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 موجز

يناير إىل  /ويغطي الفترة من كانون الثاين    . ١/١٠٢ُيقـدَّم هذا التقرير عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان           
 .٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول

 اإلطار العام ألنشطة املقررة اخلاصة، مبا يشمل املشاركة يف خمتلف           وحيـدد الفـرع األول مـن التقرير        
املؤمترات، وإصدار البالغات الصحفية وإرسال فرادى الشكاوى إىل احلكومات بشأن حاالت االجتار باألشخاص، 

 .ال سيما النساء واألطفال، أثناء فترة اإلبالغ

ويف هذا الفرع،   . يف سياق االجتار باألشخاص   وخيصـص الفرع الثاين لدراسة موضوع الزواج باإلكراه          
ُتحدد املقررة اخلاصة ما يرقى إىل الزواج باإلكراه وتوِرد خمتلف أشكال الزجيات املوجودة باإلكراه كما ورد إليها 
يف شىت الردود على استبيان بشأن حاالت الزواج باإلكراه بعثته املقررة اخلاصة إىل احلكومات واملنظمات الدولية                

 .ملنظمات غري احلكوميةوا

 من بروتوكول   ٣وتعترب املقررة اخلاصة الزواج باإلكراه فعالً أو عنصراً لالجتار باألشخاص وفقاً للمادة              
مـنع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة        

 .، وتصف بعض عواقب ذلكاجلرمية املنظمة عرب الوطنية

كمـا تتناول املقررة اخلاصة عنصر الطلب كوسيلة ملكافحة االجتار باألشخاص بفعالية بوجه عام، ويف سياق                 
وأخرياً، يتضمن الفرع الثالث    . الـزواج باإلكـراه حتديداً باإلشارة إىل حاالت معينة تتعلق بوكاالت مساسرة الزواج            

هتا إىل الدول واألطراف غري احلكومية بشأن سبل منع االجتار باألشخاص من خالل             استنتاجات املقررة اخلاصة وتوصيا   
أو بغـرض الـزواج باإلكراه، وعدم تشجيع الطلب على هذا النوع من الزواج، ومحاية الضحايا ومساعدهتم، ووضع     

 .ساء واألطفالتدابري قانونية وقضائية ملكافحة الزواج باإلكراه يف سياق االجتار باألشخاص، ال سيما الن
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  أنشطة املقررة اخلاصة-أوالً 

  الزيارات القطرية-ألف 

 -يناير  /الثاينكانون  (ويف خالل فترة اإلبالغ     . ١/١٠٢ُيقدَّم هذا التقرير عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان          -١
أكتوبر إىل / تشرين األول٢٩، زارت املقررة اخلاصة البحرين وعمان وقطر يف الفترة من )٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول

 . التقرير املتعلق هبذه البعثات٢ويرد يف اإلضافة .  بدعوة من حكوماهتا٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٢

قارير عن االجتار باألشخاص، وخباصة عمال السخرة املغتربني، وإذ تشـعر املقررة اخلاصة بالقلق إزاء الت        -٢
وفضالً عن ذلك،   . فإهنـا جتـدد اهتمامها بزيارة الكويت واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة            

ملقررة واستناداً إىل املعلومات املتعلقة باالجتار باألشخاص وخاصة ألغراض السخرة واالستغالل اجلنسي، أرسلت ا 
كما مت إرسال طلب إىل حكومة      . ٢٠٠٧اخلاصـة طلباً ثانياً إىل حكومة نيجرييا لتوجيه دعوة إليها لزيارهتا يف             

وُتجري املقررة اخلاصة حالياً مناقشات مع حكومة تايلند . ٢٠٠٧بيالروس لتوجيه دعوة لزيارة ذلك البلد يف عام 
 مع املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء            باالشتراك ٢٠٠٧سبتمرب  /لزيارهتا، رمبا يف أيلول   

 . كما تكرر اهتمامها بزيارة اليابان. ويف املواد اإلباحية

  املشاركة يف االجتماعات واملؤمترات والدورات التدريبية-باء 

 جون هوبكيرت   ، زارت املقـررة اخلاصة بولونيا بإيطاليا، بدعوة من جامعة         ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٢٥يف   -٣
التطورات األخرية والتحديات   : من األمم املتحدة إىل اتفاقية جملس أوروبا ملكافحة االجتار بالبشر         "حلضور مؤمتر   

مث انتقلت إىل لندن حيث عقدت اجتماعات مع ممثلي املنظمات غري احلكومية واألطراف . واملشاركة فيه" اجلديدة
، ألقت خطاباً يف حمفل   ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١١ويف  . ة بتنفيذ واليتها  األخـرى املعنـية ملناقشـة القضايا املتصل       

، حضرت املقررة اخلاصة مؤمتراً يف لندن      ٢٠٠٦مايو  /ويف أيار . ويستمينستر للعالقات الدولية جبامعة ويستمينستر    
يث شاركت  نظمه مركز دراسات الدميقراطية جبامعة ويستمينستر، ح      " االئتمان متناهي الصغر ومتكني املرأة    "عن  

 . بآرائها عن األسباب اجلذرية لالجتار بالبشر والطرق العملية ملكافحة هذه الظاهرة

التعاون اإلقليمي ملكافحة   "، حضرت املقررة اخلاصة مؤمتراً يف ستكهومل عن         ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٩ويف   -٤
، شاركت املقررة ٢٠٠٦يونيه /ن حزيرا٢٤ إىل ١٩ويف الفترة من . نظمته وزارة خارجية السويد" االجتار بالبشر

اخلاصـة يف االجـتماع الثالث عشر الذي عقد يف جنيف للمقررين اخلاصني املكلفني من جملس حقوق اإلنسان                  
، حضرت اجتماعاً نظمته املنظمة العاملية     ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٣ويف  . بواليـات يف إطـار اإلجراءات اخلاصة      

وشاركت مبالحظاهتا " هل من استجابة حلقوق اإلنسان؟: اة والعنفالفقر وعدم املساو"ملناهضـة التعذيـب عن    
 .٢٠٠٥أكتوبر /وتعليقاهتا يف استنتاجات وتوصيات املؤمتر الدويل هلذه املنظمة الذي ُعقد يف تشرين األول

، زارت املقررة اخلاصة كامتندو بدعوة من مكتب املقرر ٢٠٠٦أغسطس / آب١٥ إىل ١٢ويف الفترة من  -٥
وأجرت يف نيبال مشاورات عدة مع شىت املسؤولني        . ملعين باالجتار بالبشر باللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان      الوطين ا 

واملـنظمات غري احلكومية ووسائط اإلعالم بشأن قضايا تتعلق باالجتار باألشخاص، والعنف ضد املرأة، والعنف               
. لبيانات الوطنية املتعلقة باالجتار باألشخاص    القائم على نوع اجلنس، فضالً عن منهجيات التوثيق واإلبالغ عن ا          



A/HRC/4/23 
Page 5 

 منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، زارت املقررة اخلاصة شيانغ ماي يف           -وبدعـوة من ائتالف مكافحة االجتار باملرأة        
 حيث حضرت املؤمتر اإلقليمي هلذا االئتالف بشأن        ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٩ إىل   ٢٧تايلـند يف الفـترة مـن        

وأثناء ". التحدي أمام الدول واحلركات االجتماعية ووسائط اإلعالم      :  االجتار بالبشر  التصدي جلانب الطلب يف   "
هـذا املؤمتر، قدمت السيدة هدى عرضاً للتحديات واالستجابات للحالة اإلقليمية لالجتار بالبشر يف منطقة آسيا                

صة سيول حلضور مؤمتر دويل عن ، زارت املقررة اخلا٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٦ إىل ٤ويف الفترة من . واحمليط اهلادئ
وقدمت املقررة اخلاصة عرضاً حمورياً . بدعوة من مركز حقوق اإلنسان للمرأة" الروابط بني البغاء واالجتار بالبشر"

استعراض عام حيوي لتعريف األمم املتحدة ودور الدول        : كشف النقاب عن وجه الطلب يف االجتار بالبشر       "عن  
 ".يف معاجلة هذه القضية

، كانت املقررة اخلاصة يف نيويورك حيث زارت مجعية تعليم وتربية الفتيات،            ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٧ويف   -٦
، وهي وكالة   "مالذ األسر "كما زارت مجعية    . وهي منظمة غري حكومية تتعامل مع من مت إنقاذهن من سوق البغاء           
. قاذهن من العنف املرتيل وضحايا الزواج باإلكراهلتقدمي املعونة القانونية والنصح واملشورة، حيث التقت مع من مت إن

 ناقشت املقررة اخلاصة دورها وواليتها أثناء اجتماع ُعقد يف واشنطن العاصمة مع             ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلـول  ١١ويف  
. كما التقت باألمني العام ملنظمة الدولية األمريكية وسائر أعضاء مكتب املنظمة          . عضـوة الكونغرس كريس مسيث    

. ع الدكتور الغون من وزارة اخلارجية األمريكية وأعضاء من مكتب رصد ومكافحة االجتار باألشخاصواجتمعت م
وأهنت املقررة اخلاصة زيارهتا إىل واشنطن العاصمة ببيان صحفي أبرزت فيه اخلطوات املتخذة ملكافحة االجتار بالبشر 

ت املقررة اخلاصة بياناً جبامعة إيوا بالواليات       ، عرض ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٣ويف  . والثغرات اليت ما زالت موجودة    
مث عقدت اجتماعات مع نشطاء وحمامني وزارت مالجئ من مت إنقاذهن من            . املـتحدة األمريكية عن نطاق واليتها     

، ألقت املقررة اخلاصة خطاباً أمام حلقة دراسية عن سيادة القانون           ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٦ويف  . النساء والفتيات 
 .ابطة احملامني األمريكية ورابطة احملامني الدولية عن االجتار بالنساء واألطفالنظمتها ر

، زارت املقررة اخلاصة جنيف لعرض      ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٦سبتمرب إىل   / أيلول ١٨ويف الفـترة من      -٧
 (E/CN.4/2006/62)تقريـرها عن موضوع العالقة بني االجتار باألشخاص والطلب على االستغالل التجاري للجنس              

 وإىل البوسنة واهلرسك (E/CN.4/2006/62/Add.3)على جملس حقوق اإلنسان فضالً عن تقريريها عن بعثتها إىل لبنان          
(E/CN.4/2006/62/Add.2) .               ويف بياهنا الذي ألقته أمام اجمللس، كررت أن قضية الطلب هلا أمهية قصوى يف التصدي

وعقدت اجتماعات عديدة مع وفود     . اإلنسانق  حقوطفال، من منظور    لالجتـار باألشـخاص، ال سيما النساء واأل       
 ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧ إىل   ٢٥ويف الفترة من    . حكومية ومنظمات غري حكومية ومنظمات حكومية دولية      

ظمة زارت املقـررة اخلاصة مينسك حلضور مؤمتر نظمته املنظمة الدولية للهجرة ووزارة الشؤون الدولية لبيالروس ومن               
التعاون بني بلدان املنشأ واملقصد يف مكافحة       "األمم املتحدة للطفولة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا بشأن موضوع           

: وضع املعايري الدولية وإنفاذ القانون يف مكافحة االجتار باألشخاص        "وأدلت ببيان افتتاحي عن     ". االجتـار باألشخاص  
 أثناء وجودها يف مينسك مع مسؤولني حكوميني ملناقشة         اخلاصة املقررةاجتمعت  و". التعاون بني بلدان املنشأ واملقصد    

. ، كما أجرت مناقشات مع منظمات غري حكومية بشأن واليتها         ٢٠٠٧زيارهتـا الرمسية احملتملة إىل بيالروس يف عام         
بل أن تقوم بزيارهتا    وإضـافة إىل ذلك، اجتمعت مع أعضاء وفد من قطر وناقشت معهم حالة االجتار بالبشر يف قطر ق                 

 .إليها يف األسبوع التايل
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 مؤمتراً دولياً نظمه جملس مدينة مدريد اخلاصة املقررة، حضرت ٢٠٠٦نوفمرب / تشـرين الـثاين  ٢٢ويف  -٨
، حيث ألقت خطاباً افتتاحياً أبرزت فيه املالحظات واالستنتاجات الرئيسية          "حقـوق اإلنسان والبغاء   "بشـأن   

كما أكدت أن البغاء هو شكل مربح لالجتار بالبشر وشددت على           . لس حقوق اإلنسان  لـتقريرها املقدم إىل جم    
 تشرين ٢٤وحتدثت كذلك يف قاعة مدينة مدريد يف . احلاجة إىل تطوير آليات للوقاية واحلماية واملالحقة القضائية

ويف أوسلو، حضرت   . النرويجنوفمرب احتفاالً باليوم الدويل للقضاء على العنف ضد املرأة، مث اجتهت إىل             /الـثاين 
حيث قدمت عرضاً عن " حمفل املرأة والتنمية" مؤمتراً عن االجتار باملرأة والعنف املمارس ضدها نظمه اخلاصة املقررة

كما التقت مبسؤولني من وزارة الشؤون اخلارجية وممثلني عن املنظمات غري           . دورها ومسؤولياهتا كمقررة خاصة   
 واحلريات الدينية يف روما يف الفترة       اإلنسان حقوق املؤمتر الربملاين الدويل عن      اخلاصة املقررةوحضرت  . احلكومية

 نظمه معهد األديان والسياسة العامة، حيث قدمت عرضاً أكدت فيه ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ إىل ٢٧من 
 . فيه كمحاور وشاركت اإلنسان حقوقعلى أمهية هذه احلوارات يف فهم الدين فهماً أفضل من منظور 

  الرسائل املوجهة إىل احلكومات واألطراف األخرى الفاعلة-جيم 

 رسالة  ٢٩ اخلاصة املقررة، وجهت   (E/CN.4/2006/67/Add.1)منذ عرض تقريرها األخري عن الرسائل        -٩
ثناء  التقرير عن الرسائل أ    ١ويرد يف اإلضافة    .  رداً ١٣إىل احلكومـات وتلقت حىت وقت استكمال هذا التقرير          

 .الفترة قيد االستعراض

 كذلك خطاباً إىل أمانة رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي بصدد اجتماع وزاري      اخلاصة املقررةووجهـت    -١٠
وأشارت إىل أن أي إجراء يهدف إىل مكافحة .  يف داكا ملناقشة قضايا االجتار باألشخاص٢٠٠٦مايو / أيار١١عقد يف 

، وطلبت إىل أمانة الرابطة أن تشاطر الدول األعضاء يف          اإلنسان حقوقستند إىل مبادئ    االجتار باألشخاص ينبغي أن ي    
 .(E/2002/68/Add.1) واالجتار باألشخاص اإلنسان قوقاألخذ باملبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حب

  بيانات صحفية ومنشورات-دال 

، أصدرت  ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥ف ضد املرأة يف     يف مناسـبة الـيوم الدويل للقضاء على العن         -١١
 بياناً عاماً أبرزت فيه شىت أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك االجتار بالبشر، وأعربت عن القلق اخلاصة املقررة

ومات ودعت املعنيني من املواطنني واملنظمات واحلك     . اخلـاص إزاء املواد اإلباحية اليت تنشر على شبكة اإلنترنت         
 .واهليئات الدولية إىل العمل بفعالية من أجل مكافحة جرمية العنف ضد املرأة، ال سيما يف سياق االجتار بالبشر

، أصدر مجيع املقررين اخلاصني املكلفني ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٠ املوافق اإلنسانق حقوويف يوم  -١٢
 اخلاصة، بالغاً صحفياً مشتركاً عن الفقر وحقوق اإلنسان         بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، مبن فيهم املقررة       

 األساسية ال لشيء إال     اإلنسان حقوقأكدوا فيه على قلقهم العميق إذ ما زال ماليني الناس حمرومني منهجياً من              
 .لفقرهم
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الـزواج باإلكـراه يف سياق االجتار باألشخاص، ال سيما           -ثانياً 
 النساء واألطفال

 لتقريرها املواضيعي السنوي جتميع معلومات عن الزواج باإلكراه يف سياق االجتار اخلاصة ررةاملقاختارت  -١٣
وهلـذا الغرض، أرسلت استبياناً إىل مجيع الدول األعضاء واهليئات اإلقليمية واملنظمات احلكومية             . باألشـخاص 

 املقررةوتعرب  . كراه واالجتار باألشخاص  الدولية واملنظمات غري احلكومية العاملة يف القضايا املتصلة بالزواج باإل         
 . عن خالص شكرها العميق لكل من قدموا معلومات هلذا التقريراخلاصة

اجلزائر، األرجنتني، النمسا، بلغاريا، كمبوديا، كندا، : وقـد ردت احلكومـات التالـية على االستبيان     -١٤
إسرائيل، جامايكا، لبنان، ليختنشتاين، ليتوانيا، كرواتـيا، إسـتونيا، فنلـندا، أملانـيا، غانا، غواتيماال، غينيا،          

موريشيوس، املكسيك، الفلبني، السويد، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، تونس، اململكة املتحدة لربيطانيا 
م األمكما ردت على االستبيان مكاتب منظمة       . العظمى وآيرلندا الشمالية، الواليات املتحدة األمريكية وفرتويال      

 املعين املتحدة األمم للطفولة يف بيالروس ونيجرييا وسويسرا ومجهورية ترتانيا املتحدة وأوروغواي، ومكتب املتحدة
ووردت ردود  . باملخدرات واجلرمية، وبعثتا منظمة األمن والتعاون يف أوروبا إىل البوسنة واهلرسك وإىل مولدوفا            

ة للهجرة يف أفغانستان وبيالروس وكولومبيا ومصر وأملانيا        أخـرى أيضـاً من املكاتب امليدانية للمنظمة الدولي        
 بيساو وهنغاريا وإيطاليا ومولدوفا والنرويج وفييت نام وزامبيا، فضالً عن البعثة اإلقليمية             -وغواتـيماال وغينيا    

 .)١(للمنظمة الدولية للهجرة إىل وسط وجنوب شرقي أوروبا

محلة العمل من : ة وذات الصبغة الدولية التالية على االستبيانكذلك ردت املنظمات غري احلكومية الوطني -١٥
؛ واللجنة األفغانية املستقلة حلقوق اإلنسان      )اململكة املتحدة (معهـد دراسات احلقوق احلديثة      /أجـل األطفـال   

ظمة أسترا ؛ من)اململكة املتحدة(؛ شبكة أشيانا )غينيا(؛ الـرابطة الغينية ملعلمات املدارس االبتدائية    )أفغانسـتان (
؛ الصندوق املسيحي لرعاية )بنغالديش(؛ رابطة بنغالديش الوطنية للمحاميات )صربيا(ملكافحة االجتار باألشخاص 

؛ املركز )أملانيا(؛ مؤسسة دويتش ستاتبورغرينن فريباند )كينيا(؛ مؤسسة أطفال احلضانة     )أفغانسـتان (الطفولـة   
؛ معهد الشعوب األصلية    )جورجيا (اإلنسان حقوقالتوثيق عن   األورويب املعـين حبقوق الغجر؛ مركز اإلعالم و       

اململكة (؛ مشروع ليليت إليواء النساء )إيطاليا(؛ معهد سووري بوون باستوري     )االحتـاد الروسـي   (للشـمال   
 ؛)نيجرييا(؛ الرابطة النيجريية للدعوة حلقوق األقليات والسكان األصليني )كينيا(؛ رابطة مساعدة املاساي )املتحدة

؛ مؤسسة حبوث   )كينيا(؛ وكالة حبوث التنمية املتكاملة للقبائل الرحَّل        )فرنسا(احلـركة الفرنسية لتنظيم األسرة      
؛ حركة سوزان   )إثيوبيا(؛ راهبات الراعي الصاحل     )أملانيا(؛ سولوودي   )العراق( لتركمان العراق    اإلنسان حقـوق 

؛ املنظمة الدولية للرؤية العاملية؛ )كينيا(النساء املعوزات ؛ كونسرتيوم تنمية )مصر(مبارك الدولية من أجل السالم 
 اخلاصة املقررةوأخرياً، عقدت ). إندونيسيا(ياياسام ميترا كيسيهاتان دان كيمانوسيان املؤسسة الصحية واإلنسانية 

                                                      

1  Replies from Bulgaria, Thailand, Sweden, Tunisia and the United States of America were received too late 

to be able to be analysed for the purposes of this report. 
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حتاد لقاءات شخصية مع ضحايا الزواج باإلكراه من بلدان عديدة مشلت بنغالدش وكوت ديفوار وباكستان واال              
 .)٢(الروسي وسري النكا

  مقدمة-ألف 

يقع الزواج باإلكراه يف كثري من السياقات االجتماعية والسياسية والثقافية واالقتصادية والقانونية يف أحناء  -١٦
ويف هذا التقرير، هتدف املقررة اخلاصة إىل حتديد مىت توجد هذه الزجيات باإلكراه ومىت ُنفذت يف سياق             . العـامل 
كما تبحث املقررة اخلاصة األسباب والعواقب احملتملة للزواج . ر باألشـخاص، ال سيما النساء واألطفال      االجتـا 

وأخرياً تقدم توصيات إىل الدول     . باإلكـراه يف سياق االجتار بالبشر وتتناول مسألة الطلب على الزواج باإلكراه           
، أو بغرض، الزواج باإلكراه، وعدم تشجيع واألطراف غري احلكومية بشأن سبل منع االجتار باألشخاص من خالل

الطلب على هذه الزجيات، ومحاية ومساعدة الضحايا، ووضع تدابري قانونية وقضائية ملكافحة الزواج باإلكراه يف               
 .سياق االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال

  تعريف االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال-باء 

، نص بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه، ٢٠٠٠يف عام  -١٧
على املعايري الدولية الدنيا    ) بروتوكول بالريمو (املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية          
 :٣فقاً للمادة وو. ملنع ومكافحة االجتار باألشخاص بغرض استغالهلم بأشكال شىت

جتنيد أشخاص أو نقلهم أو تداوهلم أو إيواؤهم أو         " االجتار باألشخاص " ُيقصـد بتعـبري      )أ"( 
اسـتقباهلم بواسطة التهديد بالقوة أو استعماهلا أو غري ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو                  

 تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة        اخلـداع أو اسـتغالل السلطة أو استغالل حالة ضعف، أو بإعطاء أو            
ويشمل االستغالل، كحد أدىن، استغالل دعارة      . شـخص لـه سيطرة على شخص آخر، لغرض االستغالل        

الغري أو سائر أشكال االستغالل اجلنسي، أو السخرة أو اخلدمة قسراً، أو الرق أو املمارسات الشبيهة بالرق،                 
 أو االستعباد أو نزع األعضاء؛

حمل اعتبار يف   ... ال تكون موافقة ضحية االجتار باألشخاص على االستغالل املقصود           )ب"( 
 ؛)أ(احلاالت اليت يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل املبينة يف الفقرة الفرعية 

اجتاراً "يعتـرب جتنـيد طفل أو نقله أو تداوله أو إيواؤه أو استقباله لغرض االستغالل                 )ج"( 
 ؛)أ(ىت إذا مل ينطو على استعمال أي من الوسائل املبينة يف الفقرة الفرعية ، ح"باألشخاص

 ".أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر" طفل"ُيقصد بتعبري  )د"( 

                                                      

2  For example, during a visit on 9 September 2006 to Sanctuary for Families, an NGO based in New York 

City, that primarily serves immigrant victims of domestic violence. 
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وذكر مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف رده على االستبيان أن حالة الزواج باإلكراه هي  -١٨
 على النحو املبني - فعل االستغالل ووسائله والغرض منه -د توافر عناصر جرمية االجتار حالة اجتار باألشخاص عن

 . من بروتوكول بالريمو٣يف املادة 

  طبيعة الزواج باإلكراه وأشكاله-جيم 

 بشأن الرضا   ١٩٦٤وتنص اتفاقية عام    . قبل النظر يف هذه العناصر، يلزم تعريف معادل للزواج باإلكراه          -١٩
ال ينعقد الزواج قانوناً "على أنه ) اتفاقية الرضا بالزواج(واحلد األدىن لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج بالزواج 

إال برضـا الطـرفني رضاًء كامالً ال إكراه فيه، وبإعراهبما عنه بشخصيهما بعد تأمني العالنية الالزمة وحبضور                  
وفضالً عن ذلك، حيث    )). ١(١املادة  " (لقانونالسـلطة املختصـة بعقد الزواج، وحبضور شهود وفقاً ألحكام ا          

سن وإنفاذ القوانني الكفيلة بأن ال يتم الزواج بغري الرضا احلر           " احلكومات على    ١٩٩٥مـنهاج عمل بيجني لعام      
والتأكيد هنا هو على الرضا احلر والكامل للمقدمني على            )). ه (٢٧٤الفقرة  " (والكـامل لـلمقدمني على الزواج     

) ٢(١٦ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واملادة ٢٣ يتجلى، يف مجلة أمور، من املادة الزواج، كما
 .من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

وفضـالً عن ذلك، يركز التشريع الوطين املعين بالزواج أيضاً على املساواة يف حقوق الرجال والنساء يف      -٢٠
إن غياب هذا الرضا الكامل واحلر سيشكل، يف   . نوين وبكامل إرادهتم احلرة   الـزواج وأن يـتم ذلـك بشكل قا        

وإضافة إىل ذلك، ففي اختصاصات قضائية كثرية، . اختصاصـات قضـائية كثرية، أرضية إلعالن بطالن الزواج    
. ة عن جدارةتشمل أفغانستان والنمسا وغانا والنرويج وصربيا، تعترب القوانني اجلنائية أن الزواج باإلكراه هو جرمي

ويف بلدان أخرى، منها اجلزائر وبيالروس وكندا وكولومبيا وإستونيا وفنلندا وأملانيا وغواتيماال وإسرائيل وإيطاليا 
وليتوانيا وموريشيوس ومولدوفا واململكة املتحدة، وبالرغم من عدم وجود حكم حمدد جيرِّم الزواج باإلكراه، فإن      

جراءات جنائية يف إطار جرائم أخرى ذات صلة تشمل االجتار بالبشر واالستغالل فعل الزواج باإلكراه قد خيضع إل
 . اجلنسي واخلطف والبغاء واالغتصاب

من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بارامترات احملظورات الوطنية        ) ٢(١٦وحتدد املادة    -٢١
وتتضمن اتفاقية حقوق . سمح به وأال يكون لـه أثر قانوين لزواج الطفل باالعتراف بأن زواج الطفل ينبغي أال يُ        

 تتعهد الدول األطراف تعهداً إجيابياً بأن تضمن أن         ٣ووفقاً للمادة   . الطفل العديد من املواد املتصلة بزواج الطفل      
ل، حبكم  وألن األطفا .  مبا يتجاوز جمرد محاية الطفلة من التمييز       -يـوىل االعتـبار األول ملصاحل الطفل الفضلى         

تعـريفهم، يعجزون عن الرضا أو عن ممارسة احلق يف الرفض، يكون زواج الطفل زواجاً باإلكراه، وهو بذلك                  
 .ينتهك معايري حقوق اإلنسان األساسية وجيب بالتايل حظره حظراً صارماً

اجتماعياً على  ووفقـاً لكثري من املراقبني، فإن ممارسة زواج الطفلة هو إضفاء الطابع املؤسسي املشروع                -٢٢
، مما يسبب هلن آثاراً بدنية      )٣(اإليـذاء اجلنسي واالغتصاب يف إطار الزواج، من بنات صغريات السن جداً أحياناً            

                                                      

3  Mariam Ouattara, Purna Sen and Marilyn Thomson, “Forced marriage, forced sex:  the perils of childhood 

for girls”, Gender and Development, vol. 6, No. 3, 1 November 1998, pp. 27-33. 
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وتؤدي هذه الزجيات إىل ارتفاع معدل األمراض املنقولة باجلنس، مبا فيها فريوس نقص  . ونفسـية وصحية خطرية   
 .الناسور والوفاة نتيجة الوالدة املبتسرةاإليدز وإعاقات مثل أمراض /املناعة البشري

 األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه إىل الدول األطراف حظر زواج األطفال           ١٩٩٠ويطلـب ميـثاق عام       -٢٣
 )).٢(٢١املادة " ( سنة١٨احلد األدىن للزواج "واعتماد تشريع ينص على أن يكون 

الزواج "ف ضد املرأة، ذكر األمني العام أن         عن مجيع أشكال العن    ٢٠٠٦ويف دراسـته املتعمقة يف عام        -٢٤
وميكن أن ينطوي الزواج القسري،     . القسري يفتقر إىل حرية املوافقة وصحتها لدى واحد من الطرفني على األقل           

يف أكـثر أشـكاله تطرفاً، على سلوك مهِدد، واختطاف، وحبس، وعنف بدين، واغتصاب، ويف بعض احلاالت                 
 ).١٢٢لفقرة ، اA/61/122/Add.1". (القتل

ومتـيز حكومات، مثل حكومات النمسا وكندا وأملانيا والنرويج واململكة املتحدة، بني الزجيات املرتبة               -٢٥
األسر بدور قيادي يف الترتيب للزواج، لكن قرار الرضا         /والزجيات باإلكراه، ففي الزواج املرتب يضطلع الوالدان      

ويقال إن التمييز يعتمد على احلق يف اختيار الشريك، والقدرة . واجبالترتيبات يظل لدى األفراد املقدمني على الز    
وإضافة إىل ذلك، تصف حكومات عدة، منها اململكة املتحدة، . على الرفض، وافتراض أن الزواج ال يتم باإلكراه

 .)٤(الزواج املرتب بأنه تقليد موجود منذ وقت طويل داخل جمتمعات حملية كثرية ويف بلدان كثرية

ومت .  القلق إذ إن الفرق واٍه يف بعض احلاالت بني الزواج املرتب والزواج باإلكراهاخلاصة املقررةويساور  -٢٦
شكل من أشكال البناء االجتماعي إلطالع الفتاة صغرية السن على واجباهتا األسرية            "تعريف الزجيات املرتبة بأهنا     
ثار القوة تكون واضحة عند اختطاف الفتاة، أما حني يكون إن آ. على األسرة" عاراً"املنتظرة وإفهامها مبا يشكل 

خبديعة وحيل أقارهبا، فإهنا ال ُتدرك، إال متأخراً جداً يف الغالب، أن الزواج املرّتب والزواج               " مرتـباً "الـزواج   
ا لضغط  إن الزواج املفروض على املرأة، ال بالقوة الصرحية بل بإخضاعه         . )٥(باإلكـراه يعنيان نفس الشيء تقريباً     

أو تالعـب دؤوب، بتذكريها عادة بأن رفضها ملن طلب يدها للزواج سيضر مبكانة أسرهتا يف اجملتمع، ميكن                  /و
 .اعتباره أيضاً زواجاً باإلكراه

وقـد تبّينـت املقـررة اخلاصة من الردود على االستبيان بشأن الزواج باإلكراه إن الضحايا األساسيني       -٢٧
وذكرت احلركة الفرنسية لتنظيم األسرة، وهي منظمة غري حكومية         . نساء والفتيات للـزجيات باإلكراه هم من ال     

وذكرت منظمات أخرى يف ردها مثل . فرنسية، يف رّدها أن األوالد معنيون أيضاً بالزواج باإلكراه وإن ندر ذلك
فال قد تشمل   منظمة العمل على مكافحة االجتار باألشخاص، وهي منظمة غري حكومية صربية، أن زجيات األط             

                                                      

4  United Kingdom Foreign and Commonwealth Office and Home Office, “Forced Marriage:  A Wrong Not a 

Right�, 2005, page numbers not specified.  Available at:  
http://www.fco.gov.uk/Files/KFile/forcedmarriageconsultation%20doc.pdf accessed 20 November 2006. 
5  Carole Olive Moschetti, Conjugal Wrongs Don’t Make Rights:  International Feminist Activism, Child 

Marriage And Sexual Relativism, Ph.D. Thesis, University of Melbourne, Political Science Dept., Faculty of 

Arts, 2006. 
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كما ذكرت وحدة الزواج باإلكراه يف اململكة املتحدة يف تقريرها . أيضاً األطفال الذكور يف بعض احلاالت النادرة
وخلصت . )٦(" يف املائة من الضحايا هم من الذكور       ١٥مثة شواهد ُتشري إىل أن نسبة تصل إىل         " أن   ٢٠٠٥عام  

 سنة يتأثرون بالزواج ١٨هلا إىل أنه يف حني أن األوالد األقل من سن منظمة األمم املتحدة للطفولة يف تقرير أخري    
 .)٧(املبكّر، فإن هذه املشكلة تؤثر على الفتيات بأعداد أكرب كثرياً وبكثافة أكرب

؛ تلقي املهور من الزوجة )أفغانستان(تسوية الدين : وتشـمل خمـتلف أنـواع الزواج باإلكراه املدرجة     -٢٨
االقتصادية، مثل الزجيات باإلكراه اليت يعقدها أصحاب األرض أو القادة احملليون  /احل الثقافية ؛ دعم املص  )ترتانـيا (

؛ التحكم يف حياة بنات الشخص بإعادهتن إىل بلد )أفغانستان(النساء واآلباء /الذين يفرضون سلطاهنم على الفتيات
؛ زواج  ) األمريكية، فرنسا، النمسا، سويسرا    اململكة املتحدة، الواليات املتحدة   (املوطن للزواج من رجال حمليني      

؛ إظهار  )اململكة املتحدة، أملانيا  (الفتـيات من رجال من وراء البحار لكي حيصلوا على تصاريح إقامة كأزواج              
؛ املرياث حني ُتضطر األرملة إىل الزواج من شقيق زوجها املتويف، أو )كينيا(املركز االجتماعي، مثل ثروة العروس 

؛ حني تتزوج الفتيات الصغريات قسراً      )أفريقيا(رمل من الشقيقة الصغرى لزوجته املتوفاة بدون رضاها         يتزوج األ 
؛ إىل  )أفغانستان، غانا، وصربيا بني السكان الغجر     (؛ بعد عمليات االختطاف     )غانا واهلند (من إله حملي ميثله قس      

ِملَت أثناء معيشتها يف البيت من أحد أقارهبا        أي زوج يرضـٍى، كثرياً ما يكون معاقاً أو من طبقة أدىن بفتاة حَ             
؛ كتعويض حني يقتل أحد أفراد أسرة ممتدة رجالً )كينيا(ِعفَّة الفتاة ومواجهة االختالط اجلنسي " محاية"؛ )كينيا(

؛ ولتيسري بتر األعضاء    )زامبيا(؛ ختفيف حدة الفقر وحتقيق مكسب اقتصادي        )أفغانستان(مـن أسرة ممتدة أخرى      
ـ  وفضالً عن ذلك، مت إبالغ    . كما يوصف تعدد الزوجات بأنه ُيشكّل زواجاً باإلكراه       ). إثيوبيا(لية لألنثى   التناس

املقررة اخلاصة حباالت اجتار بفتيات لسد الفجوة اليت ُتسببها ممارسة قتل أجّنة اإلناث يف أجزاء معينة من اهلند، مبا 
 .)٧(فيها البنغال وغوجارات وراجستان وهريانا

إن الطبـيعة اإلجرامية واملستترة غالباً للزجيات باإلكراه، مقرونة حبدوث معظم هذه الزجيات يف أُسر أو                 -٢٩
مجاعـات أو طوائف أو جمتمعات مغلقة، جتعل من الصعوبة مبكان جتميع إحصاءات يعّول عليها عن عدد النساء                  

فمثالً خلصت حكومة مجهورية مقدونيا . والفتيات الاليت خيضعن ألي شكل من أشكال الزواج باإلكراه كل سنة
اليوغوسالفية السابقة ومكتب املنظمة الدولية للهجرة يف أفغانستان يف ردها على االستبيان إىل عدم توافر بيانات                

 .حمددة رغم شيوع الزجيات باإلكراه يف هذين البلدين

حدهتا املعنية بالزواج باإلكراه فقد ذكرت حكومة اململكة املتحدة أن و. ومـع ذلك توجد بعض اإلحصاءات   -٣٠
 سنة اضطررن   ٣٠-١٣ حالة سنوياً ملواطنني بريطانيني مشل معظمها فتيات ونساء يف سن            ٣٠٠-٢٥٠تتعامل يف حنو    

 شخصاً بالزواج باإلكراه يف     ٤٦، أُضري أو ُهدِّد     ٢٠٠٥وباملثل، أشارت حكومة النمسا إىل أنه يف عام         . )٨(إىل الزواج 

                                                      

6  United Kingdom Foreign and Commonwealth Office, Forced Marriage Unit, Dealing with Cases of Forced 

Marriage:  Guidance for Education Professionals (1st ed.), 2005, p. 3. 
7  UNICEF, “Early Marriage:  Child Spouses”, Innocenti Digest, vol. 7 (March 2001), Innocenti Research 

Centre, Florence, Italy, pp. 11-12. 
8  See note 6 above. 
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 سنة، ُيهدد بالعنف البدين ٢٤ إىل  ١٦ة آشيانا أن عدداً متنامياً من الشابات، وخاصة من سن           وذكرت شبك . النمسـا 
 ٢٠٠٥أبريل /ويف الفترة من نيسان. والعـاطفي واجلنسي قبل محلهن على الزواج أساساً من غرباء يف مواطن الوالدين        

 .اج باإلكراه امرأة ُهدِّدن بالزو٧٩، أسدت املنظمة الُنصح إىل ٢٠٠٦مارس /إىل آذار

  الزواج باإلكراه كسبب أو نتيجة لالجتار باألشخاص�دال 

وميكن استخدام الزواج باإلكراه    . اعُترف يف الواقع بالزواج باإلكراه كشكل من أشكال االجتار بالبشر          -٣١
 .وقد يكون نتيجة لالجتار باألشخاص. )٩(كوسيلة جتنيد لغرض االجتار باألشخاص

 من اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون       ٢٠٠٢لعام  ) ٥(١ليمي مثالً، تذكر املادة     وعـلى الصـعيد اإلق     -٣٢
" باألشخاص املعرضني باالجتار"املقصود "اإلقليمي املعنية مبنع ومكافحة االجتار بالنساء واألطفال ألغراض البغاء أن 

تاجرين باألشخاص سواء باخلداع هم النساء واألطفال الذين يقعون ضحية للبغاء أو يضطرون إىل البغاء من قبل م
 ".أو التهديد أو اإلكراه أو اخلطف أو البيع أو الزواج باالحتيال، أو زواج الطفل أو بأي وسيلة غري قانونية أخرى

وأقّر فريق األمم املتحدة العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة بأن الزواج باإلكراه هو شكل من أشكال                 -٣٣
وإضافة إىل ذلك، تذكر ). E/CN.4/Sub.2/2003/31انظر (ر باألشخاص واالستغالل اجلنسي الرق املعاصر واالجتا

 أن  ١٩٥٦ من االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق لعام              ١املادة  
 :الدول األطراف سقوم بإلغاء أو إبطال

 ..." 

 :ات اليت ُتتيحأي من األعراف أو املمارس )ج"( 

الوعـد بتزويج امرأة، أو تزوجيها فعالً، دون أن متلك حق الرفض، ولقاء بدل مايل أو                 `١`
عـيين ُيدفـع ألبويها أو للوصي عليها أو ألسرهتا أو ألي شخص آخر أو أية جمموعة                 

 أشخاص أخرى؛

  ِعَوض آخر؛منح الزوج أو أسرته أو قبيلته حق التنازل عن زوجته لشخص آخر لقاء مثن أو `٢`

 إمكان جعل املرأة، لدى وفاة زوجها، إرثاً ينتقل إىل شخص آخر؛ `٣`

أي من األعراف أو املمارسات اليت تسمح ألحد األبوين أو كليهما، أو للوصي، بتسليم  )د"( 
طفل أو مراهق دون الثامنة عشرة إىل شخص آخر، لقاء ِعَوض أو بال ِعَوض، على قصد استغالل الطفل        

 ".اهق أو استغالل عملهأو املر

                                                      

9  See the report of the Special Rapportuer on violence against women, its causes and consequences, to the 

Commission on Human Rights at its fifty-third session (E/CN.4/1997/47). 
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وقـد وفََّرت حكومات ومنظمات شىت للمقررة اخلاصة أمثلة على خمتلف حاالت الزواج باإلكراه اليت                -٣٤
فوصفت حكومة إسرائيل مثالً كيف أن وزارة الداخلية والشرطة . اعُترف بأهنا حتدث يف سياق االجتار باألشخاص

الذين قدموا طلبات جلمع مشل األسر مع نساء من االحتاد          حـددت مؤخـراً عـدة حاالت معزولة من القوادين           
. وكانت العالقات قصرية جداً أو ال دوام هلا تقريباً وكان فارق السن كبرياً بني الشريكني              . السـوفيايت السابق  

ودولة . واشـُتبه يف أن يكـون الغرض من هذه الطلبات هو جلب هؤالء النسوة إىل إسرائيل ألغراض الدعارة                 
رجاالً إسرائيليني، من   "كما ذكرت احلكومة أن     .  حاالت من هذا النوع    ٥ إىل   ٤ على علم بوجود حنو      إسرائيل

وترضى النساء على . املعوقني يف أغلب احلاالت، يتزوجون نساًء من بلدان فقرية لكي يعملن على تقدمي اخلدمات             
 ". أمل ميكّنهن ذلك من كسر دورة الفقر

حاالت زواج باإلكراه أّدت إىل اجتار باألشخاص من أجل االستغالل اجلنسي           كمـا أوردت حكومة املكسيك       -٣٥
وُتشري البيانات إىل أن بعض األسر ُتتاجر ببناهتا القّصر لكي          . البلديات/ألغـراض جتارية اكُتشفت يف عديد من الواليات       

عجزن عن اختاذ قرار، ويف بعض      وهؤالء الفتيات من الِصَغر حبيث ي     . يـتزوجن مـن رجال أكرب سناً هلم موارد اقتصادية         
وذكرت املؤسسة العراقية لبحوث حقوق اإلنسان لتركمان العراق، وهي         . احلاالت تكون األسرة هي اليت تعطي موافقتها      

منظمة غري حكومية عراقية، أنه بالنظر إىل الوضع الراهن يف العراق، فيتم جتنيد عدد كبري من النساء العراقيات من جانب                    
 .وأن بعض الاليت مت اصطحاهبن إىل دول اخلليج كزوجات اسُتغل الحقاً يف صناعة الدعارة احملليةجتار اجلنس 

كمـا أن هـناك شـواهد على االجتار بالفتيات املراهقات عرب احلدود الدولية بني جمتمعات تعدد الزوجات يف               -٣٦
 عن تعدد الزوجات على     ٢٠٠٥ي صدر عام    واعترض تقرير كند  . )١٠(الواليات املتحدة وكندا لعقد زجيات متعددة مرتبة      

النساء الاليت ُيشاركن يف تعدد الزوجات يوافقن بنشاط على ذلك، بالنظر إىل العزلة االجتماعية والتلقني الديين                "فكرة أن   
تايل ولذا ميكن اعتبار تعدد الزوجات يف سياقات معينة قريباً من الزواج باإلكراه وبال. )١١("الـذي خيضعن له طيلة حياهتن  

 .قريباً من الرق واالسترقاق، حني تتزوج النساء والفتيات دون رضاهن احلر والكامل

وأبلغـت منظمة ال سترادا، وهي منظمة غري حكومية يف ملدوفا، املقررة اخلاصة أهنا سجلت يف األعوام                  -٣٧
الضحية من مواطن   " تزوجت"ففي احلالة األوىل  : ، حالتني للزواج باإلكراه بغرض االجتار بالبشر      ٢٠٠٤-٢٠٠٢

وفضالً عن ذلك، ذكرت منظمة العمل على       . أمـريكي، ومشلت احلالة الثانية مواطنة من ملدوفا تعيش يف أملانيا          
مكافحة االجتار باألشخاص، وهي منظمة غري حكومية يف صربيا، أهنا صادفت يف عملها نساء اضطررن إىل الزواج 

ه الزجيات إلخفاء جرمية جنائية أو تفيد أقوال شاهد حمتمل أو التمويه وقد ُعقدت هذ. بقواد بعد استغالهلن جنسياً
وخلص . ويسعى الفريق القانوين للمنظمة حالياً إىل إلغاء زواج الضحية باإلكراه ممن تاجر هبا       . عـلى وضع املرأة   

 البغاء كُنَّ قد  إىل أن عدداً كبرياً من النساء املتاجر هبن يف أوسلو ألغراض           ٢٠٠٤تقريـر حبـثي نروجيي يف عام        
 .)١٢(وصلن إىل النرويج أصالً عن طريق الزواج برجل نروجيي

                                                      

10  Angela Campbell, et al., Polygamy in Canada:  Legal and Social Implications for Women and Children - 

A Collection of Research Papers (Ottawa, Canada:  Status of Women, Canada, 2005). 

11  Ibid. 

12  Anette Brunovskis and Guri Tyldum, Crossing Borders, Oslo, Fafo-report 426, 2004. 
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  الزواج باإلكراه يف سياق االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال�هاء 

هناك اعتراف واضح يف اتفاقات األمم املتحدة واالتفاقات اإلقليمية، فضالً عن التشريع الوطين، بأن نساء  -٣٨
أو الدينية، يف   /ات يف أرجاء العامل يعشن، بسبب املمارسات الضارة األبوية والتقليدية والعرفية و           وفتـيات كثري  

ظـروف ال يسـتطعن فـيها ممارسة حقوق اإلنسان اخلاصة هبن ممارسة كاملة يف الزواج أو رفض الزواج؛ ويف                    
ن، مع االحتفاظ برعاية أطفاهلن، االستقالل اجلنسي الكامل؛ ورفض احلَْمل؛ وترك شركائهن، مبن فيهم من يؤذينه

 .والقيام بذلك بأمان ودون مضاعفات قانونية واقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية

قّر اتفاقية حقوق الطفل حبق األطفال يف الصحة ويف احلماية من كل أشكال العنف البدين والعقلي، مبا   -٣٩ وُت
ات التقليدية الضارة، واخلطف والبيع واالجتار ألي شكل من يشمل اإليذاء اجلنسي، واالستغالل اجلنسي واملمارس

. كما أن زواج األطفال البنات له أثر خطري أيضاً على حقهن يف التعليم مبوجب االتفاقية . أشـكال االسـتغالل  
 الفتيات الاليت "وخيلص الباحثون إىل أن     . فـزواج الطفلـة يؤدي دائماً تقريباً إىل توقف مفاجئ يف تعليم الفتاة            

 .)١٣("يتزوجن يف سِن صغرية من املرجح متاماً أن ُيصبحن أمّيات وأن ال يكون هلن أي خربة بالتعليم الرمسي

 بيساو وملدوفا ومجهورية ترتانيا املتحدة      -ويف بلدان كثرية، منها أفغانستان وإستونيا وغواتيماال وغينيا          -٤٠
أو للطرفني أن يتزوجا قبل   ) األنثى عادة (بها لطرف   وزامبـيا، ما زالت هناك تشريعات وطنية للزواج ميكن مبوج         

 .األوصياء أو مبوافقة سلطة عامة بعد تقرير صالحية الزواج/بلوغ سن الثامنة عشرة، مبوافقة الوالدين

ومـن العواقـب األخرى للزواج باإلكراه يف سياق االجتار باألشخاص أن ضحايا الزواج باإلكراه قد                 -٤١
ورغم أن النساء والرجال معاً ميكن أن يقعوا ضحايا الزواج باإلكراه، فإن            ". لشرفجرائم ا "ُيصـبحوا ضحايا    

شـرف العائلـة يرتبط أساساً مبركز املرأة، مما يتركها أشد ضعفاً بكثري يف إقناعها وقسرها على زواج تعترض                   
 املرتكبة ضد "الشرف"وهـناك منظمات غري حكومية كثرية تعمل حتديداً على منع ومكافحة جرائم         . )١٤(علـيه 

، ُتالحظ وجود روابط بني الزواج باإلكراه       )اململكة املتحدة (النساء والفتيات، مثل مشروع ليليت إليواء النساء        
، وهي ممارسة قدمية ُتجيزها الثقافة "جرائم الشرف"إن ما ُيسمى ". الشرف"وبني العنف املرتكب ضد املرأة باسم 

اعد معقدة تسمح للرجل بأن يقتل أو يؤذي قريبة أو شريكة له بسبب  ال الدين، وتستمد جذورها من جمموعة قو
ووفقاً لرد حكومة الفلبني، فإن أكثر أشكال الزواج باإلكراه شيوعاً .  فعلي أو مشتبه فيه)١٥("سلوك غري أخالقي"

 الرجل على يقع أساساً يف املقاطعات حني حتمل املرأة من رجل أو يقيم الرجل عالقات جنسية معها وترغم أسرهتا
 .الزواج منها حلماية كرامة وشرف ومسعة املرأة واألسرة يف اجملتمع

                                                      

13  See note 3 above, p. 31. 

14  Abdullahi An-Na�im, �Forced Marriage�, 2000, available online at: 
http://www.soas.ac.uk/honourcrimes/FMpaperAnNa’im.pdf. 

15  Council of Europe Parliamentary Assembly Committee on Equal Opportunities for Women and Men, “So-called 

�honour crimes��, doc. 9720, 7 March 2003, available at: 
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc03/EDOC9720.htm. 
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أن تعدد الزوجات   "،  ٢١وذكـرت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، يف تعليقها العام رقم               -٤٢
ن له نتائج عاطفية  وتعدد الزوجات ُيخالف حق املرأة يف املساواة بالرجل، وقد تكو. ُيمارس يف عدد من البلدان

وتالحظ اللجنة بقلق . ومالية خطرية عليها وعلى من تعوهلم إىل حٍد يستوجب عدم تشجيع هذه الزجيات وحظرها
أن بعـض الـدول األطراف اليت تضمن دساتريها تساوي احلقوق تسمح بتعدد الزوجات وفقاً لقانون األحوال                 

" من االتفاقية ) أ(٥دستورية للمرأة وُيخالف أحكام املادة      وهذا ينتهك احلقوق ال   . الشخصـية أو للقانون العريف    
 أنه ينبغي للدول األطراف أن تشترط تسجيل مجيع الزجيات          ٣٩وفضالً عن ذلك، تذكر الفقرة      ). ١٤الفقـرة   (

 .لكي تضمن، من مجلة أمور، حظر تعدد الزوجات

 ُيصبحون ضحايا لإليذاء البدين     كمـا أن األشـخاص املتاجر هبم الذين يضطرون إىل الزواج كثرياً ما             -٤٣
واجلنسـي والنفسـي ال من جانب األزواج فحسب بل أيضاً من جانب أقارب األزواج، ال سيما أفراد أسرته                   
املعيشية، وإذا قاومت النساء الضحايا الزواج أحياناً أو حاولن اهلرب بعد عقده، فإهنن يتعرضن لإليذاء أو النبذ من 

إن سلطة وحتكّم األقارب بالنسب يف ضحايا الزواج        . )١٦(تل من ِقبل أفراد أُسرهن    اجملـتمع أو حـىت للعنف القا      
 .باإلكراه ُيعززان من هيمنة الزوج ويوقع الضحايا يف ظروف استعباد، أو حىت ِرْق، مرتيل وجنسي

د النساء  وقـد حيدث أيضاً االجتار باألشخاص بغرض الزواج باإلكراه يف حاالت النـزاع املسلح حني يتم جتني                -٤٤
ويف هذه السياقات، ويف ظروف العنف واحلرمان البالغني، تتعرض         . للجنود" كزوجات"ونقـلهن ومحـلهن على العمل       

، أدخلت احملكمة اخلاصة    ٢٠٠٤مايو  /ويف أيار . النسـاء والفتـيات ألمـور منها االغتصاب املستمر واالسترقاق املرتيل          
الزواج ( أفعال ال إنسانية أخرى      -اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية     "ي عن   لسـرياليون مادة اهتام جديدة يف نظامها األساس       

قضائياً جاء عقب انتشار إكراه النساء على الزواج قسراً " الزواج باإلكراه"وهذا التعديل الذي يسمح مبالحقة )". باإلكراه
صاحلة يف سرياليون الزواج باإلكراه     وحددت جلنة احلقيقة وامل   . بـرجال مقاتلني على جانيب النـزاع املسلح يف سرياليون        

على أنه ِرْق جنسي، وشجبت جوانب معينة من الزواج العريف الذي ُيمارس يف سرياليون، وأشارت إىل أن البلد خيفق يف                    
 كما أشارت جلنة احلقيقة واملصاحلة إىل اتفاقها مع العلماء الذين جادلوا بأن  . االمتـثال اللـتزاماته الدولية يف هذا الصدد       

العـنف املفـرط الذي عانت منه النساء أثناء النـزاع مل ينجم فقط عن ظروف احلرب بل ارتبط ارتباطاً مباشراً بالعنف       
 .)١٧(الذي عانت منه النساء يف زمن السلم يف سرياليون

إن الزواج باإلكراه هو ذاته شكل من أشكال العنف ضد املرأة، كما يولّد العنف القائم على نوع اجلنس  -٤٥
فالزجيات باإلكراه وسائر ممارسات العنف     : عـلى حنـو ما وصفته اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة            

وهذا ". ُتربر العنف القائم على نوع اجلنس على أساس أنه شكل من محاية املرأة أو التحكم فيها  "والقسـر قـد     
 اإلنسان واحلريات األساسية اخلاصة هبن، ومن      من املساواة يف التمتع حبقوق    ) والفتيات(العـنف حيـرم النسـاء       

 .)١٨(ممارستها والعلم هبا، وإبقائهن يف حالة خضوع

                                                      

16  Interviews with victims of forced marriages at Sanctuary for Families.  See note 2 above. 

17  Karine Belair, “Unearthing the customary law foundations of ‘forced marriages’ during Sierra Leone’s civil war:  

the possible impact of international criminal law customary marriage and women’s rights in post-conflict Sierra 

Leone”, Columbia Journal of Gender and Law, vol. 15, No. 3. 

18  General recommendation No. 19, para. 11. 
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  محاية ضحايا الزواج باإلكراه يف سياق االجتار باألشخاص،�واو 
 ال سيما النساء واألطفال

دة واحلماية  يـنص اجلـزء الـثاين مـن بروتوكول بالريمو على أن تضطلع الدول بالتزاٍم بتقدمي املساع                 -٤٦
وحيق لألشخاص اخلاضعني للزواج باإلكراه، عند وقوع هذا الزواج يف سياق اجتار            . لألشـخاص املـتاجر هبـم     

وال . باألشخاص، احلصول على هذه املساعدة إضافة إىل أي مساعدات أخرى ُتقّدم هلم كضحايا للزواج باإلكراه
 .ينبغي معاملتهم كمجرمني

و، ينبغي أن تشمل هذه املساعدة محاية خصوصية الضحايا وهويتهم، مبا يشمل أموراً             ووفقاً لربوتوكول بالريم   -٤٧
كما جيب تزويد األشخاص املتاجر هبم      )). ١(٦املادة  (مـنها جعـل اإلجـراءات القانونية املتعلقة هبذا االجتار سرية            

ات لتمكينهم من عرض آرائهم     ومبساعد)) أ)(٢(٦املادة  (مبعلومـات عـن اإلجراءات القضائية واإلدارية ذات الصلة          
وشـواغلهم وأخذها يف االعتبار يف املراحل املناسبة مـن اإلجـراءات اجلنائية ضد اجلناة، مبا ال ميس حبقوق الدفاع                  

كما تنظر الدول األطراف يف تنفيذ تدابري ُتتيح التعايف اجلسدي والنفساين واالجتماعي للضحايا مبا       )). ب)(٢(٦املادة  (
االت اليت تقتضي ذلك، التعاون مع املنظمات غري احلكومية  وسائر املنظمات ذات الصلة وغريها من                يشـمل، يف احل   

وتكفل الدول  )). ٣(٦املادة  (عناصـر اجملـتمع املدين، وخصوصاً توفري أمور منها اإلسكان الالئق والتعليم والرعاية              
إن أية  )). ٦(٦املادة  (ن األضرار اليت حلقت هبم      األطراف أن توفر تشريعاهتا للضحايا إمكانية احلصول على تعويض ع         

تدابـري ملنع ومكافحة االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، جيب أن تكفل حقوق الضحايا مبوجب القانون                 
 املتصلني بوضع الالجئني، مبا يشمل حقهم يف        ١٩٦٧ وبروتوكول عام    ١٩٥١الـدويل، وخاصة يف إطار اتفاقية عام        

 )).١(٣٣املادة (ن الطرد أو الرد احلماية م

ومت إبـالغ املقررة اخلاصة بأن النساء الاليت تزوجن باإلكراه حيصلن على احلماية واملساعدة إما مباشرة                 -٤٨
أو مثالً كضحايا أيضاً لالجتار باألشخاص حني       ) يف أملانيا والنرويج واململكة املتحدة    (كضحايا للزواج باإلكراه    

يف النمسا وبيالروس، والبوسنة واهلرسك، وكولومبيا،      (إلكراه يف سياق اجتار باألشخاص      يتـبني وقوع زواج با    
 ).وأملانيا، وإندونيسيا، وإيطاليا، وصربيا

  الطلب على الزواج باإلكراه يف سياق االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال�زاي 

ألشخاص، ال سيما النساء والفتيات، من األساسي       مـن أجـل استئصـال الزواج باإلكراه يف سياق االجتار با            -٤٩
اسـتهداف الطلـب عـلى استغالل بغاء الغري أو سائر أشكال االستغالل اجلنسي، وعمل وخدمات السخرة، والرق أو       

إن فرض حظر قانوين كامل على الطلب على الزواج         . املمارسـات الشـبيهة بالرق، واسترقاق النساء والفتيات أساساً        
 .دي وظيفة ردع أولئك الذين يتملكون ويستغلون النساء والفتيات األشد ضعفاً وعجزاً يف الزواج باإلكراهباإلكراه سيؤ

تعتمد الدول األطراف أو ُتعزز "اليت تنص على أن ) ٥(٩ويتصـدى بروتوكول بالريمو للطلب يف مادته       -٥٠
ية أو الثقافية، بوسائل منها التعاون الثنائي       تدابـري تشـريعية أو تدابري أخرى، مثل التدابري التعليمية أو االجتماع           

واملـتعدد األطراف، من أجل عدم تشجيع الطلب الذي ُيحفّز مجيع أشكال استغالل األشخاص اليت ُتفضي إىل                 
 ". االجتار، وخباصة استغالل النساء واألطفال
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تصدي للعوامل اجلذرية،   اختاذ تدابري مالئمة لل   " الدول على    ١٩٩٥كما ُيشّجع منهاج عمل بيجني لعام        -٥١
مبا فيها العوامل اخلارجية، اليت ُتشجع االجتار بالنساء والبنات ألغراض البغاء واألشكال األخرى الستغالل اجلنس 
ألغـراض جتاريـة، وحالة الزواج باإلكراه والعمل القسري، بغية القضاء على االجتار باملرأة، مبا يف ذلك تعزيز                  

توفري محاية أفضل حلقوق النساء والبنات ومعاقبة مرتكيب االنتهاكات عن طريق           التشـريعات القائمـة من أجل       
 ٢٠٠٥مارس  / آذار ١١ املؤرخ يف    ٤٩/٢ويف القرار   )). ب(١٣١الفقرة  " (الـتدابري اجلنائية واملدنية على السواء     

، أعربت جلنة   "كالهالقضاء على الطلب على النساء والفتيات املتاجر هبن ألغراض االستغالل جبميع أش           "واملعنون  
القضاء على الطلب على النساء والفتيات املتاجر هبن ألغراض االستغالل جبميع           "وضـع املـرأة عن اقتناعها بأن        

 ".أشكاله، مبا يف ذلك االستغالل اجلنسي، ُيشكل عنصراً أساسياً من عناصر مكافحة االجتار

فاقات وخطط العمل اإلقليمية املتفاوض عليها      ومـنذ بدء نفاذ بروتوكول بالريمو، مشل العديد من االت          -٥٢
مؤخراً مواداً ُتركّز على تدابري هتدف إىل عدم تشجيع الطلب على االستغالل الذي ُيعزز االجتار بالبشر، وخاصة                 

 بشأن العمل على مكافحة االجتار      ٢٠٠٥ من اتفاقية جملس أوروبا لعام       ٦فمثالً وفقاً للمادة    . النسـاء واألطفال  
تكون الدول األطراف ُملَزمة باعتماد أو تدعيم تدابري تشريعية أو إدارية أو تعليمية أو اجتماعية أو ثقافية بالبشر، 

أو غريهـا من التدابري، مبا يشمل إجراء البحوث بشأن أفضل املمارسات واألساليب واالستراتيجيات؛ والتوعية               
 حتديد الطلب؛ وشن محالت إعالمية ُيشارك فيها حسب  مبسؤولية وسائط اإلعالم واجملتمع املدين ودورمها اهلام يف       

االقتضاء، من مجلة أمور، السلطات العامة ومقررو السياسات؛ واختاذ تدابري وقائية، تشمل برامج تعليمية لألوالد              
والبـنات تؤكـد على الطابع غري املقبول للتمييز القائم على نوع اجلنس وعواقبه الوخيمة، وأمهية املساواة بني                  

 .جلنسني وتوفري الكرامة والسالمة لكل إنسانا

وفضالً عن ذلك، يذكر مشروع خطة عمل االحتاد األورويب ملكافحة االجتار بالشر أن مجيع املؤسسات                -٥٣
ينبغي أن ُتعزز استراتيجيات الوقاية القائمة على نوع اجلنس كعنصر أساسي "والدول األعضاء يف االحتاد األورويب 

وهذا يشمل تنفيذ مبادئ املساواة بني اجلنسني والقضاء على الطلب على كل            .  بالنساء والفتيات  ملكافحة االجتار 
 .)١٩("أشكال االستغالل، مبا يشمل االستغالل اجلنسي واالستغالل يف العمل املرتيل

ففي السويد  . ووضـعت بعض البلدان موضع التنفيذ آليات للتوعية أو للمقاضاة تتصدى جلانب الطلب             -٥٤
 الصادر عن املقرر الوطين السويدي املعين باالجتار        ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤الً، وكما ورد يف التقرير السنوي لعامي        مـث 

ما "بالشر، فإن التشريع الذي يستهدف الطلب على النساء والفتيات ألغراض البغاء حبظر شراء اخلدمات اجلنسية    
كما أن التشريع السويدي الذي حيظر      ". دزال يـؤدي وظيفته كحاجز ضد إقامة املتاجرين باألشخاص يف السوي          

شـراء اخلدمـات اجلنسـية يؤدي وظيفته كرادع ألولئك الرجال الذين يبحثون عن النساء واألطفال ألغراض                 

                                                      

19  See e.g. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, fighting 

trafficking in human beings - an integrated approach and proposals for an action plan, 18 October 2005, 
document COM (2005) 514 final. 
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 يف املائة منذ بدء نفاذ هذا ٨٠-٧٥ومثة شواهد على أن عدد طاليب هذه اخلدمات هبط بنسبة . االستغالل اجلنسي
 .)٢٠(١٩٩٩التشريع يف عام 

ووفقـاً لكنسـوريتوم تنمـية املرأة احملتاجة، وهي منظمة غري حكومية، يتم اإلبالغ عن مقتريف الزواج                 -٥٥
 يف بوركينا فاسو أيضاً، حيث      ٢٠٠٤ويف عام   . باإلكـراه يف كينيا إىل السلطات املختصة وُيقدمون إىل احملاكمة         

اجلت احلكومة مشكلة زواج األطفال من تـتزوج فتاة من بني كل ثالث فتيات قبل بلوغها سن الثامنة عشرة، ع           
 .)٢١(خالل برامج تربوية مشلت التصدي لتقاليد طلب الذكور على زوجات صغريات السن

ويف هذا  . وهناك خطر كبري يف االجتار بالنساء والفتيات يف احلاالت اليت تشمل وكاالت مساسرة الزواج              -٥٦
 الذي أبرزت فيه القلق إزاء التقارير املتعلقة        (E/CN.4/2005/71)السياق، تشري املقررة اخلاصة إىل تقريرها األول        

بتسـويق النسـاء واألطفال عرب اإلنترنت أو حتت ستار خدمات مساسرة الزواج ونوادي املراسلة كعوامل ُتعزز                 
 .الطلب على االستغالل اجلنسي الذي ُيشجع على االجتار بالبشر

وفضالً عن . )٢٢( غري واقعية ومتناقضة عن العالقات الزوجيةإن جتارة تسويق الزواج تتغذى على توقعات   -٥٧
 للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، يزيد         ٢١ من التوصية العامة رقم      ١٤ذلـك، وكما ورد يف الفقرة       

الل وإضافة إىل األشكال املعهودة لالجتار، هناك أشكال جديدة لالستغ        . الفقـر والبطالة من فرص االجتار باملرأة      
وهذه املمارسات تتعارض مع تساوي     . اجلنسي، مثل الزجيات املنظمة بني نساء العامل النامي واملواطنني األجانب         

وهناك توازن خمتل يف السلطة جيعل املرأة معرضة حتديداً         . املرأة يف التمتع باحلقوق، ومع احترام حقوقها وكرامتها       
 .  ماالً للزواج من املرأة املعنيةخلطر العنف واإليذاء، ال سيما حني يدفع الرجل

كمـا أن الزجيات اليت حترض عليها شبكة اإلنترنت ووكاالت الزواج باملراسلة كثرياً ما ُتصبح زجيات                 -٥٨
باإلكـراه، إذ تكون املرأة غري حرة يف التحلل من هذا الزواج بسبب اعتمادها على زوجها للحصول على وضع                   

 أسرهتا وأصدقائها، واعتمادها االقتصادي على زوجها وخوفها منه، خاصة وأن           اهلجـرة القانونية، وانعزاهلا عن    
الكـثريين من الرجال الذين يبحثون عن الزواج من نساء عن طريق هذه الوكاالت هلم تاريخ يتميز بالعنف ضد                   

كال الزواج فمثالً ذكرت املؤسسة الصحية واإلنسانية، وهي منظمة غري حكومية إندونيسية، أن أكثر أش . املـرأة 
 .باإلكراه شيوعاً يف إندونيسيا هو الزواج باملراسلة والزواج بالقّصر بسبب إسار الَدْين

كما أشارت املقررة اخلاصة يف تقريرها إىل حالة امرأة حصلت على تعويض عن األضرار اليت حلقت هبا                  -٥٩
كّنها من التخلص من زواجها املستغل دون يف قضية أقامتها ضد مسسار دويل لعقد الزجيات مل يبلغها بقانون كان مي

                                                      

20  Gunilla Ekberg, “The Swedish Law That Prohibits the Purchase of Sexual Services:  Best Practices for 

Prevention of Prostitution and Trafficking in Human Beings”, Violence against Women, vol. 10, No. 10 (2004), pp. 
1187-1218. 

21  �Burkina Faso:  Government tackles tradition of girl brides�, IRIN News (23 March 2004). 

22  See e.g. Marie-Claire Belleau, “Mail-order brides in a global world”, Albany Law Review, vol. 67, Issue 2 
(Winter 2003), pp. 595-607. 
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وأشارت املقررة اخلاصة إىل تلك احلالة كانتصار ألولئك الذين حياولون مكافحة االجتار . خوف من الترحيل اآليل
 .وُتسلّط هذه احلالة الضوء على األخطار الواردة يف استخدام وكاالت الزواج هذه. باألشخاص

 من قانون مكافحة االجتار ٤فوفقاً للمادة . تشريعاً حمدداً يف هذا الشأن    واعـتمدت بلـدان مثل الفلبني        -٦٠
ُيحظر قانوناً على أي شخص، طبيعي أو       ) ٩٢٠٨القانون اجلمهوري رقم    ( يف الفلبني    ٢٠٠٣باألشـخاص لعام    

 أو  يعرض أو يتعاقد على زواج، حقيقي أو كاذب، بغرض احتيازها أو شرائها أو عرضها أو بيعها               "اعتباري، أن   
االجتار هبا من أجل ممارسة البغاء أو استغالهلا يف املواد اإلباحية أو االستغالل اجلنسي، أو عمل السخرة أو الرق،                   

 ".أو االسترقاق غري الطوعي أو إسار الَدْين

  االستنتاجات والتوصيات-ثالثاً 

جتار باألشخاص، وهي   تنتشـر على نطاق واسع ظاهرة زواج النساء والفتيات باإلكراه يف سياق اال             -٦١
 .ظاهرة مدمرة لضحاياها وهلا أثر خطري على وضع املرأة يف اجملتمعات اليت حتدث فيها

وملكافحـة الزواج باإلكراه بنجاح يف سياق االجتار باألشخاص، جيب على الدول، وفقاً لالتفاقات               -٦٢
ال ضحايا للزواج باإلكراه، مبا يشمل الدولـية القائمـة، أن ُتنفّذ تدابري حتول دون أن ُيصبح النساء واألطف   

إن الدول ُملزمة بضمان سالمة الضحايا وحصوهلم على مساعدة كافية          . تدابـري ال تشـجع عـلى الطلب       
وأخرياً، فإن الدول مطالبة باعتماد تشريعات ُتجّرم الزواج باإلكراه يف سياق االجتار باألشخاص             . ومناسـبة 

 .ق الضحاياوحماكمة أولئك املسؤولني مع ضمان حقو

 :وتوصي املقررة اخلاصة مبا يلي -٦٣

 منع الزواج باإلكراه يف سياق االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال

إدراج تدابري ملنع ومكافحة الزواج باإلكراه يف خطط عمل وطنية ُتركّز على االجتار باألشخاص،               )أ( 
 نية املعنية مبكافحة العنف ضد النساء والفتيات؛ال سيما النساء واألطفال، وكذلك يف خطط العمل الوط

أو أفرقة عمل خاصة، مثل وحدة مكافحة الزواج باإلكراه يف /ُتنشئ الدول وحدات خاصة و )ب( 
وعلى هذه  . اململكـة املتحدة، داخل الوكاالت املكلفة بإنفاذ القوانني أو السلطات العامة األخرى املختصة            

أو مقاضاة /لتحقيق يف حاالت الزواج باإلكراه يف سياق االجتار باألشخاص والوكاالت أن تكون مسؤولة عن ا
وبالتعاون مع املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين، ميكن هلذه الوكاالت أيضاً أن             . هـذه احلاالت  

 تصبح مسؤولة عن مجع ونشر املعلومات عن حاالت الزواج باإلكراه؛

 سنة، وأن تكفل ١٨زواج ينص على حد أدىن قانوين لسن الزواج هو تعتمد الدول تشريعاً لل )ج( 
وينبغي أن يتفق هذا التشريع مع معايري حقوق        . تطبـيق التشـريع على الرجال والنساء على قدم املساواة         

 اإلنسان الدولية وجيب أن يكون االعتبار األول هو ملصاحل األطفال الفُضلى؛
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باهلجرة لكي ال تعتمد النساء ضحايا الزواج باإلكراه على         ُتعـدِّل الدول تشريعها اخلاص       )د( 
أزواجهـن للحصول على وضع اهلجرة القانونية على أن يكون بإمكاهنن احلصول على تصاريح إقامة بشكل                

وعلى احلكومات أن تعترف بأن الزواج باإلكراه، ال سيما يف سياق . مستقل عن عالقتهن املستمرة بأزواجهن
اص، هو وضع يترتب عليه تقدمي طلب باللجوء يستند إىل ممارسة العنف املتصل بنوع اجلنس               االتِّجار باألشخ 

 وسائر أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان، وأن تضمن عدم ترحيل النساء والفتيات املعنيات؛

تكفل الدول تدريب األطراف األساسية الفاعلة، كاملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون والقضاة             )ه( 
ـ  اء النـيابة العامة وموظفي السلكني الدبلوماسي والقنصلي وسلطات اهلجرة، على اجلوانب القانونية             وأعض

واالقتصادية والثقافية واالجتماعية وغريها من جوانب الزواج باإلكراه يف سياق االتِّجار باألشخاص، وعلى             
 كيفية حتديد الضحايا ومساعدهتم ومحايتهم، ومالحقة املقترفني بصرامة؛

تضع الدول وتشن محالت توعية عامة تتصل بطبيعة الزواج باإلكراه وما يسبِّبه من أضرار يف  )و( 
وميكن أن تستهدف هذه احلمالت الرأي العام وقادة اجملتمعات احمللية واملدرِّسني           . سياق االتِّجار باألشخاص  

ملعرَّضات للزواج باإلكراه، وأولئك    والعاملني يف جمال الرعاية الصحية وغريهم، فضالً عن النساء والفتيات ا          
 الذين يطلبون النساء والفتيات بغرض الزواج باإلكراه؛

تضمن الدول توعية األشخاص الذين حيملون جنسية مزدوجة، وهم األكثر تعرُّضاً للزواج              )ز( 
شون فيها، وأن الزواج ، بالقوانني املتعلقة بالزواج يف البلدان اليت يعي"محاية أعراقهم وتقاليدهم"باإلكراه باسم 

باإلكراه هو شكل من أشكال العنف ورمبا يصبح أيضاً وسيلة أو غاية لالتِّجار بالبشر قد جيعل الضحية حبيس 
 االستغالل طيلة عمره؛

ينـبغي عـدم استغالل املمارسات التقليدية أو الدينية أو الثقافية أو القوانني والسياسات احمللية                )ح( 
ولذا ينبغي عدم االحتجاج باألعراف، سواء كانت دينية        . عد ومعايري حقوق اإلنسان الدولية    لتربير انتهاكات قوا  

 فهذه الزجيات تتعارض مع املبادئ القانونية الدولية؛. أو ثقافية أو تقليدية، لتقنني الزواج باإلكراه من أي نوع

تشار الزجيات باإلكراه دولياً تكفل الدول جتميع البيانات املفّصلة حبسب نوع اجلنس عن معدَّل ان )ط( 
 وإقليمياً ووطنياً، واإلبالغ عنها ومقارنتها كجزء من اإلحصاءات املتعلقة باجلرمية واملساواة بني اجلنسني واهلجرة؛

 تدابري متنع تشجيع الطلب

لـردع أولئك الذين يوفِّرون الطلب على النساء والفتيات دون سن الثامنة عشرة من أجل                )ي( 
إلكـراه، تضع الدول موضع التنفيذ خمتلف التدابري الوقائية فضالً عن تشريٍع ُيجرِّم الطلب على               الـزواج با  

الزواج باإلكراه، وخاصة يف سياق االتِّجار باألشخاص، مبا يشمل الطلب على ما يسمى الزواج باملراسلة أو                
 عرب اإلنترنت؛

كما . محاية صارمة لألشخاص املعنيني   املراقـبة الدقيقة لتجارة تسويق الزواج وإنشاء آليات          )ك( 
حتث املقررة اخلاصة الدول على وضع واعتماد وتنفيذ تشريعات مثل القانون املوجود يف الفلبني والذي حيظر                
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قانونـاً أنشـطة مساسرة الزواج، والتحقيق مع الشبكات واألفراد الذين ُينظِّمون االتِّجار بالنساء والفتيات               
 بغرض الزواج باإلكراه؛

تكفل الدول خضوع الرجال الذين يطلبون تأشريات دخول زوجة أجنبية إلجراءات تدقيق             )ل( 
عن ماضيهم وسجلِّهم اإلجرامي، مع مراقبة إصدار هذه التأشريات لتحديد هوية الرجال الذين حيمل سجلُّهم 

 غري حكومية   ويف بعض البلدان، ذكرت منظمات    . سلسلة من الزجيات باإلكراه أو بتسهيالت من السماسرة       
وسـلطات اهلجرة أن بعض الرجال الذين يطلبون تأشريات دخول لزوجة أجنبية هلم تاريخ طويل وموثَّق من               

ويف حاالت كثرية، انتهى مصري النساء . كما أهنم رمبا طلبوا أكثر من تأشرية دخول واحدة       . العنف ضد املرأة  
 .)٢٣(ساء املنسحقات، ومت ترحيلهن يف بعض احلاالتالاليت دخلَن البلد كزوجات هلؤالء الرجال يف مالجئ للن

 محاية ومساعدة ضحايا الزواج باإلكراه يف سياق االتِّجار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال

تكفل الدول منح مجيع الفتيات فرصة متكافئة يف احلصول على التعليم وااللتحاق باملؤسسات  )م( 
باختاذ تدابري إلزامية فضالً عن توفري املنح الدراسية والربامج التعليمية، التعليمـية، وإعمال حقهن يف التعليم      

وهذه اخلطوة اليت تستهدف حمو األمية يتعني أن        . وتوفري صناديق استئمانية وتدابري أخرى تيسِّر من تعليمهن       
 العائدات من   تشـمل حمـو األمية القانونية واالقتصادية وينبغي اعتبارها خطوة هامة ال تساند فقط الضحايا              

 الزواج باإلكراه، بل تعمل أيضاً كعامل حفّاز ملنع جرمية الزواج باإلكراه؛

تنظر الدول يف تبسيط عملية إبطال الزواج باإلكراه، وتضع تدابري متكِّن ضحايا الزواج باإلكراه،               )ن( 
القانون املدين للتعويض عن    مبـا يف ذلـك يف سـياق االتِّجار باألشخاص، من إقامة الدعوى على املقتِرفني مبوجب                 

 .األضرار، وحيثما يستلزم األمر مد فترات التقادم للمقاضاة املدنية واحملاكمة اجلنائية على الزواج باإلكراه

تدعِّـم الدول السلطات العامة واملنظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية اليت تساعد بالفعل              )س( 
نسي، مبا يشمل النساء واألطفال املهاجرين، وتنشئ املزيد من املرافق حلماية           ضـحايا العنف املرتيل واالعتداء اجل     

ومسـاعدة ضـحايا االتِّجار، مبا يف ذلك إنشاء مالجئ آمنة توفر خدمات مثل األمن والسكن واملشورة القانونية      
لفتيات اهلاربات من والتوظـيف والتعليم والرعاية الصحية ورعاية األطفال واملساعدة على إعادة توطني النساء وا       

وينبغي أن تساعد هذه املالجئ، إىل جانب السلطات القنصلية والسلطات          . الزواج الفعلي باإلكراه أو التهديد به     
 األخرى املختصة، على إعادة الاليت تعرضَن للزواج باإلكراه يف اخلارج إىل أوطاهنن بأمان إذا رغَنب يف ذلك؛

  يف سياق االتِّجار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفالالتشريعات ومقاضاة الزواج باإلكراه

مع فرض عقوبات " الزواج باإلكراه"ُتدرج الدول يف أحكام قانوهنا اجلنائي جرمية حمددة هي     )ع( 
وينبغي هلذه األحكام القانونية أن ُتجرِّم أولئك الذين يلتمسون وجيلبون نساء وفتيات       . تعكس خطورة اجلرمية  

                                                      

23  Tove Smaadahl, Helene Hernes and Liv Langberg Drømmen om det gode liv:  En rapport om utenlandske kvinner 

gift med norske menn som måtte søke tilflukt på krisesentrerne i 2001 (Oslo:  Krisesentersekretariatet, 2002). 
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 باإلكراه، والذين يساعدون وحيرِّضون على عقد هذه الزجيات، فضالً عن أولئك الذين             ألغـراض الـزواج   
 حيققون رحباً من استغالل األشخاص املتاَجر هبم املعّرضني هلذه الزجيات؛

االحتجاج أيضاً بأحكام جنائية، كتلك املتعلقة باالغتصاب واإليذاء اجلنسي والعنف البدين،            )ف( 
لزواج باإلكراه ألن ضحايا الزواج باإلكراه كثرياً ما يعانني من انتهاكات منهجية جنسية عند مقاضاة مقتريف ا

 ومادية وانتهاكات أخرى بدنية ونفسانية يرتكبها أزواجهن؛

جيـب عـلى الـدول أن تكفل عدم السماح لألطفال دون سن الثامنة عشرة بالزواج، إذ                  )ص( 
الدولية، وعدم قانونية ممارسات تقليدية ضارة مثل تقدمي يـتعارض ذلـك مع قواعد ومعايري حقوق اإلنسان    

املهور وتسعري الزوجة، وفرض حظر صارم يف القانون والسياسة على الزواج بالوكالة، مبا يف ذلك عرب اهلاتف، 
 .)٢٤(وعلى تعدُّد الزوجات

----- 

 

                                                      

24  Dowries are for example, already prohibited in India (the Dowry Prohibition Act of 1961, amended in the 1980s) 
and Bangladesh (the Dowry Prohibition Act of 1980). 


