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البند ٢
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
وتقارير املفوضية السامية واألمني العام

تزويج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري يف السياقات اإلنسانية
تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

موجز
استنادا إىل املعلومات الواردة من الدول ،ووكاالت األمم املتحمدة ،ومنظممات اجملتمم
املدين ،واجلهات املعنية األخرى ،يقي هذا التقرير ،الذي يعقب تقريرين قُدما سابقا إىل جملس
حقممو اإلنسممان بش م ن من م ممارسممة تممزوي األطفممال والممزوا املبكممر والممزوا القسممري والقضمما
عليها ،مشكلة تزوي األطفال والزوا املبكر والزوا القسري يف السياقات اإلنسانية .ويسلّط
التقرير الضو على حاالت تزوي األطفال والزوا املبكر والمزوا القسمري يف همذ السمياقات،
ويتيح حملة عامة عن أسباهبا وتبعاهتا ،وحيدد املمارسات الواعدة من أجل وض حد هلا.
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أولا -مقدمة
 -١أُع ّد هذا التقرير عمل بقرار جملس حقو اإلنسان  ،١٦/٣٥وهمو يعقمب تقريمرين قمدما
سابقا إىل جملس حقو اإلنسان بش ن من ممارسة تزوي األطفال والزوا املبكر والزوا القسري
والقضما عليهما  .)A/HRC/26/22 and Corr.1 and A/HRC/35/5وهمو يركمز علمى ممارسمة تمزوي
األطفممال والممزوا املبكممر والممزوا القسممري يف السممياقات اإلنسممانية ،ويق م ّد حملممة عامممة عممن مممدى
انتشممارها .ويسمملط التقريممر الضممو علممى أسممباة هممذ املمارسممة ،ويبحم التحممد ت وال مرات الم
تع م ا التيممدي هلمما ،ويقممد أم لممة عممن املمارسممات الواعممدة يف هممذا السمميا  .وأُع م ّد هممذا التقريممر
اسممتنادا إىل ميممادر خمتلفممة ،مما يف إلممم إسممهامات مقدمممة مممن  ١٥دولممة و ٢٤مؤسسممة وطنيممة
حلقو اإلنسان و ٣٩معهد حبوث ومنظممة ممن منظممات اجملتمم املمدين و ١٨جهمة ببعمة لممم
املتحدة وكياانت دولية أخرى .)١
 -٢وميكممن أن تمرتبط األزمممات اإلنسممانية حبمماالت متنوعممة ،مممن قبيممل النمزا  ،وممما بعممد النمزا ،
والتشرد ،وانتشار األوبئة ،واجملاعمة ،وحماالت الاموارل البيئيمة ،ومما بعمد الكموارث الابيعيمة .وتظمل
التقارير والبياانت املتاحة بش ن انتشمار ممارسمة تمزوي األطفمال والمزوا املبكمر والمزوا القسمري يف
الس ممياقات اإلنس ممانية ممدودة .وحس ممب حمل ممة عام ممة ع ممن العم ممل اإلنس مماين الع ممامل لع مما ،٢٠١٩
يف  ٤٢بل ممدا عممل الع مماس إىل مسمماعدة وناي ممة إنس ممانيت ،
سمميحتا ح موا  ١٣٢مليممون م
وإلم بسبب النزا أساسما  .)٢وتشم التقمديرات إىل أن  ٣٤مليمون اممرأة يف سمن اإل ماة توجمد
ضمممن احملتمماج إىل مسمماعدة إنسممانية  .)٣ويعتممل الوض م يف  ٩بلممدان مممن أ ممل  ١٠بلممدان إات
أعلى معدالت تزوي األطفال إما هشا أو ديد اهلشا ة .)٤
 -٣وخمملل األزمممات اإلنسممانية ،قممد تتقمموا نظ م احلفممام علممى األ مراد من م  -يف بيمموهت
ومدارسه وجمتمعاهت احمللية  -أو تتعرا للضرر ،م قد ي تب على إلم من ز دة يف حاالت
التجنيممد القسممري مممن جانممب الق موات املسمملحة واجلماعممات املسمملحة ،واالسممت لل االقتيممادي،
والظممروا الشممبيهة ،لممر  ،والعنممو اجلنس م والعنممو اجلنسمماين ،واال ممار ،لبشممر .كممما يت م ر متت م
السكان املدني حبقمو اإلنسمان ،ما يف إلمم احليمول علمى اامدمات األساسمية ،بتعامل المنظ
اجملتمعي ممة واألس مرية ،وقل ممة الف ممرو االقتي ممادية وس ممبل الع مميم ،واهلي ممار اا ممدمات العام ممة واهلياك ممل
السياسممية واالقتيممادية واالجتماعيممة .وقممد تتفمماق خممماطر ممارسممة تممزوي األطفممال والممزوا املبكممر
وال ممزوا القس ممري ألس ممباة متنوع ممة ومعق ممدة ،مما يه مما االحتياج ممات امللح ممة الم م تم مرتبط ،حلال ممة
االقتيادية و،حلماية وتشتد نتيجة اختلالت القموى بم اجلنسم  .بيمد أنمه ،يف بعمت احلماالت،
ّأدت األزممات إىل تعاممل اهلياكمل اجملتمعيممة واألدوار التقليديمة للرجممل واملمرأة ،مما أدى إىل ا فمماا
معدالت تزوي األطفال والزوا القسري.
__________

)١
)٢
)٣
)٤
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التقارير املشار إليها يف هذا التقرير متاحة على الرابط التا :

.www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/Documentation.aspx
مكتممب األم م املتح ممدة لتنس مميس الش ممؤون اإلنس ممانية ،حمل ممة عام ممة عممن العم ممل اإلنس مماين الع ممامل ،)٢٠١٩ ٢٠١٩
اليفحة .٥
.United Nations Population Fund (UNFPA), “Humanitarian action 2019 overview”, 2019, p. 3
.Girls Not Brides, “Child marriage in humanitarian settings”, thematic brief, 2018
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اثني ا -اإلطار القانوين الدويل
 -٤تعممد ممارسممة تممزوي األطفممال والممزوا املبكممر والممزوا القسممري انتهاكمما حلقممو اإلنسممان،
و ممكل م ممن أ ممكال التميي ممز اجلنس مماين ،وممارس ممة ض ممارة ،و ممكل م ممن أ ممكال العن ممو اجلنسم م
)٥
والعنو اجلنساين ،وهو ما يستوجب من الدول اختماإ اااموات اللزممة ملنعهما والقضما عليهما .
ويممرد اإلطممار القممانوين الممدو الممذي ينابممس علممى تممزوي األطفممال والممزوا املبكممر والممزوا القسممري
،لتفييل يف تقارير سابقة  ،A/HRC/26/22الفقرات من  7إىل  ،١٦و ،A/73/257و.)A/71/253
 -٥وأ ّكدت ليات األمم املتحمدة حلقمو اإلنسمان أن التزاممات حقمو اإلنسمان األساسمية،
مما يف إلممم احلقممو االقتيممادية واالجتماعيممة وال قا يممة ،ال ت مزال تنابممس يف احلمماالت اإلنسممانية.
وتؤكد اللجنة املعنية ،لقضا علمى التمييمز ضمد املمرأة يف تو ميتها العاممة رقم  )٢٠١٠ ٢٨بشم ن
االلتزامممات األساسممية للممدول األط مراا وجممب املممادة  ٢مممن اتفاقي مة القضمما علممى أي م أ ممكال
التمييممز ضممد امل مرأة الفقممرة  ،)١١علممى أن التزامممات الممدول األط مراا ال تتوقممو يف م ات الن مزا
املسلح أو حاالت الاموارل النا مة عمن أحمداث سياسمية أو كموارث طبيعيمة .ولمذلم ،مب علمى
الدول أن توا ل اح ا ونايمة وإعممال حمس املمرأة يف املسماواة .و م اللجنمة يف تو ميتها العاممة
رق  )٢٠١٣ ٣٠بش ن وضم املمرأة يف سميا منم نشموة النزاعمات ويف حماالت النمزا ومما بعمد
انتهمما النمزا الفقممرة  ٥7د)) ،الممدول علممى تممو احلمايممة واملسمماعدة للنسمما والفتيممات املشممردات
داخليا واللجئات ،بار منها نايتهن من العنو اجلنسماين ،ما يف إلمم المزوا القسمري وزوا
األطفممال ،وعلممى ضمممان إبحممة ممرو التعلممي وأنشمماة توليممد الممدخل والتممدريب علممى املهممارات.
وعمملوة علممى إلممم ،تعيممد اللجنممة ،يف تو مميتها العامممة رقم  )٢٠١7 ٣٥بشم ن العنممو اجلنسمماين
ضمد املمرأة ،الم هم ممدي للتو مية العامممة رقم  ١٩الفقممرة  ،)٢٤الت كيمد علممى واجمب الممدول
اختاإ أيم التمداب املناسمبة ملنم األ عمال أو أوجمه التقيم الم ترتكبهما اجلهمات الفاعلمة ممن م
الممدول وتسممفر عممن العنممو اجلنسمماين ضممد املمرأة ،وللتحقيممس يهمما ومقاضمماة اجلنمماة ومعمماقبته وجممل
الضرر الناج عنها.
 -٦وعلممى ممو ممما تش م إليممه اللجنممة يف التو ممية العامممة نفسممها الفقممرة  ،)٢٥أقممر كممل مممن
الق ممانون ال ممدو اإلنس مماين والق ممانون ال ممدو حلق ممو اإلنس ممان بوج ممود التزام ممات مبا ممرة للجه ممات
الفاعلممة مممن م الممدول يف ةممروا ممددة ،مما يف إلممم عنممد املشمماركة ك م طراا يف ن مزا مسمملح.
والق ممانون ال ممدو اإلنس مماين ،ال ممذي ال يس ممري إال يف ح مماالت النم مزا املس مملح ،يتض مممن ع ممددا م ممن
االلتزامات القانونية إات اليلة املستمدة ممن اتفاقيمات جنيمو املتعلقمة حبمايمة ضمحا املنازعمات
املسمملحة الدوليممة ومممن اللوتوكمول اإلضمما ي امللحقم هبمما ومممن القممانون الممدو اإلنسمماين العممريف.
وكحد أدىن ،ينب م للمدول  -سموا أكانمأ أطرا ما يف النمزا أ س تكمن  -نايمة الفتيمات والنسما
مممن العنممو واالعتممدا اجلنسم والب مما القسممري ،وتقممدة الرعايممة ااا ممة للنسمما احلوامممل وأمهممات
األطفال الي ار ،ا يف إلم يما يتعلس ،ألكل وامللبس واملساعدة الابية واإلجل والنقل .)٦
__________

)٥
)٦
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التو ممية العامممة املش م كة رق م  ٣١للجنممة املعنيممة ،لقضمما علممى التمييممز ضممد املرأة/التعليممس العمما رق م  ١٨للجنممة
حقو الافل  )٢٠١٤بش ن املمارسات الضارة ،الفقربن  7و.٨
اتفاقيممة جنيممو املتعلقممة حبمايممة املممدني وقممأ احلممرة ،امل مواد  ،١٨-١٦و ،٢٣-٢١و ،٣٨و ،٨٩ ،٥٠و٩١؛
واللوتوكممول اإلضممايف التفاقي ممات جنيممو املؤرخممة  ١٢ة/أ سمماس  ١٩٤٩املتعلممس حبمايممة ض ممحا املنازع ممات
املسمملحة الدوليممة ،امل مواد  ٨أ) و )١ 7٠و)٢ 7٦؛ واملممادة  ١٣٤مممن قاعممدة البيمماانت ااا ممة ،لقممانون الممدو
اإلنساين العريف للجنة الدولية لليليب األنر.
3
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اثلث ا -أسب بببا ممارسب ببة تب ببزويج األطفب ببال والب ببزواج املبكب ببر والب ببزواج القسب ببري يف
السياقات اإلنسانية
 -7تت ذ ممارسة تزوي األطفال والزوا املبكر والزوا القسري أ كاال عديدة ،وه ترتبط
بعوامممل متنوعممة ومعقممدة  ،A/HRC/26/22الفقمرات مممن  ١7إىل  .)٢٠وتشم البحمموث والتقممارير
إىل أنممه ،يف السممياقات اإلنسممانية ،تشمممل أسممباة ممارسممة تممزوي األطفممال والممزوا املبكممر والممزوا
القسري على وجه التحديد ،واالست لل واالنتهاك اجلنسمي بوجمه أعم  ،ز دة مسمتو ت العنمو
و وا ل احلماية منه ،وانعدا األمن االقتيادي ،والفقر .ويتم مل القاسم املشم ك بم أيم همذ
األسممباة يف عوامممل رويسممية وقدميممة تتجلممى يف عممد املسمماواة ب م اجلنس م  ،والتمييممز اجلنسمماين،
والقوالممب النمايممة اجلنسممانية الضممارة ،واملعتقممدات ،واملعمماي ال قا يممة .و،إلضمما ة إىل إلممم ،تت م ر
حياة النسا والفتيات ،عنمدما يكمرهن علمى المزوا  ،هوجمه عمد املسماواة يف المزوا ويف العلقمات
األسرية.
 -١انعدام األمن والعنف وشواغل احلماية
ّإ،ن األزمات اإلنسانية ،يش ّكل اهليار الشبكات األسرية واالجتماعيمة والقانونيمة املمرتبط
-٨
مماطر حقيقيممة أو متيممورة ،لتعممرا للعنممو اجلنسم وممما ي تممب علممى إلممم مممن ضممرر بشممرا
األسممرة أساسمما الختمماإ األسممر ق مرار تممزوي الفتيممات يف سممن مبكممرة .وتب م أن اامموا مممن العنممو
اجلنس ضد النسا والفتيات ميّل ا ل رويسيا لمسر ودا عا لك تم ك بيوهتما وتلمتمس اللجمو
يف مك ممان خ ممر ،وح مما زا لت ممزوي بناهت مما يف س ممن مبك ممرة عل ممى أم ممل أن ي ممو ر هلم من ال ممزوا احلماي ممة
املالوب ممة  .)7وو ق مما لبح مموث أُجري ممأ بش م ن العن ممو اجلنس م يف البيئ ممات املتض ممررة م ممن النزاع ممات،
تتعممرا حموا  ٢١,٤يف املاوممة مممن اللجئممات واملشممردات يف حمماالت الاموارل اإلنسممانية املعقممدة
للعنممو اجلنس م  ،مممما يعممد أن واحممدة مممن كممل أممس نسمما الجئممات أو مشممردات بسممبب الن مزا
تتعرا للعنو اجلنس .)٨
 -٩والفتيات أك ر عرضة من الفتيان بم  ٢.٥مرة لعد االلتحا ،ملدارس يف حاالت النزا ،
كم مما أهل ممن أك ممر عرض ممة لع ممد االلتح مما ،مل ممدارس ال انوي ممة بنس ممبة تق ممارة  ٩٠يف املاو ممة مقارن ممة
بنظمراوهن يف البلممدان الم ال تشممهد نزاعممات  ،A/72/218الفقممرة  .)٤٩وتش م الدراسممات إىل أن
الفتيات هن ،ألسباة أمنية ،أول َمن يسحنب من املدرسة ،وهو ما حيد من إمكانية و وهلن إىل
التعلي  .والو مول احملمدود إىل التعلمي  ،املقم ن بمز دة املكموث يف املنمزل ،ي تمب عليمه تيمور مفماد
أن تيات األسرة سييبحن عبئا ماليا وأن زواجهن سيو ر هلن احلماية واالستقرار املا .)٩
 -١٠وارتفا مستو ت التشرد ّأدى إىل ز دة يف ممارسة تزوي األطفال والزوا املبكر والزوا
القسممري ،سموا يف بلممدان النمزا أو يف بلممدان مقيممد اللجئم  .علممى سممبيل امل ممال ،ارتفم معممدل

__________

)7

Maureen Murphy and others, “Evidence brief: what works to prevent and respond to violence against
women and girls in humanitarian settings?”, (Washington DC: George Washington University and

)٨
)٩
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).London: International Rescue Committee, 2016
املرج نفسه.
UNICEF and others, “Child marriage in humanitarian settings: spotlight on the situation in the

.Arab region”, 2018
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ت ممزوي األطف ممال وال ممزوا املبك ممر وال ممزوا القس ممري يف ممفوا الفتي ممات الس ممور ت اللجئ ممات يف
األردن إىل  ٣٢يف املاوم ممة يف عم مما  ،٢٠١٤مقارنم ممة توسم ممط  ١٣يف املاوم ممة يف اجلمهوريم ممة العربيم ممة
الس ممورية قب ممل احل ممرة .وتبم م أن الفتي ممات اللم موا تم م او أعم ممارهن بم م  ١٢و ١٦عام مما وبع ممت
البال ممات ،ممن مميهن أرام ممل ،تعرض ممن ،يف معظم م احل مماالت الم م و قتهم ما جلن ممة التحقي ممس الدولي ممة
املستقلة املعنيمة ،جلمهوريمة العربيمة السمورية خملل احلمرة بم إار/ممارس  ٢٠١١وكمانون األول/
ديسمل  ،٢٠١7ملمارسة تزوي األطفال والمزوا املبكمر والمزوا القسمري .)A/HRC/37/CRP.3
وأ ادت منظمة  Soutien Belge Overseasهن املعتقدات ال قا يمة املتعلقمة بضمرورة نايمة عذريمة
الفتيمات مموان لشمرا األسممرة د عمأ جمتمعممات اللجئم السمموري يف لبنمان إىل اسممت دا الممزوا
كوس مميلة لتجن ممب الت م ر ،ل قا ممات األق ممل ا ظ ممة يف اجملتم م املض مميو .وأ ممارت منظم ممة تي ممات
ال عراوس يف تقريرها إىل أن تزوي األطفال يف تشاد هو أك ر أ كال العنو يوعا ب الفتيات
اللجئات من السودان ووسط أ ريقيا.
 -١١واهليار اهلياكمل االجتماعيمة ك م ا مما يتمزامن مم اسمتيل العنا مر املسملحة أو اجلماعمات
املتار ممة العنيفممة علممى املؤسسممات القانونيممة .ويف بعممت األحيممان ،تنظممر هممذ الفئممات إىل النسمما
والفتيممات كم داة ادمممة إيممديولوجيتها ونظامهمما االجتممماع املفممروا أو ك اممر عليهممما .وأحيمماان،
أُجلت الفتيات والنسا على الزوا من أ راد هذ اجلماعات للعمل كرقيمس جنسم  .علمى سمبيل
امل ال ُ ،ل الفتيات والنسا اليزيد ت ،منمذ عما  ،٢٠١٤علمى المزوا ممن أعضما تنظمي الدولمة
اإلسمملمية يف الع مرا والشمما داعممم)  A/HRC/32/CRP.2و ،A/HRC/37/CRP.3الفقممرة .)٨٣
وجلم تنظممي الدولممة اإلسمملمية يف اجلمهوريممة العربيممة السممورية ،وبوكممو حمرا يف نيجم والكممام ون،
وأاعة حركة الشباة اإلسلمية املسملّحة يف اليمومال ،إىل خامو الفتيمات والنسما ال تيماهبن
وبيعهن وإجبارهن على الزوا  .)١٠وقد أُبلغ عن حاالت مما لة ملمارسات ضارة ،من قبيل تمزوي
األطفم م ممال والم م ممزوا املبكم م ممر والم م ممزوا القسم م ممري ،يف أهوريم م ممة أ ريقيم م مما الوسم م مماى ،وليبيم م مما ،ومم م مما ،
واليممومال  .)١١ويف سممياقات أخممرى ،كممما هممو احلممال يف ممماليز ونيج م  ،اسممت دمأ أاعممات
إجرامية مسملّحة ومنظممة تمزوي األطفمال والمزوا القسمري ك اما لل مار ،أل م او و م ممن
أ كال االست لل اجلنس لمطفال  .)١٢وعلوة على إلم ،وخلل احلرة األهليمة يف سم اليون
ّإ،ن التسممعينات ،ويف خض م أنشمماة جمميم الممرة للمقاومممة يف ممال أو نممدا وأهوريممة الكون ممو
الدميقراطيممة خمملل التسممعينات والعشمرية األوىل مممن القممرن احلمما  ،البمما ممما كممان طتاممو املقمماتلون
تيممات يسممم زوجممات األد ممال أل مراا االسممت لل اجلنس م واالس م قا  .وإ،ن نظمما اام م
احلمر يف كمبود  ،أُجلت الا النسا على الزوا يف إطار هدا النظا الرام إىل إنشما قموة
عمل من خلل مضاعفة عدد السكان  .)١٣وكذلم ،و قأ جلنة التحقيس الدولية املستقلة املعنية
__________

.Girls Not Brides, “Child marriage in humanitarian settings”, p. 2 )١٠
 )١١انظممر الو يقممة  ،A/HRC/39/72الفقممرة ٥٨؛ والواثوممس S/2018/250; A/HRC/37/CRP.3; A/HRC/32/CRP.2؛ مركممز
ر مد التشمرد المداخل واجمللمس النرو م للجئم "Nigeria: multiple displacement crises overshadowed by ،
" ٩ ،Boko Haramكانون األول/ديسمل .٢٠١٤
.Girls Not Brides, “Child marriage in humanitarian settings”, p. 3 )١٢
Theresa de Langis and others, “Like Ghost Changes Body”: A Study on the Impact of Forced )١٣
Marriage under the Khmer Rouge Regime (Phnom Penh, Transcultural Psychosocial Organization

).of Cambodia, 2014
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،جلمهوريممة العربيممة السممورية العديممد مممن الممروا ت ال م تتحممدث عممن إجبممار مقمماتل تنظممي الدولممة
اإلسمملمية األسممر علممى تممزوي بناهتمما ،ألن التنظممي كممان ينظممر إىل النسمما م املتزوجممات والفتيممات
البال ممات هتديم مدا إليديولوجيت ممه ونظام ممه االجتم مماع املف ممروا  .)A/HRC/37/CRP.3وعم ممدت
بعممت األسممر إىل تممزوي بناهتمما إىل إكممور خ مرين ملن م زواجهممن مممن مقمماتل التنظممي  .و م ّمرت أسممر
أخممرى م م بناهتمما أو أرسمملتهن م ميممحو،ت أو باممر م قانونيممة إىل منمماطس أخممرى حي م
تعرضن مل ماطر أخمرى ممن اإليمذا واالسمت لل  .)A/HRC/37/CRP.3ويف جمتمم الجئم كمو،ين
يف تركيمما ،أ ممادت األسممر هن رارهمما يعممزى نسممبيا إىل ر بتهمما يف نايممة تياهتمما مممن العنممو اجلنس م
والزوا القسري من مقاتل مسلح يف اجلمهورية العربية السورية.
 -١٢وك م ا ممما كانممأ جمتمعممات ليممة أخممرى تممزو بناهتمما أل مراد أاعممات مس ملّحة أو عنيفممة
أ اإلكرا  ،لتفمادي املزيمد ممن اهلجممات والعنمو  A/HRC/32/CRP.2و.)A/HRC/37/CRP.3
ويف الفلبم م  ،تزوج ممأ الفتي ممات ،خ مملل أزم ممة التش ممرد م مراوي لع مما  ،٢٠١7م ممن أ م مراد أاع ممات
مسم مملحة بس م ممبب احلاج م ممة إىل االس م ممتقرار االقتي م ممادي .وكش م ممو تقي م ممي للحتياج م ممات أُج م ممري يف
عما  ٢٠١7يف الفلبم  ،أنمه أُبلمغ ،يف مما ال يقممل عمن  ١٢يف املاومة ممن املواقم املشممولة ،لدراسممة
االستقيمماوية ،عممن حمماالت زوا انجيممات مممن العنممو اجلنس م مممن اجلنمماة لتفممادي خاممر الو م
والنبذ من جانب جمتمعاهتن وأسرهن .)١٤
 -١٣ويف سياقات أخرى ،م ل أ انستان ،يعتل تزوي األطفال مس لة أسرية داخلية كمها
التقاليد والقوان الدينية ،ويسمت د كم داة ملنم العنمو بم األسمر أو تعزيمز العلقمات بم والمدي
العممروس والعمريس .وأ ممارت املؤسسممة الوطنيممة حلقممو اإلنسممان يف أ انسممتان يف تقريرهمما إىل ورود
معلوم ممات تفي ممد هن ارتك مماة جرمي ممة ميك ممن أن ي ممؤدي إىل إ ممدار كم ممة عر ي ممة حكم مما يقضم م
إبجبار أسرة املمته علمى تمزوي ابنتهما ،ب مت النظمر عمن سمنها ،لرجمل ممن أسمرة مقمد الشمكوى.
وسممتعامل الفتمماة اجملمملة علممى الممزوا كفتمماة معاقبممة داخممل أسممرة الممزو  ،ولممذلم حيتمممل أن تتعممرا
لسو املعاملة.
 -٢انعدام األمن القتصادي ،والفقر ،وانعدام فرص توليد الدخل
 -١٤خمملل م ات النمزا والتشممرد والكموارث الابيعيممة ،قممد يزيممد الضم ط املمما وانعممدا األمممن
ال ذاو من انتشار تزوي األطفال .ويف ةمل يماة مرو مو وقمة لتوليمد المدخل و مرو احليمول
عل ممى التعل ممي وإمكاني ممة احلي ممول عل ممى األراض م أو الو ممول إىل نظم م ال ممدع  ،ق ممد تش ممعر األس ممر
بض م ط إضممايف لتممزوي بناهتمما علممى أمممل أن يتكفممل هب من الممزو وأس مرته .ويف م ا أن طفممو هممذا
القرار من العب االقتيادي وأن يسمح للجئ واجهة التحد ت املالية ال تع ضه  ،أو قد
يشكل اس اتيجية للبقا على قيد احلياة يف ةل يماة بمداول جمديمة .ويف بعمت احلماالت ،ميكمن
سمى الزوا املؤقأ البنتها مقابمل مكاسمب ماليمة .ويُشمار إليمه أيضما
أن توا س األ َ
ُسر على ما يُ ّ

__________
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،س م الممزوا التعاقممدي ،وهممو ممكل مممن أ ممكال االسممت لل اجلنس م وقممد ينممدر ضمممن اال ممار
،لبشر أو االستعباد اجلنس .)١٥
 -١٥وأبل م ممأ منظمم ممة إنقم مماإ الافولم ممة يف تقريرهم مما أن تقييمم مما أُجم ممري يف جنم مموة السم ممودان يف
ع مما  ٢٠١7خلم م إىل أن امله ممر املق ممد إىل الزوج ممة ،يف ممكل نق ممود أو مم موا  ،ي ممد األس ممر
الياوسممة إىل تممزوي بناهتمما القا مرات مممن أجممل س م ممرو الفتمماة وأس مرهتا يف البقمما علممى قيممد
احلياة .ويف ال ر نيج  ،توجد لت قوية ب انعدا األممن االقتيمادي ،وانعمدا األممن
ال ممذاو  ،وممارس ممة ت ممزوي األطف ممال وال مزوا املبك ممر وال ممزوا القس ممري .ودممة م مما يفي ممد هن الفتي ممات
أُكمرهن علممى الممزوا ألهلممن كنما عمماجزات عممن مممل تكماليو الدراسممة أو ال ممذا أو املم وى أو م
إلم من الضرور ت .ويف ال الكام ون ونيج  ،است دمأ األسر ال تعيم يف قر ممدق
يف خميمممات املش ممردين داخليمما واللجئ م ال ممزوا كوسمميلة لتجنّممب الممديون األس مرية أو تس ممديدها،
بسممبب عممد وجممود بممداول واهليممار الشممبكات االجتماعيممة .وو قمما ملمما إكممر املكتممب الكمما وليك
الدو للافولة ،يتلقمى الوالمدون يف الكمام ون مهمرا البنمته م املولمودة بعمد أو الرضمي يف إطمار
ممارسات تتيل ما يسممى النسما املمدرات للمدخل .وحاملما تبلمغ الفتماة سمن السمابعة ،ضهلما تنضم
إىل أسرة الرجل املوعود هبا وحييل الوالدون على املهر .ويف حال اع اا الفتاة على إلمم ،مضن
املهممر يعمماد إىل مقدميممه .وعمملوة علممى إلممم ،قممد يتسممبب ر ممت الفتمماة الممزوا يف نبممذها مممن قبممل
أس مرهتا أو اجملتم م احملل م  .وكممما أ ممارت إىل إلممم منظمممة تيممات ال ع مراوس يف تقريرهمما ،أجمملت
الفتيممات يف أعقمماة التسمموانم الممذي ضممرة إندونيسمميا يف عمما  ٢٠٠٤علممى الممزوا ممممن يسمممون
أرامممل التسمموانم يف إندونيسمميا واهلنممد وسممري النكمما مممن أجممل احليممول علممى إعمماانت حكوميممة
مقابممل الممزوا وإنشمما أسممرة .وأ ممارت دراسممة استقيمماوية أجرهتمما منظمممة األم م املتحممدة للافولممة
اليونيسيو) يف اليمن إىل أن ارتفا معدل تزوي األطفال يف فوا السكان املشمردين داخليما
يعممزى إىل قممدان املمتلكممات واملنممازل وتممردي الظممروا املعيشممية ،ألنممه س يعممد إبمكممان العديممد مممن
السكان ّمل تكلفة السكن اللوس وال ذا .)١٦

رابعا -تبعب ببات ممارسب ببة تب ببزويج األطفب ببال والب ببزواج املبكب ببر والب ببزواج القسب ببري يف
السياقات اإلنسانية
 -١٦تق ن ممارسة تزوي األطفال والمزوا املبكمر والمزوا القسمري بااوفمة واسمعة ممن التبعمات
ال عوجلأ أيضا يف التقرير السابس  ،A/HRC/26/22الفقرات من  ٢١إىل  .)٢٤وتعاين النسا
والفتي ممات الل موا يعش ممن حي مماهتن كله مما يف س ممياقات ممديدة امل مماطر ويف س ممياقات إنس ممانية م ممن
الو ممول احمل ممدود إىل اا ممدمات واملعلوم ممات ،وم ممن احتم مماالت كب م ة ،لتع ممرا لمم مراا املنقول ممة
،التي ممال اجلنسم م واحلم ممل م م املر مموة ي ممه واإلجه مماا م م امل م مون ،ويزي ممد خا ممر تعرض ممهن
للو يات واألمراا النفاسية وخار العنو اجلنساين  ،A/HRC/39/26الفقرة .)٣٠
__________

 )١٥انظر التو ية العامة املش كة رق  ٣١للجنة املعنية ،لقضما علمى التمييمز ضمد املرأة/التعليمس العما رقم  ١٨للجنمة
حقو الافل.
United Nations Children’s Fund (UNICEF) and Youth Leadership Development Foundation, )١٦
.“Tadhafur program for safe age of marriage: child marriage survey”, May 2017
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 -١7والفتيات اللوا يتعرضن لتزوي األطفال البما مما يكمن م قمادرات علمى اختماإ قمرارات
مهمة بش ن محتهن اجلنسمية واإل ابيمة ،م مل التفماوا بشم ن ممارسمة اجلمنس املم مون واسمت دا
وساول من احلمل ،أو على احليول علمى اامدمات .وأ مار مركمز احلقمو اإل ابيمة يف تقريمر إىل
أن ه ممذا ق ممد يك ممون بس ممبب تب مماين دينامي ممات الق مموة يف علق مماهتن أو ي مماة املع ممارا واملعلوم ممات
أو الق موان  ،أو بسممبب السياسممات واملمارسممات ال م ممد مممن سمملاة امل مراهق يف اختمماإ الق مرار.
وأك ممر مممن نيممو البلممدان ال ل م ال م تسممجل يهمما أعلممى معممدالت تممزوي األطفممال ،يعمميم يف
حالة نزا .)١7
 -١٨وقممد يكممون لتف ّكممم اهلياكممل األساسممية اليممحية ل م ات حااممة علممى اليممحة واحلقممو
اجلنسية واإل ابية للفتيات والنسا  .ويف البلدان املينفة كدول هشة ،يقدر خار و يات األمومة
علممى مممدى العمممر حبموا  ١علممى  ٥٤مقابممل  ١علممى  ١٨٠علممى اليممعيد العممامل  .ويف كممل يممو ،
متوت حوا  ٥٠٠امرأة و تاة بسبب مضاعفات انأة عن احلمل والوالدة يف البلدان ال تعيم
أوضمماعا إنسممانية وةرو مما هشممة  .)١٨وأك ممر مممن إلممم ،املراهقممات اللموا كنمما متزوجممات هممن أك ممر
عرضممة ااممر اإل مما،ت املرتباممة ،حلم مل م ممل انسممور المموالدة ،وعنممو العش م  ،واألممراا املنقولممة
،التيال اجلنس  ،ا يها وس نق املناعة البشرية.
 -١٩ويف سممياقات األزمممات ،يضمماعو تممزوي األطفممال والممزوا املبكممر والممزوا القسممري مممن
احتمممال االنقامما عممن الدراسممة .ويف ح م أن امل مراهق قممد ينقاعممون عممن الدراسممة للبح م عممن
عم ممل ،تي ممبح املراهق ممات بس ممبب انع ممدا الف ممرو االقتي ممادية أك ممر اعتم ممادا عل ممى الرج ممال ،وه ممو
م مما يزي ممد م ممن احتم ممال تعرض ممهن للحم ممل املبك ممر وال ممزوا املبك ممر  .)١٩عل ممى س ممبيل امل ممال ،م ل ممأ
الفتيات  ٦٥يف املاوة من األطفمال المذين انقاعموا عمن الدراسمة بعمد زلمزال نيبمال يف عما ،٢٠١٥
و ممكل ال ممزوا املبكم ممر ،حس ممب م مما أ م مماد جميب ممون عل ممى دراسم ممة استقي مماوية ،الس ممبب الرويس م م
النقااعهن عنها  .)٢٠ويفيد التحالو العامل حلماية التعلي من اهلجممات ،هن الفتيمات والنسما
يف ما ال يقل عمن  ١٨بلمدا كمن مسمتهد ات بسمبب معارضمة اجلماعمات املسملحة حيموهلن علمى
التعلي .
 -٢٠وقممد يممؤدي تممزوي األطفممال والممزوا املبكممر والممزوا القسممري إىل حمماالت تنممدر يف إطممار
التعريممو القممانوين الممدو للممر  .وتشمممل املمارسممات املعنيممة الممزوا االسم قاق واالسممتعباد اجلنسم
واال ممار ،لبش ممر والعم ممل القس ممري  ،A/HRC/26/22الفق ممرة  ،)٢١وميك ممن أن ت ممؤدي إىل أنش مماة
تضممال هبمما أاعممات إجراميممة منظمممة .ويف تقريممر عممن العنممو اجلنسم املتيممل ،لنزاعممات ،الحم
األم العا أن اجلماعات اإلجرامية املسملحة واإلرهابيمة والعمابرة للحمدود الوطنيمة ،يف بلمدان م مل
أهوريممة أ ريقيمما الوسمماى ،وممما  ،واليممومال ،والمميمن ،حيم معممدالت تممزوي األطفممال مممن ب م
__________

 )١7انظممر جمموعممة العمممل ب م الوكمماالت حممول اليممحة اإل ابيممة يف حمماالت األزمممات ،الممدليل امليممداين املش م ك ب م
الوكاالت املعد ،ليحة اإل ابية يف بيئات العمل اإلنساين .)٢٠١7

.UNFPA, “Humanitarian action 2019 overview”, p. 3 )١٨
 )١٩التح ممالو الع ممامل حلماي ممة التعل ممي م ممن اهلجم ممات ،التقري ممر  Education under Attackالي ممادر يف ع مما ٢٠١٨
منظمة  ،Education Above Allوجامعة كولومبيا.)٢٠١٨ ،
 )٢٠انظر عمل مبادرة راباة الكومنول من أجل حرية الدين واملعتقد ،وتقرير منظمة تيات ال عمراوس "Girls Not
".Brides
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أعلى املعدالت يف العاس ،تستفيد استفادة مبا رة من اال مار ،الضمحا إمما طمتافن أو طمدعن
بوعممود زاوفممة ،ت ينته م هبممن األمممر ضممحا االس م قا اجلنس م والب مما القسممري،S/2018/250 .
الفقرة )١٨
 -٢١وعلى النحو املشمار إليمه أعمل  ،تعماين الفتيمات والنسما ممن أ مكال متعمددة ممن العنمو
اجلنسمماين ممأ سممتار الممزوا  .وأ ممادت جلنممة التحقيممس الدوليممة املسممتقلة املعنيممة ،جلمهوريممة العربيممة
السممورية هن مقمماتل تنظممي الدولممة اإلسمملمية قممد أجمملوا تباعمما الك م مممن النسمما والفتيممات علممى
وزّو بعضهن سأ أو سب مرات يف ضمون سمنت  .وعنمدما يقتمل مما يس ّممى املقاتمل -
الزوا ُ ،
الزو يل قادة التنظي عن قيد ة احلداد اإلسملمية ملمدة ل مة أ مهر ،ما يسممح بنقمل املمرأة
إىل مقاتممل خممر علممى قاومممة االنتظممار .و يممما يتعلممس ،ألرامممل أو النسمما والفتيممات م املتزوجممات
الل موا ال يسممتاعن البقمما م م أقممارهبن ،ضنممه ك م ا ممما مملن علممى العمميم يف دور الض ميا ة ال م
ت ممديرها ممرطة احلس ممبة حيم م يتعرض ممن للب مما القس ممري واالس ممت لل اجلنسم م  .وأ ممارت لي ممة الر ممد
واإلبلغ بشم ن األطفمال والنزاعمات املسملحة ،الم أنشمئأ و قما لقمرار جملمس األممن )٢٠٠٥ ١٦١٢
إىل أن الفتيات اللوا يزوجن قسمرا للمقماتل ،لكماد يعمر ن أاما ه وك م ا مما يالقمن أو يهجمرن
عنممدما ينتقممل هممؤال املقمماتلون إىل أممماكن أو منمماطس أخممرى .وتشمممل التبعممات األخممرى ارتفاعمما يف
عممدد الاف مملت األرام ممل بسممبب و مماة أزواجه ممن ّإ،ن الن مزا  .واسممتنادا إىل منظم ممة العم ممل املتعل ممس
بتزوي األطفال والزوا املبكر والزوا القسري ،عندما يُتمو المزو  ،تظمل الافلمة األرممل معدممة،
إإ تنعد يف ك من األحيان مبكات األممان ،م مل املعا مات .والافلمة الم كانمأ متزوجمة ممن
أحد مقاتل تنظي الدولة اإلسلمية أو حركة طالبان قد تنبذ حىت من أسرهتا.
 -٢٢ويف بعمت احلمماالت ،مي مل الو م نتيجمة وسممببا علممى حمد سموا  .ويف ك م مممن األحيممان،
يبمما اامموا مممن االنتقمما بسممبب مفهممو ممرا األسممرة حممول مفهمموم عذريممة اإلانث قبممل الممزوا
وإخل ممهن اجلنسم م بع ممد  ،وق ممد يتف مماق بس ممبب رض ممية ال ممذنب ،لتبعي ممة الم م تواجهه مما النس مما
والفتيات اللوا تعرضن للزوا القسري .وتفيمد التقمارير هن بعمت النسما والفتيمات يف اجلمهوريمة
تعرضهن للعنو اجلنس  ،ألهلن كن قادرات على التعاممل
العربية السورية واليمن انتحرن بعد ّ
م م الشممعور بعممار التعممرا لل تيمماة وم م ممما متارسممه األسممرة مممن ض م وطات إضمما ية .وتواجممه
العديد من الزوجات السابقات ملقماتل حركمة الشمباة ،ملنماطس السماحلية لليمومال وكينيما خمماطر
مشاهبة ،لتعرا للو واالنتقا  ،ما يف إلمم ممن جانمب السملاات العاممة .وكمما أ مارت بع مة
األمم املتحمدة لتقمدة املسمماعدة إىل أ انسمتان يف تقريرهما ،ينظممر أحيماان إىل النسما املوجممودات يف
هذ احلالة على أهلن أعدا الدولة أو أ او متار ون  ،S/2018/250الفقرة  .)٦٢واستنادا
إىل تقمارير منظمممة العممل املتعلممس بتمزوي األطفممال والممزوا املبكمر والممزوا القسمري واللجنممة الوطنيممة
حلقممو اإلنسممان واحلممر ت ،لكممام ون ،تتعممرا الفتيممات الل موا ختممتافهن أاعممة بوكممو ح مرا يف
نيج م والكممام ون لنبممذ اجملتم م عنممد العممودة إىل المموطن ،بسممبب إ مماهبن أطفممال العممدو  .ويف
أهورية أ ريقيا الوساى ،أُجلت الناجيات من العنو اجلنسم والعنمو اجلنسماين ،علمى االنتقمال
م م أطفمماهلن إىل مقاطعممات خمتلفممة هممر ،مممن سممو معاملممة أسممرهن  ،S/2018/250الفقممرة .)٢٨
ويتسبب هذا الو املتيمل ،لعنمو اجلنسم والعنمو اجلنسماين يف أضمرار ،ل مة للفتيمات والنسما
اللوا تعرضن ،لفعل للنتهاك واالعتدا اجلنسي .
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خامسا -التحدايت والثغرات يف التصدي ملمارسة تزويج األطفبال والبزواج املبكبر والبزواج
القسري يف السياقات اإلنسانية
 -٢٣تشمممل التحممد ت ال م حممددت عنممد التيممدي ملمارسممة تممزوي األطفممال والممزوا املبكممر
والزوا القسري يف السياقات اإلنسانية ل م تعامل اامدمات ،و دوديمة قمدرات ومموارد اجلهمات
الفاعلة من أجل التيدي للممارسات الضارة ،وضعو األدلة والبياانت املتاحة.
 -١أثر اهنيار اهلياكل األساسية على تطبيق وإنفاذ التدابري التشريعية والسياساتية
 -٢٤يف السياقات اإلنسانية ،قد يتعال تنفيمذ وإنفماإ التشمريعات الم ظمر تمزوي األطفمال،
ح ممىت حي م مما توج ممد ،بس ممبب تعا ممل واهلي ممار املؤسس ممات واا ممدمات العام ممة .وأ ممادت هيئ ممة األم م
املتحمدة للمسماواة بم اجلنسم ومتكم املمرأة واليونيسميو يف تقاريرهما هنممه يف سمياقات األزمممات،
عمادة ممما تعاممى األولويممة لتمو اهلياكممل األساسممية املاديممة .وقمد ال يشمممل إلممم اهلياكممل األساسممية
ااا ممة ،لنقممل أو اليممحة أو التعلممي  ،علممى ال ممر مممن أنممه ميكممن أن تشممكل عممامل أساس مميا يف
ضمان سلمة الفتيات واحلد من وا ل الوالدين  -ومها من العوامل ال قد تسه يف اختاإ قرار
تممزوي الفتيممات القا مرات  ،E/ESCWA/ECW/2015/2الفقممرة  .)٨٨و،إلضمما ة إىل إلممم ،قممد
تكممون بعممت أ مما البلممدان ال م تشممهد نزاعممات خاضممعة لسمميارة اجلماعممات املسمملحة مممن م
الممدول ،وهممو ممما حيممول دون تنفيممذ التش مريعات تنفيممذا عمماال .وأ ممادت بع ممة األم م املتحممدة لتقممدة
املسمماعدة إىل اليممومال يف تقريرهمما أن حركممة الشممباة تممدأة علممى اختامماا الفتيممات الي م ات
وإجبارهن على االس قا اجلنس والزوا ممن املقماتل  ،مضميفة أنمه ييمعب علمى الدولمة بسمبب
دودي ممة الو ممول إىل أ مما كبم م ة م ممن البل ممد إنف مماإ الق ممانون حلماي ممة الفتي ممات املعرض ممات لل ا ممر
وملكا حة اإل لت من العقاة.
 -٢٥وإ،ن األزمات ويف أعقاهبا ،قد ييمعب علمى مو خماو الو مول إىل القضما ألن نُظم
العدالممة الرايممة تكممون قممد انممد رت أو ،تممأ م قممادرة علممى العمممل بدرجممة معينممة مممن الكفمما ة
أو الفعالي ممة .وإإا كان ممأ نظم م العدال ممة القاوم ممة م م عال ممة يف ال ممب األحي ممان ،لنس ممبة للفتي ممات
والنسا  ،ضن أي العواوس ال تواجهها النسا من أجل الو ول إىل القضا أما احملاك الوطنية
قبممل النمزا  ،مممن قبيممل العواوممس القانونيممة واإلجراويممة واملؤسسممية واالجتماعيممة والعمليممة ،تتفمماق أ نمما
النزا وتستمر خلل ة ما بعد النزا  ،وترا س اهليار هيكل الشرطة والنظا القضاو .)٢١
 -٢غيا التنسيق وحمدودية القدرات من أجل التصدي ملشكلة تزويج األطفال والزواج املبكبر
والزواج القسري يف األزمات اإلنسانية
 -٢٦علممى النحممو املب م يف التقممارير املقدمممة أل مراا هممذا التقريممر ،تتم ممل إحممدى الفج موات
الرويسية ال تعو من ممارسمة تمزوي األطفمال والمزوا املبكمر والمزوا القسمري والقضما عليهما يف
يمماة القممدرة التقنيممة لممدى اجلهممات الفاعلممة مممن الممدول و م الممدول علممى التيممدي هلممذ املس م لة
عل ممى م ممو عم ممال .وال تتضم مممن املعلومم ممات املقدم ممة أي منهجيم ممات أو ردود م ممددة علم ممى تم ممزوي
األطفال .وكشفأ منظمة أرا اإلنسان ،ألردن يف تقريرها عن عد ر د وتقيمي أ مر الملام
__________

 )٢١اللجنة املعنية ،لقضا على التمييز ضد املرأة ،التو ية العامة رق  ،٣٠الفقرة .7٤
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القاوم ممة .وم ممن م م ن ه ممذا التقي ممي أن يك ممون حاا مما يف تعزي ممز ال ممتعلّ ونش ممر أ ض ممل املمارس ممات،
وال سيما بش ن الاريقة ال ميكن أن تكيّو هبا املمارسات اإلمناويمة يمما يتعلمس بتمزوي األطفمال
وال ممزوا املبك ممر وال ممزوا القس ممري م م الس ممياقات اإلنس ممانية .وخلي ممأ دراس ممة استقي مماوية أجرهت مما
اليونيسمميو إىل أن املنظمممات م احلكوميممة املعنيممة ،ملسمماول اجلنسممانية يف المميمن تعمماين مممن نقم
ديد يف املوةف واملوارد املادية ،ا يف إلم إلدارة القضا وإحاالهتا ،وهو ما حيد بشكل كب
مممن تقممدة ااممدمات  .)٢٢ويف السممودان ،خليممأ رقممة العمممل الوطنيممة إلهلمما تممزوي األطفممال يف
دراسة استقياوية أجريأ عا  ٢٠١7إىل أنه ينب تدريب أي اجلهات الفاعلمة العاملمة بشم ن
ممارس ممة ت ممزوي األطف ممال .و،إلض مما ة إىل مق ممدم اا ممدمات ،ينب م م أن يش مممل إل ممم امل مموةف
املكلف إبنفاإ القوان والعسكري ومم ل اإلدارات املش كة ب القااعات واللملاني .
 -٢7وال ب ممد م ممن سم م التنس مميس ب م أيم م اجله ممات الفاعل ممة العامل ممة بش م ن ممارس ممة ت ممزوي
األطفممال والممزوا املبكممر والممزوا القسممري ،ألنممه البمما ممما تنعممد الممروابط والش مراكات القويممة ب م
اجملتم م امل ممدين وخمتل ممو الكي مماانت احلكومي ممة  .)٢٣واعت مملت بع ممة منظم ممة األم م املتح ممدة لتحقي ممس
اال سم ممتقرار يف أهوريم ممة الكون م ممو الدميقراطيم ممة ومنظمم ممة أرا اإلنسم ممان و م ممندو األم م م املتحم ممدة
للسممكان أن التممدريب وتبممادل املعممارا ب م األخيمماوي والوكمماالت يشممكلن ممد يف سممياقات
عديدة أخرى .واعتماد هل قاو علمى حقمو اإلنسمان يف السياسمات والملام الم تعما ممارسمة
تزوي األطفال والزوا املبكر والزوا القسري ميكن أن يساعد على قيس تقد ملمموس يف همذا
اجملممال ،مما يف إلممم تنفيممذ مبممادل حقممو اإلنسممان املتم لممة يف املسمماواة والشمممول وعممد التمييممز
واملشاركة والتمك والشفا ية واالستدامة والتعاون الدو واملسا لة .)A/HRC/39/26
 -٣غيببا البي باانت واألدلببة عببن ممارسببة تببزويج األطفببال والببزواج املبكببر والببزواج القسببري يف
السياقات اإلنسانية
 -٢٨س ملّاأ عممدة تقممارير الضممو علممى الك م احملممدود ج مدا للبيمماانت املتاحممة يف هممذا اليممدد،
ا يف إلم األدلة والبياانت املفيلة بش ن أسباة وناا وطبيعة ممارسمة تمزوي األطفمال والمزوا
املبكممر والممزوا القسممري وبش م ن كيفيممة اختل همما يف حمماالت إنسممانية خمتلفممة ت م او ب م الك موارث
الابيعيممة وحمماالت النمزا  .فم املناقممة العربيممة مم ل ،توجممد بيمماانت تشم إىل ز دة انتشممار تممزوي
األطفال يف فوا السكان املشردين ،إال أهلا ال تكف لتحديد معدل حدوث التقلبات خلل
النزا أو نتيجة له  .)٢٤وتش البحوث إىل أنه من اليعب تعقب تمزوي األطفمال ألنمه ال تيمدر
هادات راية بذلم و،لكاد يشت ل نظا التسجيل املمدين أ نما األزممات .ويف بعمت األحيمان،
تتكممت األسممربن املعنيتممان علممى هممذ املمارسممة  .)٢٥وقممد توجممد عوامممل أخممرى ت مرتبط ،ليممعو،ت
__________

)٢٢
)٢٣

)٢٤

UNICEF, YEMEN Country Brief: UNICEF Regional Study on Child Marriage In the Middle East

.and North Africa (Amman, 2017), p. 10
UNICEF, SUDAN Country Brief: UNICEF Regional Study on Child Marriage In the Middle East

.and North Africa, (Amman, 2017), pp. 9–10
UNICEF and others, “Child marriage in humanitarian settings: spotlight on the situation in the Arab

”.region
 )٢٥تقريمر هيئمة األمم املتحمدة للمسماواة بم اجلنسم ومتكم املمرأة و UNICEF and others, “Child marriage in
”.humanitarian settings: spotlight on the situation in the Arab region
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املنهجيممة والسممياقية جلم م املعلومممات عممن العنممو اجلنسمماين ،مما يف إلممم تممزوي األطفممال والممزوا
املبك ممر وال ممزوا القسم ممري ،م ممن قبي ممل الش م موا ل األمني ممة للناجي م مات ولم م م او ال ممذين معم ممون
املعلومممات ،واال تقممار إىل خممدمات االسممتجابة أو عممد إمكانيممة الو ممول إليهمما ،و ممعوبة الو ممول
إىل املعلوم ممات والناجي ممات .وتشم م البح مموث إىل أن التي ممدي لتل ممم التح ممد ت يقتضم م إجم مرا
دراسمات استقيمماوية تشمممل ئممات سممكانية واسممعة جمدا خمملل م ات النمزا أو حمماالت الاموارل
احلمادة .م أن املموارد املتاحممة لتقمدة ااممدمات ك م ا ممما تكمون ممدودة وهمذا قممد حيمد بممدرو ك م ا
من املوارد املتاحة إلجرا حب دقيس .)٢٦
 -٢٩ويع ممو اال تق ممار إىل البي مماانت واألدل ممة تي مممي وتنفي ممذ ال ملام ال م تس ممعى إىل أن تلم م
بفعاليممة احتياجممات النسمما والفتيممات علممى وجممه اايمموو ،وكممذا التممدخلت ال م ترم م إىل من م
ممارسممة تممزوي األطفممال والممزوا املبكممر والممزوا القسممري يف السممياقات اإلنسممانية والقضمما عليهمما.
وحسب استعراا أخ لمدلة املوجودة بش ن تزوي األطفال ،كشفأ املنشورات القليلة املتاحمة
عن هذ املمارسة يف السياقات اإلنسانية أنمه يف حمال تفماق دوا م تمزوي األطفمال القاوممة ،م مل
التمييز القاو على نو اجلنس ،سيكون لشموا ل احلمايمة أ مر سمل علمى إمكانيمة حيمول النسما
والفتيات على التعلي والفرو االقتيادية .وسلّط االسمتعراا الضمو علمى وجمود جموة كبم ة يف
األدلممة ال م تتعلممس ممدى عاليممة التممدخلت الراميممة إىل التيممدي ملمارسممة تممزوي األطفممال والممزوا
املبكر والزوا القسري يف السياقات اإلنسانية – وال ميكن أن تس د هبا املبمادرات املقبلمة –،
وأ ّكممد أيضمما علممى عممد وجممود بيمماانت عممن مممدى انتشممار تممزوي األطفممال والممزوا املبكممر والممزوا
القسري يف م ل هذ السياقات  .)٢7و،لنظر إىل اليعو،ت ال يواجهها األخياويون والباح ون
يف السممياقات اإلنسممانية ،يو ممى ،سممت دا م مزي مممن ال منيه  ،م ممل التقييمممات الواقعيممة ،وهممو ممما
ميكن أن يسمح جبم األدلة ،ست دا هل بديلة دقيقة وإر ادية .)٢٨
 -٤حمدودية متويبل ببرامج التصبدي ملمارسبة تبزويج األطفبال والبزواج املبكبر والبزواج القسبري يف
السياقات اإلنسانية
 -٣٠مممن أجممل من م املمارسممات التقليديممة الضممارة ،ينب م إ مماز اسممت مارات متعممددة السممنوات
هب ممدا التي ممدي لمع مراا االجتماعي ممة وت ي م الس مملوكيات ال م تس مممح مارس ممات م ممل ت ممزوي
األطفال والزوا املبكر والزوا القسري .واستنادا إىل تقارير مق ّدمة من اليونيسيو ومنظمة الرؤية
العامليممة ،ك م ا ممما ال تممنعكس هممذ التممدخلت أو تُممدم تلقاويمما يف ال ملام اإلنسممانية ،وال تعتممل
مهمة إلنقاإ احلياة .وهكذا ضهلا تعتل أقل أولوية يف ةل ياة املوارد الكا ية.
 -٣١وخليأ الدراسات االستقياوية ال أجرهتا اليونيسيو واملركز الدو للبحوث املتعلقمة
،ملم مرأة إىل أن دودي ممة التموي ممل يش ممكل عاوق مما رويس مميا أم مما التي ممدي بفعالي ممة لت ممزوي األطف ممال،

__________

)٢٦
)٢7

Maureen Murphy and others, “Evidence brief: what works to prevent and respond to violence

”?.against women and girls in humanitarian settings
Julie Freccero and Audrey Whiting, Toward an end to child marriage: Lessons from Research and
Practice in Development and Humanitarian Sectors (Berkeley, University of California Berkeley

.School of Law and Save the Children, 2018), p. 51
 )٢٨املرجم نفسمه ،و Mazeda Hossain and Alys McAlpine, Gender based violence research methodologies
).in humanitarian settings: an evidence review and recommendations, (Cardiff, Elhra, 2017
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ال سمميما عنممدما ال تعتممل هممذ املس م لة أولويممة يف السياسممات الوطنيممة .ويف السممودان ،علممى سممبيل
مح التموي ممل إىل ح مماالت حيم م ال يس ممتاي مق ممدمو اا ممدمات تلبي ممة س مموى لم م
امل ممال ،أدى م ّ
)٢٩
طلبات الناجيات املتعلقة ،حلماية واادمات .
 -٣٢و،إلضا ة إىل إلم ،يشكل نق التمويل عقبة ك دا أما ر مد وتقيمي الملام الراميمة
إىل القضمما علممى ت ممزوي األطفممال والممزوا املبك ممر والممزوا القسممري .وأو ممأ التقممارير علممى ممو
مستمر بز دة االست مار يف اللام  ،ا يها تلم الرامية إىل تقيي مدى عاليمة التمداب الت قيفيمة،
يسهل المتعلّ
م ال كيز على املبادرات الشعبية .ومن ن ز دة االست مار يف الر د والتقيي أن ّ
املستمر ،وأن يساعد يف إر اد املبادرات املقبلة ،ا يف إلم يف السياقات اإلنسانية ،حي البا
ما تكون األدلة مدققة و مو وقة .)٣٠

سادسا -التببدابري الراميببة إىل من ب ممارسببة تببزويج األطفببال والببزواج املبكببر والببزواج
القسري والقضاء عليها يف السياقات اإلنسانية :املمارسات الواعدة
 -٣٣يف سممياقات حمماالت الا موارل واألزمممات ،ميكممن التنبممؤ ،ملمارسممات الضممارة م ممل تممزوي
األطفال والزوا املبكر والزوا القسري وتفاديها .وتزوي األطفال هو مشكلة املة تقتضم أن
تت ذ جهات اعلة خمتلفة ،منذ املراحل األوىل لمزمات ،إجرا ات منسقة يف قااعمات متعمددة.
ومت لممأ إحممدى املمارسممات الواعممدة يف إنشمما أطممر مممن أجممل التيممدي لتممزوي األطفممال يف إطممار
نظ وهياكل إدارة حماالت الاموارل .ويشممل إلمم اختماإ تمداب ترمم إىل معاجلمة عواممل خامورة
ت ممزوي األطف ممال ،وتق ممدة خ ممدمات دع م للفتي ممات والنس مما املتزوج ممات .وينب م م أن تنظ ممر ال ممدول
واجلهممات الفاعلممة اإلنسممانية يف تممو أممماكن منممة ،وكممذا ب مرام التممدريب علممى املهممارات احلياتيممة
و همما مممن ب مرام التمك م االقتيممادي .وينب م أن تتمميح أيضمما سممبل احليممول علممى املعلومممات
واادمات اليحية الشاملة ،م تو ما يكف من خدمات اليحة اجلنسمية واإل ابيمة واملشمورة
النفس ممية  -االجتماعي ممة ومس ممارات اإلحال ممة إليه مما .ويف البل ممدان املض مميفة ،ميك ممن أن تش مممل ه ممذ
التممداب الممدع القممانوين والو ممول إىل إج مرا ات التممماس اللجممو  .وكممما أ ممارت إىل إلممم منظمممة
تيات ال عراوس يف تقريرهاُ ،عززت سلمة الفتيات يف مراكز توزي امليا واملراحيت و را ت يم
وحم ّدد أيضمما عممدد مممن الاممر الواعممدة لضمممان الوقايممة والت فيممو
امللبممس يف خميمممات اللجئم ُ .
من امل اطر ولتعزيز نظ احلماية من تزوي األطفال يف هذ السياقات.
 -١حتديد املشكلة واعتماد هنج تراعي اجلوانب الثقافية والسياق
 -٣٤يف السياقات اإلنسانية ،ك ا ما تتفاق أو تتحول السلوكيات االجتماعية السلبية .وممن
الي ممعب ت يم م األعم مراا االجتماعي ممة واملعتق ممدات ح ممول دور الفتي ممات والنس مما ال ممذي حيي ممر يف
االضال ،ألدوار األسرية واإل اة أو ت يم مفماهي الشمرا املمرتبط ،حليماة اجلنسمية للفتيمات.
__________

 )٢٩اليونيسميو ،لتعماون مم املركمز المدو للبحموث املتعلقمة ،ملمرأة،
.North Africa (UNICEF, 2017), p. 61
 )٣٠انظ ممر الو يق ممة  ،A/HRC/26/22و ،Corr.1والو يق ممة  ،A/HRC/35/5الفق ممرة  ٤7د)؛ والو يق ممة  ،A/73/257الفق ممرة  ٥٥ن)؛
Child Marriage in the Middle East and

UNICEF, Child Marriage in the Middle East and North Africa; and Girls Not Brides, “Child

”.marriage in humanitarian settings
GE.19-06528

13

A/HRC/41/19

وينب أن تقو الملام الراميمة إىل التيمدي لمعمراا االجتماعيمة علمى أدلمة ،وأن تراعم السميا
 ،A/HRC/35/5الفقم ممرة  .)٢٨وينب م م أن تعم ممزز االسم ممتجا،ت اإلنسم ممانية اإلج م مرا ات التحويليم ممة
اجلنسانية.
 -٣٥وينب م أن هتممدا التممدخلت إىل تعزيممز حقممو اإلنسممان وأن تسمممح للمجتمعممات ال م
توجممد يهمما هممذ املمارسممات هن تستكشممو سممبل بديلممة وتتفممس عليهمما الح م ا قيمهمما دون أن
تس ممبب ض ممررا للنس مما واألطف ممال وتنته ممم حق ممو اإلنس ممان ااا ممة هبم م  ،وينب م م أن تس مماعد يف
القضمما علممى هممذ املمارسممة باريقممة أك ممر اسممتدامة  .)٣١و بممأ أنممه مممن الضممروري ديممد مشممكلة
تممزوي األطف ممال والتممدخلت إات الي مملة م م مراعمماة للعتب ممارات االجتماعيممة السياس ممية يف ك ممل
سيا من أجل احليول على دع اجملتمعمات احملليمة والت لمب علمى احلمواجز الم تعم ا التنفيمذ.
على سبيل امل ال ،ق ّدمأ منظمة إنقاإ الافولة تقريرا عن الكيفية ال عززت هبا ت قيو الفتيمات
يف سممياقات ا ظممة ،مما يف إلممم يف مناقممة هاوس مما اإلسمملمية الواقعممة مما نيج م  ،كوس مميلة
ملكا حممة تممزوي األطفممال .ويف السممودان ،سممامهأ نلممة أجريممأ يف واليممة كاسمماال يف إطممار ح موار
جمتمع م قادة ديني و قا ي مي لون جمتمعات إات أ لبية مسلمة مسامهة انجحمة يف الت لم
عن ممارسة تزوي األطفال .)٣٢
 -٣٦ويتع م أن تكممون التممدخلت أيضمما مراعيممة للعتبممارات ال قا يممة وللسمميا  .علممى سممبيل
امل ال ،وّرت اجلهات الفاعلة اإلنسانية يف والي بورنو وأدامماوا يف نيجم  ،علمى مو مما أ مادت
ب ممه منظم ممة ااا ممة الدولي ممة ،التعل ممي وخ ممدمات دع م س ممبل ال ممرز  ،وإل ممم بش مراكة م م الس مملاات
احلكومية احمللية واجملتمعات احمللية .وأ ارت حكومة العمرا إىل أهلما قاممأ ضممن تمداب ها الراميمة
إىل منم تممزوي األطفممال ونايممة الفتيممات ،بتشممجي الفتيممات علممى موا مملة املواةبممة علممى الدراسممة،
،س ممت دا حم موا ز إ ابي ممة م ممل ممتح مراك ممز الرعاي ممة االجتماعي ممة ااا ممة ،لش ممباة ب ممرا دعم م
الفتي ممات عل ممى وج ممه ااي مموو ،وإجم مرا حم موارات جمتمعي ممة .ويف أهوري ممة الكون ممو الدميقراطي ممة،
أنش ت منظمة املسماعدة السمريعة لضمحا الكموارث نمو واد للتوجيمه والشمباة هبمدا دعم الشمباة
ومن م ممارسممة تممزوي األطفممال والممزوا املبكممر والممزوا القسممري .وهممذا سمماعد الفتيممات الل موا كممن
متزوجممات ،لفعممل علممى الو ممول إىل أممماكن منممة ،واحليممول علممى تممدريب ،واكتسمماة املهممارات
اللزمممة ملواجهممة حممالتهن ،واممح هلممن ،حليممول علممى امل موارد اللزمممة مممن الشممبكات االجتماعيممة
لل رو من دوامة العنو .وأبلغ ندو األم املتحدة للسمكان يف تقريمر إىل أن حكوممة الميمن
اضالعأ جموعة من التدخلت يف قااعات متعددة هبدا التيدي لتمزوي األطفمال ،ما يف
إلم التدخلت الرامية إىل تعزيز املساواة ب اجلنس  ،وتعلي الفتيات ،وز دة رو الفتيمات يف
احليول على عمل وكسب الرز  ،و س اليحة اإل ابية و حة األ والافمل ،وتعزيمز أنشماة
التوعية اجملتمعية.

__________

 )٣١انظر التو ية العامة املش كة رق  ٣١للجنة املعنية ،لقضما علمى التمييمز ضمد املرأة/التعليمس العما رقم  ١٨للجنمة
حقو الافل.
Liv Tønnessen and Samia al-Nagar, “Interventions for the abandonment of child marriage in )٣٢
).Sudan” in Sudan Brief (Bergen, Chr. Michelsen Institute, 2018
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 -٢تعزيز وصول النساء والفتيات إىل آليات الوقاية والستجابة
 -٣7يش مممل تعزي ممز نظم م احلماي ممة النظ ممر يف اإلط ممار األوسم م ال ممذي ي ممدع املنم م والو ممول إىل
اادمات املقدمة للنسا والفتيات ،ا يف إلم اجلل واالنتياا .ويف همذا اليمدد ،يتعم توعيمة
النس مما والفتي ممات وتا مموير ق ممدراهتن عل ممى املاالب ممة حبق مموقهن بفعالي ممة والو ممول إىل تل ممم ا لي ممات
 ،A/HRC/39/26الفقرة .)٣٣ )٥٨
 -٣٨واسم ممتُ دمأ خام مموا اتيم ممال مبا م ممرة ونظ م م إنم ممذار وتابيقم ممات رقميم ممة ل بم مملغ عم ممن
احلاالت .على سبيل امل ال ،أ ادت هيئة األم املتحمدة للمسماواة بم اجلنسم ومتكم املمرأة هن
إنشمما حكومممة أهوريممة أ ريقيمما الوسمماى وحممدة مشم كة للسممتجابة والتيممدي السمريع حلمماالت
العنو اجلنس ضد النسا واألطفال واست دا خط اتيال مبا مر وإنشما ليمة ل نمذار املبكمر،
جربأ مفوضية
عوامل سامهأ يف مكا حة تزوي األطفال .وكما بينأ هولندا إلم يف تقريرهاّ ،
اللجئم م النس مماوية التابي ممس املتن ّق ممل ال ممذي وض ممعه جمل ممس الس ممكان بعنم موان  Girls Rosterجبن مموة
السممودان للمسمماعدة علممى ديممد الفتيممات املعرضممات لل اممر واحتياجمماهتن .ويف إطممار عمليممات
تقي ممي االحتياج ممات بع ممد وق ممو الك موارث يف س ممري النك مما ،تش مماورت اليونيس مميو ومنظم ممة إنق مماإ
الافولة يف بيئة منة ومواتيمة مم مما ال يقمل عمن  ٨٠٠طفمل ممن ضمحا الفيضماانت واالهليمارات
األرضممية لعمما  .٢٠١٦وقممد اممح إلممم بتبممادل اا ملات وتقممدة ا را لتحديممد االحتياجممات يف
جمال احلماية من أجل تقدة دع ومساعدة أك ر مل مة.
 -٣٩ويشكل ختيي دور إيوا أو ملجئ للنسما والفتيمات املعرضمات لل امر أو الضمحا
ممارسة واعدة أخرى .ويف عا  ،٢٠١7أبل مأ اليونيسميو هنمه متكمن مما ال يقمل عمن ٠٠٠ ٦١
ام مرأة و تمماة يف لبنممان مممن الو ممول إىل أممماكن منممة ومواتيممة للنسمما وألطفممال ،وهممو ممما اممح هلممن
ناقشممة مسمماول متيمملة بسمملمتهن وأمممنهن ووض م اس م اتيجيات للت فيممو مممن حممدة امل مماطر،
واممح هلممن بممز دة مشمماركتهن يف تيمممي الملام  .ومنممذ عمما  ،٢٠١٦تعمممل حكومممة المميمن ،مممن
خملل وزارهتما املعنيممة ،لشمؤون االجتماعيمة ،مم اليونيسميو لتيممي طريقممة إلدارة القضما لفاوممدة
األخيمماوي االجتممماعي املعني م ،لتيممدي ملس م لة تممزوي األطفممال .ويف ح م ُوضممعأ ب مرام
متعددة القااعات ممن أجمل قيمس التمكم االجتمماع والقمانوين واليمح واالقتيمادي وتمو
التممدريب املهممدُ ،عم ّمززت احل موارات يف اجملتمعممات احملليممة بش م ن اثر تممزوي األطفممال و واوممد لخ م
)٣٤
مولممه يف كينيمما
الممزوا  ،وإبقمما األطفممال يف املممدارس  .وأعممد اال مماد األورور تقريمرا عممن مشممرو ّ
لتزويد اللجئ املعرض لل ار حبماية منقذة للحياة ومساعدهت على قيمس دخمل .وكمان همذا
املشم ممرو يهم ممدا إىل من م م العنم ممو اجلنس م م والعنم ممو اجلنسم مماين يف م ممفوا السم ممكان اللجئ م م
املوجممودين يف داداة وكاكوممما وكممالوبي  ،ومن م النمماس مممن اللجممو إىل ليممات التكيممو السمملبية،
ا يف إلم تزوي األطفال والزوا املبكر والزوا القسري.

__________

 )٣٣انظمر أيضما

Save the Children, “Physical violence and other harmful practices in humanitarian

.situations”, 2016
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 -٣متكني الفتيات والتعليم يف حالت الطوارئ املرتبطني بتدابري احلماية
 -٤٠قممد يشممكل ضممعو الفممرو التعليميممة سممببا ونتيجممة يف ن واحممد ملمارسممة تممزوي األطفممال
ول ممزوا املبك ممر وال ممزوا القس ممري .واألهم م م ممن إل ممم ،يش ممكل التعل ممي أداة قوي ممة لتمكم م النس مما
والفتيممات .ويف السممياقات اإلنسممانية ،يقتض م تزويممد الفتيممات إبمكانيممة احليممول علممى تعلممي جيممد
وض م هل م وإج مرا ات و لي ممات و مراكات ابتكاري ممة م ممن أج ممل الت ل ممب عل ممى التح ممد ت املرتبا ممة
ارتباطا جوهر ،لسيا  ،A/HRC/35/11الفقمرة  ٦٦ا)) .وتشممل التمداب املشمار إليهما تقمدة
الدع لمسر من أجل إرسال بناهتا إىل املدارس ،وإل ما الرسمو املدرسمية ،وتمو مويلت عينيمة
ونقدية ،وتعي املزيد من املعلمات .وأ ادت اليونيسيو ههلا قدمأ المدع حلكوممة تركيما هبمدا
وض م ب مرام لتحس م التحمما األطفممال السمموري ،ملممدارس وم مواةبته علممى الدراسممة مممن خمملل
ح موا ز مالي ممة وب مرام ممويلت نقدي ممة مش ممروطة م ممن أج ممل التعل ممي  .وت ك ممز ه ممذ ال ملام يف ١٥
مقاطعة ،واستفاد منها إىل ح كتابة هذا التقرير أك ر من  ٤١٢ ٢7طفل سور  .وأ اد اال اد
األورور هنمه ر م متويلمه ممن  ١يف املاوممة ممن ميزانيتمه للعممل اإلنسماين يف عمما  ٢٠١٥إىل  ١٠يف
ي م م ح م موا  ١,٩مليم ممار دوالر لتمويم ممل التعلم ممي يف البلم ممدان اهلشم ممة
وخ ّ
املاوم ممة يف عم مما ُ ،٢٠١٩
ووض ممعأ مب ممادرة أخ ممرى بشم م ن بن مما الق ممدرة عل ممى الي مممود يف أوق ممات
واملتض ممررة م ممن النزاع مماتُ .
األزمات من خلل التعلي  ،بتمويل قيمته  ٢٤مليم يمورو لتحسم احليمول علمى التعلمي اجليمد
يف مرحلممة ممما قبممل املدرسممة والتعلممي االبتممداو واإلعممدادي لفتيممان و تيممات املنمماطس اهلشممة واملتضممررة
عممما إإا كانممأ هممذ ال ملام
مممن األزمممات يف الف م ة مممن عمما  ٢٠١٨إىل عمما  .٢٠٢٢وس يبلممغ ّ
موجهة ديدا لتعلي الفتيات.
 -٤١ويف سم ممياقات األزمم ممات ،يتع م م وض م م مبم ممادرات متعم ممددة القااعم ممات ملعاجلم ممة العوامم ممل
األساس ممية الم م تض ممر ب ممتعل الفتي ممات، ،الس ممت مار مم م ل يف إنش مما نظم م تعليمي ممة تق ممد خ ممدماهتا
للجميم وتسممتهدا بوجممه خمماو الفتيممات الل موا يعممان مممن هتممميم متعممدد األبعمماد ،ممن مميهن
املدرس م ،
اللجئممات واملهمماجرات والفتيممات إوات اإلعاقممة ،وإلممم عممن طريممس مبممادرات تممدريب ّ
ودع م وسمماول النقممل واهلياكممل األساسممية امل مونممة وامليسممورة ،والتوعيممة ،وإزالممة العواوممس اإلداريممة ال م
ول دون االلتحا ،لتعلي  ،A/72/218 .الفقربن  ١٠٨و .)١١٠ويف اليومال ،يتيح مشمرو
تشور يد  Finn Church Aidحيول  ٠٠٠ ٣طفمل متضمرر ممن اجلفماا ،ومشمرد داخليما
ومنممت و إىل اجملتمعممات املضمميفة يف مناقممة ،ي الواقعممة جنمموة ممرة اليممومال ،علممى تعلممي جيممد
امل .وعلى و ما أ اد به اال اد األورور ،يهدا املشمرو إىل احليلولمة دون أن تضمي طفولمة
الشباة بسمبب عممل األطفمال ،وتمزوي األطفمال ،والتجنيمد ممن قبمل اجلماعمات املسملحة أو م
إلم من األنشاة املهددة للحياة.
 -٤تعزيز مشاركة اجملتمعات احمللية ،م إشراك الرجال والقادة الشبا
 -٤٢كشفأ البحوث ضرورة ال وي لنمماإ بديلمة ملفهمو المذكورة ،بامر منهما التعماون مم
ا  ،مممن أجممل ت ي م الفه م السمماود ملمما يعنيممه حممب الرجممل البنتممه وتشممجي التحممول مممن عقليممة
ناية االبنة إىل عقلية متك البنأ  .وعلوة على إلم ،ددت اجلهات املعنية على ضمرورة
تفكي ممم مع مما احلماي ممة وربا ممه حبق ممو اإلنس ممان ،ملس مماعدة األس ممر واجملتمع ممات احمللي ممة عل ممى ت ي م
التيم ممورات ح م ممول الم ممزوا ك م م داة حلمايم ممة س م مملمة الفتيم ممات يف س م ممياقات العنم ممو وانع م ممدا األم م ممن
 ،A/HRC/35/5الفقرة )٣٥
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 -٤٣وسممامهأ مشمماري يف كمموت ديف موار وهمماي يف معاجلممة انعممدا املسمماواة ب م اجلنس م يف
علقممات القمموى واملعمماي واملمارسممات مممن خمملل أ رقممة مناقشممة للرجممال وجمموعممات ح موار بش م ن
املسمماول اجلنسممانية وبمرام التمكم االقتيممادي ،وأسممفرت ،حسممب املعلومممات المواردة ،عممن ز دة
قبول اجلميم عماي املسماواة بم اجلنسم  .)٣٥والحظمأ منظممة إنقماإ الافولمة أن أ رقمة املناقشمة
اجملتمعيممة املعنيممة ،ملسمماول اجلنسممانية والعنممو اجلنس م واجلنسمماين يف بممن لديم ،سمماعدت الرجممال
والفتيان ،حسبما أ يد ،على ت ي مواقفه بش ن املهر وتزوي األطفال.
 -٤٤وعمملوة علممى إلممم ،ينب م اجلم م ب م تممداب متك م الفتيممات وتعبئممة األسممر واجملتمعممات
احمللي ممة وتوس ممي نا مما الو ممول إىل خ ممدمات االس ممتجابة م ممن أج ممل تلبي ممة احتياج ممات الفتي ممات
املتزوج ممات .وأع م ّدت منظم ممة إنق مماإ الافول ممة تقري مرا ع ممن مش ممرو أُ ممز يف خم ممي ال ممزع ي للجئ م
،ألردن حيم اتيبم هلم كلم ومتعممدد املواضممي يتنمماول مسمماول مممن قبيممل التعلممي  ،و قممر األطفممال،
وس ممبل كس ممب الع مميم ،لنس ممبة لمطف ممال واألس ممر ومق ممدم الرعاي ممة ،والتوعي ممة م ممن خ مملل التعل ممي
ومشمماري جمتمعيممة يشممرا عليهمما األطفممال بش م ن ممارسممة تممزوي األطفممال والممزوا املبكممر والممزوا
القسممري .وتش م التقممارير إىل أن الش ممباة احمللي م يف واليممة القض ممارا ،لسممودان يناضمملون ض ممد
تزوي األطفال والزوا املبكر والزوا القسري .)٣٦
 -٤٥وأنشمماة التعبئممة اجملتمعيممة وأنشمماة الممدعوة والتوعيممة ال م تسممتهدا الرجممال وكممذا القممادة
اجملتمعي والقبلي والديني  ،مهممة أيضما إلعمادة النظمر يف املعماي االجتماعيمة الم تمدع تمزوي
األطفمال والمزوا املبكمر والممزوا القسمري ،ولت ي هما .وممن األم لممة عمن مشماركة املنظممات الدينيممة،
أ م إىل أن الكنيس ممة الكا وليكي ممة و ممعب أبر ممية السمميدة الب ممارة أ الراع م الي مما س ممامهتا ،يف
املنمماطس السمماحلية الكينيممة املتضممررة مممن حركممة الشممباة ،يف ا فمماا تممزوي األطفممال عممن طريممس
التوعية والعديمد ممن التمدخلت ،ال سميما يمما يتعلمس ،ألمماكن العاممة وامليما واليمرا اليمح ،
م ال كيز أيضا على ال ذا والت ذية والزراعة للحفام على األمن ال ذاو داخل األسر.
 -٤٦وسملّاأ بع مة األمم املتحمدة لتقمدة املسماعدة إىل أ انسمتان يف تقريرهما الضمو علممى أن
ال ملام اإلإاعي ممة واألعم ممال الفني ممة مت ممل أدوات مهم ممة للتوا ممل والتوعي ممة يف املن مماطس الناوي ممة .ويف
السممودان ،اسممت د مشممرو قمماو علممى الممدمى املتحركممة إلطممل قممادة اجملتمعممات احملليممة والوالممدين
واألطفممال علممى ا اثر الضممارة لتممزوي األطفممال .وبعممد انتهمما العممرا ،أدى أعضمما اجملتمم احمللم
اليم ل بقا على قريته خالية من ممارسة تزوي األطفال والزوا املبكر والزوا القسري .وكما
أ ممارت إىل إلممم املنظمممة الدوليممة للجامعيممات يف تقريرهمما ،لممأ نلممة نُظّمممأ مممن أجممل قممرى
خالية من تزوي األطفال ما يقارة  ٢٠٠قرية يف حرا اثر ،ويوجد حاليا ،حسب املعلوممات
املتاحة ،أك ر من  ٤٩قرية خالية من هذ املمارسة.

__________

)٣٥
)٣٦
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 -٥تعزيز نظم تسجيل املواليد والزجيات ،مبا يف ذلك من خالل استخدام تطبيقات رقمية
 -٤7يف السممياقات ال م ال ميكممن أن يابممس يهمما الشممرا القممانوين املتم ممل يف التسممجيل املممدين
تابيقا حيحا بسبب اهليار اهلياكل األساسية ،اعتمدت اجلهات الفاعلة اإلنسانية تداب جلعل
التسجيل متاحا للسكان من أجمل مكا حمة تمزوي األطفمال والمزوا املبكمر والمزوا القسمري .ويف
بممن لديم مم ل ،وضممعأ احلكومممة ومنظمممة اااممة الدوليممة تابيقمما رقميمما للهواتممو الذكيممة يسمممح
لكتاة احملكمة املكلف بتسجيل الزوا واملشر علمى املراسمي والوسماا ديمد السمن احلقيقيمة
للعممروس والع مريس .ويعم ّموا التابي ممس النس م ة املاديممة لش ممهادة م مميلد ،أو ممهادة إمت مما الدراس ممة،
أو بااقة اهلوية الوطنية .ويف املرحلة التجريبية ،ساعد النظا  ،حسب املعلومات املقدمة ،يف وقو
أك ممر مممن  ٣ 7٠٠عمليممة زوا لمطفممال .ويسممتفيد التابيممس مممن امممتلك قرابممة  ٨٠يف املاوممة مممن
سممكان البلممد البممالغ عممدده  ١٦٠مليممون نسمممة هاتفمما إكيمما .وعلممى الممر مممن أن  ٢٠يف املاوممة
قط من السكان ميكنه الو ول إىل بكة اإلن نأ ،ضنه تتا نسخ من هذ التابيقمات علمى
ممبكة اإلن نممأ وخارجهمما ،مما يعممد أنممه سمميكون إبمكممان حممىت األ م او املوجممودين يف منمماطس
ريفية عبة الو ول است دا هذ التكنولوجيا .وتنظر بلدان أخرى يف الس على هذ اااى.
 -٦تعزيز إجراءات التأهب والتصدي اإلنسانية الشباملة البت تنفب ها اجلهبات الفاعلبة اإلنسبانية
والعبباملون يف القطاعببات األخببرن ،بشببأن ممارسببة تببزويج األطفببال والببزواج املبكببر والببزواج
القسري
 -٤٨تعتممل ممارسممة تممزوي األطفممال والممزوا املبكممر والممزوا القسممري مسم لة متعممددة القااعممات
منسممقة ،عتممماد هلم متعممدد القااعممات .وال بممد مممن
تتالممب إجمرا ات لهممب وعمليممات تيممدي ّ
ربممط موا ل احلمايممة م م قااعممات تممدخل أخممرى يف السممياقات اإلنسممانية ملن م تممزوي األطفممال
والزوا املبكر والزوا القسري.
 -٤٩ويف ال مميمنُ ،ج م ّمرة هلم م متع ممدد القااع ممات ،حيم م تتع مماون اجله ممات الفاعل ممة يف جم ممال
احلماية والتعلي من أجل الو ول إىل املناطس ال يرتف يها خار تزوي األطفمال ،وإلمم بمدع
مممن المملانم العممامل لتعجيممل اإلج مرا ات الراميممة إىل القضمما علممى تممزوي األطفممال املش م ك ب م
اليونيسمميو و ممندو األم م املتحممدة للسممكان .ويشمممل الممنه الكل م تلق م املهممارات احلياتيممة،
ووض اللام  ،والدع االجتماع االقتيادي ،والو ول إىل اادمات لتلبيمة احتياجمات النسما
والفتيات يف حاالت النزا  .وقدمأ منظمة اااة الدولية تقريرا عن مشرو موجه للمراهقات يف
ممال ممر نيج م  ،حي م ُ م ّدد الفتيممات املعرضممات ااممر الممزوا وتل م احتياجممات الناجيممات
والضممحا علممى ممو ممامل .ويشمممل إلممم سم التنسمميس بم املر ممدين االجتممماعي املكلفم
حبمماالت العنممو اجلنس ماين وأولئممم املكلف م حبمايممة الافممل يممما يتيممل بتممزوي األطفممال والممزوا
املبكممر والممزوا القسممري ،والتعلممي م النظممام  ،واألنشمماة املممدرة للممدخل ،والممدع النفس م مممن
خلل اإلر اد عن طريس األقران ،والر ا النفس واالجتماع  ،وإعادة إدما األطفال والشا،ت
املنتم م م س ممابقا إىل أاعم ممة بوك ممو ح م مرا  .و،إلض مما ة إىل إلم ممم ،ق ممدمأ اليونيسم مميو تقري م مرا عم ممن
االسممت مار يف إج مرا ات الت فيممو مممن حممدة امل مماطر واالنممدما يف القااعممات األخممرى ،وإلممم
م ل من خلل تعزيز اادمات االجتماعية والرعاية االجتماعية وبنا القمدرات إلدارة القضما يف
عدد من البلدان.
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 -٥٠ويتب م مممن املعلومممات ال مواردة أن أحممد أ ضممل السممبل لتجنممب االنتكاسممات يف مكا حممة
ت ممزوي األطف ممال يف الس ممياقات اإلنس ممانية ه ممو إدم مما ممارس ممة ت ممزوي األطف ممال يف خا ممط الت ه ممب
حلاالت الاوارل .وعلى هذا النحمو ،ينب م أن يمدم ديمد الفتيمات املعرضمات لتمزوي األطفمال
والعنممو اجلنس م يف عمليممة الفممرز العامممة لش موا ل أخممرى متيمملة ،حلمايممة اإلنسممانية يممما يتعلممس
،للجئ واملهاجرين) .على سبيل امل ال ،أ إىل وض وتنفيذ أسس اس اتيجيات احلمايمة يف
اليومال وجنوة السودان كوسميلة ملنم العنمو اجلنسماين ،ما يف إلمم تمزوي األطفمال .وأ مارت
اليونيسيو إىل أنه أنشئأ لية اسمتجابة سمريعة ومتكاملمة يف جنموة السمودان لتقيمي امل ماطر يف
املنمماطس الناويممة ولتعزيممز إج مرا ات التيممدي للعنممو اجلنسمماين يف قااعممات أخممرى ،مما يف إلممم يف
إطار راكة من أجمل مسما لة نيمة يف جنموة السمودان ،وهم مبمادرة تشمارك يهما جهمات اعلمة
إنسانية ىت.

سابع ا -الستنتاجات والتوصيات
 -٥١تعد ممارسة تزويج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري انتهاكا حلقوق اإلنسان،
وممارس ببة ض ببارة ،وش ببكالا م ببن أش ببكال العن ببف اجلنس بباينمب وه ببي تنتش ببر مبس ببتوايت أكب ب يف
السببياقات اإلنسببانية ،م ب مببا ل ب لك مببن عواقببب وخيمببة علببى حقببوق اإلنسببان للضببحااي،
وخباصة النساء والفتياتمب وتق على عاتق الدول التزامات قانونية دوليبة مبنب ممارسبة تبزويج
األطفببال والببزواج املبكببر والببزواج القسببري والقضبباء عليهببا ،وبكفالببة املسبباءلة عببن حقببوق
اإلنسببان ،وبتقببدرب اجلب والببدمات للناجيبباتمب وتظببل تلببك اللتزامببات سببارية يف السببياقات
اإلنسببانيةمب ويعب تد التصببدي ملمارسببة تببزويج األطفببال والببزواج املبكببر والببزواج القسببري تببدخالا
منق ا للحياة وذا أتثري على مدن احلياة ،ومن مث ينبغبي إعطباء األولويبة لتبوفري مبا يكفبي مبن
التمويل واملوارد البشرية هل ا الغرض ،وك ا توفري الغ اء واملاء واملأون والدمات الصحيةمب
 -٥٢وجيببب أن تقببر اجلهببود املب ولببة لببدي التصببدي ملمارسببة تببزويج األطفببال والببزواج
املبكببر والببزواج القسببري يف السببياقات اإلنسببانية يلببروابمل العميقببة هل ب املمارسببة يملعببايري
واملمارسببات الببت متيببز ضببد النسبباء والفتيببات ،والببت تتفبباقم بسبببب تبعببات األزمببات :الفقببر
والتشرد واهنيار املؤسسات وانعدام األمنمب
 -٥٣وهك ب ا ،يسببتوجب القضبباء علببى ممارسببة تببزويج األطفببال والببزواج املبكببر والببزواج
القسري يف السياقات اإلنسانية اتباع هنج مشويل ومتكامل واختاذ إجراءات منسقة ببني ييب
اجلهات املعنية يف قطاعات متعددة ،مبا يف ذلك التعليم ،ومحاية الطفل ،واحلماية من العنبف
اجلنساين ،والصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية ،والتمكني القتصادي ،من بداية األزمة ويف
مراحببل السببتجابة والنتقببال والتعببايفمب وينبغببي أن تعب تبزز ه ب اجلهببود اإلج براءات التحويليببة
اجلنس ببانية بطريق ببة مناس بببة ثقافي ببا ،وذل ببك بتمك ببني اجملتمع ببات احمللي ببة ،حيب ب توج ببد هب ب
املمارس ببات ،م ببن البحب ب بش ببكل ي بباعي ع ببن س بببل بديل ببة لل ببدفاع ع ببن قيمه ببا والتص ببدي
لشواغلهامب
 -٥٤وعلببى النحببو املب كور أعببال  ،نفب ت اجلهببات الفاعلببة مبببادرات عديببدة يف سببياقات
إنسانية متعددة بغرض القضاء على ممارسة تزويج األطفال والزواج املبكر والزواج القسبريمب
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واستنادا إىل الدروس املستفادة من تلبك التجبار والتحاليبل البواردة يف هب ا التقريبر ،تقبدم
إىل الدول واجلهات الفاعلة اإلنسانية واجلهات الفاعلة األخرن التوصيات التالية:
متويل وتشجي النهج املوثوقة والشفافة والتشاركية جلمب البيباانت املتعلقبة
أ)
مبمارسببة تببزويج األطفببال والببزواج املبكببر والببزواج القسببري ،وإعببداد حتاليببل و ببو بشببأن
أسبببالا اجل ريببة لكببي اتببدي لببا ال ب امج والتببدخالت يف السببياقات اإلنسببانية ولكببي تكببون
خطا أساسا لرصد أثرها؛
ة) ضمان املشاركة اجملديبة للفتيبات واملراهقبات يف وضب السياسبات والب امج
الرامية إىل القضاء على ممارسة تزويج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري؛

) احلببرص علببى أن تعطببي ال ب امج والسياسببات الراميببة إىل التصببدي لتببزويج
األطف ببال وال ببزواج القس ببري ،مب ب مراع بباة الس ببياق ،األولوي ببة دائمب با لتعزي ببز ص ببوت الفتي ببات
وق ببدراان ،بط ببرق منه ببا ت ببوفري ال ببدمات النفس ببية والجتماعي ببة والطبي ببة ،وال ببدعم الق ببانوين،
والتعليم ،والفرص املدرة للدخل؛
د) كفال ببة وص ببول الناجي ببات م ببن ت ببزويج األطف ببال وال ببزواج املبك ببر وال ببزواج
القسببري إىل آليببات املنب واحلمايببة واجلب الفعالببة وامليسببرة ،مثببل خطببو التصببال املباشببرة،
ودور اإليواء واملالجئ اآلمنة ،والتطبيقات املتنقلة ،وغريها من آليات اإلن ار املبكر والدعم
القببانوين ،مبببا يف ذلببك يف سببياق إج براءات اللجببوء ،إىل جانببب ب ب ل اجلهببود لتوعيببة النسبباء
والفتيات بكيفية املطالبة قوقهن؛
ه) دعم إنشاء خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وخدمات الستشارة النفسبية
الجتماعية القائمة على احلقوق ،مب مراعباة ربار واحتياجبات الناجيبات وضبمان اسبتمرارية
الرعاية واملتابعة ،ووض سبل واضحة وفعالة لوصول الناجيات إىل ه الدمات؛
و) الستثمار يف أنشبطة التعبةبة اجملتمعيبة علبى املبدن الطويبل وأنشبطة البدعوة
والتوعية الت تستهدي الرجال والفتيان والقادة اجملتمعيبني والقبليبني والبدينيني ،والضبطالع
لا ،مبن أجبل إلغباء األعبراي واملمارسبات الجتماعيبة التمييزيبة وتغيبري املواقبف البت تسبم
يملمارسات الضارة؛
ز) احلرص على توفري تدريب كاي جلمي اجلهات الفاعلة املشاركة يف القضاء
علبى ممارسبة تبزويج األطفببال والبزواج املبكبر والبزواج القسببري ،مببن فيهبا العباملون املكلفببون
يحل ببالت ورؤس بباؤهم واملوظف ببون املكلف ببون انف بباذ الق ببوانني والعس ببكريون وممثل ببو اإلدارات
املشرتكة بني القطاعات وال ملانيون والعاملون يف اجملال الصحي؛
) إنشباء نظبم تعليميبة شباملة تسببتهدي بصبفة خاصبة الفتيبات اللبوا يعببانني
مببن التهمببيت املتعببدد األبعبباد ،مبببن فببيهن الالجةببات واملهبباجرات والفتيببات ذوات اإلعاقببة،
وتنفي ب مبببادرات مثببل تببدريب املدرسببني ،وبنبباء الش براكات ،ودعببم وسببائل النقببل واهلياكببل
األساسية املأمونة وامليسورة ،وإزالة العوائق اإلدارية والتمييزيبة البت تعبرتض حصبول الفتيبات
على تعليم جيد؛
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ا) وضب ب ب عملي ب ببات تس ب ببجيل م ب ببدين ش ب بباملة وفعال ب ببة وقائم ب ببة عل ب ببى احلق ب ببوق
وتشجيعها ،بطرق منها استخدام تكنولوجيا املعلومات والتصالت؛
ي) مواصببلة السببتثمار يف تعزيببز الببدمات الجتماعيببة والرعايببة الجتماعيببة،
وضمان استيفاء املعبايري البدنيا القائمبة يف جمبال السبتجابة اإلنسبانية ،مثبل معبايري املوضبوعة
يف إطببار مشببروع  Sphereواملتعلقببة يألمببن الغب ائي والتغ يببة والصببحة واحلمايببة ،واملبببادئ
التوجيهية للجنبة الدائمبة املشبرتكة ببني الوكبالت بشبأن إدمباج التبدخالت يف جمبال التصبدي
للعنف اجلنساين يف العمل اإلنساينمب
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