية، وعلى الص ة الجلسية واإلنجابية

ال علومررات والخرردمات  ويجرر  ضرر ان ت تررع اللسرراء ب قرروق متسرراوية فرر  مجررال الع ررل  
 عتبررارمن علاصررر لت قيرق التغييررر ت ايررداا وث رة حاجررة إلررى االسرتث ار فرر  اللسرراء والاتيرات با

للقضرراء علررى م ارسررة تررزويج امطاررال والررزواج ال بكررر والقسرررف وايرمررا مررن ال  ارسررات 
الضرررارة وضررر ان ت رررتعان الكامرررل ب قررروق اإلنسررران امساسرررية ال كاولرررة لارررن  ويلبغررر  أن 

غر  أن يسترشد ف  التردخالت ب بردأف مراعراة مصرل ة الجارل الاضرلى وعردم الت ييرز، ويلب
الوضررع  أو العرررق أو تشرر ل ج يررع امفررراد وال جت عررات، دون ت ييررز علررى أسررا  امصررل

 تلررك   ،االجت رراع   وقررد وجارر  دعرروة إلررى التسررلية بال اجررة إلررى إشرررا  قجاعررات أخررر 
فررر  تررردابير  ،التررر  تىعلرررى بالشررراون الجلسرررانية وح ايرررة الجارررل والتعلرررية والصررر ة والعدالرررة

ال والررررزواج القسرررررف علررررى الصررررعد العررررال   واإلقلي رررر  التصرررردف ل  ارسررررة تررررزويج امطارررر
 اإلقلي  ، ووضع ماا ال اجة ف  سلة امولويات  ودون
باإلضافة إلى التوصيات الواردة ف  امجزاء من الثان  إلى الخرامس أعرالا، أوصرى  -47

الخبرررراء فررر  الجلسرررة الختاميرررة ال جت رررع الررردول  والررردول امعضررراء فررر  اممرررة ال ت ررردة 
 يل : ب ا ل جت ع ال دن  والجاات ال علية امخر ومل  ات ا
والراميرة إلرى  تعزيز ال بادرات ال راعيرة للسرياق التر  تكرون مجديرة م ليراا  ) ( 

القضررراء علرررى م ارسرررة ترررزويج امطارررال والرررزواج القسررررف  ويلبغررر  وضرررع مررراا ال برررادرات 
ب شرررار ة  املرررة ومجديرررة مرررن ال جت عرررات ال  ليرررة، ب رررن فررر  ذلرررك اللسررراء والاتيررررات، 

 وايرمة م ن لاة تأثير ف  ماا ال سألة؛وال درِّسون الديلية والتقليدية  والقيادات
للبررامج العال يرة   ات مستقلة وموضوعية وأ ثرر انت امراا ض ان إجراء تقيي )ب( 

واإلقلي يررررة والوطليررررة باررررد  اسررررتخالر العبررررر مررررن التجررررارن اللاج ررررة والااشررررلة وتوثيررررق 
ال  ارسررات الجيرردة  ويلبغرر  إشرررا  اللسرراء والاتيررات وال جت عررات ال تضررررة، علررى ن ررو 

ات أثررر ال بررادرات لتشرر ل مجرد، فرر  ع ليترر  الرصررد والتقيررية  ويلبغرر  توسرريع نجرراق تقيي رر
ال سرررتو  ال  لررر  لضررر ان معالجرررة مررراا البررررامج للبواعرررب الاعليرررة وامسررربان الجاريرررة 

 حتياجات اللساء والاتيات؛الل  ارسة تزويج امطاال والزواج القسرف وتلبيتاا 
توفير مزيد من الدعة لع ل ال ل  ات اإلقلي ية ودون اإلقلي ية للتصدف  )ا( 

طاال والزواج القسرف والارر لتبادل الردرو  ال سرتاادة وال  ارسرات ل  ارسة تزويج ام
 الجيدة على الصعيدين اإلقلي   ودون اإلقلي  ؛

ض ان  يادة ت ويل ال بادرات الشعبية للتصدف ل  ارسرة ترزويج امطارال  ) ( 
سرري ا ال بررادرات الترر  توصررل أصرروات ال رامقررات والشررابات وتعزيررز  ال والررزواج القسرررف،

ان على ت ثيل أناسان  وتلجوف ماا ال بادرات على إمكانرات مائلرة لتسرايل ت راور قدرت
 امجيال وت دف امعرا  الثقافية الت  تعز  ال  ارسات الضارة؛
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تعزيز ال سراءلة علرى الصرعيد الردول  لكر  يتسرلى توصرل الجارود القائ رة  )ه( 
فر  ذلرك مرن  ب را لقسررف،على ال قوق إلى القضاء على م ارسة تزويج امطاال والرزواج ا

خرررالل ج يرررع اليرررات اإلبرررال  ذات الصرررلة، مثرررل لجلرررة حقررروق الجارررل، واللجلرررة ال عليرررة 
بالقضاء على الت ييز ضد ال ررأة، واالسرتعرا  الردورف الشرامل  ويلبغر  إقامرة روابر  قويرة 

فر  ذلرك مجلرس حقروق  ب را وتوصيات ميا ل اممة ال ت ردة ل قروق اإلنسران، ع لبين 
ليات حقوق اإلنسان، وتلايا ورصد اممدا  والغايات ذات الصلة الواردة فر  اإلنسان وا

للقضرررراء علررررى ج يررررع ال  ارسررررات  3-5سرررري ا الاررررد   ال أمرررردا  التل يررررة ال سررررتدامة،
الضرررارة، مرررن قبيررررل  واج امطارررال والررررزواج ال بكرررر والرررزواج القسرررررف، وتشررروي  امعضرررراء 

 التلاسلية لإلناث؛
فر   ب را إلى ضر ان ال سراءلة علرى الصرعيد الروطل ، تعزيز الجاود الرامية )و( 

ذلك رصد ومتابعة الت ويل ال خصص إلع ال حقوق ال رأة وح اية الجارل؛ وضر ان ت ترع 
ال اسسررات الوطليررة ل قرروق اإلنسرران بالصررالحية وال رروارد والقرردرة الترر  تخولاررا مسرراءلة 

نيين فرر  رصررد تلايررا يلبغرر ؛ وتعزيررز دور البرل ررا   ررا  الرردول عررن التصرردف لارراا ال  ارسررة
السياسرررات وتخصررريص ال ررروارد للقضررراء علرررى م ارسرررة ترررزويج امطارررال والرررزواج القسررررف؛ 
وح ايرررة ال يِّرررز ال ترررا  لل جت رررع ال ررردن  ودعرررة مشرررار ة مل  رررات ال جت رررع ال ررردن  فررر  

 مجال مكاف ة م ارسة تزويج امطاال والزواج القسرف؛
 علررى لل صررول الاتيررات امأمرر الارررر إتاحررة فرر  االسررتث ار  يررادة ضرر ان (ء) 
 واللزو ؛ الجوارئ حاالتب ا يش ل  الثانوف، التعلية ذلك ف  ب ا الجيد، التعلية

ت سرررين و ح رررر م ارسرررة ترررزويج امطارررال والرررزواج القسررررف الج رررع برررين  ) ( 
الخررردمات ال قدمرررة للضررر ايا الاعليرررين وال  ت لرررين  واالسرررتث ار بقررردر أ برررر فررر  التجبيرررق 

فررر  ذلرررك تررروفير ال سررراعدة القانونيرررة  ب رررا وتررردابير ال  ايرررة والررردعة،ال الئرررة للتشرررريعات 
لل تضررين من م ارسة تزويج امطاال والزواج القسرف، وتوسيع معرفة العراملين فر  جارا  
القضاء باإلطار الوطل  والدول  القائة ل  اية الاتيات واللساء من م ارسة ترزويج امطارال 

ي  والتوعيررررة وال سرررراءلة لضرررر ان التصرررردف لارررراا والررررزواج القسرررررف ووضررررع ترررردابير الترررردر 
االسررتث ار بقرردر أ بررر فرر   ال  ارسررة علررى الل ررو ال الئررة  ويلبغرر  أن يشرر ل ذلررك أيضرراا 

 يكار  مرن الخردمات ال الئ رة ل طارال وال راعيرة لالعتبرارات الجلسررانية، مرا ضر ان تروافر
تررزويج امطاررال  بلرراء قرردرات ج يررع ال اليررين الرراين يضرجلعون برردور فرر  ملررع م ارسررة وفر 

 ح اية الض ايا  وف  والزواج القسرف
    


