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  ة والستونسابعالدورة ال
         من جدول األعمال٦٥البند 

  تهاومحاي عزيز حقوق الطفلت    
    

   تقرير اللجنة الثالثة    
    

  )باكستان (رارتق مستنصر و سلجالسيد: املقرر
    

  مقدمة  -أوال   
  
يف املعقـودة   ،   الثانية  العامة تهايف جلس  قررت اجلمعية العامة،  ،  كتباملبناء على توصية      - ١

   :، أن تدرج البند املعنون٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢١
  :تعزيز حقوق الطفل ومحايتها”    
  ؛تعزيز حقوق الطفل ومحايتها  )أ(”    
   “متابعة نتائج الدورة االستثنائية املعنية بالطفل  )ب(”    

  .وأن حتيله إىل اللجنة الثالثة  السابعة والستنيهتايف جدول أعمال دور
، ٤٨ و   ٤٧ و   ٣٥و   ١٤ و   ١٣ جلـساهتا خـالل   يف هـذا البنـد      نظرت اللجنة الثالثـة     و  - ٢

ويـرد  . ٢٠١٢نـوفمرب   /تـشرين الثـاين    ٢٨  و ٨ أكتـوبر و  /تشرين األول  ١٨ و   ١٧املعقودة يف   
ــصلة  الــيت أجرهتــا لمناقــشة لســرد  ــة يف احملاضــر املــوجزة ذات ال  14 و A/C.3/67/SR.13(اللجن

 ينللجنــة مناقــشة عامــة بــشأن البنــد    ت اأجــر، ١٤ و ١٣ لــستنياجليف و). 48  و47  و35 و
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ــرعي ــرد  ). ب(و ) أ (نيالفـ ــرد سـ ــشة لويـ ــا  لمناقـ ــيت أجرهتـ ــضر الـ ــة يف احملـ ــوجزيناللجنـ  ين املـ
   ).14 و A/C.3/67/SR.13(الصلة  ويذ
  :الوثائق التاليةوكان معروضا على اللجنة من أجل نظرها يف هذا البند   - ٣

  ؛)A/67/41(تقرير جلنة حقوق الطفل   )أ(  
  ؛)A/67/225(تقرير األمني العام عن حالة اتفاقية حقوق الطفل   )ب(  
 بالطفـل املعنيـة  تقرير األمني العام عن متابعة الدورة االستثنائية للجمعية العامة      )ج(  

)A/67/229(؛  
  ؛)A/67/230( بالعنف ضد األطفال ة لألمني العام املعنية اخلاصةتقرير املمثل  )د(  
املــــسلح رتاع  باألطفــــال والــــة لألمــــني العــــام املعنيــــة اخلاصــــةتقريــــر املمثلــــ  )ـه(  

)A/67/256(؛  
 مبــسألة بيــع ة املعنيــة اخلاصــةمــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر املقــرر    )و(  
  ؛)A/67/291(املواد اإلباحية يف وواستغالهلم يف البغاء األطفال 

اللجنــة إىل بيــان أكتــوبر، اســتمعت / تــشرين األول١٧يف ، املعقــودة ١٣اجللــسة يف و  - ٤
 علـى   ردَّ، الـذي    )اليونيـسيف  (نظمة األمـم املتحـدة للطفولـة      ملاستهاليل أدىل به املدير التنفيذي      

  ). A/C.3/67/SR.13انظر ( كوبا وبريو ها ممثالطرحاألسئلة اليت 
 املـسلح رتاع   باألطفـال والـ    ة لألمني العام املعني   ة اخلاص ة املمثل تويف اجللسة نفسها، أدل     - ٥
تعليقـات ممثلـو أملانيـا والنـرويج     أدىل بـه مـن   أسـئلة و  ما طرحـه مـن      على   وردَّت   ن استهاليل ببيا

واالحتــاد األورويب وكنــدا واليابــان وســلوفينيا ومجهوريــة إيــران اإلســالمية وسويــسرا وأســتراليا 
   ).A/C.3/67/SR.13انظر  ( األمريكيةواألرجنتني والواليات املتحدة

ــسة نفــسها   - ٦ ــضاويف اجلل ــ أي ــام املعنيــ ة اخلاصــةملمثلــت ا، أدل ــالعنف ضــد  ة لألمــني الع  ب
تعليقـات ممثلـو األردن   أدىل بـه مـن   أسـئلة و ما طرحـه مـن     على  وردَّت  األطفال ببيان استهاليل    

   ).A/C.3/67/SR.13انظر (السلفادور واالحتاد األورويب والنمسا وسلوفينيا وواليابان 
علـى  رد  الـذي  ،اليل رئيس جلنة حقوق الطفـل   ، أدىل ببيان استه    أيضا ١٣ويف اجللسة     - ٧

تعليقــات ممثلــو ماليزيــا وباكــستان والنــرويج وليختنــشتاين  أدىل بــه مــن أســئلة ومــا طرحــه مــن 
   ).A/C.3/67/SR.13انظر (وسويسرا وشيلي وكوبا واالحتاد األورويب 

ان ، اســتمعت اللجنــة إىل بيــ أكتــوبر/ تــشرين األول١٨، املعقــودة يف ١٤جللــسة يف او  - ٨
 املـواد يف  وواسـتغالهلم يف البغـاء       مبـسألة بيـع األطفـال        ة املعنيـ  ة اخلاصـ  ة به املقرر  تاستهاليل أدل 
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املغـرب واالحتـاد     تعليقـات ممثلـو   أدىل بـه مـن      أسـئلة و  مـا طرحـه مـن       علـى   ت  رديت  اإلباحية، الـ  
   ).A/C.3/66/SR.14انظر (األورويب وكوستاريكا 

    
  النظر يف املقترحات  -ثانيا   
  Rev.1  وA/C.3/67/L.23 ين القراراعومشر  -ألف   

 ممثـل أوروغـواي، باسـم    عـرض  نـوفمرب، / تـشرين الثـاين  ٨، املعقـودة يف    ٣٥ اجللسة   يف  - ٩
أيرلنـدا،  أوروغـواي،   سـبانيا، إسـتونيا، إكـوادور، ألبانيـا، أملانيـا، أنتيغـوا وبربـودا،               إاألرجنتني،  

بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنمـا، بوركينـا فاسـو،       إيطاليا، باراغواي، الربازيل، بربادوس، الربتغال،      
ايكـا، جـزر البـهاما،      م، بريو، ترينيداد وتوبـاغو، جا     )املتعددة القوميات  - دولة(بولندا، بوليفيا   

اجلمهوريـــة التـــشيكية، اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة، مجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية الـــسابقة،  
ــدامنرك، دومينيكــ   ــا، ال ــدوفا، جورجي ــة مول ــا، ســان مــارينو، ســانت فنــسنت   مجهوري ا، روماني

ســانت لوســيا، الــسلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا،  ســانت كيــتس ونــيفس، وجــزر غرينــادين، 
ــسا، فنــ        ــا، فرن ــاال، غيان ــادا، غواتيم ــسويد، شــيلي، صــربيا، غرين ــسنغال، ســورينام، ال زويال ـال

ــة ( ــة-مجهوريـ ــا    ،) البوليفاريـ ــا، كوبـ ــتان، كرواتيـ ــربص، قريغيزسـ ــدا، قـ ــتاريكا، فنلنـ ، كوسـ
ــا، مالطــة،    ــا، لكــسمربغ، ليتواني ــا، التفي املكــسيك، مــالوي، اململكــة املتحــدة  مــايل، كولومبي

لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية، منغوليــا، مونــاكو، النمــسا، النيجــر، نيكــاراغوا، هــاييت،  
ــدا،    ــا، هولنــ ــدوراس، هنغاريــ ــان،وهنــ ــوان    اليونــ ــرار بعنــ ــشروع قــ ــل ”مــ ــوق الطفــ  “حقــ

)A/C.3/67/L.23(فيما يلي نصه ،:  
  ،إن اجلمعية العامة”    
 وآخرهــــا ،الطفــل قــوقحب املتعلقــة الــسابقــة قراراهتــــا مجيــع تأكيــد تعيــد إذ”    

 عليـه  تنطـوي  مـا  بكـل  ،٢٠١١ ديـسمرب /األول انــون ك ١٩ املـؤرخ  ٦٦/١٤١ القرار
  أحكام، من

 إليـه  تندسيـ  الـذي  املعيـار  تـشكل  الطفـل  حقـوق  اتفاقيـة  أن على تشدد وإذ”    
 الربوتوكـولني  أمهيـة  اعتبارهـا  يف آخـذة  و،عدتـ  وإذ ومحايتـها،  الطفـل  حقوق تعزيز يف

 اإلنــسان حقــوق صــكوك علــىو عليهمــا العــاملي التــصديق إىل ،لالتفاقيــة االختيــاريني
  ،فعال حنو على هاوتنفيذ األخرى
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ــة االتفاقيــةو اإلعاقــة ذوي األشــخاص حقــوق اتفاقيــة إىل تــشري وإذ”      الدولي
 مجيـع  حقـوق  حلمايـة  الدوليـة  االتفاقيـة و القسري االختفاء من األشخاص مجيع حلماية
  ،أسرهم وأفراد املهاجرين العمال

 األصـلية  الـشعوب  حقـوق  بـشأن  املتحـدة  األمـم  إعـالن  إىل أيضا تشري وإذ”    
 ٢٠١٠ ديـــسمرب/األول كـــانون ٢١ املـــؤرخ ٦٥/١٩٨ القـــرار وإىل ،٢٠٠٧ لعـــام
 عــام املــستوى رفيــع اجتمــاع عقــد فيــه تقــرر الــذي األصــلية بالــشعو بقــضايا املتعلــق
   األصلية، للشعوب العاملي املؤمتر عليه يطلق ٢٠١٤

 مجلـة  يف املتمثلـة  الطفـل  حقـوق  التفاقيـة  العامـة  املبـادئ  أن تأكيد تعيد وإذ”    
 والقـدرة  واملـشاركة  التمييـز  وعـدم  األول املقـام  يف الطفـل  مـصلحة  مراعـاة  منـها  أمور
ــى ــاءالب عل ــو ق ــوفر والنم ــار ت ــع اإلط ــراءات جلمي ــة اإلج ــال، املتعلق ــن باألطف ــيهم مب  ف

  ،املراهقون
 املتحــدة األمــم وإعــالن فيينــا عمــل وبرنــامج إعــالن تأكيــد أيــضا تعيــد وإذ”    
 املعنيـة  العامـة  لجمعيـة ل والعـشرين  الـسابعة  االسـتثنائية  دورةللـ  اخلتامية والوثيقة أللفيةل

 االجتـار  ملكافحـة  العامليـة  املتحدة األمم خطةو ،“لألطفال صاحل عامل” املعنونة بالطفل
 بروتوكـول و ،الوطنيـة  عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم اتفاقيةو ،باألشخاص

 التفاقيـة  املكمـل  ،واألطفـال  النـساء  وخباصـة  ،باألشـخاص  االجتـار  ومعاقبـة  وقمـع  منع
 كوبنـهاغن  إعـالن  إىل تـشري  إذو ،طنيـة الو عـرب  املنظمـة  اجلرميـة  ملكافحـة  املتحـدة  األمم
ــشأن ــة ب ـــة التنمي ـــج االجتماعيـ ــذي داكــار عمـــل وإطــار العمــل وبرنامـــ  يف اعتمــد ال

 االجتمــاعي امليــدان يف واإلمنــاء التقــدمب املتعلــق واإلعــالن للتعلــيم العــاملي املنتـــــدى
 عـالن اإلو نميـة الت يف احلـق  وإعـالن  التغذية وسوء اجلوع على للقضاء العاملي واإلعالن
 الـدورة  نتـائج  ملتابعـة  املكـرس  املـستوى  الرفيـع  العـام  التـذكاري  االجتماع عن الصادر

 كــانون ١٣ إىل ١١ مــن الفتــرة يف نيويــورك يف عقــد الــذي بالطفــل املعنيــة االســتثنائية
ــسمرب/األول ــة ٢٠٠٧ دي ــة والوثيق ــام جتمــاعلال اخلتامي ــع الع ــة املــستوى الرفي  للجمعي
 إىل ٢٠ مـن  الفتـرة  يف نيويـورك  يف عقـد  الـذي  لأللفيـة  اإلمنائية األهدافب املعين العامة
 املــستدامة للتنميــة املتحــدة األمــم ملــؤمتر اخلتاميــة والوثيقــة ،٢٠١٠ ســبتمرب/أيلــول ٢٢

 /حزيـران  ٢٢ يف جـانريو  دي ريـو  يف املعتمـدة  ،‘‘إليـه  نـصبو  الذي املستقبل’’ املعنونة
  ،٢٠١٢ يونيه

 يف احملــرز التقــدم عــن العــام األمــني بتقريــري لتقــديرا مــع علمــا حتــيط وإذ”    
ــاء ــة بااللتزامــات الوف ــة الوثيقــة يف املبين ــسابعة االســتثنائية للــدورة اخلتامي  والعــشرين ال
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 اجلمعيــة قــرار يف املثــارة واملــسائل الطفــل حقــوق اتفاقيــة حالــة وعــن العامــة للجمعيــة
 تقريــرو األطفــال ضــد بــالعنف املعنيــة العــام لألمــني اخلاصــة املمثلــة تقريــرو ٦٦/١٤١

 تــدرس أن ينبغــي الــيت املــسلح والــرتاع باألطفــال املعنيــة العــام لألمــني اخلاصــة املمثلــة
  ،تام حنو على االعتبار يف األعضاء الدول آراء أخذ مع بدقة فيها الواردة التوصيات

 املعنيــة الوطنيــة احلكوميــة اهلياكــل بــه تــضطلع الــذي املهــم بالــدور تقــر وإذ”    
 األطفـال  بـشؤون  املعنيـة  واملؤسـسات  الـوزارات  وجودهـا،  حالة يف ومنها، ألطفال،با

 الوطنيـة  املؤسـسات  أو باألطفـال  املعنيـون  املـستقلون  املظـامل  وأمنـاء  والشباب واألسرة
  ومحايتها، الطفل حقوق بتعزيز املعنية األخرى

 ومحايتـهم  األطفـال  تربية عن األول املقام يف مسؤولة األسرة بأن تسلم وإذ”    
 والتفـاهم  واحلـب  الـسعادة  تـسوده  جـو  ويف أسـرية  بيئة يف األطفال ينشأ أن وبضرورة

  ومتوازن، كامل حنو على شخصيتهم تنمية أجل من
 عليهـا  يـتعني  الطفـل  حقـوق  اتفاقيـة  يف األطـراف  الدول أن تأكيد تعيد وإذ”    

 احلقـوق  إلعمـال  ملالئمـة ا التدابري من وغريها واإلدارية التشريعية التدابري كل تتخذ أن
  ،االتفاقية يف هبا املعترف

ــة باألعمــال التقــدير مــع علمــا يطحتــ إذو”     ــز إىل الرامي  الطفــل حقــوق تعزي
 التابعـة  املعنية ؤسساتوامل والكيانات واهليئات األجهزة مجيع هبا تضطلع اليت تهاومحاي

 بواليـات  املكلفـة  ةاملعنيـ  اجلهـات و ،منـها  كـل  ةواليـ  حدود يف املتحدة، األمم ملنظومة
 املعنيــة، اإلقليميــة املنظمــاتو املتحــدة ألمــما يف اخلاصــة بــاإلجراءات املعنيــة واجلهــات
ــة واملنظمــات مناســبا، ذلــك كــان حيثمــا ــة احلكومي ــسلم وإذ ،الدولي ــا ت  لمجتمــعل مب
  ،الصدد هذا يف مقيِّ دور من ،احلكومية غري املنظمات ذلك يف مبا املدين،

ــساورها وإذ”     ــال ي ــة ألن القلــق غب  العــامل مــن كــثرية أحنــاء يف األطفــال حال
 الفقـر  علـى  القـضاء  أن تأكيد تعيد وإذ العاملية، واالقتصادية املالية باألزمة سلبا تأثرت

ــزال ال ــاره بــأن تــسلم وإذ احلاضــر، الوقــت يف العــامل يواجهــه حتــد أكــرب يــشكل ي  آث
  واالقتصادي، االجتماعي السياق تتجاوز

 العـامل  مـن  كثرية أحناء يف األطفال حالة ألن أيضا القلق بالغ يساورها وإذ”    
 االجتماعيـة  املـساواة  وعـدم  الفقـر  الستمرار نتيجة عوملة، تزداد بيئة يف حرجة تزال ال

ــو وعــدم ــة الظــروف فرات ــصادية االجتماعي ــشار املالئمــة واالقت ــة، وانت  خباصــةو األوبئ
ــريوس ــة نقــص ف ــشرية املناع ــة/الب ــةاملنا نقــص متالزم ــسب ع ــدز( املكت ــا )اإلي  واملالري
 الـصحية  رافـق املو املأمونـة  الـشرب  ميـاه  تـوافر  وعـدم  املعديـة،  غـري  األمراضو والسل،
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ــة ألضــراروا ــة والكــوارث البيئي ــ الطبيعي ــشرد األجــنيب واالحــتالل املــسلح عرتاوال  والت
 جبميــع واالســتغالل وبأعــضائهم باألطفــال جتــارالوا واالعتــداء واإلرهــاب والعنــف
ــسي واالســتغالل الهأشــك ــال اجلن ــة ألغــراض لألطف ــاء جتاري ــال وبغ  واســتغالل األطف

 واإلمهـال  األطفـال  مع اجلنس ممارسة بدافع والسياحة اإلباحية املواد إنتاج يف األطفال
 بـني  املـساواة  وعـدم  األجانـب  وكراهيـة  والعنصرية والتمييز والتعصب واجلوع واألمية

 اختـــاذ ضرورةبـــ منـــها واقتناعـــا القانونيـــة، ايـــةاحلم كفايـــة وعـــدم واإلعاقـــة اجلنـــسني
  وفعالة، عاجلة ودولية وطنية إجراءات

ــالغ عــن تعــرب وإذ”     ــا ب ــال، ألن قلقه ــالرغم األطف ــن ب ــراف م ــأهنم االعت  ب
 قلمـا  متـسهم،  الـيت  املـسائل  مجيـع  بـشأن  آراؤهـم  تـسمع  أن هلـم  حيـق  حقـوق  أصحاب

 والعقبــات، القيــود مــن دعــد بــسبب املــسائل هــذه يف ويــشاركون جبديــة يستــشارون
  العامل، من كثرية أجزاء يف كامال إعماال احلق هذا إعمال يتعني يزال ال وألنه

 الـيت  الطبيعيـة  الكـوارث  لـبعض  املدمر األثر إزاء القلق شديد يساورها وإذ”    
 تـوفري  أمهيـة  تأكيـد  تعيـد  وإذ األطفال، يف أثرها ذلك يف مبا األخرية، اآلونة يف حدثت
 البلـدان  تبـذهلا  الـيت  للجهـود  دعمـا  ومالئمـة  ومستدامة عاجلة وإمنائية سانيةإن مساعدة
 تعيــد وإذ والتنميــة، والــتعمري والتأهيــل املبكــر واإلنعــاش اإلغاثــة جمــاالت يف املتــضررة

 هــذه يف الطفــل، حقــوق فيهــا مبــا اإلنــسان، حقــوق مراعــاة كفالــة أمهيــة تأكيــد أيــضا
  اجلهود،

  
  أوال      
  االختياريني وبروتوكوليها الطفل حقوق اتفاقية تنفيذ      

 الـدول  حتـث و ،٦٦/١٤١ قرارهـا  من ٦ إىل ١ الفقرات تأكيد تعيد  - ١”    
 املتعلـق  ياالختيـار  بروتوكوهلـا و الطفـل  حقـوق  اتفاقيـة  يف أطرافا دـــبع حــتصب مل اليت
 تيـاري االخ وبروتوكوهلـا  اإلباحيـة  املواد ويف البغاء يف األطفال واستغالل األطفال بيعب

 األولويـة  سـبيل  علـى  بـذلك  القيام على املسلحة املنازعات يف األطفال اشتراكب املتعلق
  بالكامل؛ الصكوك ذهه تنفيذ وعلى

 التـصديق  علـى  للتـشجيع  العـام  األمـني  يبذهلــــا  الـيت  باجلهود ترحــب  - ٢”    
 األطفـال  يـع بب املتعلـق  الطفـل  حقـوق  التفاقيـة  االختيـــاري  الربوتوكــــول  علــى العاملي

 االختيـــــاري والبــــروتوكول اإلباحيـــــة املـــــواد ويف البغـــــاء فـــــي األطفــال واســتغالل
 االتفاقيـــــة تنفيـــذ إىل وتـــدعو املـــسلحـــة، املنازعـــات يف األطفـــــال باشتــــــراك املتعلـــق
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 مجيـــع متتـــع لكفالـــة فعــال  حنـــو علـــى أعــاله  املـــذكورين االختيـــاريني والربوتوكــولني 
  األساسية؛ واحلريات اإلنسان حقوق من هلم ما جبميع تام حنو على ــالاألطف

 وغـــرض تتنـــاىف الـــيت التحفظـــات ســـحب األطـــراف الـــدولب هتيــب   - ٣”    
 األخـرى  التحفظـات  مراجعـة  يف النظـر و االختياريني بروتوكوليها أو االتفاقية ومقصد
  فيينا؛ عمل وبرنامج إلعالن وفقا سحبها بغية بانتظام

 كـانون  ١٩ املـؤرخ  ٦٦/١٣٨ قرارهـا  باختاذ التقدير مع علما يطحت  - ٤”    
ــةب ملحــق اختيــاري بروتوكــول بوضــع املتعلــق ٢٠١١ ديــسمرب /األول  حقــوق اتفاقي
ــل ــدمي إجــراء يرســي  الطف ــات لتق ــال البالغ ــالغ إلجــراء مكم ــذي اإلب ــنص ال ــه ت  علي

 التفاقيـة  الختيـاري ا الربوتوكول يف أطرافا بعد تصبح مل اليت الدول وتشجع االتفاقية،
 وتـدعو  بـذلك،  القيـام  يف تنظـر  أن علـى  البالغـات  تقـدمي  بإجراء املتعلق الطفل حقوق
  تنفيذه؛ إىل األطراف الدول

ــشجع  - ٥”     ــدول ت ــى األطــراف ال ــدى اعتبارهــا، يف تأخــذ أن عل ــذ ل  تنفي
 ومالحظاهتـا  الطفـل  حقـوق  جلنة توصيات االختياريني، وبروتوكوليها االتفاقية أحكام

ــة، وتعليقاهتــا ــها، العام ــة يف ومن ــور، مجل ــق أم ــام التعلي ــم الع ــق )٢٠٠٩( ١١ رق  املتعل
  ؛االتفاقية؛ مبوجب وحقوقهم األصلية الشعوب بأطفال

 األطـراف  الـدول  تنفيـذ  لرصـد  إجراءات من اللجنة اختذته مبا ترحب  - ٦”    
ــة، ــه مــا التقــدير مــع وتالحــظ لالتفاقي ــة اختذت  الحظاهتــام ملتابعــة إجــراءات مــن اللجن
 اإلقليميـة  العمـل  حلقـات  على الصدد هذا يف خاص بوجه وتشدد وتوصياهتا، اخلتامية

  الوطين؛ الصعيد على املنفذة املبادرات يف اللجنة ومشاركة
  

  ثانيا      
  تعزيز حقوق الطفل ومحايتها وعدم التمييز ضد األطفال      
  عدم التمييز      

ــد  - ٧”     ــد تعيـ ــرات تأكيـ ــن ١١ إىل ٩ الفقـ ــاقر مـ ــؤرخ ٦٣/٢٤١ ارهـ  املـ
ــسمرب/األول كــانون ٢٤ ــدول وهتيــب ،٢٠٠٨ دي ــل أن بال ــع تكف ــال متت ــة األطف  كاف

 مــن متييــز دون واالجتماعيــة واالقتــصادية والثقافيــة والــسياسية املدنيــة حقــوقهم جبميــع
  نوع؛ أي
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  البديلة الرعاية أشكال من ذلك غري أو والتبين األسرية والعالقات التسجيل    
 ،٦٣/٢٤١ قرارهـــا مـــن ١٦ إىل ١٢ الفقـــرات تأكيـــد أيـــضا دتعيـــ  - ٨”    

 مبوجـب  بالتزاماهتـا  التقيد أجل من جهودها تكثيف على األطراف الدول مجيع وحتث
 بالتــسجيل املتــصلة املــسائل يف األطفــال حبمايــة يتعلــق فيمــا الطفــل حقــوق اتفاقيــة

 الـدول،  وتـشجع  ،البديلـة  الرعايـة  أشـكال  من ذلك غري أو والتبين األسرية والعالقات
 الـدويل،  الـصعيد  على األطفال باختطاف األسر أو الوالدان فيها يقوم اليت احلاالت يف

  االعتيادية؛ إقامته بلد إىل الطفل عودة منها أمورا تيسر أن على
 مرفـق  يف الـواردة  لألطفال البديلة رعايةلل التوجيهية بادئامل إىل تشري  - ٩”    

 مــن جمموعــة بوصــفها ،٢٠٠٩ ديــسمرب/األول نونكــا ١٨ املــؤرخ ٦٤/١٤٢ قرارهــا
 الـدول  وتـشجع  واملمارسـات،  الـسياسات  إرسـاء  يف هبـا  االسترشـاد  ميكن التوجيهات

  االعتبار؛ يف أخذها على
 املــــــؤرخ ١٩/٩ اإلنــــــسان حقــــــوق جملــــــس قــــــرار إىل تــــــشري  - ١٠”    

 هلـ  ُيعتـرف  أن يف إنـسان  كل وحق الوالدات تسجيلب املتعلق ٢٠١٢ مارس/آذار ٢٢
 عـدد  ارتفاع إزاء قلقه عن اجمللس فيه أعرب الذي مكان، كل يف القانونية بالشخصية
 بتـسجيل  بالتزامهـا  الـدول  وذكـر  العـامل  أحناء شىت يف والداهتم املسجلة غري األشخاص
 لــوالداتا سجيلتــ تكفــل أن بالــدول وأهــاب نــوع، أي مــن متييــز دون الــوالدات
 بــسيطة تــسجيل إجــراءات وتــوافر ،ملتــأخرا الــوالدات تــسجيل ذلــك يف مبــا ،للجميــع
  زهيدة؛ بتكلفة أو جمانا وفعالة وسريعة

  
 يف واحلـق  الفقـر  علـى  والقـضاء  لألطفـال  واالجتمـاعي  االقتصادي الرفاه      

 البدنيـة  الـصحة  مـن  بلوغـه  ميكـن  مـستوى  بأعلى التمتع يف احلقو التعليم
  الغذاء يف واحلق والعقلية

ــد  - ١١”     ــد تعيـــ ــرات تأكيـــ ــن ٢٦ إىل ١٧ الفقـــ ــا مـــ  ٦٣/٢٤١ قرارهـــ
 ديـــسمرب/األول كـــانون ١٩ املـــؤرخ ٦١/١٤٦ قرارهـــا مـــن ٥٢ إىل ٤٢ والفقـــرات
 قرارهــــا مــــن ٤٢ إىل ٣٧ والفقــــرات والفقــــر األطفــــال مبوضــــوع املتعلقــــة ٢٠٠٦
ــؤرخ ٦٠/٢٣١ ــانون ٢٣ املـ ــة ٢٠٠٥ ديـــسمرب/األول كـ ــوع املتعلقـ ــال مبوضـ  األطفـ

 )اإليــدز( املكتــسب املناعــة نقــص متالزمــةو ةالبــشري املناعــة نقــص بفــريوس املــصابني
 رفـاه  فيهـا  يكفـل  بيئـة  هتيئـة  الـدويل  واجملتمع الدول جبميع وهتيب منهما، املتضررين أو

 الــيت االلتزامــات وتنفيــذ اجملــال هــذا يف الــدويل التعــاون تعزيــز منــها بوســائل الطفــل،
 واختـاذ  التعلـيم  يف واحلـق  الفقـر  علـى  بالقـضاء  يتعلـق  فيمـا  سـابق  وقـت  يف هبـا  تعهدت
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 يف احلـق و الطفـل،  قـدرات  لتطور وفقا اإلنسان، حقوق جمال يف التثقيف لتعزيز تدابري
 اجلهـود  ذلـك  يف مبـا  والعقليـة،  البدنيـة  الـصحة  مـن  بلوغـه  ميكـن  مستوى بأعلى التمتع

ــة ــصدي املبذول ــة للت ــال حلال ــصابني األطف ــريوس امل ــة نقــص بف ــشرية املناع ــدز الب  واإلي
 الطفــل، إىل األم مــن البــشرية املناعــة نقــص فــريوس انتقــال ومنــع نــهمام املتــضررين أو

 يف احلـق  كفالـة و الـصحية،  واملرافـق  النقية الشرب ومياه الكافية املغذية األغذية وتوفري
ــع الغـــذاء ــق للجميـ ــصول يف واحلـ ــى احلـ ــستوى علـ ــشة مـ ــق، معيـ ــا الئـ ــك يف مبـ  ذلـ
  وامللبس؛ املسكن

 املعدية، غري األمراض مستويات زيادة ءإزا البالغ قلقها عن تعرب  - ١٢”    
 التنفــسية واألمــراض الــسرطان، وأمــراض ،الدمويــة واألوعيــة القلــب أمــراض وخباصــة
 علـى  وتأثرياهتا ،األطفال بدانةو عليها، تنطوي اليت اخلطر وعوامل والسكري، املزمنة،
 ائلبوسـ  الـصحية،  الـنظم  تعزيـز  بضرورة وتسلم وحقوقهم، واملراهقني األطفال صحة
 أي يف الزاويـة  حجر هم األطفال أن االعتبار يف تأخذ الطفل حمورها رعاية توفري منها
 اعتمـاد  عـن  فـضال  اخلطـر،  عوامـل  وإدارة األوليـة  الوقايـة  لتـوفري  احليـاة  مدى على هنج
  املسألة؛ هلذه للتصدي القطاعات متعددة هنج

 هتـدد  أخطـار  مـن  مليةالعا واالقتصادية املالية األزمة تشكله مبا تسلم  - ١٣”    
 وهـي  لأللفيـة،  اإلمنائيـة  األهـداف  فيهـا  مبـا  دوليـا،  عليها املتفق اإلمنائية األهداف حتقيق
 انعـدام  واستمرار الغذاء كأزمة ومتشابكة متعددة عاملية وحتديات بأزمات تتصل أزمة

 املنــاخ، وتغـري  البيئـة  وتــدهور األساسـية  والـسلع  الطاقـة  أســعار وتقلـب  الغـذائي  األمـن 
 يترتـب  الـذي  الـسليب  لألثـر  األزمـات،  هلـذه  مواجهتـها  يف تتصدى، أن بالدول وهتيب
  كاملة؛ حبقوقه الطفل متتع يف عليها

  
  األطفال ضد العنف على القضاء      

 والفقـرات  ٦٣/٢٤١ قرارهـا  من ٣٢ إىل ٢٧ الفقرات تأكيد تعيد  - ١٤”    
 املتعلقـة  ٢٠٠٧ مربديـس /األول كانون ١٨ املؤرخ ٦٢/١٤١ قرارها من ٦٢ إىل ٤٧

 املرتكبــة العنــف أشــكال مجيــع وتــدين األطفــال، ضــد العنــف علــى القــضاء مبوضــوع
ــواردة التــدابري تنفيــذ علــى الــدول مجيــع وحتــث األطفــال، ضــد  مــن ٢٧ الفقــرة يف ال
  ؛٦٣/٢٤١ قرارها

 ملنــع التــدابري مــن وغريهــا تــشريعية تــدابري اختــاذ علــى الــدول حتــث  - ١٥”    
 مجيـع  يف فعـال  حنـو  علـى  عليـه  والقـضاء  وحظـره  أشـكاله  جبميـع  األطفـال  ضـد  العنف

  االقتضاء،؛ حسب منها، قائم هو ما تعزيز أو السياقات
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ــع تالحــظ  - ١٦”     ــدير م ــد التق ــشراكات توطي ــيت ال ــا هنــضت ال ــة هب  املمثل
ــام لألمــني اخلاصــة ــة الع ــالعنف املعني ــال ضــد ب ــدم إلحــراز األطف ــع يف التق ــف من  العن
 واملنظمـات  املتحـدة  األمـم  ووكـاالت  الوطنيـة  احلكومات مع لتنسيقبا عليه، والقضاء
   األطفال؛ ومبشاركة املدين اجملتمع وممثلي اإلنسان حقوق وآليات وهيئات اإلقليمية

 لألمـني  اخلاصـة  للممثلـة  املواضـيعي  بالتقرير التقدير مع علما حتيط  - ١٧”    
ــام ــة الع ــالعنف املعني ــال ضــد ب ــون األطف ــصدي’ املعن ــفل الت ــدارس يف لعن  منظــور :امل
 اخلاصـة  املمثلـة  بـني  املـشترك  وبـالتقرير  ‘واملمارسـات  املعـايري  بني الفجوة سد - عاملي

 باملخــدرات املعــين املتحــدة األمــم مكتــبو اإلنــسان حلقــوق املتحــدة األمــم ومفوضــية
  ؛له التصّدي وأوجه األحداث قضاء نظام يف األطفال ضد العنف مبنع املتعلق واجلرمية

  
 تعزيز حقوق األطفال، مبن فيهم األطفال الـذين يعيـشون يف أوضـاع بالغـة                    

  ومحايتها ،الصعوبة
 هتيــب و ،٦٣/٢٤١ قرارهـا  مـن  ٤٢ إىل ٣٤ الفقـرات  تأكيـد  تعيد  - ١٨”    

ـــدول جبميــع ـــوق تعــزز أن الـ ــذين ألطفــالا جلميــع كافــة اإلنــسان حقـ  يف يعيــشون ال
 احلمايـة  هلـم  تكفـل  الـيت  والتـدابري  الـربامج  تنفذ وأن يهاحتم وأن بةوصعال بالغة أوضاع

 والتعلـــيم الـــصحية الرعايـــة علـــى احلـــصول ذلـــك يف مبـــا خـــاص، بـــشكل واملـــساعدة
ــة، واخلــدمات ــة واإلعــادة االجتماعي ــر واقتفــاء اإلدمــاج وإعــادة الــوطن إىل الطوعي  أث

 غـري  الباألطفـ  يتعلق فيما وخباصة وممكنا، مناسبا ذلك كان حيثما مشلها، ومل أسرهم
  العليا؛ الطفل لحةملص األول املقام يف االعتبار إيالء تكفل وأن بذويهم، املصحوبني

 /آذار ٢٣ املــؤرخ ١٩/٣٧ اإلنــسان حقــوق جملــس قــرار إىل تــشري  - ١٩”    
  تنفيذه؛ إىل وتدعو الطفل، حبقوق املتعلق ٢٠١٢ مارس

  
 بــتيث أو العقوبــات قــانون خــرق هتمــة إلــيهم تنــسب الــذين األطفــال      

 قــانون خــرق هتمــة إلــيهم تنــسب الــذين األشــخاص وأطفــال لــه خــرقهم
  له خرقهم يثبت أو العقوبات

 وهتيــب ،٦٣/٢٤١ قرارهــا مــن ٤٧ إىل ٤٣ الفقــرات تأكيــد تعيــد  - ٢٠”    
 قــانون خــرق هتمــة إلــيهم تنــسب الــذين األطفــال حقــوق حتتــرم أن الــدول جبميــع

 خــرق هتمــة إلــيهم تنــسب ذينالــ األشــخاص وأطفــال لــه خــرقهم يثبــت أو العقوبــات
  ؛حتميها وأن له خرقهم يثبت أو العقوبات قانون
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املـواد اإلباحيـة   إنتـاج   يف بغاء األطفال واستغالل األطفـال منع بيع األطفال و       
   ذلكوالقضاء على

ــضا تعيــد  - ٢١”     ــد أي  ،٦٣/٢٤١ قرارهــا مــن ٥٠ إىل ٤٨ الفقــرات تأكي
 أعــضاء نقــل منــها ألغــراض أشــكاله، ميــعجب األطفــال بيــع منــع الــدول جبميــع وهتيــب
ــربح هبــدف األطفــال  ألغــراض لألطفــال اجلنــسي واالســتغالل األطفــال واســترقاق ال
 تلـــك وجتــرمي  اإلباحيــة  املـــواد إنتــاج  يف األطفــال  واســـتغالل األطفــال  وبغــاء  جتاريــة 

 ومنـع  املمارسـات  تلـك  على القضاء هبدف ومعاقبتهم، مرتكبيها ومقاضاة املمارسات
 األغـراض  هلـذه  واالتـصاالت  املعلومـات  تكنولوجيـات  مـن  وغريها اإلنترنت اماستخد

 لوضـع  تـدابري  واختـاذ  اإلجراميـة  املمارسـات  هـذه  تـشجع  أسواق نشوء دون واحليلولة
 بفعاليـة  الـضحايا  احتياجـات  وتلبيـة  يعززهـا  الـذي  املمارسـات  هـذه  علـى  للطلـب  حد

  لالستغالل؛ ضحايا عونيق الذين األطفال جترمي ضد فعالة تدابري واختاذ
 مـن  األطفـال  حلمايـة  وسياسات برامج تضع أن الدول جبميع هتيب  - ٢٢”    

 جتاريـة  ألغـراض  اجلنـسي  االسـتغالل و اجلنسي االستغاللو اجلنسي واالعتداء االعتداء
 ممارســة بـدافع  والــسياحة اإلباحيـة  املــواد إنتـاج  يف األطفــال واسـتغالل  األطفــال وبغـاء 
 وهتيـب  والـسياسات،  الـربامج  تلـك  تنفـذ  وأن األطفـال  واختطـاف  األطفال مع اجلنس
 هلــذه يتعرضــون الــذين األطفــال مجيــع أمــاكن لتحديــد اســتراتيجيات تنفــذ أن بالــدول

  ومساعدهتم؛ االنتهاكات
ــضا هتيــب  - ٢٣”     ــعجب أي ــدول مي ــا اختــاذ ال ــزم م ــدابري مــن يل ــشريعية الت  الت

 اإلباحيـة  املـواد  توزيـع  ملنـع  املعنيـة  اجلهـات  عمـ  بالتعاون وإنفاذها التدابري من غريها أو
 األطفـال،  علـى  اجلنـسي  االعتـداء  صـور  عـرض  ذلـك  يف مبا األطفال، فيها يستغل اليت
 متكـن  وافيـة  آليـات  وجـود  وضـمان  األخـرى  اإلعالم وسائط مجيع ويف اإلنترنت على
 بحـس  وجامعيهـا،  وموزعيهـا  معـديها  ومقاضـاة  وحـذفها  املـواد  هذه عن اإلبالغ من

  االقتضاء؛
  

  املسلح الرتاع من املتضررون األطفال      
 وتــدين ،٦٣/٢٤١ هــاقرار مــن ٦٣ إىل ٥١ الفقــرات تأكيــد تعيــد  - ٢٤”    

 الـرتاع  مـن  املتـضررين  األطفال ضد ترتكب اليت االعتداءاتو االنتهاكات مجيع بشدة
 لحاملــس زاعـالنــ يف األخــرى واألطــراف الــدول مجيــع الــصدد هــذا يف وحتــث املــسلح،

 اغتـصاهبم  أو/و هموتـشويه  األطفـال  قتـل  يفو همواستخدام األطفال جتنيد يف لضالعةا
 شـن  ويف منطـي  بـشكل  األطفـال  ضـد  اجلنـسي  العنـف  أشـكال  مـن  ذلـك  غري ممارسةو
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 االنتــهاكات مجيــع ارتكــاب ويف املستــشفيات أو/و املــدارس علــى متكــررة هجمــات
 ذلـك  يف مبـا  الـساري  الدويل القانون مع يتناىف مبا األطفال، ضد األخرى االعتداءاتو

 ،املمارسـات  لتلـك  حـد  لوضـع  زمنيـا  وحمددة فعالة تدابري اختاذ على اإلنساين، القانون
 الدوليـة  املنظمـات و وبراجمهـا  وصـناديقها  املتحـدة  األمم ووكاالت الدول مجيع وحتث

 جلميــع لبـالغ ا هتمــاماال إيـالء  مواصـلة  علــى املـدين  واجملتمـع  املعنيــة األخـرى  واإلقليميـة 
 وعلـى  املـسلح  الـرتاع  حـاالت  يف األطفـال  ضد ترتكب اليت االعتداءاتو االنتهاكات

 وفقـا  ومـساعدهتم،  واالعتـداءات  االنتهاكات هلذه ضحايا يقعون الذين األطفال محاية
  ؛الرابعة إىل األوىل جنيف اتفاقيات ذلك يف مبا الدويل، اإلنساين القانون ألحكام

 العامـة  جلمعيـة ا بـه  تـضطلع  الذي األساسي الدور تأكيد أيضا عيدت  - ٢٥”    
 حقــوق ومحايــة تعزيــز يف اإلنــسان حقــوق وجملــس واالجتمــاعي االقتــصادي واجمللــس
 الـدور  وتالحـظ  املـسلح،  الـرتاع  مـن  املتضررون األطفال فيهم مبن ،همورفاه األطفال
 الـرتاع  مـن  رريناملتـض  لألطفـال  احلمايـة  ضمان يف األمن جملس به يقوم الذي املتعاظم
 واليتـها،  إطـار  يف ،الـسالم  بنـاء  جلنـة  هبـا  تـضطلع  اليت األنشطة أيضا وتالحظ املسلح،

  ؛فيهما وتساهم ورفاههم همحبقوق األطفال متتع تعزز اليت اجملاالت يف
 جملـس  بقـرارات  يتعلـق  فيمـا  املتخـذة  اخلطوات التقدير مع تالحظ  - ٢٦”    

ــن ــؤرخ )٢٠٠٤( ١٥٣٩ األمــ ــسا ٢٢ املــ ــل/ننيــ  )٢٠٠٥( ١٦١٢ و ٢٠٠٤ أبريــ
 ٢٠٠٩ أغـسطس /آب ٤ املـؤرخ  )٢٠٠٩( ١٨٨٢ و ٢٠٠٥ يوليـه /متوز ٢٦ املؤرخ

 املــــؤرخ )٢٠١٢( ٢٠٦٨ و ٢٠١١ يوليــــه/متــــوز ١٢ املــــؤرخ )٢٠١١( ١٩٩٨ و
 الرصــد  آليــة لتنفيــذ  العــام األمــني  يبــذهلا الــيت  واجلهــود ٢٠١٢ ســبتمرب /أيلــول ١٩

 احلكومـات  مبـشاركة  القـرارات،  لتلك وفقا املسلح عوالرتا األطفالب املتعلقة واإلبالغ
 ،معهـا  وبالتعـاون  املـدين  اجملتمـع  يفو املتحـدة  األمـم  يف املعنية الفاعلة اجلهاتو الوطنية
 تكـــون أن ضـــمان العـــام األمـــني إىل طلـــبتو القطـــري، الـــصعيد منـــها صـــعد علـــى

 اوموثوقـ  وموضـوعية  دقيقة وإبالغها جبمعها واإلبالغ الرصد آلية تقوم اليت املعلومات
 مستـشارون  بـه  يـضطلع  الـذي  العمـل  الصدد هذا يف وتشجع منها، التحقق وميكن هبا

 عمليـات  يف االقتـضاء،  حسب ونشرهم، األطفال محاية جمال يف املتحدة ألممل تابعون
  السالم؛ بناء وبعثات السياسية البعثاتو السالم حفظ

  
  األطفال عمل      

 املتعلقــة ٦٣/٢٤١ هــاقرار مــن ٨٠ إىل ٦٤ الفقــرات تأكيــد تعيــد  - ٢٧”    
 حنــو علــى بالقــضاء التزامهــا حتــول أن الــدول ميــعجب هتيــبو ،األطفــال عمــل مبوضــوع
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 الطفـل  تعليم يعوق أو خطريا يكون أن ميكن الذي األطفال عمل على وفعال تدرجيي
 إىل االجتمـاعي  أو األخالقي أو الروحي أو العقلي أو البدين بنموه أو بصحته ضري أو

  األطفال؛ عمل أشكال أسوأ على الفور على تقضي أنو ،ملموسة إجراءات
ــع تالحــظ  - ٢٨”     ــام م ــائج االهتم ــؤمتر نت ــاي م ــاملي اله ــين الع ــل املع  بعم

 حبلـول  الطفـل  عمـل  أشـكال  أسـوأ  علـى  للقـضاء  الطريـق  خريطـة  ذلـك  يف مبـا  ،الطفل
  ؛٢٠١٦ عام

ــرا االعتبــار يف تأخــذ أن الــدول جبميــع هتيــب  - ٢٩”      للمــدير العــاملي لتقري
  ؛‘األطفال عمل مكافحة إجراءات تسريع’ املعنون الدولية العمل ملنظمة العام

 بأسـوأ  املتعلقـة  االتفاقيـة  علـى  بعـد  تصدق مل اليت الدول مجيع حتث  - ٣٠”    
 باحلــد املتعلقــة تفاقيــةالوا )١٨٢ رقــم االتفاقيــة( ١٩٩٩ لعــام األطفــال عمــل أشــكال
 تنظـر  أن علـى  الدوليـة  العمـل  ملنظمـة  )١٣٨ رقـم  االتفاقية( ١٩٧٣ لعام للسن األدىن
 بذلك؛ القيام يف

  
  اإلعاقة ذوي األطفال حقوق      

 بأنـه  وتقر ،٦٦/١٤١ قرارها من ٤٥ إىل ٣١ الفقرات تأكيد تعيد  - ٣١”    
 اإلنـسان  حقـوق  مـن  هلـم  مبـا  كـامال  متتعـا  اإلعاقـة  ذوي األطفـال  مجيع يتمتع أن ينبغي

 املنـصوص  النحـو  علـى  اآلخـرين،  األطفـال  مـع  املـساواة  قـدم  على اسيةاألس واحلريات
 مجيـع  وحتـث  ،اإلعاقـة  ذوي األشـخاص  حقـوق  اتفاقيةو الطفل حقوق اتفاقية يف عليه

  ؛٦٦/١٤١ قرارها من ٤٣ الفقرة يف عليها املنصوص التدابري تنفيذ على الدول
  

  اثالث      
  األصلية الشعوب أطفال حقوق      

ــد  - ٣٢”     ــضاأ تعي ــد ي ــع أن تأكي ــال مجي ــشعوب أطف ــم األصــلية ال  كــل هل
 باالشـتراك  احلق، احترام ذلك يف مبا الطفل، حقوق اتفاقية يف عليها املنصوص احلقوق
 دينــــهم وممارســــة اعتنــــاق أو بثقافتــــهم، التمتــــع يف مجاعتــــهم، أعــــضاء ســــائر مــــع
  لغتهم؛ استخدام أو معتقدهم، أو

 إعـالن  ألهـداف  التـرويج  علـى  بنـشاط  بالعمل التزامها تأكيد تعيد  - ٣٣”    
 هامــة  توجيهــات يتــضمن الــذي  األصــلية، الــشعوب حقــوق  بــشأن املتحــدة األمــم
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 يف أطفاهلـا  حقـوق  إىل حمـددة  إشارات ذلك يف مبا األصلية، الشعوب حقوق خبصوص
  امليادين؛ من عدد

 سياسـات  اعتمـاد  يتطلب األطفال حلقوق الكامل اإلعمال بأن تقر  - ٣٤”    
 واحمللـــي، الـــوطين الـــصعيدين علـــى وتنفيـــذها األطفـــال مجيـــع بـــشأن شـــاملة وبـــرامج

  األصلية؛ الشعوب بأطفال التحديد وجه على تعىن برامج ذلك يف مبا
 ينقلوهـا،  وأن ثقافـاهتم  األصلية الشعوب أطفال يتعلم أن بأمهية تقر  - ٣٥”    

 اسـتخدام  ويف ئهـا، وإحيا الثقافيـة  وعـاداهتم  تقاليـدهم  ممارسـة  يف احلـق  هلـم  يكون وأن
  وآداهبم؛ الكتابية، ونظمهم وفلسفاهتم، الشفوية، وتقاليدهم ولغتهم، تارخيهم، ونقل

 ألشـكال  يتعرضون ما كثريا األصلية الشعوب أطفال بأن أيضا تقر  - ٣٦”    
 ذلـك  يف مبـا  واستغالهلم، األصلية الشعوب أطفال ضد التمييز وبأن التمييز من متعددة

 بقـائهم  إمكانيـة  من يقلالن وقد يعيشوهنا اليت احلياة بنوعية ميسان يا،اقتصاد استغالهلم
 الـشعوب  ألطفـال  اإلنـسان  حقـوق  النتـهاك  القلـق  بـالغ  عـن  وتعـرب  احليـاة،  قيد على

 الــيت والبيئــة هلــا يتعرضــون الــيت املواقــف حيــث مــن متييــز مــن يواجهونــه وملــا األصــلية
  فيها؛ واندماجهم احمللية اجملتمعات يفو اجملتمع يف مشاركتهم دون حيول فيها يعيشون

 أطفـال  محايـة  لكفالـة  املناسـبة  التـدابري  مجيـع  تتخذ أن بالدول هتيب  - ٣٧”    
 نمــوب تــضر أن ميكــن الــيت واالســتغالل، التمييــز أشــكال مجيــع مــن األصــلية الــشعوب
  واالجتماعي؛ واألخالقي والروحي والعقلي البدين الطفل

 األهـداف  لتحقيـق  ضـروري  أمـر  الفقـر  على ضاءالق أن تأكيد تعيد  - ٣٨”    
 الـشعوب  أطفـال  فـيهم  مبـا  األطفـال،  مجيـع  حلقـوق  الكامـل  واإلعمـال  لأللفيـة  اإلمنائية
 الـيت  واألمـراض  التغذيـة  سـوء  مستويات ارتفاع ألن البالغ القلق عن وتعرب األصلية،
 سـيما  وال حقـوقهم،  إعمـال  دون حتـول  كـبرية  عقبة تشكل تزال ال منها الوقاية ميكن
 بـضرورة  أيـضا  وتسلم النمو، على الطفل قدرة ودون الغذاء، يف واحلق احلياة يف احلق

  شامل؛ حنو على منوهم وكفالة األطفال وفيات معدل خفض
 أطفــال حــق لــصون املناســبة التــدابري مجيــع تتخــذ أن بالــدول هتيــب  - ٣٩”    

 الفـــرص، كـــافؤت أســـاس علـــى اجليــد،  التعلـــيم علـــى احلـــصول يف األصـــلية الــشعوب 
 ثقافيــا منــوهم ذلـك  يف مبــا الــذايت، منـوهم  ويكفــل اجملتمــع يف انـدماجهم  إىل يفــضي مبـا 

ــا املتــاح اإللزامــي، االبتــدائي التعلــيم تــوفري خــالل مــن وجــه، أمت علــى وروحيــا،  جمان
 التــدابري كافــة تتخــذ وأن بلغتــهم، ممكنــا، ذلــك يكــون حينمــا يــوفر، والــذي للجميــع
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 الــشعوب ألطفــال متاحــة احلكــومي التعلــيم وأشــكال مــستويات ســائر جلعــل املناســبة
  متييز؛ دون متناوهلم ويف األصلية

 الـشعوب  أطفـال  حلمايـة  املناسبة اإلجراءات تتخذ أن بالدول هتيب  - ٤٠”    
 واالســتغالل، واالعتــداء اإلصــابة، ومــن العقلــي، أو/و اجلــسدي العنــف مــن األصــلية
  الصدد؛ هذا يف للخطر خاص بوجه معرضات الفتيات بأن وتسلم

 لكفالـة  ومالئمـة  فعالـة  تـدابري  الـدول  تتخـذ  أن ضرورة تأكيد تعيد  - ٤١”    
 األطفـال،  مـن  غريهـم  مـع  املـساواة  قدم على الصحة، يف األصلية الشعوب أطفال حق

 االطـالع  ويـسهل  سـنهم  مـع  تتناسـب  معلومـات  علـى  واملراهقـات  املراهقني وحصول
 البـشرية،  املناعـة  نقـص  فريوس من والوقاية واألسرة نسلال تنظيم منها أمور عن عليها

  اجملاالت؛ هذه يف وتثقيفهم
 والـربامج  للسياسات العام السياق يف تكفل، أن الدول جبميع هتيب  - ٤٢”    

ــع الطفــل، حقــوق بإعمــال املتعلقــة  لوالياهتــا اخلاضــعني األصــلية الــشعوب أطفــال متت
  :خاصة وبصفة متييز، ودون ةاملساوا قدم على حقوقهم جبميع القضائية

ــة  )أ(”     ــراماال كفال ــام حت ــل، قــوقحل الت ــا الطف ــك يف مب ــال حقــوق ذل  أطف
 األنظمـة  إرسـاء  منـها  بطـرق  األسـباب،  مـن  سـبب  ألي متييـز  دون األصـلية،  الشعوب
 هـو  مـا  تنفيـذ  مواصـلة  أو/و حقوقهم جلميع الكامل اإلعمال تكفل اليت التدابري واختاذ
  منها؛ قائم

 مبـا  وتـصنيفها،  باملوضـوع  الـصلة  ذات املعلومـات  جلمـع  التدابري ختاذا  )ب(”    
 الــيت العقبــات حتديــد بغيــة االقتــضاء، حــسب والبحثيــة، اإلحــصائية البيانــات فيهــا

 التـدابري  اختاذ وكذلك ،وتذليلها حقوقهم ممارسة يف األصلية الشعوب أطفال يواجهها
 بتقـدمي  يتعلـق  فيمـا  االقتـضاء،  نـد ع الـدويل،  الـصعيد  علـى  والـشراكات  التعاون لتعزيز

  التدابري؛ لتلك دعما القدرات بناء جمال يف واملساعدة التقنية املساعدة
 الـشعوب  أطفال حبالة املتعلقة األحباث من املزيد إجراء على التشجيع  )ج(”    

  مشتركة؛ مؤشرات وضع ذلك يف مبا واحلضرية، الريفية املناطق يف األصلية
 مــع بالتنــسيق والعمــل، الفقــر علــى القــضاء إىل الراميــة اجلهــود تعزيــز  )د(”    

 أطفــال حــق كفالــة إىل هتــدف مناســبة سياســات اعتمــاد علــى األصــلية، الــشعوب
 قـدم  علـى  احلـصول  جانـب  إىل الئـق،  معيـشة  مـستوى  يف وأسـرهم  األصـلية  الشعوب
 الــصحة جمــاالت يف وخباصــة اجلــودة، وعاليــة التكلفــة معقولــة خــدمات علــى املــساواة



A/67/453
 

16 12-62970 
 

 املأمونــة الــشرب وميــاه االجتماعيــة واحلمايــة االجتماعيــة والرعايــة والتعلــيم لتغذيــةوا
 هـذه  وتنفيـذ  الطفـل،  رفـاه  لـضمان  األساسـية  اخلـدمات  مـن  وغريهـا  الـصحية  واملرافق

 ضـعفا  األطفـال  ألشـد  الـصدد  هـذا  يف خـاص  اهتمام وإيالء تعزيزها، أو/و السياسات
  ة؛الصعوب بالغة ظروف يف منهم يعيش وملن

ــراف  )هـ(”     ــالفوارق االعت ــصحية ب ــسكان بــني القائمــة ال  مــن املنحــدرين ال
ــشعوب ــا األصــلية، ال ــيهم مب ــال ف ــشعوب أطف ــسبة حيــث مــن وغريهــم األصــلية، ال  ن
 الفـوارق  آثـار  ملعاجلـة  مناسـبة  تـدابري  اختـاذ  وبـضرورة ،  املعديـة  غـري  بـاألمراض  اإلصابة
  القائمة؛

 الــشعوب أطفــال أخــذ دون حتــول الــيت اجلذريــة األســباب معاجلــة  )و(”    
 يالئـم  حنـو  علـى  آرائهـم،  إىل االستماع يف حقهم ممارستهم ودون االعتبار يف األصلية
 واألوصــياء والوالــدين األطفــال وتعريــف متــسهم، الــيت املــسائل بــشأن قــدراهتم، تطــور

 بأمهيـة  والتوعيـة  الطفـل،  حبقـوق  النـاس  وعامـة  الرعايـة  مقـدمي  مـن  وغريهم القانونيني
 املـدين  اجملتمـع  مـع  الـشراكات  إقامـة  منـها  بطـرق  اجملتمـع،  يف األطفـال  مشاركة زاياوم

  االعتبار؛ يف األطفال يف تأثريها أخذ مع اإلعالم، ووسائط اخلاص والقطاع
 املعلومـات  على األصلية الشعوب أطفال حصول لكفالة تدابري وضع  )ز(”    

 يف تـــام حنـــو علـــى هـــمحق ممارســـة هلـــم يتـــسىن حـــىت ذلـــك، أمكـــن حيثمـــا بلغتـــهم،
  إليهم؛ االستماع

 الـشعوب  أطفـال  تـسجيل  إمكانيـة  لكفالـة  الالزمة التدابري مجيع اختاذ  )ح(”    
 بـسبل  النائيـة  املنـاطق  يف يعيشون ملن ذلك يف مبا للجميع، الوالدة بعد مباشرة األصلية
 داتالـوال  لتـسجيل  نظـام  تـوافر  وكفالـة  تـسجيلهم،  دون حتـول  اليت العوائق إزالة منها

 يف حقهــم وضــمان ومتيــسرا، وســريعا وفعــاال بــسيطا يكــون جمانــا أو زهيــدة بتكلفــة
ــى احلــصول ــار مــن اســم عل ــديهم، اختي ــرام وال ــى احلفــاظ يف األطفــال حــق واحت  عل
 حــد أقــصى إىل متــتعهم وضــمان جنــسية، علــى احلــصول يف حقهــم وضــمان هويتــهم
   الوالدان؛ نهذا يرعاهم أن يف واحلق والَديهم معرفة يف باحلق ممكن

 صـحية  وبـرامج  رعايـة  علـى  األصـلية  الـشعوب  أطفال حصول كفالة  )ط(”    
 ألعمـارهم  ومناسـبة  الثقافيـة و اجلنـسانية  لالعتبـارات  مراعيـة  التكلفـة  معقولـة  أو جمانية
 واملـراهقني  لألطفـال  تـوفر  الـيت  والـربامج  الرعايـة  ومعايريهـا  ونوعيتها نطاقها يف تعادل

 مـع  بالتـشاور  التـدابري،  واختـاذ  واإلجنابيـة،  اجلنـسية  الـصحة  هامنـ  جمـاالت  يف اآلخرين،
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 لـدعم  تدابري ووضع التغذية وسوء واألمهات األطفال وفيات لدرء األصلية، الشعوب
  احمللية؛ اجملتمعات داخل اخلدمات هذه

 هنـج  ذلـك  يف مبـا  املناسـبة،  التـدابري  مـن  وغريهـا  تـشريعية  تـدابري  اختاذ  )ي(”    
 التعلـيم،  يف األصـلية  الـشعوب  أطفـال  حلق التام اإلعمال لكفالة عدة، قطاعات تشمل
 علـى  اجلميـع،  اسـتفادة  إمكانيـة  إتاحـة و الفـرص  تكافؤ أساس على العمل، منها بطرق
 مـن  بـدءا  واجليـد،  اجملـاين  االبتـدائي  التعلـيم  علـى  احلـصول  مـن  اسـتبعادهم  عـدم  كفالة
ــ وحــىت املبكــرة الطفولــة مرحلــة يف والنمــو الرعايــة  للعمــل، واإلعــداد املهــين دريبالت
 احلـصول  إمكانيـة  ألطفاهلـا  تتـاح  لكـي  األصـلية،  الـشعوب  مع بالتشاور تدابري، واختاذ
 النـهج  وتعزيـز  بلغتـهم،  التعلـيم  مـن  ممكنا، ذلك يكون حني واالستفادة، التعليم، على

  الثقافات؛ املتعدد
 اإلعاقـة  ذوي األصـلية  شعوبالـ  ألطفـال  متكافئـة  فرص إتاحة كفالة  )ك(”    

 الــيت احلــواجز إزالــة ذلــك يف مبــا واجملتمعيــة، التعليميــة األنــشطة يف الكاملــة للمــشاركة
 فـيهم  مبـن  كافـة،  التعليم مراحل يف اجلميع احترام وتعزيز ،حقوقهم إعمال دون حتول

  اإلعاقة؛ ذوي األشخاص قوقحل سنهم، حداثة منذ األطفال
ــاذ  )ل(”     ــوات اخت ــتراتيجيات لوضــع حامســة خط ــال اس ــا لألطف ــق فيم  يتعل

  ولغتهم؛ األصلية الشعوب ألطفال الثقافية اهلوية وتعزيز باحترام
ــزل حامســة خطــوات اختــاذ  )م(”     ــدريب التثقيــف تعزي  حقــوق جمــال يف والت

 والعـدل  واملـساواة  التمييـز  وعـدم  اإلنـسان  كرامـة  احتـرام  قبيـل  مـن  قيم بشأن اإلنسان
 أجــل مــن التعلــيم، وبــرامج التعلــيم ومراكــز املــرتل يف والــسالم، والتــسامح والالعنــف

ــز ــشعوب أطفــال وخباصــة ،األطفــال وعــي تعزي  ،ومــسؤولياهتم حبقــوقهم األصــلية، ال
  ؛ممارستها من ومتكينهم

 فعــال بــشكل األطفــال عمــل علــى القــضاء أجــل مــن اجلهــود تعزيــز  )ن(”    
 األخالقـي  أو الروحـي  أو العقلـي  أو البـدين  بنموه أو الطفل بصحة ضرر من يلحقه ملا
  االجتماعي؛ أو

 فـيهم  مبـا  ،األطفـال  ضد العنف أشكال مجيع ملنع استراتيجيات وضع  )س(”    
 جمــال يف مناســبة تــدابري اختــاذ طريــق عــن عليهــا والقــضاء األصــلية، الــشعوب أطفــال

 أجلـهم  ومـن  األطفال مع العاملني املهنيني توعية إىل أمور، مجلة يف هتدف، السياسات
 البيانـات  ومجـع  البحـوث  وتعزيـز  الفعالـة  األبويـة  الرعايـة  بـرامج  عـم ود ،قدراهتم وبناء

 وتقـــدمي لإلبـــالغ آليـــات واعتمـــاد ووضـــع األطفـــال، ضـــد العنـــف حبـــاالت املتعلقـــة
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 واملـسائل  الطفـل  شـؤون  وتراعـي  إليهـا  الوصـول  ويسهل وسرية آمنة تكون الشكاوى
  اجلنسانية؛

ــة اخلطــوات اختــاذ  )ع(”     ــذ إلعــداد الالزم ــدا وتنفي ــة شــاملة بريت  مــن للوقاي
 يكفـل  حنـو  علـى  التعليميـة،  املؤسـسات  منـها  مؤسـسات  يف ومكافحتـه  األقـران  تسلط

 ميكـن  ،األصـلية  الـشعوب  أبناء من األقران يستهدف الذي واالعتداء تسلطلل التصدي
 هبـذه  األطفـال  وتوعية األسرة وأفراد األطفال تربية جمال يف نيلماعال تدريب تشمل أن

  ؛أيضا املسألة
ــدابري اختــاذ  )ف(”     ــضاء ت ــى للق ــساين العنــف عل ــال ضــد اجلن ــشعوب أطف  ال

 وجمتمعاهتــا األصــلية الــشعوب وإشــراك هبــم، واالجتــار اجلنــسي واســتغالهلم األصــلية،
  املمارسات؛ هذه على القضاء إىل الرامية اجلهود يف بنشاط احمللية

 األصــلية لــشعوبا أطفــال محايــة لكفالــة املناســبة التــدابري مجيــع اختــاذ  )ص(”    
 والطــوارئ املــسلح الــرتاع حــاالت فيهــا مبــا وبعــدها، اخلطــر حــاالت أثنــاء وســالمتهم
 والنفـسي  البـدين  التعـايف  تضمن برامج اعتماد يشمل مبا الطبيعية، والكوارث اإلنسانية
 وإعـادة  التعـايف  حـدوث  وتكفل اجتماعيا إدماجهم وإعادة األصلية، الشعوب ألطفال
 وتنفيـذ  وكرامتـه،  لذاتـه  واحترامـه  وصـحته  الطفـل  رفاه تعزز بيئة يف والتأهيل اإلدماج
  الربامج؛ تلك

 االقتـضاء،  عند تتضمن، األحداث لقضاء شاملة سياسة وتنفيذ وضع  )ق(”    
 األصـلية  الـشعوب  أطفـال  يفهـم  أن لكفالـة  مناسـبة  أخـرى  وسـيلة  أو الـشفوية  الترمجة

 الـشعوب  مـن  األحـداث  جلنـوح  ديالتـص  تتيح بديلة تدابري اعتماد وكذلك ويفهموا،
   القضائية؛ اإلجراءات إىل اللجوء دون األصلية

ــاذ  )ر(”      للـــشعوب النـــشطة املـــشاركة لكفالـــة الالزمـــة التـــدابري مجيـــع اختـ
ــن األصــلية، ـــالل م ـــات خـــ ـــة املؤســسات أو/و املنظمــ ــا، املمثلــ ــة هل  الفرصــة وإتاح
 حتديـد  لـدى  قـدراهتم،  تطـور  اعـاة مر مـع  إلـيهم،  لالسـتماع  األصـلية  الشعوب ألطفال
 تطـوير  وخباصـة  التنميـة؛  يف حقهـم  ممارسـة  أجـل  مـن  واسـتراتيجيات  أولويات وتطوير
 الــيت واالجتماعيــة االقتــصادية الــربامج مــن وغريهــا واإلســكان الــصحة بــرامج وحتديــد
ــإدارة املــستطاع، قــدر واالضــطالع، متــسهم،  مؤســساهتم خــالل مــن الــربامج تلــك ب
  اخلاصة؛

 كفالـة  أجـل  من الدويل التعاون تعزز أن األعضاء الدول جبميع هتيب - ٤٣”    
 االقتـضاء،  حسب األصلية، الشعوب أطفال حقوق ذلك يف مبا الطفل، حقوق إعمال
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 الـشعوب  أطفـال  تنميـة  على أكرب بقدر تركز اليت الوطنية املبادرات دعم منها بوسائل
 مـن  التكنولوجيا، نقل يف أو البحوث تجماال يف الدويل التعاون تدابري وتعزيز األصلية
 ؛بذلك القيام إىل املتحدة األمم منظومة وتدعو املساعدة، التكنولوجيا قبيل

 املعنيـة  وبراجمهـا  وصـناديقها  املتحـدة  األمـم  منظومـة  بكيانات هتيب  - ٤٤”    
 نأ الثنائيــة، املاحنــة واجلهــات الدوليــة املاليــة املؤســسات هــافي مبــا املاحنــة، واملؤســسات

 أخـرى،  مبـادرات  مجلة يف الوطنية، للمبادرات والفين املايل الدعم الطلب، عند ،تقدم
 والـشراكة  التعـاون  فعاليـة  تعزز أنو ،األصلية الشعوب أطفال تنمية برامج ذلك يف مبا

 اهتمـام  إيـالء  مـع  ،القـدرات  بنـاء و املعـارف  تبادل زيادة أجل من الدويل الصعيد على
  ؛املهين والتدريب البحوث إجراءو امجوالرب السياسات وضعل خاص

  
  رابعا      
  املتابعة      

 بـالعنف  املعنيـة  اخلاصـة  املمثلـة  واليـة  إنـشاء  منـذ  احملرز بالتقدم تنوه  - ٤٥”    
 الــدعوة، جمــال يف الــدويل الــصعيد علــى لعملــها دعمهــا عــن وتعــرب األطفــال، ضــد

 وإذكـاء  عليهـا،  اءوالقـض  األطفـال  ضـد  العنـف  أشـكال  مجيـع  منـع  إىل دعوهتا وخباصة
 مـن  األطفـال  حلمايـة  واالجتمـاعي  السياسي الدعم وحشد العاملي الصعيد على الوعي
 وعقـد  املعنيـة،  الدولة مبوافقة ميدانية زيارات إجراء منها بوسائل العنف، أشكال مجيع

 إصـالح  إىل والـدعوة  مواضـيعية،  تقارير ونشر للخرباء، ومشاورات إقليمية مشاورات
ــسياسات ــواننيوال ال ــهوض ق ــذ للن ــواردة التوصــيات بتنفي  املتحــدة األمــم دراســة يف ال

  األطفال؛ ضد بالعنف املتعلقة
 بـالعنف  املعنيـة  اخلاصـة  املمثلـة  واليـة  العـام  األمـني  ميـدد  بأن توصي  - ٤٦”    

ــا مــــن ٥٩ و ٥٨ الفقــــرتني يف احملــــددة األطفــــال، ضــــد  املــــؤرخ ٦٢/١٤١ قرارهــ
ــ ،١٩٩٧ ديــسمرب/األول كــانون ١٨  أن وتقــرر ســنوات، ثــالث مــدهتا أخــرى رةلفت
 األساســية األنــشطة اســتمرار وكفالــة بفعاليــة أدائهــا بغيــة اخلاصــة، املمثلــة واليــة متــول
  ؛٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني فترة من ابتداء العادية امليزانية موارد من فيها،

 ووكاالهتـا،  املتحـدة  األمم كيانات إىل وتطلب الدول، مجيع تناشد  - ٤٧”    
ــة املنظمــات وتــدعو ــة، غــري املنظمــات ذلــك يف مبــا املــدين، واجملتمــع اإلقليمي  احلكومي

 تعزيـز  زيـادة  يف األطفـال  ضـد  بالعنف املعنية العام لألمني اخلاصة املمثلة مع تتعاون أن
 الـدول  وتـشجع  األطفـال،  ضـد  بـالعنف  املتعلقـة  املتحـدة  األمـم  دراسة توصيات تنفيذ
 مـن  اخلاصـة  للممثلـة  الكـايف،  الطـوعي  املـايل  لـدعم ا ذلـك  يف مبا الدعم، تقدم أن على
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 يف عليــه املنــصوص النحــو علــى ومــستقلة، وفعالــة مــستمرة بــصورة واليتــها أداء أجــل
   الغرض؛ هلذا تربعات تقدمي إىل اخلاص القطاع وتدعو ،٦٢/١٤١ القرار

 معنيـة  العـام  لألمـني  خاصـة  ممثلة زروقي ليلى السيدة بتعيني ترحب  - ٤٨”    
 كـانون  ١٢ املـؤرخ  ٥١/٧٧ العامـة  اجلمعيـة  بقـراري  عمال ،املسلح والرتاع الباألطف
 املمثلــة واليــة إنــشاء منــذ احملــرز بالتقــّدم وتنــوه ،٦٠/٢٣١ و ١٩٩٦ ديــسمرب/األول

  ؛٦٦/١٤١ القرار مبوجب متديدها مت اليت اخلاصة،
 :يلي ما تقرر  - ٤٩”    

ــام األمــني إىل تطلــب أن  )أ(”     ــدم أن الع ــةاجل إىل يق ــة معي ــا يف العام  دورهت
 اتفاقيـة  حالـة  عـن  معلومـات  يتـضمن  الطفـل  حقـوق  عـن  شامال تقريرا والستني الثامنة
ــوق ــل حق ــذ وعــن الطف ــة ذات املواضــيع تنفي ــرارات يف األولوي ــة الق ــوق’’ املعنون  حق
ــل ــذ ‘‘الطفـ ــا منـ ــة دورهتـ ــستني، احلاديـ ــا والـ ــك يف مبـ ــوع ذلـ ــة ذو املوضـ  يف األولويـ

  القرار؛ هذا
ــة باألطفــال والــرتاع    أ  )ب(”     ــة اخلاصــة لألمــني العــام املعني ن تطلــب إىل املمثل

تواصل تقدمي تقارير إىل اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنـسان عـن األنـشطة        املسلح أن 
 معلومــات عــن زياراهتــا امليدانيــة وعــن التقــدم واليتــها تــشمليف إطــار أداء  املــضطلع هبــا

  ؛ يف خطة العمل املتعلقة باألطفال والرتاع املسلحقائمةاحملرز والتحديات اليت ما زالت 
 األطفـال  ضد بالعنف املعنية العام لألمني اخلاصة املمثلة إىل تطلب أن  )ج(”    

 عــن اإلنــسان حقــوق وجملــس العامــة اجلمعيــة إىل ســنوية تقــارير تقــدمي تواصــل أن
 وعـن  امليدانيـة  زياراهتـا  عن معلومات تشمل واليتها أداء إطار يف هبا املضطلع األنشطة
 بـــالعنف املتعلقـــة العمـــل خطـــة يف قائمـــة زالـــت مـــا الـــيت والتحـــديات احملـــرز التقـــدم
  األطفال؛ ضد

 اسـتغالهلم و األطفـال  بيـع  مبـسألة  املعنيـة  اخلاصة املقررة إىل تطلب أن  )د(”    
 حقـوق  وجملس العامة اجلمعية إىل تقارير تقدمي تواصل أن اإلباحية املواد يفو بغاءال يف
 زياراهتـا  عـن  معلومـات  تـشمل  واليتـها  أداء إطار يف هبا املضطلع األنشطة عن ساناإلن

 بيـع ب املتعلقة العمل خطة يف قائمة زالت ما اليت والتحديات احملرز التقدم وعن امليدانية
  اإلباحية؛ املواد يفو البغاء يف ماستغالهلو األطفال



A/67/453  
 

12-62970 21 
 

ــدعو أن  )هـ(”     ــة رئــيس ت ــرتق تقــدمي إىل الطفــل حقــوق جلن  عــن شــفوي ري
 يف والـستني  الثامنـة  دورهتـا  يف العامـة  اجلمعية مع حتاور جلسة تعقد وأن اللجنة أعمال
  ؛“ومحايتها الطفل حقوق تعزيز” املعنون البند إطار

 البنـد  إطـار  يف والـستني  ثامنـة ال دورهتـا  يف املسألة يف النظر تواصل أن  )و(”    
  .“ومحايتها الطفل حقوق تعزيز” املعنون

نـوفمرب، كــان معروضـا علــى اللجنــة   / تـشرين الثــاين ٢٨، املعقــودة يف ٤٧اجللـسة  ويف   - ١٠
، مقـدم مـن األرجنـتني،       )A/C.3/67/L.23/Rev.1 (“حقوق الطفل ”مشروع قرار منقح بعنوان     

ــواي      إاألردن،  ــدورا، أوروغ ــودا، أن ــوا وبرب ــا، أنتيغ ــا، أملاني ، ســبانيا، إســتونيا، إكــوادور، ألباني
 إيطاليــا، بــاراغواي، الربازيــل، بربــادوس، الربتغــال، بلجيكــا، بلغاريــا، بليــز،  ،أيــسلنداأيرلنــدا، 

، بـريو،   ) املتعـددة القوميـات    -دولـة   (بنما، بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسـك، بولنـدا، بوليفيـا           
ترينيــداد وتوبــاغو، جامايكــا، اجلبــل األســود، جــزر البــهاما، اجلمهوريــة التــشيكية، اجلمهوريــة 

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولـدوفا، جورجيـا، الـدامنرك،           الدومينيكية،  
س، يسـانت كيـتس ونيفـ     دومينيكا، رومانيـا، سـان مـارينو، سـانت فنـسنت وجـزر غرينـادين،                

سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سـلوفينيا، الـسنغال، سـورينام، الـسويد، شـيلي، صـربيا،                
ــا،  ــاال، غيانـ ــادا، غواتيمـ ــسا،غرينـ ــ  فرنـ ــة (زويال ـفنـ ــة-مجهوريـ ــربص،  ) البوليفاريـ ــدا، قـ ، فنلنـ

قريغيزســتان، كرواتيــا، كوبــا، كوســتاريكا، كولومبيــا، التفيــا، لكــسمربغ، ليتوانيــا، مالطــة،    
ــا،        ــشمالية، منغولي ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن ــالوي، اململكــة املتحــدة لربيطاني ــايل، املكــسيك، م م

  . اليونان و هاييت، هندوراس، هنغاريا، هولنداموناكو، النمسا، النيجر، نيكاراغوا،
يف  ، تال أمـني اللجنـة بيانـا عـن اآلثـار املترتبـة علـى مـشروع القـرار                   اجللسة نفسها يف  و  - ١١

   .امليزانية الربناجمية
ب بيـان أدىل بـه ممثـل أوروغـواي، وافقـت اللجنـة         اعقـ ويف أ ،   أيـضا  ويف اجللسة نفسها    - ١٢

  . تاليةالتها قرار إىل جلسالبت يف مشروع الإرجاء على 
 ممثـل أوروغـواي ببيـان،       ىلدأنـوفمرب،   / تشرين الثـاين   ٢٨املعقودة يف    ،٤٨ويف اجللسة     - ١٣
ــهنقــح ــ  شــفويا مــشروع القــرار وأعلــن أن  في ــا وامللــديف  ا أســتراليا وأوكراني ــة كوري ومجهوري

رمينيـا،  ا أ الحقوانضمت  . والنرويج ونيوزيلندا واليابان قد انضمت إىل مقدمي مشروع القرار        
 روانـدا،   ،أنغوال، أوغندا، بابوا غينيا اجلديدة، بنن، بيالروس، توغـو، مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة              

ــا، ــا،      زامبيـ ــان، ليربيـ ــوار، لبنـ ــوت ديفـ ــستان، كـ ــبني، كازاخـ ــستان، الفلـ ــوازيلند، طاجيكـ سـ
   .إىل مقدمي مشروع القرار ناميبيا وليختنشتاين، مدغشقر، املغرب، موزامبيق
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 بـصيغته  A/C.3/67/L.23/Rev.1أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار     ٤٨اجللسة  يف  و  - ١٤
   ).مشروع القرار ،١٧ انظر الفقرة(املنقحة شفويا 

ــاب  - ١٥ ــدا      ويف أعق ــات املتحــدة وكن ــو الوالي ــات ممثل ــرار، أدىل ببيان ــشروع الق ــاد م  اعتم
   ).A/C.3/67/SR.48(واالحتاد الروسي وكذلك املراقب عن الكرسي الرسويل 

  
   مشروع مقرر مقترح من الرئيس  -باء   

ــسة يف   - ١٦ ــودة يف ٤٨اجلل ــاين ٢٨، املعق ــشرين الث ــة  / ت ــررت اللجن ــوفمرب، ق ــى  ، ن ــاء عل بن
يف مـا يتـصل     ظـر فيهـا      علما بالوثـائق الـيت نُ      أخذاقتراح الرئيس، أن توصي اجلمعية العامة بأن ت       

  ).١٨ انظر الفقرة (تهاومحاي مبسألة تعزيز حقوق الطفل
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  اللجنة الثالثةتا توصي  -ثالثا   
  :جلمعية العامة باعتماد مشروع القرار التايلاتوصي اللجنة الثالثة   - ١٧
  

  مشروع القرار األول    
  حقوق الطفل    

  ،إن اجلمعية العامة  
ــد  إذ    ــد تأكي ــعتعي ــسابقــة  مجي ـــا ال ــة قراراهتـ ــل حب املتعلق ــوق الطف ــرار  ، ق ـــا الق وآخرهـ

  بكل ما تنطوي عليه من أحكام،، ٢٠١١ديسمرب /انـون األول ك١٩  املؤرخ٦٦/١٤١
 يف تعزيـز    ستند إليـه  تشكل املعيـار الـذي يـ       )١( على أن اتفاقية حقوق الطفل     وإذ تشدد   

أمهيـــة الربوتوكـــولني االختيـــاريني آخـــذة يف اعتبارهـــا و، عدحقـــوق الطفـــل ومحايتـــها، وإذ تـــ
 هااألخـرى وتنفيــذ  صــكوك حقـوق اإلنــسان علـى  ، إىل التــصديق العـاملي عليهمــا و )٢(لالتفاقيـة 

  ،على حنو فعال
الــدويل ، والعهــد )٣(العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية إىل وإذ تــشري   

ــة    ــصادية واالجتماعيــ ــاحلقوق االقتــ ــاص بــ ــةاخلــ ــخاص  و، )٣(والثقافيــ ــوق األشــ ــة حقــ اتفاقيــ
، )٥( مـــن االختفـــاء القـــسرياالتفاقيـــة الدوليـــة حلمايـــة مجيـــع األشـــخاص ، و)٤(اإلعاقـــة ذوي
اتفاقيــة األمــم و، )٦(االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهم و

ــة    ــة املنظمــة عــرب الوطني ــة االجتــار    و، )٧(املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــع وقمــع ومعاقب بروتوكــول من
ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة      باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة         

  ؛)٨(عرب الوطنية

__________ 
  )١(  United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
  .vols. 2171 and 2173, No. 27531 ،نفسه املرجع  )٢(  
 .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٣(  
  )٤(  United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910.  
  .املرفق، ٦١/١٧٧ القرار  )٥(  
  )٦(  United Nations, Treaty Series, vol. 2220, No. 39481.  
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥املرجع نفسه، اجمللد   )٧(  
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧املرجع نفسه، اجمللد   )٨(  
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 إىل إعــــالن األمــــم املتحــــدة بــــشأن حقــــوق الــــشعوب األصــــلية  وإذ تــــشري أيــــضا  
 املتعلــق ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٢١ املــؤرخ ٦٥/١٩٨، وإىل القــرار )٩(٢٠٠٧ لعــام

ه  يطلـق عليـ  ٢٠١٤بقضايا الشعوب األصلية الذي تقرر فيه عقد اجتمـاع رفيـع املـستوى عـام        
  املؤمتر العاملي للشعوب األصلية، 

املبادئ العامة التفاقيـة حقـوق الطفـل املتمثلـة يف مجلـة أمـور منـها                  أن   تعيد تأكيد  وإذ  
والنمــو وعــدم التمييـز واملــشاركة والقــدرة علـى البقــاء   مراعـاة مــصلحة الطفـل يف املقــام األول   

  ،املراهقونتوفر اإلطار جلميع اإلجراءات املتعلقة باألطفال، مبن فيهم 
ــا تعيـــد أيـــضا تأكيـــد وإذ     وإعـــالن األمـــم املتحـــدة  )١٠( إعـــالن وبرنـــامج عمـــل فيينـ

ــةل ــة  )١١(أللفي ــة اخلتامي ــ والوثيق ــشرين ل دورة االســتثنائية لل ــسابعة والع ــة ال ــة العام ــة لجمعي  املعني
إذ تــشري إىل إعــالن كوبنــهاغن بــشأن التنميــة  و، )١٢(“عــامل صــاحل لألطفــال”بالطفــل املعنونــة 

ــل  االجتما ـــج العم ـــة وبرنامـــ ــد    )١٣(عيـ ــذي اعتم ــار ال ـــل داك ــار عم ــاملي   يف وإط ـــدى الع  املنتــ
ــيم ــالن )١٤(للتعل ــق واإلع ــاء يف  ب املتعل ــدم واإلمن ــدانالتق ــاعياملي ــالن العــاملي  )١٥( االجتم  واإلع

  الــصادر عــنعــالناإل و)١٧( وإعــالن احلــق يف التنميــة )١٦(للقــضاء علــى اجلــوع وســوء التغذيــة 
ــة     االجتمــاع التــذكا ــدورة االســتثنائية املعني ــائج ال ري العــام الرفيــع املــستوى املكــرس ملتابعــة نت

 )١٨(٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ١٣  إىل ١١ الفتـرة مـن       يف  الذي عقـد يف نيويـورك      بالطفل
جتمــاع العــام الرفيــع املــستوى للجمعيــة العامــة املعــين باألهــداف اإلمنائيــة  والوثيقــة اخلتاميــة لال

__________ 
  .، املرفق٦١/٢٩٥القرار   )٩(  
  )١٠(  A/CONF.157/24 (Part I) ،الثالث الفصل.  
  .٥٥/٢ القرار  )١١(  
  .املرفق، ٢٧/٢-رار دإالق  )١٢(  
ــهاغن،       )١٣(   ــة، كوبن ــة االجتماعي ــاملي للتنمي ــؤمتر القمــة الع ــر م ــارس / آذار١٢‐٦تقري ــشورات( ١٩٩٥م ــم من  األم

  .والثاين األول املرفقان، ١ القرار، األول الفصل، )A.96.IV.8 املبيع رقم، املتحدة
رير النـهائي للمنتـدى العـاملي للتعلـيم، داكـار، الـسنغال،             منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، التق       :انظر  )١٤(  

  ).٢٠٠٠، باريس( ٢٠٠٠أبريل / نيسان٢٨‐٢٦
  ).٢٤-د( ٢٥٤٢ القرار انظر  )١٥(  
 املبيـع  رقـم ،  املتحـدة  األمـم  منشورات( ١٩٧٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦‐٥تقرير مؤمتر األغذية العاملي، روما،        )١٦(  

A.75.II.A.3( ،األول الفصل.  
  .املرفق، ٤١/١٢٨ القرار  )١٧(  
  .٦٢/٨٨ القرار انظر  )١٨(  
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والوثيقـة  ، )١٩(٢٠١٠سـبتمرب  / أيلـول ٢٢ إىل ٢٠ نيويورك يف الفترة مـن      لأللفية الذي عقد يف   
األمـــم املتحـــدة للتنميـــة  املعتمـــدة يف مـــؤمتر‘‘ املـــستقبل الـــذي نـــصبو إليـــه’’اخلتاميـــة املعنونـــة 

  ،)٢٠(٢٠١٢يونيه / حزيران٢٢إىل  ٢٠جانريو، الربازيل، من  دي املستدامة، املعقود  يف ريو
 الوفــاء يف بتقريــري األمــني العــام عــن التقــدم احملــرز      يرمــع التقــد  وإذ حتــيط علمــا   

 )٢١(للجمعيـة العامـة   الـسابعة والعـشرين   بااللتزامات املبينة يف الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية   
تقريـر املمثلـة    و)٢٢(٦٦/١٤١واملسائل املثارة يف قرار اجلمعيـة   وعن حالة اتفاقية حقوق الطفل    

املمثلة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة         تقرير  و )٢٣(ية بالعنف ضد األطفال   اخلاصة لألمني العام املعن   
، اليت ينبغي أن ُتدرس التوصيات الواردة فيها بدقة مـع أخـذ آراء              )٢٤(باألطفال والنـزاع املسلح  

  ،الدول األعضاء يف االعتبار على حنو تام
ملعنيـة باألطفـال،    بالـدور املهـم الـذي تـضطلع بـه اهلياكـل احلكوميـة الوطنيـة ا                تقر  وإذ    

ومنها، يف حالة وجودها، الـوزارات واملؤسـسات املعنيـة بـشؤون األطفـال واألسـرة والـشباب                  
وأمناء املظامل املستقلون املعنيون باألطفال أو املؤسسات الوطنية األخرى املعنيـة بتعزيـز حقـوق       

  الطفل ومحايتها،
األطفـــال ومحايتـــهم، بـــأن األســـرة مـــسؤولة يف املقـــام األول عـــن تربيـــة  وإذ تـــسلم   

وبضرورة أن ينشأ األطفال يف بيئة أسرية ويف جو تسوده الـسعادة واحلـب والتفـاهم مـن أجـل                  
  تنمية شخصيتهم على حنو كامل ومتوازن،

يـتعني عليهـا أن تتخـذ        أن الـدول األطـراف يف اتفاقيـة حقـوق الطفـل              وإذ تعيد تأكيد    
ابري املالئمــة إلعمــال احلقــوق املعتــرف هبــا  كــل التــدابري التــشريعية واإلداريــة وغريهــا مــن التــد  

  ،االتفاقية يف
الـيت  تـها   تعزيـز حقـوق الطفـل ومحاي      باألعمـال الراميـة إىل       مع التقدير  يط علما حتإذ  و  
ــضطلع ــات وامل   ت ــات والكيان ــع األجهــزة واهليئ ــة  هبــا مجي ــم  ؤســسات املعني ــة األم ــة ملنظوم  التابع

عنيــة املكلفــة بواليــات واجلهــات املعنيــة     اجلهــات امل، وة كــل منــها املتحــدة، يف حــدود واليــ  

__________ 
  .٦٥/١ القرار  )١٩(  
  .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار   )٢٠(  
  )٢١(  A/67/229.  
  )٢٢(  A/67/225.  
  )٢٣(  A/67/230.  
  )٢٤(  A/67/256.  
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حيثمـا كـان ذلـك مناسـبا،        املعنيـة،   املنظمـات اإلقليميـة      و ألمم املتحـدة   يف ا  اخلاصةباإلجراءات  
ــة  ــة الدوليـ ــات احلكوميـ ــا ل واملنظمـ ــسلم مبـ ــات    ، وإذ تـ ــك املنظمـ ــا يف ذلـ ــدين، مبـ ــع املـ لمجتمـ

  ،، من دور قيم يف هذا الصدداحلكومية غري
تـأثرت سـلبا    ألن حالـة األطفـال يف أحنـاء كـثرية مـن العـامل               غ القلـق  وإذ يساورها بـال     

 باألزمة املالية واالقتصادية العاملية، وإذ تعيد تأكيد أن القضاء على الفقـر ال يـزال يـشكل أكـرب                  
ــاعي         ــسياق االجتم ــاره تتجــاوز ال ــأن آث ــسلم ب ــت احلاضــر، وإذ ت ــامل يف الوق ــه الع  حتــد يواجه

  واالقتصادي،
ألن حالـة األطفـال يف أحنـاء كـثرية مـن العـامل ال تـزال                 أيضا   الغ القلق وإذ يساورها ب    

فر احرجــة يف بيئــة تــزداد عوملــة، نتيجــة الســتمرار الفقــر وعــدم املــساواة االجتماعيــة وعــدم تــو 
ــة، و    ــشار األوبئ ــصادية املالئمــة وانت ــة واالقت ــريوس نقــص املناعــة  خباصــةالظــروف االجتماعي  ف

األمــراض غــري املعديــة، وواملالريــا والــسل، ) اإليــدز( املكتــسب متالزمــة نقــص املناعــة/البــشرية
ــة     ــشرب املأمون ــاه ال ــوافر مي ــصحية وا املووعــدم ت ــق ال ــة   راف ــة والكــوارث الطبيعي ألضــرار البيئي

جتـار باألطفـال    الع املسلح واالحتالل األجنيب والتشرد والعنـف واإلرهـاب واالعتـداء وا           نـزاوال
 ألغـراض جتاريـة وبغـاء     لألطفـال     واالسـتغالل اجلنـسي    له جبميـع أشـكا    وبأعضائهم واالستغالل 

ــال  ــال  األطف ــاجيفواســتغالل األطف ــسياحة   إنت ــة وال ــواد اإلباحي ــع    امل ــدافع ممارســة اجلــنس م ب
 واإلمهــال واألميــة واجلــوع والتعــصب والتمييــز والعنــصرية وكراهيــة األجانــب وعــدم األطفــال

 اختــاذ ضرورةيــة القانونيــة، واقتناعــا منــها بــاملــساواة بــني اجلنــسني واإلعاقــة وعــدم كفايــة احلما
  وفعالة، إجراءات وطنية ودولية عاجلة

 ألن األطفال، رغم االعتراف حبق الطفل يف اإلعـراب عـن            وإذ تعرب عن بالغ القلق      
ــا            ــه، قلم ــار تطــور قدرات ــع األخــذ يف االعتب ــسه، وم ــيت مت ــسائل ال ــع امل ــشأن مجي ــة ب ــه حبرّي رأي

ون يف هـذه املـسائل بـسبب شـىت القيـود والعقبـات، وألنـه                ُيستشارون بـشكل جـدي ويـشارك      
  يف أجزاء كثرية من العامل، كامال يزال يتعني إعمال هذا احلق إعماال ال

 األثر املدمر لبعض الكوارث الطبيعيـة الـيت حـدثت يف             إزاء وإذ يساورها شديد القلق     
مهيـة تـوفري مـساعدة إنـسانية        اآلونة األخرية، مبا يف ذلـك أثرهـا يف األطفـال، وإذ تعيـد تأكيـد أ                

ــة       ــدان املتــضررة يف جمــاالت اإلغاث ــذهلا البل ــة ومــستدامة ومالئمــة دعمــا للجهــود الــيت تب عاجل
واإلنعاش املبكر والتأهيل والتعمري والتنمية، وإذ تعيد أيـضا تأكيـد أمهيـة كفالـة مراعـاة حقـوق          

  اإلنسان، مبا فيها حقوق الطفل، يف هذه اجلهود،
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  أوال    
   اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختيارينيتنفيذ    

ــد    - ١   ــيت  ، و٦٦/١٤١ مــن قرارهــا  ٦ إىل ١الفقــرات تعيــد تأكي ــدول ال حتــث ال
ــصب مل ـــح بعــت ــا يف ــ ــل  د أطراف ــوق الطف ــة حق ــاو )١(اتفاقي ــاربروتوكوهل ــقي  االختي ــع ب املتعل بي

وتوكوهلـا االختيـاري املتعلـق       وبر )٢٥(األطفال واستغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـة           
 على القيام بذلك على سبيل األولويـة وعلـى تنفيـذ       )٢٦( املسلحة املنازعاتاشتراك األطفال يف    ب
  بالكامل؛ ذه الصكوكه

بــاجلهود الــيت يبذهلـــــا األمــني العــام للتــشجيع علــى التــصديق العــاملي ترحــــب   - ٢  
طفــل املتعلــق ببيــع األطفــال واســتغالل     علــــى الربوتوكـــــول االختيــــاري التفاقيــة حقــوق ال    

ـــراك      ـــاري املتعلــق باشتــ ـــروتوكول االختيــ ـــة والبـ ـــواد اإلباحيــ ـــاء ويف املــ ـــي البغــ األطفــال فــ
ــاريني       ـــة والربوتوكــولني االختي ــذ االتفاقيـ ــدعو إىل تنفي ــسلحـــة، وت ـــال يف املنازعــات امل األطفـ

تـع مجيـع األطفـــال علـى حنـو تـام جبميـع مـا هلـم مـن                    املذكورين أعاله على حنو فعال لكفالـة مت       
  األساسية؛ حقوق اإلنسان واحلريات

ــب   - ٣   ــاىف وغــرض     بهتي ــيت تتن ــراف ســحب التحفظــات ال ــدول األط ــصدال   ومق
ــاريني  ــة أو بروتوكوليهــا االختي ــة     واالتفاقي ــة التحفظــات األخــرى بانتظــام بغي النظــر يف مراجع
  ؛)٩(ناسحبها وفقا إلعالن وبرنامج عمل فيي

/  كـانون األول ١٩ املـؤرخ  ٦٦/١٣٨باختـاذ قرارهـا   حتيط علما مع التقـدير       - ٤  
إجـراء  يرسـي    اتفاقية حقوق الطفـل     ملحق ب بروتوكول اختياري    املتعلق بوضع    ٢٠١١ديسمرب  

الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة    تـصبح بعـد أطرافـا يف     اليت مللتقدمي البالغات وتشجع الدول    
أن تنظر يف القيام بذلك، وتـدعو الـدول          على   )٢٧(علق بإجراء تقدمي البالغات   حقوق الطفل املت  

  األطراف إىل تنفيذه؛
ــشجع  - ٥   ــذ أحكــام      ت ــدى تنفي ــا، ل ــى أن تأخــذ يف اعتباره ــدول األطــراف عل  ال
ــة ــا       االتفاقي ــا وتعليقاهت ــل ومالحظاهت ــوق الطف ــة حق ــاريني، توصــيات جلن ــا االختي وبروتوكوليه

__________ 
  )٢٥(  United Nations, Treaty Series, vol. 2171, No. 27531. 
  .vol. 2173, No. 27531، نفسه املرجع  )٢٦(  
  .املرفق، ٦٦/١٣٨ القرار  )٢٧(  
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ــها، يف مجلــ  ــة، ومن ــم   العام ــام رق ــق الع ــور، التعلي ــشعوب  ) ٢٠٠٩ (١١ة أم ــال ال ــق بأطف املتعل
  ؛)٢٨(األصلية وحقوقهم مبوجب االتفاقية

 مبا اختذته اللجنة من إجراءات لرصد تنفيذ الدول األطراف لالتفاقيـة،      ترحب  - ٦  
وتالحــظ مــع التقــدير مــا اختذتــه اللجنــة مــن إجــراءات ملتابعــة مالحظاهتــا اخلتاميــة وتوصــياهتا،   

ــش ــة يف        وت ــشاركة اللجن ــة وم ــات العمــل اإلقليمي ــى حلق ــصدد عل ــذا ال دد بوجــه خــاص يف ه
  املبادرات املنفذة على الصعيد الوطين؛

  
  ثانيا    
  تعزيز حقوق الطفل ومحايتها وعدم التمييز ضد األطفال    
  عدم التمييز    

 كــانون ٢٤ املــؤرخ ٦٣/٢٤١ مــن قرارهــا ١١ إىل ٩ الفقــرات تعيــد تأكيــد  - ٧  
، وهتيـب بالـدول أن تكفـل متتـع األطفـال كافـة جبميـع حقـوقهم املدنيـة                    ٢٠٠٨مرب  ديس/األول

  والسياسية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية دون متييز من أي نوع؛
  

  التسجيل والعالقات األسرية والتبين أو غري ذلك من أشكال الرعاية البديلة    
، وحتـث مجيـع     ٦٣/٢٤١  مـن قرارهـا    ١٦ إىل   ١٢ الفقرات   تعيد أيضا تأكيد    - ٨  

الدول األطراف على تكثيف جهودها من أجل التقيد بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية حقـوق الطفـل         
فيمـا يتعلـق حبمايــة األطفـال يف املـسائل املتــصلة بالتـسجيل والعالقـات األســرية والتـبين أو غــري        

 الوالدان أو األسـر    ذلك من أشكال الرعاية البديلة، وتشجع الدول، يف احلاالت اليت يقوم فيها           
باختطاف األطفال على الصعيد الـدويل، علـى أن تيـّسر يف مجلـة أمـور عـودة الطفـل إىل البلـد                        

  الذي كان يقيم فيه قبل انتقاله أو استبقائه مباشرة؛
  الـواردة يف مرفـق قرارهـا       رعاية البديلـة لألطفـال    التوجيهية لل بادئ  إىل امل تشري    - ٩  

، بوصفها جمموعة مـن التوجيهـات ميكـن         ٢٠٠٩ديسمرب  /ول األ كانون ١٨ املؤرخ   ٦٤/١٤٢
  االسترشاد هبا يف إرساء السياسات واملمارسات، وتشجع الدول على أخذها يف االعتبار؛

مـارس  / آذار ٢٢ املـؤرخ    ١٩/٩قـرار جملـس حقـوق اإلنـسان          إىل   تشري أيـضا    - ١٠  
شخـصية القانونيـة يف   تسجيل الوالدات وحق كل إنسان يف أن ُيعترف لـه بال     ” املعنون   ٢٠١٢

 أحنـاء ، معربا عن القلق إزاء ارتفاع عدد األشخاص غري املسجلة والداهتم يف شـىت    “ مكان كل
سجيل نـوع وبـأن تكفـل تـ        أي من متييز دون الوالدات بتسجيل  ومذكرا الدول بالتزامها   العامل

__________ 
  .، املرفق الثالث)A/65/41( ٤١الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم   )٢٨(  
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بـسيطة   إجـراءات تـسجيل   ، وتـوافر    الـوالدات املتـأخر    ، مبـا يف ذلـك تـسجيل       للجميعلوالدات  ا
  وسريعة وفعالة جمانا أو بتكلفة زهيدة؛

  
احلـق يف  االقتصادي واالجتماعي لألطفال والقضاء على الفقر واحلق يف التعلـيم و       الرفاه    

  التمتع بأعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية واحلق يف الغذاء
 إىل  ٤٢رات   والفقـ  ٦٣/٢٤١ مـن قرارهـا      ٢٦ إىل   ١٧ الفقـرات    تعيد تأكيـد    - ١١  

ــا  ٥٢ ــن قرارهـ ــؤرخ ٦١/١٤٦ مـ ــانون األول١٩ املـ ــسمرب / كـ ــوع  ٢٠٠٦ديـ ــة مبوضـ  املتعلقـ
/  كــانون األول٢٣ املــؤرخ ٦٠/٢٣١ مــن قرارهــا  ٤٢ إىل ٣٧األطفــال والفقــر والفقــرات   

متالزمـة  و املتعلقـة مبوضـوع األطفـال املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                  ٢٠٠٥ديسمرب  
املتـضررين منـهما، وهتيـب جبميـع الـدول واجملتمـع الـدويل               أو) اإليـدز (نقص املناعـة املكتـسب      

بيئة يكفـل فيهـا رفـاه الطفـل، بوسـائل منـها تعزيـز التعـاون الـدويل يف هـذا اجملـال وتنفيـذ                          هتيئة  
االلتزامات اليت تعهدت هبـا يف وقـت سـابق فيمـا يتعلـق بالقـضاء علـى الفقـر واحلـق يف التعلـيم                         

احلـق يف   ولتثقيف يف جمال حقوق اإلنـسان، وفقـا لتطـور قـدرات الطفـل،               واختاذ تدابري لتعزيز ا   
مبـا يف ذلـك اجلهـود املبذولـة         التمتع بأعلى مستوى ميكـن بلوغـه مـن الـصحة البدنيـة والعقليـة،                

للتصدي حلالة األطفـال املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز أو املتـضررين منـهما                     
 األغذيـة املغذيـة الكافيـة    األم إىل الطفـل، وتـوفري    اعـة البـشرية مـن     ومنع انتقال فريوس نقص املن    

 للجميع واحلـق يف احلـصول علـى         احلق يف الغذاء  كفالة  وومياه الشرب النقية واملرافق الصحية،      
  وامللبس؛ مستوى معيشة الئق، مبا يف ذلك املسكن

ة، وخباصـة    إزاء زيادة مستويات األمـراض غـري املعديـ         تعرب عن قلقها البالغ     ‐ ١٢  
واألمـراض التنفـسية املزمنـة، والـسكري،        ، وأمراض السرطان،    القلب واألوعية الدموية  أمراض  

بدانـة  سيما تدخني التبـغ وشـرب الكحـول، فـضال عـن        وعوامل اخلطر اليت تنطوي عليها، وال     
، وتأثرياهتا على صحة األطفال واملراهقني، وتسلم بضرورة تعزيز نظم الـدعم الـصحية        األطفال

االجتماعية، بوسائل منها توفري رعاية حمورها الطفل تأخذ يف االعتبار أن األطفال هـم حجـر                و
الزاويـة يف أي هنــج علــى مــدى احليــاة لتــوفري الوقايـة األوليــة وإدارة عوامــل اخلطــر، فــضال عــن   

  اعتماد هنج متعددة القطاعات للتصدي هلذه املسألة؛
قتــصادية العامليــة مــن أخطــار هتــدد حتقيــق  مبــا تــشكله األزمــة املاليــة واالتــسلم  - ١٣  

األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا فيهــا األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وهــي أزمــة تتــصل 
بأزمــات وحتــديات عامليــة متعــددة ومتــشابكة كأزمــة الغــذاء واســتمرار انعــدام األمــن الغــذائي   

ــة و    ــدهور البيئـ ــية وتـ ــسلع األساسـ ــة والـ ــعار الطاقـ ــدول  وتقلـــب أسـ ــاخ، وهتيـــب بالـ تغـــري املنـ
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تتــصدى، يف مواجهتــها هلــذه األزمــات، لألثــر الــسليب الــذي يترتــب عليهــا يف متتــع الطفــل     أن
  كاملة؛ حبقوقه

  
  القضاء على العنف ضد األطفال    

 إىل  ٤٧ والفقـرات    ٦٣/٢٤١ مـن قرارهـا      ٣٢  إىل ٢٧الفقـرات   تعيد تأكيـد      - ١٤  
 املتعلقة مبوضـوع القـضاء      ٢٠٠٧ديسمرب  /ألول كانون ا  ١٨ املؤرخ   ٦٢/١٤١ من قرارها    ٦٢

ضـد األطفـال، وحتـث مجيـع        املرتكبـة   مجيـع أشـكال العنـف       على العنف ضد األطفـال، وتـدين        
  ؛٦٣/٢٤١ من قرارها ٢٧  تنفيذ التدابري الواردة يف الفقرةالدول على

الدول على اختـاذ تـدابري تـشريعية وغريهـا مـن التـدابري ملنـع العنـف ضـد                    حتث    - ١٥  
طفــال جبميــع أشــكاله وحظــره والقــضاء عليــه علــى حنــو فعــال يف مجيــع الــسياقات أو تعزيــز  األ
  هو قائم منها، حسب االقتضاء؛ ما

 توطُّد الـشراكات الـيت هنـضت هبـا املمثلـة اخلاصـة لألمـني        تالحظ مع التقدير   - ١٦  
قـضاء عليـه،    العام املعنية بالعنف ضد األطفال إلحـراز التقـدم يف منـع العنـف ضـد األطفـال وال                  

ــات         ــة وهيئ ــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي ــة ووكــاالت األم ــات الوطني ــع احلكوم ــسيق م بالتن
  وآليات حقوق اإلنسان وممثلي اجملتمع املدين ومبشاركة األطفال؛ 

بالتقرير املواضيعي للممثلة اخلاصة لألمني العام املعنيـة       حتيط علما مع التقدير       - ١٧  
 سـد الفجـوة بـني    -منظـور عـاملي   : لعنف يف املدارسالتصدي ل’’ن  بالعنف ضد األطفال املعنو   

وبـالتقرير املـشترك بـني املمثلـة اخلاصـة ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق                ‘‘ املعايري واملمارسات 
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية املتعلق مبنـع العنـف ضـد األطفـال يف                اإلنسان و 

  ؛)٢٩(لتصّدي لهنظام قضاء األحداث وأوجه ا
  

ــذين يعيــشون يف أوضــاع بالغــة          ــيهم األطفــال ال ــال، مبــن ف ــز حقــوق األطف ــصعوبة تعزي ، ال
  ومحايتها
ــد   - ١٨   ــد تأكي ــرات تعي ــا  ٤٢ إىل ٣٤ الفق ــن قراره ـــب ، و٦٣/٢٤١ م ــع هتي جبمي

ـــدول أن  ــزز الـ ــسان  تع ـــوق اإلن ــع ا حقـ ــة جلمي ــشون يف  كاف ــذين يعي ــال ال ــة  ألطف أوضــاع بالغ
تنفـــذ الـــربامج والتـــدابري الـــيت تكفـــل هلـــم احلمايـــة  وأن يهـــاحتم خـــاص وأن  بـــشكلبةوصعالـــ

يف ذلــك احلــصول علــى الرعايــة الــصحية والتعلــيم واخلــدمات    واملــساعدة بــشكل خــاص، مبــا 
ــها،      ــر أســرهم ومل مشل ــة إىل الــوطن وإعــادة اإلدمــاج واقتفــاء أث ــة، واإلعــادة الطوعي االجتماعي

__________ 
  )٢٩(  A/HRC/21/25.  
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صة فيمـا يتعلـق باألطفـال غـري املـصحوبني بـذويهم، وأن              حيثما كان ذلك مناسبا وممكنا، وخبا     
   العليا؛ الطفللحة ملصيف املقام األولإيالء االعتبار تكفل 

ــشري   - ١٩   ــسان   ت ــرار جملــس حقــوق اإلن ــؤرخ ١٩/٣٧إىل ق ــسان١٩ امل ــل / ني أبري
   املتعلق حبقوق الطفل، وتدعو إىل تنفيذه؛٢٠١٢

  
أو يثبـت خـرقهم لـه وأطفـال         ون العقوبـات    قـان األطفال الذين تنسب إلـيهم هتمـة خـرق              

  يثبت خرقهم لهقانون العقوبات أو الذين تنسب إليهم هتمة خرق األشخاص 
، وهتيــب جبميــع  ٦٣/٢٤١ مــن قرارهــا  ٤٧ إىل ٤٣ الفقــرات تعيــد تأكيــد   - ٢٠  

يثبــت  أوقــانون العقوبــات األطفــال الــذين تنــسب إلــيهم هتمــة خــرق الــدول أن حتتــرم حقــوق 
ــه وأط ــيهم هتمــة خــرق   األشــخاص فــال خــرقهم ل  يثبــت قــانون العقوبــات أوالــذين تنــسب إل

  ؛ وأن حتميهاخرقهم له
  

   ذلكاملواد اإلباحية والقضاء علىإنتاج  يف بغاء األطفال واستغالل األطفالمنع بيع األطفال و    
، وهتيــب جبميــع  ٦٣/٢٤١ مــن قرارهــا  ٥٠ إىل ٤٨الفقــرات تأكيــد  تعيــد  - ٢١  

فــال جبميــع أشــكاله، ألغــراض منــها نقــل أعــضاء األطفــال هبــدف الــربح  الــدول منــع بيــع األط
واسترقاق األطفـال واالسـتغالل اجلنـسي لألطفـال ألغـراض جتاريـة وبغـاء األطفـال واسـتغالل                   
األطفال يف إنتاج املواد اإلباحية وجترمي تلك املمارسات ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتـهم، هبـدف         

اسـتخدام اإلنترنـت وغريهـا مـن تكنولوجيـات املعلومـات            القضاء على تلك املمارسـات ومنـع        
واالتصاالت هلذه األغراض، واحليلولة دون نشوء أسواق تـشجع هـذه املمارسـات اإلجراميـة،               
واختــاذ تــدابري لوضــع حــد للطلــب الــذي يعــزز هــذه املمارســات، وتلبيــة احتياجــات الــضحايا   

  يقعون ضحايا لالستغالل؛بفعالية واختاذ تدابري فعالة ضد جترمي األطفال الذين 
ســيما   جبميــع الــدول أن تــضع بــرامج وسياســات حلمايــة األطفــال، والهتيــب  - ٢٢  

أعمـال اإليـذاء     الفتيات الالئي يتعرضن بدرجـة أكـرب خلطـر العنـف واالسـتغالل واإليـذاء، مـن                
االسـتغالل اجلنـسي ألغـراض جتاريـة وبغـاء األطفـال            واالسـتغالل اجلنـسي     واالعتداء اجلنـسي و   

ــال يف و ــال       اســتغالل األطف ــدافع ممارســة اجلــنس مــع األطف ــسياحة ب ــة وال ــواد اإلباحي ــاج امل إنت
واختطــــاف األطفــــال، وأن تنفــــذ تلــــك الــــربامج والــــسياسات، وهتيــــب بالــــدول أن تنفــــذ  

  استراتيجيات لتحديد أماكن مجيع األطفال الذين يتعرضون هلذه االنتهاكات ومساعدهتم؛
 اختـاذ مـا يلـزم مـن التـدابري التـشريعية أو غريهـا مـن                 ميع الـدول   جب هتيب أيضا   - ٢٣  

ــة الــيت يــستغل فيهــا    بالتعــاون مــعالتــدابري وإنفاذهــا  ــة ملنــع توزيــع املــواد اإلباحي  اجلهــات املعني
األطفال، مبا يف ذلك عرض صـور االعتـداء اجلنـسي علـى األطفـال، علـى اإلنترنـت ويف مجيـع                      
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ــة متكــن مــن اإلبــالغ عــن هــذه املــواد    وســائط اإلعــالم األخــرى وضــمان وجــود آليــات وا   في
  وجامعيها، حسب االقتضاء؛ وحذفها ومقاضاة معّديها وموزعيها

  
   املسلحالنـزاع املتضررون مناألطفال     

مجيـع  بـشدة   وتـدين   ،  ٦٣/٢٤١ ها من قرار  ٦٣ إىل   ٥١  الفقرات تعيد تأكيد   - ٢٤  
  املـسلح، وحتـث يف     النــزاع املتـضررين مـن      اليت ترتكب ضد األطفال      االعتداءاتاالنتهاكات و 
جتنيــد األطفــال لــضالعة يف يف النـــزاع املــسلح امجيــع الــدول واألطــراف األخــرى  هــذا الــصدد 
 مــن أشــكال  ذلــكغــريممارســة  واغتــصاهبمأو /هم و قتــل األطفــال وتــشويهيف وهمواســتخدام

 بـــشكل منطـــي ويف شـــن هجمـــات متكـــررة علـــى املـــدارس   العنـــف اجلنـــسي ضـــد األطفـــال 
 األخـــرى ضـــد األطفـــال، االعتـــداءات مجيـــع االنتـــهاكات وفيات ويف ارتكـــاباملستـــش أو/و
 مبـا يف ذلـك القـانون اإلنـساين، علـى اختـاذ تـدابري فعالـة                القـانون الـدويل الـساري        يتناىف مـع   مبا

، وحتــث مجيــع الــدول ووكــاالت األمــم املتحــدة   لوضــع حــد لتلــك املمارســاتوحمــددة زمنيــا
 علـى مواصـلة     واجملتمع املـدين  األخرى املعنية   لدولية واإلقليمية   املنظمات ا ووصناديقها وبراجمها   

 الـيت ترتكـب ضـد األطفـال يف حـاالت            االعتـداءات  جلميـع االنتـهاكات و     البـالغ هتمام  االإيالء  
 وعلــى محايــة األطفــال الــذين يقعــون ضــحايا هلــذه االنتــهاكات واالعتــداءات    النـــزاع املــسلح

ــدويل، مبــا يف ذلــك اتفاقيــات جنيــف األوىل    ومــساعدهتم، وفقــا ألحكــام القــانون اإل  نــساين ال
  ؛)٣٠(الرابعة إىل

جلمعيـة العامـة واجمللـس     الـذي تـضطلع بـه ا     الـدور األساسـي    أيضا تأكيد  عيدت  - ٢٥  
، هم تعزيـز ومحايـة حقـوق األطفـال ورفـاه          يفاالقتصادي واالجتماعي وجملس حقوق اإلنسان      

 املتعاظم الذي يقوم بـه جملـس       وتالحظ الدور ح،   النـزاع املسل  املتضررون من مبن فيهم األطفال    
 األنـشطة الـيت     وتالحـظ أيـضا   النــزاع املـسلح،     املتضررين من    احلماية لألطفال    ضماناألمن يف   

 هم حبقـوق   األطفـال  يف إطـار واليتـها، يف اجملـاالت الـيت تعـزز متتـع             ،  تضطلع هبا جلنة بناء الـسالم     
  ؛فيهماورفاههم وتساهم 

هود املبذولــة لوضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب عــن طريــق   بــاجل حتــيط علمــا  - ٢٦  
كفالة املساءلة ومعاقبة مرتكيب أخطر اجلرائم ضد األطفـال مبوجـب القـانون الـوطين والـدويل،                 
وتؤكد على ضرورة حماسبة املرتكبني املزعومني لتلك اجلرائم مبوجب القضاء الـوطين أو، عنـد               

  االقتضاء، مبوجب العدالة الدولية؛

__________ 
  )٣٠(  United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970-973.  
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 ١٥٣٩ اخلطوات املتخذة فيما يتعلـق بقـرارات جملـس األمـن       الحظ مع التقدير  ت  - ٢٧  
ــؤرخ ) ٢٠٠٤( ــسان٢٢امل ــل/ ني ــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ و ٢٠٠٤ أبري ــوز ٢٦امل ــه/مت  ٢٠٠٥ يولي
يوليـه  / متـوز  ١٢ املـؤرخ    )٢٠١١( ١٩٩٨  و ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٤املؤرخ  ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢ و

ــذهلا األمــني   ٢٠١٢ســبتمرب / أيلــول١٩املــؤرخ ) ٢٠١٢ (٢٠٦٨ و ٢٠١١ واجلهــود الــيت يب
 القــرارات،  لتلــكاملــسلح وفقــاوالنـــزاع األطفــال املتعلقــة بالعــام لتنفيــذ آليــة الرصــد واإلبــالغ 

ــة   ــة  ومبــشاركة احلكومــات الوطني ــةاجلهــات الفاعل  يف اجملتمــع املــدين واألمــم املتحــدة  يف  املعني
 تكـون  األمـني العـام ضـمان أن       إىلطلـب   تالصعيد القطري، و  صعد منها   ، على   وبالتعاون معها 

 ا هبــادقيقــة وموضــوعية وموثوقــجبمعهــا وإبالغهــا آليــة الرصــد واإلبــالغ تقــوم املعلومــات الــيت 
العمــل الــذي يــضطلع بــه مستــشارون تــابعون  وميكــن التحقــق منــها، وتــشجع يف هــذا الــصدد  

الـسالم  يف عمليـات حفـظ       ونـشرهم، حـسب االقتـضاء،        محاية األطفال يف جمال   ألمم املتحدة   ل
  السياسية وبعثات بناء السالم؛البعثات و
  

   األطفالعمل    
 املتعلقــة مبوضــوع ٦٣/٢٤١ هــا مــن قرار٨٠ إىل ٦٤  الفقــراتتعيــد تأكيــد  - ٢٨  

تـدرجيي وفعـال علـى      علـى حنـو      التزامها بالقـضاء     حتّولأن   ميع الدول جب هتيب، و عمل األطفال 
بنمـوه    أوضر بـصحته لـيم الطفـل أو يـ      تعيعـوق    أن يكـون خطـريا أو        ميكنعمل األطفال الذي    

 أن تقـضي  ، و  إىل إجـراءات ملموسـة     االجتمـاعي  البدين أو العقلي أو الروحـي أو األخالقـي أو         
  على الفور على أسوأ أشكال عمل األطفال؛

، مـــؤمتر الهـــاي العـــاملي املعـــين بعمـــل الطفـــل نتـــائج تالحـــظ مـــع االهتمـــام  - ٢٩  
  ؛٢٠١٦سوأ أشكال عمل الطفل حبلول عام ذلك خريطة الطريق للقضاء على أ يف مبا

 جبميع الدول أن تأخذ يف االعتبـار التقريـر العـاملي للمـدير العـام ملنظمـة                  هتيب  - ٣٠  
  ؛“ مكافحة عمل األطفال إجراءاتتسريع”العمل الدولية املعنون 

ــدول الــيت مل تــصدق بعــد علــى    حتــث   - ٣١   ــع ال ــة املتعلقــة حبظــر أســوأ   مجي االتفاقي
ــل األ  ــكال عمـ ــا   أشـ ــضاء عليهـ ــة للقـ ــراءات فوريـ ــاذ إجـ ــال واختـ ــام طفـ ــة  (١٩٩٩ لعـ االتفاقيـ

االتفاقيــــة  (١٩٧٣ لعــــام اتفاقيــــة احلــــد األدىن لــــسن االلتحــــاق بالعمــــل  و)٣١()١٨٢ رقــــم
  ملنظمة العمل الدولية على أن تنظر يف القيام بذلك؛)٣٢()١٣٨ رقم

  
__________ 
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  حقوق األطفال ذوي اإلعاقة    
يع األطفال ذوي اإلعاقة متتعا كامال مبا هلـم مـن           يتمتع مج بأنه ينبغي أن    تسلم    - ٣٢  

ــية    ــات أساس ــسان وحري ــوق إن ــى النحــو       حق ــال اآلخــرين، عل ــع األطف ــساواة م ــدم امل ــى ق  عل
ــة حقــوق الطفــل و   ــه يف اتفاقي ــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة املنــصوص علي ، وتعيــد اتفاقي

تنفيــذ التــدابري  وحتــث مجيــع الــدول علــى  ٦٦/١٤١ مــن قرارهــا ٤٥ إىل ٣١تأكيــد الفقــرات 
   من القرار نفسه؛٤٣املنصوص عليها يف الفقرة 

  
  ثالثا    
  حقوق أطفال الشعوب األصلية    

 أن ألطفــال الــشعوب األصــلية كــل احلقــوق املنــصوص عليهــا يف تعيــد تأكيــد  - ٣٣  
  اتفاقية حقوق الطفل؛

 حق أطفال الشعوب األصلية، باالشـتراك مـع سـائر أعـضاء             تعيد أيضا تأكيد    - ٣٤  
  اعتهم، يف التمتع بثقافتهم، أو اعتناق وممارسة دينهم أو معتقدهم، أو استخدام لغتهم؛مج

ألهــداف إعــالن األمــم   بالعمــل بنــشاط علــى التــرويج  تعيــد تأكيــد التزامهــا   - ٣٥  
الذي يتـضمن توجيهـا مهمـا بـشأن حقـوق الـشعوب             املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية،      

شـارة بـصورة حمـددة إىل حقـوق أطفـال الـشعوب األصـلية يف                األصلية وأفرادها، مبـا يـشمل اإل      
  عدد من اجملاالت؛

بأن اإلعمـال الكامـل حلقـوق األطفـال يتطلـب اعتمـاد وتنفيـذ سياسـات         تقـر    - ٣٦  
  وبرامج شاملة لصاحل مجيع األطفال، مبن فيهم أطفال الشعوب األصلية؛

افــاهتم وأن ينقلوهــا،  بأمهيــة أن يــتعلم أطفــال الــشعوب األصــلية ثق تقــر أيــضا  - ٣٧  
وْحييوهـا، وأن يـستخدموا وينقلـوا تـارخيهم، ولغتـهم،           تقاليدهم وعـاداهتم الثقافيـة      ميارسوا   وأن

  وتقاليدهم الشفوية، وفلسفاهتم، ونظمهم الكتابية، وآداهبم؛
 بأن أطفال الشعوب األصلية كثريا ما يتعرضون ألشكال متعـددة           تقر كذلك   - ٣٨  

سـيما الفتيـات منـهم، واسـتغالهلم،         ز ضد أطفال الشعوب األصـلية، وال      من التمييز وبأن التميي   
مبا يف ذلك اسـتغالهلم اقتـصاديا، ميـسان بنوعيـة احليـاة الـيت يعيـشوهنا وقـد يقلـالن مـن إمكانيـة                
بقائهم علـى قيـد احليـاة، وتعـرب عـن بـالغ القلـق النتـهاك حقـوق اإلنـسان ألطفـال الـشعوب                         

ق متييزيـــة وتـــصادمية، حتـــول دون مـــشاركتهم يف اجملتمـــع األصـــلية وملـــا يـــصادفونه مـــن عوائـــ
  واندماجهم فيه؛
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بالدول أن تتخـذ مجيـع التـدابري املناسـبة لكفالـة محايـة أطفـال الـشعوب            هتيب    - ٣٩  
نمـو الطفـل البـدين والعقلـي        األصلية من مجيع أشكال التمييز واالستغالل، اليت ميكن أن تـضر ب           

  والروحي واألخالقي واالجتماعي؛
أن القضاء على الفقر أمٌر مهـم للغايـة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة               تعيد تأكيد     - ٤٠  

لأللفية واإلعمال الكامل حلقوق مجيع األطفال، مبـن فـيهم أطفـال الـشعوب األصـلية، وتعـرب                  
عن بالغ القلق ألن ارتفاع مستويات سوء التغذيـة واألمـراض الـيت ميكـن الوقايـة منـها ال تـزال                      

ة حتول دون إعمال تلك احلقوق، وال سيما احلق يف احلياة واحلـق يف الغـذاء،          تشكل عقبة كبري  
ودون قدرة الطفل على النمو، وتسلم أيـضا بـضرورة خفـض معـدل وفيـات األطفـال وكفالـة                    

  منوهم على حنو شامل؛
ــدابري املناســبة لــصون إحقــاق حــق أطفــال     هتيــب   - ٤١   ــع الت ــدول أن تتخــذ مجي بال

لــيم مبــا يف ذلــك حقهــم يف احلــصول علــى تعلــيم جيــد النوعيــة، علــى الــشعوب األصــلية يف التع
أساس تكافؤ الفرص، مبا يفضي إىل اندماجهم يف اجملتمع ويكفل منـوهم الـذايت علـى أمت وجـه،                 

وبلغتـهم، مـىت أمكـن ذلـك،     التعليم االبتـدائي اإللزامـي املتـاح جمانـا للجميـع،           بسبل منها توفري    
بة جلعـل سـائر مـستويات التعلـيم جبميـع أشـكاله متاحـة ألطفـال                 وأن تتخذ كافة التدابري املناسـ     

  الشعوب األصلية ويف متناوهلم دون متييز؛
 ١بالعمل الفعال الذي اضطُلع به جـراء اّتبـاع املـشورة رقـم       تنوه مع التقدير      - ٤٢  

ه ، يف توجيـ   )٣٣(آللية اخلرباء املعنية بالشعوب األصلية بشأن حقوق الشعوب األصلية يف التعلـيم           
  السياسات والربامج التعليمية اخلاصة بأطفال الشعوب األصلية؛

ضــرورة أن تتخــذ الــدول تــدابري فعالــة ومالئمــة لكفالــة إمكانيــة تعيــد تأكيــد   - ٤٣  
حصول أطفال الشعوب األصلية، على قدم املساواة مع غريهم من األطفال، على أعلـى معيـار             

وإمكانيـة وصـوهلم إىل معلومـات تتناسـب مـع      ميكن بلوغه يف جمال الصحة اجلـسدية والعقليـة،       
ســنهم ويــسهل االطــالع عليهــا بــشأن أمــور منــها تنظــيم النــسل وتنظــيم األســرة والوقايــة مــن   

  فريوس نقص املناعة البشرية، وتثقيفهم يف هذه اجملاالت؛
جبميع الدول أن تـدرج، يف الـسياق العـام للـسياسات والـربامج املتعلقـة                هتيب    - ٤٤  

الطفل، جلميع األطفال اخلاضعني لواليتها القـضائية، األحكـام ذات الـصلة مـن              بإعمال حقوق   
  :أجل إحقاق هذه احلقوق ألطفال الشعوب األصلية، وبصفة خاصة

__________ 
  )٣٣(  A/HRC/12/33املرفق ،. 
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الطفــل، مبــا يف ذلــك حقــوق أطفــال الــشعوب  قــوق التــام حلحتــرام االكفالــة   )أ(  
 واختـاذ التـدابري الـيت       األصلية، دون متييز ألي سبب من األسـباب، بطـرق منـها إرسـاء األنظمـة               

  أو مواصلة تنفيذ ما هو قائم منها؛/تكفل اإلعمال الكامل جلميع حقوقهم و
ــصنيفها، مبــا فيهــا       )ب(   ــصلة باملوضــوع وت ــدابري جلمــع املعلومــات ذات ال اختــاذ الت

البيانــات اإلحــصائية والبحثيــة، حــسب االقتــضاء، بغيــة حتديــد وتــذليل العقبــات الــيت يواجههــا  
ب األصلية يف ممارسة حقوقهم، كأطفال، وكـذلك اختـاذ التـدابري لتعزيـز التعـاون           أطفال الشعو 

والشراكات على الصعيد الدويل، عند االقتضاء، فيما يتعلق بتقدمي املساعدة التقنيـة واملـساعدة              
  يف جمال بناء القدرات دعما لتلك التدابري؛

 أطفال الشعوب األصـلية     املزيد من األحباث املتعلقة حبالة    التشجيع على إجراء      )ج(  
  يف املناطق الريفية واحلضرية، مبا يف ذلك وضع مؤشرات مشتركة؛

اختاذ إجراءات مالئمة، بالتـشاور مـع الـشعوب األصـلية، السـتحداث بـرامج                 )د(  
وخدمات تثقيفية مراعية لالعتبارات الثقافية، ووضع برامج تدريبيـة واختـاذ تـدابري تثقيفيـة ملنـع                 

 الشعوب األصلية والقضاء عليه عـن طريـق إزالـة القوالـب النمطيـة ومظـاهر         التمييز ضد أطفال  
التحّيـز، والقيــام، يف هــذا الــصدد، باســتعراض املنــاهج الدراســية والكتــب املدرســية وتنقيحهــا،  

صـلية وتارخيهـا    مجيع األطفال لثقافات الشعوب األ    كلما أمكن ذلك، بغية تنمية االحترام لدى        
الع بالتدابري الالزمـة للتـصدي بفعاليـة الرتفـاع معـدالت التـسرب يف               ولغاهتا وقيمها، واالضط  

صـفوف شــباب الــشعوب األصــلية مقارنـة بغريهــم، والنظــر يف اختــاذ تـدابري فعالــة لزيــادة عــدد    
  املدرسني املنتمني إىل جمتمعات الشعوب األصلية أو الناطقني بلغات الشعوب األصلية؛

اء علـى الفقـر والعمـل، بالتنـسيق مـع الـشعوب             تعزيز اجلهود الرامية إىل القـض       )هـ(  
ــاد    ــى اعتم ــشعوب األصــلية       األصــلية، عل ــال ال ــة حــق أطف ــبة هتــدف إىل كفال سياســات مناس

وأسرهم يف مستوى معيشة الئق، إىل جانب احلصول على قدم املساواة على خدمات معقولـة               
الرعايــة االجتماعيــة التكلفــة وعاليــة اجلــودة، وخباصــة يف جمــاالت الــصحة والتغذيــة والتعلــيم و  

واحلماية االجتماعية ومياه الـشرب املأمونـة واملرافـق الـصحية وغريهـا مـن اخلـدمات األساسـية                 
أو تعزيزهــا، وإيــالء اهتمــام خــاص يف هــذا  /لــضمان رفــاه الطفــل، وتنفيــذ هــذه الــسياسات و  

  الصعوبة؛ الصدد ألشد األطفال ضعفا وملن يعيش منهم يف ظروف بالغة
بأنــه حيثمــا ُوجــدت فــوارق صــحية بــني الــسكان املتحــدرين مــن   االعتــراف   )و(  

الشعوب األصلية، مبن فيهم أطفال الشعوب األصلية، والـسكان غـري املتحـدرين مـن الـشعوب                
تـدابري مناسـبة    األصلية من حيث نسبة اإلصـابة بـاألمراض غـري املعديـة، فمـن الـضروري اختـاذ                   

  ملعاجلة اآلثار املترتبة على تلك الفوارق؛
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معاجلة األسباب اجلذرية اليت حتـول دون االسـتماع إىل آراء أطفـال الـشعوب                 )ز(  
األصــلية، علــى حنــو يالئــم تطــور قــدراهتم، ودون مراعاهتــا يف املــسائل الــيت متــسهم، وتعريــف    
األطفــال والوالــدين واألوصــياء القــانونيني وغريهــم مــن مقــدمي الرعايــة وعامــة النــاس حبقــوق   

ومزايا مشاركة األطفال يف اجملتمـع، بطـرق منـها إقامـة الـشراكات مـع               الطفل، والتوعية بأمهية    
  اجملتمع املدين والقطاع اخلاص ووسائط اإلعالم، مع أخذ تأثريها يف األطفال يف االعتبار؛

وضع تدابري لكفالة حصول أطفال الشعوب األصلية على املعلومـات بلغتـهم،       )ح(  
  حيثما أمكن؛

إمكانيــة تــسجيل مجيــع أطفــال الــشعوب الزمــة لكفالــة اختــاذ مجيــع التــدابري ال  )ط(  
األصــلية مباشــرة بعــد الــوالدة، مبــا يف ذلــك ملــن يعيــشون يف املنــاطق النائيــة، بــسبل منــها إزالــة  
ــدة       ــوالدات بتكلفــة زهي ــوافر نظــام لتــسجيل ال ــة ت العوائــق الــيت حتــول دون تــسجيلهم، وكفال

ن حقهــم يف احلــصول علــى اســم    جمانــا يكــون بــسيطا وفعــاال وســريعا ومتيــسرا، وضــما       أو
وجنــسية، واحتــرام أي اســم خيتــاره هلــم والــدوهم، واحتــرام حفــظ هويــة الطفــل، والعمــل إىل  

  أقصى حد ممكن على محاية معارف الطفل ومتتعه برعاية والَديه؛ 
ــة       )ي(   ــرامج صــحية جماني ــة حــصول أطفــال الــشعوب األصــلية علــى رعايــة وب كفال

ومناسـبة ألعمـارهم وتعـادل يف نطاقهـا     الثقافيـة   عتبارات اجلنسانية و  معقولة التكلفة مراعية لال    أو
ونوعيتها ومعايريها الرعاية والربامج اليت توفر لألطفـال واملـراهقني اآلخـرين، وذلـك يف جمـاالت                  

لـدرء وفيـات   منها الصحة اجلنسية واإلجنابيـة، واختـاذ التـدابري، بالتـشاور مـع الـشعوب األصـلية،                  
  سوء التغذية ووضع تدابري لدعم هذه اخلدمات داخل اجملتمعات احمللية؛واألطفال واألمهات 

اختــاذ تــدابري تــشريعية وغريهــا مــن التــدابري املناســبة، مبــا يف ذلــك ُنُهــج تــشمل   )ك(  
قطاعـات عــدة، لكفالــة اإلعمـال التــام حلــق أطفـال الــشعوب األصــلية يف التعلـيم، بطــرق منــها     

استفادة اجلميع، على كفالة عدم اسـتبعادهم        إمكانية   إتاحةالعمل، على أساس تكافؤ الفرص و     
ــة       ــة والنمــو يف مرحل ــدءاً مــن الرعاي ــدائي اجملــاين واإللزامــي، ب ــيم االبت مــن احلــصول علــى التعل
الطفولة املبكرة وحىت التدريب املهين واإلعداد للعمـل، واختـاذ تـدابري، بالتـشاور مـع الـشعوب                  

مكانيـة احلـصول علـى التعلـيم، وتـشجيع األخـذ        األصلية، لكـي تتـاح ألطفـال هـذه الـشعوب إ           
  بنهج متعدد الثقافات والنهوض بالتعليم بلغتهم، مىت أمكن ذلك؛

اختــاذ خطــوات حامســة، حــسب االقتــضاء، لوضــع اســتراتيجيات فيمــا يتعلــق     )ل(  
  باحترام وتعزيز اهلويات الثقافية ألطفال الشعوب األصلية ولغاهتم؛
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 يف جمـال حقـوق اإلنـسان     التثقيـف والتـدريب      دعم وتـشجيع  اختاذ خطـوات لـ      )م(  
بشأن قيم من قبيل احترام كرامة اإلنسان وعدم التمييز واملساواة والعدل والالعنف والتـسامح           

، مبـن فـيهم    األطفـال ةوعيـ توبرامج التعليم، من أجل تعزيـز    التعليم  يف املنـزل ومراكز    والسالم،  
  ؛ممارستهاومتكينهم من ، حبقوقهم ومسؤولياهتمأطفال الشعوب األصلية، 

تعزيز اجلهود املبذولة من أجل القضاء الفعلـي علـى عمـل األطفـال ملـا ُيلحقـه                    )ن(  
ي أو األخالقـي أو االجتمـاعي،       الروحـ  من ضرر بـصحة الطفـل أو بنمـوه البـدين أو العقلـي أو              

  يف ذلك لدى أطفال الشعوب األصلية؛ مبا
، مبـن فـيهم أطفـال        ضد األطفـال   وضع استراتيجيات ملنع مجيع أشكال العنف       )س(  

 يف جمال السياسات هتـدف، يف       مناسبةتدابري  عن طريق اختاذ    والقضاء عليها   الشعوب األصلية،   
، ودعـم بـرامج    ومـن أجلـهم وبنـاء قـدراهتم      األطفـال  املهنيني العاملني مع  توعية  مجلة أمور، إىل    

قـة حبـاالت العنـف ضـد األطفـال،          ومجـع البيانـات املتعل    الرعاية األبوية الفعالة وتعزيز البحـوث       
ووضع واعتماد آليات لإلبالغ وتقـدمي الـشكاوى تكـون آمنـة وسـرية ويـسهل الوصـول إليهـا                    

  وتراعي شؤون الطفل واملسائل اجلنسانية؛
تـسلط  ملكافحـة   شـاملة   تـدابري وقائيـة و    وتنفيـذ    إلعداداختاذ اخلطوات الالزمة      )ع(  
تــسلط واالعتــداء لميــة، علــى حنــو يكفــل التــصدي ل  التعلي، مبــا يف ذلــك يف املؤســساتاألقــران

وميكن أن تـشمل هـذه      ،  من األطفال، مبن فيهم أطفال الشعوب األصلية      األقران  املوجهني ضد   
ــدابري  ــدريبالت ــ الت ــال   نيلماع ــة األطف ــراد األســرة  يف جمــال تربي ــة وأف ــال  وكــذلك توعي  األطف

  املسألة؛ هبذه
ــدابري للقــضاء علــى العنــف اجلنــ     )ف(   ــشعوب األصــلية   اختــاذ ت ساين ضــد أطفــال ال

واستغالهلم جنسيا واالجتار هبم، وإشراك الشعوب األصلية وجمتمعاهتا احمللية على حنـو فعـال يف               
  اجلهود الرامية إىل القضاء على هذه املمارسات؛

مجيـع التـدابري املناسـبة لكفالـة محايـة وسـالمة مجيـع األطفـال، مبـن فـيهم             اختاذ    )ص(  
ــشعوب األصــ  ــال ال ــسلح      أطف ـــزاع امل ــا حــاالت الن ــا فيه ــدها، مب ــاء حــاالت اخلطــر وبع لية، أثن

ــدين         ــايف الب ــضمن التع ــرامج ت ــشمل اعتمــاد ب ــا ي ــة، مب ــسانية والكــوارث الطبيعي والطــوارئ اإلن
والنفسي هلؤالء األطفال، وإعادة إدماجهم اجتماعيا وتكفـل حـدوث التعـايف وإعـادة اإلدمـاج                

  وصحته واحترامه لذاته وكرامته، وتنفيذ تلك الربامج؛والتأهيل يف بيئة تعزز رفاه الطفل 
وضع وتنفيـذ سياسـة شـاملة يف جمـال قـضاء األحـداث تـوفر، عنـد االقتـضاء،                      )ق(  

الترمجة الشفوية أو أي وسيلة أخرى مناسبة تكفل متكني أطفـال الـشعوب األصـلية مـن الفهـم                   
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نــوح األحــداث مــن هــؤالء وإفهــام اآلخــرين، وكــذلك اعتمــاد تــدابري بديلــة تتــيح التــصدي جل 
  األبناء دون اللجوء إىل اإلجراءات القضائية؛

اختاذ مجيع التـدابري املالئمـة لكفالـة إتاحـة الفرصـة ألطفـال الـشعوب األصـلية                    )ر(  
لالستماع إىل آرائهم بشأن القضايا اليت متسهم مباشرة، مع مراعاة تطور قدراهتم، عنـد حتديـد     

من أجل ممارسة حقهم يف التنمية، وخباصـة يف جمـال وضـع             ووضع األولويات واالستراتيجيات    
وحتديد برامج الصحة واإلسكان وغريها من الربامج االقتصادية واالجتماعية اليت تعنـيهم، ويف             
تعزيز االخنراط النشط واملشاركة الفعالة ألطفال الـشعوب األصـلية، مبـا يف ذلـك مـن خـــــالل                   

   اليت ختتارها هذه الشعوب بنفسها؛أو املؤسسات/منظمات الشعوب األصلية و
مـن أجـل كفالـة إعمـال         التعاون الـدويل     أن تعزز  األعضاء جبميع الدول    هتيب  - ٤٥  

حقوق الطفل، مبا يف ذلك حقوق أطفال الـشعوب األصـلية، حـسب االقتـضاء، بوسـائل منـها                   
تعزيـز تـدابري   دعم املبادرات الوطنية اليت تركز بقدر أكرب على تنمية أطفال الشعوب األصـلية و  

التعاون الدويل يف جماالت البحوث أو يف نقـل التكنولوجيـا، مـن قبيـل التكنولوجيـا املـساِعدة،                   
 ؛وتدعو منظومة األمم املتحدة إىل القيام بذلك

بكيانات منظومة األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها املعنية واملؤسـسات         هتيب    - ٤٦  
 ، عند الطلب، الـدعم    لدولية واجلهات املاحنة الثنائية، أن تقدم      املؤسسات املالية ا   هااملاحنة، مبا في  
 أن تعـزز ، وتنميـة أطفـال الـشعوب األصـلية    برامج للمبادرات الوطنية، مبا يف ذلك    املايل والفين   

، بنـاء القـدرات  تبـادل املعـارف و     زيـادة الدويل مـن أجـل       على الصعيد    التعاون والشراكة فعالية  
  ؛املهين البحوث والتدريبإجراء لسياسات والربامج ووضع امع إيالء اهتمام خاص ل

  
  رابعا    
  املتابعة    

ــوه  - ٤٧   ــالعنف ضــد       تن ــة ب ــة اخلاصــة املعني ــة املمثل ــشاء والي ــذ إن ــدم احملــرز من  بالتق
األطفـال، وتعــرب عــن دعمهـا لعملــها علــى التـرويج ملنــع مجيــع أشـكال العنــف ضــد األطفــال     

التوصيات الـواردة يف دراسـة األمـم        مية وللنهوض بتنفيذ    والقضاء عليها، يف مجيع املناطق اإلقلي     
  ؛)٣٤(املتحدة املتعلقة بالعنف ضد األطفال

ــالعنف ضــد        توصــي  - ٤٨   ــة ب ــة اخلاصــة املعني ــة املمثل ــام والي ــدد األمــني الع ــأن مي  ب
/  كــانون األول١٨ املــؤرخ ٦٢/١٤١ مــن قرارهــا  ٥٩ و ٥٨األطفــال، احملــددة يف الفقــرتني  

أن متّول واليـة املمثلـة اخلاصـة بغيـة          ة أخرى مدهتا ثالث سنوات، وتقرر       ، لفتر ١٩٩٧ديسمرب  
__________ 

  .A/62/209 و A/61/299انظر   )٣٤(  
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مـوارد امليزانيـة العاديـة    االضطالع هبذه الوالية بفعالية وكفالة استمرار أنشطتها األساسية، مـن       
  ؛٢٠١٥-٢٠١٤ابتداء من فترة السنتني 

املعنيــة  مجيــع الــدول علــى أن تتعــاون مــع املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام   حتــث  - ٤٩  
بالعنف ضد األطفال يف زيادة تعزيز تنفيذ توصيات دراسة األمم املتحدة املتعلقـة بـالعنف ضـد                 
ــدعو املنظمــات        ــذلك، وت ــام ب ــات األمــم املتحــدة ووكاالهتــا القي ــال، وتطلــب مــن كيان األطف

شجع اإلقليمية واجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكوميـة إىل القيـام بـاألمر عينـه، وتـ                  
الدول على أن تقدم الدعم، مبا يف ذلك الدعم املايل الطوعي الكايف، للممثلة اخلاصة من أجـل                 
ــرار       ــه يف القـ ــو املنـــصوص عليـ ــى النحـ ــستقلة، علـ ــة ومـ ــستمرة وفعالـ ــصورة مـ ــها بـ أداء واليتـ

  الغرض؛  ، وتدعو القطاع اخلاص إىل تقدمي تربعات هلذا٦٢/١٤١
ي ممثلة خاصـة لألمـني العـام معنيـة باألطفـال             بتعيني السيدة ليلى زروق    ترحب  - ٥٠  

عمــال بقــرار اجلمعيــة وتنــوه بالتقــّدم احملــرز منــذ إنــشاء واليــة املمثلــة اخلاصــة،  والنـــزاع املــسلح
ــة  ــؤرخ ٥١/٧٧العام ــسمرب / كــانون األول١٢ امل ــدها    ١٩٩٦دي ــا جــرى متدي ــى حنــو م ، وعل

  ؛٦٦/١٤١ و ٦٠/٢٣١مبوجب القرارين 
 :يليما  تقرر  - ٥١  

 الثامنــةأن تطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا         )أ(  
اتفاقيـة  املرحلة اليت بلغها تنفيـذ      والستني تقريرا شامال عن حقوق الطفل يتضمن معلومات عن          

ــل   ــة     حقــوق الطف ــرارات املعنون ــواردة يف الق ــة ال ــذ املواضــيع ذات األولوي ــوق ’’وعــن تنفي حق
حلاديـــة والـــستني إىل اخلامـــسة والـــستني، مبـــا يف ذلـــك التقـــدم احملـــرز  مـــن دوراهتـــا ا‘‘ الطفـــل

  والتحديات اليت ال تزال قائمة، مع مراعاة املعلومات املقدمة من الدول األعضاء؛
أن تطلــب إىل املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام املعنيــة باألطفــال والنـــزاع املــسلح    )ب(  

 وجملـس حقـوق اإلنـسان عـن األنـشطة املـضطلع هبـا       تواصل تقدمي تقارير إىل اجلمعية العامة        أن
 معلومات عن زياراهتا امليدانية وعن التقـدم احملـرز والتحـديات الـيت              واليتها تشمل يف إطار أداء    

  ؛قائمة يف خطة العمل املتعلقة باألطفال والنـزاع املسلحزالت  ما
األطفـــال أن تطلـــب إىل املمثلـــة اخلاصـــة لألمـــني العـــام املعنيـــة بـــالعنف ضـــد   )ج(  

ــشطة         أن ــسان عــن األن ــة وجملــس حقــوق اإلن ــة العام ــارير ســنوية إىل اجلمعي ــدمي تق تواصــل تق
املــضطلع هبــا يف إطــار أداء واليتــها تــشمل معلومــات عــن زياراهتــا امليدانيــة وعــن التقــدم احملــرز  

 والتحديات اليت ما زالت قائمة يف خطة العمل املتعلقة بالعنف ضد األطفال؛
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بغـاء  اسـتغالهلم يف ال    املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيـع األطفـال و         أن تطلب إىل    )د(  
 يف املــواد اإلباحيــة أن تواصــل تقــدمي تقــارير إىل اجلمعيــة العامــة وجملــس حقــوق اإلنــسان عــنو

 تـشمل معلومـات عـن زياراهتـا امليدانيـة وعـن التقـدم        األنشطة املضطلع هبا يف إطار أداء واليتها    
يف  ماســتغالهلوبيــع األطفــال  مــا زالــت قائمــة يف خطــة العمــل املتعلقــة باحملــرز والتحــديات الــيت

 يف املواد اإلباحية؛البغاء و

 عن أعمـال اللجنـة  تقرير شفوي   أن تدعو رئيس جلنة حقوق الطفل إىل تقدمي           )هـ(  
يف إطــار البنــد املعنــون والــستني الثامنــة اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا وأن تعقــد جلــسة حتــاور مــع 

 ؛ “ حقوق الطفل ومحايتهاتعزيز”

والـستني يف إطـار البنـد       ثامنـة   دورهتـا ال  خالل  املسألة  هذه   يف   النظرأن تواصل     )و(  
  .“تعزيز حقوق الطفل ومحايتها”املعنون 

  : التايلقررجلمعية العامة باعتماد مشروع املأيضا اتوصي اللجنة الثالثة   - ١٨
  

ــارير ال     ــة يف تنظــرالــيت تق ــة العام ــا اجلمعي ــصل   فيه ــا يت ــم ــز حقــوق  مب  سألة تعزي
  تها ومحاي الطفل

 يف إطـار البنـد املعنـون    نياملقـدم ني  التـالي ينعلمـا بـالتقرير  أخذ اجلمعية العامة أن تتقرر    
  :“تهاومحاي تعزيز حقوق الطفل”

  ؛)١(تقرير جلنة حقوق الطفل  )أ(  
يف بغــاء والاســتغالهلم يف  مبــسألة بيــع األطفــال وة املعنيــة اخلاصــةتقريــر املقــرر  )ب(  

  .)٢(املواد اإلباحية
  

__________ 
  )١(  A/67/42.  
  )٢(  A/67/291.  


	الدورة السابعة والستون
	البند 65 من جدول الأعمال
	تعزيز حقوق الطفل وحمايتها
	تقرير اللجنة الثالثة 
	المقرر: السيد سلجوق مستنصر ترار (باكستان)
	أولا - مقدمة
	1 - بناء على توصية المكتب، قررت الجمعية العامة، في جلستها العامة الثانية، المعقودة في 21 أيلول/سبتمبر 2012، أن تدرج البند المعنون: 
	”تعزيز حقوق الطفل وحمايتها:
	”(أ) تعزيز حقوق الطفل وحمايتها؛
	”(ب) متابعة نتائج الدورة الاستثنائية المعنية بالطفل“ 
	في جدول أعمال دورتها السابعة والستين وأن تحيله إلى اللجنة الثالثة.
	2 - ونظرت اللجنة الثالثة في هذا البند خلال جلساتها 13 و 14 و 35 و 47 و 48، المعقودة في 17 و 18 تشرين الأول/أكتوبر و 8 و 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. ويرد سرد للمناقشة التي أجرتها اللجنة في المحاضر الموجزة ذات الصلة (A/C.3/67/SR.13 و 14 و 35 و 47 و 48). وفي الجلستين 13 و 14، أجرت اللجنة مناقشة عامة بشأن البندين الفرعيين (أ) و (ب). ويرد سرد للمناقشة التي أجرتها اللجنة في المحضرين الموجزين ذوي الصلة (A/C.3/67/SR.13 و 14). 
	3 - وكان معروضا على اللجنة من أجل نظرها في هذا البند الوثائق التالية:
	(أ) تقرير لجنة حقوق الطفل (A/67/41)؛
	(ب) تقرير الأمين العام عن حالة اتفاقية حقوق الطفل (A/67/225)؛
	(ج) تقرير الأمين العام عن متابعة الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل (A/67/229)؛
	(د) تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال (A/67/230)؛
	(هـ) تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح (A/67/256)؛
	(و) مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية (A/67/291)؛
	4 - وفي الجلسة 13، المعقودة في 17 تشرين الأول/أكتوبر، استمعت اللجنة إلى بيان استهلالي أدلى به المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الذي ردَّ على الأسئلة التي طرحها ممثلا كوبا وبيرو (انظر A/C.3/67/SR.13). 
	5 - وفي الجلسة نفسها، أدلت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح ببيان استهلالي وردَّت على ما طرحه من أسئلة وأدلى به من تعليقات ممثلو ألمانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان وسلوفينيا وجمهورية إيران الإسلامية وسويسرا وأستراليا والأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية (انظر A/C.3/67/SR.13). 
	6 - وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال ببيان استهلالي وردَّت على ما طرحه من أسئلة وأدلى به من تعليقات ممثلو الأردن واليابان والسلفادور والاتحاد الأوروبي والنمسا وسلوفينيا (انظر A/C.3/67/SR.13). 
	7 - وفي الجلسة 13 أيضا، أدلى ببيان استهلالي رئيس لجنة حقوق الطفل، الذي رد على ما طرحه من أسئلة وأدلى به من تعليقات ممثلو ماليزيا وباكستان والنرويج وليختنشتاين وسويسرا وشيلي وكوبا والاتحاد الأوروبي (انظر A/C.3/67/SR.13). 
	8 - وفي الجلسة 14، المعقودة في 18 تشرين الأول/أكتوبر، استمعت اللجنة إلى بيان استهلالي أدلت به المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، التي ردت على ما طرحه من أسئلة وأدلى به من تعليقات ممثلو المغرب والاتحاد الأوروبي وكوستاريكا (انظر A/C.3/66/SR.14). 
	ثانيا - النظر في المقترحات
	ألف - مشروعا القرارين A/C.3/67/L.23 و Rev.1
	9 - في الجلسة 35، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل أوروغواي، باسم الأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أوروغواي، أيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بوركينا فاسو، بولندا، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيرو، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، رومانيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سورينام، السويد، شيلي، صربيا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كرواتيا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مالي، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، النمسا، النيجر، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، واليونان، مشروع قرار بعنوان ”حقوق الطفل“ (A/C.3/67/L.23)، فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تعيد تأكيد جميع قراراتهــا السابقــة المتعلقة بحقوق الطفل، وآخرهــا القرار 66/141 المؤرخ 19 كانـون الأول/ديسمبر 2011، بكل ما تنطوي عليه من أحكام،
	”وإذ تشدد على أن اتفاقية حقوق الطفل تشكل المعيار الذي يستند إليه في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وإذ تدعو، آخذة في اعتبارها أهمية البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية، إلى التصديق العالمي عليهما وعلى صكوك حقوق الإنسان الأخرى وتنفيذها على نحو فعال،
	”وإذ تشير إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
	”وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية لعام 2007، وإلى القرار 65/198 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 المتعلق بقضايا الشعوب الأصلية الذي تقرر فيه عقد اجتماع رفيع المستوى عام 2014 يطلق عليه المؤتمر العالمي للشعوب الأصلية، 
	”وإذ تعيد تأكيد أن المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل المتمثلة في جملة أمور منها مراعاة مصلحة الطفل في المقام الأول وعدم التمييز والمشاركة والقدرة على البقاء والنمو توفر الإطار لجميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال، بمن فيهم المراهقون،
	”وإذ تعيد أيضا تأكيد إعلان وبرنامج عمل فيينا وإعلان الأمم المتحدة للألفية والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة المعنية بالطفل المعنونة ”عالم صالح للأطفال“، وخطة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإذ تشير إلى إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعيــة وبرنامــــج العمل وإطار عمـل داكار الذي اعتمد في المنتـــدى العالمي للتعليم والإعلان المتعلق بالتقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي والإعلان العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذية وإعلان الحق في التنمية والإعلان الصادر عن الاجتماع التذكاري العام الرفيع المستوى المكرس لمتابعة نتائج الدورة الاستثنائية المعنية بالطفل الذي عقد في نيويورك في الفترة من 11 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2007 والوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية الذي عقد في نيويورك في الفترة من 20 إلى 22 أيلول/سبتمبر 2010، والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة ’’المستقبل الذي نصبو إليه‘‘، المعتمدة في ريو دي جانيرو في 22 حزيران/ يونيه 2012،
	”وإذ تحيط علما مع التقدير بتقريري الأمين العام عن التقدم المحرز في الوفاء بالالتزامات المبينة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة وعن حالة اتفاقية حقوق الطفل والمسائل المثارة في قرار الجمعية 66/141 وتقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال وتقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح التي ينبغي أن تدرس التوصيات الواردة فيها بدقة مع أخذ آراء الدول الأعضاء في الاعتبار على نحو تام،
	”وإذ تقر بالدور المهم الذي تضطلع به الهياكل الحكومية الوطنية المعنية بالأطفال، ومنها، في حالة وجودها، الوزارات والمؤسسات المعنية بشؤون الأطفال والأسرة والشباب وأمناء المظالم المستقلون المعنيون بالأطفال أو المؤسسات الوطنية الأخرى المعنية بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها،
	”وإذ تسلم بأن الأسرة مسؤولة في المقام الأول عن تربية الأطفال وحمايتهم وبضرورة أن ينشأ الأطفال في بيئة أسرية وفي جو تسوده السعادة والحب والتفاهم من أجل تنمية شخصيتهم على نحو كامل ومتوازن،
	”وإذ تعيد تأكيد أن الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل يتعين عليها أن تتخذ كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية،
	”وإذ تحيط علما مع التقدير بالأعمال الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل وحمايتها التي تضطلع بها جميع الأجهزة والهيئات والكيانات والمؤسسات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، في حدود ولاية كل منها، والجهات المعنية المكلفة بولايات والجهات المعنية بالإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المعنية، حيثما كان ذلك مناسبا، والمنظمات الحكومية الدولية، وإذ تسلم بما للمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، من دور قيِّم في هذا الصدد،
	”وإذ يساورها بالغ القلق لأن حالة الأطفال في أنحاء كثيرة من العالم تأثرت سلبا بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وإذ تعيد تأكيد أن القضاء على الفقر لا يزال يشكل أكبر تحد يواجهه العالم في الوقت الحاضر، وإذ تسلم بأن آثاره تتجاوز السياق الاجتماعي والاقتصادي،
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	”وإذ يساورها شديد القلق إزاء الأثر المدمر لبعض الكوارث الطبيعية التي حدثت في الآونة الأخيرة، بما في ذلك أثرها في الأطفال، وإذ تعيد تأكيد أهمية توفير مساعدة إنسانية وإنمائية عاجلة ومستدامة وملائمة دعما للجهود التي تبذلها البلدان المتضررة في مجالات الإغاثة والإنعاش المبكر والتأهيل والتعمير والتنمية، وإذ تعيد أيضا تأكيد أهمية كفالة مراعاة حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل، في هذه الجهود،
	أولا
	تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين
	”1 - تعيد تأكيد الفقرات 1 إلى 6 من قرارها 66/141، وتحث الدول التي لم تصبــح بعـــد أطرافا في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وبروتوكولها الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة على القيام بذلك على سبيل الأولوية وعلى تنفيذ هذه الصكوك بالكامل؛
	”2 - ترحــب بالجهود التي يبذلهـــا الأمين العام للتشجيع على التصديق العالمي علــى البروتوكـــول الاختيــاري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال فـــي البغـــاء وفي المـــواد الإباحيـــة والبــروتوكول الاختيـــاري المتعلق باشتـــراك الأطفــال في المنازعات المسلحـــة، وتدعو إلى تنفيذ الاتفاقيــة والبروتوكولين الاختياريين المذكورين أعلاه على نحو فعال لكفالة تمتع جميع الأطفــال على نحو تام بجميع ما لهم من حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
	”3 - تهيب بالدول الأطراف سحب التحفظات التي تتنافى وغرض ومقصد الاتفاقية أو بروتوكوليها الاختياريين والنظر في مراجعة التحفظات الأخرى بانتظام بغية سحبها وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا؛
	”4 - تحيط علما مع التقدير باتخاذ قرارها 66/138 المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2011 المتعلق بوضع بروتوكول اختياري ملحق باتفاقية حقوق الطفل يرسي إجراء لتقديم البلاغات مكملا لإجراء الإبلاغ الذي تنص عليه الاتفاقية، وتشجع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات على أن تنظر في القيام بذلك، وتدعو الدول الأطراف إلى تنفيذه؛
	”5 - تشجع الدول الأطراف على أن تأخذ في اعتبارها، لدى تنفيذ أحكام الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، توصيات لجنة حقوق الطفل وملاحظاتها وتعليقاتها العامة، ومنها، في جملة أمور، التعليق العام رقم 11 (2009) المتعلق بأطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية؛؛
	”6 - ترحب بما اتخذته اللجنة من إجراءات لرصد تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية، وتلاحظ مع التقدير ما اتخذته اللجنة من إجراءات لمتابعة ملاحظاتها الختامية وتوصياتها، وتشدد بوجه خاص في هذا الصدد على حلقات العمل الإقليمية ومشاركة اللجنة في المبادرات المنفذة على الصعيد الوطني؛
	ثانيا
	تعزيز حقوق الطفل وحمايتها وعدم التمييز ضد الأطفال
	عدم التمييز
	”7 - تعيد تأكيد الفقرات 9 إلى 11 من قرارها 63/241 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2008، وتهيب بالدول أن تكفل تمتع الأطفال كافة بجميع حقوقهم المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية دون تمييز من أي نوع؛
	التسجيل والعلاقات الأسرية والتبني أو غير ذلك من أشكال الرعاية البديلة
	”8 -  تعيد أيضا تأكيد الفقرات 12 إلى 16 من قرارها 63/241، وتحث جميع الدول الأطراف على تكثيف جهودها من أجل التقيد بالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بحماية الأطفال في المسائل المتصلة بالتسجيل والعلاقات الأسرية والتبني أو غير ذلك من أشكال الرعاية البديلة، وتشجع الدول، في الحالات التي يقوم فيها الوالدان أو الأسر باختطاف الأطفال على الصعيد الدولي، على أن تيسر أمورا منها عودة الطفل إلى بلد إقامته الاعتيادية؛
	”9 -  تشير إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الواردة في مرفق قرارها 64/142 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، بوصفها مجموعة من التوجيهات يمكن الاسترشاد بها في إرساء السياسات والممارسات، وتشجع الدول على أخذها في الاعتبار؛
	”10 -  تشير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 19/9 المؤرخ 22 آذار/مارس 2012 المتعلق بتسجيل الولادات وحق كل إنسان في أن يُعترف له بالشخصية القانونية في كل مكان، الذي أعرب فيه المجلس عن قلقه إزاء ارتفاع عدد الأشخاص غير المسجلة ولاداتهم في شتى أنحاء العالم وذكر الدول بالتزامها بتسجيل الولادات دون تمييز من أي نوع، وأهاب بالدول أن تكفل تسجيل الولادات للجميع، بما في ذلك تسجيل الولادات المتأخر، وتوافر إجراءات تسجيل بسيطة وسريعة وفعالة مجانا أو بتكلفة زهيدة؛
	الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للأطفال والقضاء على الفقر والحق في التعليم والحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية والحق في الغذاء
	”11 -  تعيد تأكيد الفقرات 17 إلى 26 من قرارها 63/241 والفقرات 42 إلى 52 من قرارها 61/146 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 المتعلقة بموضوع الأطفال والفقر والفقرات 37 إلى 42 من قرارها 60/231 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005 المتعلقة بموضوع الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) أو المتضررين منهما، وتهيب بجميع الدول والمجتمع الدولي تهيئة بيئة يكفل فيها رفاه الطفل، بوسائل منها تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال وتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في وقت سابق فيما يتعلق بالقضاء على الفقر والحق في التعليم واتخاذ تدابير لتعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان، وفقا لتطور قدرات الطفل، والحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك الجهود المبذولة للتصدي لحالة الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز أو المتضررين منهما ومنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل، وتوفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية والمرافق الصحية، وكفالة الحق في الغذاء للجميع والحق في الحصول على مستوى معيشة لائق، بما في ذلك المسكن والملبس؛
	”12 -  تعرب عن قلقها البالغ إزاء زيادة مستويات الأمراض غير المعدية، وبخاصة أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض السرطان، والأمراض التنفسية المزمنة، والسكري، وعوامل الخطر التي تنطوي عليها، وبدانة الأطفال، وتأثيراتها على صحة الأطفال والمراهقين وحقوقهم، وتسلم بضرورة تعزيز النظم الصحية، بوسائل منها توفير رعاية محورها الطفل تأخذ في الاعتبار أن الأطفال هم حجر الزاوية في أي نهج على مدى الحياة لتوفير الوقاية الأولية وإدارة عوامل الخطر، فضلا عن اعتماد نهج متعددة القطاعات للتصدي لهذه المسألة؛
	”13 -  تسلم بما تشكله الأزمة المالية والاقتصادية العالمية من أخطار تهدد تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وهي أزمة تتصل بأزمات وتحديات عالمية متعددة ومتشابكة كأزمة الغذاء واستمرار انعدام الأمن الغذائي وتقلب أسعار الطاقة والسلع الأساسية وتدهور البيئة وتغير المناخ، وتهيب بالدول أن تتصدى، في مواجهتها لهذه الأزمات، للأثر السلبي الذي يترتب عليها في تمتع الطفل بحقوقه كاملة؛
	القضاء على العنف ضد الأطفال
	”14 -  تعيد تأكيد الفقرات 27 إلى 32 من قرارها 63/241 والفقرات 47 إلى 62 من قرارها 62/141 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 المتعلقة بموضوع القضاء على العنف ضد الأطفال، وتدين جميع أشكال العنف المرتكبة ضد الأطفال، وتحث جميع الدول على تنفيذ التدابير الواردة في الفقرة 27 من قرارها 63/241؛
	”15 -  تحث الدول على اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لمنع العنف ضد الأطفال بجميع أشكاله وحظره والقضاء عليه على نحو فعال في جميع السياقات أو تعزيز ما هو قائم منها، حسب الاقتضاء،؛
	”16 -  تلاحظ مع التقدير توطيد الشراكات التي نهضت بها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال لإحراز التقدم في منع العنف والقضاء عليه، بالتنسيق مع الحكومات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وهيئات وآليات حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني وبمشاركة الأطفال؛ 
	”17 -  تحيط علما مع التقدير بالتقرير المواضيعي للممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال المعنون ’التصدي للعنف في المدارس: منظور عالمي - سد الفجوة بين المعايير والممارسات‘ وبالتقرير المشترك بين الممثلة الخاصة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المتعلق بمنع العنف ضد الأطفال في نظام قضاء الأحداث وأوجه التصدّي له؛
	تعزيز حقوق الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أوضاع بالغة الصعوبة، وحمايتها
	”18 -  تعيد تأكيد الفقرات 34 إلى 42 من قرارها 63/241، وتهيـب بجميع الــدول أن تعزز حقــوق الإنسان كافة لجميع الأطفال الذين يعيشون في أوضاع بالغة الصعوبة وأن تحميها وأن تنفذ البرامج والتدابير التي تكفل لهم الحماية والمساعدة بشكل خاص، بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية، والإعادة الطوعية إلى الوطن وإعادة الإدماج واقتفاء أثر أسرهم ولم شملها، حيثما كان ذلك مناسبا وممكنا، وبخاصة فيما يتعلق بالأطفال غير المصحوبين بذويهم، وأن تكفل إيلاء الاعتبار في المقام الأول لمصلحة الطفل العليا؛
	”19 -  تشير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 19/37 المؤرخ 23 آذار/ مارس 2012 المتعلق بحقوق الطفل، وتدعو إلى تنفيذه؛
	الأطفال الذين تنسب إليهم تهمة خرق قانون العقوبات أو يثبت خرقهم له وأطفال الأشخاص الذين تنسب إليهم تهمة خرق قانون العقوبات أو يثبت خرقهم له
	”20 -  تعيد تأكيد الفقرات 43 إلى 47 من قرارها 63/241، وتهيب بجميع الدول أن تحترم حقوق الأطفال الذين تنسب إليهم تهمة خرق قانون العقوبات أو يثبت خرقهم له وأطفال الأشخاص الذين تنسب إليهم تهمة خرق قانون العقوبات أو يثبت خرقهم له وأن تحميها؛
	منع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية والقضاء على ذلك
	”21 -  تعيد أيضا تأكيد الفقرات 48 إلى 50 من قرارها 63/241، وتهيب بجميع الدول منع بيع الأطفال بجميع أشكاله، لأغراض منها نقل أعضاء الأطفال بهدف الربح واسترقاق الأطفال والاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية وتجريم تلك الممارسات ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، بهدف القضاء على تلك الممارسات ومنع استخدام الإنترنت وغيرها من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لهذه الأغراض والحيلولة دون نشوء أسواق تشجع هذه الممارسات الإجرامية واتخاذ تدابير لوضع حد للطلب على هذه الممارسات الذي يعززها وتلبية احتياجات الضحايا بفعالية واتخاذ تدابير فعالة ضد تجريم الأطفال الذين يقعون ضحايا للاستغلال؛
	”22 -  تهيب بجميع الدول أن تضع برامج وسياسات لحماية الأطفال من الاعتداء والاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية والسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال واختطاف الأطفال وأن تنفذ تلك البرامج والسياسات، وتهيب بالدول أن تنفذ استراتيجيات لتحديد أماكن جميع الأطفال الذين يتعرضون لهذه الانتهاكات ومساعدتهم؛
	”23 -  تهيب أيضا بجميع الدول اتخاذ ما يلزم من التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير وإنفاذها بالتعاون مع الجهات المعنية لمنع توزيع المواد الإباحية التي يستغل فيها الأطفال، بما في ذلك عرض صور الاعتداء الجنسي على الأطفال، على الإنترنت وفي جميع وسائط الإعلام الأخرى وضمان وجود آليات وافية تمكن من الإبلاغ عن هذه المواد وحذفها ومقاضاة معديها وموزعيها وجامعيها، حسب الاقتضاء؛
	الأطفال المتضررون من النزاع المسلح
	”24 -  تعيد تأكيد الفقرات 51 إلى 63 من قرارها 63/241، وتدين بشدة جميع الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكب ضد الأطفال المتضررين من النزاع المسلح، وتحث في هذا الصدد جميع الدول والأطراف الأخرى في النـزاع المسلح الضالعة في تجنيد الأطفال واستخدامهم وفي قتل الأطفال وتشويههم و/أو اغتصابهم وممارسة غير ذلك من أشكال العنف الجنسي ضد الأطفال بشكل نمطي وفي شن هجمات متكررة على المدارس و/أو المستشفيات وفي ارتكاب جميع الانتهاكات والاعتداءات الأخرى ضد الأطفال، بما يتنافى مع القانون الدولي الساري بما في ذلك القانون الإنساني، على اتخاذ تدابير فعالة ومحددة زمنيا لوضع حد لتلك الممارسات، وتحث جميع الدول ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية والمجتمع المدني على مواصلة إيلاء الاهتمام البالغ لجميع الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكب ضد الأطفال في حالات النزاع المسلح وعلى حماية الأطفال الذين يقعون ضحايا لهذه الانتهاكات والاعتداءات ومساعدتهم، وفقا لأحكام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأولى إلى الرابعة؛
	”25 -  تعيد أيضا تأكيد الدور الأساسي الذي تضطلع به الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الأطفال ورفاههم، بمن فيهم الأطفال المتضررون من النزاع المسلح، وتلاحظ الدور المتعاظم الذي يقوم به مجلس الأمن في ضمان الحماية للأطفال المتضررين من النزاع المسلح، وتلاحظ أيضا الأنشطة التي تضطلع بها لجنة بناء السلام، في إطار ولايتها، في المجالات التي تعزز تمتع الأطفال بحقوقهم ورفاههم وتساهم فيهما؛
	”26 -  تلاحظ مع التقدير الخطوات المتخذة فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن 1539 (2004) المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2004 و 1612 (2005) المؤرخ 26 تموز/يوليه 2005 و 1882 (2009) المؤرخ 4 آب/أغسطس 2009 و 1998 (2011) المؤرخ 12 تموز/يوليه 2011 و 2068 (2012) المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 2012 والجهود التي يبذلها الأمين العام لتنفيذ آلية الرصد والإبلاغ المتعلقة بالأطفال والنزاع المسلح وفقا لتلك القرارات، بمشاركة الحكومات الوطنية والجهات الفاعلة المعنية في الأمم المتحدة وفي المجتمع المدني وبالتعاون معها، على صعد منها الصعيد القطري، وتطلب إلى الأمين العام ضمان أن تكون المعلومات التي تقوم آلية الرصد والإبلاغ بجمعها وإبلاغها دقيقة وموضوعية وموثوقا بها ويمكن التحقق منها، وتشجع في هذا الصدد العمل الذي يضطلع به مستشارون تابعون للأمم المتحدة في مجال حماية الأطفال ونشرهم، حسب الاقتضاء، في عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية وبعثات بناء السلام؛
	عمل الأطفال
	”27 -  تعيد تأكيد الفقرات 64 إلى 80 من قرارها 63/241 المتعلقة بموضوع عمل الأطفال، وتهيب بجميع الدول أن تحول التزامها بالقضاء على نحو تدريجي وفعال على عمل الأطفال الذي يمكن أن يكون خطيرا أو يعوق تعليم الطفل أو يضر بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي إلى إجراءات ملموسة، وأن تقضي على الفور على أسوأ أشكال عمل الأطفال؛
	”28 -  تلاحظ مع الاهتمام نتائج مؤتمر لاهاي العالمي المعني بعمل الطفل، بما في ذلك خريطة الطريق للقضاء على أسوأ أشكال عمل الطفل بحلول عام 2016؛
	”29 -  تهيب بجميع الدول أن تأخذ في الاعتبار التقرير العالمي للمدير العام لمنظمة العمل الدولية المعنون ’تسريع إجراءات مكافحة عمل الأطفال‘؛
	”30 -  تحث جميع الدول التي لم تصدق بعد على الاتفاقية المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (الاتفاقية رقم 182) والاتفاقية المتعلقة بالحد الأدنى للسن لعام 1973 (الاتفاقية رقم 138) لمنظمة العمل الدولية على أن تنظر في القيام بذلك؛
	حقوق الأطفال ذوي الإعاقة
	”31 -  تعيد تأكيد الفقرات 31 إلى 45 من قرارها 66/141، وتقر بأنه ينبغي أن يتمتع جميع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعا كاملا بما لهم من حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحث جميع الدول على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة 43 من قرارها 66/141؛
	ثالثا
	حقوق أطفال الشعوب الأصلية
	”32 -  تعيد أيضا تأكيد أن جميع أطفال الشعوب الأصلية لهم كل الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك احترام الحق، بالاشتراك مع سائر أعضاء جماعتهم، في التمتع بثقافتهم، أو اعتناق وممارسة دينهم أو معتقدهم، أو استخدام لغتهم؛
	”33 -  تعيد تأكيد التزامها بالعمل بنشاط على الترويج لأهداف إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الذي يتضمن توجيهات هامة بخصوص حقوق الشعوب الأصلية، بما في ذلك إشارات محددة إلى حقوق أطفالها في عدد من الميادين؛
	”34 -  تقر بأن الإعمال الكامل لحقوق الأطفال يتطلب اعتماد سياسات وبرامج شاملة بشأن جميع الأطفال وتنفيذها على الصعيدين الوطني والمحلي، بما في ذلك برامج تعنى على وجه التحديد بأطفال الشعوب الأصلية؛
	”35 -  تقر بأهمية أن يتعلم أطفال الشعوب الأصلية ثقافاتهم وأن ينقلوها، وأن يكون لهم الحق في ممارسة تقاليدهم وعاداتهم الثقافية وإحيائها، وفي استخدام ونقل تاريخهم، ولغتهم، وتقاليدهم الشفوية، وفلسفاتهم، ونظمهم الكتابية، وآدابهم؛
	”36 -  تقر أيضا بأن أطفال الشعوب الأصلية كثيرا ما يتعرضون لأشكال متعددة من التمييز وبأن التمييز ضد أطفال الشعوب الأصلية واستغلالهم، بما في ذلك استغلالهم اقتصاديا، يمسان بنوعية الحياة التي يعيشونها وقد يقللان من إمكانية بقائهم على قيد الحياة، وتعرب عن بالغ القلق لانتهاك حقوق الإنسان لأطفال الشعوب الأصلية ولما يواجهونه من تمييز من حيث المواقف التي يتعرضون لها والبيئة التي يعيشون فيها يحول دون مشاركتهم في المجتمع وفي المجتمعات المحلية واندماجهم فيها؛
	”37 -  تهيب بالدول أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة حماية أطفال الشعوب الأصلية من جميع أشكال التمييز والاستغلال، التي يمكن أن تضر بنمو الطفل البدني والعقلي والروحي والأخلاقي والاجتماعي؛
	”38 -  تعيد تأكيد أن القضاء على الفقر أمر ضروري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والإعمال الكامل لحقوق جميع الأطفال، بما فيهم أطفال الشعوب الأصلية، وتعرب عن القلق البالغ لأن ارتفاع مستويات سوء التغذية والأمراض التي يمكن الوقاية منها لا تزال تشكل عقبة كبيرة تحول دون إعمال حقوقهم، ولا سيما الحق في الحياة والحق في الغذاء، ودون قدرة الطفل على النمو، وتسلم أيضا بضرورة خفض معدل وفيات الأطفال وكفالة نموهم على نحو شامل؛
	”39 -  تهيب بالدول أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لصون حق أطفال الشعوب الأصلية في الحصول على التعليم الجيد، على أساس تكافؤ الفرص، بما يفضي إلى اندماجهم في المجتمع ويكفل نموهم الذاتي، بما في ذلك نموهم ثقافيا وروحيا، على أتم وجه، من خلال توفير التعليم الابتدائي الإلزامي، المتاح مجانا للجميع والذي يوفر، حينما يكون ذلك ممكنا، بلغتهم، وأن تتخذ كافة التدابير المناسبة لجعل سائر مستويات وأشكال التعليم الحكومي متاحة لأطفال الشعوب الأصلية وفي متناولهم دون تمييز؛
	”40 -  تهيب بالدول أن تتخذ الإجراءات المناسبة لحماية أطفال الشعوب الأصلية من العنف الجسدي و/أو العقلي، ومن الإصابة، والاعتداء والاستغلال، وتسلم بأن الفتيات معرضات بوجه خاص للخطر في هذا الصدد؛
	”41 -  تعيد تأكيد ضرورة أن تتخذ الدول تدابير فعالة وملائمة لكفالة حق أطفال الشعوب الأصلية في الصحة، على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال، وحصول المراهقين والمراهقات على معلومات تتناسب مع سنهم ويسهل الاطلاع عليها عن أمور منها تنظيم النسل والأسرة والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، وتثقيفهم في هذه المجالات؛
	”42 -  تهيب بجميع الدول أن تكفل، في السياق العام للسياسات والبرامج المتعلقة بإعمال حقوق الطفل، تمتع أطفال الشعوب الأصلية الخاضعين لولاياتها القضائية بجميع حقوقهم على قدم المساواة ودون تمييز، وبصفة خاصة:
	”(أ) كفالة الاحترام التام لحقوق الطفل، بما في ذلك حقوق أطفال الشعوب الأصلية، دون تمييز لأي سبب من الأسباب، بطرق منها إرساء الأنظمة واتخاذ التدابير التي تكفل الإعمال الكامل لجميع حقوقهم و/أو مواصلة تنفيذ ما هو قائم منها؛
	”(ب) اتخاذ التدابير لجمع المعلومات ذات الصلة بالموضوع وتصنيفها، بما فيها البيانات الإحصائية والبحثية، حسب الاقتضاء، بغية تحديد العقبات التي يواجهها أطفال الشعوب الأصلية في ممارسة حقوقهم وتذليلها، وكذلك اتخاذ التدابير لتعزيز التعاون والشراكات على الصعيد الدولي، عند الاقتضاء، فيما يتعلق بتقديم المساعدة التقنية والمساعدة في مجال بناء القدرات دعما لتلك التدابير؛
	”(ج) التشجيع على إجراء المزيد من الأبحاث المتعلقة بحالة أطفال الشعوب الأصلية في المناطق الريفية والحضرية، بما في ذلك وضع مؤشرات مشتركة؛
	”(د) تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر والعمل، بالتنسيق مع الشعوب الأصلية، على اعتماد سياسات مناسبة تهدف إلى كفالة حق أطفال الشعوب الأصلية وأسرهم في مستوى معيشة لائق، إلى جانب الحصول على قدم المساواة على خدمات معقولة التكلفة وعالية الجودة، وبخاصة في مجالات الصحة والتغذية والتعليم والرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية ومياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية لضمان رفاه الطفل، وتنفيذ هذه السياسات و/أو تعزيزها، وإيلاء اهتمام خاص في هذا الصدد لأشد الأطفال ضعفا ولمن يعيش منهم في ظروف بالغة الصعوبة؛
	”(هـ) الاعتراف بالفوارق الصحية القائمة بين السكان المنحدرين من الشعوب الأصلية، بما فيهم أطفال الشعوب الأصلية، وغيرهم من حيث نسبة الإصابة بالأمراض غير المعدية، وبضرورة اتخاذ تدابير مناسبة لمعالجة آثار الفوارق القائمة؛
	”(و) معالجة الأسباب الجذرية التي تحول دون أخذ أطفال الشعوب الأصلية في الاعتبار ودون ممارستهم حقهم في الاستماع إلى آرائهم، على نحو يلائم تطور قدراتهم، بشأن المسائل التي تمسهم، وتعريف الأطفال والوالدين والأوصياء القانونيين وغيرهم من مقدمي الرعاية وعامة الناس بحقوق الطفل، والتوعية بأهمية ومزايا مشاركة الأطفال في المجتمع، بطرق منها إقامة الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائط الإعلام، مع أخذ تأثيرها في الأطفال في الاعتبار؛
	”(ز) وضع تدابير لكفالة حصول أطفال الشعوب الأصلية على المعلومات بلغتهم، حيثما أمكن ذلك، حتى يتسنى لهم ممارسة حقهم على نحو تام في الاستماع إليهم؛
	”(ح) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة إمكانية تسجيل أطفال الشعوب الأصلية مباشرة بعد الولادة للجميع، بما في ذلك لمن يعيشون في المناطق النائية بسبل منها إزالة العوائق التي تحول دون تسجيلهم، وكفالة توافر نظام لتسجيل الولادات بتكلفة زهيدة أو مجانا يكون بسيطا وفعالا وسريعا ومتيسرا، وضمان حقهم في الحصول على اسم من اختيار والديهم، واحترام حق الأطفال في الحفاظ على هويتهم وضمان حقهم في الحصول على جنسية، وضمان تمتعهم إلى أقصى حد ممكن بالحق في معرفة والدَيهم والحق في أن يرعاهم هذان الوالدان؛ 
	”(ط) كفالة حصول أطفال الشعوب الأصلية على رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة مراعية للاعتبارات الجنسانية والثقافية ومناسبة لأعمارهم تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها الرعاية والبرامج التي توفر للأطفال والمراهقين الآخرين، في مجالات منها الصحة الجنسية والإنجابية، واتخاذ التدابير، بالتشاور مع الشعوب الأصلية، لدرء وفيات الأطفال والأمهات وسوء التغذية ووضع تدابير لدعم هذه الخدمات داخل المجتمعات المحلية؛
	”(ي) اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير المناسبة، بما في ذلك نهج تشمل قطاعات عدة، لكفالة الإعمال التام لحق أطفال الشعوب الأصلية في التعليم، بطرق منها العمل، على أساس تكافؤ الفرص وإتاحة إمكانية استفادة الجميع، على كفالة عدم استبعادهم من الحصول على التعليم الابتدائي المجاني والجيد، بدءا من الرعاية والنمو في مرحلة الطفولة المبكرة وحتى التدريب المهني والإعداد للعمل، واتخاذ تدابير، بالتشاور مع الشعوب الأصلية، لكي تتاح لأطفالها إمكانية الحصول على التعليم، والاستفادة، حين يكون ذلك ممكنا، من التعليم بلغتهم، وتعزيز النهج المتعدد الثقافات؛
	”(ك) كفالة إتاحة فرص متكافئة لأطفال الشعوب الأصلية ذوي الإعاقة للمشاركة الكاملة في الأنشطة التعليمية والمجتمعية، بما في ذلك إزالة الحواجز التي تحول دون إعمال حقوقهم، وتعزيز احترام الجميع في مراحل التعليم كافة، بمن فيهم الأطفال منذ حداثة سنهم، لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
	”(ل) اتخاذ خطوات حاسمة لوضع استراتيجيات للأطفال فيما يتعلق باحترام وتعزيز الهوية الثقافية لأطفال الشعوب الأصلية ولغتهم؛
	”(م) اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان بشأن قيم من قبيل احترام كرامة الإنسان وعدم التمييز والمساواة والعدل واللاعنف والتسامح والسلام، في المنزل ومراكز التعليم وبرامج التعليم، من أجل تعزيز وعي الأطفال، وبخاصة أطفال الشعوب الأصلية، بحقوقهم ومسؤولياتهم، وتمكينهم من ممارستها؛
	”(ن) تعزيز الجهود من أجل القضاء على عمل الأطفال بشكل فعال لما يلحقه من ضرر بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي؛
	”(س) وضع استراتيجيات لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما فيهم أطفال الشعوب الأصلية، والقضاء عليها عن طريق اتخاذ تدابير مناسبة في مجال السياسات تهدف، في جملة أمور، إلى توعية المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم وبناء قدراتهم، ودعم برامج الرعاية الأبوية الفعالة وتعزيز البحوث وجمع البيانات المتعلقة بحالات العنف ضد الأطفال، ووضع واعتماد آليات للإبلاغ وتقديم الشكاوى تكون آمنة وسرية ويسهل الوصول إليها وتراعي شؤون الطفل والمسائل الجنسانية؛
	”(ع) اتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد وتنفيذ تدابير شاملة للوقاية من تسلط الأقران ومكافحته في مؤسسات منها المؤسسات التعليمية، على نحو يكفل التصدي للتسلط والاعتداء الذي يستهدف الأقران من أبناء الشعوب الأصلية، يمكن أن تشمل تدريب العاملين في مجال تربية الأطفال وأفراد الأسرة وتوعية الأطفال بهذه المسألة أيضا؛
	”(ف) اتخاذ تدابير للقضاء على العنف الجنساني ضد أطفال الشعوب الأصلية، واستغلالهم الجنسي والاتجار بهم، وإشراك الشعوب الأصلية ومجتمعاتها المحلية بنشاط في الجهود الرامية إلى القضاء على هذه الممارسات؛
	”(ص) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لكفالة حماية أطفال الشعوب الأصلية وسلامتهم أثناء حالات الخطر وبعدها، بما فيها حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، بما يشمل اعتماد برامج تضمن التعافي البدني والنفسي لأطفال الشعوب الأصلية، وإعادة إدماجهم اجتماعيا وتكفل حدوث التعافي وإعادة الإدماج والتأهيل في بيئة تعزز رفاه الطفل وصحته واحترامه لذاته وكرامته، وتنفيذ تلك البرامج؛
	”(ق) وضع وتنفيذ سياسة شاملة لقضاء الأحداث تتضمن، عند الاقتضاء، الترجمة الشفوية أو وسيلة أخرى مناسبة لكفالة أن يفهم أطفال الشعوب الأصلية ويفهموا، وكذلك اعتماد تدابير بديلة تتيح التصدي لجنوح الأحداث من الشعوب الأصلية دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية؛ 
	”(ر) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة المشاركة النشطة للشعوب الأصلية، من خــــلال المنظمـــات و/أو المؤسسات الممثلـــة لها، وإتاحة الفرصة لأطفال الشعوب الأصلية للاستماع إليهم، مع مراعاة تطور قدراتهم، لدى تحديد وتطوير أولويات واستراتيجيات من أجل ممارسة حقهم في التنمية؛ وبخاصة تطوير وتحديد برامج الصحة والإسكان وغيرها من البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تمسهم، والاضطلاع، قدر المستطاع، بإدارة تلك البرامج من خلال مؤسساتهم الخاصة؛
	”43 - تهيب بجميع الدول الأعضاء أن تعزز التعاون الدولي من أجل كفالة إعمال حقوق الطفل، بما في ذلك حقوق أطفال الشعوب الأصلية، حسب الاقتضاء، بوسائل منها دعم المبادرات الوطنية التي تركز بقدر أكبر على تنمية أطفال الشعوب الأصلية وتعزيز تدابير التعاون الدولي في مجالات البحوث أو في نقل التكنولوجيا، من قبيل التكنولوجيا المساعدة، وتدعو منظومة الأمم المتحدة إلى القيام بذلك؛
	”44 -  تهيب بكيانات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية والمؤسسات المانحة، بما فيها المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة الثنائية، أن تقدم، عند الطلب، الدعم المالي والفني للمبادرات الوطنية، في جملة مبادرات أخرى، بما في ذلك برامج تنمية أطفال الشعوب الأصلية، وأن تعزز فعالية التعاون والشراكة على الصعيد الدولي من أجل زيادة تبادل المعارف وبناء القدرات، مع إيلاء اهتمام خاص لوضع السياسات والبرامج وإجراء البحوث والتدريب المهني؛
	رابعا
	المتابعة
	”45 -  تنوه بالتقدم المحرز منذ إنشاء ولاية الممثلة الخاصة المعنية بالعنف ضد الأطفال، وتعرب عن دعمها لعملها على الصعيد الدولي في مجال الدعوة، وبخاصة دعوتها إلى منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والقضاء عليها، وإذكاء الوعي على الصعيد العالمي وحشد الدعم السياسي والاجتماعي لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف، بوسائل منها إجراء زيارات ميدانية بموافقة الدولة المعنية، وعقد مشاورات إقليمية ومشاورات للخبراء، ونشر تقارير مواضيعية، والدعوة إلى إصلاح السياسات والقوانين للنهوض بتنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد الأطفال؛
	”46 -  توصي بأن يمدد الأمين العام ولاية الممثلة الخاصة المعنية بالعنف ضد الأطفال، المحددة في الفقرتين 58 و 59 من قرارها 62/141 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، لفترة أخرى مدتها ثلاث سنوات، وتقرر أن تمول ولاية الممثلة الخاصة، بغية أدائها بفعالية وكفالة استمرار الأنشطة الأساسية فيها، من موارد الميزانية العادية ابتداء من فترة السنتين 2014-2015؛
	”47 -  تناشد جميع الدول، وتطلب إلى كيانات الأمم المتحدة ووكالاتها، وتدعو المنظمات الإقليمية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، أن تتعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال في زيادة تعزيز تنفيذ توصيات دراسة الأمم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد الأطفال، وتشجع الدول على أن تقدم الدعم، بما في ذلك الدعم المالي الطوعي الكافي، للممثلة الخاصة من أجل أداء ولايتها بصورة مستمرة وفعالة ومستقلة، على النحو المنصوص عليه في القرار 62/141، وتدعو القطاع الخاص إلى تقديم تبرعات لهذا الغرض؛ 
	”48 -  ترحب بتعيين السيدة ليلى زروقي ممثلة خاصة للأمين العام معنية بالأطفال والنزاع المسلح، عملا بقراري الجمعية العامة 51/77 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 60/231، وتنوه بالتقدّم المحرز منذ إنشاء ولاية الممثلة الخاصة، التي تم تمديدها بموجب القرار 66/141؛
	”49 -  تقرر ما يلي:
	”(أ) أن تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا شاملا عن حقوق الطفل يتضمن معلومات عن حالة اتفاقية حقوق الطفل وعن تنفيذ المواضيع ذات الأولوية في القرارات المعنونة ’’حقوق الطفل‘‘ منذ دورتها الحادية والستين، بما في ذلك الموضوع ذو الأولوية في هذا القرار؛
	”(ب) أن تطلب إلى الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح أن تواصل تقديم تقارير إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان عن الأنشطة المضطلع بها في إطار أداء ولايتها تشمل معلومات عن زياراتها الميدانية وعن التقدم المحرز والتحديات التي ما زالت قائمة في خطة العمل المتعلقة بالأطفال والنزاع المسلح؛
	”(ج) أن تطلب إلى الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال أن تواصل تقديم تقارير سنوية إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان عن الأنشطة المضطلع بها في إطار أداء ولايتها تشمل معلومات عن زياراتها الميدانية وعن التقدم المحرز والتحديات التي ما زالت قائمة في خطة العمل المتعلقة بالعنف ضد الأطفال؛
	”(د) أن تطلب إلى المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية أن تواصل تقديم تقارير إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان عن الأنشطة المضطلع بها في إطار أداء ولايتها تشمل معلومات عن زياراتها الميدانية وعن التقدم المحرز والتحديات التي ما زالت قائمة في خطة العمل المتعلقة ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية؛
	”(هـ) أن تدعو رئيس لجنة حقوق الطفل إلى تقديم تقرير شفوي عن أعمال اللجنة وأن تعقد جلسة تحاور مع الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الطفل وحمايتها“؛ 
	”(و) أن تواصل النظر في المسألة في دورتها الثامنة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الطفل وحمايتها“.
	10 - وفي الجلسة 47، المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح بعنوان ”حقوق الطفل“ (A/C.3/67/L.23/Rev.1)، مقدم من الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أوروغواي، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيرو، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، الجبل الأسود، جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، دومينيكا، رومانيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سورينام، السويد، شيلي، صربيا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كرواتيا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مالي، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، النمسا، النيجر، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا واليونان. 
	11 - وفي الجلسة نفسها، تلا أمين اللجنة بيانا عن الآثار المترتبة على مشروع القرار في الميزانية البرنامجية. 
	12 - وفي الجلسة نفسها أيضا، وفي أعقاب بيان أدلى به ممثل أوروغواي، وافقت اللجنة على إرجاء البت في مشروع القرار إلى جلستها التالية. 
	13 - وفي الجلسة 48، المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، أدلى ممثل أوروغواي ببيان، نقح فيه شفويا مشروع القرار وأعلن أن أستراليا وأوكرانيا وجمهورية كوريا والملديف والنرويج ونيوزيلندا واليابان قد انضمت إلى مقدمي مشروع القرار. وانضمت لاحقا أرمينيا، أنغولا، أوغندا، بابوا غينيا الجديدة، بنن، بيلاروس، توغو، جمهورية تنزانيا المتحدة، رواندا، زامبيا، سوازيلند، طاجيكستان، الفلبين، كازاخستان، كوت ديفوار، لبنان، ليبريا، ليختنشتاين، مدغشقر، المغرب، موزامبيق وناميبيا إلى مقدمي مشروع القرار. 
	14 - وفي الجلسة 48 أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/67/L.23/Rev.1 بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة 17، مشروع القرار). 
	15 - وفي أعقاب اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيانات ممثلو الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الروسي وكذلك المراقب عن الكرسي الرسولي (A/C.3/67/SR.48). 
	باء - مشروع مقرر مقترح من الرئيس 
	16 - في الجلسة 48، المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، قررت اللجنة، بناء على اقتراح الرئيس، أن توصي الجمعية العامة بأن تأخذ علما بالوثائق التي نُظر فيها في ما يتصل بمسألة تعزيز حقوق الطفل وحمايتها (انظر الفقرة 18).
	ثالثا - توصيتا اللجنة الثالثة
	17 - توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:
	مشروع القرار الأول
	حقوق الطفل
	إن الجمعية العامة،
	إذ تعيد تأكيد جميع قراراتهــا السابقــة المتعلقة بحقوق الطفل، وآخرهــا القرار 66/141 المؤرخ 19 كانـون الأول/ديسمبر 2011، بكل ما تنطوي عليه من أحكام،
	وإذ تشدد على أن اتفاقية حقوق الطفل() تشكل المعيار الذي يستند إليه في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وإذ تدعو، آخذة في اعتبارها أهمية البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية()، إلى التصديق العالمي عليهما وعلى صكوك حقوق الإنسان الأخرى وتنفيذها على نحو فعال،
	وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية()، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(3)، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة()، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري()، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم()، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية()، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية()؛
	وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية لعام 2007()، وإلى القرار 65/198 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 المتعلق بقضايا الشعوب الأصلية الذي تقرر فيه عقد اجتماع رفيع المستوى عام 2014 يطلق عليه المؤتمر العالمي للشعوب الأصلية، 
	وإذ تعيد تأكيد أن المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل المتمثلة في جملة أمور منها مراعاة مصلحة الطفل في المقام الأول وعدم التمييز والمشاركة والقدرة على البقاء والنمو توفر الإطار لجميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال، بمن فيهم المراهقون،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد إعلان وبرنامج عمل فيينا() وإعلان الأمم المتحدة للألفية() والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة المعنية بالطفل المعنونة ”عالم صالح للأطفال“()، وإذ تشير إلى إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعيــة وبرنامــــج العمل() وإطار عمـل داكار الذي اعتمد في المنتـــدى العالمي للتعليم() والإعلان المتعلق بالتقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي() والإعلان العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذية() وإعلان الحق في التنمية() والإعلان الصادر عن الاجتماع التذكاري العام الرفيع المستوى المكرس لمتابعة نتائج الدورة الاستثنائية المعنية بالطفل الذي عقد في نيويورك في الفترة من 11 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2007() والوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية الذي عقد في نيويورك في الفترة من 20 إلى 22 أيلول/سبتمبر 2010()، والوثيقة الختامية المعنونة ’’المستقبل الذي نصبو إليه‘‘ المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعقود  في ريو دي جانيرو، البرازيل، من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012()،
	وإذ تحيط علما مع التقدير بتقريري الأمين العام عن التقدم المحرز في الوفاء بالالتزامات المبينة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة() وعن حالة اتفاقية حقوق الطفل والمسائل المثارة في قرار الجمعية 66/141() وتقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال() وتقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح()، التي ينبغي أن تُدرس التوصيات الواردة فيها بدقة مع أخذ آراء الدول الأعضاء في الاعتبار على نحو تام،
	وإذ تقر بالدور المهم الذي تضطلع به الهياكل الحكومية الوطنية المعنية بالأطفال، ومنها، في حالة وجودها، الوزارات والمؤسسات المعنية بشؤون الأطفال والأسرة والشباب وأمناء المظالم المستقلون المعنيون بالأطفال أو المؤسسات الوطنية الأخرى المعنية بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها،
	وإذ تسلم بأن الأسرة مسؤولة في المقام الأول عن تربية الأطفال وحمايتهم، وبضرورة أن ينشأ الأطفال في بيئة أسرية وفي جو تسوده السعادة والحب والتفاهم من أجل تنمية شخصيتهم على نحو كامل ومتوازن،
	وإذ تعيد تأكيد أن الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل يتعين عليها أن تتخذ كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية،
	وإذ تحيط علما مع التقدير بالأعمال الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل وحمايتها التي تضطلع بها جميع الأجهزة والهيئات والكيانات والمؤسسات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، في حدود ولاية كل منها، والجهات المعنية المكلفة بولايات والجهات المعنية بالإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المعنية، حيثما كان ذلك مناسبا، والمنظمات الحكومية الدولية، وإذ تسلم بما للمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، من دور قيم في هذا الصدد،
	وإذ يساورها بالغ القلق لأن حالة الأطفال في أنحاء كثيرة من العالم تأثرت سلبا بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وإذ تعيد تأكيد أن القضاء على الفقر لا يزال يشكل أكبر تحد يواجهه العالم في الوقت الحاضر، وإذ تسلم بأن آثاره تتجاوز السياق الاجتماعي والاقتصادي،
	وإذ يساورها بالغ القلق أيضا لأن حالة الأطفال في أنحاء كثيرة من العالم لا تزال حرجة في بيئة تزداد عولمة، نتيجة لاستمرار الفقر وعدم المساواة الاجتماعية وعدم توافر الظروف الاجتماعية والاقتصادية الملائمة وانتشار الأوبئة، وبخاصة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل، والأمراض غير المعدية، وعدم توافر مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية والأضرار البيئية والكوارث الطبيعية والنـزاع المسلح والاحتلال الأجنبي والتشرد والعنف والإرهاب والاعتداء والاتجار بالأطفال وبأعضائهم والاستغلال بجميع أشكاله والاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية والسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والإهمال والأمية والجوع والتعصب والتمييز والعنصرية وكراهية الأجانب وعدم المساواة بين الجنسين والإعاقة وعدم كفاية الحماية القانونية، واقتناعا منها بضرورة اتخاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة وفعالة،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق لأن الأطفال، رغم الاعتراف بحق الطفل في الإعراب عن رأيه بحريّة بشأن جميع المسائل التي تمسه، ومع الأخذ في الاعتبار تطور قدراته، قلما يُستشارون بشكل جدي ويشاركون في هذه المسائل بسبب شتى القيود والعقبات، ولأنه لا يزال يتعين إعمال هذا الحق إعمالا كاملا في أجزاء كثيرة من العالم،
	وإذ يساورها شديد القلق إزاء الأثر المدمر لبعض الكوارث الطبيعية التي حدثت في الآونة الأخيرة، بما في ذلك أثرها في الأطفال، وإذ تعيد تأكيد أهمية توفير مساعدة إنسانية عاجلة ومستدامة وملائمة دعما للجهود التي تبذلها البلدان المتضررة في مجالات الإغاثة والإنعاش المبكر والتأهيل والتعمير والتنمية، وإذ تعيد أيضا تأكيد أهمية كفالة مراعاة حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل، في هذه الجهود،
	أولا
	تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين
	1 - تعيد تأكيد الفقرات 1 إلى 6 من قرارها 66/141، وتحث الدول التي لم تصبــح بعـــد أطرافا في اتفاقية حقوق الطفل(1) وبروتوكولها الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية() وبروتوكولها الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة() على القيام بذلك على سبيل الأولوية وعلى تنفيذ هذه الصكوك بالكامل؛
	2 - ترحــب بالجهود التي يبذلهـــا الأمين العام للتشجيع على التصديق العالمي علــى البروتوكـــول الاختيــاري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال فـــي البغـــاء وفي المـــواد الإباحيـــة والبــروتوكول الاختيـــاري المتعلق باشتـــراك الأطفــال في المنازعات المسلحـــة، وتدعو إلى تنفيذ الاتفاقيــة والبروتوكولين الاختياريين المذكورين أعلاه على نحو فعال لكفالة تمتع جميع الأطفــال على نحو تام بجميع ما لهم من حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
	3 - تهيب بالدول الأطراف سحب التحفظات التي تتنافى وغرض ومقصد الاتفاقية أو بروتوكوليها الاختياريين والنظر في مراجعة التحفظات الأخرى بانتظام بغية سحبها وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا(9)؛
	4 - تحيط علما مع التقدير باتخاذ قرارها 66/138 المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2011 المتعلق بوضع بروتوكول اختياري ملحق باتفاقية حقوق الطفل يرسي إجراء لتقديم البلاغات وتشجع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات() على أن تنظر في القيام بذلك، وتدعو الدول الأطراف إلى تنفيذه؛
	5 - تشجع الدول الأطراف على أن تأخذ في اعتبارها، لدى تنفيذ أحكام الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، توصيات لجنة حقوق الطفل وملاحظاتها وتعليقاتها العامة، ومنها، في جملة أمور، التعليق العام رقم 11 (2009) المتعلق بأطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية()؛
	6 - ترحب بما اتخذته اللجنة من إجراءات لرصد تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية، وتلاحظ مع التقدير ما اتخذته اللجنة من إجراءات لمتابعة ملاحظاتها الختامية وتوصياتها، وتشدد بوجه خاص في هذا الصدد على حلقات العمل الإقليمية ومشاركة اللجنة في المبادرات المنفذة على الصعيد الوطني؛
	ثانيا
	تعزيز حقوق الطفل وحمايتها وعدم التمييز ضد الأطفال
	عدم التمييز

	7 - تعيد تأكيد الفقرات 9 إلى 11 من قرارها 63/241 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2008، وتهيب بالدول أن تكفل تمتع الأطفال كافة بجميع حقوقهم المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية دون تمييز من أي نوع؛
	التسجيل والعلاقات الأسرية والتبني أو غير ذلك من أشكال الرعاية البديلة

	8 - تعيد أيضا تأكيد الفقرات 12 إلى 16 من قرارها 63/241، وتحث جميع الدول الأطراف على تكثيف جهودها من أجل التقيد بالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بحماية الأطفال في المسائل المتصلة بالتسجيل والعلاقات الأسرية والتبني أو غير ذلك من أشكال الرعاية البديلة، وتشجع الدول، في الحالات التي يقوم فيها الوالدان أو الأسر باختطاف الأطفال على الصعيد الدولي، على أن تيسّر في جملة أمور عودة الطفل إلى البلد الذي كان يقيم فيه قبل انتقاله أو استبقائه مباشرة؛
	9 - تشير إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الواردة في مرفق قرارها 64/142 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، بوصفها مجموعة من التوجيهات يمكن الاسترشاد بها في إرساء السياسات والممارسات، وتشجع الدول على أخذها في الاعتبار؛
	10 - تشير أيضا إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 19/9 المؤرخ 22 آذار/مارس 2012 المعنون ”تسجيل الولادات وحق كل إنسان في أن يُعترف له بالشخصية القانونية في كل مكان“، معربا عن القلق إزاء ارتفاع عدد الأشخاص غير المسجلة ولاداتهم في شتى أنحاء العالم ومذكرا الدول بالتزامها بتسجيل الولادات دون تمييز من أي نوع وبأن تكفل تسجيل الولادات للجميع، بما في ذلك تسجيل الولادات المتأخر، وتوافر إجراءات تسجيل بسيطة وسريعة وفعالة مجانا أو بتكلفة زهيدة؛
	الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للأطفال والقضاء على الفقر والحق في التعليم والحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية والحق في الغذاء

	11 - تعيد تأكيد الفقرات 17 إلى 26 من قرارها 63/241 والفقرات 42 إلى 52 من قرارها 61/146 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 المتعلقة بموضوع الأطفال والفقر والفقرات 37 إلى 42 من قرارها 60/231 المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2005 المتعلقة بموضوع الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) أو المتضررين منهما، وتهيب بجميع الدول والمجتمع الدولي تهيئة بيئة يكفل فيها رفاه الطفل، بوسائل منها تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال وتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في وقت سابق فيما يتعلق بالقضاء على الفقر والحق في التعليم واتخاذ تدابير لتعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان، وفقا لتطور قدرات الطفل، والحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك الجهود المبذولة للتصدي لحالة الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز أو المتضررين منهما ومنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل، وتوفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية والمرافق الصحية، وكفالة الحق في الغذاء للجميع والحق في الحصول على مستوى معيشة لائق، بما في ذلك المسكن والملبس؛
	12 - تعرب عن قلقها البالغ إزاء زيادة مستويات الأمراض غير المعدية، وبخاصة أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض السرطان، والأمراض التنفسية المزمنة، والسكري، وعوامل الخطر التي تنطوي عليها، ولا سيما تدخين التبغ وشرب الكحول، فضلا عن بدانة الأطفال، وتأثيراتها على صحة الأطفال والمراهقين، وتسلم بضرورة تعزيز نظم الدعم الصحية والاجتماعية، بوسائل منها توفير رعاية محورها الطفل تأخذ في الاعتبار أن الأطفال هم حجر الزاوية في أي نهج على مدى الحياة لتوفير الوقاية الأولية وإدارة عوامل الخطر، فضلا عن اعتماد نهج متعددة القطاعات للتصدي لهذه المسألة؛
	13 - تسلم بما تشكله الأزمة المالية والاقتصادية العالمية من أخطار تهدد تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وهي أزمة تتصل بأزمات وتحديات عالمية متعددة ومتشابكة كأزمة الغذاء واستمرار انعدام الأمن الغذائي وتقلب أسعار الطاقة والسلع الأساسية وتدهور البيئة وتغير المناخ، وتهيب بالدول أن تتصدى، في مواجهتها لهذه الأزمات، للأثر السلبي الذي يترتب عليها في تمتع الطفل بحقوقه كاملة؛
	القضاء على العنف ضد الأطفال

	14 - تعيد تأكيد الفقرات 27 إلى 32 من قرارها 63/241 والفقرات 47 إلى 62 من قرارها 62/141 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 المتعلقة بموضوع القضاء على العنف ضد الأطفال، وتدين جميع أشكال العنف المرتكبة ضد الأطفال، وتحث جميع الدول على تنفيذ التدابير الواردة في الفقرة 27 من قرارها 63/241؛
	15 - تحث الدول على اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لمنع العنف ضد الأطفال بجميع أشكاله وحظره والقضاء عليه على نحو فعال في جميع السياقات أو تعزيز ما هو قائم منها، حسب الاقتضاء؛
	16 - تلاحظ مع التقدير توطُّد الشراكات التي نهضت بها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال لإحراز التقدم في منع العنف ضد الأطفال والقضاء عليه، بالتنسيق مع الحكومات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وهيئات وآليات حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني وبمشاركة الأطفال؛ 
	17 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير المواضيعي للممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال المعنون ’’التصدي للعنف في المدارس: منظور عالمي - سد الفجوة بين المعايير والممارسات‘‘ وبالتقرير المشترك بين الممثلة الخاصة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المتعلق بمنع العنف ضد الأطفال في نظام قضاء الأحداث وأوجه التصدّي له()؛
	تعزيز حقوق الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أوضاع بالغة الصعوبة، وحمايتها

	18 - تعيد تأكيد الفقرات 34 إلى 42 من قرارها 63/241، وتهيـب بجميع الــدول أن تعزز حقــوق الإنسان كافة لجميع الأطفال الذين يعيشون في أوضاع بالغة الصعوبة بشكل خاص وأن تحميها وأن تنفذ البرامج والتدابير التي تكفل لهم الحماية والمساعدة بشكل خاص، بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية، والإعادة الطوعية إلى الوطن وإعادة الإدماج واقتفاء أثر أسرهم ولم شملها، حيثما كان ذلك مناسبا وممكنا، وبخاصة فيما يتعلق بالأطفال غير المصحوبين بذويهم، وأن تكفل إيلاء الاعتبار في المقام الأول لمصلحة الطفل العليا؛
	19 - تشير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 19/37 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2012 المتعلق بحقوق الطفل، وتدعو إلى تنفيذه؛
	الأطفال الذين تنسب إليهم تهمة خرق قانون العقوبات أو يثبت خرقهم له وأطفال الأشخاص الذين تنسب إليهم تهمة خرق قانون العقوبات أو يثبت خرقهم له

	20 - تعيد تأكيد الفقرات 43 إلى 47 من قرارها 63/241، وتهيب بجميع الدول أن تحترم حقوق الأطفال الذين تنسب إليهم تهمة خرق قانون العقوبات أو يثبت خرقهم له وأطفال الأشخاص الذين تنسب إليهم تهمة خرق قانون العقوبات أو يثبت خرقهم له وأن تحميها؛
	منع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية والقضاء على ذلك

	21 - تعيد تأكيد الفقرات 48 إلى 50 من قرارها 63/241، وتهيب بجميع الدول منع بيع الأطفال بجميع أشكاله، لأغراض منها نقل أعضاء الأطفال بهدف الربح واسترقاق الأطفال والاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية وتجريم تلك الممارسات ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، بهدف القضاء على تلك الممارسات ومنع استخدام الإنترنت وغيرها من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لهذه الأغراض، والحيلولة دون نشوء أسواق تشجع هذه الممارسات الإجرامية، واتخاذ تدابير لوضع حد للطلب الذي يعزز هذه الممارسات، وتلبية احتياجات الضحايا بفعالية واتخاذ تدابير فعالة ضد تجريم الأطفال الذين يقعون ضحايا للاستغلال؛
	22 - تهيب بجميع الدول أن تضع برامج وسياسات لحماية الأطفال، ولا سيما الفتيات اللائي يتعرضن بدرجة أكبر لخطر العنف والاستغلال والإيذاء، من أعمال الإيذاء والاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية والسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال واختطاف الأطفال، وأن تنفذ تلك البرامج والسياسات، وتهيب بالدول أن تنفذ استراتيجيات لتحديد أماكن جميع الأطفال الذين يتعرضون لهذه الانتهاكات ومساعدتهم؛
	23 - تهيب أيضا بجميع الدول اتخاذ ما يلزم من التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير وإنفاذها بالتعاون مع الجهات المعنية لمنع توزيع المواد الإباحية التي يستغل فيها الأطفال، بما في ذلك عرض صور الاعتداء الجنسي على الأطفال، على الإنترنت وفي جميع وسائط الإعلام الأخرى وضمان وجود آليات وافية تمكن من الإبلاغ عن هذه المواد وحذفها ومقاضاة معدّيها وموزعيها وجامعيها، حسب الاقتضاء؛
	الأطفال المتضررون من النـزاع المسلح

	24 - تعيد تأكيد الفقرات 51 إلى 63 من قرارها 63/241، وتدين بشدة جميع الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكب ضد الأطفال المتضررين من النـزاع المسلح، وتحث في هذا الصدد جميع الدول والأطراف الأخرى في النـزاع المسلح الضالعة في تجنيد الأطفال واستخدامهم وفي قتل الأطفال وتشويههم و/أو اغتصابهم وممارسة غير ذلك من أشكال العنف الجنسي ضد الأطفال بشكل نمطي وفي شن هجمات متكررة على المدارس و/أو المستشفيات وفي ارتكاب جميع الانتهاكات والاعتداءات الأخرى ضد الأطفال، بما يتنافى مع القانون الدولي الساري بما في ذلك القانون الإنساني، على اتخاذ تدابير فعالة ومحددة زمنيا لوضع حد لتلك الممارسات، وتحث جميع الدول ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية والمجتمع المدني على مواصلة إيلاء الاهتمام البالغ لجميع الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكب ضد الأطفال في حالات النـزاع المسلح وعلى حماية الأطفال الذين يقعون ضحايا لهذه الانتهاكات والاعتداءات ومساعدتهم، وفقا لأحكام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأولى إلى الرابعة()؛
	25 - تعيد أيضا تأكيد الدور الأساسي الذي تضطلع به الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الأطفال ورفاههم، بمن فيهم الأطفال المتضررون من النـزاع المسلح، وتلاحظ الدور المتعاظم الذي يقوم به مجلس الأمن في ضمان الحماية للأطفال المتضررين من النـزاع المسلح، وتلاحظ أيضا الأنشطة التي تضطلع بها لجنة بناء السلام، في إطار ولايتها، في المجالات التي تعزز تمتع الأطفال بحقوقهم ورفاههم وتساهم فيهما؛
	26 - تحيط علما بالجهود المبذولة لوضع حد للإفلات من العقاب عن طريق كفالة المساءلة ومعاقبة مرتكبي أخطر الجرائم ضد الأطفال بموجب القانون الوطني والدولي، وتؤكد على ضرورة محاسبة المرتكبين المزعومين لتلك الجرائم بموجب القضاء الوطني أو، عند الاقتضاء، بموجب العدالة الدولية؛
	27 - تلاحظ مع التقدير الخطوات المتخذة فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن 1539 (2004) المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2004 و 1612 (2005) المؤرخ 26 تموز/يوليه 2005 و 1882 (2009) المؤرخ 4 آب/أغسطس 2009 و 1998 (2011) المؤرخ 12 تموز/يوليه 2011 و 2068 (2012) المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 2012 والجهود التي يبذلها الأمين العام لتنفيذ آلية الرصد والإبلاغ المتعلقة بالأطفال والنـزاع المسلح وفقا لتلك القرارات، بمشاركة الحكومات الوطنية والجهات الفاعلة المعنية في الأمم المتحدة وفي المجتمع المدني وبالتعاون معها، على صعد منها الصعيد القطري، وتطلب إلى الأمين العام ضمان أن تكون المعلومات التي تقوم آلية الرصد والإبلاغ بجمعها وإبلاغها دقيقة وموضوعية وموثوقا بها ويمكن التحقق منها، وتشجع في هذا الصدد العمل الذي يضطلع به مستشارون تابعون للأمم المتحدة في مجال حماية الأطفال ونشرهم، حسب الاقتضاء، في عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية وبعثات بناء السلام؛
	عمل الأطفال

	28 - تعيد تأكيد الفقرات 64 إلى 80 من قرارها 63/241 المتعلقة بموضوع عمل الأطفال، وتهيب بجميع الدول أن تحوّل التزامها بالقضاء على نحو تدريجي وفعال على عمل الأطفال الذي يمكن أن يكون خطيرا أو يعوق تعليم الطفل أو يضر بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي إلى إجراءات ملموسة، وأن تقضي على الفور على أسوأ أشكال عمل الأطفال؛
	29 - تلاحظ مع الاهتمام نتائج مؤتمر لاهاي العالمي المعني بعمل الطفل، بما في ذلك خريطة الطريق للقضاء على أسوأ أشكال عمل الطفل بحلول عام 2016؛
	30 - تهيب بجميع الدول أن تأخذ في الاعتبار التقرير العالمي للمدير العام لمنظمة العمل الدولية المعنون ”تسريع إجراءات مكافحة عمل الأطفال“؛
	31 - تحث جميع الدول التي لم تصدق بعد على الاتفاقية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها لعام 1999 (الاتفاقية رقم 182)() واتفاقية الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل لعام 1973 (الاتفاقية رقم 138)() لمنظمة العمل الدولية على أن تنظر في القيام بذلك؛
	حقوق الأطفال ذوي الإعاقة

	32 - تسلم بأنه ينبغي أن يتمتع جميع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعا كاملا بما لهم من حقوق إنسان وحريات أساسية على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعيد تأكيد الفقرات 31 إلى 45 من قرارها 66/141 وتحث جميع الدول على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة 43 من القرار نفسه؛
	ثالثا
	حقوق أطفال الشعوب الأصلية
	33 - تعيد تأكيد أن لأطفال الشعوب الأصلية كل الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل؛
	34 - تعيد أيضا تأكيد حق أطفال الشعوب الأصلية، بالاشتراك مع سائر أعضاء جماعتهم، في التمتع بثقافتهم، أو اعتناق وممارسة دينهم أو معتقدهم، أو استخدام لغتهم؛
	35 - تعيد تأكيد التزامها بالعمل بنشاط على الترويج لأهداف إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الذي يتضمن توجيها مهما بشأن حقوق الشعوب الأصلية وأفرادها، بما يشمل الإشارة بصورة محددة إلى حقوق أطفال الشعوب الأصلية في عدد من المجالات؛
	36 - تقـر بأن الإعمال الكامل لحقوق الأطفال يتطلب اعتماد وتنفيذ سياسات وبرامج شاملة لصالح جميع الأطفال، بمن فيهم أطفال الشعوب الأصلية؛
	37 - تقر أيضا بأهمية أن يتعلم أطفال الشعوب الأصلية ثقافاتهم وأن ينقلوها، وأن يمارسوا تقاليدهم وعاداتهم الثقافية ويحْيوها، وأن يستخدموا وينقلوا تاريخهم، ولغتهم، وتقاليدهم الشفوية، وفلسفاتهم، ونظمهم الكتابية، وآدابهم؛
	38 - تقر كذلك بأن أطفال الشعوب الأصلية كثيرا ما يتعرضون لأشكال متعددة من التمييز وبأن التمييز ضد أطفال الشعوب الأصلية، ولا سيما الفتيات منهم، واستغلالهم، بما في ذلك استغلالهم اقتصاديا، يمسان بنوعية الحياة التي يعيشونها وقد يقللان من إمكانية بقائهم على قيد الحياة، وتعرب عن بالغ القلق لانتهاك حقوق الإنسان لأطفال الشعوب الأصلية ولما يصادفونه من عوائق تمييزية وتصادمية، تحول دون مشاركتهم في المجتمع واندماجهم فيه؛
	39 - تهيب بالدول أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة حماية أطفال الشعوب الأصلية من جميع أشكال التمييز والاستغلال، التي يمكن أن تضر بنمو الطفل البدني والعقلي والروحي والأخلاقي والاجتماعي؛
	40 - تعيد تأكيد أن القضاء على الفقر أمرٌ مهم للغاية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والإعمال الكامل لحقوق جميع الأطفال، بمن فيهم أطفال الشعوب الأصلية، وتعرب عن بالغ القلق لأن ارتفاع مستويات سوء التغذية والأمراض التي يمكن الوقاية منها لا تزال تشكل عقبة كبيرة تحول دون إعمال تلك الحقوق، ولا سيما الحق في الحياة والحق في الغذاء، ودون قدرة الطفل على النمو، وتسلم أيضا بضرورة خفض معدل وفيات الأطفال وكفالة نموهم على نحو شامل؛
	41 - تهيب بالدول أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لصون إحقاق حق أطفال الشعوب الأصلية في التعليم بما في ذلك حقهم في الحصول على تعليم جيد النوعية، على أساس تكافؤ الفرص، بما يفضي إلى اندماجهم في المجتمع ويكفل نموهم الذاتي على أتم وجه، بسبل منها توفير التعليم الابتدائي الإلزامي المتاح مجانا للجميع، وبلغتهم، متى أمكن ذلك، وأن تتخذ كافة التدابير المناسبة لجعل سائر مستويات التعليم بجميع أشكاله متاحة لأطفال الشعوب الأصلية وفي متناولهم دون تمييز؛
	42 - تنوه مع التقدير بالعمل الفعال الذي اضطُلع به جراء اتّباع المشورة رقم 1 لآلية الخبراء المعنية بالشعوب الأصلية بشأن حقوق الشعوب الأصلية في التعليم()، في توجيه السياسات والبرامج التعليمية الخاصة بأطفال الشعوب الأصلية؛
	43 - تعيد تأكيد ضرورة أن تتخذ الدول تدابير فعالة وملائمة لكفالة إمكانية حصول أطفال الشعوب الأصلية، على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال، على أعلى معيار يمكن بلوغه في مجال الصحة الجسدية والعقلية، وإمكانية وصولهم إلى معلومات تتناسب مع سنهم ويسهل الاطلاع عليها بشأن أمور منها تنظيم النسل وتنظيم الأسرة والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، وتثقيفهم في هذه المجالات؛
	44 - تهيب بجميع الدول أن تدرج، في السياق العام للسياسات والبرامج المتعلقة بإعمال حقوق الطفل، لجميع الأطفال الخاضعين لولايتها القضائية، الأحكام ذات الصلة من أجل إحقاق هذه الحقوق لأطفال الشعوب الأصلية، وبصفة خاصة:
	(أ) كفالة الاحترام التام لحقوق الطفل، بما في ذلك حقوق أطفال الشعوب الأصلية، دون تمييز لأي سبب من الأسباب، بطرق منها إرساء الأنظمة واتخاذ التدابير التي تكفل الإعمال الكامل لجميع حقوقهم و/أو مواصلة تنفيذ ما هو قائم منها؛
	(ب) اتخاذ التدابير لجمع المعلومات ذات الصلة بالموضوع وتصنيفها، بما فيها البيانات الإحصائية والبحثية، حسب الاقتضاء، بغية تحديد وتذليل العقبات التي يواجهها أطفال الشعوب الأصلية في ممارسة حقوقهم، كأطفال، وكذلك اتخاذ التدابير لتعزيز التعاون والشراكات على الصعيد الدولي، عند الاقتضاء، فيما يتعلق بتقديم المساعدة التقنية والمساعدة في مجال بناء القدرات دعما لتلك التدابير؛
	(ج) التشجيع على إجراء المزيد من الأبحاث المتعلقة بحالة أطفال الشعوب الأصلية في المناطق الريفية والحضرية، بما في ذلك وضع مؤشرات مشتركة؛
	(د) اتخاذ إجراءات ملائمة، بالتشاور مع الشعوب الأصلية، لاستحداث برامج وخدمات تثقيفية مراعية للاعتبارات الثقافية، ووضع برامج تدريبية واتخاذ تدابير تثقيفية لمنع التمييز ضد أطفال الشعوب الأصلية والقضاء عليه عن طريق إزالة القوالب النمطية ومظاهر التحيّز، والقيام، في هذا الصدد، باستعراض المناهج الدراسية والكتب المدرسية وتنقيحها، كلما أمكن ذلك، بغية تنمية الاحترام لدى جميع الأطفال لثقافات الشعوب الأصلية وتاريخها ولغاتها وقيمها، والاضطلاع بالتدابير اللازمة للتصدي بفعالية لارتفاع معدلات التسرب في صفوف شباب الشعوب الأصلية مقارنة بغيرهم، والنظر في اتخاذ تدابير فعالة لزيادة عدد المدرسين المنتمين إلى مجتمعات الشعوب الأصلية أو الناطقين بلغات الشعوب الأصلية؛
	(هـ) تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر والعمل، بالتنسيق مع الشعوب الأصلية، على اعتماد سياسات مناسبة تهدف إلى كفالة حق أطفال الشعوب الأصلية وأسرهم في مستوى معيشة لائق، إلى جانب الحصول على قدم المساواة على خدمات معقولة التكلفة وعالية الجودة، وبخاصة في مجالات الصحة والتغذية والتعليم والرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية ومياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية لضمان رفاه الطفل، وتنفيذ هذه السياسات و/أو تعزيزها، وإيلاء اهتمام خاص في هذا الصدد لأشد الأطفال ضعفا ولمن يعيش منهم في ظروف بالغة الصعوبة؛
	(و) الاعتراف بأنه حيثما وُجدت فوارق صحية بين السكان المتحدرين من الشعوب الأصلية، بمن فيهم أطفال الشعوب الأصلية، والسكان غير المتحدرين من الشعوب الأصلية من حيث نسبة الإصابة بالأمراض غير المعدية، فمن الضروري اتخاذ تدابير مناسبة لمعالجة الآثار المترتبة على تلك الفوارق؛
	(ز) معالجة الأسباب الجذرية التي تحول دون الاستماع إلى آراء أطفال الشعوب الأصلية، على نحو يلائم تطور قدراتهم، ودون مراعاتها في المسائل التي تمسهم، وتعريف الأطفال والوالدين والأوصياء القانونيين وغيرهم من مقدمي الرعاية وعامة الناس بحقوق الطفل، والتوعية بأهمية ومزايا مشاركة الأطفال في المجتمع، بطرق منها إقامة الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائط الإعلام، مع أخذ تأثيرها في الأطفال في الاعتبار؛
	(ح) وضع تدابير لكفالة حصول أطفال الشعوب الأصلية على المعلومات بلغتهم، حيثما أمكن؛
	(ط) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة إمكانية تسجيل جميع أطفال الشعوب الأصلية مباشرة بعد الولادة، بما في ذلك لمن يعيشون في المناطق النائية، بسبل منها إزالة العوائق التي تحول دون تسجيلهم، وكفالة توافر نظام لتسجيل الولادات بتكلفة زهيدة أو مجانا يكون بسيطا وفعالا وسريعا ومتيسرا، وضمان حقهم في الحصول على اسم وجنسية، واحترام أي اسم يختاره لهم والدوهم، واحترام حفظ هوية الطفل، والعمل إلى أقصى حد ممكن على حماية معارف الطفل وتمتعه برعاية والدَيه؛ 
	(ي) كفالة حصول أطفال الشعوب الأصلية على رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة مراعية للاعتبارات الجنسانية والثقافية ومناسبة لأعمارهم وتعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها الرعاية والبرامج التي توفر للأطفال والمراهقين الآخرين، وذلك في مجالات منها الصحة الجنسية والإنجابية، واتخاذ التدابير، بالتشاور مع الشعوب الأصلية، لدرء وفيات الأطفال والأمهات وسوء التغذية ووضع تدابير لدعم هذه الخدمات داخل المجتمعات المحلية؛
	(ك) اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير المناسبة، بما في ذلك نُهُج تشمل قطاعات عدة، لكفالة الإعمال التام لحق أطفال الشعوب الأصلية في التعليم، بطرق منها العمل، على أساس تكافؤ الفرص وإتاحة إمكانية استفادة الجميع، على كفالة عدم استبعادهم من الحصول على التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي، بدءاً من الرعاية والنمو في مرحلة الطفولة المبكرة وحتى التدريب المهني والإعداد للعمل، واتخاذ تدابير، بالتشاور مع الشعوب الأصلية، لكي تتاح لأطفال هذه الشعوب إمكانية الحصول على التعليم، وتشجيع الأخذ بنهج متعدد الثقافات والنهوض بالتعليم بلغتهم، متى أمكن ذلك؛
	(ل) اتخاذ خطوات حاسمة، حسب الاقتضاء، لوضع استراتيجيات فيما يتعلق باحترام وتعزيز الهويات الثقافية لأطفال الشعوب الأصلية ولغاتهم؛
	(م) اتخاذ خطوات لدعم وتشجيع التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان بشأن قيم من قبيل احترام كرامة الإنسان وعدم التمييز والمساواة والعدل واللاعنف والتسامح والسلام، في المنـزل ومراكز التعليم وبرامج التعليم، من أجل تعزيز توعية الأطفال، بمن فيهم أطفال الشعوب الأصلية، بحقوقهم ومسؤولياتهم، وتمكينهم من ممارستها؛
	(ن) تعزيز الجهود المبذولة من أجل القضاء الفعلي على عمل الأطفال لما يُلحقه من ضرر بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي، بما في ذلك لدى أطفال الشعوب الأصلية؛
	(س) وضع استراتيجيات لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بمن فيهم أطفال الشعوب الأصلية، والقضاء عليها عن طريق اتخاذ تدابير مناسبة في مجال السياسات تهدف، في جملة أمور، إلى توعية المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم وبناء قدراتهم، ودعم برامج الرعاية الأبوية الفعالة وتعزيز البحوث وجمع البيانات المتعلقة بحالات العنف ضد الأطفال، ووضع واعتماد آليات للإبلاغ وتقديم الشكاوى تكون آمنة وسرية ويسهل الوصول إليها وتراعي شؤون الطفل والمسائل الجنسانية؛
	(ع) اتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد وتنفيذ تدابير وقائية وشاملة لمكافحة تسلط الأقران، بما في ذلك في المؤسسات التعليمية، على نحو يكفل التصدي للتسلط والاعتداء الموجهين ضد الأقران من الأطفال، بمن فيهم أطفال الشعوب الأصلية، ويمكن أن تشمل هذه التدابير تدريب العاملين في مجال تربية الأطفال وأفراد الأسرة وكذلك توعية الأطفال بهذه المسألة؛
	(ف) اتخاذ تدابير للقضاء على العنف الجنساني ضد أطفال الشعوب الأصلية واستغلالهم جنسيا والاتجار بهم، وإشراك الشعوب الأصلية ومجتمعاتها المحلية على نحو فعال في الجهود الرامية إلى القضاء على هذه الممارسات؛
	(ص) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لكفالة حماية وسلامة جميع الأطفال، بمن فيهم أطفال الشعوب الأصلية، أثناء حالات الخطر وبعدها، بما فيها حالات النـزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، بما يشمل اعتماد برامج تضمن التعافي البدني والنفسي لهؤلاء الأطفال، وإعادة إدماجهم اجتماعيا وتكفل حدوث التعافي وإعادة الإدماج والتأهيل في بيئة تعزز رفاه الطفل وصحته واحترامه لذاته وكرامته، وتنفيذ تلك البرامج؛
	(ق) وضع وتنفيذ سياسة شاملة في مجال قضاء الأحداث توفر، عند الاقتضاء، الترجمة الشفوية أو أي وسيلة أخرى مناسبة تكفل تمكين أطفال الشعوب الأصلية من الفهم وإفهام الآخرين، وكذلك اعتماد تدابير بديلة تتيح التصدي لجنوح الأحداث من هؤلاء الأبناء دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية؛
	(ر) اتخاذ جميع التدابير الملائمة لكفالة إتاحة الفرصة لأطفال الشعوب الأصلية للاستماع إلى آرائهم بشأن القضايا التي تمسهم مباشرة، مع مراعاة تطور قدراتهم، عند تحديد ووضع الأولويات والاستراتيجيات من أجل ممارسة حقهم في التنمية، وبخاصة في مجال وضع وتحديد برامج الصحة والإسكان وغيرها من البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تعنيهم، وفي تعزيز الانخراط النشط والمشاركة الفعالة لأطفال الشعوب الأصلية، بما في ذلك من خــــلال منظمات الشعوب الأصلية و/أو المؤسسات التي تختارها هذه الشعوب بنفسها؛
	45 - تهيب بجميع الدول الأعضاء أن تعزز التعاون الدولي من أجل كفالة إعمال حقوق الطفل، بما في ذلك حقوق أطفال الشعوب الأصلية، حسب الاقتضاء، بوسائل منها دعم المبادرات الوطنية التي تركز بقدر أكبر على تنمية أطفال الشعوب الأصلية وتعزيز تدابير التعاون الدولي في مجالات البحوث أو في نقل التكنولوجيا، من قبيل التكنولوجيا المساعِدة، وتدعو منظومة الأمم المتحدة إلى القيام بذلك؛
	46 - تهيب بكيانات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية والمؤسسات المانحة، بما فيها المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة الثنائية، أن تقدم، عند الطلب، الدعم المالي والفني للمبادرات الوطنية، بما في ذلك برامج تنمية أطفال الشعوب الأصلية، وأن تعزز فعالية التعاون والشراكة على الصعيد الدولي من أجل زيادة تبادل المعارف وبناء القدرات، مع إيلاء اهتمام خاص لوضع السياسات والبرامج وإجراء البحوث والتدريب المهني؛
	رابعا
	المتابعة
	47 - تنوه بالتقدم المحرز منذ إنشاء ولاية الممثلة الخاصة المعنية بالعنف ضد الأطفال، وتعرب عن دعمها لعملها على الترويج لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والقضاء عليها، في جميع المناطق الإقليمية وللنهوض بتنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد الأطفال()؛
	48 - توصي بأن يمدد الأمين العام ولاية الممثلة الخاصة المعنية بالعنف ضد الأطفال، المحددة في الفقرتين 58 و 59 من قرارها 62/141 المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 1997، لفترة أخرى مدتها ثلاث سنوات، وتقرر أن تموّل ولاية الممثلة الخاصة بغية الاضطلاع بهذه الولاية بفعالية وكفالة استمرار أنشطتها الأساسية، من موارد الميزانية العادية ابتداء من فترة السنتين 2014-2015؛
	49 - تحث جميع الدول على أن تتعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال في زيادة تعزيز تنفيذ توصيات دراسة الأمم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد الأطفال، وتطلب من كيانات الأمم المتحدة ووكالاتها القيام بذلك، وتدعو المنظمات الإقليمية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية إلى القيام بالأمر عينه، وتشجع الدول على أن تقدم الدعم، بما في ذلك الدعم المالي الطوعي الكافي، للممثلة الخاصة من أجل أداء ولايتها بصورة مستمرة وفعالة ومستقلة، على النحو المنصوص عليه في القرار 62/141، وتدعو القطاع الخاص إلى تقديم تبرعات لهذا الغرض؛ 
	50 - ترحب بتعيين السيدة ليلى زروقي ممثلة خاصة للأمين العام معنية بالأطفال والنـزاع المسلح وتنوه بالتقدّم المحرز منذ إنشاء ولاية الممثلة الخاصة، عملا بقرار الجمعية العامة 51/77 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996، وعلى نحو ما جرى تمديدها بموجب القرارين 60/231 و 66/141؛
	51 - تقرر ما يلي:
	(أ) أن تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا شاملا عن حقوق الطفل يتضمن معلومات عن المرحلة التي بلغها تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وعن تنفيذ المواضيع ذات الأولوية الواردة في القرارات المعنونة ’’حقوق الطفل‘‘ من دوراتها الحادية والستين إلى الخامسة والستين، بما في ذلك التقدم المحرز والتحديات التي لا تزال قائمة، مع مراعاة المعلومات المقدمة من الدول الأعضاء؛
	(ب) أن تطلب إلى الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح أن تواصل تقديم تقارير إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان عن الأنشطة المضطلع بها في إطار أداء ولايتها تشمل معلومات عن زياراتها الميدانية وعن التقدم المحرز والتحديات التي ما زالت قائمة في خطة العمل المتعلقة بالأطفال والنـزاع المسلح؛
	(ج) أن تطلب إلى الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال أن تواصل تقديم تقارير سنوية إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان عن الأنشطة المضطلع بها في إطار أداء ولايتها تشمل معلومات عن زياراتها الميدانية وعن التقدم المحرز والتحديات التي ما زالت قائمة في خطة العمل المتعلقة بالعنف ضد الأطفال؛
	(د) أن تطلب إلى المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية أن تواصل تقديم تقارير إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان عن الأنشطة المضطلع بها في إطار أداء ولايتها تشمل معلومات عن زياراتها الميدانية وعن التقدم المحرز والتحديات التي ما زالت قائمة في خطة العمل المتعلقة ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية؛
	(هـ) أن تدعو رئيس لجنة حقوق الطفل إلى تقديم تقرير شفوي عن أعمال اللجنة وأن تعقد جلسة تحاور مع الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الطفل وحمايتها“؛ 
	(و) أن تواصل النظر في هذه المسألة خلال دورتها الثامنة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الطفل وحمايتها“.
	18 - توصي اللجنة الثالثة أيضا الجمعية العامة باعتماد مشروع المقرر التالي:
	التقارير التي نظرت فيها الجمعية العامة في ما يتصل بمسألة تعزيز حقوق الطفل وحمايتها 
	تقرر الجمعية العامة أن تأخذ علما بالتقريرين التاليين المقدمين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الطفل وحمايتها“:
	(أ) تقرير لجنة حقوق الطفل()؛
	(ب) تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية().

