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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

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

  يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا 

  * اعتمده جملس حقوق اإلنسانقرار    

    ١٦/١٢  
هنج مشويل إزاء محاية وتعزيز حقوق األطفـال الـذين          : وق الطفل حق

  أو يعيشون يف الشوارع/يعملون و
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 على أن اتفاقية حقوق الطفل تشكل معيار تعزيز حقوق الطفل ومحايتها،            إذ يشدد   
 اعتباره أمهية الربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا، وكذلك سائر صكوك حقوق           ويضع يف 
  اإلنسان،
 مجيع القرارات السابقة الصادرة بشأن حقوق الطفل عن جلنـة   وإذ يؤكد من جديد     

حقوق اإلنسان، وجملس حقوق اإلنسان، واجلمعية العامة، وآخرها قرار اجلمعيـة العامـة             
 ١٣/٢٠ وقرار جملس حقوق اإلنـسان  ٢٠١٠ديسمرب / األول كانون ٢١املؤرخ   ٦٥/١٩٧

  ،٢٠١٠مارس / آذار٢٦املؤرخ 
، مبا فيها األهـداف      األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً     وإذ يؤكد من جديد أيضاً      

 ٢٢ املؤرخ   ٦٥/١اإلمنائية لأللفية، ويشري إىل الوثيقة اخلتامية اليت ترد يف قرار اجلمعية العامة             
__________ 

س حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورته الـسادسة           سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جمل       *  
  .، الفصل األول(A/HRC/16/2)عشرة 
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، "متحدون لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    : الوفاء بالوعد " واملعنون   ٢٠١٠تمرب  سب/أيلول
  سيما أحكامها اليت تشري إىل األطفال،  ال

 أنه من الضروري متكني الناس الذين يعيشون يف فقـر           وإذ يؤكد من جديد كذلك      
، مـن تنظـيم   أو يعيشون يف الشوارع/األطفال الذين يعملون و  ن فيهم   والفئات الضعيفة، مب  

 أنفسهم واملشاركة يف مجيع جوانب احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،           
  .سيما يف التخطيط للسياسات اليت تؤثر عليهم ويف تنفيذها ال

 أنه من الضروري أن تتخذ الدول كافة التدابري املناسبة لضمان           وإذ يؤكد من جديد     
أو يعيشون يف الـشوارع، يف      /فيهم األطفال الذين يعملون و    املشاركة اهلادفة لألطفال، مبن     

مجيع املسائل والقرارات اليت تؤثر على حياهتم وذلك من خالل متكينهم مـن التعـبري عـن           
  آرائهم، وأن ُتوىل هذه اآلراء القيمة الالزمة وفقاً ألعمارهم ونضجهم،

 يتطلب ترعرعه يف بيئة     ناً ومتواز  مكتمالً  أن منو الطفل منواً    وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
ه لألشخاص املـسؤولني عـن      لطفل الفضلى جيب أن تكون املبدأ املوجِّ      اأسرية، وأن مصاحل    

تنشئته ومحايته، وأن قدرة األسر ومقدمي الرعاية على منح الطفل الرعاية وإحاطته ببيئة آمنة              
  ز،عزَّينبغي أن ُت
ـ    ١٩٩٩ إىل اتفاقية عام     وإذ يشري     أشـكال عمـل األطفـال       أو املتعلقة حبظر أس

 املتعلقة باحلـد األدىن     ١٩٧٣، واتفاقية عام    )١٨٢رقم  (واإلجراءات الفورية للقضاء عليها     
، املربمتني يف إطار منظمة العمل الدولية، ويرحب بالتزام الدول          )١٣٨رقم  (لسن االستخدام   

ف القضاء علـى    بتسريع إجراءاهتا الرامية إىل مكافحة عمل األطفال، مبا يف ذلك تأكيد هد           
  ،٢٠١٦ أشكال عمل األطفال حبلول عام أأسو

 املشترك بني املقرر اخلاص املعين مبسألة بيـع األطفـال وبغـاء             بالعمل وإذ يرحب   
األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية مبسألة العنف             

شورة والشكاوى واإلبالغ اليت ميكن لألطفال اللجوء       مل ا ضد األطفال، املتعلق بفعالية آليات    
إليها بصورة مأمونة لإلبالغ عن حاالت العنف، مبا يف ذلك العنف واالستغالل اجلنـسيان،              

  ،)١(ومبدى مراعاة هذه اآلليات للطفل
، )٢( املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاع املسلح   بعمل وإذ يرحب أيضاً    

، واملقرر اخلاص املعين مبسألة     )٣(لة اخلاصة لألمني العام املعنية مبسألة العنف ضد األطفال        واملمث
   وحييط علماً بتقاريرهم،،)٤(بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

__________ 

 .A/HRC/16/56الوثيقة  )١(

 .A/HRC/15/58الوثيقة  )٢(

 .A/HRC/16/54الوثيقة  )٣(

 .A/HRC/16/57الوثيقة  )٤(
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   بعمل جلنة حقوق الطفل،وإذ يرحب كذلك  
ويل إزاء محاية وتعزيـز حقـوق       هنج مش "اء بشأن موضوع     باحلوار البنّ  وإذ يرحب   

، الذي أُجري مبناسبة انعقاد اجتماع اليوم       "أو يعيشون يف الشوارع   /األطفال الذين يعملون و   
، ومبا أعربت عنه الـدول      ٢٠١١مارس  / آذار ٩الكامل السنوي املخصص حلقوق الطفل يف       

   املناسبة من التزام بتنفيذ االتفاقية، تلكجمدداً يف 
 من أن حالة األطفال يف العديد من أجزاء العامل تظل حرجة             القلق وإذ يساوره بالغ    

   باألزمة املالية واالقتصادية العاملية،وتتأثر سلبياً
أو يعيشون يف   / إزاء حالة الفتيات والفتيان الذين يعملون و        القلق شديدوإذ يساوره     

   حبقوقهم وعلى منائهم،امالً كالشوارع يف أحناء العامل وإزاء تأثري هذا الوضع على متتعهم متتعاً
 بأن منع حدوث بعض أوجه هذه الظاهرة وإجياد حل هلا ميكن أن ُيَيسَّر يف    وإذ يسلم   

  سياق التنمية االقتصادية واالجتماعية،
يف  الدول واجملتمع الدويل هتيئة بيئة تضمن رفاه الطفل، مبا           علىأن  ب  أيضاً وإذ يسلم   

  ،جملال تعزيز التعاون الدويل يف هذا اذلك
أو يعملـون يف    / إزاء ما يتعرض األطفال الذين يعيشون و        القلق شديدوإذ يساوره     

متييز ووصم متعدَِّدي األوجه بسبب عوامل كالعرق أو اللون أو نوع اجلنس أو              الشوارع من 
اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غري السياسي أو األصل القومي أو االثين أو االجتماعي                

  ة أو اإلعاقة أو املولد أو صفة املهاجر أو غريها من الصفات،أو الثرو
أو يعيـشون يف    / إزاء تعرض األطفال الذين يعملون و       القلق أيضاً  شديدوإذ يساوره     

الشوارع، ومن ضمنهم املراهقات، للعنف واالستغالل اجلنسي، ولإلصابة بفـريوس نقـص            
مة، ولتعاطي املخدرات واحلمل املبكر،     املناعة البشرية وغري ذلك من املشاكل الصحية اجلسي       

  وإزاء حالة األطفال املولودين يف الشوارع،
 شكل خطري من أشكال االستغالل والعنف وجرميـة يف          أن بغاء األطفال  وإذ يدرك     

حق املستضعفني، على الدول األطراف أن حتظرها وتتصدى هلا وفقاً للربوتوكول االختياري            
املتعلق ببيع األطفال، وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد         امللحق باتفاقية حقوق الطفل     

  اإلباحية، ويكرر أمهية ضمان الدول حلماية األطفال منها،
أو يعيشون  /ظاهرة األطفال الذين يعملون و    ل األسباب املختلفة    وإذ يضع يف اعتباره     

يف ذلك اهلجـرة مـن      يف الشوارع وأسباب هتميش هؤالء األطفال، مثل الفقر واهلجرة، مبا           
يف املرتل أو يف مؤسـسات       واإلمهال   واإليذاءالريف إىل احلضر، واالجتار بالبشر، والعنف،       

الرعاية، وتشتت األسر، وعدم احلصول على اخلدمات األساسية، مبا يف ذلك التعليم اجملاين،             
مـشاكل  اإليدز والتخلي عن األطفال، وتعاطي املخدرات، و      /وفريوس نقص املناعة البشرية   
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 مـا   الصحة العقلية، والتعصب، والتمييز، والرتاعات املسلحة، والتشرد، وهي مشاكل كثرياً         
   االقتصادية وغريها، -تتفاقم ويزداد حلها استعصاء جراء الصعوبات االجتماعية 

يف  و  مصنفة ومنهجية دقيقة وموثوقة أكثر     لنقص احلاصل يف جتميع بيانات    بايقر  وإذ    
أو يعملـون يف الـشوارع،      /فال، مبن فيهم األطفال الذين يعيـشون و       األطيف جمال   البحث  

  بحث،هذا البيانات و هذه الوباستصواب وجود
 ٥/٢لس و اجمل بشأن بناء مؤسسات     ٥/١  حقوق اإلنسان   إىل قراري جملس   وإذ يشري   

لس، املـؤرخني   اجملاليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة ب     املكلفني بو بشأن مدونة قواعد سلوك     
أن على صاحب الوالية أن يضطلع مبهامه وفقاً هلـذين          ويشدد  ،  ٢٠٠٧يونيه  /زيران ح ١٨

  القرارين ومرفقاهتما،
 اليت تطال حقوق األطفال الذين يعيشون واالعتداءات االنتهاكات يدين بشدة  -١  

أو يعملون يف الشوارع، مبا يف ذلك التمييز والوصم وانعدام فرص احلصول على اخلـدمات               /و
 اليت تشمل التعليم والرعاية الصحية األساسية، وكذلك مجيـع أشـكال العنـف              األساسية،

، مثل االستغالل والعنـف القـائم       املقَصِّرةاالعتداء أو إساءة املعاملة أو اإلمهال أو املعاملة          أو
نوع اجلنس واالجتار والتسول القسري واألعمال اخلطرة والتجنيد القسري مـن جانـب              على

  القسري والقتل خارج نطاق القضاء؛حاالت االختفاء وجلماعات املسلحة، القوات املسلحة وا
 الدول على ضمان توخي هنج مشويل ومراع حلقوق الطفل واجلوانب           حيث  -٢  

أو يعيشون يف الشوارع، وذلـك يف       /اجلنسانية يف التصدي لظاهرة األطفال الذين يعملون و       
 رن بوضع أهداف واقعية وحمـددة زمنيـاً       سياق استراتيجيات حملية شاملة حلماية الطفل، تقت      
 وضع ترتيبات لرصد اإلجـراءات      يف ذلك وختصيص موارد مالية وبشرية كافية لتنفيذها، مبا        

  املتخذة واستعراضها بانتظام؛
 الدول إىل أن تويل اهتمامها على سبيل األولوية ملسألة منع حـدوث             يدعو  -٣  

لشوارع، عن طريق معاجلة أسباهبا املتنوعـة       أو يعيشون يف ا   /ظاهرة األطفال الذين يعملون و    
  : تشمل ما يلي ومتكينيةمن خالل استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وتعليمية

 من خالل إجراءات تسجيل     ضمان تسجيل مجيع األطفال بعد والدهتم فوراً        )أ(  
 عامة وحرة وميسرة وبسيطة وسريعة وفعالة، وإذكاء الوعي بأمهية تسجيل املواليـد علـى             

ن األطفـال   الصعيد الوطين واإلقليمي واحمللي، وتيسري التسجيل املتأخر للوالدة، وضمان متكّ         
احلصول على يف غري املسجلني من االستفادة دون متييز من الرعاية الصحية واحلماية والتعليم و     

  مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي واخلدمات األساسية؛
ة على مجيع املستويات من أجل القضاء على الفقر مبـا           تعزيز اجلهود املبذول    )ب(  

يساعد يف ضمان إعمال حق مجيع األطفال وأفراد أسرهم يف التمتع بأعلى مـستوى مـن                
  الصحة ميكن بلوغه ويف التمتع مبستوى معيشي الئق؛
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ضمان متتعهم الكامل حبقهم يف التعليم على أساس تكافؤ الفرص وعـدم              )ج(  
 باجملان جلميع األطفال، وضمان حصول مجيـع         ومتاحاً م االبتدائي إلزامياً  التمييز جبعل التعلي  

 للعموم ويف متنـاول      عن جعل التعليم الثانوي متاحاً     األطفال على تعليم جيد النوعية، فضالً     
 مبجانية التعليم وضمان املواظبة علـى الدراسـة،         اجلميع، ال سيما عن طريق األخذ تدرجيياً      

تيات وأطفال األسر ذات الدخل املنخفض واألطفال الذين يعيـشون          وخباصة فيما يتعلق بف   
املواظبة على  ب، عند االقتضاء، تنفيذ حوافز ذات صلة        يف ذلك أو يعملون يف الشوارع، مبا      /و

  الدراسة يف سياق السياسات االجتماعية؛
طفل يف احلماية واحلصول على اخلدمات عن طريـق إنـشاء           صون حق ال    )د(  

  آليات فعالة وميسرة للمشورة والشكاوى واإلبالغ تكون مراعية للطفل؛
تدعيم قدرات األسر ومقدمي الرعاية ومساعدهتما، مبا يف ذلك فيما يتعلق             )ه(  

 الرعاية لألطفال   ، لتمكينهما من تقدمي    وباألبوة واألمومة اخلاليتني من التجاوزات     بنماء الطفل 
  يف بيئة مأمونة؛

  : الدول على ما يليحيث  -٤  
أن تعتمد وتعزز وتنفذ تدابري تشريعية وغريها، واستراتيجيات مشتركة بني            )أ(  

القطاعات، وخطط عمل ترمي، على سبيل األولوية، إىل القضاء على مجيع أشكال العنـف              
 إلفـالت   يشون يف الشوارع، وتضع حداً    أو يع /والتمييز اليت تطال األطفال الذين يعملون و      

 من العقاب، على حنو يشمل اجلميع، ولتجرمي األطفال          واالعتداءات مرتكيب هذه االنتهاكات  
  أو يعملون يف الشوارع؛/الذين يعيشون و

أو يعيـشون يف    /الـذين يعملـون و    الضالعني يف بيع األطفال     أن تعرض     )ب(  
يف هذا  ال استغالهلم على القضاء وأن ترتل هبم        االجتار هبم ويف أي شكل من أشك      الشوارع و 

تضمن محاية األطفال ضحايا هذه املمارسـات       أن  الصدد عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة، و     
  ومساعدهتم ودعمهم؛

أن تتخذ التدابري املناسبة حلماية األطفال املتأثرين بالنـزاعات املـسلحة،            )ج(  
ن أجل تقليص احتمال أن يلجأ هؤالء األطفال        واضعة يف اعتبارها مصاحل الطفل الفضلى، م      

  أو العيش يف الشوارع؛/إىل العمل و
 تقر بأن من مصلحة الطفل الفضلى أن تتعامل السلطات احلكومية املعنية            أن  )د(  

مع السلوكيات املتبعة من أجل البقاء على قيد احلياة، مثل التسول والتسكع والتشرد والتغيب              
ها من األعمال، باعتبارها قضايا ذات صـلة حبمايـة الطفـل،            عن املدرسة واهلروب وغري   

السلوكيات عقبة حتول   ذه  القوانني املتعلقة هب  ال تشكل   تضمن، وفقاً ألنظمتها القانونية، أ     وأن
  دعِمهم ومحايتهم؛دون أو يعيشون يف الشوارع و/دون مساعدِة األطفال الذين يعملون و
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تطّبـق  و يعيشون يف الشوارع ممـن       أ/ألطفال الذين يعملون و   لأن تضمن     )ه(  
 بصورة فعالة من نظم العدالة املراعية للطفل، واالسـتفادة          إجراءات قضائية االستفادةَ  عليهم  

تاح هلم املشاركة بصورة فعلية     ت يف هذه اإلجراءات، وأن      حيثما كانوا طرفاً   من متثيل قانوين  
  يف هذه اإلجراءات واالطالع على حقوقهم بأسلوب يفهمونه؛

 مجيع التدخالت املوجهة لألطفال الذين يعملـون        تكون أن   تعمل على أن    )و(  
، وفقاً ألعمارهم ونـضجهم،     وآلرائهمصاحلهم الفضلى   مراعيةً مل أو يعيشون يف الشوارع     /و

   للحيلولة دون وقوع مزيد من اإليذاء؛ كافياًوأن يضطلع هبا مهنيون مدربون تدريباً
 ملعاجلة مسألة تعرض األطفال الذين يعملون        الدول على اختاذ تدابري    يشجع  -٥  

محالت توعية حبالة   تنظيم  أو يعيشون يف الشوارع للوصم والتمييز، مبا يف ذلك من خالل            /و
  ؛بظروفهمهؤالء األطفال والتعريف 

أو يعيشون يف   / أن يتمتع األطفال الذين يعملون و      احلرص على الدول  يناشد    -٦  
تاح هلـم دون متييـز      ت وأن   ، وعلى قدم املساواة    كامالً عاًمتت الشوارع جبميع حقوق اإلنسان   

االستفادة من الرعاية الصحية والتعليم واحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف            
   عن اخلدمات االجتماعية وغريها من اخلدمات األساسية األخرى؛الصحي، فضالً

ـ         أيضاً يناشد  -٧   أو /ذين يعملـون و    الدول أن تعاجل أوجه تعرض األطفال ال
إلصابة بفـريوس نقـص املناعـة       ليعيشون يف الشوارع ملخاطر صحية متعددة، مبا يف ذلك          

البشرية، من خالل احلماية االجتماعية وخدمات الرعاية الصحية األساسية، وهو ما من شأنه             
أن يسهم يف بناء عالقات ثقة مع هؤالء األطفال ويضمن حصوهلم على معلومـات بـشأن                

ات احملفوفة باملخاطر ومدهم باملشورة املتعلقة باملخاطر الصحية، مبا فيهـا اإلصـابة        السلوكي
وتقدمي ذه املخاطر   بفريوس نقص املناعة البشرية، وإتاحة إجراء االختبارات الالزمة املتعلقة هب         

  احلماية املناسبة منها؛
  الدول إىل ضمان إتاحة ما هو مناسب من رعاية ومحاية لألطفـال            يدعو  -٨  

أو يعيشون يف الشوارع بدون أي اتصال بالوالدين أو إشراف منهما، مبا يف             /الذين يعملون و  
ذلك عن طريق اختاذ تدابري لدعم إعادة دجمهم يف أسرهم بصورة مستمرة، ومن خالل تناول               
كل حالة على حدة عند تعذر إعادة اإلدماج يف األسرة أو عندما يكون ذلك غري مناسـب،            

  عاية بديلة مناسبة ختدم مصاحل الطفل الفضلى؛من أجل إتاحة ر
  الدول على أن تطور وتعزز وتنفذ، حسبما يقتضيه احلال، نظمـاً           يشجع  -٩  

 ورصدها وتقييمها، مبا يف ذلك فيما يتعلـق  األطفالوطنية جلمع بيانات وطنية مفصلة بشأن   
  أو يعيشون يف الشوارع؛/باألطفال الذين يعملون و

تعزز االلتزام والتعاون واملساعدة املتبادلة على الـصعيد  أن ول  مجيع الد يناشد  -١٠  
أو يعيشون يف الشوارع وحلماية هـؤالء       /الدويل ملنع حدوث ظاهرة األطفال الذين يعملون و       



A/HRC/RES/16/12 

7 GE.11-12690 

 تقاسـم   يف ذلك األطفال، مبا يف ذلك محايتهم من مجيع أشكال العنف، ولتحسني حالتهم، مبا             
  جليدة والبحوث والسياسات والرصد وبناء القدرات؛املعلومات فيما يتعلق باملمارسات ا

 الدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل على أن تضع يف اعتبارهـا      يشّجع  -١١  
هذا املوضوع عند إعداد تقاريرها املوجهة إىل جلنة حقوق الطفل، وأن تنظر يف طلب املشورة      

 حتسني حالة األطفال الذين يعيشون      واملساعدة يف اجملال التقين يف سياق املبادرات الرامية إىل        
   من االتفاقية؛٤٥أو يعملون يف الشوارع، وفقاً للمادة /و

 ويدعومجيع الدول ويطلب إىل هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املعنية    يناشد    -١٢  
املنظمات اإلقليمية والقطاع اخلاص ومنظمات أرباب العمل والعمال واجملتمع املدين، مبـا يف             

ـ عجمن أجل الت  ظمات اليت يقودها األطفال وأي هيئات فاعلة أخرى،         ذلك املن  ل باختـاذ   ي
 أشكاله، مبا يتماشى مع االلتزامات      أاإلجراءات الالزمة ملكافحة عمل األطفال، وخباصة أسو      

  الدولية وااللتزامات املعلنة؛
 مجيع الدول ويطلب إىل كيانات األمم املتحـدة ووكاالهتـا            أيضاً يناشد  -١٣  

ظمات اإلقليمية واجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، أن تتعاون مع املمثلة             واملن
اخلاصة لألمني العام املعنية مبسألة العنف ضد األطفال يف زيادة تعزيز تنفيذ توصيات دراسـة               

 مبا فيـه  ، ويشجع الدول على أن تقدم دعمها        )٥(األمم املتحدة املتعلقة بالعنف ضد األطفال     
الدعم املايل لكي متكّن املمثلة اخلاصة من أداء واليتها بصورة فعالة ومستقلة، علـى النحـو             

، ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٢/١٤١املنصوص عليه يف قرار اجلمعية العامة       
مع تعزيز وضمان اتباع هنج يقوم على املشاركة القطرية الفعلية وعلى خطط وبرامج وطنيـة         

الدول واملؤسسات املعنية ويطلب إىل القطاع اخلاص تقدمي تربعـات    ويناشد  ،  يف هذا الصدد  
  هلذا الغرض؛

 مجيع الدول اليت مل تنضم بعد إىل اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني            حيث  -١٤  
  االختياريني امللحقني هبا على أن تفعل ذلك على سبيل األولوية؛

ظات اليت تتعارض مع هدف      مجيع الدول األطراف على سحب التحف      حيث  -١٥  
   أو الربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا؛ حقوق الطفلوغرض اتفاقية

 املتعلقة حبظر ١٩٩٩ مجيع الدول اليت مل تصدق بعد على اتفاقية عام حيث  - ١٦  
، واتفاقيـة   )١٨٢رقـم   ( أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها         أأسو
، املربمتني يف إطار منظمـة      )١٣٨رقم  (حلد األدىن لسن االستخدام      املتعلقة با  ١٩٧٣  عام

  العمل الدولية، أن تنظر يف القيام بذلك على سبيل األولوية؛

__________ 

 .A/61/299انظر الوثيقة  )٥(
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 إىل املفوضة السامية إعداد موجز الجتماع اليوم الكامل املخـصص           يطلب  -١٧  
 ،٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٢٩ من قرار اجمللس     ٧حلقوق الطفل يف إطار متابعة الفقرة       

  وذلك قبل انعقاد الدورة السابعة عشرة للمجلس؛
فوضية السامية إىل إجراء دراسة تتنـاول التحـديات والـدروس           امل يدعو  -١٨  

املستفادة وأفضل املمارسات ذات الصلة باتباع هنج مشويل مراع حلقوق الطفـل واجلوانـب      
يف أو يعيشون يف الشوارع، مبـا       /اجلنسانية يف محاية وتعزيز حقوق األطفال الذين يعملون و        

 املتعلقـة بالوصـول إىل آليـات     والتجارَباملصنفة املمارسات املتبعة يف مجع البيانات      ذلك
املشورة والشكاوى واإلبالغ املراعية للطفل يف سياق محاية حقوق األطفال الذين يعيـشون             

ملعنيني، مبا يف ذلك    أو يعملون يف الشوارع، وذلك بالتعاون الوثيق مع أصحاب املصلحة ا          /و
الدول ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وغريها من هيئات ووكاالت األمم املتحدة، واملمثلـة             
اخلاصة لألمني العام املعنية مبسألة العنف ضد األطفال، واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنيـة              

ل وبغاء األطفال واسـتغالل  باألطفال والرتاع املسلح، واملقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفا 
واليات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة،        املكلفني ب األطفال يف املواد اإلباحية، وغريهم من       

واملنظمات اإلقليمية، واجملتمع املدين، ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية، واألطفال أنفسهم،     
   التاسعة عشرة؛ويدعو املفوضية إىل أن تقدم الدراسة إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته

 مواصلة النظر يف مسألة حقوق الطفل وفق برنامج عمله وقرار جملس            يقرر  -١٩  
 هلـذا   ، والتركيز يف اجتماع اليوم الكامل الذي سيخصصه مستقبالً        ٧/٢٩حقوق اإلنسان   

  املوضوع على مسألة األطفال وإقامة العدل؛
 األطفـال وبغـاء      بعمل وإسهامات املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع       يرحب  -٢٠  

األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، ويقرر أن ميدد واليته لفترة ثالث سـنوات،              
  .٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ املؤرخ ٧/١٣وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان 

  ٤٦اجللسة 
  ٢٠١١مارس / آذار٢٤

  .]مد بدون تصويتاعُت[

        


