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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Corr.1  وA/64/435( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

 حقوق الطفل - ٦٤/١٤٦
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 وآخرهـــا القـرار،ـــا الـسابقــة بـشـأن حقـوق الطفـل قرارامجيـعإذ تؤكد من جديد 

 ي عليه من أحكام، بكل ما تنطو،٢٠٠٨ديسمرب/ كانـون األول٢٤ املؤرخ٦٣/٢٤١
 ستند إليـه جيب أن تـشكل املعيـار الـذي يـ)١( على أن اتفاقية حقوق الطفلوإذ تشدد 

يف تعزيــز حقــوق الطفــل ومحايتــها، وإذ تــضع يف اعتبارهــا أمهيــة الربوتوكــولني االختيــاريني
 ، األخرى، وكذلك صكوك حقوق اإلنسان)٢(لالتفاقية

ــد وإذ  مــصاحل الطفــلملتمثلــة يف مجلــة أمــور منــهااملبــادئ العامــة ا أنتؤكــد مــن جدي
تـوفر اإلطـار جلميـع اإلجـراءات والنمـاءوعدم التمييز واملشاركة والقدرة علـى البقـاء الفضلى

 ،املتعلقة باألطفال، مبن فيهم املراهقون
ــد  ــا أيــضاوإذ تؤكــد مــن جدي  وإعــالن األمــم املتحــدة)٣( إعــالن وبرنــامج عمــل فيين

تامية للدورة االستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة املعنيـة بالطفـل والوثيقة اخل)٤(لأللفية
، وإذ تشري إىل إعالن كوبنهاغن بـشأن التنميـة االجتماعيـــة)٥(“عامل صاحل لألطفال”املعنونـة

_______________

 .٢٧٥٣١، الرقم١٥٧٧، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١(
 .٢٧٥٣١، الرقم٢١٧٣  و٢١٧١، الداننفسهاملرجع )٢(
)٣( A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
 .٥٥/٢انظر القرار )٤(
 .ق، املرف٢٧/٢ -القرار دإ )٥(
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 واإلعـالن)٧( املنتــــدى العـاملي للتعلـيم يف وإطار عمـل داكار الذي اعتمـد)٦(وبرنامــــج العمل
 واإلعـالن العـاملي للقـضاء علـى اجلـوع وسـوء)٨(التقدم واإلمناء يف امليـدان االجتمـاعيب لقاملتع

ــة ــة)٩(التغذي ــع املــستوى)١٠( وإعــالن احلــق يف التنمي ــام الرفي  وإعــالن االجتمــاع التــذكاري الع
ــل املعقــود ــة بالطف ــدورة االســتثنائية املعني ــائج ال ــة نت ــوركاملكــرس ملتابع ــرة مــن يف يف نيوي   الفت

 ،)١١(٢٠٠٧ديسمرب/ كانون األول١٣ إىل ١١
 بتقريـري األمـني العـام عــن التقـدم احملـرز صـوب الوفــاءمـع التقــدير وإذ حتـيط علمـا 

 )١٢(بااللتزامات املبينة يف الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية السابعة والعـشرين للجمعيـة العامـة
، وكــذلك)١٣(٦٣/٢٤١ اجلمعيــةوعــن حالــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل واملــسائل املثــارة يف قــرار

 الذي ينبغي أن تدرس توصـياته)١٤(املمثلة اخلاصة لألمني املعنية باألطفال والرتاع املسلحتقرير
بعناية مع وضع آراء الدول األعضاء موضـع االعتبـار الكامـل، وإذ حتـيط علمـا بتقريـر األمـني

 ،)١٥(األطفال والرتاع املسلح عنالعام
تضطلع به اهلياكـل احلكوميـة الوطنيـة املعنيـة باألطفـال،الذيماملهبالدور موإذ تسل 

ومنها، يف حالة وجودهـا، الـوزارات واملؤسـسات املعنيـة بـشؤون األطفـال واألسـرة والـشباب
 املعنية بتعزيـز حقـوق األخرىاملؤسسات الوطنية وألاطفاألبوأمناء املظامل املستقلون املعنيون

 الطفل ومحايتها،
تعزيـز ومحايـة حقـوق الطفـل الـيتباألعمـال الراميـة إىل مـع التقـدير لمـايط عحتإذو 

ــع األجتــضطلع ــا مجي  ــات وامل ــات والكيان ــةهــزة واهليئ ــمؤســسات املعني ــة األم  التابعــة ملنظوم
_______________

منـشورات األمـم (١٩٩٥مـارس/ آذار١٢-٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنميـة االجتماعيـة، كوبنـهاغن، )٦(
 .، املرفقان األول والثاين١، الفصل األول، القرار)A.96.IV.8املتحدة، رقم املبـيع

 العــاملي للتعلــيم، داكــار،التقريــر النــهائي للمنتــدىمنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة،:انظــر )٧(
 ).٢٠٠٠باريس،( ٢٠٠٠أبريل/ نيسان٢٨-٢٦السنغال،

 ).٢٤ - د (٢٥٤٢انظر القرار )٨(
منــشورات األمــم املتحــدة، (١٩٧٤نــوفمرب/ تــشرين الثــاين١٦-٥تقريــر مــؤمتر األغذيــة العــاملي، رومــا، )٩(

 .، الفصل األول)A.75.II.A.3املبـيـع رقم
 .ملرفق، ا٤١/١٢٨القرار )١٠(
 .٦٢/٨٨انظر القرار )١١(
)١٢( A/64/285. 
)١٣( A/64/172. 
)١٤( A/64/254. 
)١٥( A/63/785-S/2009/158 و Corr.1. 
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اجلهــات املعنيــة املكلفــة بواليــات واجلهــات املعنيــة، و كــل منــهاةاملتحــدة، يف حــدود واليــ
 حيثمـا كـان ذلـك،املعنيـة املنظمـات اإلقليميـة وكذلكتحدة،ألمم امليف ا اخلاصةباإلجراءات

لمجتمـع املـدين، مبـا يف ذلـك املنظمـاتوإذ تـسلم مبـا ل ،مناسبا، واملنظمات احلكومية الدوليـة
 ،من دور قيم يف هذا الصدد ،غري احلكومية

تـــأثرت ألن حالـــة األطفــال يف أحنـــاء كــثرية مـــن العــاملوإذ يــساورها بـــالغ القلــق 
يـزال  الباألزمة املالية واالقتصادية العامليـة، وإذ تؤكـد مـن جديـد أن القـضاء علـى الفقـر سلبا

ــسياقهــهيــشكل أكــرب حتــد يواج ــاره تتجــاوز ال ــسلم بــأن آث  العــامل يف الوقــت احلاضــر، وإذ ت
 االقتصادي،واالجتماعي

تـزال  الألن حالـة األطفـال يف أحنـاء كـثرية مـن العـاملأيضا وإذ يساورها بالغ القلق 
فراحرجـة يف بيئـة تــزداد عوملـة، نتيجــة السـتمرار الفقـر وعــدم املـساواة االجتماعيــة وعـدم تــو

ــة، و ــشار األوبئ ــة وانت ــة واالقتــصادية املالئم  فــريوس نقــص املناعــةخباصــةالظــروف االجتماعي
ثواملالريا والسل، واألضرار البيئيـة والكـوار)اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب/البشرية

ع املـسلح واالحـتالل األجــنيب والتـشرد والعنـف واإلرهـاب واالعتـداء واالجتــاررتاالطبيعيـة والـ
باألطفال وبأعضائهم ومجيع أشكال االستغالل واالستغالل اجلنسي لألطفـال ألغـراض جتاريـة

بـدافع ممارسـة اجلـنس مـعوبغاء األطفال واستغالل األطفال يف إنتاج املواد اإلباحية والـسياحة
 واإلمهــال واألميــة واجلــوع والتعــصب والتمييــز والعنــصرية وكراهيــة األجانــب وعــدمألطفـالا

 اختــاذضرورةاملـساواة بــني اجلنـسني واإلعاقــة وعـدم كفايــة احلمايـة القانونيــة، واقتناعـا منــها بـ
 إجراءات وطنية ودولية عاجلة وفعالة،

 
 أوال

 تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني
 والـذكرى)١(اتفاقية حقوق الطفـلعتمادالذكرى السنوية العشرين البحتتفل - ١ 

وتغتـنم هـذه لالتفاقيـة،ا أساسشكل الذي )١٦(عالن حقوق الطفلإ  العتمادالسنوية اخلمسني
كفالـة أن  تنفيـذ االتفاقيـة علـى حنـو فعـال مـن أجـل إىلاألطـرافالفرصة لتدعو مجيـع الـدول

 ؛ واحلريات األساسيةحقوق اإلنسان جبميعلى حنو تام ع مجيع األطفاليتمتع
حتث الدول الـيتو ،٦٣/٢٤١ من قرارها٨ إىل١الفقرات تؤكد من جديد - ٢ 

 علـى القيـام بـذلك علـى سـبيل)٢(تفاقيـة وبروتوكوليهـا االختيـارينياالمل تصبح بعد أطرافا يف
 ة؛األولوية وعلى تنفيذها كامل

_______________

 ).١٤ - د (١٣٨٦انظر القرار )١٦(
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ــرضالــدول األطــرافبيــب - ٣  ــاىف وغ ــيت تتن ــات ال   ومقــصد ســحب التحفظ
ــاريني ــة أو بروتوكوليهــا االختي ــةو االتفاقي النظــر يف مراجعــة التحفظــات األخــرى بانتظــام بغي

 ؛)٣(سحبها وفقا إلعالن وبرنامج عمل فيينا
 الــدول األطــراف علــى أن تأخــذ يف اعتبارهــا علــى النحــو الواجــب،تــشجع - ٤ 

توكوليهـــا االختيـــاريني، توصـــيات جلنـــة حقـــوق الطفـــلوبرو لـــدى تنفيـــذ أحكـــام االتفاقيـــة
املعنـون)٢٠٠٩ (١٢  رقـمومالحظاا وتعليقاا العامة، ومنها، يف مجلة أمـور، التعليـق العـام

  ؛)١٧(“االستماع إليهحق الطفل يف”
التفاقيـة،الجنة من إجراءات لرصد تنفيذ الدول األطرافال مبا اختذتهترحب - ٥ 

اختذتــه اللجنــة مــن إجــراءات ملتابعــة مالحظاــا اخلتاميــة وتوصــياا،  مــاروتالحـظ مــع التقــدي
ــة يف ــة ومــشاركة اللجن ــات العمــل اإلقليمي ــى حلق ــصدد عل ــذا ال ــشدد بوجــه خــاص يف ه وت

 املبادرات املنفذة على الصعيد الوطين؛
مـــارس/ آذار٢٦املـــؤرخ ١٠/١٤ قـــرار جملـــس حقـــوق اإلنـــسان إىلتـــشري - ٦ 

 ؛)١٨(“افيذ اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني االختياريني امللحقني تن” املعنون ٢٠٠٩
 

 ثانيا
 تعزيز حقوق الطفل ومحايتها وعدم التمييز ضد األطفال

 
 عدم التمييز

الـدولب، ويـب٦٣/٢٤١ من قرارهـا١١ إىل٩ الفقراتتؤكد من جديد - ٧ 
االقتـصادية والـسياسية واالجتماعيــة املدنيـة والثقافيـة ون تكفـل متتـع األطفـال جبميـع احلقـوقأ

 دون متييز أيا كان نوعه؛
 

 التسجيل والعالقات األسرية والتبين أو غري ذلك من أشكال الرعاية البديلة
، وحتـث٦٣/٢٤١ مـن قرارهـا١٦ إىل١٢ الفقـراتتؤكد من جديد أيـضا - ٨ 

وجـب اتفاقيـة حقـوق مباالتزاما من أجل التقيد بمجيع الدول األطراف على تكثيف جهودها
يتعلق حبماية األطفال يف املسائل املتصلة بالتـسجيل والعالقـات األسـرية والتـبين  ما يف)١(الطفل

ختطــافاليف احلــاالت املتـصلة باتـشجع الـدول،غـري ذلـك مــن أشـكال الرعايـة البديلــة، و وأ
_______________

)١٧( CRC/C/GC/12. 
 ، الفــصل)A/64/53 (٥٣الوثــائق الرمسيـة للجمعيــة العامـة، الــدورة الرابعـة والــستون، امللحـق رقــم:انظـر )١٨(

 .، الفرع ألفالثاين
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لطفـل إىل عـودة ا أمـورا منـهاعلـى أن تيـسرأسـرهم، ألطفال من جانـب والـديهم أوالدويل ل
 ؛نقله أو احتجازهالبلد الذي أقام فيه مباشرة قبل

ومبـا )١٩(رعاية البديلة لألطفـاللالتوجيهية لبادئباالنتهاء من وضع امل رحبت - ٩ 
،)٢٠(٢٠٠٩يونيــه/ حزيــران١٧ املــؤرخ١١/٧مبوجــب قــراره ،جملــس حقــوق اإلنــسانقــرره

 ءات بشأا؛إىل اجلمعية العامة الختاذ إجرا هذه املبادئتقدميب
 

يفاحلـقاالقتصادي واالجتماعي لألطفـال والقـضاء علـى الفقـر واحلـق يف التعلـيم و الرفاه
 بدنية والعقلية واحلق يف الغذاءالتمتع بأعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة ال

 ٤٢ والفقـرات٦٣/٢٤١ من قرارهـا٢٦ إىل١٧ الفقراتتؤكد من جديد - ١٠ 
 بــشأن موضــوع٢٠٠٦ديــسمرب/ كــانون األول١٩املــؤرخ ٦١/١٤٦ مــن قرارهــا٥٢إىل

 كـــــانون٢٣ املـــــؤرخ٦٠/٢٣١ مـــــن قرارهـــــا٤٢ إىل٣٧األطفـــــال والفقـــــر والفقـــــرات
متالزمـة/ بشأن موضوع األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية٢٠٠٥ديسمرب/األول

 العمـلواتمـع الـدويلواملتضررين منه، ويب جبميـع الـدول)اإليدز( نقص املناعة املكتسب
رفاه الطفل، بوسائل منها تعزيز التعاون الدويل يف هذا اال وتنفيـذفيهاكفليبيئةعلى يئة

التمتــع بــأعلىاحلــق يفوالقــضاء علــى الفقــر واحلــق يف التعلــيمب فيمــا يتعلــقالتزاماــا الــسابقة
جلهـود املبذولـة ملعاجلـة حالـةمبـا يف ذلـك امستوى ميكن بلوغـه مـن الـصحة البدنيـة والعقليـة،

 انتقـال واحليلولـة دوندز أو املتضررين منـهاإلي/األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية
احلـق يف احلـصول للجميـع وواحلـق يف الغـذاءلطفل،إىل ا من األم نقص املناعة البشريةفريوس

 وامللبس؛  مستوى معيشي الئق، مبا يف ذلك املسكنعلى
 مبـا تـشكله األزمـة املاليـة واالقتـصادية العامليـة مـن أخطـار ـدد حتقيــقتـسلم - ١١ 

األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا فيهـا األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وهـي أزمـة تتـصل
يبأزمـات وحتـديات عامليـة متـشابكة ومتعـددة، كأزمـة الغـذاء واسـتمرار انعـدام األمـن الغــذائ

الـدول أن تقـوم، يف مواجهتـهاب، ويـب وتغـري املنـاخاقة والـسلع األساسـيةوتقلب أسعار الط
 ؛ حبقوقه كاملة متتع الطفليفيترتب عليهارأثيبالتصدي ألهذه األزمة،

 

_______________

 .، املرفق٦٤/١٤٢القرار )١٩(
، الفــصل(A/64/53) ٥٣الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الرابعــة والــستون، امللحــق رقــم:انظــر )٢٠(

 .األول
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 القضاء على العنف ضد األطفال
ــراتمــن جديــد تؤكــد - ١٢  ــرات٦٣/٢٤١ مــن قرارهــا٣٢  إىل٢٧الفق  والفق

بـشأن موضـوع ٢٠٠٧ديـسمرب/ كـانون األول١٨املؤرخ ٦٢/١٤١ من قرارها٦٢إىل ٤٧
ضـد األطفـال، وحتـثاملرتكبـةمجيع أشكال العنـفالقضاء على العنف ضد األطفال، وتدين

 ؛٦٣/٢٤١ ها من قرار٢٧  تنفيذ التدابري الواردة يف الفقرةمجيع الدول على
ــترحــب - ١٣  ــ لألمــني العــامة اخلاصــة بتعــيني املمثل ــة ب األطفــال،العنف ضــداملعني
، مبـا يف ذلـك الـدعماوتقـدمي الـدعم هلـ املمثلـة اخلاصـةالتعـاون مـععلىمجيع الدولتشجعو

قــرارالمبـا يكفـل أداء واليتــها علـى حنـو فعــال وبـصورة مـستقلة، علــى النحـو املـبني يف ،املـايل
 مـم املتحـدة بـشأناأل دراسـة الـواردة يفتوصـياتال، ويف العمل على مواصلة تنفيذ٦٢/١٤١

 ،القيـام بـذلكوتطلب إىل كيانات األمم املتحدة ووكاالـا ،)٢١(العنف املرتكب ضد األطفال
القيــامإىلاملنظمــات اإلقليميــة واتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك املنظمــات غــري احلكوميــةوتــدعو
وضـع اخلطـطو تشجيع وكفالة تويل البلدان زمام األمـورالسعي يف الوقت نفسه إىلو ،بذلك
ــة يف هــذا الــصدد،والــربا ــدول واملؤســسات املعنيــة تقــدمي التربعــات هلــذابويــبمج الوطني ال

  القطاع اخلاص إىل القيام بذلك؛دعوالغرض، وت
 

 ، مبن فيهم األطفال الذين يعيشون يف أوضاع بالغة الصعوبة ومحايتهاتعزيز حقوق األطفال
جبميـعيـب و،٦٣/٢٤١ من قرارها٤٢ إىل٣٤ الفقراتتؤكد من جديد - ١٤ 

أوضاع بالغـةألطفال الذين يعيشون يفكافة جلميع احقــوق اإلنسانيحتمتعزز والــدول أن
ا يف، مبـ واملـساعدة بـشكل خـاص تـوفر هلـم احلمايـة الـيتتـدابريالربامج والـتنفذبة، وأنوصعال

 الطوعيـة اإلعادةوكذلك احلصول على الرعاية الصحية والتعليم واخلدمات االجتماعية،ذلك
 ، كلمـا كـان ذلـك مناسـبا وعمليـا،مل مشلـهاأسـرهم واقتفـاء أثـرإىل الوطن وإعادة اإلدمـاج و

يف املقــامإيــالء االعتبـار أن تكفـل، و بــذويهميتعلــق باألطفـال غــري املـصحوبني  مـا يفوخباصـة
 ؛فضلىال  الطفلاحل ملصاألول

 
ثبــت خــرقهم لــه وأطفــاليأوقــانون العقوبــات إلــيهم مــة خــرقاألطفــال الــذين تنــسب

 ثبت خرقهم لهيقانون العقوبات أو إليهم مة خرقتنسبالذيناألشخاص
، ويـب٦٣/٢٤١ مـن قرارهـا٤٧ إىل٤٣ الفقـراتتؤكد من جديد أيضا - ١٥ 

قـانون العقوبـات إليهم مة خرقتنسباألطفال الذينجبميع الدول أن حتترم وحتمي حقوق
_______________

 .A/62/209  وA/61/299انظر )٢١(
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ــه، وكــذلكي أو ــت خــرقهم ل ــالثب ــذيناألشــخاص أطف ــسبال ــيهم مــة خــرقتن ــانون إل ق
 ثبت خرقهم له؛يالعقوبات أو

 
 ذلكمنع بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية والقضاء على

ــد - ١٦  ،٦٣/٢٤١ مـــن قرارهـــا٥٠ إىل٤٨الفقـــراتكـــذلك تؤكـــد مـــن جديـ
مجيع أشكال بيع األطفال، ألغـراض منـها نقـلويب جبميع الدول أن تعمل على منع وجترمي

أعــضاء األطفــال ــدف الــربح، واســترقاق األطفــال واالســتغالل اجلنــسي لألطفــال ألغــراض
ــال يفجتاريـــة ــتغالل األطفـ ــاء األطفـــال واسـ ــواد اإلباحيـــةوبغـ ــاو إنتـــاج املـ ــاة مرتكبيهـ مقاضـ

ــهم ــى،ومعاقبتـ ــضاء علـ ــدف القـ ــك ـ ــاتتلـ ــت، املمارسـ ــتخدام اإلنترنـ ــا مـــن واسـ وغريهـ
 أسـواق تـشجعءحتـول دون نـشو تكنولوجيات املعلومات واالتـصاالت لتلـك األغـراض، وأن

لطلـب علـى هـذه املمارسـات الـذي وأن تتخذ تدابري لوضع حـد ل،هذه املمارسات اإلجرامية
 تــدابري فعالــة ضــد جتــرميأن تتخــذ و، احتياجــات الــضحايا بفعاليــةأن تلــيب وكــذلكيعززهــا،

 لالستغالل؛ يقعون ضحايااألطفال الذين
بانعقــاد املــؤمتر العـاملي الثالــث ملكافحــة االسـتغالل اجلنــسي لألطفــال ترحـب - ١٧ 

نــوفمرب/تــشرين الثــاين ٢٨ إىل٢٥الفتــرة مــن يف الربازيــلواملــراهقني يف ريــو دي جــانريو،
نـسينع ووقف االسـتغالل اجل اختاذ إجراءات ملدعوة إىلالريو دي جانريو و، وبإعالن٢٠٠٨

 ؛لألطفال واملراهقني
التــدابري التــشريعية أو غريهــا مــنأن تقــوم بــسن وإنفــاذميــع الــدولجبيــب - ١٨ 

أصـحاب املـصلحة املعنـيني مـن أجـل منـع توزيـع الـصور اإلباحيـةالتدابري الالزمة بالتعاون مع
نألطفـال، وضـماعلـى ا اجلنـسياالعتـداءصـورعـرضلألطفال على اإلنترنت، مبـا يف ذلـك

 معــديها قاضــاةكفالـة م و مــن اإلبـالغ عــن هـذه املــواد وحــذفهاافيـة للــتمكنيوجـود آليــات و
 وجامعيها؛ وموزعيها

 
  املسلحالرتاع املتضررون مناألطفال

بـأقوى وتـدين،٦٣/٢٤١ ها من قرار٦٣ إىل٥١ الفقراتتؤكد من جديد - ١٩ 
 املتــضررين مــن الــرتاعفــالمجيــع االنتــهاكات والتجــاوزات الــيت ترتكــب ضــد األطالعبــارات

لـضالعة يفيف الـرتاع املـسلح امجيـع الـدول واألطـراف األخـرىاملسلح، وحتث يف هذا الصدد
 مــن ذلــك وغــرياغتــصامأو/هم و قتــل األطفــال وتــشويهيف وهمجتنيــد األطفــال واســتخدام

 مجيـع االنتـهاكات يف ارتكـابوكـذلك، بـشكل منطـيأشكال العنف اجلنـسي ضـد األطفـال
مبا يف ذلك القـانونمبا يتناىف مع القانون الدويل الساري،  األخرى ضد األطفال،لتجاوزاتاو
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، وحتـث مجيـع إلـاء تلـك املمارسـات وحمـددة زمنيـااإلنساين الدويل، على اختاذ تـدابري فعالـة
الدول ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، وغريها مـن املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة

 جلميـع االنتـهاكات والتجـاوزات الـيتبالغالهتماماالإيالء  مواصلةعلى ،واتمع املدين ملعنيةا
 هــذهضــحايا ، وحلمايــة ومــساعدة األطفــالترتكــب ضــد األطفــال يف حــاالت الــرتاع املــسلح

، وفقا ألحكام القانون اإلنساين الدويل، مبا يف ذلك اتفاقيات جنيـفاالنتهاكات والتجاوزات
 ؛)٢٢(الرابعة  إىلاألوىل

ــد - ٢٠  جلمعيــة العامــة الــذي تــضطلع بــه االــدور األساســي أيــضا تؤكــد مــن جدي
 تعزيــز ومحايـة حقـوق األطفــاليفجتمـاعي وجملــس حقـوق اإلنـسانوالـس االقتـصادي واال

 املتعـاظم الـذيوتالحـظ الـدور الـرتاع املـسلح،املتـضررون مـن، مبـن فـيهم األطفـالهمورفاه
 وتالحـظ أيـضاالـرتاع املـسلح،املتـضررين مـناألمن يف تأمني احلماية لألطفـاليقوم به جملس

ــاء الــسالم ــة بن ــها، يف اــاالت الــيت تعــزز يف إطــار و،األنــشطة الــيت تــضطلع ــا جلن ــعاليت  متت
 ؛مايه ورفاههم وتساهم فهم حبقوقاألطفال

 األمــن اخلطــوات املتخــذة فيمــا يتعلــق بقــرارات جملــستالحــظ مــع التقــدير - ٢١ 
ــؤرخ)٢٠٠٤ (١٥٣٩ ــسان٢٢املــــــ ــل/ نيــــــ املــــــــؤرخ)٢٠٠٥ (١٦١٢  و٢٠٠٤ أبريــــــ

،٢٠٠٩أغــسطس/ آب٤يف)٢٠٠٩ (١٨٨٢قــراراللــسااختــاذ و٢٠٠٥ يوليــه/متـوز ٢٦
املـسلحوالـرتاعاألطفـالاملتعلقـة بواجلهود اليت يبذهلا األمني العام لتنفيذ آلية الرصـد واإلبـالغ

األمـم املتحـدةيف املعنيـةاجلهـات الفاعلـةوركة احلكومـات الوطنيـة القرارات، مبشا لتلكوفقا
األمـني العـامإىلطلـبت، مبا يف ذلك على الصعيد القطـري، و والتعاون معهايف اتمع املدينو

وموضـوعيةدقيقـةجبمعها وإبالغهاآلية الرصد واإلبالغتقوم املعلومات اليت تكونضمان أن
ألمــمل ين تــابعنيمستــشارعمــلق منــها، وتــشجع يف هــذا الــصدد وميكــن التحقــ ــااوموثوقــ
يف عمليــات حفــظ الــسالم ، حــسب االقتــضاء، ونــشرهممحايــة األطفــاليف جمــالاملتحــدة

  السياسية وبعثات بناء السالم؛البعثاتو
 

  األطفالعمل
 بـشأن موضـوع٦٣/٢٤١ هـا من قرار٨٠ إىل٦٤ الفقراتتؤكد من جديد - ٢٢ 

 التزامهــا بالقـضاء التــدرجيي والفعــال علــىحتــولأن ميـع الــدولجب يــب، و)٢٣(عمـل األطفــال
_______________

 .٩٧٣ إىل٩٧٠، األرقام٧٥، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٢٢(
  االلتحــاق بالعمــلعريــف الــوارد يف اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة املتعلقــة باحلــد األدىن لــسنحــسب الت )٢٣(

أسـوأ أشـكال عمـل األطفـال لعـامبواتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة املتعلقـة)١٣٨االتفاقيـة رقـم (١٩٧٣لعام
 ).١٨٢االتفاقية رقم (١٩٩٩
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تعلــيم الطفــل أو أن يكــون ضــارايعــوقعمــل األطفــال الــذي حيتمــل أن يكــون خطــريا أو أن
 إىل إجـراءاتاالجتمـاعي بنموه البدين أو العقلي أو الروحي أو األخالقي أو بصحة الطفل أو

 أسوأ أشكال عمل األطفال؛ على الفور علىأن تقضي، وحمددة
 املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة األمـم منظمـةبتقريـر يط علما مع التقديرحت - ٢٣ 

 ضـرورة علـىيـشدد الذي“٢٠٠٩تقرير الرصد العاملي لعام:توفري التعليم للجميع”املعنون
أداةاعتبـار ذلـك وإبقائهم فيها، باملدارسإىل األطفالالجتذابوسيلة ك نوعية التعليمحتسني

 علـى حنـو تـامميـع الـدول أن تأخـذ يف االعتبـارويـب جب،يـه األطفـال والقـضاء علعمـلنعمل
“يف متنـاول اليـد  هـدف: عمـل األطفـالالقـضاء علـى” تقرير منظمـة العمـل الدوليـة املعنـون

ذلـه مـا تبيف ٢٠٠٦يف عـام العمل الـدويلكتب جملس إدارة مأيدها يتالوخطة العمل العاملية
 األطفال ورصد التقدم احملرز حنـو حتقيـق هـدفعملل  على الصعيد الوطين للتصديجهود من

 ؛٢٠١٦القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال حبلول عام
 

 ثالثا
 حق الطفل يف التعبري عن آرائه حبرية يف مجيع املسائل اليت متسه

 التعـبريحـقخلاصـةلطفل القـادر علـى تكـوين آرائـه ايكفل لأنبضرورة تقر - ٢٤ 
وفقـا  االعتبـار الواجـبتوىل آراء الطفلأنو،هعن تلك اآلراء حبرية يف مجيع املسائل اليت متس

 ؛)٢٤(“االستماع إليهحق الطفل يف” يف هذا القرار بعبارةنضجه، واملشار إليهو لسن الطفل
 دد احملـطـاراإل أن املبـدأ العـام للمـشاركة يـشكل جـزءا مـنتؤكد من جديـد - ٢٥ 

 ؛وإعماهلا )١( اتفاقية حقوق الطفلاليت تتضمنهالتفسري مجيع احلقوق األخرى
أن،االسـتماع إليـهمارسة الطفل حقه يفمب يتعلق  ما، يف على الدولبأن قرت - ٢٦ 

األسـرةمسؤوليات أفـراد أو، عند االقتضاء،ما وواجباهمامسؤوليات الوالدين وحقوقحتترم
األوصـياء  حسبما ينص عليه العـرف احمللـي، أو،م وواجباهم وحقوقلياتمع احملاملوسعة أو
التوجيــهلــهغريهــم مــن األشــخاص املــسؤولني قانونــا عــن الطفــل، يف أن يــوفروا أوالقــانونيني

  املتطورة؛هبطريقة تتفق مع سنه ونضجه وقدرات واإلرشاد املالئمني
ــد - ٢٧  ــتفــاقاال تؤكــد مــن جدي تعمــيملموعــدا ٢٠١٥  عــامعلــى حتديــددويلال

 التمتع الكامـل لألطفـاليف  والتعليمثر الفقرأل إدراكا منها والتعليم االبتدائي يف مجيع البلدان،
القـراءة، تـشدد علـى أن تعلـم ومدى ترابطهمـا وحبقهم يف املشاركة االستماع إليهمباحلق يف

_______________

ســتعماهلا يف هــذا القــرار إىل احلــق الــوارد يف حــسب ا“االســتماع إليــهحــق الطفــل يف”تــشري عبــارة )٢٤(
 . من اتفاقية حقوق الطفل١٢ من املادة١الفقرة
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مجيـع األطفـال  حبيـث يـشملوعيـة النيـداجل  التعليم االبتدائي ااين واإللزاميوتعميموالكتابة
وتشجع التعـاون الـدويل يف هـذا،االستماع إليه لتعزيز حق الطفل يفا أساسيا عنصريشكالن

 الصدد، مبا يف ذلك التعاون اإلقليمي، وكذلك التعاون بني بلدان اجلنوب؛
ــنظم خــارج امليف األنــشطةحبريــةألطفــالا بــأن مــشاركةتــسلم - ٢٨   نــاهجالــيت ت

الرياضـية علـى الـصعيدينو الثقافية والفنيـة والتروحييـة والترفيهيـة والبيئيـةكاألنشطة ة،الدراسي
 تطور قدرة األطفال على التعبري عن آرائهم؛أن ميكن،احمللي والوطين

 املؤسـسات التعليميـةبـهضطلعن أن تـبالدور الرئيسي الذي ميكـتسلم أيضا - ٢٩ 
 منظمـاتمن قبيلك خمتلف املؤسسات احمللية والوطنية،واملنظمات واملشاريع اتمعية، وكذل

علـى تشجع الدول،ويف هذا الصدد لألطفال،اهلادفةاألطفال، يف ضمان املشاركةوبرملانات
مـع األطفـال الالفعـضمان إضفاء الطابع املؤسسي على مشاركة األطفـال وتـشجيع التـشاور

 ونضجهم وقـدرامسنهمسهم، مبا يتفق ومجيع املسائل اليت مت بشأن هم وجهات نظرومراعاة
 ؛املتطورة

ــه القطــاع اخلــاص، مبــا يف ذلــكتــسلم كــذلك - ٣٠   بالــدور الــذي ميكــن أن يؤدي
 ، الـيت متـسهماملـسائل يفمعهـم الالفعـ والتـشاوراألطفـالتعزيز مـشاركةيف،وسائط اإلعالم

 ؛ االعتبار يف الطفل الفضلىاحلمص  الفاعلةهات هذه اجل أن تأخذ أمهيةؤكدوت
أصـحاببـأم عتـرافاال بـالرغم مـن األطفـال، ألنتعرب عن بـالغ قلقهـا - ٣١ 

  جبديـة قلمـا يستـشارون مجيـع املـسائل الـيت متـسهم، بـشأنحيق هلـم أن تـسمع آراؤهـمحقوق
هـذايزال يتعني إعمال الألنه من القيود والعقبات، وبسبب عدد ملسائل هذه ايف ويشاركون

 يف أجزاء كثرية من العامل؛امالإعماال كاحلق
ــام حبقــه يف أن تــسمع آراؤه بــأنتقــر - ٣٢  املــشاركةيف ومتتــع الطفــل علــى حنــو ت

ــب أن يتخــذ ــالغيتطل إىلوأن يــستمعوا،مالئمــا يراعــي الطفــل يف املقــام األول ان موقفــوالب
  الفردية؛هموجهات نظرو حقوقهموامترحيطفال واأل
 :قيام مبا يليالميع الدولجبيب - ٣٣ 
ــال الفرصــة )أ(  ــاح لألطف ــيهمضــمان أن تت ــسائل الــيتلالســتماع إل ــع امل  يف مجي

األنظمــةأو مواصــلة إنفــاذ/وعتمــاداعـن طريــقي ســبب مــن األســباب،ألمتـسهم دون متييــز
مبـا يف،، مـشاركة األطفـال يف مجيـع األطـرحـسب االقتـضاء ، وتـشجعكفـلاليت تترتيباتالو

 القـــوانني والـــيت تـــستند بقـــوة إىل،ة احملليـــامجمتمعـــيفويف املدرســـة وذلـــك داخـــل األســـرة
 ؛ فعاليتهامدىمن حيثتقييمها بصورة منتظمةجيري املؤسسية والتشريعاتو
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ألطفال، مبا يف ذلـك، باتعىن مناسبة إنشاء أو تعزيز هياكل حكوميةتعيني أو )ب( 
آليـات وضع و،طفالألون لاء مظامل مستقل وأمنلاطفاألقضايايكلفون بعند االقتضاء، وزراء

 وال ســيما وتنفيــذ الــسياسات العامــة،وضــعاألطفــال ومــشاركتهم يفتتــيح وتــشجع مــسامهة
 األهــداف والغايــات الوطنيــة املتعلقــة باألطفــال واملــراهقني،دف إىل حتقيــقالــسياسات الــيت ــ

 علـى حنـو واف ومنـهجيهم ومن أجلأفراد الفئات املهنية العاملة مع األطفالوضمان تدريب
 ؛يف جمال حقوق الطفل

 املتــصلةوطنيـةالعمـلالخطـطوضــعيف، حـسب االقتـضاء،إشـراك األطفـال )ج( 
 مهاوتـصمي،)٥(“ألطفـالل صـاحلعـامل”علـى النحـو املـبني يف الوثيقـة املعنونـة ،حبقوق الطفـل

 ؛ة يف هذه العملية بدور الطفل باعتباره صاحب مصلحة أساسياعترافا،ها وتقييمهاوتنفيذ
 احمللي والوطين لتمكني األطفـالالصعيدينوضع سياسات وآليات فعالة على )د( 

 املتــصلةيف عمليــات الرصــد واإلبــالغ هادفــةبــصورة مأمونــة و واملــشاركةإمســاع صــوممــن
 تفاقية؛االتنفيذب
اتاجلمعيـوتـسجيلتـشكيللتمكينـهم مـن واملـراهقنيألطفاللدعم الوفريت )هـ( 

، وفقـــا للقـــانوناألطفـــال واملراهقـــوناخلاصـــة ـــم وغريهـــا مـــن املبـــادرات الـــيت يقودهـــا
 ؛والدويل الوطين

ضـمان ختصيص املـوارد، وعندلاطفالتمويل الالزم ملشاركة األرصدضمان )و( 
 وتنفيـذهالاطفـة األمـشاركبتـسهيل املتعلقةالسياسات والربامجإضفاء الطابع املؤسسي على

 امال؛تنفيذا ك
متييـزودون  على قدم املـساواة املراهقات،، مبن فيهنمشاركة الفتياتضمان )ز( 

ــع الفتيـــانويف إطـــار الـــشراكة ــذ املراهقـــون،، مبـــن فـــيهممـ ــتراتيجيات وتنفيـ ــع االسـ يف وضـ
  والسالم؛عنفعدم استخدام ال واإلجراءات الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني والتنمية

عمليـات األمـم املتحـدةأنـشطة ويفبـصورة منهجيـةاركة األطفـال مـشدعم )ح( 
 ؛هادفةومحايتها وإسهامهم فيها بصورة مأمونة و بتعزيز حقوق الطفلاملتعلقة

دعـم مــشاركة األطفــال يف املبــادرات الراميــة إىل منــع ومواجهــة العنــف ضــد )ط( 
 العنف ضد األطفال؛ بملعنيةعمل املمثلة اخلاصة لألمني العام اجماالت منهااألطفال، يف

سياسـات شـاملة للوقايـة وتنفيذوضعمشاركة األطفال يفلدعماختاذ تدابري )ي( 
 ؛من تسلط األقران ومكافحته



A/RES/64/146

12

 حقهــم يف األطفــالول دون ممارســةة مجيــع األســباب اجلذريــة الــيت حتــمعاجلــ )ك( 
 األطفـال والوالـدين وأوليـاء وتوعية، بشأن املسائل اليت متسهماستشارميفو االستماع إليهم
ــاساألمــور وغريهــ ــة وعامــة الن ــة، حبقــوق الطفــلم مــن مقــدمي الرعاي ــة ب والتوعي ــاأمهي ومزاي

ــال يف ــها،تمــعامــشاركة األطف ــشراكات مــع اتمــع املــدين والقطــاع اخلــاصبطــرق من  ال
  األطفال؛يفووسائط اإلعالم، مع إيالء االهتمام لتأثريها

يم علــى أســاسبري املناســبة لــضمان اإلعمــال التــام للحــق يف التعلــاختــاذ التــدا )ل( 
ــهاجلميــع األطفــال،تكــافؤ الفــرص ــيم االبتــدائيبطــرق من اــاين تيــسري احلــصول علــى التعل

ه والوصـول ـا إىل أقـصى حـداإللزامـي املوجـه حنـو تنميـة شخـصية الطفـل ومواهبـه وقدراتـو
 ويف متــتعهم الكامــل بـــاحلق يفة املدنيــة لألطفــال املــشارك، اعترافــا بأمهيــة التعلــيم يفممكــن

  واملشاركة يف مجيع املسائل اليت متسهم؛االستماع إليهم
 وأوليـاءوالوالـدين العامـةوضع وتنفيذ سياسات وبـرامج لتـشجيع الـسلطات )م( 

األمور وغريهم من مقدمي الرعاية وغريهـم مـن البـالغني العـاملني مـع األطفـال أو مـن أجلـهم
 املعلومات والقدرة علـى االسـتماع وتبادلالثقةتوافرتقوم علىاتيةؤمأمونة ومبيئةيئةعلى

يف ذلـك الطوعيـة، مبـااملـستنرية واألطفالمشاركةة اليت تفضي إىل السليماتاإلرشاد تقدميو
 يف عمليات صنع القرار؛

ب الوالــدين مــن جانــالفعليــةاختــاذ مجيــع التــدابري املناســبة لتــشجيع املــشاركة )ن( 
يف إلـيهمحقهـم يف االسـتماعفرص لألطفال ملمارسـةيئة الواملهنيني والسلطات املختصة يف

 التـدريب علـىتـوفري بطـرق منـها، ـمصـلةوساط اليت هلـامية يف مجيع األ اليومإطار أنشطته
 املهارات الضرورية؛

لإلعــراب عــنر،إذا لــزم األمــ املراهقــات،مبــن فــيهن  الــدعم للفتيــات،وفريتــ )س( 
اجلنـساين تنمـيطتـدابري للقـضاء علـى الواختـاذ،آلرائهـن الواجـباالهتماميوىلولكي نآرائه

  إليهن؛االستماع الفتيات باحلق يفذي يقوض وحيد بشدة من متتعال
حــىت يــتمكن لطفــلاملراعيــة لجــراءاتاإل لألطفــال وممثلــيهمأن يتــاح ضــمان )ع( 

 أي انتـهاكاتإزاءفعالـةالنتـصافاال لتيـسري سـبلئل الالزمـةالوسـااألطفال من الوصول إىل
شورة، مــن خــالل إجــراءات مــستقلة لتقــدمي املــتفاقيــةاالي حــق مــن حقــوقهم الناشــئة عــنأل

ــة، وأن ــات العدال ــك آلي ــا يف ذل ــشكاوى، مب ــدمي ال ــدعوة وتق ــسمعوال ــات نظــرهمت  يفوجه
مبـاعنـدما متـس مـصاحلهم، أو بـاألمرعنـدما يكونـون معنـيني اإلجراءات القضائية أو اإلداريـة

 ؛يتفق مع القواعد اإلجرائية للقانون الوطين
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 إيـالء االعتبـار يف املقــام األول إليـه وفالـة احتـرام حـق الطفـل يف االســتماعك )ف( 
 نتعرضـوياملـشروع لألطفـال الـذين غـريالنقل اختاذ التدابري الالزمة ملنع لدىفضلىصاحله المل

  يتعرض آباؤهم أو أمهام أو األوصياء القـانونيون علـيهماألطفال الذينأو لالختفاء القسري
أسر أمهـام الـاليت هـن يف حكـم اخلاضـعات  أثناءألطفال الذين ولدوا اوألالختفاء القسري

  السارية؛وفقا لإلجراءات القانونية واالتفاقات الدوليةومعاقبة مرتكبيه، لالختفاء القسري،
مـنالـيت هـيطفال املتـضررين مـن الكـوارث الطبيعيـة والكـوارثتشجيع األ )ص( 

ــى ا املــراهقني،ســيما الصــنع اإلنــسان وحــاالت الطــوارئ املعقــدة، و ملــشاركة يف حتليــلعل
 األزمات وبعدها ويف العمليات االنتقاليـة، ومتكينـهم مـن ذلـكيف هم وآفاق مستقبلمأوضاعه

مـع متـسقةو املتطـورةم وقـدرام ونـضجهسنهممالئمـة لـ هذه املشاركةتكونأن مع ضمان
مـن التعـرضة األطفالالرعاية املناسبة حلماي بضرورة توفري ، واالعتراففضلىمصاحل الطفل ال

 ؛سبب هلم صدمة أو تلحق م الضرراليت حيتمل أن تللحاالت
موعـاتجمأو/ألطفـال الـذين ينتمـون إىل أقليـات ومتتـع ااختاذ تدابري لـضمان )ق( 

يف إلـيهم يف االسـتماعبـاحلق الشعوب األصـلية مبن فيهم األطفال املهاجرون وأطفال،ضعيفة
  العرقية؛م الثقافية أو هويامإطار قيمه

 مبـا،باحلق يف االستماع إلـيهم ذوي اإلعاقةاألطفالمتتعاختاذ تدابري لتسهيل )ر( 
التـشجيع علـى اسـتخدامهاا املتاحـة لـذلك أو وأشكاهلهاوطرقاالتصاليف ذلك توفري وسائل

 هلذا الغرض؛
 

 رابعا
 املتابعة

 :يلي  ماقررت - ٣٤ 
طلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا اخلامــسةأن ت )أ( 

 )١( الطفـل عن حقوق الطفل يتضمن معلومات عن حالـة اتفاقيـة حقـوق شامالا تقريرنيوالست
ــذا القـــرار ــز علـــى إعمـــالواملـــسائل الـــيت تناوهلـــا هـ ــع التركيـ ــة، مـ ــل يف مرحلـ  حقـــوق الطفـ

 ؛املبكرة الطفولة
أن املـسلحوالـرتاعألطفـالة با لألمني العام املعنيـة اخلاصةتطلب إىل املمثلأن )ب( 

يف  ـا تقدمي تقارير إىل اجلمعية العامة وجملـس حقـوق اإلنـسان عـن األنـشطة املـضطلعتواصل
 الـيت التقـدم احملـرز والتحـدياتنن زياراـا امليدانيـة وعـ معلومات عتتضمن إطار أداء واليتها

  املسلح؛الرتاعاألطفال وب ة املتعلققائمة يف خطة العمل زالت ما
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أنالعنف ضــد األطفــالبــ املعنيــة لألمــني العــامة اخلاصــةتطلــب إىل املمثلــأن )ج( 
يفاملـضطلع ـاتقارير سنوية إىل اجلمعيـة العامـة وجملـس حقـوق اإلنـسان عـن األنـشطةتقدم

 ؛واليتها إطار أداء
 مبــسألة بيــع األطفــال وبغــاء األطفــالة املعنيــة اخلاصــةطلــب إىل املقــررأن ت )د( 
ــةاســتغالل األطفــال يفو تقــارير إىل اجلمعيــة العامــة وجملــس حقــوققــدمتأناملــواد اإلباحي

 ؛اواليتهيف إطار أداءاإلنسان عن األنشطة املضطلع ا
ــسر تــدعوأن )ـه(  ــة ةئي ــر تقــدمي إىل الطفــل حقــوق جلن  أعمــال عــن شــفوي تقري

 بـني التواصـل لتعزيـز وسـيلةباعتبار ذلك والستني اخلامسة دورا يف العامة اجلمعية إىل اللجنة
  واللجنة؛ اجلمعية

واملنظمـات املتحدةاألممأن تدعو مجيع الدول األعضاء ومؤسسات منظومة )و( 
 تفاقية؛االالحتفال بالذكرى السنوية العشرين العتمادغري احلكومية واألفراد إىل ا

 املعنـون البند إطار يف والستني ةمسااخل دورا يف املسألة يف نظرها تواصلأن )ز( 
 الطفـل حبقـوق املتعلق القرار من الثالث اجلزء على أن يركز ،“ومحايتها الطفل حقوق تعزيز”

 .كرة تنفيذ حقوق الطفل يف مرحلة الطفولة املبعلى
 ٦٥اجللسة العامة

 ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول١٨
 


