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  جملس حقوق اإلنسان
  والعشرون لرابعةالدورة ا

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

   مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية،

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٤/٢٣  
تعزيز اجلهود الرامية إىل منع ممارسة تزويج األطفال والزواج املبكـر           

التحديات واإلجنازات  : على هذه املمارسة  والزواج القسري والقضاء    
  وأفضل املمارسات وثغرات التنفيذ

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
 باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق            رشدإذ يست   

فـضالً  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،          
 ذات الصلة، مبا يف ذلك اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية           األخرى  صكوك حقوق اإلنسان   عن

ييز ضد املرأة، واالتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيـق      القضاء على مجيع أشكال التم    
  واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق، 

 إعالن وبرنامج عمل فيينا، وكذلك برنامج عمل املؤمتر الدويل          د من جديد  وإذ يؤك   
للسكان والتنمية، وإعالن ومنهاج عمل بيجني، والوثائق اخلتامية الصادرة عـن مـؤمترات             

  راض نتائجهما،استع
__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورتـه الرابعـة                   *  
  .، اجلزء األول)A/HRC/24/2(والعشرين 
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 إىل االلتزام بالتنفيذ واملتابعة الكاملني والفعالني جلميع القرارات ذات الصلة           وإذ يشري   
  ،ة الفرعيماالصادرة عن اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي وهيئاهت

 إزاء انتشار ممارسة تزويج األطفال والزواج املبكر والـزواج          وإذ يساوره قلق عميق     
 حلقـوق   يشكل انتهاكاً ذلك  ي على نطاق واسع ويف مجيع مناطق العامل، وإذ يقر بأن            القسر

مينع األفراد من أن يعيشوا حياهتم متحررين من مجيع         أو إضعافاً هلا، و     هبا اإلنسان أو مساساً  
 على التمتع حبقوق اإلنسان، كاحلق يف التعليم واحلـق يف            سلبياً يؤثر تأثرياً  و أشكال العنف، 

    مبا يف ذلك الصحة اجلنسية واإلجنابية،،بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغهالتمتع 
منع ممارسـة  ومؤداها لتزامات الدول وتعهداهتا يف جمال حقوق اإلنسان     ا ب وإذ يذكر   

تزويج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري والقضاء على هذه املمارسة اليت تؤثر علـى              
   متناسب، غريالنساء والفتيات تأثرياً

 الناجم عن جتذر الالمساواة بني اجلنسني واملعايري        التأثري إزاء   وإذ يساوره قلق عميق     
 اليت تشكل مجيعـاً   والقوالب النمطية، واملمارسات التقليدية الضارة، والتصورات والعادات        

د ، وأح اتوالفتيلنساء  يف حالة ا  عوائق حتول دون التمتع الكامل حبقوق اإلنسان، وال سيما          
  األسباب الرئيسية الكامنة وراء ممارسة تزويج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري،

ألن الفقر ونقص التعليم مها من العوامل املفضية إىل ممارسـة  وإذ يساوره قلق عميق     
  تزويج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري،

 والزواج القـسري ال تـزال       بأن ظاهرة تزويج األطفال والزواج املبكر     يسلّم  وإذ    
ـ  ركز االقتصادي والقانوين والصحي واالجتماعي     امل يضعف   تشكل عائقاً  ات للنـساء والفتي

، يف تنميتهن ستثمار  ال وا اتفتيلنساء وال ايعيق تنمية اجملتمع ككل، وبأن متكني       أنه   عن   فضالً
يف يشكل عامالً رئيسياً     عن مشاركتهن مشاركة جمدية يف القرارات اليت تؤثر عليهن،           فضالً

 يف حتقيق التنمية وذا أمهية حامسةكسر طوق الالمساواة والتمييز بني اجلنسني والعنف والفقر،       
  املستدامة والنمو االقتصادي،

 تزويج األطفـال    ممارسة بأن الطابع املعقد والصعب الذي تتسم به         وإذ يسلم أيضاً    
ود مجاعية مـن احلكومـات واملـشرِّعني        والزواج املبكر والزواج القسري يتطلب بذل جه      

والسلطات القضائية وموظفي إنفاذ القانون والزعامات التقليدية والدينية واجملتمـع املـدين            
مـن أجـل معاجلـة      صاحبة املصلحة   ووسائط اإلعالم والقطاع اخلاص واجلهات األخرى       

ت االقتـصادية    البيئـا   خمتلـف  املوجـودة يف  األسباب اجلذرية الكامنة وراء هذه املمارسة       
  واالجتماعية والثقافية،

بأن استمرار ممارسة تزويج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري           كذلك وإذ يسلم   
للجميع  حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية والنمو االقتصادي املستدام والشامل          سهم يف إضعاف  ُي

لى ممارسة تزويج األطفال والزواج     النظر يف القضاء ع   لذلك  والتماسك االجتماعي، وبأنه يتعني     
  ،٢٠١٥ مناقشة خطة التنمية ملا بعد عام عنداملبكر والزواج القسري 
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 بـشأن   ،دورته السادسة والعشرين  أثناء   ، الدعوة إىل عقد حلقة نقاش     يقرر  -١  
منع ممارسة تزويج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري والقضاء عليها، مع التركيز بوجه  

لى التحديات واإلجنازات وأفضل املمارسات وثغرات التنفيذ، ويطلب إىل مفوضـية     خاص ع 
 ووكاالت وصـناديق وبـرامج     مع الدول    تتواصلحلقوق اإلنسان أن    السامية  األمم املتحدة   

، مبـا يف ذلـك      واجملتمع املـدين  واإلجراءات اخلاصة ذات الصلة     األمم املتحدة ذات الصلة     
 هبدف ضـمان  سات الوطنية حلقوق اإلنسان واملؤس الصلة، منظمات األطفال والشباب ذات   

   عن نتائج حلقة النقاش؛أن تعد تقريراً موجزاًالسامية ، ويطلب أيضاً إىل املفوضية مشاركتها
وهيئـات األمـم     إىل املفوضية السامية أن تعد، بالتشاور مع الدول          يطلب  -٢  

، األخرى صاحبة املـصلحة   ين واجلهات    واجملتمع املد  ها وبراجم ها وصناديق املتحدة ووكاالهتا 
منع ممارسة تزويج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري والقضاء عليها، مـع            تقريراً عن   

التركيز بوجه خاص على التحديات واإلجنازات وأفضل املمارسات وثغرات التنفيـذ، وأن            
ة والعشرين، لالسترشاد    إىل جملس حقوق اإلنسان قبل انعقاد دورته السادس         هذا التقرير  تقدم
  . يف حلقة النقاشبه

  ٣٧اجللسة 
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧

 .]دون تصويتباعُتمد [

        


