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(A)     GE.08-10212    120208    130208 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة

   من جدول األعمال٢البند 

  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
  مني العاموتقريرا املفوضية واأل

  دراسة األمني العام عن مسألة العنف ضد األطفال

  مذكرة مقدمة من األمانة

 كمتابعة للتقرير النهائي    ٢٠٠٧تقدم هذه املذكرة معلومات عن األحداث واألنشطة املضطلع هبا يف عام              - ١
والـستني للجمعيـة    الدورة احلاديـة    والذي ُعرض على    ن الدراسة املتعلقة بالعنف ضد األطفال       علألمني العام   

  .)١(العامة

  مقدمة

خالل عملية الدراسة، قُدِّمت إىل جلنة حقوق اإلنسان واجلمعية العامة تقارير مرحلية موضـوعية عـن                  - ٢
 من  مذكرة )٣(٢٠٠٧دمت إىل جملس حقوق اإلنسان يف عام        وقُ. )٢( باولو سريجيو بنهريو   ،أنشطة اخلبري املستقل  

  .إعداد األمانة

أن تدعو اخلبري املستقل، بالتعاون مـع الـدول األعـضاء    ، ٦١/١٤٦ة العامة يف قرارها    وقررت اجلمعي   - ٣
، جملس حقوق اإلنـسان   واملؤسسات واهليئات ذات الصلة التابعة ملنظومة األمم املتحدة، وجلنة حقوق الطفل، و           

                                                      

)١( A/61/299. 

)٢( E/CN.4/2004/68و ،E/CN.4/2005/75و ،E/CN.4/2006/63و A/60/282. 

)٣( A/HRC/4/70.  
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ألمم املتحدة بشأن العنف    واملنظمات اإلقليمية، واملؤسسات الوطنية، واجملتمع املدين إىل العمل على نشر دراسة ا           
ضد األطفال على نطاق واسع، وتقدمي الدعم للسنة األوىل من متابعة توصياهتا بشكل فعال وإىل موافاة اجلمعيـة       
العامة يف دورهتا الثانية والستني بتقرير عن التقدم احملرز يف املرحلة األولية من املتابعة، وإىل التكهن باالستراتيجية                 

وقدم اخلبري املستقل تقريراً مرحلياً إىل الدورة الثانية والستني للجمعية العامة يف  .تنفيذ هذه الدراسةالالزمة ملتابعة 
  .(A/62/209) ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٩

  أنشطة اخلبري املستقل

يف التقريـر املرحلـي      دويـر . ، واصل اخلبري املستقل بذل جهوده لنـشر الدراسـة         ٢٠٠٧طوال عام     - ٤
(A/62/209)    يوليـه وكـانون األول    /بـني متـوز   مـا   وخالل الفترة   . ٢٠٠٧يوليه  /موجز ألنشطته حىت متوز/  

مـؤمتر  : اخلبري املستقل االستنتاجات والتوصيات الواردة يف الدراسة يف حمافل خمتلفة منها          عرض  ،  ٢٠٠٧ديسمرب  
سبتمرب؛ / أيلول١٨ و١٧ يومي بورغ بفرنسا، يفيف ستراسالعدالة الدولية للطفل، الذي قام بتنظيمه جملس أوروبا       

ة الثالثة والثالثون للمؤمتر الـدويل      دور؛ وال )سبتمرب/ أيلول ٢١- ١٩مدريد،  (للقضاء اإلسباين   الدورة التدريبية   و
نـوفمرب وكـانون    /ويف تـشرين الثـاين    ). أكتـوبر / تشرين األول  ٢٩- ٢٧ ، إيطاليا ،رمييين(انزو  مملركز بيو   

. لى جملس الشيوخ اإليطايل واجلمعية الوطنية الربتغالية على التوايل        عتقريره   اخلبري املستقل    عرضديسمرب،  /األول
وبرازيليا ) نوفمرب/ تشرين الثاين٩- ٧(وشارك اخلبري املستقل يف املناسبات الوطنية للشروع يف الدراسة يف أمستردام 

  ).ديسمرب/ كانون األول١٥- ١٣(وبوخارست ) ديسمرب/ كانون األول٤ و٣(

ة نفسها، ناقش اخلبري املستقل استراتيجيات متابعة الدراسة مع السلطات الوطنية يف عدد مـن               ويف الفتر   - ٥
قام بتنظيمه املكتب اإلقليمي    الذي  تربية الطفل   /االجتماع اإلقليمي حلماية  : البلدان، وكذلك يف حمافل دولية منها     

 ٢٠ يف الفترة من ،ولة، يف ساو باولو بالربازيللألمريكتني ومنطقة البحر الكارييب التابع ملنظمة األمم املتحدة للطف
أكتوبر يف واشنطن   / تشرين األول  ١٢؛ وجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، يف        ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٤إىل  

حبقوق اإلنسان املعقود يف لـشبونة،      التاسع املعين   ملنظمات غري احلكومية     ا - االحتاد األورويب   ؛ ومنتدى   العاصمة
جانبيني ني حدثوخالل الدورة الثانية والستني للجمعية العامة شارك اخلبري يف      . ديسمرب/ كانون األول  ٧ و ٦يومي  
  .متابعة الدراسةبشأن 

  املتابعة

 علماًفيه  ، الذي أخذت    ٦٢/١٤١، اعتمدت اجلمعية العامة القرار      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٨يف    - ٦
العنف ضد  سألة  عني ممثالً خاصاً معنياً مب    يأن  "مع التقدير بالتقرير املرحلي للخبري املستقل وطلبت إىل األمني العام           

  مراعاةً ،كما أوصت اجلمعية العامة املمثل اخلاص      " ... األطفال، لفترة ثالث سنوات، على أعلى مستوى ممكن       
أن يكون له دور    ) أ: "( مبا يلي  ، املعنية التابعة لألمم املتحدة    تاعاهدلتجنب ازدواج العمل مع اآلليات وهيئات امل      

لقضاء عليها يف مجيع املناطق؛     وااملناصر العاملي البارز واملستقل للعمل على منع مجيع أشكال العنف ضد األطفال             
 بالتعاون  حفز عملية تنفيذ التوصيات اليت وردت يف دراسة األمم املتحدة عن العنف ضد األطفال ودعمها،              ) ب(

، بتدابري وسبل ووسائل تعتمد علـى الـُصعد الـوطين           يثما كان ذلك مناسباً   مع الدول األعضاء، والتوصية، ح    
حتديد أفضل املمارسات  )ج(؛ و ...واإلقليمي والدويل للقضاء على العنف ضد األطفال وأسبابه، ومعاجلة عواقبه        
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  ما بني الدول واملناطق، ومساعدة الـدول األعـضاء يف          يف جمال منع العنف ضد األطفال ومواجهته، وتبادهلا في        
العمل ) د(؛  ... بشأن العنف ضد األطفال وانتظاماًما تبذله من جهود الستحداث نظام جلمع بيانات أكثر مشوالً     

 عن العمل أيضاً) ه(؛ ... واآلليات املعنية التابعة لألمم املتحدة والتعاون التام معها اتعاهدعن كثب مع هيئات امل
كثب والتعاون مع منظومة األمم املتحدة والصناديق والربامج والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة، بوالياهتا 

يف الفريق املشترك بني    أعضاء  احلالية، واليت تتوىل مسؤوليات يف جمال العنف ضد األطفال، وخباصة تلك اليت هي              
والعمل ... امة عالقات من التعاون والدعم املتبادل مع اجملتمع املدين إق) و(الوكاالت املعين بالعنف ضد األطفال؛ 

  ".ع العنف ضد األطفال والتصدي لهعلى زيادة مشاركة األطفال والشباب يف املبادرات اليت تتخذ ملن

 إىل مؤسسات منظومة األمم املتحدة املعنية، وال سيما املؤسسات        "، طلبت اجلمعية أيضاً      نفسه ويف القرار   - ٧
األعضاء يف الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بالعنف ضد األطفال، أن تواصل، كل ضمن نطـاق واليتـها،                  
استكشاف السبل والوسائل اليت ميكنها هبا املسامهة بقدر أكرب من الفعالية يف تلبية احلاجة إىل منع مجيع أشـكال                   

  ."العنف ضد األطفال والتصدي له

مـارس وتـشرين    /ني الوكاالت املعين بالعنف ضد األطفال اجتماعات يف آذار        وعقد الفريق املشترك ب     - ٨
وقد شرع الفريق .  مبشاركة اخلبري املستقل وناقش التعاون والتنسيق يف تعزيز متابعة الدراسة٢٠٠٧أكتوبر /األول

الواردة ذ التوصيات   املشترك بني الوكاالت املعين بالعنف ضد األطفال يف عدد من املبادرات املشتركة لتعزيز تنفي             
  .الدراسةيف 

 -  -  -  -  -  


