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                                                                                              من جديد مجيع القرارات السابقة املتعلقة حبقوق الطفل الصادرة عن جلنة حقـوق اإلنـسان                         وإذ يؤكد 
                 وقرار اجلمعيـة      ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ١٨        املؤرخ   ٤٤ /    ٢٠٠٥                                      العامة، وآخرها قرار جلنة حقوق اإلنسان            واجلمعية  

  ،    ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١٨        املؤرخ    ١٤١ /  ٦٢       العامة 

                           متابعة نتائج دورة اجلمعيـة       بشأن  و  ،  )١ (       الطفل                                            بتقارير األمني العام بشأن حالة اتفاقية حقوق              وإذ يرحب   
      أغسطس  /     آب   ٢٤          املؤرخ    )٣ (                ، وبشأن الطفلة      ٢٠٠٧       أغسطس   /     آب   ١٥          املؤرخ    )٢ (         ة بالطفل                          العامة االستثنائية املعني  

                                                                                                           ، وباإلعالن الصادر عن االجتماع التذكاري العام الرفيع املستوى املكرس ملتابعة نتائج الدورة االستثنائية                  ٢٠٠٧
  ، )٤ (    ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١٢   و  ١١                         املعنية بالطفل الذي عقد يف 

                                                                             لتقرير املقدم إىل اجلمعية العامة من اخلبري املستقل املعين بإجراء دراسة لألمم املتحـدة      باًً          يرحب أيضا     وإذ  
                           وبإنشاء اجلمعية العامة والية   ،  )٦ (                                              وبتقريره بعد مرور السنة األوىل من متابعة الدراسة  ،  )٥ (                    بشأن العنف ضد األطفال

             تشجيع علـى            مهمته ال          ً   ومستقالً       ً   بارزاً       ً   عاملياً  ً اً                                                                 املمثل اخلاص لألمني العام املعين بالعنف ضد األطفال، بصفته مدافع         
  ،   ١٤١ /  ٦٢                      لقرار اجلمعية العامة                                                               ً منع مجيع أشكال العنف ضد األطفال والقضاء عليها يف مجيع املناطق، وفقاً

                                         نع انتهاكات حقوق اإلنـسان والقـانون        مل       كأداة                            احملكمة اجلنائية الدولية         بدور                  يف هذا الصدد             وإذ يقر 
                                                                            ا يكون األطفال ضحايا جلرائم خطرية تشمل جرمية اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية                   اإلنساين، وخاصة عندم

           عن مرتكيب                        حليلولة دون منح عفو         يف ا                                                إحالة مرتكيب مثل هذه اجلرائم إىل العدالة، و                  بدورها يف                   وجرائم احلرب، و  
                                                    تعزيز التعاون الدويل من أجل وضع حد لإلفالت من العقاب،  يف              هذه اجلرائم، و

                     وبتقرير املقرر اخلاص      ، )٧ (                                                                      بتقرير املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والصراع املسلح                  وإذ يرحب 
  ، )٨ (                                                       املعين مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة

   ٧    و  ٦                                        بصدور التعليقات العامـة أرقـام                                            ً         بأعمال جلنة حقوق الطفل، وإذ حييط علماً       ًً        أيضا     يرحب     وإذ  
  ، )    ٢٠٠٧ (  ١٠   ، و )    ٢٠٠٦ ( ٩ و   ٨   ، و )    ٢٠٠٥ (

                                                      

)١(  A/62/182.  
)٢(  A/62/259.  
)٣(  A/62/297.  
  .٦٢/٨٨قرار اجلمعية العامة   )٤(
)٥(  A/61/299.  
)٦(  A/62/209.  
)٧(  A/62/228.  
)٨(  A/HRC/7/8.  
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             منه باحلاجة       ً قتناعاً ا                                                        من أن حالة األطفال يف العديد من أجزاء العامل تظل حرجة، و            بالغ القلق              وإذ يساوره 
                                           إىل اختاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة وفعالة،

                   الطفل ال أن تضعفها،                             أن تعزز معايري اتفاقية حقوق        من شأهنا                     أن الصكوك اإلقليمية                  وإذ يضع يف اعتباره

                                                                               بأمهية األسرة كنواة اجملتمع األساسية ومن هنا وجب تعزيزها؛ وأنه حيق هلا احلصول على محاية   م        ّ وإذ يسلّ
                                                                                                                ودعم شاملني؛ وأن املسؤولية األساسية عن محاية األطفال وتربيتهم وتنشئتهم تقع على عاتق األسرة؛ وأنه ينبغي                

                                                                        طفل وكفالة رفاهه وتقدمي املساعدة املالئمة لألهل، واألسـر، واألوصـياء                                                جلميع مؤسسات اجملتمع احترام حقوق ال     
                                                                                                                          القانونيني وغريهم من مقدمي الرعاية، مبا يساعد الطفل على النمو والتطور يف بيئة آمنة ومستقرة ويف جو من السعادة                   

                      االجتماعية والسياسية،                                                                         واحملبة والتفاهم، مع مراعاة وجود أشكال خمتلفة لألسرة يف خمتلف األنظمة الثقافية و

  م   ّ سلّ ي                                                                                     على ضرورة إدماج منظور جنساين يف كافة السياسات والربامج املتعلقة باألطفال، وإذ                        وإذ يؤكد   
                     بأن الطفل لـه حقوق،

                                            ً                              من أن األطفال ال يزالون يف حاالت النـزاع أهدافاً مقصودة العتداءات أو الستعمال                 وإذ يساوره القلق
           ً   تلحق ضـرراً       ما                                                           ً            القوة بدون متييز وعلى حنو مفرط، األمر الذي يسفر عن آثار كثرياً                                        القوة، مبا يف ذلك استعمال      

                           سالمتهم البدنية والعاطفية، ب   ً اً    دائم

                           متتعهم باحلياة والـصحة       متس            األطفال و           يتعرض هلا           سلبية                ً     قد حتدث آثاراً                 ألضرار البيئية  ا        بأن    م       ّ  وإذ يسلّ 
ْ     ومبستوى معيشي ُمْرض،  ُ                

   )٩ (                                                                     ا يوىل لألطفال من اهتمام يف اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة                مب               مع التقدير              ً   وإذ حييط علماً  
   ، )١٠ (                                                    واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وغريها من الصكوك-    ً أوال  

                فل وعدم التمييز                 املصاحل الفضلى للط                         املتمثلة، يف مجلة أمور، يف                   أن املبادئ العامة           ؤكد من جديد ي  -  ١
                                                   جلميع اإلجراءات املتعلقة باألطفال، مبن فيهم املراهقون؛ ً اً      إطار      تشكل                                  واملشاركة والقدرة على البقاء والنمو

  ،                                                    ً           هي أكثر معاهدة حلقوق اإلنسان جرى التصديق عليها عاملياً          )١١ (                            بأن اتفاقية حقوق الطفل       يقر  -  ٢
                       على القيام بـذلك      )١٢ (                                  وق الطفل وبروتوكوليها االختياريني                                                        وحيث الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف اتفاقية حق         

                                                      

  .، املرفق٦١/١٠٦قرار اجلمعية العامة   )٩(
  .، املرفق٦١/١٧٧قرار اجلمعية العامة   )١٠(
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد   )١١(

  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣؛ واملرجع نفسه، اجمللد ٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧١املرجع نفسه، اجمللد   )١٢(
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                                                                                                            على سبيل األولوية، وإذ يساوره القلق إزاء العدد الكبري من التحفظات على االتفاقية، حيث الدول األطراف على           
                                                                                                            سحب التحفظات اليت ال تتالءم مع غرض ومقصد االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني، وعلى النظر يف إمكانيـة                

                                         راجعة التحفظات األخرى بانتظام بغية سحبها؛ م

                                                               ً     ً     ً          إىل الدول األطراف أن تنفذ االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني تنفيذاً كامالً وفقاً ملصاحل     يطلب  -  ٣
                                                                                                            الطفل الفضلى، وذلك، يف مجلة أمور، عن طريق وضع تشريعات وسياسات وطنية فعالة، وأن تفي، يف الوقـت                  

                                                                ً                    جب االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني فيما يتصل بتقدمي التقارير وفقاً للمبادئ التوجيهية                      املناسب، بالتزاماهتا مبو
                                                                                      اليت وضعتها اللجنة، وأن تراعي كذلك التوصيات املقدمة من اللجنة لدى تنفيذ أحكام االتفاقية؛

           و تعززها،                                                                             إىل الدول األطراف أن تعني هياكل حكومية معنية باألطفال أو تنشئها أ                ً أيضاً      يطلب  -  ٤
                                                                                                             مبا يشمل، عند االقتضاء، الوزراء املسؤولني عن قضايا الطفل واملفوضني املستقلني املعنيني حبقوق الطفل، وكفالة               

                                                                                    التدريب املناسب واملنهجي يف جمال حقوق الطفل للفئات املهنية اليت تعمل مع األطفال ومن أجلهم؛

           فيما يتعلق           األحداث و    قضاء                ية، وخباصة يف جمال                                        الدول على تعزيز قدراهتا اإلحصائية الوطن   ِّ  يشجِّع  -  ٥
                          من بينها الـسن ونـوع       مسات                                                                          األطفال احملتجزين، والقيام، قدر املستطاع، باستخدام إحصاءات مفصلة حبسب           ب

                                                                                                            اجلنس وغريمها من العوامل ذات الصلة اليت قد تفضي إىل تفاوتات، وغري ذلك من املؤشرات اإلحصائية على كل                  
                                                                                         دون اإلقليمي واإلقليمي والدويل، بغية وضع سياسات وبرامج اجتماعية وتقييمها حبيث يتم                                من الصعيد الوطين و   

                                                                                 ً     ً   استخدام املوارد االقتصادية واالجتماعية بكفاءة وفعالية من أجل إعمال حقوق الطفل إعماالً تاماً؛

  تعميم مراعاة حقوق الطفل -       ًثانيا 
                                            يف أعماله ويف أعمال آلياته على حنـو منـتظم                                       التزامه بإدراج حقوق الطفل بفعالية            يعيد تأكيد   -  ٦  

                                            يف االعتبار االحتياجات اخلاصة للبنني والبنات؛                   ً ومنهجي وشفاف، واضعاً

                          ً      ً                                                          أن خيصص يف برنامج عمله وقتاً كافياً لعقد اجتماع سنوي على األقل ملناقشة مواضـيع                    يقرر  -  ٧  
                                              يت يواجهها إعمال حقوق الطفـل، والتـدابري                                                                        حمددة خمتلفة تتعلق حبقوق الطفل، مبا يف ذلك حتديد التحديات ال          

                                                                                                    وأفضل املمارسات اليت ميكن أن تتخذها الدول وسائر أصحاب املصلحة، ولتقييم اإلدراج الفعال ملسألة حقـوق        
   ؛    ٢٠٠٩         من عام                        ً الطفل يف أعماله، اعتباراً

                       ُ                                                            أصحاب املصلحة على أن ُيراعوا بالكامل حقوق الطفل يف االسـتعراض الـدوري                    حيث مجيع   -  ٨  
                                                                                                                الشامل، مبا يف ذلك أثناء إعداد املعلومات املقدمة ألغراض االستعراض، وأثناء احلوار املتعلق به، وكذلك علـى                 

             ومتابعته؛ ه          صعيد نتائج

                                                                                 إىل املسؤولني عن اإلجراءات اخلاصة وآليات حقوق اإلنسان األخرى يف جملس حقـوق                  يطلب  -  ٩  
                                                          اهتا وأن تدرج يف تقاريرها معلومات عن حقـوق الطفـل                                                               اإلنسان، أن تدمج مسألة حقوق الطفل يف تنفيذ والي        

       ً      ً             وحتليالً نوعياً هلذه احلقوق؛
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                                                                                     مجيع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان على إدماج مسألة حقوق الطفـل يف أعماهلـا،                   يشجع  -   ١٠  
                                                           وبصفة خاصة يف مالحظاهتا اخلتامية ويف تعليقاهتا العامة وتوصياهتا؛

                                  وعدم التمييز ضد األطفال، مبن                                تعزيز ومحاية حقوق الطفل،     -        ً ثالثاً
                                               فيهم األطفال الذين يعيشون يف أوضاع بالغة الصعوبة

             عدم التمييز

                                                                                          إىل مجيع الدول أن تكفل متتع األطفال حبقوقهم املدنية والثقافية واالقتصادية والـسياسية               يطلب  -   ١١
                                              واالجتماعية والثقافية دون متييز من أي نوع كان؛

                                                                       دد كبري من األطفال، وال سيما البنات، من املنتمني إىل أقليات قومية                      وجود ع           مع القلق       يالحظ  -   ١٢
                                                                                                    وإثنية ودينية ولغوية، ومن أطفال املهاجرين والالجئني والشعوب األصلية، بني ضحايا العنصرية والتمييز العنصري 
                                                                                                          وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ويؤكد ضرورة تضمني برامج التعليم وبـرامج مكافحـة هـذه                  

                                                                                                املمارسات تدابري خاصة تتفق مع مبدأ مصاحل الطفل الفضلى واحترام آرائه واحتياجاته احملددة حسب نوع اجلنس، 
                                                                                                      ويطلب إىل الدول تقدمي دعم خاص للخدمات املطلوبة هلؤالء األطفال وضمان حصوهلم على هذه اخلدمات على                

              قدم املساواة؛

                 التحرر من العنف

                                                                     النطاق والتأثري املهولني جلميع أشكال العنف ضد األطفال يف مجيـع                   إزاء                       وإذ يساوره قلق بالغ     -   ١٣
                                                                    املدارس، ونظم الرعاية والعدل، وأماكن العمل، واجملتمعات، حيـث                   على صعيد                      منازهلم وأسرهم، و    يف          املناطق، و 

   :                الدول على ما يلي

                ا وجدت، حلظـر                                                                                   اختاذ تدابري تشريعية وتدابري أخرى مناسبة وفعالة أو تعزيز التشريعات، حيثم             ) أ (
   ؛                                                        مجيع أشكال العنف ضد األطفال والقضاء عليها، يف ظل مجيع الظروف

                                                                                           اختاذ مجيع التدابري املالئمة، على وجه االستعجال، ملنع تعرض األطفال للتعذيب وغـريه مـن                  ) ب (
           مبا يف ذلـك                                                                                            ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ومنع تعرضهم جلميع أشكال العنف ومحايتهم منها،   

                                                                                                العنف البدين والنفسي واجلنسي، واالعتداء على األطفال واستغالهلم، والعنف املرتيل واإلمهال، وإساءة املعاملة من 
                                                                                                        جانب الشرطة وسلطات إنفاذ القانون واملوظفني واملسؤولني يف مراكز االحتجاز ومؤسسات الرعاية االجتماعية،            

                     تباع هنج منظم وشامل؛ إ                                        لوية للبعد اجلنساين وتناول األسباب عن طريق                                 مبا يف ذلك دور األيتام، مع إيالء األو

                                                                                    اختاذ تدابري مناسبة لتأكيد حق األطفال يف أن حتترم كرامتهم اإلنسانية وسالمتهم البدنية، وحلظر    ) ج (
     ها؛                                                                                          أي شكل من أشكال العنف العاطفي أو اجلسدي أو غريه من أشكال املعاملة املذلة أو املهينة والقضاء علي
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                                                                                     اختاذ تدابري لوضع حد الستخدام العقوبة البدنية يف املدارس، واختاذ تدابري عاجلة حلماية التالميذ    ) د (
                                                                                                   كان شكله أو األذى أو االعتداء، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي والتخويف وسوء املعاملة يف املدارس، وإنشاء                   ً   من العنف أياً  

                                                                 ة لسنهم، وإجراء حتقيقات شاملة وفورية يف مجيع أعمال العنف والتمييز؛           ُّ                         آليات للتظلُّم تتاح لألطفال وتكون مناسب

                                                                                               اختاذ تدابري من أجل تغيري املواقف اليت تتسم بالتساهل إزاء أي شكل من أشكال العنف ضـد                    ) ه (
             ات التقليدية                                                                    ، مبا فيها أشكال فرض االنضباط القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واملمارس      ً  عادياً                    ً األطفال أو تعتربه أمراً

                                  الضارة والعنف اجلنسي جبميع أشكاله؛

                                                                                         وضع حد إلفالت مرتكيب اجلرائم ضد األطفال من العقاب والتحقيق يف أعمال العنـف تلـك                   ) و (
                                                                                                       ومقاضاة مرتكبيها وإنزال العقوبات املناسبة هبم، مع التسليم بأن األشخاص املدانني بارتكاب جرائم عنف ضـد        

           ضـمانات      اختاذ                                مكنوا من العمل مع األطفال إال بعد  ت              ، ال ينبغي أن ي              ً اء عليهم جنسياً                         األطفال، مبا يف ذلك االعتد   
               على األطفال؛                                  ً وطنية مناسبة حتدد أهنم ال يشكلون خطراً

               وأن يعني يف       ١٤١ /  ٦٢                               بشأن قرار اجلمعية العامة           ً   عاجالً                             ً        إىل األمني العام أن يتخذ إجراءً          يطلب  -   ١٤
                                                        بالعنف ضد األطفال، وأن يقدم تقريره بشأن التقدم احملرز إىل       ً  معنياً     ً  خاصاً                             ً    أعلى مستوى ممكن وبدون تأخري ممثالً   
                                 جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثامنة؛

                                      اهلوية والعالقات األسرية وتسجيل املواليد

                                                                               مجيع الدول األطراف على تكثيف جهودها من أجل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية حقوق   حيث  -   ١٥
                                                                                              هوية الطفل، مبا يف ذلك جنسيته وامسه وعالقاته األسرية، على النحو الذي يقره القانون،                                   الطفل للمحافظة على  

                                                                                                وإتاحة تسجيل الطفل فور والدته، بصرف النظر عن وضعه، وكفالة أن تكون إجراءات التسجيل بسيطة وسريعة   
       احمللي؛                                                                        وفعالة وجمانية، والتوعية بأمهية تسجيل املواليد، على الصعيد الوطين واإلقليمي و

                                                                                               الدول إىل اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع ومكافحة حاالت التبين غري القانوين ومجيـع حـاالت                   يدعو  -  ١٦
                                                                                                      التبين اليت ال تراعي املصاحل الفضلى للطفل، عن طريق وضع ما يلزم من سياسات وتشريعات وسبل إشراف فعالة من أجل  

                                             بني البلدان، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى؛       وفيما                                ً محاية األطفال املشمولني بالتبين وطنياً

                                                                        الدول إىل تناول حاالت االختطاف الدويل لألطفال، مع مراعاة أن االعتبار األساسي ًً     أيضا      يدعو  -   ١٧
                                                                           ً                                    هو مصلحة الطفل الفضلى، ويشجع الدول على التعاون املتعدد األطراف والثنائي ضماناً جلملة أمور منها عودة                

                                                                                               أقام فيه مباشرة قبل النقل أو االحتجاز، وعلى إيالء اهتمام خاص يف هذا الصدد حلـاالت                                       الطفل إىل البلد الذي   
                                                                 االختطاف الدويل لألطفال على يد أحد أبويهم أو على أيدي أقارب آخرين؛

                                                                                          الدول أن تضمن للطفل الذي يقيم والداه يف دولتني خمتلفتني، بقدر ما يتفق ذلك مع                     إىل     يطلب  -   ١٨
                                                                                              احلق يف أن حيتفظ بعالقات شخصية واتصال مباشر على حنو منتظم مع والديه كليهما، ما مل                                    التزامات كل دولة،  

                                                                                                     تكن هناك ظروف استثنائية مانعة، عن طريق توفري سبل قابلة لإلنفاذ لدخول وزيارة كلتا الدولتني، واحترام مبدأ 
                                                        حتمل كال الوالدين مسؤولية مشتركة عن تربية أطفاهلما ومنوهم؛
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              ، وأمهية تعزيز    ١٤١ /  ٦٢            من قرارها   ١٦                                               استنتاجات اجلمعية العامة الواردة يف الفقرة         أكيد       يعيد ت   -   ١٩
                                      ع الدول على اعتماد وإنفاذ قوانني حلماية  ج                                                               الرعاية األبوية املالئمة واحلفاظ على األسرة، حيثما أمكن ذلك، ويش    

                                  مج من أجل ذلك؛ وحيثما يلزم تقدمي                                                                              األطفال الذين ليس هلم آباء أو من يرعاهم، وحتسني تنفيذ السياسات والربا           
                                                                 للمصاحل الفضلى للطفل، وأن جيري بالتشاور الكامل مع الطفل                                                       ً        رعاية بديلة، ينبغي أن يكون اختاذ القرار مراعياً       

                                                                                                                ومع أوصيائه القانونيني؛ ويشجع يف هذا السياق على املضي قدما مبشروع مبادئ األمم املتحدة التوجيهية املتعلقة               
                            من االهتمام هبـذه املبـادئ                                                               ً      الئم للرعاية البديلة لألطفال وشروطها؛ وينبغي أن يويل اجمللس مزيداً                  باالستخدام امل 

                            التوجيهية يف دورته الثامنة؛

                  القضاء على الفقر

                                                                                             إىل الدول واجملتمع الدويل التعاون والتعاضد واملشاركة يف اجلهود العامليـة الراميـة إىل                   يطلب  -   ٢٠
                                                                              لعاملي واإلقليمي والقطري، وتكثيف اجلهود من أجل حتقيق مجيع األهداف اإلمنائية                                         استئصال الفقر على الصعيد ا    

                                 يف إطارها الزمين، ويؤكـد مـن          ، )١٣ (                                يف إعالن األمم املتحدة لأللفية                                                 واألهداف املتعلقة بالقضاء على الفقر احملددة     
          ل الفقر؛                                                                      جديد أن االستثمار يف األطفال وإعمال حقوقهم من أجنع الوسائل الكفيلة باستئصا

                                        احلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه

   :                  مجيع الدول ما يلي       يطلب إىل  -   ٢١  

                                                                                                    اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان حق متتع الطفل بأعلى مستويات للصحة اجلسدية والعقليـة ميكـن                   ) أ (  
                                هذه النظم واخلدمات دون متييز،                                                                                           بلوغها، وإقامة نظم صحية وخدمات اجتماعية مستدامة، وضمان إمكانية االستفادة من            

                                                                                                                 وإيالء اهتمام خاص لتوافر مستوى كاف من الغذاء والتغذية من أجل الوقاية من األمراض وسـوء التغذيـة، وإمكانيـة          
                                                                                                                الوصول إىل املياه الصاحلة للشرب وخدمات الصرف الصحي، والرعاية الصحية قبل الوالدة وبعـدها، واالحتياجـات                

                                                               ة اإلجنابية واجلنسية، واألخطار النامجة عن تعاطي املخدرات وعن العنف؛                     اخلاصة للمراهقني، والصح

                                                                                                   التصدي، على سبيل األولوية، ألوجه الضعف اليت يعاين منها األطفال املتأثرون بفريوس نقص املناعـة                 ) ب (  
             وضع سياسات                                                                                                 البشرية واملصابون به، عن طريق دعم وتأهيل هؤالء األطفال وأسرهم ومقدمي الرعاية، من خالل تشجيع         

                    ، وتعزيـز محايـة      )     اإليدز (                             متالزمة نقص املناعة املكتسب      /                                                            وبرامج موجهة لوقاية الطفل من فريوس نقص املناعة البشرية        
                                                          اإليدز واملتأثرين به، وإشراك األطفال ومقدمي الرعاية إلـيهم،   /                                                       األطفال الذين يتيتمون بسبب فريوس نقص املناعة البشرية      

                                                                                      االستفادة من وقاية فعالة ومقدور عليها ومن الرعاية والعالج، مبا يف ذلك عـن طريـق                                     وكذلك القطاع اخلاص، لكفالة   
                    الرعايـة الـصحية           إتاحة                                                                                         تقدمي املعلومات الصحيحة، وإتاحة الوصول إىل خدمات الفحص الطوعي واملراعي للسرية، و           

                                   ريق تكثيف اجلهود الرامية إىل استحداث                                                 ىل املنتجات الصيدلية والتكنولوجيات الطبية، عن ط    إ       لوصول                      اإلجنابية والتوعية، وا  
                                                          الفريوس من األم إىل الطفل، وعن طريق إنـشاء نظـم                                                                     عالجات جديدة لألطفال وإيالء األولوية للوقاية من انتقال       

                                                       للضمان االجتماعي، عند االقتضاء، حلمايتهم ودعم تلك النظم؛
                                                      

  .٥٥/٢انظر قرار اجلمعية   )١٣(
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               احلق يف التعليم

   :                     مجيع الدول إىل ما يلي    يدعو  -   ٢٢  

                                                                                          ف باحلق يف التعليم على أساس تكافؤ الفرص وعدم التمييز وذلك جبعل التعليم االبتدائي                    االعترا   ) أ (  
     ً       ً         ً                                                                                         متاحاً وجمانياً وإلزامياً جلميع األطفال، عن طريق ضمان أن تتاح جلميع األطفال، وال سيما الفتيات واألطفـال                 

                             ، واألطفال املنتمون إىل أقليات،                                                                   الذي هم يف حاجة إىل محاية خاصة، واألطفال املعوقون، وأطفال الشعوب األصلية
                                                                                                 واألطفال من أصول إثنية خمتلفة، واألطفال املشردون داخليا، وأطفال الالجئني، واألطفال الذين يعيشون يف مناطق 

                                      اإليدز واألطفال املصابون به، إمكانية      /                                                                        وبلدان متأثرة بالصراع، واألطفال املتأثرون بفريوس نقص املناعة البشرية        
                                                     ً                                  ليم من نوعية جيدة، إضافة إىل جعل التعليم الثانوي متاحاً بوجه عام ويف متناول اجلميع، وخاصة             احلصول على تع

                                                                                                                عن طريق األخذ التدرجيي بالتعليم اجملاين، على أن يوضع يف االعتبار أن التدابري اخلاصة بضمان املساواة يف فرص                  
                         الفرص ومكافحة اإلقصاء؛                                                       الوصول، مبا يف ذلك اإلجراءات التصحيحية، تساهم يف حتقيق تكافؤ

                                                                                           وضع وتنفيذ برامج لتقدمي اخلدمات االجتماعية والدعم إىل املراهقات من احلوامل واألمهـات،               ) ب (  
                                           وخاصة لتمكينهن من مواصلة تعليمهن وإكماله؛

ّ                             ضمان استفادة األطفال، منذ سن مبكرة، من برامج ومواد وأنشطة تعليمية تنّمي احترام حقوق                ) ج (                                                                      
         ً                                                                        كس متاماً قيم السالم ونبذ العنف ضد أنفسهم وضد اآلخرين والتسامح واملساواة بني اجلنسني؛           اإلنسان وتع

                                                                                             العمل على متكني األطفال، مبن فيهم املراهقون، من ممارسة حقهم يف التعبري عن آرائهم حبرية،                  ) د (  
                          ً   ّ                مع مراعاة آراء الطفل وفقاً لسّنه ودرجة نضجه؛

        الطفلة

                                                                                    إىل مجيع الدول اختاذ كل ما يلزم من تدابري، مبا يف ذلك إجراء اإلصالحات القانونية عند           يطلب  -   ٢٣  
   :               االقتضاء، من أجل

                                                     ً     ً         ً                        ضمان متتع البنات جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية متتعاً كامالً ومتـساوياً، واختـاذ                 ) أ (  
                                      السياسات على أساس حقوق الطفل، مع                                                                         إجراءات فعالة ضد انتهاكات هذه احلقوق واحلريات، ووضع الربامج و         

                                   وضع احلالة اخلاصة للبنات يف االعتبار؛

                                                                                                 القضاء على مجيع أشكال التمييز والعنف ضد البنات، مبا يف ذلك وأد البنات واختيـار نـوع                    ) ب (  
  ه                                                                                                             اجلنس قبل الوالدة، واالغتصاب، واالعتداء اجلنسي، واملمارسات التقليدية أو العرفية الضارة، ومنـها تـشوي              

                                                                                                                األعضاء التناسلية لإلناث، وتفضيل األبناء، والتزويج دون موافقة الشخصني املعتزم تزوجيهما موافقة حرة وتامة،              
                                                                                                               والتزويج يف سن مبكرة، والزواج القسري، والتعقيم القسري، عن طريق أمور منها معاجلة األسباب اجلذرية هلذه                

                                                         عند االقتضاء، بوضع خطط أو بـرامج أو اسـتراتيجيات                                                               املمارسات، وذلك بسن التشريعات وإنفاذها والقيام،       
                                                   وطنية شاملة ومتعددة التخصصات ومنسقة حلماية الفتيات؛
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                األطفال املعوقون

                                                ً          يتمتعوا  جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية متتعـاً            أن                                 بأن األطفال املعوقني ينبغي       م   ِّ يسلِّ  -   ٢٤  
                 يف اتفاقية حقوق                                    ما تعهدت به الدول األطراف                      وإذ يشري إىل                                               وعلى قدم املساواة مع غريهم من األطفال،           ً كامالً
        اهلدف؛ ا ذ هب       تتعلق           التزامات     من     الطفل

   :                     مجيع الدول إىل ما يلي    يدعو  -   ٢٥  

                                                                                        ً              اختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة متتع األطفال املعوقني جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية متتعاً                ) أ (  
                                                                                          يف اجملالني العام واخلاص كليهما، مبا يشمل إعمال منظور حلقوق الطفل يدرج األطفال املعاقني                                 وعلى قدم املساواة،       ً كامالً

                                                                                                                     يف السياسات والربامج املوجهة لألطفال، على أن توضع يف االعتبار احلالة اخلاصة لألطفال املعـوقني الـذين ميكـن أن                    
                                            عوقات واألطفال املعوقون الذين يعيشون يف الفقر؛                                                         يتعرضوا ألشكال متعددة وخطرية من التمييز، مبن فيهم الفتيات امل

                                                                                           ضمان كرامة األطفال املعوقني، وتعزيز اعتمادهم على أنفسهم، وتيسري مـشاركتهم الكاملـة                ) ب (  
                                                                                                            والنشطة وإدماجهم يف اجملتمع، مبا يشمل كفالة الوصول إىل التعليم والصحة يف ظروف جيدة وشـاملة، وسـن                  

                                                       املعوقني من مجيع أشكال التمييز واالستغالل والعنف واإلساءة؛                         وإنفاذ تشريعات حتمي األطفال

                                                                                   النظر على سبيل األولوية يف التصديق على اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة وبرتوكوهلا االختياري؛   ) ج (  

                 األطفال املهاجرون

     عـن                                                                    ً               إىل مجيع الدول أن تكفل لألطفال املهاجرين التمتع جبميع حقوق اإلنسان، فضالً                  يطلب  -   ٢٦  
                                                         ّ                                                        إمكانية تلقي الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية والتعليم اجلّيد؛ وينبغي للدول أن تكفل لألطفال املهاجرين،              
ُ                                                                       وخباصة األطفال الذين ال ُمرافق هلم، وال سيما ضحايا العنف واالستغالل، احلصول على محاية ومساعدة خاصتني،                       

   ؛  ١٠   و ٩  ن  ا  دت     املا        تنص عليه                            التفاقية حقوق الطفل، حسبما     ً وفقاً

                    أو يعيشون يف الشارع /                     األطفال الذين يعملون و

                أو يعيـشون يف     /                                                                        إىل مجيع الدول أن متنع انتهاكات حقوق األطفال الـذين يعملـون و                 يطلب  -   ٢٧  
                                                                             ً                           الشارع، مبا يف ذلك التمييز، واالحتجاز التعسفي، واإلعدام خارج نطاق القضاء أو تعسفاً أو بإجراءات موجزة،       

                                                                                           أنواع العنف واالستغالل، وإحالة مرتكيب هذه االنتهاكات إىل القـضاء، واعتمـاد وتنفيـذ                               والتعذيب، ومجيع   
                                                ً       ً                                                       سياسات حلماية هؤالء األطفال وإعادة تأهيلهم اجتماعياً ونفسياً وإعادة إدماجهم، وأن تعتمـد اسـتراتيجيات               

         الشارع؛            أو يعيشون يف  /                                                            اقتصادية واجتماعية وتربوية ملعاجلة مشاكل األطفال الذين يعملون و

  ًً                                      األطفال الالجئون واألطفال املشردون داخليا

                                                                                      إىل مجيع الدول أن حتمي األطفال الالجئني واألطفال طاليب اللجوء واألطفال املـشردين                  يطلب  -   ٢٨  
      ً                                                                                                     داخلياً، وال سيما األطفال الذين ال مرافق هلم، ممن يتعرضون بشكل خاص ملخاطر هلا صلة بالـصراع املـسلح،                
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                                                            ً     ً                صراع املسلح، كالتجنيد والعنف واالستغالل اجلنسيني، وأن تويل اهتماماً خاصاً لربامج إعادهتم                وحباالت ما بعد ال
ا، وأن تويل األولوية لَتعقُّب األسر وملّ مشلها،                     ً                                                  ّ                     َ   ُّ         ّ                         طوعاً إىل أوطاهنم، وحيثما أمكن، إلدماجهم وإعادة توطينهم حملّي

                                ملنظمات الدولية اليت تعىن بالالجئني؛                                                       وأن تتعاون، عند االقتضاء، مع املنظمات اإلنسانية الدولية وا

                                                               األطفال املدعى أهنم خرقوا قانون العقوبات أو املعترف بأهنم قد خرقوه

  :                                                                      مجيع الدول، وال سيما الدول اليت مل تلغ فيها عقوبة اإلعدام، أن تقوم مبا يلي       يطلب إىل  -   ٢٩  

                                    ؤبد دون إمكانية اإلفراج ملن تكون                                  عقوبة اإلعدام والسجن امل        يلغي                                 إصدار قانون يف أقرب وقت ممكن          ) أ (  
                         سنة وقت ارتكاب اجلرمية؛  ١٨               أعمارهم أقل من 

                                                                                       التقيد مبا تعهدت به من التزامات مبوجب األحكام ذات الصلة من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، مبا   ) ب (  
   ؛ )١٤ (                                                                 فيها اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

                           عليهم باإلعدام وضمانات                                                              ً          اعاة الضمانات اليت تكفل محاية حقوق األشخاص الذين يواجهون حكماً           مر   ) ج (  
                                                  األمم املتحدة اليت اعتمدها اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛

                                                                                      مجيع الدول أن حتمي األطفال احملرومني من احلرية من التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة                ً أيضاً      يدعو  -  ٣٠  
                                                                                               الإنسانية أو املهينة، وأن تضمن حصوهلم يف حالة القبض عليهم أو احتجازهم أو سجنهم علـى                 ل        ة أو ا                     أو العقوبة القاسي  

                                                                                                                       املساعدة القانونية الكافية، وحقهم يف البقاء على اتصال بأسرهم عن طريق املراسـالت والزيـارات، إال يف الظـروف                   
               من الرعاية    ه            أو حرمان                      ، أو تعريضه لذلك،            بة بدنية                                                                      االستثنائية، وعدم احلكم على أي طفل حمتجز بالعمل القسري أو بعقو          

                                                                               الصحية والنظافة واملرافق الصحية البيئية والتربية والتعليم األساسي والتدريب املهين؛

                                                          املدعى أهنم خرقوا قانون العقوبات أو املعترف بأهنم قد خرقوه      األطفال

َ                                  بوين وَسجنهما على األطفال، وأن حتـرص                                                             إىل مجيع الدول أن تويل االهتمام لتأثري احتجاز األ             يطلب  -  ٣١         
   :                    بصفة خاصة على ما يلي

َ                                                                       إيالء األولوية للتدابري اليت ال تستلزم الَسجن عند إصدار حكم أو اختاذ قرار بشأن التـدابري الـسابقة                     ) أ (                                       
                                                                                للمحاكمة فيما يتعلق مبعيل وحيد أو رئيسي لطفل، رهنا باحلاجة إىل محاية اجلمهور والطفل؛

َ                  وتشجيع ممارسات جيدة فيما يتصل باحتياجات الرضع واألطفال املتأثرين باحتجـاز وَسـجن                   حتديد     ) ب (                                                                          
                                                            األبوين وفيما يتصل بنموهم البدين والعاطفي واالجتماعي والنفسي؛

 

                                                      

  .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر قرار اجلمعية العامة  )١٤(
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            عمل األطفال

                                           وبفعالية على عمل األطفال الذي قد يكون       ً  ً                                                         إىل مجيع الدول أن تترجم التزامها بالقضاء تدرجييا           طلب ي  -  ٣٢  
                                                                                   بصحتهم أو منوهم البدين أو العقلي أو الروحي أو األخالقي أو االجتمـاعي إىل                          ً     له أو ضاراً   ًً                           على تعليمهم أو عائقا        ً خطراً

                                                                                      على أسوأ أشكال عمل األطفال، وأن تشجع التعليم بوصفه استراتيجية رئيـسية يف                                           ً     إجراءات ملموسة، وأن تقضي فوراً    
                                                                         والتلمذة الصناعية وإدماج األطفال العاملني يف نظام التعليم الرمسي،                                                            هذا الصدد، بطرق منها وضع برامج للتدريب املهين       

                                                                                                                        وأن تبحث وتضع، عند اللزوم وبالتعاون مع اجملتمع الدويل، سياسات اقتصادية تعاجل العوامل اليت تسهم يف ظهور هـذه                   
                      األشكال من عمل األطفال؛

                                              لدولية املتعلقة باحلد األدىن لـسن االلتحـاق                                                                  مجيع الدول اليت مل توقع بعد اتفاقية منظمة العمل ا           ث حي  -  ٣٣  
                                                                                 واتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختـاذ              )    ١٣٨               االتفاقية رقم      (    ١٩٧٣              بالعمل لعام   

     يف                                                         أو مل تصدق عليهما أو مل تنضم إليهما على أن تنظر            )    ١٨٢               االتفاقية رقم      (    ١٩٩٩                                     إجراءات فورية للقضاء عليها لعام      
              القيام بذلك؛

  منع واستئصال بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة-      ً رابعا  

   :                  مجيع الدول ما يلي       يطلب إىل  -   ٣٤  

                                                                                          أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة للقضاء على مجيع أشكال االستغالل اجلنسي لألطفال واالعتداء               ) أ (  
   ً                                                                   لياً، مبا يف ذلك داخل األسرة أو ألغراض جتارية، واستغالل األطفال يف                                                     اجلنسي عليهم وجترميها واملعاقبة عليها فع     
                                                            والسياحة لغرض ممارسة اجلنس مع األطفال، وبيع األطفال وأعضائهم،  ،                                      املواد اخلليعة ويف البغاء، واالجتار باألطفال
            االستغالل؛                                   تخذ تدابري فعالة ضد جترمي األطفال ضحايا    أن ت                                   واستخدام شبكة اإلنترنت هلذه األغراض، و

                                                                                  أن تتخذ تدابري فعالة لضمان حماكمة اجملرمني، مبا يف ذلك عن طريق املساعدة الدولية فيما يتصل   ) ب (  
   ؛                                                 بالتحقيقات أو اإلجراءات اجلنائية أو إجراءات التسليم

ُ                                            أن تزيد التعاون على مجيع الُصعد ملنع إنشاء شبكات االجتار باألطفال وتفكيكها؛  ) ج (                               

                                                                            بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه                 أن تنضم إىل    ) د (  
   ؛ )١٥ (                                                        املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

                                                                                      بفعالية، احتياجات ضحايا االجتار باألطفال وبيع األطفال واستغالهلم يف البغـاء ويف                   تتناول    أن    ) ه (  
                                       ً       ً                                                 ، مبا يف ذلك سالمتهم ومحايتهم وشفاؤهم جسدياً ونفسياً وإعادة إدماجهم يف أسرهم ويف اجملتمـع                             املواد اخلليعة 

        ً     ً                                إدماجاً كامالً، مع مراعاة مصاحل الطفل الفضلى؛

                                                      

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٥(
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                                                                                         أن تكافح وجود سوق تشجع مثل هذه املمارسات اإلجرامية إزاء األطفال، وتتصدى للعوامل               ) و (  
                                           نفاذية تستهدف الزبائن أو األفراد الذين       إ                                    ك من خالل اعتماد تدابري وقائية و                                           املؤدية إىل هذه املمارسات، مبا يف ذل      

                 ضمان توعيـة             إضافة إىل                     ً                      ً                           ً     ً                يستغلون األطفال جنسياً أو يعتدون عليهم جنسياً، وتطبيق هذه التدابري تطبيقاً فعاالً،             
                    اجلمهور هبذه املشكلة؛

                                   الهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة، وذلك                                                      أن تتخذ التدابري الالزمة للقضاء على بيع األطفال واستغ     ) ز (  
   ؛                                             تباع هنج مشويل والتصدي جلميع العوامل املسامهة يف ذلك إ ب

                                                                                              باملبادئ التوجيهية والتوصيات الشاملة الواردة يف تقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة بيـع                  يرحب  -   ٣٥  
             واملتعلـق    )١٦ (      ٢٠٠٨                           حقوق اإلنسان يف عـام                                                                      األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة، املقدم إىل جملس         

                                                                                             بوضع وإدارة برامج للتأهيل واملساعدة موجهة لألطفال من ضحايا االستغالل التجاري اجلنسي واالجتار، ويشجع 
                                                                                                بقوة الدول على أن تضع تلك املبادئ والتوصيات يف االعتبار هبدف تقدمي املساعدة إىل األطفال الضحايا ومحايتهم 

                                                                                    حنو ناجح ضمن أسرهم ويف اجملتمع، مع مراعاة أمهية وجود برامج منفصلة تليب احتياجاهتم اخلاصة؛            وتأهيلهم على

   محاية األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة-      ًً خامسا   
  ث  حي                                                                       أي جتنيد واستخدام لألطفال يف الصراعات املسلحة مبا يتناىف مع القانون الدويل و    بقوة     دين ي  -   ٣٦  

                                                                                     املسلح على وضع حد هلذه املمارسة وجلميع االعتداءات األخرى املرتكبة ضد األطفال، مبا                                 مجيع أطراف الصراع    
                                                                                                يف ذلك القتل أو التشويه، واالغتصاب أو العنف اجلنسي على حنو آخر، واالختطاف، واحلرمان مـن املـساعدة      

                                                                         اإلنسانية، واهلجمات على املدارس واملستشفيات، والتشريد القسري لألطفال وأسرهم؛

                                                                                  ما للجمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي وجلنة حقوق اإلنسان مـن دور                        يعيد تأكيد   -   ٣٧  
                               ً     ن بالصراعات املسلحة، وحييط علماً     و                                                                        أساسي يف تعزيز ومحاية حقوق ورفاهية األطفال، مبن فيهم األطفال املتأثر          
      يوليه  /      متوز   ٢٦       املؤرخ    )     ٢٠٠٥ (   ٦١٢ ١                                                                     بقرارات جملس األمن بشأن األطفال والصراعات املسلحة، وخباصة القرار          

                                                                                 د جملس األمن بإيالء اهتمام خاص حلماية األطفال يف الصراعات املسلحة ورفاهيتهم وحقوقهم لدى       ُّ ، وتعهُّ    ٢٠٠٥
                                                                                                          اختاذ إجراءات هتدف إىل احلفاظ على السلم واألمن، مبا يف ذلك تضمني الواليات املسندة إىل عمليـات حفـظ                   

              ً                                                       األطفال، فضالً عن إشراك مستشارين يف شؤون محاية األطفال يف هذه العمليات؛            ً              السالم أحكاماً تنص على محاية

    ٢٦         املـؤرخ     )     ٢٠٠٥ (    ١٦١٢                                                                مع التقدير باخلطوات املتخذة فيما يتعلق بقرار جملس األمن               ً علماً     حييط  -  ٣٨  
                          وإتاحة معلومات يف حينها                                                                                     وجبهود األمني العام الرامية إىل تنفيذ آلية الرصد واإلبالغ، مبا يف ذلك مجع                   ٢٠٠٥       يوليه   /   متوز

                                                                                                                     تتسم باملوضوعية والدقة واملوثوقية بشأن األطفال والصراعات املسلحة وفقا للقرار، مبشاركة احلكومات الوطنية واجلهات              
      العمل    ً      فضالً عن                                                                                                              الفاعلة ذات الصلة يف األمم املتحدة ويف اجملتمع املدين وبالتعاون معها، مبا يف ذلك على الصعيد القطري،                  

                                                                  قوم به مستشارو األمم املتحدة يف جمال محاية األطفال يف عمليات حفظ السالم؛      الذي ي

                                                      

)١٦(  A/HRC/7/8.  
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                              مما أفضى إىل وضع مبـادئ        )١٧ (                                                  باستكمال مبادئ كيب تاون بشأن اجلنود األطفال        ً اً        حييط علم   -   ٣٩  
              ويشجع الدول  ، )١٨ ( )           مبادئ باريس (                                                               ومبادئ توجيهية بشأن األطفال املرتبطني بقوات مسلحة أو جبماعات مسلحة 

                                                                                                            األعضاء على النظر يف استخدام هذه املبادئ التوجيهية لتسترشد هبا يف ما تقوم به من عمل حلماية األطفال مـن             
                                                                                                             آثار الصراعات املسلحة، ويطلب إىل كيانات منظومة األمم املتحدة ذات الصلة، كل يف نطاق واليتـه، تقـدمي                  

                                     املساعدة إىل الدول األعضاء يف هذا اجملال؛

   )١٩ (                                         لألمني العام املعنية باألطفال والصراع املسلح                                   باجلزء الثاين من تقرير املمثلة اخلاصة        ً حييط علماً  -   ٤٠  
                             أثـر الـصراع املـسلح علـى      "          املعنونة     ١٩٩٦                                                       عن االستعراض االستراتيجي لدراسة السيدة غراسا ماشيل لعام  

                            ملسلحة على الصعيدين الوطين                                                                    والتطورات واإلجنازات اهلامة يف جمال محاية األطفال يف الصراعات ا            ، )٢٠ ( "      األطفال
                                                                                                  والدويل، ويطلب إىل الدول األعضاء واملراقبني دراسة التوصيات الواردة يف التقرير بتمعن ويدعو كيانات منظومة 
                                                                                                               األمم املتحدة املعنية وكذلك اجملتمع املدين، حسب االقتضاء، إىل القيام بذلك، ويقر بضرورة إجراء مناقشة بشأن                

                                               بالكامل وجهات نظر الدول األعضاء يف هذا الصدد؛ ى                        ويؤكد احلاجة إىل أن تراع                  املسائل املثارة فيه،

                            ً     ً                                                         إىل مجيع الدول أن تويل اهتماماً خاصاً حلماية الفتيات املتـأثرات بالـصراع املـسلح                    يطلب  -   ٤١  
                   ولرفاههن وحقوقهن؛

    :                     مجيع الدول إىل ما يلي    يدعو  -   ٤٢  

                                             الختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال                                     أن تقوم، لدى التصديق على الربوتوكول ا   ) أ (  
   ٣                                                                                                  يف النـزاعات املسلحة، برفع السن الدنيا للتجنيد الطوعي يف قواهتا املسلحة الوطنية من السن احملددة يف الفقرة 

    اية                                                                                                 من االتفاقية، مع مراعاة أن األشخاص دون سن الثامنة عشرة هلم احلق، مبوجب االتفاقية، يف مح                 ٣٨           من املادة   
                 ً        ً    التجنيد إكراهاً أو قسراً؛   جيري                               خاصة، وأن تعتمد ضمانات تكفل أال 

                                                          ِ َ                             أن تتخذ مجيع التدابري الفعالة ملنع جتنيد األطفال واستخدامهم من ِقَبل مجاعات مسلحة، من غري         ) ب (  
                  جترميها، وأن تتخذ                                                                                                       القوات املسلحة التابعة للدولة، مبا يف ذلك اختاذ التدابري القانونية الالزمة حلظر هذه املمارسة و              

                                                             التدابري الرامية إىل منع إعادة التجنيد، وخاصة من خالل التثقيف؛

                                                                                                  أن تتخذ كافة التدابري املمكنة، وال سيما التدابري التعليمية لضمان تسريح األطفال اجملنـدين يف                  ) ج (  
ّ                                  الصراعات املسلحة وجتريدهم من السالح بصورة فّعالة ولتنفيذ تدابري فعالة إلعادة تأ                    ً       ً   هيلهم وشفائهم بدنياً ونفسياً                                         

                                                               وإعادة دجمهم يف اجملتمع، مع مراعاة حقوق الفتيات واحتياجاهتن اخلاصة؛

                                                      

  .E/CN.4/1998/NGO/2لوثيقة انظر ا  )١٧(
  .www.unicef.org: متاح على املوقع الشبكي  )١٨(
)١٩( A/62/228.  
)٢٠( A/51/306و Add.1.  



A/HRC/7/L.34 
Page 14 

 

                                                موظفيها العسكريني واملدنيني املسؤولني عن حفظ           ضلوع                                          أن تتخذ التدابري الوقائية الفعالة ضد          ) د (  
   ؛                                                 الستغالل واإليذاء اجلنسيني وأن تقوم مبساءلتهم عن أفعاهلم   يف ا      السالم 

    :    يطلب  -  ٣ ٤  

                                                                             ً  مجيع الدول وسائر األطراف يف الصراعات املسلحة أن حتترم القانون اإلنساين الدويل احتراماً    إىل   ) أ (  
    ١٢                                               ً     ً                                                 طلب يف هذا الصدد إىل الدول األطراف أن حتترم احتراماً تاماً أحكام اتفاقيات جنيـف املربمـة يف                    ي    ً     تاماً، و 

   ؛ )٢٢ (    ١٩٧٧      يونيه  /        حزيران ٨               لحقني هبا املؤرخني                         والربوتوكولني اإلضافيني امل ، )٢١ (    ١٩٤٩      أغسطس  /  آب

                                                                                            اجلماعات املسلحة، من غري القوات املسلحة التابعة للدولة، أن متتنع عن جتنيد أو استخدام                  إىل    ) ب (  
                                                               األشخاص دون سن الثامنة عشرة يف األعمال احلربية، مهما كانت الظروف؛

                                          ات الصلة واملنظمات اإلقليمية املعنية أن تدمج                                       مجيع الدول وهيئات األمم املتحدة ووكاالهتا ذ   إىل   ) ج (  
                                                                                                            حقوق الطفل يف مجيع أنشطتها يف حاالت الصراع وما بعد الصراع، وأن تضمن تدريب موظفيها والعاملني فيها                 
      ً      ً                                                                                                 تدريباً كافياً على محاية األطفال، مبا يف ذلك عن طريق وضع ونشر مدونات لقواعد السلوك تتـصدى ملـسألة                   

                       موظفيهـا العـسكريني       ضلوع                  ً                                              العتداء عليهم جنسياً، وأن تتخذ التدابري الوقائية الفعالة ضد                         استغالل األطفال وا  
                                                                    الستغالل والعنف اجلنسيني وأن تقوم مبساءلتهم عن أفعاهلم، وأن تيسر              يف ا                                   واملدنيني املسؤولني عن حفظ السالم      

                              هلم إلبداء آرائهم وإيالئهم                                                                                 مشاركة األطفال يف وضع استراتيجيات هبذا اخلصوص مع احلرص على إتاحة الفرص           
                    ً               االعتبار الالزم وفقاً لسنهم ونضجهم؛

                                                                                               مجيع الدول وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة أن تواصل دعم اجلهود الوطنية والدولية يف جمال                  ) د (  
       اإلدماج                                                                                                            إزالة األلغام وحظرها، مبا يف ذلك عن طريق تقدمي التربعات املالية، وتقدمي املساعدة إىل الضحايا وإعادة                 

                                                                                                      االجتماعي واالقتصادي، وبرامج التوعية باأللغام، وعمليات إزالة األلغام وإعادة التأهيل اليت تركز على األطفال؛

  املتابعة-       ًسابعا 

   :    يقرر  -   ٤٤  

                                                                                           أن يطلب إىل األمني العام أن يكفل توفري القدر املناسب من املوظفني والتسهيالت من امليزانيـة              ) أ (  
ّ                                   حدة إلتاحة األداء الفّعال والسريع ملهام جلنة حقوق الطفل، و                العادية لألمم املت                             لمقررين اخلاصني واملمثلني اخلاصني  ل                   

                                                                                        ملنظومة األمم املتحدة يف تنفيذ والياهتم، وأن يقوم، حسب االقتضاء، بدعوة الدول إىل تقدمي التربعات؛

  

                                                      

  .٩٧٣ إىل ٩٧٠، األرقام من ٧٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢١(
  .١٧٥١٣ و١٧٥١٢ ، الرقمان١١٢٥املرجع نفسه، اجمللد   )٢٢(
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       ً                         تقريراً عن حقـوق الطفـل،                                                                       أن يطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس يف دورته العاشرة              ) ب (  
        ً                                     مشفوعاً مبعلومات عن حالة اتفاقية حقوق الطفل؛

                                                                                                أن يطلب إىل املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة أن                   ) ج (  
                  ً                 يقدم إليه تقريراً حسب برنامج عمل؛

                وأن ينظر يف     ،                           الطفل وفق برنامج عمله                                 وأن يواصل النظر يف حقوق      ،                           أن يبقي املسألة قيد نظره       ) د (  
        واضـيع    امل                                                                                             إصدار قرار جامع بشأن حقوق الطفل على رأس كل أربع سنوات، وأن يركز على موضوع معني من             

   .                                                  قوق الطفل يتناوله على أساس سنوي خالل الفترة الفاصلة         املتعلقة حب

 -  -  -  -  -  


