
A/C.3/69/L.23/Rev.1 األمــم املتحـدة

 

 Distr.: Limited اجلمعية العامة
17 November 2014 
Arabic 
Original: English 
 

 

191114    191114    14-64987 (A)
*1464987* 

  التاسعة والستونالدورة 
  اللجنة الثالثة

  من جدول األعمال(أ)  ٦٤البند 
        تعزيز حقوق الطفل ومحايتها

أرمينيــا، إســبانيا، أســتراليا، إســرائيل، أملانيــا، أنــدورا، أوروغــواي، أوغنــدا، األرجنــتني،     
و، الربتغـال،  بـابوا غينيـا اجلديـدة، بـاراغواي، بـاال     إيطاليـا،  يسـلندا،  أأوكرانيا، أيرلندا، 

بـريو،  املتعـددة القوميـات)،    - البوسـنة واهلرسـك، بوليفيـا (دولـة     بوركينـا فاسـو،   بنما، 
ــيكية،     ــة التشـ ــا الوســـطى، اجلمهوريـ ــة أفريقيـ ــود، مجهوريـ ــالو، اجلبـــل األسـ ــا، توفـ تركيـ
ــابقا،     ــدونيا اليوغوســـالفية سـ ــة مقـ ــا، مجهوريـ ــة كوريـ ــة، مجهوريـ ــة الدومينيكيـ اجلمهوريـ

سـاموا، سـنغافورة، السـويد، سويسـرا، سـرياليون،       زامبيـا، رومانيا،  جورجيا، الدامنرك،
شــيلي، صــربيا، غانــا، غرينــادا، غواتيمــاال، غينيــا االســتوائية، فــانواتو، فرنســا، فرتويــال  

كنـدا،  كابو فريدي، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديـا،   البوليفارية)، فنلندا، - (مجهورية 
اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا      ن، مالطـة،  التفيا، لبنان، ليتوانيا، ليختنشتاي

، الواليـات املتحـدة األمريكيـة،    هولنـدا موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، الشمالية، 
  منقح: مشروع قرار اليونان

    
  زواج األطفال والزواج املبكر والزواج باإلكراه    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
واملتعلـق   ٢٠١٣كانون األول/ديسـمرب   ١٨املؤرخ  ٦٨/١٤٨قرارها إذ تؤكد جمددا   

  ،زواج األطفال والزواج املبكر والزواج باإلكراهب
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ــانون األول/ديســـــمرب ١٩املـــــؤرخ  ٦٦/١٤٠ ااهتـــــإىل قرار إذ تشـــــريو    ٢٠١١ كـــ
املـؤرخ   ٦٧/١٤٤و املتعلـق بالطفلـة   و ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ١٨املؤرخ  ٦٨/١٤٦ و

املتعلق بتكثيف اجلهود للقضاء على مجيـع أشـكال العنـف    و ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب  ٢٠
 ٢٠١٣أيلول/سـبتمرب   ٢٧املـؤرخ   ٢٤/٢٣ قرار جملس حقـوق اإلنسـان   إضافة إىلضد املرأة، 

ــون ــزواج        ’’ املعن ــزواج املبكــر وال ــال وال ــزويج األطف ــع ممارســة ت ــة إىل من ــود الرامي ــز اجله تعزي
واإلجنــازات وأفضــل املمارســات وثغــرات  والقضــاء علــى هــذه املمارســة: التحــدياتالقســري 
ــذ ـــ   ،)١(‘‘التنفيـ ــق ب ــابقة الـــيت تتعلـ ــرارات السـ ــع القـ ــر  وإىل مجيـ ــزواج املبكـ ــال والـ زواج األطفـ
    ،باإلكراه  والزواج
، والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق     )٢(بـاإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان     وإذ تسترشد  

، )٣(دويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية ، والعهــد الــ)٣(االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة
واتفاقيــة  )٤(وبســائر صــكوك حقــوق اإلنســان ذات الصــلة، مبــا يف ذلــك اتفاقيــة حقــوق الطفــل

ــرأة      ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــة     ،)٥(القضــاء عل ــى الربوتوكــوالت االختياري ــالوة عل ع
    ،)٦(الصلة امللحقة هبا  ذات

وبرنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل   )٧(عمــل فيينــاإعــالن وبرنــامج  وإذ تؤكــد مــن جديــد   
  والوثائق اخلتامية ملؤمترات استعراضها،   )٩(وإعالن ومنهاج عمل بيجني )٨(للسكان والتنمية

هـا  ياالسـتنتاجات املتفـق عليهـا الـيت اعتمـدهتا جلنـةُ وضـع املـرأة يف دورت         إىلتشري وإذ   
  ،  )١١(الثامنة واخلمسنيو )١٠(السابعة واخلمسني

__________ 
، )A/68/53/Add.1(ألــف  ٥٣، امللحــق رقــم والســتونالثامنــة الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة  انظــر:   )١(  

 الثالث.  الفصل
  ).٣-ألف (د ٢١٧القرار   )٢(  
  فق.)، املر٢١-ألف (د ٢٢٠٠انظر القرار   )٣(  
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد جمموعة املعاهدات األمم املتحدة،  )٤(  
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩املرجع نفسه، اجمللد   )٥(  
ــدان     )٦(   ــرقم  ،٢١٧٣ و ٢١٧١املرجــع نفســه، اجملل ــرار   ،٢٧٥٣١ال ــق الق ــم املتحــدة،  ٦٦/١٣٨ومرف ؛ واألم

 .٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١جمموعة املعاهدات، اجمللد 
  )٧(  A/CONF.157/24 (Part I).الفصل الثالث ،  
ــة، القــاهرة،     )٨(   (منشــورات األمــم املتحــدة،   ١٩٩٤أيلول/ســبتمرب  ١٣‐٥تقريــر املــؤمتر الــدويل للســكان والتنمي

  .، املرفق١)، الفصل األول، القرار A.95.XIII.18 املبيع رقم
(منشــورات األمــم املتحــدة،  ١٩٩٥أيلول/ســبتمرب  ١٥‐٤قريــر املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة، بــيجني،  ت  )٩(  

  .، املرفقان األول والثاين١)، الفصل األول، القرار A.96.IV.13 املبيع رقم
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املـؤرخ  بتقريـر مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان       يط علمـا مـع التقـدير    وإذ حت  
بشأن منـع ممارسـة تـزويج األطفـال والـزواج املبكـر والـزواج        والصادر  ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٢

متـــوز/  ١٨املفوضـــية املـــوجز املـــؤرخ تقريـــر ب، و)١٢(القســـري والقضـــاء علـــى هـــذه املمارســـة
منـع ممارسـة تـزويج األطفـال والـزواج       املعقـودة بشـأن   حلقـة النقـاش  عـن  واملعـد   ٢٠١٤ يوليه

التقريـر املـوجز املتعلـق حبلقـة النقـاش      إذ تالحـظ  ، و)١٣(املبكر والزواج القسري والقضـاء عليهـا  
  ،٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٥اليت عقدهتا اجلمعية العامة يف 

سـةٌ ضـارة   بـاإلكراه ممار ج األطفال والـزواج املبكـر والـزواج    يزوت بأن ممارسةَوإذ تقر   
وتنــتقص منــها وتعطلــها كمــا أهنــا تــرتبط مبمارســاٍت ضــارة أخــرى     تنتــهك حقــوق اإلنســان  

علـى   وبأن هذه االنتهاكات تؤثر سلباًوأشكال أخرى من انتهاكات حقوق اإلنسان وتدميها، 
النســاء والفتيــات أكثــر مــن غريهــن، وإذ تشــدد علــى الواجبــات وااللتزامــات املتعلقــة حبقــوق    

قعــة علــى عــاتق الــدول والــيت تقضــي بتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنســان واحلريــات     اإلنســان الوا
ارســة تــزويج األطفــال والــزواج املبكــر والــزواج  ومبنــع مم األساســية املكفولــة للنســاء والفتيــات

  ،  باإلكراه والقضاء عليها
ــق     ــالغ القل ــزواج املبكــر  بســبب اســتمرار شــيوع  وإذ يســاورها ب ــال وال زواج األطف
سـنوياً  مليـون فتـاة    ١٥، مبا يشمل تـزويج مـا يقـرب مـن     العاملكراه يف مجيع أحناء باإلوالزواج 

اليـوم  على قيـد احليـاة   مليون امرأة وفتاة  ٧٠٠أكثر من وكون قبل أن يبلغن سن الثامنة عشرة 
  ُزوجن قبل بلوغهن عامهن الثامن عشر،

بكــر والــزواج زواج األطفــال والــزواج املاســتمراَر شــيوع  أن وإذ تالحــظ مــع القلــق  
 العامـة  غايـات الو مـن األول إىل السـادس   األهداف اإلمنائية لأللفيةق حتقأثّر سلباً على باإلكراه 
، مبا يف ذلك يف جماالت حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيـات واحلـّد   املرتبطة هبا
لصـحة اجلنسـية والصـحة    ايشـمل  والصحة، مبا ووفيات األمهات واألطفال التعليم و ،من الفقر

بــاإلكراه ال تــزال ج األطفــال والــزواج املبكــر والــزواج يزوتــاإلجنابيــة، وإذ تســلم بــأن ممارســة 
  االجتماعي،ك االقتصادي الشامل للجميع والتماسو النمالتنمية املستدامة وتعوق 

__________ 
ــة للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي،   انظــر   )١٠(   ــائق الرمسي ، الفصــل )E/2013/27( ٧، امللحــق رقــم  ٢٠١٣الوث

 األول، اجلزء ألف.
 ، الفصل األول، اجلزء ألف.)E/2014/27( ٧امللحق رقم ، ٢٠١٤املرجع نفسه،   )١١(  
  )١٢(  A/HRC/26/22  وCorr.1.  
  )١٣(  A/HRC/27/34.  
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ــة وراء     أيضــاً وإذ تالحــظ مــع القلــق    أن الفقــر وانعــدام األمــن مــن األســباب الكامن
وأن هـذه املمارسـة ال تـزال شـائعة      ج األطفـال والـزواج املبكـر والـزواج بـاإلكراه     يزوتـ سة ممار
التخفيــف مــن وطــأة الفقــر  بــأن قــر املنــاطق الريفيــة ويف أشــد اجملتمعــات احملليــة فقــراً، وإذ ت  يف

بأثر فوري والقضاء عليـه يف هنايـة املطـاف ال بـد أن يظـال أولويـة قصـوى مـن أولويـات           املدقع
  الدويل، اجملتمع

ــأن وإذ تســلم    ــممارســة ب ــاإلكراه   يزوت ــزواج ب ــزواج املبكــر وال تشــكل ج األطفــال وال
زواج األطفـال  حد ذاهتـا عقبـةً أمـام التنميـة وتسـاعد علـى إدامـة حلقـة الفقـر، وبـأن خطـر             يف

  يزداد حدة أيضاً يف حاالت الرتاع واألزمات اإلنسانية،   والزواج املبكر والزواج باإلكراه
ج األطفال والزواج املبكـر والـزواج بـاإلكراه تـرتبط     يزوتبأن ممارسة  أيضاً موإذ تسل  

املمارسـاِت  ببطبيعتها بتجـذر الالمسـاواة بـني اجلنسـني واملعـايري والقوالـب النمطيـة اجلنسـانية و        
والتصــورات والعــادات الضــارة الــيت تشــكل مجيعــاً عوائــق حتــول دون التمتــع الكامــل حبقــوق    

، طفـل عل الجتاألطفال والزواج املبكر والزواج باإلكراه  تزويجار ممارسة اإلنسان، وبأن استمر
 ، أكثر عرضةً ومواجهةً ألشكال متعددة من التمييز والعنف طوال حياته،ةوال سيما الطفل

تقـوض   ج األطفال والزواج املبكر والـزواج بـاإلكراه  يزوتبأن ممارسة  كذلك وإذ تقر  
ن علـى اختـاذ القـرارات يف مجيـع جوانـب حيـاهتن وال تـزال        استقاللية النسـاء والفتيـات وقـدرهت   

االقتصـادي واالجتمـاعي يف مجيـع أحنـاء     مركـزهن  وهن تعلـيم نوعيـة  تشكل عائقاً أمـام حتسـني   
الفتيـات واالسـتثمار لفائـدهتن أمـٌر بـالغ األمهيـة بالنسـبة للنمـو         النسـاء و بأن متكني تقر العامل، و

ــع    يف ذلــك القضــاء علــى   االقتصــادي، مبــا  ــة يف مجي الفقــر، وملشــاركة الفتيــات مشــاركةً جدي
  متسهن،  القرارات اليت

 ج األطفـال والـزواج املبكـر والـزواج بـاإلكراه     يزوتـ أن ممارسـة  وإذ تالحظ مع القلق   
متس أكثر من غريهن الفتيات الاليت مل يتلقني إال قـدراً قلـيالً مـن التعلـيم الرمسـي أو مل حيصـلن       

ذاهتا عقبةً كبرية تعترض حصول الفتيـات والشـابات علـى فـرص      عليه إطالقا، وتشكل يف حد
التعلـــيم، وال ســـيما الفتيـــات الـــاليت يضـــطررن إىل االنقطـــاع عـــن الدراســـة بســـبب الـــزواج   

الوالدة، وإذ تقر بأن فرص التعليم هلا صـلةٌ مباشـرة بـتمكني النسـاء والفتيـات وعمالتـهن        و/أو
كتهن النشـطة يف التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة     وبالفرص االقتصـادية الـيت تتـاح هلـن ومبشـار     

  والثقافية ويف احلوكمة واختاذ القرارات،  
متثــل هتديــداً  ج األطفــال والــزواج املبكــر والــزواج بــاإلكراهيزوتــبــأن ممارســة وإذ تقــر   

خطرياً جلوانب متعددة من جوانب الصحة البدنية والنفسية للنساء والفتيـات، مبـا يشـمل علـى     
هنا تزيـد بشـدة مـن خمـاطر احلمـل املبكـر       ر صحتهن اجلنسية واإلجنابية، إذ أثال ال احلصسبيل امل
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ومن معدالت الوفيات واالعتالل بني األمهات وبـني األطفـال احلـديثي    وغري املقصود واملتكرر 
ذلـك   يف الوالدة وحاالت اإلصـابة بناسـور الـوالدة واألمـراض املنقولـة باالتصـال اجلنسـي، مبـا        

أشـكال العنـف، وتقـر     مجيـع املناعة البشرية/اإليدز، وتزيد أيضا من الضعف إزاء  فريوس نقص
املمارسـات أو تتضـرر منـها ال بـد أن حتصـل علـى قـدم         بأن كل فتاة وامرأة تكون عرضةً هلذه

املساواة مع غريها على خـدمات ذات نوعيـة جيـدة منـها علـى سـبيل املثـال خـدمات التثقيـف          
خـدمات الرعايـة الصـحية    غـري ذلـك مـن اخلـدمات االجتماعيـة إضـافة إىل       واملشورة واإليواء و

  الرعاية الطبية،واجلنسية واإلجنابية والنفسية 
دف إىل منـع ظـاهرة   سياسـات هتـ  وقـوانني  وإنفـاذ  مجيع الدول على سن حتث   - ١  

ضـون  ملـن يتعر ة احلمايـ تـوفري  ووالقضاء عليهـا   األطفال والزواج املبكر والزواج باإلكراهج زوا
ــوانني والسياســات،     خل ــذه الق ــى التمســك هب ــا وعل ــة وطره ــة   كفال ــزواج إال مبوافق ــد ال أال ُيعق

 ؛ال إكراه فيها تامة ومستنرية موافقةًن عليه ن املقبلَْيالزوَجْي

أن تقــوم، باالشــتراك مــع مــن يعنــيهم األمــر مــن أصــحاب   إىل الــدول دعو تــ  - ٢  
قـادة اجملتمعـات احملليـة عـالوة علـى اجملتمـع املـدين        املصلحة ومنهم الفتيات والزعماء الـدينيون و 

ومنظمــات   ،والرجــال والفتيــان   ،واجلماعــات النســائية واجلماعــات املعنيــة حبقــوق اإلنســان     
الشباب، بوضع وتنفيذ اسـتجابات واسـتراتيجيات كليـة وشـاملة تتسـم بالتنسـيق بغيـة القضـاء         

ات راهقــفتيــات واملتقــدمي الــدعم للو زواج األطفــال والــزواج املبكــر والــزواج بــاإلكراه  علــى 
ُنظـم محايـة األطفـال وآليـات احلمايـة       تعزيـز  بالفعل، مبا يف ذلك من خاللات املتزوجوالنساء 

  تبادل أفضل املمارسات بني الدول؛كأماكن اإليواء اآلمنة وإمكانية اللجوء إىل القضاء و
تكفـل رفـاه النسـاء    بالـدول وبـاجملتمع الـدويل أن يعمـال علـى هتيئـة بيئـة        هتيب   - ٣  

والفتيات، وذلك بطرق منـها التعـاون يف اجلهـود الراميـة إىل القضـاء علـى الفقـر املـدقع ودعـم          
ــه صــاحل النســاء والفتيــات        ــا في هــذه اجلهــود واملشــاركة فيهــا، وتؤكــد جمــددا أن االســتثماَر مل

ــةَ ــزواج       ومحاي ــال وال ــزويج األطف ــة إلهنــاء ممارســة ت ــر فعالي ــوقهن مــن الســبل األكث املبكــر  حق
  والزواج باإلكراه؛  

بالدول أن تعمـل علـى تعزيـز ومحايـة حـق املـرأة والفتـاة يف التعلـيم مـن           هتيب  - ٤  
ــيم    ــة التعل ــيم  خــالل تشــديد االهتمــام بنوعي ــوفري التعل ــا يف ذلــك ت ــوايت  للنســاء وا مب ــات الل لفتي

مـع  كتابـة،  لتمكينـهن مـن تـدارك مـا فـاهتن وتعلـيمهن القـراءة وال        رمسـي حيصلن علـى تعلـيم    مل
ــع ظــاهرة      ــة مبن ــيم أحــد أجنــع الســبل الكفيل ــأن التعل ــزواج املبكــر  التســليم ب زواج األطفــال وال

والقضاء عليها ومبساعدة النساء والفتيات املتزوجـات علـى اعتمـاد خيـارات      والزواج باإلكراه
  ؛أكثر استنارة فيما يتعلق حبياهتن
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الواجبـة جلميـع النسـاء     احلكومـات علـى تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسـان      حتث   - ٥  
صـحتهن   شـامال ن يف التصرف يف األمور املتعلقة حبيـاهتن اجلنسـية،   هوالفتيات، مبا يف ذلك حق

اجلنسية واإلجنابية، ويف اختاذ القـرارات بشـأهنا حبريـٍة وعلـى حنـو مسـؤول دومنـا إكـراه أو متييـز          
ق اإلنسـان واحلريـات   على اعتماد قوانني وسياسات وبرامج حتمي مجيع حقوحتثها عنف، و أو

التعجيـل بتنفيـذ هـذه القـوانني     علـى  األساسية، مبـا فيهـا احلقـوق اإلجنابيـة، وتتـيح التمتـع هبـا، و       
ــة       ــدويل للســكان والتنمي ــؤمتر ال ــق مــن امل ــامج العمــل املنبث ــا لربن ــربامج، وفق ) ٨(والسياســات وال

  والوثائق اخلتامية ملؤمترات استعراضهما؛ )٩(ومنهاج عمل بيجني
كيانات األمم املتحدة ووكاالهتـا املعنيـة بـاألمر علـى مواصـلة التعـاون        شجعت  - ٦  

مع الـدول األعضـاء ودعمهـا يف وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات وسياسـات علـى الُصـعد الوطنيـة           
 األطفـال والـزواج املبكـر والـزواج بـاإلكراه     واإلقليمية والدولية هتدف إىل منـع ممارسـة تـزويج    

  الدعم للفتيات واملراهقات والنساء املتزوجات بالفعل؛ والقضاء عليها وإىل توفري
زواج كـ  ،يتعلق بالقضاء على مجيع املمارسات الضارة هدٍف إدراجإىل  تشري  - ٧  

يف الوثيقــة اخلتاميــة الصــادرة عــن الفريــق العامــل   ،األطفــال والــزواج املبكــر والــزواج بــاإلكراه
زواج األطفــال أن ، وتســلم بــ )١٤(ســتدامةاملفتــوح بــاب العضــوية املعــين بـــأهداف التنميــة امل     

عقبــةٌ علــى طريــق التنميــة واإلعمــال التــام حلقــوق اإلنســان   والــزواج املبكــر والــزواج بــاإلكراه
املكفولــة للنســاء والفتيــات، وتســلم بضــرورة إيــالء االعتبــار الواجــب إلدراج هــذا اهلــدف         

حنـو القضـاء علـى ممارسـة      بغية املساعدة علـى إحـراز تقـدم    ٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام  يف
 ؛  ج األطفال والزواج املبكر والزواج باإلكراهيزوت

 إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة، قبــل انتــهاء دورهتــا       تطلــب   - ٨  
ج األطفـال والـزواج   يزوتـ ن تقدم حنو القضاء علـى ممارسـة   ما أُحرز متقريراً شامالً ع السبعني،

مجيع أحناء العامل منذ صدور تقريـر مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق       يف املبكر والزواج باإلكراه
، مع التركيز بوجه خـاص علـى البلـدان الـيت يـزداد      )١٢(٢٠١٤نيسان/أبريل  ٢املؤرخ  اإلنسان

أفضــل املمارســات بالنســبة للــربامج الراميــة إىل إهنــاء هــذه  علــى انتشــار هــذه املمارســة فيهــا، و
ــدعم للنســاء    ــوفري ال ــري     املمارســة وت ــيت تعت ــرات ال ــى الثغ ــل، وعل ــات املتزوجــات بالفع والفتي

البحوث والتنفيذ، واإلصالحات والسياسات القانونية املتعلقة هبذه املسألة، مستمداً ذلـك كلـه   
ــا وبراجمهــا            ــم املتحــدة ووكاالهت ــات األم ــن الــدول األعضــاء وهيئ ــه م ــرد إلي ــاٍت ت ــن معلوم م

  املصلحة املعنيني باألمر؛   وصناديقها ومن اجملتمع املدين وسائر أصحاب

__________ 
  .A/68/970انظر الوثيقة   )١٤(  
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يف مسألة زواج األطفـال والـزواج املبكـر والـزواج بـاإلكراه يف      نظر أن ت تقرر  - ٩  
، مـع مراعـاة   “تعزيـز حقـوق الطفـل ومحايتـها    ”إطار البنـد املعنـون   دورهتا احلادية والسبعني يف 

  لزواج باإلكراه.الطابع املتعدد اجلوانب والعاملي ملسألة زواج األطفال والزواج املبكر وا
  
  
  


