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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصاديةمجيع تعزيز ومحاية 

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

، *، أملانيـا  *، إكـوادور  *، إستونيا )باسم االحتاد األورويب  * (، إسبانيا *األرجنتني، أرمينيا     
، *، أوكرانيا، آيرلنـدا   )باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب      (أوروغواي  

       ، بوليفيـا   *ولنـدا ، ب *، بنمـا  *، بلجيكا، بلغاريا  *، الربازيل، الربتغال  *إيطاليا، باراغواي 
، *، اجلمهورية التشيكية  *، اجلبل األسود  *، بيالروس *، بريو ) املتعددة القوميات  -دولة  (

، *، سـلوفاكيا  *، السلفادور *سري النكا  ،*، رومانيا *، الدامنرك *نيكيةياجلمهورية الدوم 
          ، فرنـسا، فرتويـال     *، غواتيمـاال  *، شـيلي، صـربيا    *، سويـسرا  *سلوفينيا، السويد 

، *، كولومبيـا  *، كوبا، كوسـتاريكا   *، كندا *، قربص *، فنلندا )* البوليفارية -مجهورية  (
، املكسيك، اململكة املتحـدة لربيطانيـا    *، املغرب *، مالطة *، لكسمربغ *توانياي، ل *التفيا

، هنغاريا، *، نيكاراغوا، هندوراس*، النرويج، النمسا*العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو
  مشروع قرار*: ، اليابان، اليونانهولندا

    ١٣/...  
  األطفال مكافحة العنف اجلنسي ضد -  الطفلحقوق    

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
على أن اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني املـتعلقني ببيـع           يشدد  إذ    

فال يف الرتاعات   األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وبإشراك األط         

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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املسلحة، جيب أن تكون املعيار يف تعزيز ومحاية حقوق األطفال، وأن تؤخذ باالعتبار كذلك              
  سائر صكوك حقوق اإلنسان،

إىل مجيع القرارات السابقة املتعلقة حبقوق الطفل والصادرة عن جلنة حقوق           وإذ يشري     
 ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦ املؤرخ   ١٠/١٤اإلنسان واجمللس واجلمعية العامة، وآخرها قرار اجمللس        

   ،٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٦٤/١٤٦وقرار اجلمعية العامة 
املتعلق باملرأة والسلم واألمن، وبتعيني     ) ٢٠٠٩(١٨٨٨بقرار جملس األمن    وإذ يرحب     

ـ        ار راملمثل اخلاص لألمني العام املعين بالعنف اجلنسي يف الرتاعات املسلحة، وإذ يرحب أيضاً بق
املتعلق باألطفال والرتاع املسلح، الذي يطلب فيـه اجمللـس إىل           ) ٢٠٠٩(١٨٨٢جملس األمن   

األمني العام أن يوسع نطاق املعايري اليت يتعني مبوجبها إدراج أطراف يف تقارير األمـني العـام                 
       السنوية لتشمل األطراف يف الرتاع املسلح اليت تشارك يف عمليات قتـل وتـشويه األطفـال                

  أو اغتصاهبم وممارسة أشكال أخرى من العنف اجلنسي ضدهم يف حاالت الرتاع املسلح، /و
بتعيني املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاع املـسلح          وإذ يرحب أيضاً      

وبالتقرير األويل الذي قدمته إىل اجمللس واستعرضت فيه التوجه االستراتيجي الرامي إىل إحراز          
  ،)A/HRC/13/46( يف محاية األطفال من مجيع أشكال العنف تقدم

 بالذكرى العشرين العتماد اتفاقية حقوق الطفل والذكرى ٢٠١٠يف عام وإذ حيتفل   
  العاشرة العتماد بروتوكوليها االختياريني،

أن يركـز    اليت قرر فيهـا      ١٠/١٤من قرار اجمللس     ٢٤ الفقرة   وإذ يضع يف اعتباره     
  ، العنف اجلنسي الذي ميارس ضد األطفالمكافحةره واجتماعه التاليني، على اهتمامه، يف قرا

 املعنية باألطفال والرتاع    تها املمثلة اخلاصة لألمني العام    بالتقارير اليت قدم  وإذ يرحب     
ألطفال واستغالل  اررة اخلاصة املعنية مبسألة بيع األطفال وبغاء        قاملو) A/HRC/12/49(املسلح  

 واملقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املـرأة     ،  )A/HRC/12/23 (اد اإلباحية األطفال يف املو  
املعنية باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء      املقررة اخلاصة و،  )A/HRC/11/6(ه  وأسبابه وعواقب 

، ويرحب على األخص بتركيز هذه التقارير على مسألة العنـف           )A/HRC/10/16 (واألطفال
  األطفال،اجلنسي املمارس ضد 

 هيئات األمم املتحدة ومنظماهتا املعنية من أعمـال         ما تقوم به  وإذ يؤكد من جديد       
لتعزيز ومحاية األطفال من العنف اجلنسي، ضمن نطاق والية كل منها، وال سيما منظمـة               
األمم املتحدة للطفولة، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومنظمـة العمـل             

ظمة الصحة العاملية، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وما تقوم           الدولية، ومن 
به املنظمات اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية من أعمـال يف             

  هذا املضمار،
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مببادرة األمم املتحدة ملكافحة العنف اجلنسي يف حاالت الصراع، وهي          وإذ يرحب     
هبدف وضع حد للعنـف      )١( هيئة من هيئات األمم املتحدة     ١٣اليت ضمت أكثر من     املبادرة  

  عات املسلحة ويف أعقاهبا،اجلنسي أثناء الرتا
    بعمل جلنة حقوق الطفل وحييط علماً بإصدار تعليقيهـا العـامني            وإذ يرحب أيضاً    

  ،)٢٠٠٩(١٢ و١١رقم 
تغالل اجلنسي لألطفال واملـراهقني     املؤمتر العاملي الثالث ملكافحة االس    وإذ يشري إىل      

 ،ملنع ووقف االستغالل اجلنسي لألطفـال واملـراهقني       دي جانريو   إعالن وخطة عمل ريو     و
 جلنة وضـع املـرأة يف       اجات املتفق عليها اليت اعتمدهتا     واالستنت ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 

  عنف ضد الطفلة،دورهتا احلادية واخلمسني، بشأن القضاء على مجيع أشكال التمييز وال
" مكافحة العنف اجلنسي املمارس ضـد األطفـال       "باحلوار البناء بشأن    وإذ يرحب     

 ١١ انعقاد اجتماع اليوم الكامل السنوي بـشأن حقـوق الطفـل يف           مبناسبة  الذي أُجري   
، ومبا أعربت عنه الدول جمدداً يف هذه املناسبة من التزام بوضع أحكـام              ٢٠٠٩مارس  /آذار

   التنفيذ،االتفاقية موضع
إزاء حدوث ممارسات العنف واالعتداء اجلنسيني ضد  وإذ يعرب عن انشغاله الشديد        

األطفال يف مجيع مناطق العامل وبأشكال متعددة تضر بنمو الطفل، وإذ يعرب عـن اقتناعـه             
 بضرورة العمل الوطين والتعاون الدويل الفوريني والفعالني،

اء استمرار ممارسات بيع األطفال واستغالهلم      إزوإذ يعرب عن انشغاله الشديد أيضاً         
جنسياً ألغراض جتارية واستغالهلم يف البغاء واالعتداء عليهم جنسياً واسـتغالهلم يف املـواد              

نترنـت  لإلاإلباحية يف العديد من أحناء العامل، وال سيما بأشكال يعززها االستخدام املتزايد             
  والتكنولوجيات اجلديدة،

املعدالت املرتفعة ومستويات الوحشية املروعـة      إزاء  له العميق   وإذ يعرب عن انشغا     
حلوادث االغتصاب واألشكال األخرى من العنف اجلنسي املرتكب ضد األطفال، يف سياق            
الرتاع املسلح وباالقتران معه، مبا يف ذلك استخدام االغتصاب واألشكال األخرى من العنف             

إلذالل السكان أو إخضاعهم أو بث الذعر بينهم اإليعاز بذلك يف بعض احلاالت،  اجلنسي أو
  أو تفريق صفوفهم أو ترحيلهم قسراً،

__________ 

إدارة الشؤون السياسية لدى األمانة العامة لألمم املتحدة، وإدارة عمليات حفظ السالم لدى األمانة العامة                )١(
م املتحدة، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لدى األمانة العامة لألمم املتحدة، ومفوضية األمم املتحدة              لألم

يدز، وبرنامج اإل/السامية حلقوق اإلنسان، وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية           
ضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني،      األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومفو       

ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمـة              
 .http://www.stoprapenow.org/about.htm انظر .الصحة العاملية، ومكتب دعم بناء السالم
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على احلاجة إىل معاملة مجيع أشكال العنف اجلنسي واالستغالل اجلنسي          وإذ يشدد     
تـوفري  املمارسة ضد األطفال بوصفها جرائم يعاقب عليها القانون، كما يشدد على واجب             

عالة واملساعدة املتخصصة للضحايا، مبا يف ذلك املساعدة الطبيـة          ُسُبل االنتصاف العادلة والف   
 واخلدمات االجتماعية، علـى حنـو        املشورة الفعالة   خدمات ، فضالً عن   والقانونية والنفسية

  يراعي اعتبارات العمر ونوع اجلنس واإلعاقة،
مجيع أشكال العنف واالعتداء اجلنسيني املمارسة ضد األطفال        يدين بشدة     -١  

مجيع الظروف، مبا فيها سفاح احملارم، واالعتداء اجلنسي، والتحرش اجلنسي، واالغتصاب، يف 
واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية ويف البغاء، واستغالل األطفال يف الـسياحة اجلنـسية،              
واالجتار باألطفال، وبيع األطفال ألغراض االستغالل اجلنسي، وأفعال العنـف واالعتـداء            

د األطفال اليت ترقى إىل حد التعذيب، وما يرتبط بذلك من أشكال عنف قائمة              اجلنسيني ض 
       على نوع اجلنس، كتشويه األعضاء التناسلية للفتيات أو بترها وحـاالت الـزواج املبكـر               

  أو القسري؛
  :مجيع الدول على القيام باخلطوات التاليةحيث   -٢  
ري الفعالـة واملالئمـة، أو تعزيـز        اختاذ تدابري تشريعية وغريها من التـداب        )أ(  

التشريعات والسياسات القائمة املصممة حلظر مجيع أشكال العنف اجلنسي واالعتداء اجلنسي           
  على األطفال يف مجيع الظروف وجترمي مرتكبيها والقضاء عليها؛

ضمان املساءلة والسعي إىل وضع حد حلالة اإلفالت من العقاب اليت حيظى              )ب(  
نف واالعتداء اجلنسيني ضد األطفال يف مجيع الظروف، مبا يف ذلك يف حاالت             هبا مرتكبو الع  

الرتاع وحاالت الطوارئ، والتحقيق يف هذه األفعال ومقاضاة مرتكبيها وإنـزال العقوبـات           
املالئمة حبقهم على حنو يتناسب مع عقوبات اجلرائم األخرى اخلطـرية، واالعتـراف بـأن            

جنسي ضد أطفال ينبغي أن ُيمنعوا من العمل مع األطفال          األشخاص املدانني بارتكاب عنف     
 ويشجع  تشكيلهم خطراً يهدد األطفال،   إىل حني إنشاء اآلليات الوطنية الالزمة لضمان عدم         

الدول يف هذا الصدد على تبادل املعلومات ذات الصلة، حسب االقتـضاء، فيمـا يتعلـق                
ال، بغية حتسني محاية األطفال مـن       باإلدانات الصادرة يف جرائم العنف اجلنسي ضد األطف       

التعرض هلذه االعتداءات يف البلدان األخرى، فضالً عن تبادل املعلومـات بـشأن أفـضل               
املمارسات يف جمال منع اجلناة املدانني من العمل مع األطفال واحلرص يف اآلن ذاته على صون  

  كرامة الطفل وحقه يف اخلصوصية؛
ولوية ملنع مجيع أشـكال العنـف واالعتـداء        إيالء االهتمام على سبيل األ      )ج(  

اجلنسيني ضد األطفال عن طريق معاجلة أسباهبا اجلذرية، بوسائل تشمل االستثمار يف التعليم             
والتوعية لتعزيز التغري االجتماعي يف املواقف والسلوكيات اليت تتغاضى عن أي شكل مـن              

     التقليدية الـضارة، أو تعتربهـا   أشكال العنف اجلنسي ضد األطفال، مبا يف ذلك املمارسات         
  أمراً عادياً؛
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زيادة التزامها بتقدمي التمويل يف الوقت املناسب وعلى حنو دائم وكاٍف ملنع              )د(  
تعرض األطفال ألفعال العنف واالعتداء اجلنسيني ومحايتهم منها، فضالً عن إعادة تأهيلـهم             

ر البحوث املتعلقة بالعنف اجلنسي املمارس      وإدماجهم، مبا يف ذلك توفري التمويل املالئم لتطوي       
  ضد األطفال توخياً لتحسني تدابري املنع وإجراءات التدخل؛

إنشاء مؤسسات مستقلة حلقوق الطفل، مكّملة للهياكل احلكومية الفعالـة            )ه(  
املعنية بالطفل، أو دعم هذه املؤسسات أو توطيدها أو تعيينها، ومنها مكاتب أمناء مظـامل               

أو ما مياثلها أو مراكز التنسيق املعنية حبقوق الطفل يف املؤسسات الوطنية حلقـوق              األطفال  
اإلنسان أو املكاتب العامة ألمناء املظامل العامة، وتزويدها مبا يكفي من التمويـل وتيـسري               
وصول األطفال إليها، ومتكينها من القيام بدور أساسي يف رصد اإلجراءات املتخـذة ملنـع               

إعمال حقوق األطفال ضحايا     ء اجلنسيني ضد األطفال رصداً مستقالً وتعزيز      العنف واالعتدا 
  العنف واالعتداء اجلنسيني على الصعيد العاملي؛

محاية األطفال من مجيع أشكال العنف واالعتداء اجلنسيني الـيت يرتكبـها              )و(  
 واالحتجاز،  العاملون معهم ومن أجلهم، مبا يف ذلك يف املؤسسات التعليمية ومراكز الرعاية           

واليت يرتكبها موظفون حكوميون، كأفراد الشرطة وسلطات إنفـاذ القـانون واملـوظفني             
واملسؤولني يف مراكز االحتجاز أو مؤسسات الرعاية، وذلك بوسائل تشمل توفري التـدريب         
والتثقيف للموظفني الذين يعملون مع األطفال وضمان توعية من يعملون منهم مع أطفـال              

ئات األقليات وغريها من الفئات الضعيفة مبا هلؤالء األطفال مـن احتياجـات             ينتمون إىل ف  
  وحقوق خاصة؛

وضع وإنشاء آليات مشورة وتظلم وإبالغ فعالة ومراعيـة الحتياجـات             )ز(  
الطفل، على املستوى الوطين وعلى مستوى اجملتمعات احمللية، وضمان التزامها مببدأ الـسرية،       

 ومراعاهتا معايري نوع اجلنس واإلعاقة، وأن تكون نزيهة ومأمونة          ومالءمتها ألعمار األطفال،  
ومشهورة ومتاحة جلميع األطفال لإلبالغ عن حوادث العنف واالعتداء اجلنـسيني، مبـا يف          

  ذلك يف حاالت الطوارئ والرتاع، والتصدي هلا؛
إتاحة سبل الوصول إىل خدمات رعاية وإعادة تأهيـل وإعـادة إدمـاج               )ح(  

ورية وجماناً، قدر اإلمكان، جلميع األطفال ضحايا العنف واالعتداء اجلنسيني دون           اجتماعي ف 
متييز، باالستناد إىل هنج متكامل وكلي يشمل يف مجلة أمور الدعم النفسي والتثقيف، لضمان              

  إعادة تأهيل هؤالء الضحايا نفسياً وإعادة إدماجهم بشكل كامل يف اجملتمع؛
ف املالئمني لألشخاص الذين يعملون مع األطفـال        توفري التدريب والتثقي    )ط(  

ضحايا العنف واالعتداء اجلنسيني، مبا ال يقتصر على األخـصائيني التعليمـيني والنفـسيني              
والطبيني وحدهم، وإمنا يتعداهم إىل املوظفني القانونيني وموظفي إنفاذ القانون، مبـن فـيهم            

ألطفال ضحايا العنف اجلنسي، حتـرزاً      القضاة وأفراد الشرطة املسؤولون عن تلقي شكاوى ا       
  من إيقاعهم ضحايا مرة أخرى؛
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تناول البعد املتعلق بنوع اجلنس يف مجيع أشكال العنف واالعتداء اجلنسيني             )ي(  
نظور قائم على نوع اجلنس يف مجيع السياسات املعتمدة واإلجراءات          ضد األطفال وإدماج م   

ملتخذة حلماية األطفال من أشكال العنف واالعتداء اجلنسيني مجيعها، واالعتراف يف اآلن ذاته    
بأن البنات واألوالد يواجهون خماطر متفاوتة تتعلق بأشكال متباينة من العنـف اجلنـسي يف               

  اع خمتلفة؛مراحل عمرية خمتلفة ويف أوض
ضمان املشاركة الفعلية لألطفال يف مجيع املسائل والقرارات اليت تؤثر على             )ك(  

حياهتم، وذلك بالتعبري عن آرائهم وإيالئها االعتبار الواجـب وفقـاً ألعمـارهم ومـدى               
نضوجهم، مبا يشمل مجيع اإلجراءات اإلدارية والقضائية، وتوفري املساعدة املالئمة من منظور            

   ونوع اجلنس والعمر، لتمكني مجيع األطفال من املشاركة بنشاط وعلى قدم املساواة؛اإلعاقة
ضمان مشاركة نشطة لألطفال يف وضع تدابري منـع ممارسـات العنـف               )ل(  

واالعتداء اجلنسيني ضدهم وصد هذه املمارسات ورصدها، بوسائل تشمل تعزيز املبـادرات          
  اليت يتزعمها أطفال وتطويرها؛

ستراتيجيات أو خطط عمل منسقة ومتعددة القطاعات على املستوى    وضع ا   )م(  
الوطين وعلى مستوى اجملتمعات احمللية، وتعزيزها وتنفيذها من أجل التصدي للعنـف ضـد              
األطفال، مبا يف ذلك العنف واالعتداء اجلنسيان ضد األطفال، يف سياق استراتيجيات حمليـة              

دة زمنياً، وضمان ختصيص موارد مالية وبـشرية        شاملة حلماية الطفل وبأهداف واقعية وحمد     
كافية لتنفيذ هذه االستراتيجيات وخطط العمل، مبا يف ذلك وضع ترتيبات لرصد اإلجراءات             

  املتخذة من أجل التصدي للعنف اجلنسي ضد األطفال واستعراضها بصفة منتظمة؛
شأن األطفـال   حتسني ُنظم مجع البيانات وُنظم املعلومات الوطنية واحمللية ب          )ن(  

املعرضني للخطر، من أجل توجيه السياسات ورصد التقدم احملرز ملنـع ممارسـات العنـف               
اجلنسي ضد األطفال واحلرص يف اآلن ذاته على صون كرامتهم وحقهـم يف اخلـصوصية               

  وتفادي وصمهم؛
ضمان تسجيل األطفال بعد والدهتم فوراً وضـمان بـساطة إجـراءات              )س(  

ليتها وإتاحتها بتكلفة رمزية أو جماناً، وإذكاء الوعي بأمهية تـسجيل           التسجيل وسرعتها وفعا  
  املواليد على املستويات الوطنية واإلقليمية واحمللية؛

إنشاء وتنفيذ آليات وبرامج قانونية إقليمية وحملية ملعاجلة سلوك املعتـدين             )ع(  
ال حتل حملها، وإعـادة  جنسياً ومنع نكوصهم، حبيث تقترن هذه اآلليات بالعقوبات اجلنائية و  

  إدماج اجلناة املدانني بصورة مأمونة يف اجملتمع، ومجع املمارسات اجليدة يف هذا اجملال وتبادهلا؛
تبادل املمارسات اجليدة بشأن مجيع القضايا املتعلقة مبكافحة العنف اجلنسي            )ف(  

  طراف؛ضد األطفال ومناقشة هذه املمارسات يف احملافل اإلقليمية واملتعددة األ
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مجيع الدول على تعزيز االلتزام والتعاون واملساعدة املتبادلة علـى          حيث أيضاً     -٣  
الصعيد الدويل، مبا يف ذلك على مستوى الوزارات احلكومية ذات الصلة ووكـاالت إنفـاذ               
القانون املعنية، ملنع تعرض األطفال جلميع أشكال العنف اجلنسي ومحايتهم منها ولوضع حـد              

اة من العقاب، مبا يف ذلك عن طريق البحوث والسياسات والرصد وبناء القدرات             إلفالت اجلن 
الدولية املتفق عليها يف ميدان منع ممارسـات العنـف واالعتـداء         املصممة لتعزيز تنفيذ املعايري   

  واالستغالل اجلنسية ضد األطفال، مبا فيها استغالهلم يف املواد اإلباحية، ومحايتهم منها؛
الدول أن تويل اهتماماً خاصاً حلماية أطفال الفئـات املهمـشة            يطلب إىل   -٤  

والضعيفة من العنف واالعتداء اجلنسيني، مبن فيهم أطفال األقليات، واألطفـال املعوقـون،             
أو الذين يعيشون يف    /واألطفال املهاجرون، وأطفال السكان األصليني، واألطفال العاملون و       

اللجوء واملشردون داخلياً، وباألخص األطفـال غـري        الشارع، واألطفال الالجئون وطالبو     
املرافقني واألطفال احملتجزين، وأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة، مبا فيها اللجوء إىل االحتجاز             
كحلٍ أخري، وضمان حصول األطفال ضحايا العنف اجلنسي على محاية ومساعدة خاصتني            

  وفقاً ألحكام القانون الدويل؛
ع الدول أن متنع ممارسـات بيـع األطفـال واسـترقاقهم            مجييطلب إىل     -٥  

واستغالهلم جنسياً ألغراض جتارية واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحيـة، مبـا يف ذلـك     
استخدام االنترنت والتكنولوجيات اجلديدة يف هذه املمارسات، وأن جترم مـرتكيب هـذه             

ذ تدابري فعالة، حسب االقتضاء، ملنع      املمارسات وتعاقبهم وتقضي على هذه املمارسات وتتخ      
  جترمي األطفال ضحايا االستغالل؛

الدول على اختاذ تدابري فعالة ملكافحة قيـام سـوق تـشجع هـذه          حيث    -٦  
املمارسات اإلجرامية ضد األطفال، مبا يشمل اعتماد تدابري منع وإعـادة تأهيـل ومعاقبـة               

 أو يعتدون عليهم جنسياً، وتطبيق هـذه        تستهدف الزبائن أو األفراد الذين يستغلون األطفال      
  التدابري وإنفاذها بفعالية وإذكاء الوعي العام يف هذا الصدد؛

الدول على اختاذ تدابري حلماية األطفال من االستغالل اجلنـسي          حيث أيضاً     -٧  
يف قطاع السفر والسياحة، بوسائل تشمل تشجيع االستراتيجيات املالئمة لتحميل الشركات           

جتماعية واعتماد مدونات سلوك مهنية، فضالً عن ضمان إجراء حتقيقات بـشأن            مسؤولية ا 
األشخاص الذين يستغلون أطفاالً جنسياً يف بلدهم أو يف احلاالت اليت يستغل فيها مـواطن               

  دولة ما طفالً استغالالً جنسياً يف بلد أجنيب، وتوجيه التهم املناسبة هلؤالء األشخاص؛
تشجيع الشركات على حتمل املزيد من املسؤولية       الدول على   حيث كذلك     -٨  

االجتماعية الفعلية ملنع العنف اجلنسي ضد األطفال واستخدام الدراية واملوارد البشرية واملالية            
والشبكات واهلياكل اليت حتظى هبا املشاريع اليت تعمل يف قطاعات منها الـسياحة والـسفر               

ت واإلعالم وخدمات االنترنت والدعاية والترفيه، والنقل والزراعة واخلدمات املالية واالتصاال  
  وضمان إذكاء الوعي العام بشأن مسألة العنف اجلنسي ضد األطفال؛
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الدول على اعتماد تشريعات حملية واضحة وشاملة ملنع واستئـصال          حيث    -٩  
ممارسات استغالل األطفال يف املواد اإلباحية ومنع اسـتخدام االنترنـت والتكنولوجيـات             

يدة ألغراض إنتاج ونشر املواد اإلباحية اليت يظهر فيها أطفال واستدعاء أطفال ألغراض             اجلد
جنسية، سواء الستغالهلم على شبكة االنترنت أو خارجهـا، وينبغـي أن تـضمن هـذه                
التشريعات احترام حقوق األطفال ومحايتهم من مجيع أشكال االستغالل اجلنسي، مبا يف ذلك            

  نولوجيات اجلديدة األخرى يف هذا االستغالل؛استخدام االنترنت والتك
 إىل الدول التعاون مع املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضـد             يطلب  -١٠  

األطفال لتعزيز تنفيذ التوصيات اليت خلصت إليها دراسة األمم املتحدة بـشأن العنـف ضـد         
لدعم، مبا يف ذلـك الـدعم   ويشجع الدول على توفري ا   ) A/62/209 و A/61/299انظر  (األطفال  

املايل، لتمكينها من االضطالع بواليتها بصورة فعالة ومستقلة، مع احلرص يف اآلن ذاته علـى               
تعزيز امللكية القطرية وضماهنا ودعم اخلطط والربامج الوطنية يف هذا الصدد، ويطلب إىل الدول              

  اص إىل القيام باملثل؛واملؤسسات املعنية أن تقدم تربعات هلذا الغرض ويدعو القطاع اخل
االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنـسي       يدين بأشد عبارات اإلدانة       -١١  

املرتكب ضد األطفال يف حاالت الرتاع املسلح، ويطلب إىل مجيع أطراف الرتاعات املسلحة             
ت يف هذا الصدد أن متتثل امتثاالً صارماً لاللتزامات اليت تفرضها عليها القوانني الدوليـة ذا               

الصلة يف جمال محاية األطفال يف الرتاعات املسلحة، وحيثها على وضع حـد فـوري هلـذه                 
املمارسات واختاذ التدابري املمكنة كافةً حلماية األوالد والبنات من االغتصاب ومجيع أشكال            
العنف اجلنسي، ويطلب إىل الدول أن تسعى إىل وضع حد حلالة إفالت اجلناة من العقـاب،                

  التحقيق يف هذه اجلرائم ومقاضاة مرتكبيها حبزم؛وذلك بضمان 
) ٢٠٠٥(١٦١٢ة عمالً بقرارات جملس األمـن       باخلطوات املتخذ يرحب    -١٢  

، وباجلهود اليت يبذهلا األمني العام لتنفيذ آلية الرصـد          )٢٠٠٩(١٨٨٢و) ٢٠٠٨(١٨٢٠و
صاب وغريه مـن    واإلبالغ املتعلقة باألطفال والرتاعات املسلحة توخياً لوقف ممارسات االغت        

أشكال العنف اجلنسي، ويطلب إىل مجيع أطراف الرتاعات املسلحة الـيت ترتكـب هـذه               
االنتهاكات ضد األطفال يف حاالت الرتاع املسلح أن تقدم تعهدات وأن تعّد وتنفذ خطـط               

  عمل واقعية وفعالة وحمددة زمنياً لوقف هذه االنتهاكات؛
املتحدة ووكاالهتا املعنية واملنظمـات      إىل مجيع الدول وهيئات األمم       يطلب  -١٣  

اإلقليمية أن تتصدى ملسألة االستغالل واالعتداء اجلنسيني على األطفال من قبل موظفي حفظ             
السالم وموظفي اإلغاثة اإلنسانية التابعني لألمم املتحدة، وحيث الدول على اعتماد التشريعات            

  ذه اجلرائم ومقاضاة مرتكبيها حبزم؛الوطنية املالئمة يف هذا الصدد وضمان التحقيق يف ه
مجيع الدول اليت مل تصبح بعد أطرافاً يف اتفاقيـة حقـوق الطفـل              حيث    -١٤  

وبروتوكوليها االختياريني املتعلقني بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة وببيع األطفال وبغاء        
  سبيل األولوية؛األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، على القيام بذلك على 
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مجيع الدول األطراف على سحب التحفظات اليت تتناىف مع موضوع          حيث    -١٥  
  ومقاصد االتفاقية أو بروتوكوليها االختياريني؛

       اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة        مجيع الدول اليت مل تّوقع بعد على        حيث    -١٦  
 األطفال واإلجراءات الفورية    بشأن حظر أسوأ أشكال عمل    ) ١٨٢االتفاقية رقم    (١٩٩٩لعام  

  للقضاء عليها، والدول اليت مل تنضم إليها بعد على أن تنظر يف القيام بذلك على سبيل األولوية؛

 املتابعة    

إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعّد ملخصاً عن           يطلب    -١٧  
 ٧/٢٩ من قـرار اجمللـس       ٧فقرة  اجتماع اليوم الكامل بشأن حقوق الطفل يف إطار متابعة ال         

  ؛٢٠٠٨مارس / آذار٢٨املؤرخ 
ألطفال واسـتغالل   امبسألة بيع األطفال وبغاء     املقررة اخلاصة املعنية    يدعو    -١٨  

، واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بـالعنف ضـد األطفـال إىل    األطفال يف املواد اإلباحية 
رك ضمن حدود والية كل منهما، وأن تقدما إىل         التعاون يف املواضيع اليت حتظى باهتمام مشت      

اجمللس يف دورته السادسة عشرة تقريراً عن آليات املشورة والتظلم واإلبالغ الفعالة واملراعية             
الحتياجات الطفل اليت متكّن األطفال من اإلبالغ بصورة مأمونة عن حوادث العنف، مبا يف              

 التعاون يف هذا الصدد مع الشركاء اآلخرين        ذلك العنف واالستغالل اجلنسيني؛ ويدعومها إىل     
املعنيني، مثل جلنة حقوق الطفل، واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاع املسلح،        
واملمثل اخلاص لألمني العام املعين بالعنف اجلنسي يف الرتاعات املسلحة، والدول، واملؤسسات       

 األطفال، ووكاالت األمـم املتحـدة، واملنظمـات         الوطنية حلقوق اإلنسان، وأمناء مظامل    
  اإلقليمية، ومنظمات اجملتمع املدين واألطفال أنفسهم؛

ألطفال واستغالل  امبسألة بيع األطفال وبغاء     إىل املقررة اخلاصة املعنية     يطلب    -١٩  
   أن تقدم تقريرها التايل إىل اجمللس يف دورته السادسة عشرة؛األطفال يف املواد اإلباحية

مجيع أصحاب املصلحة على إدماج حقوق الطفل يف آلية االسـتعراض           حيث    -٢٠  
  الدوري الشامل ومراعاة قضايا العنف ضد األطفال، مبا يف ذلك العنف اجلنسي ضد األطفال؛

           مواصلة النظر يف مسألة حقـوق الطفـل وفقـاً لربنـامج عملـه              يقرر    -٢١  
 اليوم الكامل القادمني على مسألة النهج الكلي حلماية    ، وتركيز قراره واجتماع   ٧/٢٩وقراره  

  .أو الذين يعيشون يف الشارع/وتعزيز حقوق األطفال العاملني و

        


