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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/62/435( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

 حقوق الطفل - ٦٢/١٤١
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 ٦١/١٤٦  القــرارآخرهـــاأن حقـوق الطفــل، وـبــشالـسابقــةاــــى قراراـ إلـرـإذ تـشي 

كــــانون ١٦ ؤرخـاملــــ ٦٠/١٤١، وقرارهـــــا٢٠٠٦ديــــسمرب/ون األولـكانــــ ١٩ املــــؤرخ
 ١٩ؤرخـــــ امل٢٠٠٥/٤٤انــوق اإلنــســــة حقـــــرار جلنــــق وكذلــــك٢٠٠٥ رــديــسمب/األول
 ،)١(٢٠٠٥ أبريل/انـنيس

 جيـب أن تـشكل املعيـار الـذي يعتمـد يف )٢( على أن اتفاقية حقـوق الطفـلوإذ تشدد 
ــار ــولني االختيـ ــة الربوتوكـ ــا أمهيـ ــضع يف اعتبارهـ ــها، وإذ تـ ــل ومحايتـ ــوق الطفـ ــز حقـ ينيتعزيـ

 سائر صكوك حقوق اإلنسان،كذلك، و)٣(التفاقيةل
،)٥(لفيـةأل وإعـالن األمـم املتحـدة ل)٤(إعالن وبرنامج عمل فيينا وإذ تؤكد من جديد 

ةـلعامـة املعنيـة بالطفـل املعنونـوالوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية السابعة والعـشرين للجمعيـة ا
 إعـــالن كوبنـــهاغن بـــشأن التنميـــة االجتماعيـــــةإىل  وإذ تـــشري،)٦(“عـــامل صـــاحل لألطفـــال”

_______________

ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،:انظــر )١( ــم٢٠٠٥الوثــائق الرمسي ،)E/2005/23 (٣، امللحــق رق
 .الفصل الثاين، الفرع ألف

 .٢٧٥٣١، الرقم١٥٧٧، الداهداتجمموعة املعاألمم املتحدة، )٢(
 .٢٧٥٣١، الرقم٢١٧٣  و٢١٧١اناملرجع نفسه، الد )٣(
)٤( A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
 .٥٥/٢انظر القرار )٥(
 .، املرفق٢٧/٢ - القرار دإ )٦(
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 واإلعـالن)٨( وإطـار عمــل داكـار الـذي اعتمـده املنتــــدى العـاملي للتعلـيم)٧(وبرنامــــج العمـل
 واإلعـالن العــاملي للقــضاء علـى اجلــوع وســوء)٩(بـشأن التقــدم واإلمنـاء يف امليــدان االجتمــاعي

 ،)١١( وإعالن احلق يف التنمية)١٠(التغذية
 املـؤمترات الرئيـسيةنتائج مجيع بأمهية إدماج قضايا حقوق الطفل يف متابعةتسلمذوإ 

 والدورات االستثنائية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة،
 عــن التقـدم احملـرز صـوب الوفــاء العـاماألمـني بتقريـريمـع التقــدير وإذ حتـيط علمـا 

 )١٢(لدورة االستثنائية السابعة والعـشرين للجمعيـة العامـةبااللتزامات املبينة يف الوثيقة اخلتامية ل
 وكــذلك،)١٣(٦١/١٤٦وعــن حالــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل واملــسائل املثــارة يف قــرار اجلمعيــة

 ،)١٤( جلنة حقوق الطفلةتقرير رئيس
، علـى اإلنـسانحقـوق بأمهية إدماج منظور محاية األطفـال يف كـل بـرامجوإذ تسلم 

 ،)١٥(٢٠٠٥ مؤمتر القمة العاملي لعامائجما هو مبني يف نتحنو
 مبا يوىل لألطفال من اهتمام يف اتفاقية حقوق األشـخاصوإذ حتيط علما مع التقدير 

 ،)١٧(واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري )١٦(ذوي اإلعاقة

_______________

 ١٩٩٥مــــارس/ آذار١٢-٦تقريــــر مــــؤمتر القمــــة العــــاملي للتنميــــة االجتماعيــــة، كوبنــــهاغن، )٧(
 .، املرفقان األول والثاين١، الفصل األول، القرار)A.96.IV.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبـيع(
ــة،:انظــر )٨( ــم والثقاف ــة والعل ــم املتحــدة للتربي ــيم،منظمــة األم ــاملي للتعل ــدى الع ــهائي للمنت ــر الن   التقري

 ).٢٠٠٠باريس، (٢٠٠٠أبريل/ نيسان٢٨-٢٦داكار، السنغال،
 ).٢٤ -د (٢٥٤٢ القرارانظر )٩(
منــشورات األمــم (١٩٧٤نــوفمرب/ تــشرين الثــاين١٦-٥تقريــر مــؤمتر األغذيــة العــاملي، رومــا، )١٠(

 .، الفصل األول)A.75.II.A.3املبـيـع املتحدة، رقم
 .، املرفق٤١/١٢٨القرار )١١(
)١٢( A/62/259. 
)١٣( A/62/182. 
 ١٤، اجللــسةورة الثانيــة والــستون، اللجنــة الثالثــةالوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــد:انظــر )١٤(

(A/C.3/62/SR.14)والتصويب ،. 
  .١٢٨، الفقرة٦٠/١انظر القرار)١٥        (  

 . األول، املرفق٦١/١٠٦القرار )١٦(
  .، املرفق٦١/١٧٧القرار )١٧(
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املتحـدة بـشأناالهتمام الذي يوىل لألطفال يف إعـالن األمـم وإذ تالحظ مع التقدير 
 ،)١٨(حقوق الشعوب األصلية

تــزال  كــثرية مــن العــامل الأحنــاءحالــة األطفــال يفمــن أن وإذ يــساورها بــالغ القلــق 
عــدم تــوفرساواة االجتماعيــة وعــدم املــنتيجــة الســتمرار الفقــر و،تــزداد عوملــةيف بيئــةحرجــة

يما فــريوس نقــص املناعــةســ ، والاألوبئــة وانتــشار املالئمــة االجتماعيــة واالقتــصاديةالظــروف
 والكـوارثة البيئيـواألضرارواملالريا والسل،)اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب/البشرية

ــسلح ــصراع املـ ــة والـ ــنيبالطبيعيـ ــتالل األجـ ــشرد واالحـ ــداء والتـ ــاب واالعتـ ــف واإلرهـ والعنـ
املـواديف إنتـاجواالجتار باألطفال وبأعضائهم وبغـاء األطفـال واسـتغالل األطفـالواالستغالل

ــدافع اجلــنس ــسياحة ب ــزاإلمهــال وو اإلباحيــة وال ــة واجلــوع والتعــصب والتميي ــصريةاألمي والعن
ــب ــة األجان ــني اجلنــسنيوكراهي ــساواة ب ــةوعــدم امل ــةواإلعاق ــة القانوني ــة احلماي  ، وعــدم كفاي

 واقتناعا منها باحلاجة إىل اختاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة وفعالة،
 وأنـهاليـوم أن القضاء على الفقر أكـرب حتـد عـاملي يواجـه العـاملن جديدوإذ تؤكد م 

شرط ال غىن عنه لتحقيق التنمية املستدامة، ال سيما للبلدان النامية، وإذ تقر بأن الفقـر املـزمن
ــة احتياجــات األطفــال ال ــذي حيــول دون تلبي ــد ال ــائق األكــرب الوحي ــزال يــشكل الع ــزوي  تعزي

ـــن بالتالــــي اختــاذ إجــراءات وطنيــة ودوليــة عاجلــة مــن أجــل، وبأنمحايتــهاحقــوقهم و ـــه يتعيـ ـ
 القضاء عليه،

 أن الدميقراطية والتنمية والسالم واألمن والتمتع الكامل والفعالوإذ تؤكد من جديد 
 وتــسهم يفا مترابطــة يعــزز بعــضها بعــضوامــلجبميــع حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية ع

 القضاء على الفقر املدقع،
نـــساين يف مجيـــعاجلنظـــورامل ضـــرورة تعمـــيم مراعـــاةوإذ تؤكـــد مـــن جديـــد أيـــضا 

ــربامج ــسياسات وال ــةاملت ال ــعلق ــال، وإذ ت ــأنسلم باألطف ــلا ب ــهلطف ــعطــرف ل ــوق يف مجي حق
  باألطفال،علقةالسياسات والربامج املت

 كـانون١٢ و١١ يف عقـودباالجتماع العام التذكاري الرفيع املـستوى امل وإذ ترحب 
 من أجل تقييم التقـدم احملـرز يف تنفيـذ اإلعـالن وخطـة العمـل الـواردين٢٠٠٧ديسمرب/األول

، وإذ تـذكر بـضرورة إيـالء اهتمـام خـاص حلمايـة“عـامل صـاحل لألطفـال”يف الوثيقة املعنونـة
تــشجع إشــراك األطفــال والــشباب يف وفــودإذاألطفــال الــذين يعيــشون يف فقــر وحلقــوقهم، و

 الدول األعضاء،
_______________

 .، املرفق٦١/٢٩٥القرار )١٨(
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 أوال

 تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني
القـدرة أن املصاحل الفضلى للطفل وعدم التمييز واملشاركة وتؤكد من جديد - ١ 

 من املبادئ العامة اليت توفر اإلطار جلميع اإلجراءات املتعلقة باألطفـال، مبـنوالبقاء والنمعلى
 فيهم املراهقون؛

 )٢(اتفاقيــــة حقـــوق الطفــــل مل تـــصبح بعــــد أطرافـــا يفالــــيتالـــدول حتـــث - ٢ 
 ،بالكامـلتنفيـذها على القيام بذلك علـى سـبيل األولويـة وعلـى)٣(وبروتوكوليها االختياريني

ــها ــز اهلياكــلبطــرق عــدة من ــة وتعزي ــة فعال وضــع تــشريعات وسياســات وخطــط عمــل وطني
 تـدريبا كافيـاألطفال ومن أجلهم مع ااحلكومية املعنية باألطفال وكفالة تدريب مجيع العاملني

 كفالة توفري التعليم يف جمال حقوق الطفـل لألطفـال وكذلكومنهجيا يف جمال حقوق الطفل،
 أنفسهم؛

 يت تتنـاىف وغـرض االتفاقيـةتحفظـات الـالعلـى سـحب الدول األطـرافحتث - ٣ 
ات األخـرىالتحفظـإمكانيـة مراجعـةنظـر يفالوعلـىبروتوكوليها االختيـاريني  أوومقصدها

 ؛)٤( وفقا إلعالن وبرنامج عمل فييناسحبهاغيةببانتظام
ــةيــب - ٤  ــات وطني ــزز هيئ ــشئ أو تع ــدول أن تن ــل ، بال ــاء مظــاملمث ــيني أمن  تع

مستقلني لألطفال، عند االقتضاء، أو غري ذلك من املؤسسات الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق
 الطفل؛

أن تعزز تعاوـا مـعويب جبميع الدول بأعمال جلنة حقوق الطفل،ترحب - ٥ 
ــي بأنلجنـــة وال ــبتزاماالتفـ  االتفاقيـــة وبروتوكوليهـــاـــا بتقـــدمي التقـــارير يف حينـــها مبوجـ

يف ذلك توصيات اللجنةلجنة وأن تراعيالوفقا للمبادئ التوجيهية اليت وضعتها،االختياريني
 ؛االتفاقية تنفيذبشأن

لجنـة ـدف إشـاعة فهـمالبـادرات الـيت تتخـذهااملب  مـع التقـديريط علمـاحت - ٦ 
ــة و ــوق املكرســة يف االتفاقي ــادةأفــضل للحق ــالزي ــاماالمتث ــامالت ــها تنظــيم أي ــا، بوســائل من هل
 للمناقشة العامة واعتماد تعليقات عامة؛

أن تقـوميف منظومـة األمـم املتحـدةواآلليات املعنية إىل مجيع األجهزةتطلب - ٧ 
 تقـوم ـايف مجيـع األنـشطة الـيت قوق الطفـلقوي حلجي بإدماج منظورمنتظم ومنهعلى حنو

الطفـل،حبقـوق املتعلقةاملسائلتدريب موظفيها علىكذلك تكفل، وأناواليالالضطالع ب
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األجهـزة واآلليـات، وخباصـة املقـررون تلك مجيعوثيق معالتعاونال تواصلالدول أنويب ب
  املتحدة؛األمممنظومةن يفاخلاصون واملمثلون اخلاصو

 الدول علـى تعزيـز قـدراا اإلحـصائية الوطنيـة واسـتخدام إحـصاءاتتشجع - ٨ 
 واجلــنس وغريمهــا مــن العوامــل ذات الــصلة الــيت قــد يــنجم عنــها أوجــهحــسب العمــرمــصنفة

تفاوت، واستخدام مؤشرات إحصائية أخرى، على الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمـي
ــدويل، بغ ــة وضــع سياســات وبــرامج اجتماعيــة وتقييمهــا كــي يتــسىن اســتخدام املــواردوال ي

 تاما؛ االقتصادية واالجتماعية بكفاءة وفعالية من أجل إعمال حقوق الطفل إعماال
 

 ثانيا
  وعدم التمييز ضد األطفالمحايتهاو حقوق الطفلتعزيز

 عدم التمييز
 حقـوقهم املدنيـة والثقافيـة جبميع الدول أن تكفـل متتـع األطفـال جبميـعيب - ٩ 

 واالقتصادية والسياسية واالجتماعية دون متييز أيا كان نوعه؛
لعنــصرية والتمييــزل مــن األطفــال ضــحاياا كــبرياعــددأن تالحــظ مــع القلــق - ١٠ 

يتــصل بــذلك مــن تعــصب، وتؤكــد ضــرورة إدراج تــدابري العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا
 وه ومنـقدرتـه علـى البقـاء التمييز ومصاحل الطفـل الفـضلى و عدم وفقا ملبادئ عدة منها،خاصة

يتـصل  العنصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـاناهضةواحترام آرائه، يف برامج م
حـصوهلمبالـدول أن تقـدم دعمـا خاصـا جلميـع األطفـال وتكفـل بذلك من تعـصب، ويـب

 اخلدمات على قدم املساواة؛على
ن تتخذ كل مـا يلـزم مـن التـدابري الفعالـة، مبـا يف ذلـك إجـراء بالدول أيب - ١١ 

 الفتيـاتاإلصالحات القانونية عند االقتضاء، من أجل القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد
 قبـل الـوالدة واالغتـصاب جنس اجلننيواختيار اإلناثومجيع أشكال العنف، مبا يف ذلك وأد

العرفيـة الـضارة، ومنـها تـشويه األعـضاء التناسـلية ة أو اجلنسي واملمارسات التقليديـنتهاكواال
،املقـبلني علـى الـزواجلشخـصنيل  احلـرة والتامـةوافقـةامل دونزواجلإلناث والزواج املبكر والـ

بـرامج  عنـد االقتـضاء، بوضـع خطـط أو،والتعقيم القسري، بسن تشريعات وإنفاذهـا والقيـام
 ؛الفتيات ة االختصاصات حلمايةومتعددومنسقةاستراتيجيات وطنية شاملة أو
واملتكـافئلكامـلتمتع اال كفالة بالدول أن تتخذ التدابري الالزمة ليب أيضا - ١٢ 
ألطفال ذوي اإلعاقة جبميع حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية يف اـالني العـام واخلـاص،ل

 مــن العنــفيف ذلــك إمكانيــة حــصوهلم علــى تعلــيم جيـد ورعايــة صــحية جيــدة ومحايتــهم مبـا
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واالعتداء واإلمهال، وأن تقوم بوضـع تـشريعات حتظـر التمييـز ضـدهم حرصـا علـى كرامتـهم
 وتيـسريا ملـشاركتهم النـشطة يف اتمـع وإدمـاجهمالـنفسالشخصية وتعزيزا العتمادهم علـى

لاألطفـا  احلالـة البالغـة الـصعوبة الـيت يواجههـامع مراعاة،ما هو قائم منها بالفعلوإنفاذفيه،
 الذين يعيشون يف فقر؛ اإلعاقةذوو

 مجيع الدول على احترام وتشجيع حق الفتيـات والفتيـان يف التعـبري عـنحتث - ١٣ 
 يفآلرائهـم حــسب أعمـارهم ودرجـة نــضجهمأنفـسهم حبريـة، وكفالـة إعطــاء الـوزن الـالزم

اخلاصـة، يف، وإشراك األطفال، مبن فـيهم األطفـال ذوو االحتياجـاتمتسهممجيع املسائل اليت
عمليات صـنع القـرار، مـع مراعـاة قـدرات الطفـل املتطـورة وأمهيـة إشـراك منظمـات األطفـال

 ؛واملبادرات اليت يقودها األطفال
 مــشاركة األطفــال أن تعــزز بوجــه خــاص مجيــع الــدول علــىحتــث أيــضا - ١٤ 

ـــي ميـادين مـن قبيـل، فمتسهمة باملسائل اليتتعلقاملواملراهقني فــي أعمال التخطيـط والتنفيــذ
الصحــة والبيئــة والتعلـيم والرعايـــة االجتماعيـة واالقتـصادية واحلمايـــة مـن العنـف واالعتـداء

 واالستغالل؛
 

 غريها من أشكال الرعاية البديلة  والتبين أووالعالقات األسريةالتسجيل
تكثيــف جهودهــا مــن أجــلعلــىاألطــراف مجيــع الــدول مــرة أخــرىحتــث - ١٥ 
 للمحافظـة علـى هويـة الطفـل، مبـا يف ذلـك)٢(لتزاماا مبوجـب اتفاقيـة حقـوق الطفـلقيد باالت

جنسيته وامسه وعالقاته األسرية، على النحو الذي يقره القـانون، وإتاحـة تـسجيل الطفـل فـور
جمانيـة  وكفالة أن تكون إجراءات التسجيل بسيطة وسريعة وفعالـة وزهيـدة التكلفـة أووالدته

 أمهية تسجيل املواليد، على الصعيد الوطين واإلقليمي واحمللي؛لتوعية باو
ــشجع - ١٦  ــدولت ــىال ــادعل ــسياساتاعتم ــذ ال ــا وحتــسني تنفي ــوانني وإنفاذه  الق

ــة ــشبون دونوالــربامج مــن أجــل محاي ــوين أواألطفــال الــذين ي ــرار، يف أب دون راع، مــع اإلق
 خيـاربدال منلرعاية األسرية واتمعية اتشجيعاحلاالت اليت تلزم فيها رعاية بديلة، بضرورة

ــة مــن أجــل إعــداد ــة اجلاري ــسياق بالعملي ــال يف مؤســسات، وترحــب يف هــذا ال وضــع األطف
جمموعة من املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن االستخدام املناسب للرعايـة البديلـة املقدمـة

 االتفاقيـة وغريهـا مـن الـصكوك تنفيـذالـيت ـدف إىل تعزيـزلألطفال والشروط الالزمة هلـا، و
 حبماية ورفاه األطفال الذين هم حباجـة إىل رعايـةيتعلقالقانونية الدولية حلقوق اإلنسان، فيما

 بديلة أو قد يصبحون حباجة إليها؛
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 بقـدر، بالدول أن تضمن للطفل الذي يقيم والـداه يف دولـتني خمتلفـتنييب - ١٧ 
مباشـراتـصال احلـق يف أن حيـتفظ بعالقـات شخـصية و مع التزامات كـل دولـة، ذلكيتفق ما

تـوفريعن طريـقمل تكن هناك ظروف استثنائية مانعة، على حنو منتظم مع والديه كليهما، ما
  مبـدأ حتمـل كـال الوالـدين مـسؤوليةإلنفاذ لدخول وزيارة كلتا الدولتني، واحترامقابلة لسبل

 ؛وهممشتركة عن تربية أطفاهلما ومن
 بالــدول أن تــويل اهتمامــا خاصــا لقــضايا االختطــاف الــدويل أيــضايــب - ١٨ 

 أسرهم، وأن تعاجل هذه القضايا، وتشجع الدول على التعـاون لألطفال من جانب والديهم أو
ــائي واملتعــدد األطــراف ــةالثن ــو مت ذلــك باالنــضمام إىل اتفاقي  لتــسوية هــذه القــضايا، وحبــذا ل

التـصديق عليهـا، ومـن مث أو )١٩(ختطـاف الـدويل لألطفـالالهاي املتعلقة باجلوانـب املدنيـة لال
 عـودة الطفـل إىل البلـد الـذي أقـام فيـه عـدة منـهامتثال هلا امتثاال تامـا، وعلـى تيـسري أمـوراال

 استبقائه؛ قبل نقله أومباشرة
 حـاالتومكافحـة مجيع التـدابري الالزمـة ملنـعأن تتخذالدول بيب كذلك - ١٩ 

 ؛تراعي املصاحل الفضلى للطفل  وكل حاالت التبين اليت الالتبين غري القانوين
 

 الرفاه االقتصادي واالجتماعي لألطفال
 يئة البيئة اليت تكفل رفـاه الطفـل، مبـا يف ذلـكالدول واتمع الدويل بيب - ٢٠ 

 تعزيز التعاون الدويل يف هذا اال؛
 

 القضاء على الفقر
 الفقر علـىالقضاء علىاجلهود العاملية الرامية إىل يفأن تتعاونالدولب يب - ٢١ 

ضرورة تعزيـزمـع التـسليم بـ  فيهـا،وتـشارك هادعمأن ت، و العاملي واإلقليمي والقطريالصعيد
هــدافاألمجيــع ليتــسىن حتقيــقاملــوارد وتوزيعهــا توزيعــا فعــاال علــى مجيــع هــذه الــصعد ريفتــو

يفقة بالقضاء على الفقر، مبا فيها األهـداف الـواردة واألهداف املتعل املتفق عليها دوليااإلمنائية
، وتؤكــد مــن جديــد أن االســتثمار يفأطرهــا الزمنيــةضــمن،)٥(لفيــةألإعــالن األمــم املتحــدة ل

 األطفال وإعمال حقوقهم مها من أجنع السبل الكفيلة بالقضاء على الفقر؛
مؤاتيـة تكفـلاملـسؤولية األوىل عـن ضـمان إشـاعة بيئـة أنتؤكد مـن جديـد - ٢٢ 

  تقع على عاتق كل بلد على حدة؛وتسمح بتعزيز ومحاية حقوق كل طفلرفاه األطفال

_______________

 .٢٢٥١٤، الرقم١٣٤٣، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١٩(
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 جبميــع الــدول واتمــع الــدويل حــشد كـل مــا يلــزم مــن مــوارد ودعــميـب - ٢٣ 
لقضاء على الفقر، وفقا للخطط واالستراتيجيات الوطنيـة وبالتـشاور مـع احلكومـاتلوجهود

اع ـج متكامـل ومتعـدد األوجـه يـستند إىل حقـوق الطفـل ورفاهـه،اتبـطـرق منـهاالوطنية، ب
 الرامية إىل حتقيق األهداف املتفق عليها دوليا يف جمايل التنمية والقضاء علـىجهودهاومواصلة

 الفقر، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية؛
 

 احلق يف التعليم
عـن طريـقعـدم التمييـز، باحلق يف التعليم على أساس تكافؤ الفـرص وتسلم - ٢٤ 

علـى مجيع األطفـالوكفالة حصول  جلميع األطفالجمانامتاحاو التعليم االبتدائي إلزامياجعل
ويف متنـاول اجلميـع، وخباصـةبشكل عام جعل التعليم الثانوي ميسورا وكذلكيد،اجلتعليمال

 كفالــةتـدابري اخلاصـة ل يف االعتبـار أن المـع األخـذ بـالتعليم اـاين،تـدرجيياعـن طريـق األخـذ
ق تكافؤ الفـرص اإلجيايب، تسهم يف حتقيالعمل، مبا فيهااحلصول على التعليماملساواة يف فرص

سيما بالنسبة للفتيـات واألطفـال ذوي  املواظبة على الدراسة، والكفالة وومكافحة االستبعاد
قـا للهـدف اإلمنـائي أهداف تـوفري التعلـيم للجميـع حتقيحتقيقنخفضة الدخل من أجل ماألسر
  لأللفية؛٢رقم

 )٢٠(اخلاصــة املعنيــة بــاحلق يف التعلــيم بتقريــر املقــررةحتــيط علمــا مــع التقــدير - ٢٥ 
ألشـخاص ذوي اإلعاقـة، ويف هـذا الـسياق، الـشامل جلميـع ا احلق يف التعلـيم ملوضوعكرسامل

ــه، وال ســيما مــا يت ــواردة في ــة يف التوصــيات ال ــدول أن تنظــر بعناي ــب بال ــقي ــهاعل باختــاذمن
 ؛ وفعال شامل للجميع نظام تعليمي وضعخطوات حنو كفالة

 
 احلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه

 :القيام مبا يليالدولب يب - ٢٦ 
ــأعلى مــستوى )أ(  ــدابري الالزمــة لــضمان حــق الطفــل يف التمتــع ب اختــاذ مجيــع الت

االسـتفادة مـن  لكفالـةيـة مـستدامةصحي ميكن بلوغه ووضع نظـم صـحية وخـدمات اجتماع
 وإيـالء اهتمـام خـاص لتـوفري مـا يكفـي مـن الغـذاء والتغذيـة،هذه النظم واخلدمات دون متييز

ب املأمونـة وخـدمات الـصرفلحـصول علـى ميـاه الـشرلومكافحة األمراض وسـوء التغذيـة و
ــا، والـــصحي ول ــورا وإناثـ ــراهقني، ذكـ ــة للمـ ــات اخلاصـ ــة اإلجندمات الـــصحةخلـــالحتياجـ ابيـ

 اختــاذ تــدابريبطــرق منــهاقبــل الــوالدة وبعــدها،مني الرعايــة املناســبة لألمهــات وتــأ،واجلنــسية
_______________

)٢٠( A/HRC/4/29و Add. 1-3.
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سياق حتقيـقالـ  هـذاللوقاية من انتقـال فـريوس نقـص املناعـة البـشرية مـن األم إىل الطفـل، ويف
  لأللفية؛٦ و٥ و٤األهداف اإلمنائية رقم

ــالءإ )ب(  عاجلــة اإلدمــانم دف إىلامج ــ األولويــة لوضــع وتنفيــذ أنــشطة وبــري
سيما إدمان الكحول والتبـغ وإسـاءة اسـتعمال املخـدرات واملـؤثرات العقليـة والوقاية منه، وال

 واملستنشقات؛
ــراهقني ليتمكنـــوا مـــن )ج(  ــام اجلنـــسيةدعـــم املـ ، علـــى حنـــو إجيـــايبتـــسيري حيـ

متالزمة نقـص املناعـة/حيموا أنفسهم من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشريةكيومسؤول،
، وتنفيذ تدابري لزيادة قدرم على محاية أنفـسهم مـن فـريوس نقـص املناعـة)اإليدز(املكتسب
 املتعلقـة بالـصحة اجلنـسية الرعايـةمنـها تـوفري الرعايـة الـصحية، مبـا فيهـابطرقاإليدز/البشرية

  الوقائي الذي يشجع املساواة بني اجلنسني؛التثقيفواإلجنابية، و
وضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات وبرامج لتحديد ومعاجلـة العوامـل الـيت )د( 

 بـصفة خاصــة لإلصـابة بفـريوس نقـص املناعــة البـشرية مـن أجـل إكمــالعرضـةجتعـل األفـراد
 األفـراد خلطـر اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـةتعـرضبرامج الوقايـة الـيت تتنـاول األنـشطة الـيت

 وتعـاطي املخـدرات عـنالذي ينطوي على خمـاطرو غري املأمون البشرية، مثل السلوك اجلنسي
 طريق احلقن؛

تــشجيع املبــادرات الراميــة إىل خفــض أســعار األدويــة املــضادة للفريوســات )هـ( 
 الثـاين، املتاحـة للفتيـان والفتيـات، مبـا فيهـا املبـادرات الثنائيـةاخليار، وال سيما أدويةعكوسةال

 املبادرات اليت تضطلع ـا علـى أسـاس طـوعي جمموعـاتوكذلكومبادرات القطاع اخلاص،
 تـسهم يف حـشد املـوارد إبتكاريـة الـيت تـستند إىل آليـات متويـلاملبـادرات فيهـامن الدول، مبـا

 الـيت ترمــي إىل زيـادة إمكانيــة حــصولاآلليــاتالالزمـة لتحقيــق التنميـة االجتماعيــة، وخباصـة
،ميكـن التنبـؤ بـهأسـعار ميـسورة علـى حنـو مـستمر واألطفال يف البلدان الناميـة علـى األدويـة ب

  يف هذا الصدد باملرفق الدويل لشراء األدوية؛حتيط علماو
ــذ )و(  ــع وتنفيـ ــةوضـ ــدمات االجتماعيـ ــوفري اخلـ ــرامج لتـ ــاعيبـ ــدعم االجتمـ والـ
ومتكني اآلبـاء املـراهقنيمتكينهنعن طريق وخباصة املراهقات،واألمهاتاحلواملمراهقاتلل

 م؛ تعليمه وإكمالمواصلةمنأيضا
 

 احلق يف الغذاء
 جبميع الدول أن تتخـذ خطـوات فوريـة مـن أجـل القـضاء علـى اجلـوعيب - ٢٧ 

 األطفال، بوسائل منها اعتماد أو تعزيـز بـرامج وطنيـة تعـىن مبـسألة األمـن الغـذائييعانيهالذي
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 فيتــامني ألــفنقصبــ فيمــا يتعلــقاصــةخب األمــن التغــذوي، ووكــذلك،الكافيــةوســبل العــيش
  حـصول مجيـع األطفـال علـىواحلديد واليود، وتشجيع الرضاعة الطبيعية والربامج الـيت تكفـل

 ؛)من قبيل وجبات املدرسة(التغذية الكافية
 

 الصعوبة األطفال الذين يعيشون يف أوضاع بالغةتعزيز ومحاية حقوق األطفال، مبن فيهم
أو/حقـوق األطفـال الـذين يعملـون و جبميع الـدول أن متنـع انتـهاكاتيب - ٢٨ 

يعيــشون يف الــشوارع، مبــا فيهــا التمييــز واالحتجــاز التعــسفي واإلعــدام خــارج نطــاق القــضاء
ــسفا أو أو بــإجراءات مــوجزة والتعــذيب ومجيــع أشــكال العنــف واالســتغالل، وأن حتيــل تع

األطفــال وتنفــذ سياســات حلمايــة هــؤالءعتمــدمــرتكيب هــذه االنتــهاكات إىل القــضاء، وأن ت
وتأهيلهم اجتماعيـا ونفـسيا وإعـادة إدمـاجهم يف اتمـع، وأن تعتمـد اسـتراتيجيات اقتـصادية

 أو يعيشون يف الشوارع؛/واجتماعية وتربوية ملعاجلة مشاكل األطفال الذين يعملون و
 جبميع الدول أن حتمي األطفال الالجئني واألطفال طـاليب اللجـوءيب أيضا - ٢٩ 

سيما غري املـصحوبني بـذويهم، ممـن يتعرضـون بـشكل خـاص ردين داخليا، والواألطفال املش
آخـذة للعنف وللمخاطر املتصلة بالصراع املـسلح، كالتجنيـد والعنـف واالسـتغالل اجلنـسيني،

 مع تأكيد ضرورة أن تواصل الدول وكـذلك اتمـعيف االعتبار احتياجات كل من اجلنسني،
ة وتعمقـا لالحتياجـات اخلاصـة هلـؤالء األطفـال مـن املـساعدةالدويل إيالء اهتمام أكثر منهجي

لـربامج، بطرق منها وضع برامج ترمي إىل تأهيلهم وتعـافيهم بـدنيا ونفـسيا، ونموواحلماية وال
 حيثمـا كـان ذلـك مناسـبا وممكنـا،  حمليـا،دماج وإعادة التوطنياإلو العودة الطوعية إىل الوطن

ســر ومل مشلــها، وأن تتعــاون، عنـد االقتــضاء، مــع املنظمــاتوأن متـنح األولويــة القتفــاء أثـر األ
ــالالجئني ــة ب ــة املعني ــسانية الدوليــة واملنظمــات الدولي ــسري أعمــال هــذهوســائل منــها، باإلن تي

 ؛املنظمات
 جبميـع الـدول أن تكفـل لألطفـال مـن أبنـاء األقليـات والفئـاتيب كذلك - ٣٠ 

ــع حقــوقالــضعيفة، مبــن فــيهم األطفــال املهــاجرون وأطفــ ال الــشعوب األصــلية، التمتــع جبمي
اإلنسان، وتكفل هلـم أيـضا تلقـي الرعايـة الـصحية واخلـدمات االجتماعيـة والتعلـيم علـى قـدم

تكفل توفري محايـة ومـساعدة خاصـتني جلميـع هـؤالء األطفـال، وخباصـة واملساواة مع غريهم،
 ضحايا العنف واالستغالل منهم؛

ألوجـه الـضعف الـيت ،علـى سـبيل األولويـة،دىتتـصجبميع الـدول أن يب - ٣١ 
عـن طريـق دعـم واملـصابون بـه،فـريوس نقـص املناعـة البـشريةاملتـأثرون ب األطفـاليعاين منـها

ــهملنــساء واملــسنني، وخباصــةااألطفــال وأســرهم ووتأهيــل هــؤالء  ،هلــؤالء األطفــاليف رعايت
املناعـــةقـــصالطفـــل مـــن فـــريوس نلوقايـــةوتـــشجيع وضـــع سياســـات وبـــرامج موجهـــة
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األطفال الذين يتيتمون بـسببمحاية وتعزيز،)اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب/ةالبشري
ــهاملتــأثريناإليــدز و/فــريوس نقــص املناعــة البــشرية  وكفالــة حــصول األطفــال علــى العــالج، ب

 ، والقيام حيثمـا اقتـضى األمـر، بإنـشاءوتكثيف اجلهود الستحداث عالجات جديدة لألطفال
 نظم الضمان االجتماعي اليت حتميهم؛ دعمو
  ،يف إطـار القـانون ويف املمارسـة العمليـة جبميع الـدول أن حتمـي،أيضا يب - ٣٢ 

حقوق األيتام يف املرياث ويف امللكية، مع إيالء اهتمام خاص للتمييـز القـائم علـى أسـاس نـوع
 اجلنس والذي ميكن أن يعطل إعمال هذه احلقوق؛

تعـاونإقامـة بوسـائل منـها، اختـاذ مزيـد مـن اإلجـراءاتول علـى الـدتشجع - ٣٣ 
 إعـادة إدمـاج األطفـال الـذينمـن أجـلاملـساعدة املاليـة،تقـدميتعدد األطـراف ومتقين ثنائي و
 مجلـة أمـور منـها اآلراء واملهـارات والقـدرات اتمع، مع مراعاةيف صعبةظروفيعيشون يف

املفيـدة حيثمـاشاركتهممبـ اليت كانوا يعيشون فيها، وروفالظاليت اكتسبها هؤالء األطفال يف
  ؛اقتضى األمر

 
 عمل األطفال

 علـى عمـليـةفعالب واجبميع الدول أن تتـرجم التزامهـا بالقـضاء تـدرجيييب - ٣٤ 
 البـدين وهممنـ عائقا لـه أو ضـارا بـصحتهم أو األطفال الذي قد يكون خطرا على تعليمهم أو

، وأن تقــضي فــوراإىل إجــراءات ملموســة االجتمــاعي األخالقــي أو والروحــي أ  أوالعقلــي أو
يف هــذاعلــى أســوأ أشــكال عمــل األطفــال، وأن تــشجع التعلــيم بوصــفه اســتراتيجية رئيــسية

 وضع برامج للتدريب املهين والتلمذة الـصناعية وإدمـاج األطفـال العـاملنيبطرق منها،الصدد
ــيم الرمســي، وأن ــضعيف نظــام التعل ــدويل،،تبحــث وت ــع ال ــع اتم  عنــد اللــزوم وبالتعــاون م

 سياسات اقتصادية تعاجل العوامل اليت تسهم يف ظهور هذه األشكال من عمل األطفال؛
 املتعلقــةمنظمـــة العمــل الدوليــةاتفاقيــة مجيــع الـدول الــيت مل توقــع بعـدحتـث - ٣٥ 
اتفاقيـة منظمـة العمـل و)١٣٨االتفاقية رقـم (١٩٧٣لعامااللتحاق بالعملاحلد األدىن لسنب

جـراءات فوريـة للقـضاء عليهـا لعـاماختـاذ إظر أسوأ أشكال عمـل األطفـال والدولية املتعلقة حب
القيـاممل تنضم إليهما علـى أن تنظـر يف تصدق عليهما أو مل أو)١٨٢االتفاقية رقم (١٩٩٩

 ذلك؛ب
 

 قوهاألطفال املدعى أم خرقوا قانون العقوبات أو املعترف بأم خر
ســيما الـدول الـيت مل تلــغ فيهـا عقوبـة اإلعــدام، أن  جبميـع الـدول، واليـب - ٣٦ 

 :تقوم مبا يلي
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إصدار قانون يف أقرب وقت ممكن تلغى فيـه عقوبـة اإلعـدام والـسجن املؤبـد )أ( 
  سنة وقت ارتكاب اجلرمية؛١٨دون إمكانية اإلفراج ملن تكون أعمارهم أقل من

به من التزامات مبوجب األحكام ذات الصلة من الـصكوكتعهدت االتقيد مب )ب( 
ــاحلقوق ــدويل اخلــاص ب ــوق الطفــل والعهــد ال ــة حق ــا فيهــا اتفاقي ــسان، مب ــة حلقــوق اإلن الدولي

 ؛)٢١(والسياسية املدنية
دامــــاإلعاحملكـوم علــيهم بوقــــة حقــــي تكفـل محايــــات التــاة الــضمانـــمراع )ج( 

 تمدها الس االقتصادي واالجتماعي؛وضمانات األمم املتحدة اليت اع
جبميع الدول أن تكفل أال حيكم على أي طفـل حمتجـز باألشـغالأيضا يب - ٣٧ 

أن حيـرم مـن إمكانيـة احلـصول املهـني، أو بأي شكل من أشكال العقاب القاسي أو الشاقة أو
ــيم واملرافــق الــصحية البيئيــة والتالنظافــة الــصحيةعلــى خــدمات الرعايــة الــصحية و ربيــة والتعل

 من إمكانية توفريها له؛ األساسي والتدريب املهين أو
 

 ذلكمنع بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية والقضاء على
 : جبميع الدول أن تقوم مبا يلييب - ٣٨ 
ل،ألطفـاا  الـيت يتعـرض هلـااجلنـسيني نتهاكواالجترمي مجيع أشكال االستغالل )أ( 

ألغـراض داخـل األسـرة أومـا حيـدث منـهاواألطفـال،إىلاجلنـسييـلمبا فيها مجيع أعمال امل
جتارية، واستغالل األطفال يف إنتاج املواد اإلباحية ويف البغـاء والـسياحة بـدافع ممارسـة اجلـنس
مــع األطفــال واالجتــار باألطفــال وبيــع األطفــال واســتخدام اإلنترنــت وغريهــا مــن تكنولوجيــا

علومات واالتصاالت هلذه األغراض، واملعاقبـة علـى كـل ذلـك بـصورة فعالـة، واختـاذ تـدابريامل
 ؛ كمجرمنياألطفال ضحايا االستغاللمعاملةفعالة لكفالة عدم

 اـرمني، سـواءمبحاكمـة ومعاقبـةكفالة أن تقوم السلطات الوطنية املختـصة )ب( 
ــه اجلرميــة أوأجانــب، إمــا يف البلــد الــذي ارت كــانوا حملــيني أو يف البلــد الــذي يكــون كبــت في

يف البلـد الـذي تكـون الـضحية مـن رعايـاه، من املقيمني فيه، أو مرتكب اجلرمية من رعاياه أو
على أي أساس آخر يسمح به القانون احمللي، وأن ميد بعضها بعضا، من أجـل حتقيـق هـذه أو

  أوأو التحقيـق فيهـاكـشفها وأئم قدر مـن املـساعدة والتعـاون ملنـع هـذه اجلـراكرباملقاصد، بأ
 ؛مرتكبيهاإجراءات تسليم  أو بشأااجلنائية إقامة الدعوىجراءاتإ اختاذ

_______________

 .، املرفق)٢١ -د( ألف٢٢٠٠انظر القرار )٢١(
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 أعـضاء األطفـال حتقيقـا للـربح،نقـلجترمي بيع األطفال، مبا يف ذلك ألغراض )ج( 
طفـال وزيادة التعاون علـى مجيـع الـصعد ملنـع إنـشاء شـبكات االجتـار باألواملعاقبة الفعالة عليه

توقع وتـصدق بيع أعضائهم وتفكيك القائم منها، وقيام الدول اليت مل بيعهم أو وأعضائهم أو
 واملعاقبـة عليـه،، وخباصة النساء واألطفـال،بعد على بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص

تنـضم مل  أو)٢٢( الوطنيـةالعـابرة للحـدوداملكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة
 يف االنضمام إليه؛  يف التوقيع والتصديق عليه أو بالنظرإليه بعد

 جبوانـبة املعنيـة اخلاصـةاملقـررإيالء االعتبار الواجب للتوصيات اليت قدمتـها )د( 
 )٢٣(، يف تقريرهـا األخـريواألطفالحقوق اإلنسان لضحايا االجتار باألشخاص، ال سيما النساء

 اج باإلكراه يف سياق االجتار باألشخاص؛الذي كرس ملسألة الزو
االستجابة بفعالية الحتياجات الضحايا، يف حاالت االجتار باألطفـال وبـيعهم )هـ( 

، مبـابدافع ممارسة اجلنس مـع األطفـالواستغالهلم يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية والسياحة
هم وتعـافيهم جـسديا ونفـسيا وإعـادةيف ذلك سالمتهم وتقدمي املـساعدة القانونيـة هلـم ومحايتـ

مـع إيـالء اهتمـام خـاص الحتياجـات كـل مـن اجلنـسني،إدماجهم يف اتمع إدماجـا كـامال،
 التعاون التقين واملساعدة املالية على الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف؛سبل منها توفريب
ميــة ضــدمكافحــة وجــود ســوق تــشجع علــى القيــام ــذه املمارســات اإلجرا )و( 

األفـراد الـذين اختاذ تدابري وقائية وإصالحية وتأديبية تستهدف الزبائن أو ها من بطرقاألطفال،
يعتدون عليهم جنـسيا، وتطبيـق هـذه التـدابري وإنفاذهـا علـى حنـو يستغلون األطفال جنسيا أو

  توعية اجلمهور بذلك؛كفالةفعال، وكذلك عن طريق
 مبـسؤوليات الـشركات عـرباملتعلقـةعـد واملعـايري األولويـة لتحديـد القواإيالء )ز( 

الـيت تعمـل يف جمـالالـشركات واملؤسـسات، وخباصـةاملؤسسات التجاريةالوطنية وغريها من
 حقهـم يفومنـها بـاحترام حقـوق األطفـال،يتعلـق املعلومات واالتصاالت، فيماتتكنولوجيا

ا الــصكوك القانونيــة ذات الــصلة، واالسـتغالل اجلنــسيني اللــذين حتظرمهـاالنتــهاكاحلمايـة مــن
 وحتديد التدابري األساسية اليت ينبغي اختاذها لتنفيذ هذه القواعـدعلى مواقع اإلنترنت،وخباصة

 واملعايري؛
 ،شاركة األطفــالمبــ بإشــراك األســر واتمعــات احملليــة و،إذكــاء الــوعي العــام )ح( 

  اجلنسيني؛تهاكنمحاية األطفال من مجيع أشكال االستغالل واالمبوضوع
_______________

 .٣٩٥٧٤، الرقم٢٢٣٧، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٢٢(
)٢٣( A/HCR/4/23و Corr.1و Add.1و2 و Add.2/Corr.1. 
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املسامهة يف منع بيـع األطفـال واسـتغالهلم يف البغـاء ويف إنتـاج املـواد اإلباحيـة )ط( 
، ومنـها التخلـفهـا يتـصدى للعوامـل املـسامهة فيكلـيوالقضاء على هذه اجلرائم باتبـاع ـج

ــةوالفقــر والتفــاوت االقتــصادي واهلياكــل االجتماعيــة واالقتــصادية  وتفكــك األســرة احف
نقص التعليم واهلجرة من الريف إىل املدن والتمييز بني اجلنسني والـسلوك اجلنـسي اإلجرامـيو
غــري املــسؤول للبــالغني والــسياحة بــدافع ممارســة اجلــنس مــع األطفــال واجلرميــة املنظمــة أو

 واملمارسات التقليدية الضارة والصراعات املسلحة واالجتار باألطفال؛
 يــشجع مجيــع أشــكال االســتغاللعلــى الطلــب الــذياختــاذ التــدابري للقــضاء )ي( 

 ؛بدافع اجلنس الطلب على االستغالل اجلنسي والسياحةهااملؤدي إىل االجتار، مبا في
 

 األطفال املتضررون من الصراعات املسلحة
استغالل لألطفال يف الصراعات املـسلحة يتنـاىف مـع  أي جتنيد أوتدين بشدة - ٣٩ 

اعتداءات أخرى ترتكـب ضـد األطفـال املتـضررين  انتهاكات أوالقانون الدويل، وكذلك أي
من الصراعات املسلحة، وحتث مجيع الدول وغريها مـن أطـراف الـصراعات املـسلحة الـضالعة

 ؛وضع حد هلايف هذه املمارسات على
هجمـات عـشوائية علــى، وفقـا للقــانون اإلنـساين الـدويل، إىل أن شــنتـشري - ٤٠ 

 يكونـوا هـدفا ألي اعتـداء مبـا فيـهطفـال، أمـر حمظـور وأنـه ال ينبغـي أن األمبـن فـيهماملدنيني،
 أو االستعمال املفرط للقوة، وتديــن هذه املمارسات وتطالب مجيع األطـرافياالنتقامالعمل

 فورا؛وضع حد هلاب
 : بالدول أن تقوم مبا يلييب - ٤١ 
 ،قـوات املـسلحة الوطنيـةرفع احلد األدىن لسن التجنيـد الطـوعي لألفـراد يف ال )أ( 

لدى التصديق على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق الطفـل بـشأن إشـراك األطفـال يف
 من االتفاقيـة، مـع مراعـاة٣٨ من املادة٣من السن احملددة يف الفقرة،)٢٤(الصراعات املسلحة

مايـةالتمتع حبيف، مبوجب االتفاقية،هلم احلق سنة١٨أن األشخاص الذين تقل أعمارهم عن
 قسرا؛ خاصة، واعتماد ضمانات تكفل أال يكون التجنيد بالقوة أو

 تسريح األطفـال املـستخدمني يف الـصراعاتكفالة التدابري املمكنة لكلاختاذ )ب( 
املسلحة وجتريـدهم مـن الـسالح بـصورة فعالـة، وتنفيـذ تـدابري فعالـة لتأهيلـهم وتعـافيهم بـدنيا

_______________

 .٢٧٥٣١، الرقم٢١٧٣د، الجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،)٢٤       (
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 التـدابري التثقيفيـة، مـع مراعـاة حقـوقعـن طريـق اتمع، وخباصةونفسيا وإعادة إدماجهم يف
 الفتيات واحتياجان وقدران اخلاصة؛

كفالة توفري متويل كاف ويف حينه جلهود تأهيل وإعادة إدماج مجيع األطفـال )ج( 
ــسلحة ــات مـ ــوات أو جبماعـ ــرتبطني بقـ ــضمان،املـ ــة، لـ ــادرات الوطنيـ ــا للمبـ ــيما دعمـ  وال سـ

 ه اجلهود على املدى الطويل؛استمرارية هذ
تشجيع إشـراك الـشباب يف األنـشطة املتعلقـة حبمايـة األطفـال املتـضررين مـن )د( 

ــاءوطيــداملــصاحلة وتحتقيــقالــصراعات املــسلحة، مبــا يف ذلــك الــربامج اهلادفــة إىل  الــسالم وبن
  األطفال؛بنياتصالالسالم وإقامة شبكات

سـيما مـن انتـهاكات لـصراعات املـسلحة، والمحاية األطفال املتضررين مـن ا )هـ( 
القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنـسان، وكفالـة تلقـيهم املـساعدة اإلنـسانية
يف حينها وبصورة فعالة، وفقا للقانون اإلنساين الدويل، مبا يف ذلـك اتفاقيـات جنيـف املؤرخـة

اســبة املــسؤولني عــن االنتــهاكات،، ويــب بــاتمع الــدويل حم)٢٥(١٩٤٩أغــسطس/ آب١٢
  منها احملكمة اجلنائية الدولية؛بوسائل

ــام )و(  ــة،القي ــى ســبيل األولوي ــانون، عل ــا للق ــة، وفق ــدابري املمكن ــع الت  باختــاذ مجي
قـوق اإلنـسان، ملنـع جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم مـن قبـلالدويل حلقانونالاإلنساين الدويل و

ــة،مجاعــات مــسلحة مــن غــري القــوات ا ــة للدول ــهاملــسلحة التابع  اعتمــاد سياســاتبطــرق من
جتنيد األطفـال واسـتخدامهم يف الـصراعات املـسلحة، واختـاذ التـدابري القانونيـة إزاءمحاستت ال

 الالزمة حلظر هذه املمارسات وجترميها؛
 مما أفضى)٢٦(باستكمال مبادئ كيب تاون بشأن اجلنود األطفال حتيط علما - ٤٢ 

ــادئ ومبــادئوضــعإىل ــشأن األطفــال املــرتبطني بقــواتيــةتوجيهمب  أو جبماعــات مــسلحة ب
املبـادئ يف اسـتخدام هـذهنظـر، وتـشجع الـدول األعـضاء علـى ال)٢٧()مبادئ باريس (مسلحة
تقوم به من عمل حلمايـة األطفـال مـن آثـار الـصراعات  لتسترشد ا يف مايةالتوجيهواملبادئ

يف نطاق واليتـه، تقـدمي  كلاألمم املتحدة ذات الصلة، كيانات منظومةطلب إىلاملسلحة، وت
 ؛ وتدعو اتمع املدين إىل القيام بذلكلدول األعضاء يف هذا الصدداملساعدة إىل ا

_______________

 .٩٧٣ إىل٩٧٠ ، األرقام٧٥املرجع نفسه، الد )٢٥(
 .E/CN.4/1998/NGO/2انظر)٢٦        (   
 .www.unicef.org:متاحة على)٢٧        (   

www.unicef.org
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ــد - ٤٣   األدوار األساســـية الـــيت تـــضطلع ـــا اجلمعيـــة العامـــة والـــستعيـــد تأكيـ
، ورفـاههمحقـوق األطفـالاالقتصادي واالجتماعي وجملس حقوق اإلنسان يف تعزيـز ومحايـة

الـذي يـضطلع بـهتنامي الدور الحظوتمبن فيهم األطفال املتضررون من الصراعات املسلحة،
 جملس األمن يف كفالة محاية األطفال املتضررين من الصراعات املسلحة؛

 ١٦١٢ اخلطوات املتخذة فيما يتعلـق بقـرار جملـس األمـن مع التقديرتالحظ - ٤٤ 
 إىل تنفيـذ آليـة الرصــدالراميـة وجهـود األمــني العـام٢٠٠٥يوليـه/ متـوز٢٦املـؤرخ)٢٠٠٥(

واإلبالغ املعنية مبسألة األطفـال والـصراع املـسلح وفقـا للقـرار املـذكور، مبـشاركة احلكومـات
، مبـا وبالتعـاون معهـاالوطنية واجلهات الفاعلة ذات الصلة يف األمم املتحدة ويف اتمـع املـدين

د القطري، وكذلك العمل الذي يقوم به مستشارو األمم املتحدة يف جمـاليف ذلك على الصعي
 محاية األطفال يف عمليات حفظ السالم؛

ألطفـالاملعنيـة با لألمـني العـامبعمـل املمثلـة اخلاصـة مـع التقـدير يط علمـاحت - ٤٥ 
بـاجلزءوتسلم بالتقدم احملرز منذ إنـشاء واليـة املمثـل اخلـاص، وحتـيط علمـاوالصراع املسلح،

، وتتطلـع إىل مواصـلة عملـها وأنـشطتها)٢٨(األول من تقريرها الذي قدمته إىل اجلمعيـة العامـة
ــستقبل مــع ــسمرب/ كــانون األول٢٣ املــؤرخ٦٠/٢٣١القــرارمراعــاةيف امل  علــى٢٠٠٥دي

 ؛النحو الواجب
ــيط علمــا - ٤٦   عــن االســتعراض)٢٨( مــن تقريــر املمثلــة اخلاصــةاجلزء الثــاينبــحت

أثــر الــرتاع املــسلح علــى’ املعنونــة١٩٩٦غراســا ماشــيل لعــامالــسيدةدراســةاتيجي لاالســتر
، والتطورات واإلجنازات اهلامـة يف جمـال محايـة األطفـال يف الـصراعات املـسلحة)٢٩(‘‘األطفال

دراسـة التوصـيات الـواردةالدول األعـضاء واملـراقبنيب يبعلى الصعيدين الوطين والدويل، و
وتدعو كيانات منظومة األمم املتحدة املعنية وكذلك اتمـع املـدين، حـسبعنيف التقرير بتم

ة فيـه، وتؤكـدوتقـر بـضرورة إجـراء مناقـشة بـشأن املـسائل املثـار ، إىل القيام بـذلك،االقتضاء
  وجهات نظر الدول األعضاء يف هذا الصدد؛بالكامل احلاجة إىل أن تراعي

 

_______________

)٢٨( A/62/228. 
 .Add.1 وA/51/306انظر )٢٩(
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 ثالثا
 العنف ضد األطفالالقضاء على

بتقريــر اخلــبري املــستقل املعــين بــإجراء دراســة لألمــميط علمــا مــع التقــديرحتــ - ٤٧ 
 الدراسـة والتقـدممـع الـدول األعـضاءجتـاوب الحـظ، وت)٣٠( العنف ضد األطفـالعناملتحدة

 علــى نطــاق واســع، والتقريــر التكميلــي الــذي أعــده اخلــبرينــشرهااحملــرز يف ترمجــة الدراســة و
 للتقريـر واملـواداالبتكاريـةوالـصيغة، العنـف ضـد األطفـال العـاملي عـنتقريـرالاملستقل بعنوان

  لألطفال؛الئمةالتربوية امل
ــع تــشجع - ٤٨  ــشر هــذه الدراســة علــى نطــاق واســعمجي  الــدول علــى مواصــلة ن

 هــا مبــا في،واملنظمــات اإلقليميــة واتمــع املــدين وتطلــب إىل كيانــات األمــم املتحــدةومتابعتــها
 ؛ القيام بذلكحلكومية،املنظمات غري ا

على االضطالع بـدور ريـادي إلـاء مجيـع أشـكال العنـفمجيع الدول حتث - ٤٩ 
 علـى الـصعيد احمللـيهـاضد األطفال ودعم الـدعوة يف هـذا الـصدد علـى مجيـع الـصعد، مبـا في

 مجيـــع القطاعـــات، وخباصـــة الزعمـــاء الـــسياسيونمـــن قبـــلوالـــوطين واإلقليمـــي والـــدويل، و
 القطاعني العام واخلاص ووسـائط اإلعـالم واتمـع وكذلك اتمعات احمللية،قادةوالدينيون و

 املدين؛
املؤســسات، وال ســيماإىل مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة املعنيــة تطلــب - ٥٠ 

 يف، أن تواصـل، كـلاألعضاء يف الفريق املشترك بـني الوكـاالت املعـين بـالعنف ضـد األطفـال
املسامهة بقـدر أكـرب مـن الفعاليـة يف تلبيـةمنكنهامتبل والوسائل اليت السحبثنطاق واليتها،

 احلاجة إىل منع مجيع أشكال العنف ضد األطفال والتصدي هلا؛
آليـــات حقـــوق اإلنـــسان الدوليـــة واإلقليميـــة املعنيـــة، حـــسبمجيـــع دعوتـــ - ٥١ 

نــة حقــوق الطفــلمعاهــدات، وخباصــة جلوجــباالقتــضاء، مبــا فيهــا اهليئــات املعنيــة املنــشأة مب
واإلجراءات اخلاصة، إىل النظر يف كيفيـة اسـتخدام واليـة كـل منـها بأقـصى قـدر مـن الفعاليـة

 للمسامهة يف القضاء على العنف ضد األطفال؛
 عقلــي العنــف البــدين والهــافي  مجيــع أشــكال العنــف ضــد األطفــال، مبــاتــدين - ٥٢ 

ــسي والتعــذيب ــة أشــكالوغــريه مــن والنفــسي واجلن ــة املعامل ــسانية أو املهين  القاســية أو الالإن
ــف العــائلي واالجتــار باألطفــال ــائن والعن ــداء علــى األطفــال واســتغالهلم وأخــذهم ره واالعت

_______________

 .A/62/209  انظر)٣٠(
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األطفـال وبغـاء األطفـال واسـتغاللإىل اجلنـسييـلبيـع أعـضائهم وامل بـيعهم أو وأعضائهم أو
وتـسلط املتـصل بالعـصاباتوالعنـف بـدافع اجلـنساألطفال يف إنتاج املواد اإلباحية والسياحة

 وحتث الدول على تعزيز اجلهود ملنع هـذا العنـف جبميـع، واملمارسات التقليدية الضارةاألقران
األوجـه ومنـهجيمتعـددعمـل إطـارووضـعباعتماد ج شامل أشكاله ومحاية األطفال منه،

 ؛األطفال يكون جزءا من عمليات التخطيط على الصعيد الوطينلعنف ضدل للتصدي
، وخباصــة االختطــاف بغــرض جبميــع أنواعــه اختطــاف األطفــالتــدين أيــضا - ٥٣ 

االبتــزاز واختطــاف األطفــال يف حــاالت الــصراع املــسلح، مبــا يف ذلــك اختطــافهم لتجنيــدهم
 كفالـةواستخدامهم يف الصراعات املسلحة، وحتـث الـدول علـى اختـاذ مجيـع التـدابري املناسـبة ل

 يلهم وإعادة إدماجهم ومل مشلهم بأسرهم؛اإلفراج عنهم دون شروط وتأه
تعزيـز التعـاون الـدويل واملـساعدة املتبادلـة ملنـع مجيـع مجيع الـدول علـىحتث - ٥٤ 

أشكال العنف ضد األطفـال ومحايتـهم منـها ووضـع حـد لإلفـالت مـن العقـاب علـى اجلـرائم
 املرتكبة ضد األطفال؛

فـالت مـن العقـابإل لوضـع حـد مبـسامهة احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف سلمت - ٥٥ 
 اإلبــادة اجلماعيــة واجلــرائم ضــدهــاأخطر اجلــرائم املرتكبــة ضــد األطفــال، مبــا فيبــ فيمــا يتعلــق

 اإلنسانية وجرائم احلرب، ويب بالدول أال تصدر أي عفو عن مرتكيب هذه اجلرائم؛
 وضــعمبـسامهات احملكمـتني اجلنـائيتني الـدوليتني واحملـاكم اخلاصـة يف تعتـرف - ٥٦ 

 مبـا فيهـا اإلبـادة، يتعلـق بـأخطر اجلـرائم املرتكبـة ضـد األطفـالمـاحد لإلفالت من العقاب في
 اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب؛

 : ما يليالدول على مجيع حتث - ٥٧ 
ــشريعية وتــدابري أخــرى مناســبة )أ(  ــةاختــاذ تــدابري ت ــشريعات،وفعال أو تعزيــز الت

  مجيع أشكال العنف ضد األطفال والقضاء عليها؛حيثما وجدت، حلظر
ــهم )ب(  ــرم كرامت ــال يف أن حتت ــد حــق األطف ــدابري مناســبة لتأكي النظــر يف اختــاذ ت

 أشـكال العنـف العـاطفي أو اجلــسدي أوأي شـكل مـناإلنـسانية وسـالمتهم البدنيـة، وحلظـر
 املعاملة املذلة أو املهينة والقضاء عليها؛ أشكالغريه من

 ملنع مجيـع أشـكال العنـف ضـد األطفـال، األولويةالء االهتمام، على سبيليإ )ج( 
 ومعاجلة أسبابه الكامنة باتباع ج منهجي وشامل ومتعدد األوجه؛

الــيت يرتكبــها أي مــناالعتــداء محايــة األطفــال مــن مجيــع أشــكال العنــف أو )د( 
كــذلك الــيت يرتكبــها و، التعليميــةوســاطالعــاملني معهــم ومــن أجلــهم، مبــا يف ذلــك يف األ
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رجـال الـشرطة وسـلطات إنفـاذ القـوانني واملـوظفني واملـسؤولني يفمثل ونن حكوميومسؤول
 ؛مؤسسات الرعاية جاز أومراكز االحت

وضع حـد إلفـالت مـرتكيب اجلـرائم ضـد األطفـال مـن العقـاب والتحقيـق يف )هـ( 
 م؛ العقوبات املناسبةإنزالأعمال العنف تلك ومقاضاة مرتكبيها و

ــه )و(  ــسليم بأن ــعالت ــدانينبغــي من  بارتكــاب جــرائم عنــف ضــدني األشــخاص امل
مـن العمـل الـذين ال يزالـون يـشكلون خطـرا علـى األطفـالواألطفال واالعتداء عليهم جنسيا

 ؛مع األطفال
 مبنــعاملتعلقــةالعمــل بنــشاط مــع األطفــال واحتــرام آرائهــم يف مجيــع النــواحي )ز( 

ــف ضدهــــم والتــصدي  مــــن اتفاقيـــــة حقـــــوق١٢ املــــادة مراعــاة لــــه ورصــده، مــــعالعن
 ؛)٢(الطفل

التوثيـق علـى الـصعيد الـوطين ـدف حتديـدعمليـاتالبحوث وإجراءكفالة )ح( 
، وإتاحــة معلومــات تفيــد يف وضـع الــسياسات والــربامج علــىقليلــة املنعـةاألطفــال جمموعـات

و منــع مجيــع أشــكال العنــف ضــد األطفــال وأفــضلمجيــع املــستويات وتتبــع التقــدم احملــرز حنــ
 الغرض؛ املمارسات املتبعة هلذا

 أي شــكل مــن أشــكالتــسم بالتــساهل إزاءالــيت تواقــفالــسعي إىل تغــيري امل )ط( 
ــال أو ــف ضــد األطف ــرا العن ــا فيعاديــاتعتــربه أم ــا، مب ــية أوه ــرض االنــضباط القاس ــكال ف  أش

 ؛ والعنف اجلنسي جبميع أشكالهالضارةيديةالالإنسانية أو املهينة واملمارسات التقل
 الطفـلوأشكال االنضباط البناءة واإلجيابية وج حتقيق منإلشاعةاختاذ تدابري )ي( 

 نظــمعــن طريــق التعليميــة ووســاط يف البيــت واملدرســة وســائر األهــايف مجيــع البيئــات، مبــا في
 الرعاية والعدالة؛

ــع ال )ك(  ــام مجي ــة قي ــدابري لكفال ــةاختــاذ ت ــهم حبماي عــاملني مــع األطفــال ومــن أجل
 ؛تكافحهاألطفال من تسلط األقران وتطبيق سياسات تقي من تسلط األقران و

آمنـة ومعلـن عنـها بطريقـة جيـدة وتـضمن سـرية هويـةإنشاء وتطوير آليـات )ل( 
مـستخدمها وسـهلة املنـال، لــتمكني األطفـال وممثلـيهم وغريهـم مــن اإلبـالغ عـن العنـف ضــد

  يف حاالت العنف ضد األطفال؛ تقدمي الشكاوىكذلكواألطفال
 منظـورمعاجلة البعـد اجلنـساين جلميـع أشـكال العنـف ضـد األطفـال وإدمـاج )م( 

يعتمــد مــن سياســات ويتخــذ مــن إجــراءات حلمايــة األطفــال مــن مجيــع جنــساين يف مجيــع مــا
كال خمتلفـةاإلقرار بـأن البنـات والـصبيان يتعرضـون بـشكل متفـاوت ألشـمع،أشكال العنف



A/RES/62/141

20

االسـتنتاجات املتفـقإىل يف هذا السياقشريمن العنف يف أعمار خمتلفة ويف ظروف خمتلفة، وت
 الـيت اعتمـدا جلنـة وضـعبشأن القضاء على مجيع أشكال التمييـز والعنـف ضـد الطفلـةعليها

 ؛)٣١(املرأة يف دورا احلادية واخلمسني
ــاملني مــع )ن(  ــع الع ــدرات مجي ــهماألطفــالمواصــلة تطــوير ق ــن أجل واألســروم

للمسامهة يف القضاء على مجيع أشكال العنف ضد األطفـال، عـن طريـق االسـتثمار يف التعلـيم
املنــهجي وبــرامج التــدريب، األويل وأثنــاء اخلدمــة علــى حــد ســواء، بــشأن منــع العنــف ضــد

أووضـرورة صـياغة وتنفيـذ قواعـد مـن قبيـل مبـادئ توجيهيـة ،األطفال وكشفه والتصدي له
 مدونات سلوك تشمل رفض مجيع أشكال العنف ضد األطفال؛

كفالة حصول مجيع ضحايا العنف على خـدمات صـحية واجتماعيـة مناسـبة )س( 
لبنـــاتلالحتياجـــات اخلاصــة لإيــالء اهتمـــام خــاص وضـــرورةتراعــي احتياجـــات األطفــال

 ؛والصبيان ضحايا العنف
 علـىصا معنيا بالعنف ضد األطفال،إىل األمني العام أن يعني ممثال خا تطلب - ٥٨ 

يتعلـق بتمويلـها،  لفتــرة ثــالث سنوات يتم بعدها تقييم واليته، مبا يف ذلك ماأعلى مستوى،
منظمــة األمــموكفالــة تــوفري الــدعم الــالزم لــه ألداء واليتــه بــشكل فعــال ومــستقل، وتــشجع

الــصحة العامليــة ومنظمــةومنظمــة مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان واملتحــدة للطفولــة
 يـب الـدعم املـايل، وه على التعاون مع املمثل اخلاص وتقـدمي الـدعم لـه، مبـا فيـالعمل الدولية

ــام وتــدعو القطــاع اخلــاصتقــدمي التربعــات هلــذا الغــرضالــدول واملؤســسات املعنيــةب إىل القي
 ؛بذلك

مـع،ضـد األطفـال لألمني العام املعين بالعنفبأن يقوم املمثل اخلاص توصي - ٥٩ 
املعنيــةاملنــشأة مبوجــب معاهــداتمــع اآلليــات واهليئــاتاالزدواجيــة يف العمــل جتنــبمراعــاة

 :التابعة لألمم املتحدة، مبا يلي
 علــى منــع مجيــعتــشجيع العــاملي البــارز واملــستقل للدافعدور املــبــ االضــطالع )أ( 

القيـام بـدور احملفـز لتـشجيعأشكال العنـف ضـد األطفـال والقـضاء عليهـا يف مجيـع املنـاطق، و
، مـع إبقـاءالتـصدي لـهالدول األعضاء واتمع املدين على االلتزام مبنع العنف ضد األطفـال و

سألة العنـف ضـدملـ ل الـدويل ومواصـلة إيـالء االهتمـامهذه املـسألة يف صـدارة جـدول األعمـا

_______________

 ٧، امللحــــق رقــــم٢٠٠٧قتــــصادي واالجتمــــاعي،لوثائــــــــــق الرمسيــــة للمجلــــس االا : انظــــر)٣١(
(E/2007/27)ألف، الفرع، الفصل األول . 
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 عـن العنـفاملتحـدة الـيت أجرـا األمـمدراسـةالبفـضلالذي حظيت به هذه املـسألةاألطفال
 ضد األطفال؛

 األمـم الـيت أجرـادراسـةال يفواردة عملية تنفيذ التوصيات الـتشجيع ودعم )ب( 
املتحدة عن العنف ضد األطفال، بالتعاون مع الـدول األعـضاء، والتوصـية، حـسب االقتـضاء،

العنـف ضـدد الوطين واإلقليمي والدويل للقـضاء علـىيتدابري وسبل ووسائل على الصعاختاذب
اخلطـطاألمور يف وضعكفالة تويل البلدان زمامتشجيع واألطفال وأسبابه، وملعاجلة عواقبه، و

 والربامج الوطنية يف هذا الصدد؛
،التـصدي لـه يف جمـال منـع العنـف ضـد األطفـال و السليمةحتديد املمارسات )ج( 

يف مــا تبذلــه مــن جهــوداملنــاطق، ومــساعدة الــدول األعــضاءعــربوتبادهلــا فيمــا بــني الــدول و
 وكفالــة، بـشأن العنـف ضـد األطفـال جلمـع البيانـاتالسـتحداث نظـام أكثـر مشـوال وانتظامـا

تالقــح اخلــربات بــني خمتلــف القطاعــات الــيت تعــاجل مــسألة العنــف ضــد األطفــال، مبــا فيهــا
 وصـحتهم العامـةوهم اليت تركز على حقوق اإلنسان ومحاية األطفال ورفاههم ومنـالقطاعات

 تعليمهم؛و
 واآلليات املعنية التابعـةهداتااملنشأة مبوجب معالعمل عن كثب مع اهليئات )د( 

 جلنـة حقـوق الطفـل، على سبيل الـذكر ال احلـصر،تحدة والتعاون التام معها، مبا فيهالألمم امل
بيـعألةساملقرر اخلاص املعـين مبـ وألطفال والصراع املسلحاملعنية با لألمني العامة اخلاصةاملمثلو

 باالجتــارة املعنيــة اخلاصــةاملقــرر واإلباحيــةاألطفــال واســتغالهلم يف البغــاء ويف إنتــاج املــواد
 القائمـة ياكـل، كـل يف حـدود واليتـه، واإلفـادة مـن اهل، وخباصة النـساء واألطفـالشخاصباأل

وقاملشتركة بني الوكاالت، ومراعاة عملية استعراض الواليـات الـيت جيريهـا حاليـا جملـس حقـ
 اإلنسان؛

العمــل أيــضا عــن كثــب والتعــاون مــع منظومــة األمــم املتحــدة والــصناديق )هـ( 
ــوىل ــيت تتـ ــة، والـ ــا احلاليـ ــدة، بوالياـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــصة التابعـ ــاالت املتخصـ والـــربامج والوكـ

الـيت هـيالـصناديق والـربامج والوكـاالتمسؤوليات يف جمـال العنـف ضـد األطفـال، وخباصـة
 ؛ملشترك بني الوكاالت املعين بالعنف ضد األطفالالفريق اأعضاء يف

 املنظمـاتهإقامة عالقات من التعاون والدعم املتبادل مع اتمع املدين، مبا في )و( 
ــادة ــى زي ــة والقطــاع اخلــاص، والعمــل عل ــة املعني ــشباب يف إشــراكغــري احلكومي  األطفــال وال

 ه؛املبادرات اليت تتخذ ملنع العنف ضد األطفال والتصدي ل
 لألمـني العـام املعـين بـالعنفاحلكومات على التعاون مـع املمثـل اخلـاص حتث - ٦٠ 

يف لكفالـة حـق األطفـالتخـذة االقتـضاء، عـن التـدابري املد وتقدمي املعلومات، عنضد األطفال
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 من العنف، وتطلب من الوكاالت املتخصصة وأجهزة األمم املتحـدة املعنيـة العاملـة يفاحلماية
ــة واحلكوميــة الدوليــة ومنظمــات اتمــعجمــال العنــف  ضــد األطفــال ومــن املنظمــات اإلقليمي
 املنـشأة مبوجـب معاهـدات املنظمات غري احلكومية، وكذلك اآلليات واهليئـاتهااملدين، مبا في

 ؛ القيام بذلك جلنة حقوق الطفلومنهااملعنية التابعة لألمم املتحدة،
العنف ضــد األطفــال، لــدىلعــام املعــين بــ ااملمثــل اخلــاص لألمــني إىلتطلــب - ٦١ 

ــة باألطفــال والــصراع املــسلح لألمــني العــامة اخلاصــةاملمثلــتعيينــه، و أن يتعاونــا وينــسقا  املعني
يف هذا الصدد، كـل يف نطـاقأنشطتهما، مع مراعاة التكامل بينهما، وأن يكفال فيما بينهما،

عرضــني أو مهــددين بــالتعرضم مجيــع األطفــالللحــاالت الــيت يكــون فيهــاواليتــه، التــصدي
 حاالت الـصراع املـسلح أو االحـتالل األجـنيب أو اإلبـادة اجلماعيـة أو اجلـرائمها، مبا فيللعنف

ضد اإلنـسانية أو جـرائم احلـرب أو اإلرهـاب أو أخـذ الرهـائن، أو حيثمـا يـتم نـشر عمليـات
 ؛ أن يشمل ذلك مجيع األطفالحفظ السالم، بغية كفالة

العنف ضــد األطفــال تقــدميخلــاص لألمــني العــام املعــين بــاملمثــل ا إىلتطلــب - ٦٢ 
تقــارير ســنوية إىل اجلمعيــة العامــة وجملــس حقــوق اإلنــسان والــس االقتــصادي واالجتمــاعي
وكفالة تضمني هذه التقارير معلومات هامة ودقيقة وموضوعية عن العنف ضد األطفـال، مـع

راقبني ونتــائج دورات اجلمعيــة االســتثنائية املعنيــة آراء الــدول األعــضاء واملــاألخــذ يف االعتبــار
 العنـف ضـد األطفـال، مـع مراعـاة الواليـاتعـن  اليت أجرـا األمـم املتحـدةدراسةالبالطفل و

 احلالية؛
 

 رابعا
 املتابعة

 :يلي  ماتقرر - ٦٣ 
  الثالثــةأن تطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا )أ( 

ــةنيوالــست ــضمن معلومــات عــن حال ــرا عــن حقــوق الطفــل يت ــل تقري ــة حقــوق الطف  )٢(اتفاقي
 هذا القرار؛جرى تناوهلا يفل اليتئاسوامل
ألطفـال والـصراع املـسلحبا  املعنيـة لألمـني العـامة اخلاصـةأن تطلب إىل املمثل )ب( 

احملـــرز عـــن التقـــدمحقـــوق اإلنـــسانجملـــس تقـــارير إىل اجلمعيـــة العامـــة وتواصـــل تقـــدميأن
  اخلطة املتعلقة باألطفال والصراع املسلح؛تبقية يف مواجهةوالتحديات امل
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 شـفهي عـن عمـل اللجنـةتقرير جلنة حقوق الطفل إىل تقدميةأن تدعو رئيس )ج( 
 بـني اجلمعيـةوسيلة لتعزيز سـبل االتـصالباعتباره والستني  الثالثةاجلمعية العامة يف دوراإىل

 واللجنة؛
املعنـون ني يف إطـار البنـدتالـسالثالثـة واملسألة يف دورـا اصل نظرها يفأن تو )د( 
، مـع تركيـز اجلـزء الثالـث مـن القـرار املتعلـق حبقـوق الطفـل“تعزيز حقوق الطفل ومحايتـها”

يف‘‘عمل األطفال، مع تركيز خاص على أسبابه، مبا فيها الفقر وانعدام فـرص التعلـيم”على
يف عـام‘‘سهل يف التعبري عن آرائه حبرية يف مجيع املسائل اليت متحق الطف’’ وعلى٢٠٠٨عام

٢٠٠٩. 
 ٧٦اجللسة العامة

 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٨
 




