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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة التاسعة عشرة

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

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

، *، أوروغـواي، أوكرانيـا  *، أملانيـا *، إكوادور، ألبانيـا  *، إسبانيا، إستونيا  *جنتنيراأل    
    ، *، بلجيكـا، بلغاريـا    *، الربتغـال  *، الربازيل *، إيطاليا، باراغواي  *، آيسلندا *آيرلندا

جلمهوريـة  ، اجلمهوريـة التـشيكية، ا     *، بولندا، بريو، اجلبل األسود    *البوسنة واهلرسك 
، رومانيـا،   *، الدامنرك *، جورجيا *، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة    *الدومينيكية

، *، فرنـسا  *، شـيلي، صـربيا    *، السويد *، سلوفينيا *، سلوفاكيا *سانت كيتس ونيفس  
، ، كوبـا، كوسـتاريكا    *، كرواتيـا  *قربص،  *، فنلندا *) البوليفارية -مجهورية  (فرتويال  
، املكسيك، ملديف، اململكة املتحـدة      *، مالطة *، ليتوانيا *، لكسمربغ *، التفيا *كولومبيا

، *، هنغاريا، هولندا *، هندوراس *، النمسا، نيكاراغوا  *لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية   
   مشروع قرار:*اليونان

    ١٩.../  
  حقوق الطفل    

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
     عيـار تعزيـز حقـوق الطفـل         على أن اتفاقية حقوق الطفل تـشكل م        إذ يشدد   

ومحايتها، ويضع يف اعتباره أمهية الربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا، وكـذلك سـائر              
  صكوك حقوق اإلنسان،

__________ 
  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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 مجيع القرارات السابقة الصادرة بشأن حقوق الطفل عن جلنـة   من جديد وإذ يؤكد     
ا قرارات جملس حقـوق     حقوق اإلنسان، وجملس حقوق اإلنسان، واجلمعية العامة، وآخره       

، ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦ املؤرخ   ١٠/١٤ و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٢٩اإلنسان  
، وقرار ٢٠١١مارس / آذار٢٤ املؤرخ ١٦/١٢، و ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦ املؤرخ   ١٣/٢٠و

  ،٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦٦/١٤١اجلمعية 
وعن متابعة الدورة    )١(قية حقوق الطفل   عن حالة اتفا    العام  بتقارير األمني  وإذ يرّحب   

  ،)٣( وعن الطفلة)٢(االستثنائية للجمعية العامة املعنية بالطفل
 بتقرير املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية مبـسألة العنـف ضـد             أيضاً وإذ يرحب   
بتقريـري   و )٥(، وبتقرير املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاع املسلّح         )٤(األطفال

  ،)٦(املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء واملواد اإلباحية
 بدراسة مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان بـشأن           كذلك وإذ يرّحب   

التحديات والدروس املستفادة وأفضل املمارسات وفق هنج كُلّي قائم على حقوق اإلنـسان             
  ،)٧(أو يعيشون يف الشوارع/ية وتعزيز حقوق األطفال الذين يعملون وونوع اجلنس حلما

 اعتماد اجلمعية العامة الربوتوكول االختياري الثالث التفاقية        مع التقدير  وإذ يالحظ   
 / شـباط  ٢٨، وحفل التوقيع الذي ُنظـم يف        )٨(حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات     

  دولة على الربوتوكول االختياري، ٢٠ والذي وقعت خالله ٢٠١٢ فرباير
 مبسامهة احملكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق بوضع حـّد إلفـالت مـن              وإذ يعترف   

العرقيـة واجلـرائم ضـد      يرتكبون أخطر اجلرائم حبق األطفال من العقاب، مبا فيها اإلبادة           
رائم وإذ يقـّر  اإلنسانية وجرائم احلرب، وإذ يهيب بالدول أال متنح أي عفو عام عن تلك اجل        

مبسامهة احملاكم اجلنائية الدولية واحملاكم اخلاصة يف وضع حّد إلفالت من يرتكبـون أخطـر       
  اجلرائم حبق األطفال مبا فيها اإلبادة العرقية واجلرائم ضّد اإلنسانية وجرائم احلرب،

 بالعمل الذي قامت به جلنة حقوق الطفل، وإذ حييط علمـاً باهتمـام              وإذ يرحب   
  ،)٢٠١١(١٣و) ٢٠٠٩(١٢ و١١و) ٢٠٠٧(١٠هتا العامة رقم بتعليقا

__________ 
 .A/66/230 الوثيقة )١(
 .A/66/258الوثيقة  )٢(
 .A/66/257الوثيقة  )٣(
 .A/HRC/19/64الوثيقة  )٤(
 .A/66/256الوثيقة  )٥(
 .A/HRC/19/63 وA/66/228الوثيقتان  )٦(
 .A/HRC/19/35الوثيقة  )٧(
 .٦٦/١٣قرار اجلمعية العامة  )٨(
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 مبا قام به املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلـس            أيضاً ذ يرّحب إو  
حقوق اإلنسان ذات الصلة حبقوق الطفل من أعمال ومنها تقارير املقرر اخلاص املعين باحلق              

، )١٠(سيما النـساء واألطفـال     األشخاص، ال  اخلاصة املعنية باالجتار ب    ة واملقرر )٩(يف التعليم 
  ،)١١( اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة، مبا يف ذلك أسبابه وعواقبهةواملقرر

 من أن حالة األطفال يف العديد من أحناء العامل تظلّ حرجة،            بالغ القلق  وإذ يساوره   
  عاجلة وفعالة،وإذ يعرب عن اقتناعه بأن الوضع يستلزم اختاذ إجراءات وطنية ودولية 

 أن بإمكان الصكوك اإلقليمية أن ُتسهم يف تعزيز قواعد اتفاقية           يضع يف اعتباره  وإذ    
  حقوق الطفل،

 مليون طفل دون اخلامسة كل      ٧,٦ حيال وفاة ما يزيد على       بالغ القلق  وإذ يساوره   
إىل مرّدها انعدام فرص الوصـول      وعام وأن معظمهم ُيتوفون ألسباب ميكن توقّيها وعالجها         

اخلدمات والتدخالت، مبا يف ذلك فرصة االستفادة من خدمات مولّدين مؤهلني واسـتفادة             
األطفال حديثي الوالدة من الرعاية الفورية، ومرّدها أيضاً عناصر حمددة للصحة منها تـوافر              

ـ              ون املياه النظيفة والنقية، والتغذية املأمونة الكافية، وإذ يساوره القلق ألن األطفال الذي ينتم
  إىل أفقر الشرائح السكانية وأكثرها هتميشاً هم أكثر من يتوفون،

 على أمهية األسرة بوصفها اللبنة األساسـية يف بنـاء اجملتمـع             من جديد  وإذ يؤكد   
واحملضن الطبيعي لنمو وعافية مجيع أفرادها وخاصة األطفال وينبغي تعزيزهـا علـى هـذا               

ظى حبماية ودعم شاملني؛ وعلى أن املسؤولية       األساس؛ ويؤكد على أن األسرة حيق هلا أن حت        
األولية عن محاية األطفال وتنشئتهم ومنائهم منوطة باألسرة؛ وعلى أن مجيع مؤسسات اجملتمع      
ينبغي أن حتترم حقوق الطفل وتكفل عافيته وأن تقدم املساعدة املناسبة للوالـدين واألسـر               

اية حىت يتسىن للطفل أن ينمو ويتطور       واألوصياء القانونيني وغريهم من مقدمي خدمات الرع      
يف حميط آمن مستقر ويف جو من السعادة واحلب والتفهم، مع مراعاة وجود أشكال خمتلفـة                

  من األسر باختالف النظم الثقافية واالجتماعية والسياسية، 
 يف مجيع الـسياسات والـربامج        اجلنساين  على احلاجة إىل تعميم املنظور     وإذ يشدد   

  فل واالعتراف به كصاحب حق يف هذا الصدد،املتصلة بالط
 بالتقدم احملرز صوب التصديق العاملي على الربوتوكـولني االختيـاريني           وإذ يرحب   

التفاقية حقوق الطفل واخلاصني ببيع األطفال واستغالهلم يف الـدعارة واملـواد اإلباحيـة،              

__________ 
 .A/HRC/17/29الوثيقة  )٩(
 .A/HRC/17/35الوثيقة  )١٠(
 .A/HRC/18/30الوثيقة  )١١(
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لدخوهلما حّيز النفاذ الـيت     وبإشراك األطفال يف الرتاع املسلح، قبل الذكرى السنوية العاشرة          
  ،٢٠١٢توافق عام 
 بأن لألضرار اليت تلحق بالبيئة آثاراً سلبية حمتملة على األطفال وعلى متـتعهم  وإذ يعترف   

  حبقوقهم يف احلياة، ويف بلوغ أعلى مستوى صحي ممكن ويف التمتع مبستوى معيشة الئق،

  تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والصكوك األخرى  -أوالً  
 أن املبادئ العامة، ومنها مصاحل الطفل الفـضلى وعـدم           من جديد يؤكد    -١  

التمييز، واملشاركة والبقاء على قيد احلياة والنماء تشكل اإلطار املناسب جلميع اإلجـراءات             
  املتعلقة باألطفال مبن فيهم املراهقون؛

 بأن اتفاقية حقوق الطفل هي أكثر معاهدات حقوق اإلنـسان الـيت             يقّر  -٢  
ت بالتصديق على أوسع نطاق، وحيث الدول اليت مل تّصدق عليها بعد على أن تـصبح                حظي

أطرافاً، على سبيل األولوية، يف تلك االتفاقية ويف الربوتوكولني االختياريني األّولني، وعلى أن 
 تنظر يف التوقيع على الربوتوكول االختياري الثالث امللحق هبا واملتعلق بإجراء تقدمي البالغات            

 حيال كثرة التحفظات على االتفاقية، حيـثّ الـدول          التصديق عليه، وإذ يعرب عن قلقه     و
ت اليت ال تتالءم مع موضوع وهدف االتفاقية والربوتوكولني         ااألطراف على سحب التحفظ   

  االختياريني امللحقني هبا والنظر يف استعراض تلك التحفظات بشكل منتظم بغية سحبها؛
 أن تنفذ االتفاقيـة والربوتوكـولني االختيـاريني          بالدول األطراف  يهيب  -٣  

امللحقني هبا تنفيذاً كامالً ومبا يتفق مع مصاحل الطفل الفضلى عن طريق مجلة أمور منها وضع                
تشريعات وسياسات وخطط عمل وطنية، وأن متتثل يف الوقت املناسب لاللتزامـات الـيت              

وكولني االختياريني امللحقني هبا، مـع      قطعتها على نفسها باإلبالغ مبوجب االتفاقية والربوت      
املراعاة الكاملة للمبادئ التوجيهية اليت صاغتها جلنة حقوق الطفل وكذلك للتوصيات الـيت             

  قدمتها اللجنة بشأن تنفيذ أحكام االتفاقية؛
 بالدول األطراف أن تعّين أو تنشئ أو تعّزز اهلياكل احلكومية           يهيب كذلك   -٤  

ل مبا يف ذلك، عند االقتضاء، تعيني وزراء مكلفني بقضايا الطفل وأمناء املختصة املعنية باألطفا
 بشأن حقوق الطفـل     يمظامل مستقلني يعنون بالطفل، وضمان توفري تدريب مالئم ومنهج        

  لفائدة الفئات املهنية اليت تتعامل مع الطفل وختدم مصاحله؛
بيانات ألغراض  الدول على تطوير وتعزيز عملية مجع وحتليل ونشر ال      يشّجع  -٥  

اإلحصاءات الوطنية مبا يف ذلك يف جمال قضاء األحداث، وعن األطفال املـسلويب احلريـة               
وكذلك أطفال اآلباء واألمهات املعتقلني، واستخدام بيانات مصنفة، قدر اإلمكان، حبـسب        

مل السن، واجلنس، واإلثنية، واملوقع، واللغة، ودخل األسرة، واإلعاقة وما إىل ذلك من العوا            
ذات الصلة اليت قد تؤدي إىل حدوث تفاوتات وغري ذلك من املؤشرات اإلحـصائية علـى                
الُصُعد الوطنية ودون الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية والدولية، من أجل وضـع وتقيـيم              
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السياسات والربامج االجتماعية حىت يتسىن استخدام املوارد االقتصادية واالجتماعية على حنو           
  اءة والفعالية إلعمال حقوق الطفل على النحو الكامل؛حيقق الكف
 جبميع الدول أن تعزز التزامها وتعاوهنا وتعاضدها على الصعيد الدويل يهيب  -٦  

بغية إعمال حقوق الطفل على النحو الكامل، مبا يف ذلك عن طريق تبادل املعلومات بـشأن                
  رات؛املمارسات اجليدة والبحوث والسياسات والرصد وبناء القد

 تكفل متكّن نظمها القانونية الوطنية من توفري        جبميع الدول أيضاً أن    يهيب  -٧  
سبل االنتصاف أمام األطفال الذين تنتهك حقوقهم وأن تضمن إتاحـة الفرصـة أمـامهم               
لالستفادة من تلك النظم بشكل ميّسر ومناسب بغض النظر عن عرق الطفل، سواء كـان               

أو الوصي القانوين عليه، أو لوهنم أو نوع جنسهم أو لغتهم أو            ذكراً أو أنثى، أو عرق والديه       
دينهم أو أي رأي آخر، أو أصلهم الوطين أو اإلثين أو االجتماعي، أو ما ميلكونه، أو اإلعاقة                 

  اليت يعانون منها أو مولدهم أو ما إىل ذلك من املراكز؛
ب حبرية عن  حق الطفل سواء كان ذكراً أو أنثى يف أن يعر   يؤكد من جديد    -٨  

آرائه بشأن كل املسائل املتعلقة به ويف أن حتظى تلك اآلراء مبا تستحق من ثقل تبعاً لـسنه                  
ودرجة نضجه، ويهيب بالدول أن تقدم مساعدة تتالءم مع ما يعانيه من إعاقة ونوع جنسه               
وسنه وذلك للسماح مبشاركة كل األطفال بنشاط وعلى قدم املساواة، مبن فيهم األطفـال              

  ين يعانون من إعاقات والفتيات واألطفال الذين ينتمون إىل أقليات؛الذ
 جبميع الدول أن تتخذ كل التدابري الالزمة من أجل إنشاء نظم كليـة              يهيب  -٩  

حلماية الطفل تضم القوانني والسياسات واألنظمة واخلدمات الـشاملة جلميـع القطاعـات             
لتعليم واألمن الصحي والعدالة هبدف التصّدي      االجتماعية وال سيما نظم الرعاية االجتماعية وا      

  حلاالت االستضعاف األساسية اليت يعانيها األطفال يف أكثر األوضاع حرماناً وهتميشاً؛

  تعميم مراعاة حقوق الطفل  -ثانياً  
 التزامه بدمج حقوق الطفل بشكل فعال يف العمل الـذي           يؤكد من جديد    -١٠  

ظمة ومنهجية وشفافة مراعياً الحتياجات األوالد والبنات       يقوم به وتقوم به آلياته بطريقة منت      
  تبعاً لنوع اجلنس الذي ينتمون إليه؛

 كل أصحاب املصلحة على املراعاة الكاملة حلقوق الطفل يف الـدورة        حيث  -١١  
الثانية وما يليها من دورات االستعراض الدوري الشامل لدى إعـداد املعلومـات املقدمـة               

ار الذي يقيمه والنتائج اليت خيلص إليها ومتابعة القرارات وال سيما           لالستعراض وخالل احلو  
فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات اخلاصة حبقوق الطفل، ويشجع الدول على التشاور مع اجملتمـع              

  املدين لبلوغ تلك الغاية، والتشاور مع األطفال، حسب االقتضاء؛
اخلاصة وغري ذلـك مـن       إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات        يطلب  -١٢  

آليات حقوق اإلنسان التابعة جمللس حقوق اإلنسان أن يعملوا، وفقاً لواليـاهتم، علـى أن               



A/HRC/19/L.31 

GE.12-12335 6 

على أن تشمل جهودهم، يف إطـار       طفل ضمن ما يقومون به من أعمال و       يدرجوا حقوق ال  
ت الزيارات اليت يقومون هبا، وضع الدراسات والتقارير وتقدمي معلومات حمّددة وإجراء حتليال         

  نوعية وتقدمي توصيات القصد منها حتسني أوضاع الطفل؛
 مجيع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، كُلّ وفـق الواليـة الـيت             يشجع  -١٣  

منحها، على إدراج حقوق الطفل يف ما تقوم به من عمل وخاصة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة                 
  وتعليقاهتا العامة وتوصياهتا؛

  محاية وتعزيز حقوق الطفل  -ثالثاً  

  عدم التمييز    
 بالدول كفالة متتع األطفال جبميـع حقـوقهم املدنيـة والثقافيـة             يهيب  -١٤  

  واالقتصادية والسياسية واالجتماعية بدون متييز من أي نوع كان؛
 كثرة أعداد األطفال الذين ينتمون إىل أقليات وطنية وإثنية          يالحظ مع القلق    -١٥  

طفال الالجئني أو من ملتمسي اللجوء، واألطفـال        ودينية ولغوية، واألطفال املهاجرين واأل    
املشردين داخلياً واألطفال الذين ينحدرون من الشعوب األصلية، ممن هم ضـحايا مجيـع              
أشكال التمييز مبا يف ذلك العنصرية، والتمييز العنصري، وكراهية األجانب وما يتصل بذلك             

الً مببدأ مصاحل الطفل الفضلى     من تعصب، ويشّدد على احلاجة إىل إدراج تدابري خاصة، عم         
واحترام آرائه، سواء كان ذكراً أو أنثى، واالحتياجات اليت ينفرد هبا حسب نوع جنسه، يف               
برامج التعليم والربامج الرامية إىل مكافحة تلك املمارسات، ويهيب بالدول أن تقدم الـدعم              

  ساواة؛اخلاص ألولئك األطفال وأن تضمن وصوهلم إىل اخلدمات على قدم امل

  الطفلة    
يهيب بكل الدول أن تتخذ كل التدابري الالزمة، ومنها سـن التـشريعات          -١٦  

وإنفاذها وصياغة ما يقتضيه األمر من خطط أو سياسات أو برامج أو استراتيجيات وطنية شاملة               
  :ومنسقة ومتعددة التخصصات لتعزيز ومحاية حقوق الطفلة اإلنسانية هبدف حتقيق ما يلي

ضاء على مجيع أشكال التمييز ضد الطفلة واملرأة واختاذ التدابري الكفيلـة      الق  )أ(  
بالتصدي لألدوار النمطية املنوطة باجلنسني وما إىل ذلك من األحكام املسبقة القائمة علـى              
فكرة دونية أو فوقية أي من اجلنسني، وتعميم املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات والربامج              

  ا السياسات والربامج املتعلقة بالطفل والسياسات والربامج املخصصة للطفلة؛اإلمنائية، مبا فيه
محاية الطفلة من مجيع أشكال العنف واالستغالل، مبا يف ذلك وأد البنات،              )ب(  

وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية، واالغتصاب، والعنف املرتيل، وغشيان احملارم، واإليـذاء           
رة األطفال ويف املواد اإلباحية واالجتار هبا وإجبارها على اهلجرة          اجلنسي، واستغالهلا يف دعا   

واستخدامها يف السخرة وتزوجيها مبكراً وقسراً وتعقيمها باإلكراه؛ والقضاء علـى ظـاهرة             
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اختيار جنس املولود يف مرحلة احلمل مبا يف ذلك التصدي لألسباب الدفينة وراء كل ذلـك،      
ا يقتضيه األمر من خطط أو برامج أو استراتيجيات وطنية          وسّن وإنفاذ التشريعات وصياغة م    

شاملة ومنسقة ومتعددة التخصصات حتمي الطفلة؛ ووضع برامج مأمونة مناسـبة ملختلـف             
املراحل العمرية حتافظ على طابع السرية وتطوير خدمات طبية واجتماعية ونفـسية داعمـة              

  ملساعدة الطفلة اليت ُتخضع للعنف والتمييز؛
يز املساواة بني اجلنسني، والوصول على قدم املـساواة إىل اخلـدمات            تعز  )ج(  

االجتماعية األساسية مثل التعليم، والتغذية وتسجيل الوالدات، والرعاية الصحية مبا يف ذلك            
خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية مبا يتمشى مع ما دعا إليه املؤمتر الدويل للسكان والتنمية،              

  ماية من األمراض اليت متثل أهم أسباب الوفيات؛وتوفري التطعيمات واحل
إشراك الطفلة واملنظمات اليت متثلها يف عمليات صنع القرار والتعاطي معها             )د(  

بوصفها من الشركاء الكاملني النشطني يف التعرف إىل احتياجاهتا ويف جمال وضع وختطـيط              
  لك االحتياجات؛وتنفيذ وتقييم السياسات والربامج اليت من شأهنا أن تليب ت

  األطفال ذوو اإلعاقة    
 بأن األطفال من ذوي اإلعاقة ينبغي أن يتمتعوا على النحو الكامل            يعترف  -١٧  

جبميع حقوقهم اإلنسانية وحرياهتم األساسية على قدم املساواة مع غريهم مـن األطفـال،              
 اتفاقيـة حقـوق     ويذكّر بااللتزامات اليت قطعتها على نفسها هبذا املعىن الدول األطراف يف          

  الطفل ويف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛
  : جبميع الدول أن تقوم مبا يلييهيب  -١٨  
اختاذ كل التدابري الالزمة لضمان متتع األطفال ذوي اإلعاقة جبميع حقـوق              )أ(  

اإلنسان واحلريات األساسية كاملة وعلى قدم املساواة، يف املناحي العامة واخلاصـة علـى              
اء، مبا يف ذلك عن طريق التركيز بشكل واضح على االحتياجات اليت ينفرد هبا األطفال               السو

ذوو اإلعاقة، يف السياسات والربامج اخلاصة باألطفال، مع مراعاة الوضع اخلاص لألطفـال             
ذوي اإلعاقة الذين قد ُيخضعون ألشكال متعددة أو مشّددة من التمييز، َمبن فيهم الفتيـات               

  ن يعيشون يف فقر؛واألطفال الذي
كفالة محاية كرامة األطفال ذوي اإلعاقة، وتعزيز اعتمادهم على أنفـسهم             )ب(  

وتيسري مشاركتهم الكاملة النشطة وإدماجهم يف اجملتمع، مبا يف ذلك كفالـة الوصـول إىل               
خدمات تعليمية وصحية جيدة ال تقصي أحداً، وسّن وإنفاذ تشريعات حتمي األطفال ذوي             

  مجيع أشكال التمييز واالستغالل واالجتار والعنف واإليذاء؛اإلعاقة من 
النظر يف التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول            )ج(  

  االختياري امللحق هبا وذلك على سبيل األولوية؛
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  األطفال املهاجرون    
رين،  جبميع الدول أن تضمن، على أراضيها، لألطفال املهـاج         يهيب أيضاً   -١٩  

وكذلك ألطفال اآلباء واألمهات املهاجرين، متتعهم جبميع احلقوق اإلنسانية املكفولة لكـل            
طفل، بدون متييز أياً كان نوعه، مبا يف ذلك احلق يف الوصول إىل الرعاية الصحية واخلدمات                
االجتماعية والتعليم اجليد، وكذلك أن تكفل حصول األطفال املهاجرين، وال سيما منهم من             

ان غري مصحوب بأبويه واألطفال الذين يقعون ضحايا العنف واالستغالل، علـى محايـة              ك
ومساعدة خاصتني وذلك طبقاً لاللتزامات اليت قطعتها الدول على نفسها، كما ينعكس ذلك        

   من اتفاقية حقوق الطفل؛١٠ و٩يف املادتني 
ل أوضاع  ز سياسات وبرامج القصد منها تناو      بالدول أن تضع وتعزّ    يهيب  -٢٠  

األطفال يف سياق اهلجرة واليت تقوم على حقوق اإلنسان وتستند إىل مبادئ عامة مثل مصاحل          
  الطفل الفضلى وعدم التمييز، واملشاركة والبقاء على قيد احلياة والتنمية؛

  أو يعيشون يف الشوارع/األطفال الذين يعملون و    
ى مراعاة خصائص اجلنسني     جبميع الدول أن تتبع هنجاً كلياً يقوم عل        يهيب  -٢١  

أو يعيشون يف الشوارع وذلك من أجل       /حيال محاية وتعزيز حقوق األطفال الذين يعملون و       
منع انتهاك حقوقهم، مبا يف ذلك التمييز ضدهم واحتجازهم بشكل تعسفي وخارج نطـاق              
القانون وإعدامهم بشكل تعسفي ووفق إجراءات موجزة، ومجيع أشكال العنف واالستغالل،           

االجتار باألطفال وتقدمي اجلناة إىل العدالة واعتماد وإنفاذ سياسات القصد منها محاية هؤالء             و
األطفال وإعادة تأهيلهم اجتماعياً ونفسياً وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، واعتماد استراتيجيات           

و يعيشون أ/اقتصادية واجتماعية وتعليمية ملعاجلة املشاكل اليت يعانيها األطفال الذي يعملون و    
  يف الشوارع؛

  األطفال الالجئون واملشردون داخلياً    
 جبميع الدول أن حتمي األطفال الالجئني وملتمـسي اللجـوء           يهيب أيضاً   -٢٢  

واملشردين داخلياً وخاصة األطفال الذين ال يصحبهم أحد والذين يتعرضون بشكل خـاص،     
راعات، مثل التجنيـد والعنـف      للمخاطر يف سياق الرتاعات املسلحة واألوضاع التالية للص       

واالستغالل اجلنسيني، وإيالء عناية خاصة بالربامج اخلاصة بالعودة الطوعيـة إىل األوطـان،            
واإلدماج وإعادة التوطني حملياً، كلما أمكن، وإعطاء األولوية لتعقب أثر األسر ومل مشلـها              

   الدولية؛والتعاون، عند االقتضاء، مع املنظمات اإلنسانية ومنظمات الالجئني
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  التحرر من العنف    
 الدول على تنفيذ التوصيات الواردة يف الدراسة اليت أجريت عـن            يشجع  -٢٣  

، واالستفادة من عملية املتابعة اليت رّوج هلا املمثل الشخصي لألمـني       )١٢(العنف ضد األطفال  
صدي للتداعيات   األولوية على الوقاية بغية الت     ءالعام املعين مبسألة العنف ضد األطفال، وإعطا      

اخلطرية واآلثار الطويلة األجل املترتبة على مجيع أشكال العنف ضد األطفال واملقترفة يف مجيع 
أحناء العامل، سواء كان يف بيوهتم وأسرهم أو يف مدارسهم وما إىل ذلك من مراكز التعلـيم،                 

  ويف إطار نظم الرعاية والقضاء، ومكان العمل ويف اجملتمعات احمللية؛
 الشراكات الوطيدة اليت رّوج هلا املمثل اخلاص لألمـني          يالحظ مع التقدير    -٢٤  

العام املعين مبسالة العنف ضد األطفال، بالتنسيق مع احلكومات الوطنية، ووكاالت األمـم              
املتحدة، واملنظمات اإلقليمية وهيئات وآليات حقوق اإلنـسان وممثلـي اجملتمـع املـدين،              

  ومبشاركة األطفال؛
 جبميع الدول ويدعو كيانات ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمـات          بيهي  -٢٥  

اإلقليمية واجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية إىل التعاون مع املمثل اخلـاص               
لألمني العام املعين مبسألة العنف ضد األطفال للعمل على زيادة تنفيذ التوصيات الـواردة يف               

ـ          دراسة األمم املتحدة بش     ةأن العنف ضد األطفال، ويشجع الدول على تقدمي الدعم للممثل
اخلاصة، مبا يف ذلك الدعم املايل الكايف الذي ميكن التكهن به، حىت تستمر يف االضـطالع                

 ١٨ املـؤرخ    ٦٢/١٤١بواليتها بفعالية وبشكل مستقل كما بينته اجلمعية العامة يف قراراها           
  اع اخلاص إىل تقدمي تربعات لذلك الغرض؛، ويدعو القط٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

 بالدول أن تتخذ تدابري تشريعية فعالة ومناسبة وغري ذلك مـن            يهيب أيضاً   -٢٦  
التدابري، أو تعزيز التشريعات والسياسات العامة، إذا ما وجدت، من أجل حظر كل أشكال              

   عليها يف مجيع الظروف؛ءالعنف املمارس على األطفال والقضا
بالدول كذلك أن تتخذ، على سبيل االستعجال، كل التدابري ملنـع            يهيب  -٢٧  

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ومحاية األطفال              
منها ومن مجيع أشكال العنف مبا فيها العنف البدين والذهين واجلنسي، والتـصدي لكـل                

 واإلمهال، واالجتار   ملة األطفال واستغالهلم، والعنف املرتيل    أشكال تسلط األقران، وإساءة معا    
باألطفال والعنف الذي ترتكبه الشرطة وغريها من سلطات وموظفي ومسؤويل إنفاذ القانون            
يف مراكز االحتجاز أو مؤسسات الرعاية االجتماعية، مبا فيها دور األيتام، وإعطاء األولويـة         

  الدفينة عن طريق اتباع أسلوب منهجي شامل؛للبعد اجلنساين، والتصدي ألسبابه 

__________ 
 .A/61/299الوثيقة  )١٢(
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 بالدول أن تكفل حرية وصول مجيع ضحايا العنـف إىل اخلـدمات         يهيب  -٢٨  
الصحية واالجتماعية املناسبة اليت تراعي خصائص الطفل، وأن تويل عناية خاصة الحتياجات            

  البنات واألوالد ضحايا العنف، كل حسب اخلصائص اليت يتفرد هبا؛

  العالقات األسرية وتسجيل الوالداتاهلوية و    
 كل الدول على مضاعفة جهودها لالمتثال اللتزاماهتا مبوجب اتفاقية          حيث  -٢٩  

حقوق الطفل من أجل احلفاظ على هوية الطفل، مبا يف ذلك جنسيته، وامسه وعالقاته األسرية 
ن وضعه سواء   كما يعترف هبا القانون، وكفالة تسجيل الطفل فوراً بعد مولده بغض النظر ع            

كان ذكراً أو أنثى، والتأكد من بساطة إجراءات التسجيل وسرعتها وفعاليتها وأن تتم عملية              
  التسجيل جماناً، وإذكاء الوعي بأمهية تسجيل الوالدات على الصعد الوطنية واإلقليمية واحمللية؛

 كل الدول أيضاً على كفالة تسجيل كل األطفال فوراً بعد مولـدهم             حيث  -٣٠  
 مـن   ٧تباع إجراءات عامة وجمانية وميسرة وبسيطة وسريعة وفعالة وذلك طبقاً للمـادة             با

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وإذكاء         ٢٤اتفاقية حقوق الطفل واملادة     
 الوطنية اإلقليمية واحمللية، من أجل تيسري تسجيل        دالوعي بأمهية تسجيل الوالدات على الصع     

 يف وقت متأخر، ولضمان استفادة األطفال الذين مل يتم تسجيلهم بدون متييز مـن               الوالدات
خدمات الرعاية الصحية واحلماية والتعليم وتوفري مياه الشرب النقية ووسـائل اإلصـحاح             

  املأمونة وما إىل ذلك من اخلدمات األساسية؛
ـ           يذكر  -٣١   ات  بأن لكل طفل احلق يف احلصول على جنسية، ويعترف باحتياج

الطفل اخلاصة فيما يتعلق باحلماية من جتريده من اجلنسية بشكل تعسفي، ويشجع الدول اليت              
  مل تنضم إىل االتفاقية املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية أن تنظر يف القيام بذلك؛

 ٧/٢٩ من قرار جملس حقوق اإلنسان       ١٨ و ١٧  الفقرتني يؤكد من جديد    -٣٢  
 التصديق على اتفاقية الهاي بشأن الوالية القانونيـة والقـانون           ويهيب بالدول أن تنظر يف    

املنطبق واالعتراف والتنفيذ والتعاون يف جمال املسؤولية األبوية والتدابري حلمايـة األطفـال،             
تفاقيـة  واتفاقية الهاي املتعلقة حبماية الطفل والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل، واال      

  املتعلقة باجلوانب املدنية لالختطاف الدويل لألطفال؛
 الدول على أن تأخذ بعني االعتبار املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة           يشجع  -٣٣  

لألطفال، وأن تعتمد وتنفذ القوانني وترتقي بتنفيذ السياسات والربامج وختصص موارد مـن             
 األطفال الذين يشبون دون أبوين ودون راع؛ وحيثما         امليزانية واملوارد البشرية الالزمة حلماية    

يتعني اللجوء إىل الرعاية البديلة، ينبغي أن تتخذ القرارات مبراعاة مصاحل الطفل الفضلى سواء              
  كان ذكراً أو أنثى وبالتشاور التام معه مبا يتناسب مع سنه ومع األوصياء القانونيني عليه؛

ذي يقيم والداه يف دولتني خمتلفتني، بقدر       الدول أن تضمن للطفل ال     ب يهيب  -٣٤  
ما يتفق ذلك مع التزامات كل دولة، احلق يف أن حيتفظ بعالقات شخصية واتصال مباشـر                
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على حنو منتظم مع والديه كليهما، ما مل تكن هناك ظروف استثنائية مانعة، عن طريق توفري                
  كليهمـا  حتمـل الوالـدين   دأ  مبسبل قابلة لإلنفاذ لدخول وزيارة كلتا الدولتني، واحترام         

    أطفاهلما ومنوهم؛نشئةمسؤولية مشتركة عن ت

  استئصال الفقر    
التعاون واملشاركة يف اجلهود    وواجملتمع الدويل التعاضد     بالدول   يهيب أيضاً   -٣٥  

 بسبل منها حـث     العاملية الرامية إىل استئصال الفقر على الصعيد العاملي واإلقليمي والقطري         
 يف إعالن   الواردةالفقر  د من    مجيع األهداف اإلمنائية واألهداف املتعلقة باحل      وغالتقدم حنو بل  

  ؛بغية ضمان إعمال حقوق الطفل،  واملعاد تأكيدها أثناء استعراضهاأللفية

  احلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه    
  : مجيع الدول القيام مبا يلييناشد  -٣٦  
 لضمان تعزيز ومحاية حق الطفل يف التمتع بأعلى         اختاذ كل التدابري الالزمة     )أ(  

مستوى ميكن بلوغه من الصحة اجلسدية والعقلية، بال متييز من أي نوع، وبسبل منها صياغة               
وتنفيذ قوانني واستراتيجيات وسياسات، ومراعاة البعد اجلنـساين يف إعـداد امليزانيـة ويف              

م الصحية والقوة العاملة الصحية، وذلـك     ختصيص املوارد، واالستثمار بالقدر الكايف يف النظ      
     يف سياقات منها اجلهود الرامية إىل بلوغ اهلدفني اإلمنائيني الرابع واخلامس لأللفيـة حبلـول               

 وإىل ضمان احلصول على ما يكفي من الغذاء والتغذية ومياه الـشرب النقيـة               ٢٠١٥عام  
  واإلصحاح املأمون؛

 األطفال املتأثرون   هاوجه الضعف اليت يعاني   التصدي، على سبيل األولوية، أل      )ب(  
توفري الرعاية والدعم، بال متييز من أي       بفريوس نقص املناعة البشري واملصابون به، عن طريق         

ـ تـشجيع   وذلك بسبل منها    ،  تهمرعايالقائمني ب ؤالء األطفال وأسرهم و   نوع، هل  سياسات ال
اإليدز، وتعزيـز محايـة    وعة البشري وقاية الطفل من فريوس نقص املنا     إىل  وجهة  املربامج  الو

القائمني علـى    وإشراك األطفال و   يتأثرون به؛ وذلك الفريوس   األطفال الذين يتيتمون بسبب     
وميسورة التكلفـة    االستفادة من وسائل فعالة       على  حرصاً  وكذلك القطاع اخلاص   رعايتهم

ـ     بطرق منها للوقاية والرعاية والعالج،     ـ   تقدمي املعلومات الصحيحة وإتاح لـى  ع صولة احل
 يف جمال الصحة اإلجنابية،     ثقيف الرعاية والت  توفريلسرية و يف كنف ا  خدمات الفحص الطوعي    

بلـورة  تكثيف اجلهود الرامية إىل     و ؛ والتكنولوجيات الطبية  صيدلية ال نتجاتاملوالوصول إىل   
ء  وإيـال  معالجات جديدة هل  و أدوات التشخيص املبكر وتركيبات األدوية املناسبة لألطفال      

إنشاء نظم للضمان االجتماعي، عند ؛ واألولوية للوقاية من انتقال الفريوس من األم إىل الطفل 
   ودعم تلك النظم؛ة األطفالاالقتضاء، حلماي
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ضمان احلفاظ على السرية واحلصول على املوافقة املستنرية يف تقدمي الرعاية             )ج(  
 إلجنابية، إىل األطفال واملراهقني وفقاً    واخلدمات الصحية، ال سيما يف جمال الصحة اجلنسية وا        

  لقدراهتم املتطورة؛

  احلق يف التعليم    
  :جبميع الدول أيضاً أن تقوم مبا يلييهيب   -٣٧  
 وكفالة  باحلق يف التعليم على أساس تكافؤ الفرص وعدم التمييز        االعتراف    )أ(  
 مجيـع   حصولضمان  وبألطفال،  جلميع ا وإلزامياً   جبعل التعليم االبتدائي متاحاً وجمانياً       إعماله

يف متناول  جعله   و بصفة عامة  التعليم الثانوي     منذ حداثتهم، وبإتاحة   تعليم جيد على  األطفال  
التعليم اجملاين، على أن يوضع يف االعتبار       املضي تدرجييا يف إقرار      من خالل اجلميع، وخاصة   

مبا يف ذلـك اإلجـراءات      ضمان املساواة يف فرص الوصول،      الرامية إىل   أن التدابري اخلاصة    
  ، تساهم يف حتقيق تكافؤ الفرص ومكافحة اإلقصاء؛جيابيةاإل

كفالة احلفاظ على تعليم األطفال يف حاالت الطوارئ وإيـالء االعتبـار              )ب(  
  الواجب حلق الطفل يف التعليم ضمن استراتيجيات احلد من خماطر الكوارث؛

وامـل واألمهـات املراهقـات      تصميم وتنفيذ برامج لتزويد املراهقات احل       )ج(  
باخلدمات التعليمية والدعم التعليمي، قصد متكينهن من مواصلة وإكمال تعليمهن وضـمان            

  عدم تعرضهن للتمييز؛

  عمل األطفال    
 إجـراءات ملموسـة التزامهـا        إىل أن تترجم كذلك  ميع الدول   جبيهيب    -٣٨  

 تعليمهم أو عائقاً ل    عليهم خطراًبالقضاء تدرجيياً وبفعالية على عمل األطفال الذي قد يكون          
أو ضاراً بصحتهم أو منوهم البدين أو العقلي أو الروحي أو األخالقي أو االجتمـاعي، وأن                

 استراتيجية رئيسية   اعتبارهتقضي فوراً على أسوأ أشكال عمل األطفال، وأن تشجع التعليم ب          
صناعية وإدماج األطفـال    يف هذا الصدد، بطرق منها وضع برامج للتدريب املهين والتلمذة ال          

العاملني يف نظام التعليم الرمسي، وأن تبحث وتضع، عند اللزوم وبالتعاون مع اجملتمع الدويل،              
   يف ظهور هذه األشكال من عمل األطفال؛سامهةسياسات اقتصادية تعاجل العوامل امل

 مجيع الدول اليت مل تصدق بعد على اتفاقيات منظمة العمل الدوليـة             حيث  -٣٩  
وبشأن حظر أسوأ أشـكال عمـل   ) ١٣٨االتفاقية رقم (شأن احلد األدىن لسن االستخدام   ب

وبشأن العمل الالئق للعمال    ) ١٨٢االتفاقية رقم   (األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها      
  يف أن تنظر يف القيام بذلك على سبيل األولوية؛) ١٨٩االتفاقية رقم (املرتليني 
ا متخض عنه مؤمتر الهاي العاملي املعين بعمالة األطفال من    م يالحظ باهتمام   -٤٠  

  ؛٢٠١٦نتائج منها خريطة طريق القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال حبلول عام 
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  منع واستئصال بيع األطفال واستغالهلم يف الدعارة واملواد اإلباحية   -رابعاً  
 : جبميع الدول القيام مبا يلييهيب  -٤١  

التدابري الالزمة للقضاء على مجيع أشكال االستغالل اجلنـسي         مجيع  اختاذ    )أ(  
لألطفال واالعتداء اجلنسي عليهم، مبا يف ذلك داخل األسرة أو ألغراض جتارية، واسـتغالل              

، هم، والسياحة لغرض ممارسة اجلنس مع     م، واالجتار هب  الدعارةاألطفال يف املواد اإلباحية ويف      
ستغالل اجلنسي وبيع األعضاء والتبين غـري القـانوين     مبا يشمل اال  (ألي غرض كان     هموبيع

وجترمي هذه املمارسات واملعاقبـة     استخدام شبكة اإلنترنت هلذه األغراض،      و) وعمل األطفال 
  ؛ معاملة اجملرمني األطفال ضحايا االستغاللمعاملة ملنعتدابري فعالة عليها، واختاذ 

      املـساعدة الدوليـة    بسبل منها ،   اجملرمني قاضاةتدابري فعالة لضمان م   اختاذ    )ب(  
، وتكثيف التعاون الدويل    فيما يتصل بالتحقيقات أو اإلجراءات اجلنائية أو إجراءات التسليم        

  على مجيع املستويات من أجل منع شبكات االجتار باألطفال وتفكيكها؛
بيعهم واستغالهلم  حتياجات ضحايا االجتار باألطفال و    البفعالية  االستجابة    )ج(  

هم جسدياً ونفسياً ئسالمتهم ومحايتهم وشفاتأمني يف املواد اإلباحية، مبا يف ذلك      الدعارة و  يف
، وإعادة إدماجهم يف أسرهم ويف اجملتمع إدماجاً كامالً، مع مراعاة مصاحل الطفل الفـضلى             

والتـصدي   األطفـال    يف حق وجود سوق تشجع مثل هذه املمارسات اإلجرامية        ومكافحة  
التدابري الالزمة للقضاء علـى بيـع األطفـال          واختاذ    إىل هذه املمارسات،   ةفضيللعوامل امل 

 سبابالتصدي جلميع األ  بوكُلي  وذلك باتباع هنج    واستغالهلم يف الدعارة ويف املواد اإلباحية       
  املسامهة يف ذلك؛

توقيع بروتوكول منع االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء     النظر يف     )د(  
عاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب       واألطفال، وقمعه وامل  

  أو االنضمام إليه؛عليه التصديق يف الوطنية و

  محاية األطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة  -خامساً  
 بقوة مجيع انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان املرتكبـة يف حـق            يدين  -٤٢  

سلح، وحيث مجيع األطراف املتنازعة على أن تتقيـد بـصرامة           األطفال يف حاالت الرتاع امل    
بالتزاماهتا مبوجب األحكام املنطبقة من القانون اإلنساين الدويل والقانون الـدويل حلقـوق             

 جلميع تلك االنتهاكات والتجاوزات مبـا فيهـا جتنيـد األطفـال     اإلنسان، وأن تضع حداً  
التشويه، واالغتصاب أو غريه مـن ضـروب        واستخدامهم يف الرتاعات املسلحة، والقتل أو       

العنف اجلنسي، واالختطاف، واهلجوم على املدارس واملستشفيات، واحلرمان من املـساعدة           
، كما حيثها على أن تعمل على وضع حد إلفالت          اإلنسانية، وتشريد األطفال وأسرهم قسراً    

   اجلرائم؛اجلناة من العقاب بضمان جّدية التحقيقات واملالحقات املتصلة بتلك
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 ما للجمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتمـاعي وجملـس          يعيد تأكيد   -٤٣  
، مبـن فـيهم      وعافيتـهم  حقوق اإلنسان من دور أساسي يف تعزيز ومحاية حقوق األطفال         

األطفال املتأثرون بالرتاعات املسلحة، وحييط علماً بقرارات جملس األمن بـشأن األطفـال             
          ٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ٢٦املـؤرخ   ) ٢٠٠٥(١٦١٢اصة القـرار     املسلحة، وخب  والرتاعات

 ١٢املؤرخ  ) ٢٠١١(١٩٩٨ والقرار   ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٤املؤرخ  ) ٢٠٠٩(١٨٨٢والقرار  
األطفـال يف الرتاعـات      تعهُّد جملس األمن بإيالء اهتمام خاص حلماية      ب، و ٢٠١١يوليه  /متوز

ختاذ إجراءات هتدف إىل احلفاظ على السلم        ا ورعايتهم اجتماعياً وإعمال حقوقهم عند    املسلحة  
واألمن، مبا يف ذلك تضمني الواليات املسندة إىل عمليات حفظ السالم أحكاماً تـنص علـى                

  محاية األطفال، فضالً عن إشراك مستشارين يف شؤون محاية األطفال يف هذه العمليات؛
      جملـس   اتر باخلطوات املتخذة فيما يتعلـق بقـرا       حييط علماً مع التقدير     -٤٤  

 وممثلـه    وجبهود األمني العـام    )٢٠١١(١٩٩٨و) ٢٠٠٩(١٨٨٢و) ٢٠٠٥(١٦١٢األمن  
 يـشمل  آلية الرصد واإلبالغ، مبا      من أجل تنفيذ   اخلاص املعين باألطفال والرتاعات املسلحة    

مجع وإتاحة معلومات يف حينها تتسم باملوضوعية والدقة واملوثوقية بشأن األطفال والرتاعات            
 يف األمـم    املعنية ، مبشاركة احلكومات الوطنية واجلهات الفاعلة     تلك القرارات ة وفقاً ل  املسلح

املتحدة ويف اجملتمع املدين وبالتعاون معها، مبا يف ذلك على الصعيد القطري، فضالً عن العمل               
   ؛مستشارو األمم املتحدة يف جمال محاية األطفال،  يف عمليات حفظ السالموم به،الذي يق

األطفال املـرتبطني   املتعلقة ب توجيهية  البادئ  املعامة و البادئ  بامل حييط علماً   -٤٥  
ـ    )مبادئ باريس  (بقوات مسلحة أو جبماعات مسلحة     يت مل تقـّر بعـد      ، ويشجع الدول ال

التزامات باريس املتعلقة حبماية األطفال من التجنيد أو االستخدام غري القانونيني مـن قبـل               
  القيـام بـذلك ويف     على أن تنظر يف    )التزامات باريس (حة  قوات مسلحة أو مجاعات مسل    

 لتسترشد هبا يف ما تقوم به من عمل حلماية األطفـال مـن آثـار           االلتزاماتاستخدام هذه   
 كل   أن تقدم،   منظومة األمم املتحدة    املختصة داخل  كياناتالالرتاعات املسلحة، ويطلب إىل     

  يف هذا اجملال؛ املساعدة إىل الدول األعضاء ،يف نطاق واليته
  : جبميع الدول القيام مبا يلييهيب  -٤٦  
لدى التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل         العمل،    )أ(  

السن الدنيا للتجنيـد الطـوعي يف       على رفع   بشأن إشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة،       
آخـذة يف   من االتفاقيـة،  ٣٨ملادة  من ا ٣قواهتا املسلحة الوطنية من السن احملددة يف الفقرة         

مبوجـب   ماية خاصـة  أن حيظوا حب  ألشخاص دون سن الثامنة عشرة      ا  من حق   أن اعتبارها
  ؛باإلكراه التجنيد قسراً أو عدمضمانات تكفل واعتماد االتفاقية، 
املمكنة ال سـيما التـدابري التعليميـة واالجتماعيـة          مجيع التدابري   اختاذ    )ب(  

ضمان تسريح األطفال املستخدمني يف الرتاعات املسلحة        ل األجل الالزمة واالقتصادية طويلة   
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وجتريدهم من السالح بصورة فعلية، وتنفيذ تدابري فعالة إلعادة تأهيلهم وشـفائهم البـدين              
  ؛والنفسي وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، آخذة يف احلسبان حقوق البنات واحتياجاهتن اخلاصة

 يف معاملة األطفال املتـهمني بارتكـاب        ية أيضاً كفالة مراعاة صفة الضح     )ج(  
جرائم أثناء الرتاعات يف سياق ارتباطهم بقوات مسلحة، وكفالة مراعاة مصاحلهم الفـضلى             

  وإعادة إدماجهم يف اجملتمع إذا ما مت البت يف ما يتحملونه من مسؤولية؛
 عـن حفـظ     اختاذ تدابري وقائية ملنع تورط العسكريني واملدنيني املسؤولني         )د(  

السالم يف االستغالل واالعتداء اجلنسيني، وضمان سري التحقيقات واملالحقـات يف كنـف             
  االستقاللية ومراعاِة مصاحل الطفل الفضلى، ومؤاخذة اجلناة عن أفعاهلم؛

  األطفال وإقامة العدل  -سادساً  
 مجيع قرارات اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان بشأن         يؤكد من جديد    -٤٧  

 ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١ املؤرخ   ٦٥/٢١٣ء األحداث، وخباصة قرار اجلمعية      قضا
  ؛٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٩ املؤرخ ١٨/١٢وقرار اجمللس 

تضع وتنفذ سياسة شاملة يف جمال قضاء األحـداث         الدول على أن    يشجع    -٤٨  
بديلـة،  الري  تدابالاستخدام  ترويج أمور منها      بغية من أجل منع جنوح األحداث والتصدي له      

 اللجوء إىل حرمان الطفل من حريته       أ عدم مثل القضاء التقوميي والتأهيلي، وضمان امتثال مبد      
 حيثما أمكن، احتجـاز     ، كما يشجعها على أن تتجنب،     ممكنةمدة  مالذ أخري وألقصر    إال ك 

  األطفال قبل احملاكمة؛
  بالدول أن تلغي يف أقرب وقت ممكـن، وعلـى صـعيد القـانون      يهيب  -٤٩  

واملمارسة، عقوبة اإلعدام والسجن مدى احلياة دون إمكانية اإلفراج يف حالة اجلاحنني الذين             
  كانوا دون الثامنة عشرة من العمر إّبان ارتكاب اجلرمية؛

 ختفيف تلك العقوبات على الفور وضـمان إخـراج          أيضاً بالدول   يهيب  -٥٠  
 دون إمكانية اإلفراج مـن مرافـق        األطفال احملكوم عليهم باإلعدام أو بالسجن مدى احلياة       

احلبس اخلاصة، وخاصة من عنرب املوت، ونقلهم إىل مؤسسات احتجاز عادية مالئمة لسنهم             
  ولطبيعة اجلرم املرتكب؛

أن حتمي األطفال احملرومني من احلرية من التعذيب وغريه          جبميع الدول    يهيب  -٥١  
  يف حـال ،ة أو املهينة، وأن تضمن حصوهلممن ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنساني      

حقهم يف البقاء على    تكفل   على املساعدة القانونية الكافية و     ، أو احتجازهم أو سجنهم    توقيفهم
، إال يف الظروف االستثنائية، وعدم       منذ توقيفهم  اتصال بأسرهم عن طريق املراسالت والزيارات     

 لـذلك، أو حرمانـه مـن        إخضاعه أو   احلكم على أي طفل بالعمل القسري أو بعقوبة بدنية        
 البيئية والتربية والتعليم األساسي والتـدريب        الصحية  واملرافق نظافة الصحية وال  خدمات الرعاية 

  ؛، وأن تفتح حتقيقات سريعة يف مجيع أعمال العنف املبلغ عنها وتكفل مساءلة اجلناةاملهين
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 األحداث، بـسبل     الدول على أن تتخذ تدابري خاصة حلماية اجملرمني        حيث  -٥٢  
منها توفري املساعدة القانونية الكافية، وتوفري التدريب يف جمال قـضاء األحـداث للقـضاة               
وضباط الشرطة والنواب العامني واحملامني املتخصصني، إضافة إىل الوكالء اآلخرين الـذين            

نشاء حماكم   أخرى من املساعدة املناسبة، كالعاملني يف امليدان االجتماعي؛ وإ         يقدمون أشكاالً 
متخصصة، حسب االقتضاء؛ وتشجيع تسجيل مجيع الوالدات وإعداد الوثـائق العمريـة؛            
ومحاية حق اجملرمني األحداث يف البقاء على اتصال بأسـرهم  عـن طريـق املراسـالت                 

  والزيارات، إال يف الظروف االستثنائية؛
ض أنـه    بالدول أن تكفل، عند الشك يف عمر الطفل القاصر، افترا          يهيب  -٥٣  

دون سن الرشد القانونية إىل أن تفند النيابة هذا االفتراض؛ وإذا مل حيـدث ذلـك، ينبغـي                 
  ؛حماكمة اجلاين ومعاقبته باعتباره حدثاً

 أن تكفل وجود تدابري خاصة منذ أول احتكاك للطفل          أيضاًبالدول  يهيب    -٥٤  
وحة، وإعـالم الطفـل     بالنظام القضائي، كي يفهم الطفل طبيعة اإلجراءات واملسائل املطر        

  حبقوقه بطريقة مفهومة تناسب سنه ودرجة نضجه؛
 أن تضمن استعانة الطفل يف عمليات االسـتجواب         كذلكبالدول  يهيب    -٥٥  

واجللسات بشخص كبري أو والد أو وصي مؤهل، إضافة إىل حماميه، وأن تكفل احترام حق               
  الطفل يف أن ُيستمع إليه يف إطار اإلجراءات؛

الدول أن حتترم خصوصية الطفل على مدى اإلجراءات اجلنائية وأن           ب يهيب  -٥٦  
  تكفل عدم الكشف عن هويته إال يف ظروف استثنائية ومربرة؛

كفل عدم اعتبـار     أن تسن أو تراجع التشريعات كي ت       أيضاًبالدول  يهيب    -٥٧  
 ماًائياً أو جر   فعالً جن  شخص كبري ب عليه إذا ارتكبه      وال يعاقَ   جنائياً جرماًأي سلوك ال يعترب     

  وجترميه؛إيذائه وصم الطفل و لجتنباًُيعاقب عليه إذا ارتكبه طفل، وذلك 
 الدول على أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة والفعالة، مبا فيهـا القيـام              حيث  -٥٨  

، بغية منع مجيع أشكال العنف باألطفال داخـل النظـام           بإصالح قانوين حيثما كان مناسباً    
  ا؛القضائي والتصدي هل

 األطفال يف نظـم   ب املتعلقة الوجيهةع املعلومات   جتّم الدول على أن     يشجع  -٥٩  
 حـق الطفـل يف      ن ذاتـه  إقامة العدل، وأن تراعـي يف اآل      ب االرتقاءاجلنائي، بغية   قضائها  

 للصكوك الدولية ذات الصلة يف جمال حقوق اإلنـسان،          لتام االحترام ا  يف إطار اخلصوصية،  
  حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل؛ املنطبقة على يري الدولية املعاتضع يف اعتبارهاو

 مستقلة مـن أجـل      حمليةإنشاء آليات وطنية أو      بالدول أن تنظر يف      يهيب  -٦٠  
ُنظُم قضائها اجلنائي،   اخلاضعون ل  األطفال   طفال، مبن فيهم  حقوق األ ومحاية  اإلسهام يف رصد    

   شواغلهم؛معاجلةو
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التعاون الوثيق بني قطاعات القضاء وخمتلـف       م   الدول على أن تدع    يشجع  -٦١  
 تطبيـق  تـشجيع الدوائر املعنية بإنفاذ القانون والرعاية االجتماعية وقطاعات التعليم، بغيـة     

  ألحداث وحتسينها؛االتدابري البديلة يف قضاء 
 السياسات املتعلقة بقضاء األحداث استراتيجيات       تضمني  على أمهية  يشّدد  -٦٢  

سيما من خالل الربامج التعليمية اليت      ال  دماج اجملرمني السابقني من األطفال،      عادة تأهيل وإ  إل
  يف اجملتمع؛  بّناءالقيام بدورتعينهم على 

الدول على أال حتدد السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية عند مـستوى            يشجع  -٦٣  
 فكـري العمري بالغ االخنفاض، وأن تأخذ بعني االعتبار درجة النضج العاطفي والنفسي و           

للطفل، ويشري يف هذا الصدد إىل توصية جلنة حقوق الطفل برفع احلد األدىن لسن املسؤولية               
أن متضي يف رفـع      عاماً دون استثناء، باعتباره احلد العمري األدىن املطلق، و         ١٢اجلنائية إىل   
   إىل مستويات أعلى؛هذه السن
جمللس  املعنيني التابعني    املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة     ب يهيب  -٦٤  

 للمسائل املتعلقة بتوفري احلماية الفعالة حلقوق اإلنسان     اً خاص اًاهتمامأن يولوا   حقوق اإلنسان   
لـصدد،  توصيات حمددة يف هذا ا    وتقدمي  يف جمال إقامة العدل، مبا يف ذلك قضاء األحداث،          

   حيثما كان ذلك مناسباً؛
املـشورة   خـدمات     مـن  على طلبها، أن تستفيد، بناء    إىل   الدول   يدعو  -٦٥  

 وكاالت األمم املتحدة وبراجمها ذات      واملقدمة من قضاء األحداث   املتعلقة ب  ةواملساعدة التقني 
 الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحـداث، بغيـة تعزيـز             وخاصة منها الصلة،  

قضاء األحداث، ويشجع   القدرات واهلياكل األساسية الوطنية يف جمال إقامة العدل، وخباصة          
  الدول على توفري املوارد الكافية ألمانة الفريق وأعضائه؛

  الطفل الذي ُيحبس والداه    
 بيوم املناقشة العامة بشأن الطفل الذي ُيحبس والداه الذي عقدتـه            يرحب  -٦٦  

 ومبا خلص إليه من نتائج، ويهيب       ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٣٠اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف      
  الدول أن تويل االعتبار الكامل للتوصيات املقدمة يف املناقشة؛ب

 على أنه ينبغي، عند إصدار حكم يف حق امرأة حامـل أو الراعـي               يشدد  -٦٧  
الوحيد أو الرئيسي لطفل ما أو اختاذ قرار بشأن تدابري ما قبل احملاكمة يف تلـك احلـاالت،                  

ورة اجلرم بعني االعتبار ومراعـاة مـصاحل       إعطاء األولوية للتدابري غري احلبسية، مع أخذ خط       
  الطفل الفضلى؛

بأن مصاحل الطفل الفضلى ينبغي أن توضع يف املقام األول عند الفصل يذكّر   -٦٨  
يف مسألة بقاء األطفال يف السجن مع أمهاهتم السجينات ومدة البقاء، ويشدد على مسؤولية              

  وأطفاهلن؛الدول عن تقدمي الرعاية املالئمة للنساء السجينات 
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  : بالدول القيام مبا يلييهيب  -٦٩  
متكني أطفال األشخاص املتهمني أو املدانني جبرائم من االتصال بوالديهم أو             )أ(  

املسؤولني عن رعايتهم احملبوسني على امتداد اإلجراءات القضائية وفترة االحتجاز، مبا يشمل            
 بالزيارات املباشـرة    ال األصغر سناً  اللقاءات املنتظمة واخلاصة مع السجناء، والسماح لألطف      

   مبصاحل الطفل الفضلى ومع مراعاة ضرورة ضمان إقامة العدل؛حيثما أمكن، رهناً
     االعتراف حبقوق الطفل املتأثر حببس والده أو والدته وتعزيزها ومحايتـها،            )ب(  

ات املتعلقـة   ال سيما احلق يف أن تؤخذ مصاحله الفضلى بعني االعتبار كعنصر مهم يف القرار             
بتورط والده أو والدته مع نظام العدالة اجلنائية، وكذلك احلق يف عدم التعرض للتمييز بسبب               

  أفعاهلما أو ما ُيّدعى منها؛
مراعاة مصاحل الطفل الفضلى وإبقاء الطفل أو الوصي القانوين عليه علـى              )ج(  

 بأي نقـل وبتقـدم      مسبقاًعلم كامل مبكان والده أو املسؤول عن رعايته احملبوس، وإعالمه           
طلبات العفو والتقارير املقدمة إىل هيئات كلجان الرمحة، وإطالعه على أسباب إيعاز هـذه              

  اللجان بتأييد الطلب أو رفضه؛
ضمان تزويد الطفل املودع والده أو املسؤول عن رعايته عنرب املوت وتزويد   )د(  

مات كافية عن اإلعدام املنتظـر تنفيـذه        ، مبعلو السجني ذاته وأسرته وممثله القانوين، مسبقاً     
وتاريخ ذلك وموعده ومكانه، بغية السماح بزيارة أخرية أو باتصال أخري مـع الـسجني،               

  وإعادة اجلثمان إىل األسرة لدفنه أو اإلعالم مبكانه؛

  املتابعة  -سابعاً  
  :يقرر  -٧٠  
ـ               )أ(   وظفني أن يطلب إىل األمني العام أن يكفل توفري القدر املناسب مـن امل

والتسهيالت من امليزانية العادية لألمم املتحدة إلتاحة األداء الفّعال والسريع ملهام جلنة حقوق             
ولعمل  واملمثلني اخلاصني ملنظومة األمم املتحدة يف تنفيذ والياهتم،           واإلجراءات اخلاصة  الطفل

قوم، حـسب   وأن ي مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف جمال حقوق الطفل،           
   تقدمي التربعات؛ مواصلةاالقتضاء، بدعوة الدول إىل

أن يطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل جملس حقوق اإلنـسان يف دورتـه                 )ب(  
   عن حقوق الطفل يتضمن معلومات عن حالة اتفاقية حقوق الطفل؛الثانية والعشرين تقريراً

 قـرار   ربنامج عمله، يف اعتماد    ل  ينظر، وفقاً   املسألة قيد نظره وأن    يبقأن يُ   )ج(  
واضـيع  م سنوات، وأن يركز على موضوع معني من         مخسجامع بشأن حقوق الطفل كل      

  ؛ خالل الفترة الفاصلةكل سنةحقوق الطفل يتناوله 
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أن يطلب إىل املفوضة السامية إعداد موجز الجتماع اليوم املخصص حلقوق   )د(  
  لثانية والعشرين؛الطفل قبل انعقاد دورة جملس حقوق اإلنسان ا

أن يركز اهتمام اجتماع يومه املقبل املخصص حلقوق الطفل على مـسألة              )ه(  
التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه، ويدعو املفوضية السامية إىل إعداد تقرير عن ذلك              
املوضوع، بالتعاون مع اجلهات املعنية املختصة، مبا فيها الدول ومنظمة األمم املتحدة للطفولة             

منظمة الصحة العاملية وهيئات ووكاالت أخرى من األمم املتحدة واملعنيني مـن املكلفـني           و
بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة واملنظمات اإلقليمية واجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية           
حلقوق اإلنسان واألطفال أنفسهم، وإىل تقدمي هذا التقرير إىل جملس حقـوق اإلنـسان يف               

نية والعشرين هبدف إرشاد يوم املناقشة السنوي املخصص حلقـوق الطفـل، وأن             دورته الثا 
  .يطلب إىل املفوضة السامية إعداد موجز الجتماع اليوم املقبل املخصص حلقوق الطفل

        


