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الدورة التاسعة والستون
البند  64من جدول األعمال

تعزيز حقوق الطفل ومحايتها
تقرير اللجنة الثالثة
املقرر :السيد إرفني نينا (ألبانيا)

أوال  -مقدمة
 - 1بنــاع علــص تواــية املرتــاجل عــررل اجلمعيــة العامــةجل ة جلســتها العامــة املعقــو ة ة
 19أيلول/سبتمرب 2014جل أن تدرج ة جدول أعمال ورهتا التاسعة والستني البند املعنون:
”تعزيز حقوق الطفل ومحايتها:
”(أ) تعزيز حقوق الطفل ومحايتها؛
”(ب) متابعة نتائج الدورة االستثنائية املعنية بالطفل“
وأن حتيله إىل اللجنة الثالثة.
 - 2وعد نظرل اللجنة الثالثة ة البند ة جلساهتا الثالثة عشـرة إىل الثامنـة عشـرة والسا سـة
والعشرين والسا سة والثالثني والرابعة واألربعني والثامنة واألربعني والتاسعة واألربعني واحلا يـة
واخلمسني والثانية واخلمسنيجل املعقو ة ة  15و  16و  17و  23و  30تشرين األول/أكتـوبر
وة  13و  19و  21و  24تشرين الثاين/نوفمرب  .2014وعقدل اللجنـة ة جلسـاهتا الرابعـة
عشرة إىل الثامنـة عشـرة مناعشـة عامـة بشـبن البنـدين الفـرعيني (أ) و (ب) .ويـر سـر ملناعشـة

)14-66518 (A

151214

**1466518

161214

A/69/484

اللجنــة للبنــدين ة ا املــر املــوجزة ةال ال ــلة ( A/C.3/69/SR.13-18و  26و  36و  44و
و  49و  51و .)52
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ولري تنظر اللجنة ة البندجل كان معروملا عليها الوثائق التالية:
(أ)

تقرير املمثلة اخلااة لألمني العام املعنية باألطفال والزناع املسلح ()A/69/212؛

(ب) تقريـــر األمـــني العـــام عـــن متابعـــة الـــدورة االســـتثنائية للجمعيـــة العامـــة املعنيـــة
بالطفل ()A/69/250؛
(ج)
()
()A/69/264؛

تقرير األمني العام عن حالة اتفاعية حقوق الطفل ()A/69/260؛
التقريــر الســنوم للمثلــة اخلااــة لألمــني العــام املعنيــة بــالعن ملــد األطفــال

(هـ) مــركرة مــن األمــني العــام ليــل ــا التقريــر املــوجز املقــدم مــن مفوملــية األمــم
املتحــدة حلقــوق اننســان عــن حلقــة النقــاا بشــبن منــف لارســة جواج األطفــال والــزواج املبرــر
والزواج بانكراه والقضاع علص هره املمارسة ()A/69/165؛
(و) مركرة من األمني العام ليل ا تقرير مفوملية األمـم املتحـدة حلقـوق اننسـان
بشبن منف لارسة جواج األطفال والزواج املبرر والزواج بانكراه والقضـاع علـص هـره املمارسـة
()A/69/166؛
(ج) مــركرة مــن األمــني العــام ليــل ــا تقريــر املقــررة اخلااــة املعنيــة ببيــف األطفــال
واستغالل األطفال ة البغاع وة املوا انباحية ()A/69/262؛
(ح) رسالتان متطابقتان مؤرختـان  18أيلول/سـبتمرب  2014موجهتـان إىل األمـني
العـام ورئــيل لــل األمـن مــن املمثــل الـدائم للجمهوريــة العربيــة السـورية لــد األمــم املتحــدة
(.)A/69/394-S/2014/684
 - 4واستمعت اللجنةجل ة جلستها الثالثة عشرةجل املعقو ة ة  15تشرين األول/أكتـوبرجل إىل
بيانال استهاللية أ ىل ا املدير التنفيرم ملنظمة األمم املتحدة للطفولـة؛ واملمثلـة اخلااـة لألمـني
العام املعنية باألطفال والزناع املسلح؛ واملمثلة اخلااة لألمني العام املعنية بـالعن ملـد األطفـالجل
الرين أجابوا علص ما وُجه إليهم من أسئلة وأبدم من تعليقال من عبل لثلـي اجلمهوريـة العربيـة
السـوريةجل وملــدي جل وسويسـراجل واملرســيزجل واجلزائـرجل والعــراقجل والسـو انجل واململرــة املتحــدة
لربيطانيا العظمص وأيرلندا الشـماليةجل والنـرويججل وتـونلجل والربتغـالجل وليتوانيـاجل ويهوريـة إيـران

2/60

14-66518

A/69/484

انســالميةجل وكوســتاريراجل وأملانيــاجل والواليــال املتحــدةجل والرــامرونجل وإســرائيل ومراعــا ولــة
فلسطني (انظر .)A/C.3/69/SR.13
 - 5وة اجللسة نفسها أ يل ببيانني استهالليني من عبل املقـررة اخلااـة املعنيـة ببيـف األطفـال
واستغالل األطفال ة البغاع وة املوا انباحية؛ ورئيل جلنة حقوق اننسانجل اللرين أجابا علـص
ما أثر من أسئلة وما أُبدم من تعليقال من عبل لثلي الرباجيلجل واملرسـيزجل واالحتـا األورو جل
والواليال املتحدة األمريريةجل والربتغالجل وكوستاريرا (انظر .)A/C.3/69/SR.13
 - 6وة جلستها الرابعة عشرةجل املعقـو ة ة  16تشـرين األول/أكتـوبرجل أ ىل لثـل مفوملـية
األمم املتحدة حلقوق اننسان ة نيويورك ببيان (انظر .)A/C.3/69/SR.14

ثانيا  -النظر ة املقترحال
أل

 -مشروعا القرارين  A/C.3/69/L.23و

Rev.1

 - 7وة اجللسة السا سة والعشرينجل املعقو ة ة  23تشرين األول/أكتوبرجل عام لثـل كنـداجل
نيابة عن األرجنتنيجل وإيطالياجل وبوركينا فاسوجل وبروجل وتركياجل وجامبياجل وكنداجل اململرة املتحـدة
لربيطانيا العظمص وأيرلنـدا الشـماليةجل وهولنـداجل بتقـدم مشـروع عـرار بعنـوان” :جواج األطفـال
الزواج املبرر والزواج بـانكراه“ ( .)A/C.3/69/L.23مث انضـمت الحقـا إسـرائيل وأملانيـا وبنمـا
واربيا وكرواتيا ولبنان والنرويج واليونان إىل مقدمي مشروع القرار.
 - 8وكــان معروملــا علــص اللجنــة ة جلســتها التاســعة واألربعــنيجل املعقــو ة ة  21تشــرين
الثــاين/نوفمربجل مشــروع عــرار مــنقح ()A/C.3/69/L.23/Rev.1جل تقــدم بــه مقــدمو مشــروع القــرار
 A/C.3/69/L.23وأرمينيــا وإســبانياجل وأســترالياجل وأنــدوراجل وأورووــوامجل وأوونــداجل وأوكرانيـــاجل
وأيرلنــداجل وأيســلنداجل وبــابوا وينيــا اجلديــدةجل وبــاراووامجل بــاالوجل الربتغــالجل البوســنة وا رســزجل
بوليفيــا ( ولــة  -متعــد ة القوميــال)جل وتركيــاجل وتوفــالوجل واجلبــل األســو جل ويهوريــة أفريقيــا
الوســطصجل واجلمهوريــة التشــيريةجل واجلمهوريــة الدومينيريــةجل ويهوريــة كوريــاجل ويهوريــة
مقـــدونيا اليوووســـالفية ســـابقاجل وجورجيـــاجل والـــدا،ركجل ورومانيـــاجل وســـامواجل وســـنغافورةجل
والسويدجل وسويسـراجل وسـراليونجل وشـيليجل ووانـاجل وورينـا اجل ووواتيمـاالجل ووينيـا االسـتوائيةجل
وفنلنــداجل وكــابو فــر مجل وكاجاخســتانجل وكمبو يــاجل والتفيــاجل وفــانواتوجل وفرنســاجل وفزنويــال
(يهورية  -البوليفارية)جل وليتوانيـاجل وليتتنشـتاينجل ومالطـةجل ومونـاكوجل والنمسـاجل ونيوجيلنـداجل
والواليال املتحدة األمريرية.
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 - 9وة اجللســة نفســهاجل عــام لثــل جامبيــا بتنقــيح الفقــرة  5مــن منطــوق مشــروع القــرار
باالستعاملــة عــن عبــارة ”حقــوق اننســان جلميــف النســاع والفتيــال“ بعبــارة ”حقــوق اننســان
جلميف النساع“جل وأعلن أن إثيوبياجل واألر نجل وإستونياجل وأفغانستانجل وألبانياجل وبلجيراجل وبلغارياجل
وبننجل وبورندمجل وبولنداجل وتايلندجل وتركمانستانجل وتوووجل واجلزائرجل وجزر سليمانجل ويهورية
تزنانيا املتحدةجل ويهورية مولدوفاجل وروانداجل وسان مارينوجل وسلوفاكياجل وسـلوفينياجل والسـنغالجل
وسيشلجل وال ومالجل ووينياجل والفلبنيجل وعربصجل وعرويزستانجل وكوبـاجل وكوسـتاريراجل وكينيـاجل
ولرســـمربوجل وليربيـــاجل ومدوشـــقرجل واملغـــربجل واملرســـيزجل وملـــدي جل ومنغوليـــاجل وهـــاي جل
وهندوراسجل وهنغارياجل واليابان عد انضمت إىل مقدمي مشـروع القـرار ب ـيغته املنقحـة شـفويا.
وانضمت الحقا إريترياجل وإكوا ورجل وتونلجل وسورينامجل ومـايلجل ونيرـاراووا إىل عائمـة مقـدمي
مشروع القرار.
 - 10وة اجللســة نفســها أيضــاجل اعتمــدل اللجنــة مشــروع القــرار A/C.3/69/L.23/Rev.1جل
ب يغته املنقحة شفويا (انظر الفقرة 29جل مشروع القرار األول).
 - 11وعبــل اعتمــا مشــروع القــرار أ ىل ببيــان كــل مــن لثلــي الرويــت ويهوريــة إيــران
انسالمية؛ وبعد اعت مـا مشـروع القـرار أ ىل ببيانـال كـل مـن لثلـي اململرـة املتحـدة لربيطانيـا
العظمــص وأيرلنــدا الشــمالية (وأيضــا باســم إســبانياجل وأســترالياجل وإســتونياجل وأملانيــاجل وأيرلنــداجل
وأيســـلنداجل وإيطاليـــاجل والربتغـــالجل وبلجيرـــاجل وبلغاريـــاجل والـــدا،ركجل وســـلوفاكياجل وســـلوفينياجل
والســـويدجل وسويســـراجل وفرنســـاجل وفنلنـــداجل وليتتنشـــتاينجل والنـــرويججل والنمســـاجل ونيوجيلنـــداجل
وهولنداجل واليونان)جل والسو ان واملراعا عن الررسي الرسويل (انظر .)A/C.3/69/SR.49

باع  -مشروعا القرارين  A/C.3/69/L.24و

Rev.1

 - 12ة اجللســـة السا ســـة والـــثالثنيجل املعقـــو ة ة  30تشـــرين األول/أكتـــوبرجل عـــام لثـــل
أورووــوامجل باســم األرجنــتنيجل وأرمينيــاجل وإســبانياجل وإســتونياجل وإكــوا ورجل وأملانيــاجل وأنتيغــوا
وبربــو اجل وأنــدوراجل وأورووــوامجل وأيرلنــداجل وإيطاليــاجل وبــاراووامجل والرباجيــلجل وبربــا وسجل
والربتغالجل وبلجيراجل وبلغارياجل وبليزجل وبنمـاجل وبوركينـا فاسـوجل والبوسـنة وا رسـزجل وبولنـداجل
وبوليفيا ( ولة  -املتعد ة القوميال)جل وبروجل وترينيـدا وتوبـاووجل وجامايرـاجل وجـزر البـهاماجل
واجلمهورية التشيريةجل واجلمهورية الدومينيريةجل وجورجياجل والدا،ركجل و ومينيرـاجل ورومانيـاجل
وســانت فنســنت وجــزر ورينــا ينجل وســانت كيــتل ونــيفلجل وســانت لوســياجل وســلوفاكياجل
وسلوفينياجل وسـورينامجل والسـويدجل وشـيليجل ووواتيمـاالجل وورينـا اجل وويانـاجل وفرنسـاجل وفزنويـال
(يهورية  -البوليفارية)جل وفنلنداجل وعربصجل وعرويزسـتانجل وكاجاخسـتانجل وكرواتيـاجل وكوبـاجل
وكوســتاريراجل وكولومبيــاجل والتفيــاجل ولبنــانجل ولرســمربوجل وليتوانيــاجل ومالطــةجل واملرســيزجل
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واململرـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــص وأيرلنـــدا الشـــماليةجل والنمســـاجل ونيرـــاراوواجل وهـــاي جل
وهنــدوراسجل وهنغاريــاجل وهولنــداجل واليونــان بتقــدم مشــروع عــرار بعنــوان ”حقــوق الطفــل“
()A/C.3/69/L.24جل مث انضمت الحقا سان مارينو واربيا إىل عائمة مقدمي مشروع القرار.
 - 13وة اجللسـة الثامنــة واألربعــنيجل املعقــو ة ة  19تشـرين الثــاين/نوفمربجل كــان معروملــا
علــص اللجنــة مشــروع عــرار مــنقح ()A/C.3/69/L.24/Rev.1جل تقــدم بــه مقــدمو مشــروع القــرار
 A/C.3/69/L.24وألبانيــاجل وأوكرانيــاجل وأيســلنداجل وبوركينــا فاســوجل وتركيــاجل وتيمــور  -ليشـ جل
واجلبــل األســو جل ويهوريــة مقــدونيا اليوووس ـالفية ســابقاجل ويهوريــة مولــدوفاجل وسويســراجل
وال ومالجل ومنغولياجل والنرويججل ونيوجيلندا .وفيما يلي ن ّه:
” إن اجلمعية العامةجل
”إذ تعيد تأكيد ييف عراراهتا السابقة بشـبن حقـوق الطفـل كاملـةجل واخرهـا
القــرار  147/68املــؤر  18كــانون األول /يســمرب 2013جل وإة تســلم علــص وجــه
اخل ــوص ببةيــة عرارهــا  25/44املــؤر  20تشــرين الثــاين/نوفمرب 1989جل الــرم
اعتمــدل جوجبــه اتفاعيــة حقــوق الطفــلجل وإة ترحــا باالحتفــال بالــركر اخلامســة
والعشرين العتما ها ة عام 2014جل
”وإذ تشددد علــص أن اتفاعيــة حقــوق الطفــل تشــرل املعيــار املســتند إليــه ة
تعزيز حقوق الطفل ومحايتهاجل وإة تبخر ة اعتبارهـا أةيـة الربوتوكـولني االختيـاريني
لالتفاعيــةجل وإة تــدعو إىل الت ــديق عليهمــا وعلــص ســائر ال ــروك املتعلقــة قــوق
اننسان عامليا وتنفيرها تنفيرا فعاالجل
”وإذ تشددر إىل العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســيةجل والعهــد
الدويل اخلاص باحلقوق االعت ا ية واالجتماعية والثقافيةجل واتفاعية حقـوق األشـتاص
ةوم انعاعــةجل واالتفاعيــة الدوليــة حلمايــة ييــف األشــتاص مــن االختفــاع القســرمجل
واالتفاعيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق ييــف العمــال املهــاجرين وأفــرا أســرهمجل واتفاعيــة
األمم املتحـدة ملرافحـة اجلر ـة املنظمـة عـرب الوطنيـةجل وبروتوكـول منـف وعمـف االجتـار
باألشتاصجل وخبااة النساع واألطفالجل واملعاعبـة عليـه املرمـل التفاعيـة األمـم املتحـدة
ملرافحــة اجلر ــة املنظمــة عــرب الوطنيــةجل واتفاعيــة القضــاع علــص ييــف أشــرال التمييــز
ملد املرأةجل
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”وإذ تؤكد من جديد أن املبا ئ العامة التفاعية حقـوق الطفـلجل الـ تشـمل
أمورا منها مراعاة امل احل العليا للطفل وعـدم التمييـز واملشـاركة والقـدرة علـص البقـاع
والنموجل توفر انطار الناظم جلميف انجراعال املتعلقة باألطفالجل
”وإذ تشدددر إىل إعـــالن األمـــم املتحـــدة بشـــبن حقـــوق الشـــعوب األاـــلية ة
عــام 2007جل وإىل الوثيقــة اخلتاميــة لالجتمــاع الرفيــف املســتو للجمعيــة العامــة املعــرو
باملؤمتر العاملي بشبن الشعوب األاليةجل الرم عقد ة  22و  23أيلول/سبتمرب 2014جل
”وإذ تؤكددد مددن جديددد إعــالن وبرنــامج عمــل فيينــا وإعــالن األمــم املتحــدة
لأللفية والوثيقة اخلتامية للـدورة االسـتثنائية السـابعة والعشـرين للجمعيـة العامـة املعنيـة
بالطفل واملعنونة ’عامل ااحل لألطفال‘جل وإة تشر إىل إعالن كوبنـهاون بشـبن التنميـة
االجتماعيــةجل وبرنامــــج عمـل مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـةجل وإطـار عمــل
اكــار الــرم اعتمــد ة املنتـــــد العــاملي للتعلــيمجل وإعــالن التقــدم وان،ــاع ة امليــدان
االجتمـاعيجل وانعــالن العـاملي للقضــاع علـص اجلــوع وسـوع التغريــةجل وإعـالن احلــق ة
التنميــةجل وانعــالن ال ــا ر عــن االجتمــاع العــام التــركارم الرفيــف املســتو املرــرس
ملتابعة نتـائج الـدورة االسـتثنائية املعنيـة بالطفـل الـرم عقـد ة نيويـورك ة الفتـرة مـن
 11إىل  13كانون األول /يسمرب 2007جل والوثيقـة اخلتاميـة لالجتمـاع العـام الرفيـف
املستو للجمعية العامة املعـ باألهـدا ان،ائيـة لأللفيـة الـرم عقـد ة نيويـورك ة
الفتــرة مــن  20إىل  22أيلول/ســبتمرب 2010جل والوثيقــة اخلتاميــة املعنونــة ’املســتقبل
الرم ن ـبو إليـه‘ الـ اعتمـدل ة مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة املعقـو ة
ريو م جانروجل الرباجيلجل ة الفترة من  20إىل  22حزيران/يونيـه 2012جل والوثيقـة
اخلتامية للمـؤمتر العـاملي بشـبن عمـل األطفـال املعقـو ة براجيليـا ة الفتـرة مـن  8إىل
 10تشرين األول/أكتوبر 2013جل وإة تشر إىل املؤمترال العاملية ملرافحـة االسـتغالل
اجلنســــي لألطفـــــال واملــــراهقني املعقـــــو ة ة ســــتوكهومل ة الفتـــــرة مـــــن  27إىل
 31اب/أوســــــطل 1996جل وة يوكوهامــــــاجل اليابــــــانجل ة الفتــــــرة مــــــن  17إىل
 20كــــانون األول /يســــمرب 2001جل وة ريــــو م جــــانروجل الرباجيــــلجل ة الفتــــرة
من  25إىل  28تشرين الثاين/نوفمرب 2008جل
”وإذ حتدديع مامددا م د التقدددير بتقريــرم األمــني العــام عــن التقــدم ا ــرج ة
الوفــاع بااللتزامــال املبينــة ة الوثيقــة اخلتاميــة للــدورة االســتثنائية الســابعة والعشــرين
للجمعيـــة العامـــةجل وعـــن حالـــة اتفاعيـــة حقـــوق الطفـــل واملســـائل املثـــارة ة عـــرار
اجلمعية 147/68جل وبتقرير املمثلة اخلااة لألمـني العـام املعنيـة بـالعن ملـد األطفـال
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وتقرير املمثلـة اخلااـة لألمـني العـام املعنيـة باألطفـال والنــزاع املسـلح وتقريـر املقـررة
اخلااة املعنية ببيف األطفال واستغال م ة البغاع وة املوا انباحية ال ينبغـي تـدارس
التوايال الوار ة فيها بتمعن مف أخر اراع الدول األعضاع ة االعتبار علص حنو تامجل
”وإذ تعيد تأكيدد حتمُّـل الـدول املسـؤولية الرئيسـية عـن تعزيـز ييـف حقـوق
اننسان واحلريال األساسية ومحايتهاجل جا ة ةلز حقوق الطفلجل
”وإذ تقددر بالــدور املهــم الــرم تضــطلف بــه ا ياكــل احلروميــة الوطنيــة املعنيــة
باألطفالجل ومنهاجل ة حال وجو هـاجل الـوجارال واملؤسسـال املعنيـة بشـؤون األطفـال
واألسرة والشبابجل وأمناع املظامل املسـتقلون املعنيـون باألطفـال أو املؤسسـال الوطنيـة
األخر املعنية بتعزيز حقوق الطفل ومحايتهاجل
”وإذ تسدددا بـــبن األســـرة مســـؤولة ة املقـــام األول عـــن تربيـــة األطفـــال
ومحايتـــهمجل جـــا صـــدم امل ـــاحل العليـــا للطفـــلجل وبضـــرورة أن ينشـــب األطفـــال ة بيئـــة
أسرية وة جو تسو ه السعا ة واحلا والتفاهم من أجل تنميـة شت ـيتهم علـص حنـو
كامل ومتواجنجل
” وإذ تالحظ م التقدير األعمال الرامية إىل تعزيـز حقـوق الطفـل ومحايتـها
ال تضطلف ا ييف األجهزة وا يئال والريانال واملؤسسال املعنيـة التابعـة ملنظومـة
األمم املتحدةجل ة حدو والية كل منهاجل واجلهال املعنية املرلفة بواليالجل واجلهـال
املعنيــة بــانجراعال اخلااــة ة األمــم املتحــدةجل واملنظمــال انعليميــة املعنيــةجل حســا
االعتضاعجل واملنظمال احلروميـة الدوليـةجل وإة تسـلم جـا للمجتمـف املـدينجل جـا ة ةلـز
املنظمال ور احلروميةجل من ور عيم ة هرا ال د جل
” وإذ يسدداور ا لددالق القا د ألن حالــة األطفــال ة أحنــاع كــثرة مــن العــامل
ال تزال تتبثر سلبا باألجمة املالية واالعت ا ية العامليةجل وإة تؤكد من جديـد أن القضـاع
علص الفقر ال يزال أكـرب حتـد يواجهـه العـامل ة الوعـت احلاملـرجل وإة تسـلم بـبن اثـاره
تتجاوج السياق االجتماعي واالعت ا مجل
” وإذ يساور ا لالق القا أيضا ألن حالة األطفال ة أحناع كـثرة مـن العـامل
ال تزال حرجة ة بيئة تز ا عوملةجل نتيجة الستمرار الفقـر وعـدم املسـاواة االجتماعيـة
وعــدم تــوافر الظــرو االجتماعيــة واالعت ــا ية املالئمــة وانتش ـار األوبئــةجل وخبااــة
فــروس نقــن املناعــة البشــرية/متالجمة نقــن املناعــة املرتســا (انيــدج) واملالريــا
والسلجل واألمراض ور الساريةجل وعدم توافر ميـاه الشـرب املبمونـة واملرافـق ال ـحيةجل
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واألملرار البيئية وتغر املنا والروارث الطبيعيـة والنــزاع املسـلح واالحـتالل األجـن
والتشـر والعنـ وانرهــاب واالعتــداعجل واالجتــار باألطفــال وببعضــائهم واالســتغالل
جبميف أشراله واالستغالل اجلنسي لألطفال ألوراض جتارية وبغاع األطفـال واسـتغالل
األطفــال ة إنتــاج املــوا انباحيــة والســياحة بــدافف لارســة اجلــنل مــف األطفــالجل
وانةــال واألميــة واجلــوع والتع ــا والتمييــز والعن ــرية وكراهيــة األجانــا وعــدم
املساواة بني اجلنسني وانعاعة وعدم كفايـة احلمايـة القانونيـةجل واعتناعـا منـها بضـرورة
اختاة إجراعال وطنية و ولية عاجلة وفعالةجل
” وإذ تعددرع مددن لددالق القا د مــن أن األطفــالجل علــص الــروم مــن االعتــرا
قهم ة انعراب عـن رأيهـم ريـة بشـبن ييـف املسـائل الـ متسـهم مـف إيـالع هـره
اآلراع األةيـــة الواجبـــة وفقـــا لســـن الطفـــل ومـــد نضـــجهجل علمـــا تـــتم استشـــارهتم
وإشراكهم بشرل جدم ة هره املسائل بسبا عيو وعراعيل شىتجل ومن أنه ال يـزال
يتعني إعمال هرا احلق علص حنو تام ة أجزاع كثرة من العاملجل
” وإذ يساور ا لالق القا من أن األطفال يعانون علص حنو ور متناسا مـن
عواعا التمييز وانع اع وعدم املساواة والفقرجل
” وإذ يساور ا لالق القا أيضا من أن أكثر مـن  6 300 000طفـل حتـت
سن اخلامسة وتون كل عام نتيجة إاابتهم ببمراض رن الوعايـة منـها وعالجهـا ة
والــا األحيــانجل وةلــز لعــدم كفايــة الرعايــة واخلــدمال ال ــحية املتراملــة واجليــدة
النوعيــة لألمهــال واملواليــد اجلــد واألطفــال أو عــدم تــوافر فــرص احل ــول عليهــاجل
وبســبا انبــاب املبرــرجل وكــرلز ا ـدّ ال ال ــحية األخــر جل مثــل ميــاه الشــرب
املبمونــة واملرافــق ال ــحية واألوريــة املبمونــة والرافيــة والتغريــةجل ومــن أن معــدالل
الوفيــال ال تــزال تســجل أعلــص مســتوياهتا ة اــفو األطفــال الــرين ينتمــون إىل
اجملتمعال ا لية األكثر فقراً واألكثر هتميشاًجل
”وإذ تسا باحلاجة إىل التركيز الشديد علص الفقر واحلرمـان وعـدم املسـاواة
مــن أجــل وعايــة األطفــال ومحايتــهم مـــن العنــ وتعزيــز عــدرة األطفــال وأســـرهم
و تمعاهتم علص استعا ة حيويتهمجل
”وإذ تسا أيضا بالعد الربر واملتزايـد مـن األطفـال املهـاجرينجل جـن فـيهم
األطفــال وــر امل ــحوبني بــرويهم أو املــترفلني ب ــفة رئيســية برعايتــهمجل أو الــرين
ف ــلوا عنــهمجل وال ســيما األطفــال الــرين يعرملــون أنفســهم للتطــر جحاولــة عبــور
احلدو الدولية ون حياجة وثائق السفر املطلوبةجل
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”وإذ تض يف االمتبار لوجه خاص حالة األطفال الالجئني واألطفال طـال
اللجوعجل وخبااة ور امل حوبني برويهم أو الرين ف لوا عنهمجل
”أوال
” تنفير اتفاعية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني
” - 1ترح د باالحتفــال بال ـركر الســنوية اخلامســة والعشــرين العتمــا
اتفاعية حقوق الطفلجل وهي اتفاعية حقوق اننسـان الـ حـاجل علـص أكـرب عـد مـن
الت ديقال ة التاريخجل وتسلم ببن اتفاعيـة حقـوق الطفـل وبروتوكوليهـا االختيـاريني
تتضمن موعة شاملة من املعاير القانونية الدولية املتعلقة ماية األطفال ورفاههم؛
” - 2تسا ببنـه علـص الـروم مـن التقـدم ا ـرججل ال يـزال هنـاك الرـثر مـن
التحديالجل وة هرا ال ـد جل فـ ن االجتمـاع الرفيـف املسـتو للجمعيـة العامـة املعقـو
جناســـبة الـــركر الســـنوية اخلامســـة والعشـــرين العتمـــا اتفاعيـــة حقـــوق الطفـــل ة
 20تشرين الثاين/نوفمرب  2014يتيح الفراـة للـدول لتـدارس ثغـرال التنفيـر واختـاة
تدابر إملافية ترفل انعمال الرامل حلقوق الطفل؛
” - 3تالحظ م التقدير خـول الربوتوكـول االختيـارم التفاعيـة حقـوق
الطفـــل املتعلـــق بــ جراع تقـــدم البالوـــال حيـــز النفـــاة ة  14نيســـان/أبريل 2014جل
وتشجف الدول علص النظر ة االنضمام إليه والت ديق عليه وتنفيره؛
” - 4تؤكددد مددن جديددد الفقــرال مــن  1إىل  10مــن عرارهــا 147/68جل
وحتــا الــدول ال ـ مل تنضــم إىل اتفاعيــة حقــوق الطفــل وبروتوكوليهــا االختيــاريني
أو ت ــا ق علــيهم علــص النظــر ة القيــام بــرلز علــص ســبيل األولويــةجل وعلــص تنفيــرها
ب ورة كاملة وفعالة؛
” - 5حتد الــدول األطـرا علــص ســحا التحفظـال الـ تتنـا مــف وــرض
ومق د االتفاعية أو بروتوكوليها االختيارينيجل وعلص النظر ة إمرانية مراجعة التحفظـال
األخر علص حنو منتظم د سحبها وفقا نعالن وبرنامج عمل فيينا؛
” - 6ترح د جــا تقــوم بــه جلنــة حقــوق الطفــل مــن أعمــال مــف مراعــاة
اعتما ها تعليقاهتا العامةجل وجـا اخترتـه مـن إجـراعال ملتابعـة مالحظاهتـا اخلتاميـة بشـبن
تنفير االتفاعية وتواياهتاجل وهتيا جبميـف الـدول أن تعـزج تعاومـا مـف اللجنـة وأن تفـي
بالتزاماهتـــا بتقـــدم التقــــارير ة موعـــدها ا ـــد جوجــــا االتفاعيـــة وبروتوكوليهــــا
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االختيــارينيجل وفقــا للمبــا ئ التوجيهيــة ال ـ وملــعتها اللجنــةجل وأن تراعــي تواــيال
اللجنة ومالحظاهتا وتعليقاهتا العامة بشبن تنفير االتفاعية؛
”ثانيا
” تعزيز حقوق الطفل ومحايتها وعدم التمييز ملد األطفال
”عدم التمييز
” - 7تعيددد تأكيددد الفقــرال  11إىل  14مــن عرارهــا 147/68جل وهتيــا
بالــدول أن ترفــل متتــف ييــف األطفــال جبميــف حقــوعهم املدنيــة والثقافيــة واالعت ــا ية
والسياسية واالجتماعية ون متييز أيا كان نوعه؛
” - 8تالحددظ لقا د العــد الرــبر مــن األطفــال املنــتمني إىل أعليــال عوميــة
أو إثنيـــة أو ينيـــة أو لغويـــةجل واألطفـــال املهـــاجرينجل واألطفـــال الالجـــئني أو ملتمســـي
اللجــوعجل واألطفــال املشــر ين اخليــا واألطفــال املنــتمني للشــعوب األاــلية مــن ملــحايا
التمييزجل جا ة ةلز العن رية والتمييز العن رم وكراهية األجانا وما يت ل برلز من
تع اجل وتؤكد ملرورة إ راج تدابر خااةجل وفقا ملبـدأ امل ـاحل العليـا للطفـل واحتـرام
ارائه واحتياجاته اخلااة سا اجلنلجل جا يشمل األطفال ةوم االحتياجال اخلااـةجل
ة برامج التعليم وبرامج مرافحة هره املمارسالجل وتطلا إىل الدول توفر عم خاص
ؤالع األطفال وملمان املساواة م ة احل ول علص اخلدمال؛
” - 9تقددر بــبن التمييــز ملــد أم طفــل علــص أســاس انعاعــة انتــهاك لررامــة
الط فل وعيمته املتبالتني فيهجل وتعرب عن بالغ القلق النتهاك حقوق اننسان لألطفـال
ةوم انعاعــة وملــا يواجهونــه مــن عوائــق مــن حيــا التمييــز ملــدهم واملواع ـ ال ـ
يتعرملـــون ـــا والبيئـــة الـ ـ يعيشـــون فيهـــا حتـــول ون مشـــاركتهم ة اجملتمـــف وة
اجملتمعال ا لية واندماجهم فيها؛
” التس جيل والعالعال األسرية والتب والرعاية البديلة
” - 10تعيددد تأكيددد الفقــرال  15إىل  19مــن عرارهــا 147/68جل وحتــا
ييف الدول األطرا علص ترثي جهو ها من أجل التقيد بالتزاماهتا ماية األطفـال
جوجــا اتفاعيــة حقــوق الطفــلجل ة املســائل املت ــلة بالتســجيل والعالعــال األســرية
والتــب أو وــر ةلــز مــن أشــرال الرعايــة البديلــةجل وتشــجف الــدولجل ة احلــاالل الـ
يقــوم فيهــا الوالــدان أو األســرة باختطــا األطفــال علــص ال ــعيد الــدويلجل علــص أن
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تتعــاون علــص ال ــعيد الثنــائيجل وعنــد االعتضــاعجل مــف أطــرا متعــد ة لتســوية هــره
املسائلجل وأن تنظرجل ة هرا ال د جل ة االنضمام إىل اتفاعية الهـام املتعلقـة باجلوانـا
املدنيــة لالختطــا الــدويل لألطفــال أو الت ــديق عليهــاجل وأن تيســر يلــة أمــور منــها
عو ة الطفـل إىل البلـد الـرم كـان يقـيم فيـه عبـل نقلـه أو اسـتبقائه مباشـرةجل اخـرة ة
االعتبار مبدأ امل لحة العليا للطفل؛
” الرفاه االعت ا م واالجتماعي لألطفال
” - 11تعيد تأكيد الفقرال  20إىل  29من عرارهـا  147/68والفقـرال 42
إىل  52من عرارها  146/61املؤر  19كـانون األول /يسـمرب  2006املتعلقـة باألطفـال
والفقــــرجل والفقــــرال  37إىل  42مــــن عرارهــــا  231/60املــــؤر  23كــــانون األول/
يسمرب  2005املتعلقـة باألطفـال امل ـابني بفـروس نقـن املناعـة البشـرية ومتالجمـة نقـن
املناعة املرتسا (انيدج) أو املتضررين منهماجل وهتيا جبميف الدول واجملتمف الـدويل أن هتيـ
بيئة ترفل فيها رفاه الطفـل جل بوسـائل منـها تعزيـز التعـاون الـدويل ة هـرا اجملـال وتنفيـر
االلتزامـال الـ تعهــدل ــا ة وعـت ســابق فيمــا يتعلـق بالقضـاع علــص الفقــرجل ومنــها
األهــدا ان،ائيــة لأللفيــة واحلــق ة التعلــيمجل جــا يشــمل املســاواة ة احل ــول علــص
التعلــيم اجليــدجل واختــاة تــدابر لتعزيــز التثقيـ ة ــال حقــوق اننســانجل جــا ة ةلــز
استتدام اننترنت علص حنـو مـبمون ونـافف باعتبـاره أ اة للنـهوض بالرفـاه االجتمـاعي
والتعليمي للطفـلجل واحلـق ة التمتـف بـبعلص مسـتو رـن بلووـه مـن ال ـحة البدنيـة
والنفســيةجل جــا ة ةلــز اجلهــو املبرولــة ملعاجلــة األســباب اجلرريــة املترابطــة لوفيــال
األطفــال ون ســن اخلامســة واعــتال مجل وللت ــدم حلالــة األطفــال امل ــابني بفــروس
نقن املناعة البشرية وانيـدج أو املتضـررين منـهما والوعايـة مـن انتقـال فـروس نقـن
املناعة البشرية من األم إىل الطفـلجل وكفالـة احلـق ة الغـراع للجميـف مـن خـالل تـوفر
األورية املغرية الرافية ومياه الشرب النقية واملرافق ال حيةجل واحلـق ة احل ـول علـص
مستو معيشي الئقجل جا ة ةلز املسرن وامللبل؛
” - 12ت ددمو ييــف الــدول وأعضــاع اجملتمــف الــدويل إىل التعــاون وتقــدم
الــدعم للجهــو العامليــة الراميــة إىل القضــاع علــص الفقــر واملشــاركة فيهــا وحشــد ييــف
املـــوار ووســـائل الـــدعم الالجمـــة ة هـــرا ال ـــد جل وفقـــا للتطـــت واالســـتراتيجيال
الوطنيةجل جا ة ةلز من خالل اتباع مج مترامـل ومتعـد األوجـه يسـتند إىل حقـوق
األطفال ورفاههم؛
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” - 13تؤكد أةية إيالع االهتمام الواجا لتعزيز ومحايـة حقـوق األطفـال
ورفــاههم ة ســياق خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام 2015جل مــن خــالل خطــوال تشــمل
القضــاع علــص الفقــر املــدعفجل واحلــد مــن أوجــه التفــاولجل والقضــاع علــص ييــف أشــرال
العن ملد األطفالجل جا ة ةلز املمارسال الضارة؛
”عمل األطفال
” - 14هتيدد جبميـــف الـــدول أن تتـــرجم إىل إجـــراعال ملموســـة التزامهـــا
بالقضــاع تــدرويا وبفعاليــة علــص تشــغيل األطفــال الــرم يــرجح أن يعرملــهم للتطــر
أو يعيـــق تعلـــيمهم أو يضـــر ب ـــحتهم أو بنمـــوهم البـــدين أو العقلـــي أو الروحـــي
أو األخالعي أو االجتماعيجل وأن تقضي فورا علص أسـوأ أشـرال عمـل األطفـالجل وأن
تعزج التعليم باعتباره استراتيجية رئيسية ة هرا ال د ؛
” - 15حت ييف الدول ال مل ت دق بعد علص االتفاعية املتعلقـة ببسـوأ أشـرال
تشــغيل األطفــال لعــام ( 1999االتفاعيــة رعــم  )182واالتفاعيــة املتعلقــة باحل ـد األ  ى للســن
لعام ( 1973االتفاعية رعم  )138ملنظمة العمل الدولية علص أن تنظر ة القيام برلز؛
” - 16تسا ببن الفقر واالستبعا االجتماعي وتنقل اليد العاملـة والتمييـز
وعــدم تــوافر عــدر كــا مــن احلمايــة االجتماعيــة وفــرص التعلــيم وعــدم تســجيل
الوال الجل ييعها عوامل تؤثر علص تشغيل األطفال؛
” منف العن

ملد األطفال والقضاع عليه

” - 17تعيد تأكيد الفقرال  34إىل  39من عرارهـا  147/68والفقـرال 47
إىل  62من عرارهـا  141/62املـؤر  18كـانون األول /يسـمرب  2007املتعلقـة بالقضـاع
علص العن ملد األطفالجل وتدين ييف أشرال العن املرتربة ملـد األطفـالجل وحتـا ييـف
الـــدول علـــص تنفيـــر التـــدابر الـــوار ة ة الفقـــرة  34مـــن عرارهـــا  147/68وعلـــص
القيام جا يلي:
”(أ) اختــاة تــدابر تشــريعية وتــدابر أخــر فعالــة ومناســبة حلظــر ييــف
أشرال العن ملـد األطفـال ومنـف حـدوثها والقضـاع عليهـا ة ييـف البيئـالجل جـا ة
ةلز املمارسال الضارة ة ييف األوملـاعجل وتعزيـز التعـاون الـدويل والـوط وا لـي
واملساعدة املتبا لة ة هرا ال د ؛
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”(ب) برل العناية الواجبة والتحقيـق مـف مـرتر أعمـال العنـ ملـد ييـف
األطفال ومالحقتـهم ومعاعبتـهمجل ووملـف حـد ل فـالل مـن العقـابجل وتـوفر احلمايـة
وفرص احل ـول علـص اخلـدمال واملشـورة الشـاملة ة املسـائل االجتماعيـة والقانونيـة
ومسائل ال حة البدنية والعقلية جلميف الضحايا املتبثرال بالعن والضحايا الناجيـال
مــن اثــارهجل وكفالــة اســتر ا هن الرامــل ل ــحتهن وإعــا ة إ مــاجهن ة اجملتمــفجل مــف
مراعــاة أةيــة أن يعــي ييــف األطفــال ة بيئــة خاليــة مــن العنـ جل ومعاجلــة األسـباب
ا يرليــة والرامنــة وراع العن ـ ملــد ييــف األطفــال مــن خــالل تعزيــز تــدابر الوعايــة
والبحا وتعزيز أعمال التنسيق والراد والتقييم؛
”(ج) معاجلة البعد اجلنسـاين جلميـف أشـرال العنـ ملـد األطفـال وإ مـاج
منظور جنساين ة ييف ما يعتمد من سياسال ويتتر من إجـراعال حلمايـة األطفـال
مــن ييــف أشــرال العن ـ جل مــف االعتــرا بــبن الفتيــال والفتيــان يواجهــون أخطــارا
متفاوتة من جراع أشرال خمتلفة من العن ة خمتل األعمار وشىت األوملاع؛
” - 18تؤكد من جديد أن العن ملد األطفـال ال رـن تربيـره البتـة وأن
من واجـا الـدول محايـة األطفـالجل جـن فـيهم املتـالفون للقـانونجل مـن ييـف أشـرال
العنـ وانتــهاكال حقـوق اننســانجل وتـوخي احلــرص الواجـا حلظــر أعمـال العنـ
ملــد األطفــال ومنعهــا والتحقيــق فيهــاجل وإجالــة فــرص انفــالل مــن العقــابجل وتــوفر
املساعدة للضحاياجل جا يشمل منف تررار انيراع؛
” - 19تدددين لشددد اختطــا األطفــالجل وهتيــا جبميــف الــدول أن تتتــر
ييــف التــدابر الالجمــة لتــبمني انفــراج عنــهم ون شــرولجل وإعــا ة تبهيلــهمجل وإعــا ة
إ ماجهمجل ومل مشلهم مف أسرهم؛
” - 20تالحدظ مد التقدددير العمــل الــرم تقـوم بــه املمثلــة اخلااــة لألمــني
العــام املعنيــة بــالعن ملــد األطفــال للــدفف عــدما بتنفيــر التواــيال الــوار ة ة راســة
األمــم املتحــدة بشــبن العنـ ملــد األطفــالجل وموااــلة العمــل علــص منــف وإمــاع ييــف
أشرال العن ملد األطفال بوسائل شـىت منـها املشـاورال انعليميـة واملواملـيعية الـ
جتريهــا والبعثــال امليدانيــة ال ـ تقــوم ــاجل وموااــلة االملــطالع بواليتــها الــوار ة ة
القــرار  141/62علــص حنــو فعــال ومســتقلجل وكــرلز التقــارير املواملــيعية ال ـ تعــا
الشــواول الناشــئةجل مــن عبيــل املتــاطر املرتبطــة بترنولوجيــا املعلومــال واالت ــاالل
املتعلقة ماية األطفال من العن ؛
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” - 21تالحظ أيضا م التقدير اعتما األمم املتحـدة اسـتراتيجيال ،وةجيـة
وتدابر عملية للقضـاع ع لـص العنـ ملـد األطفـال ة ـال منـف اجلر ـة والعدالـة اجلنائيـةجل
وتشجف الـدول علـص اختـاة تـدابر فعالـة مـن أجـل تعميمهـا وتنفيـرهاجل حسـا االعتضـاعجل
وتدعو اجلهال الفاعلة ةال ال لة ة األمم املتحدة إىل تقدم الدعم إىل الـدول األعضـاعجل
عند االعتضاعجل من أجل بلوو هره الغاية من خالل اجلهو املتضافرة املبرولة؛
” تعزيــز ومحايــة حقــوق األطفــالجل جــن فــيهم األطفــال الــرين يعيشــون ة أوملــاع
بالغة ال عوبة
” - 22تعيد تأكيدد الفقـرال  40إىل  48مـن عرارهـا 147/68جل وهتيــا
جبميف الــدول أن تعزج حقــوق اننسان كافـة جلميـف األطفـال وأن حتميهـاجل وأن تنفـر
الربامج والتدابر ال تستند إىل األ لة وال ترفل م احلماية واملساعدة اخلااـة ـمجل
جا ة ةلز احل ـول علـص الرعايـة ال ـحية وخـدمال التعلـيم واخلـدمال االجتماعيـة
اجليــدة والشــاملة للجميــفجل وأن تنظــر ة تنفيــر انعــا ة الطوعيــة إىل الــوطن وإعــا ة
ان مـاججل حيثمـا كـان ةلــز مناسـبا ولرنـاجل واعتفـاع أثــر أسـرهم و همل مشلـهاجل وخبااــة
فيمــا يتعلــق باألطفــال وــر امل ــحوبني بــرويهمجل وأن ترفــل إيــالع االعتبــار مل ــلحة
الطفل العليا ة املقام األول؛
” - 23هتي جبميف الدول أن ترفل لألطفال مـن أبنـاع األعليـال والفئـال
الضــعيفةجل جــن فــيهم األطفــال املهــاجرون وأطفــال الشــعوب األاــليةجل التمتــف جبميــف
حقــوق اننســانجل وترفــل ــم أيضــا تلقــي الرعايــة ال ــحية واخلــدمال االجتماعيــة
والتعليم علص عدم املساواة مف ورهمجل وترفل توفر محايـة ومسـاعدة خااـتني جلميـف
هــؤالع األطفــالجل وخبااــة األطفــال املهــاجرون وــر امل ــحوبني بــرويهم واألطفــال
ملحايا العن واالستغالل؛
” األطفال املهاجرون
” - 24تعيد تأكيد ملرورة تعزيز حقوق اننسان واحلريال األساسـية جلميـف
األطفــال املهــاجرين ومحايتــها علــص حنــو فعــالجل أيــا كــان وملــعهم كمهــاجرينجل ومعاجلــة
ا جرة الدولية عن طريق التعاون واحلوار علص ال عيد الدويل أو انعليمي أو الثنـائي وعـن
طريق اتباع مج شامل ومتواجن ة هـرا ال ـد جل مـف انعـرار بـب وار ومسـؤوليال البلـدان
األالية وبلدان العبور وبلـدان املق ـد ة تعزيـز ومحايـة حقـوق اننسـان جلميـف األطفـال
املهاجرينجل وجتنا النُهُج ال عد تؤ م إىل تفاعم مواطن الضع لديهم؛
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” - 25تعددرع مددن االلتد ام مايــة حقــوق اننســان لألطفــال املهــاجرينجل
نظــرا لضــعفهمجل وال ســيما األطفــال املهــاجرون وــر امل ــحوبني بــرويهمجل والترفــل
ب حتهم وتعليمهم و،ائهم النفسـيجل جـا يرفـل مراعـاة م ـاحل الطفـل العليـا ة املقـام
األول ة سياسال ان ماج والعو ة ومل مشل األسر؛
” األطفال وإعامة العدل
” - 26تش د علــص موااــلة بــرل اجلهــو انعليميــة واألعاليميــة وتبــا ل
أفضــل املمارســال وتــوفر املســاعدة التقنيــة ة ــال عضــاع األحــداثجل وتنــوه ة هــرا
ال ــد جبــا رة عقــد مــؤمتر عــاملي لقضــاع األحــداث ة جنيـ ة الفتــرة مــن  26إىل
 30كانون الثاين/يناير 2015؛
” - 27حتيع ماما م التقدير بقرار لل حقوق اننسان  6/25املـؤر
 27نيسان/أبريل  2014بشبن حقوق الطفل :الواول إىل العدالـة لألطفـالجل وتشـر
أيضا ة هرا ال د إىل التقرير املوامليعي الـرم أاـدرته املمثلـة اخلااـة لألمـني العـام
املعنية بالعن ملد األطفال ة عام  2013بعنوان ”تعزيز العدالة الت احلية مـن أجـل
األطفال“؛
” - 28تعيددد تأكيددد الفقــرال  49إىل  57مــن عرارهــا 147/68جل وهتيــا
جبميف الدول أن حتترم وحتمي حقوق األطفال الـرين تنسـا إلـيهم هتمـة خـرق عـانون
العقوبـال أو يثبـت خـرعهم لـهجل وأطفـال األشــتاص الـرين تنسـا إلـيهم هتمـة خــرق
عانون العقوبال أو يثبت خرعهم له؛
” - 29تش الـدول علـص أن تضـف وتنفـر سياسـة شـاملة ة ـال عضـاع
األحداث هتد إىل محاية األطفال الرين يواجهون القانون وتلبية احتياجـاهتمجل تعزيـزا
ألمور منها برامج منف اجلر ة واستتدام التدابر البديلةجل من عبيل التحويل عـن النظـام
القضائي والعدالة الت احلية والربامج اجملتمعية ال تركـز علـص تبهيـل األطفـال وإعـا ة
إ مـــاجهم وملـــمانا المتثـــال املبـــدأ القائـــل إن حرمـــان األطفـــال مـــن احلريـــة ينبغـــي
أال يستتدم إال كتدبر أخر وألع ر فترة جمنيـة مناسـبةجل وهتـد كـرلز إىل تفـا م
اللجوع إىل احتجاج األطفال عبل ا اكمةجل حيثما كان ةلز لرنا؛
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” منــف بيــف األطفــال وبغــاع األطفــال واســتغالل األطفــال ة إنتــاج املــوا انباحيــة
والقضاع علص هره املمارسال
” - 30تعيددد كددتلك تأكيددد الفقــرة  58مــن عرارهــا 147/68جل وهتيــا
جبميف الدول أن متنف وجترّم بيف األطفـال جبميـف أشـرالهجل ألوـراض منـها إجالـة أعضـاع
األطفــال ــد الــربح واســترعاق األطفــال واالســتغالل اجلنســي لألطفــال ألوــراض
جتارية وبغاع األطفال واستغالل األطفال ة إنتـاج املـوا انباحيـة ومقاملـاة مرتربيهـا
ومعاعبتهمجل د القضاع علص تلز املمارسال وعلص اسـتتدام اننترنـت ووـره مـن
ترنولوجيــال املعلومــال واالت ــاالل ــره األوــراضجل واحليلولــة ون نشــوع أســواق
تشجف هره املمارسال انجراميةجل واختاة تدابر لوملـف حـد للطلـا الـرم يعـزج هـره
املمارسالجل وإعمال حقوق الضـحايا وتلبيـة احتياجـاهتم بفعاليـةجل واختـاة تـدابر فعالـة
ملد جترم األطفال الرين يقعون ملحايا لالستغالل؛
” األطفال املتضررون من النـزاعال املسلحة
” - 31تعيددد تأكيددد الفقــرال  59إىل  70مــن عرارهــا 147/68جل وتــدين
ببشـــد العبـــارال ييـــف االنتـــهاكال واالعتـــداعال الـ ـ ترترـــا ملـــد األطفـــال ة
النـزاعال املسـلحةجل وحتـا ة هـرا ال ـد ييـف الـدول وورهـا مـن أطـرا النــزاع
املسلح الضالعة ة جتنيد األطفال واستتدامهم وة عتلـهم وتشـويههم و/أو اوت ـا م
وور ةلز مـن أشـرال العنـ اجلنسـي ملـدهمجل مـف التسـليم بـبن العنـ اجلنسـي ة
هــره احلــاالل يــؤثر ة الفتيــال تــبثرا بعيــد املــد جل وة شــن هجمــال مترــررة علــص
املدارس و/أو املستشـفيال واملـوظفني العـاملني فيهـاجل وة ارترـاب ييـف االنتـهاكال
واالعتداعال األخر ملد األطفـالجل علـص أن تتتـر تـدابر فعالـة زـد ة جمنيـا لوملـف
حد لتلز املمارسال؛
” - 32تشدددرجل وفقـــا للقـــانون الـــدويل اننســـاينجل إىل أن شـــن ا جمـــال
العشوائية علص املدنينيجل جن فيهم األطفالجل أمر زظورجل وأنـه ينبغـي أال وعـل املـدنيون
هـــدفا للـــهجومجل جـــا ة ةلـــز ا جمـــال االنتقاميـــة أو وـــر املتناســـبةجل وتـــدين هـــره
املمارسال ال تتسبا ة عتل األطفال وتشـويههمجل وتطالـا ييـف األطـرا بوملـف
حد ره ا جمال علص الفور؛
” - 33حتد د الـــدول ووكـــاالل األمـــم املتحـــدة واـــنا يقها وبرا هـــاجل
واملنظمال الدولية وانعليميـة األخـر املعنيـة واجملتمـف املـدين علـص إيـالع اهتمـام بـالغ
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جلميف االنتهاكال واالعتداعال ال ترترا ملد األطفال ة حاالل النـزاع املسـلحجل
وعلــــص محايــــة األطفــــال الــــرين يقعــــون ملــــحايا ــــره االنتــــهاكال واالعتــــداعال
ومســاعدهتمجل وفقــا ألحرــام القــانون الــدويل اننســاينجل جــا ة ةلــز اتفاعيــال جنيـ
األوىل إىل الرابعة؛
” - 34هتي بالدول األعضاع أن حتمي األطفال املتضـررين مـن النــزاعال
املسلحةجل وال سيما مـن انتـهاكال القـانون الـدويل اننسـاين والقـانون الـدويل حلقـوق
اننسانجل وأن ترفل تلقيهم املسـاعدة اننسـانية ة حينـها وب ـورة فعالـةجل مـف التنويـه
باجلهو املبرولة لوملف حد ل فـال ل مـن العقـاب عـن طريـق كفالـة املسـاعلة ومعاعبـة
اجلناةجل وهتيا باجملتمف الـدويل أن لاسـا املسـؤولني عـن االنتـهاكالجل بوسـائل منـها
ا رمة اجلنائية الدولية؛
” - 35ال تد ا تشدعر لدالقا العميد جل مــف ةلـزجل إجاع عـدم إحـراج تقــدم
علص أرض الواعف ة بعض احلاالل املثرة للقلـق الـ ال تـزال فيهـا أطـرا النــزاعال
املســلحة تنتــهز ون را ع األحرــام ةال ال ــلة مــن القــانون الــدويل املنطبــق فيمــا
يتعلق قوق األطفال ومحايتهم ة النـزاع املسلح؛
” - 36تعددرع مددن لددالق القا د إجاع ا جمــالجل وكــرلز التهديــد بشــن
ا جمـــال ملـــد املـــدارس و/أو املستشـــفيالجل واألشـــتاص املتمـــتعني باحلمايـــة مـــن
ةوم ال ــلة ــاجل لــا صــال القــانون الــدويل الســارم؛ وترحــا بنشــر مرتــا املمثلــة
اخلااة املعنية باألطفال والزناع املركرة التوجيهية املتعلقة بقـرار لـل األمـن 1998
( )2011املــــــؤر  12متوج/يوليــــــه  2011بشــــــبن ا جمــــــال علــــــص املــــــدارس
واملستشــفيالجل بالتعــاون مــف منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة ومنظمــة ال ــحة العامليــة
ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة؛ وتالحــجم اعتمــا عــرار لــل األمــن
 )2014( 2143املؤر  7اةار/مارس 2014؛
” - 37ترح د ة هــرا ال ــد ملــة ”أطفــال ال جنــو “ ال ـ أطلقتــها
املمثلة اخلااة لألمـني العـام امل عنيـة باألطفـال والنــزاع املسـلح ومنظمـة األمـم املتحـدة
للطفولــةجل بالتعــاون مــف شــركاع األمــم املتحــدةجل والــ ترمــي إىل إمــاع ومنــف جتنيــد
واستتدام األطفال من عبل القـوال املسـلحة املعنيـة لـول عـام 2016جل وتطلـا إىل
املمثلة اخلااة أن تبلغ عن التقدم ا رج ة تقريرها املقبل املقدم إىل اجلمعية العامة؛
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”ثالثا
” التقدم ا رج والتحديال ال تعترض محاية األطفال من التمييز والتغلا علص أوجه
عدم املساواة ة ملوع الركر اخلامسة والعشرين العتما اتفاعية حقوق الطفل
” - 38تؤكد من جديد أن اتفاعية حقـوق الطفـل هـي املعيـار املسـتنيد إليـه
ة تعزيــز حقــوق الطفــل ومحايتــهاجل وأن علــص الــدول األطــرا ة االتفاعيــة أن تتتــر
ييف التدابر التشريعية وان ارية وورها من التدابر الالجمة نعمال احلقـوق املعتـر
ا ة االتفاعيةجل اخرة ة االعتبار أةية الربوتوكولني االختياريني امللحقني باالتفاعية؛
” - 39تقدر ببن انعمال الرامـل حلقـوق األطفـال يتطلـا اعتمـا وتنفيـر
عوانني وسياسال وبرامج شاملة ل احل ييف األطفـالجل مـف مراعـاة حـق الطفـل ة أن
تسمف اراؤه وة أن يعرب عن ارائه رية ة ييف املسـائل الـ متسـه مـف إيـالع هـره
اآلراع األةية الواجبة وفقا لسن الطفل ومد نضجه؛
” - 40تقددر أيضددا ببنــه ال ينبغــي بــبم حــال مــن األحــوال أن يرــون الفقــر
املــايل واملــا م أو أيــة ظــرو تعــز بشــرل مباشــر وح ــرم إىل هــرا الفقــرجل املــربر
الوحيد نبعا الطفل عـن رعايـة ةويـه أو املـترفلني ب ـفة رئيسـية برعايتـه أو إحاطتـه
بالرعايــة البديلــة أو احليلولــة ون إعــا ة إ ماجــهجل بــل وــا النظــر إىل تلــز الظــرو
باعتبارها مؤشرا علص احلاجة إىل توفر الدعم املناسا لألسرة؛
” - 41تعرع من قاقها مـن أن األطفـال ةوم انعاعـةجل ال سـيما البنـالجل
كـــثرا مـــا يتعرملـــون لقـــدر أكـــرب مـــن خطـــر العنـ ـ البـــدين أو النفســـيجل واألة
أو انســاعةجل جــا ة ةلــز االعتــداع اجلنســي أو انةــال أو التق ــر أو ســوع املعاملــة
أو االستغاللجل اخل مناج م وخارجها علص السواع؛
” - 42هتي بالدول األطرا أن حتتـرم وترفـل احلقـوق املن ـوص عليهـا
ة اتفاعيــة حقــوق الطفــل والربوتوكــولني االختيــاريني امللحقــني ــاجل وأن تتتــر ييــف
التــدابر املناســبة مــن أجــل ملــمان محايــة ييــف األطفــال مــن ييــف أشــرال التمييــز
والعن جل جا ة ةلز العن اجلنسي وسوع املعاملةجل واالستغاللجل واملمارسال الضـارة
التقليديــة والعرفيــةجل األمــر الــرم رــن أن يضــر بــالنمو البــدين والعقلــي والروحــي
واملعنوم واالجتماعي للطفل؛
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” - 43هتي جبميف الدول األعضاع أن تتتر ييف التدابر املناسبة لضـمان
إعمــال حقــوق الطفــل علــص حنــو يــوفر لــه أكــرب عــدر لرــن مــن ان مــاج االجتمــاعي
والنمو الفر م؛
” - 44تش الدول علص النظر ة املبا ئ التوجيهية املتعلقة بالفقر املدعف
وحقــوق اننســان عنــد اــياوة السياســال والــربامج الراميــة إىل تنفيــر خطــة التنميــة
ملا بعد عام  2015وتنفيرها ورادها وتقييمها؛
” - 45تسا ببن تعزيـز اآلثـار انوابيـة النايـة عـن تنفيـر اتفاعيـة حقـوق
الطفـــل واألهـــدا ان،ائيـــة لأللفيـــة سيســـتدعي أن تبخـــر خطـــة التنميـــة ملـــا بعـــد
عــام  2015ة االعتبــار الفئــال الفقــرة والضــعيفة وكــرلز الشــرلة األكثــر هتميشــا
واستبعا ا من السرانجل جن فيهم األطفالجل وهم من يتعرملـون ألكـرب عـدر مـن اخلطـر
ومن هم أكثر حاجة إىل احلماية؛
” - 46تسا أيضا ببن األطفال عد يواجهـون حـواجز إملـافية حتـول ون
جلوئهم إىل القضاعجل وتؤكد مـن جديـد أن مـن واجـا الـدول احتـرام ييـف األطفـال
اخلاملعني لواليت ها وكفالـة ح ـو م علـص سـبل انت ـا فعالـة وإمرانيـة جلـوئهم إىل
القضاع ون أم نوع من أنواع التمييز؛
” - 47هتي جبميف الدول أن تدرج األحرام ةال ال لة حلمايـة األطفـال
من التمييز والتغلا علص أوجه عدم املساواةجل وخبااة ما يلي:
”(أ) اختــاة ييــف التــدابر الضــرورية والفعالــة ملنــف ييــف أشــرال العن ـ
والتمييز بدافف التع ا أو التحيزجل أيا كان نوعهجل والقضاع عليها؛
”(ب) إ راج تــدابر خااــة ة التعلــيمني النظــامي ووــر النظــامي وســائر
الربامج من أجل مرافحة العن رية والتمييز العن ـرم وكراهيـة األجانـا ومـا يت ـل
برلز من تع ا موجه ملد األطفال؛
”(ج) معاجلة األسـباب اجلرريـة لعـدم املسـاواةجل وإجالـة احلـواجز الـ حتـول
ون ح ول األطفالجل ال سيما الـرين يعـانون مـن أسـوأ أشـرال احلرمـان ة اجملتمـفجل
علص التعليم والرعاية ال حية والطعام املغرم الراة واملرافق ال ـحية وامليـاه النظيفـةجل
واحلمايةجل وور ةلز من اخلدمال الضرورية لبقائهم و،وهم و،ائهم؛
”( ) اختاة ييف التدابر الضرورية والفعالة ملنف ييـف أشـرال التمييـز ملـد
البنــال وييــف أشــرال العنـ والقضــاع عليهــاجل جــا ة ةلــز عتــل املولــو ال واختيــار
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جـــنل اجلـــنني عبـــل الـــوال ة واالوت ـــاب واالنتـــهاك اجلنســـي والتعقـــيم القســـرم
واملمارس ـال التقليديــة أو العرفيــة الضــارةجل ومنــها تشــويه األعضــاع التناســلية ل نــاث
وتزويج األطفال والزواج املبرر والـزواج بـانكراهجل وةلـز بسـن تشـريعال وإنفاةهـا
والقيــامجل عنــد االعتضــاعجل ب ــياوة خطــت أو بــرامج أو اســتراتيجيال وطنيــة شــاملة
ومنســقة ومتعــد ة التت ــال حلمايــة الفتيــالجل وكــرلز بتعزيــز مبــا رال التوعيــة
واالستنهاض االجتماعي الرامية إىل محاية حقوعهن؛
”(هـ) القضاع علص ييف أشـرال التمييـز اجلنسـاين واختـاة التـدابر للت ـدم
لتنميت األ وار اجلنسانية وور ةلز من أشرال التحيز القائمة علص فرـرة ونيـة أحـد
اجلنســني أو فوعيتــهجل وتعمــيم املنظــور اجلنســاين ة هــرا الســياق ة ييــف سياســال
وبـــرامج التنميـــة وحقـــوق اننســـان ةال ال ـــلة باألطفـــالجل والـــربامج والسياســـال
اخلااة بالطفلة؛
”(و) اختـــاة تـــدابر جلمـــف املعلومـــال ةال ال ـــلة باملوملـــوع وت ـــنيفهاجل
جــا فيهــا البيانــال انح ــائية والبحثيــةجل حســا االعتضــاعجل بغيــة حتديــد العقبــال ال ـ
يواجهها األطفـال ة لارسـة حقـوعهمجل ال سـيما األطفـال الـرين يتعرملـون للتـهمي
أو الرين يعيشون ة أوملاع تعرملهم للتطر؛
”(ج) تطــوير وتعزيــز عمليــة يــف البيانــال الالجمــة ل ح ــاعال الوطنيــة
بشبن األطفال وحتليلـها ونشـرها عـدر انمرـانجل واسـتتدام البيانـال امل ـنفة حسـا
العوامــل ةال ال ــلة ال ـ رــن أن تــؤ م إىل حــدوث تفاوتــالجل ووــر ةلــز مــن
املؤشــرال انح ــائية علــص ال ُــعد ون الوطنيــة والوطنيــة و ون انعليميــة وانعليميــة
والدوليــة بغيــة وملــف وتقيــيم السياســال والــربامج االجتماعيــة والــربامج والسياســال
األخر جا يتيح اسـتتدام املـوار االعت ـا ية واالجتماعيـة علـص حنـو يتسـم بالرفـاعة
والفعالية من أجل انعمال الرامل حلقوق الطفل؛
”(ح) اختــاة اخلطــوال الالجمــة نعــدا وتنفيــر تــدابر شــاملة للوعايــة مــن
تسلت األعـران ومرافحتـه ة مؤسسـال منـها املؤسسـال التعليميـةجل علـص حنـو يرفـل
الت دم للتسلت واالعتـداع الـرم يسـتهد األعـران مـن األطفـالجل و رـن أن يشـمل
ةلز تدريا املربني وأفرا األسرةجل وتوعية األطفال ره املسبلة أيضا؛
”(ل) اختــاة ييــف التــدابر الالجمــة لرفالــة تســجيل ييــف األطفــال فــور
وال هتمجل جن فيهم األطفال الـرين يعيشـون ة منـاطق نائيـةجل وةلـز بسـبل منـها إجالـة
العوائــق ال ـ حتــول ون تســجيلهمجل والتقــدم حنــو تــوفر التســجيل اجملــاين للمواليــدجل
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وكفالــة تــوافر نظــام بســيت وفعــال وســريف ومتيســر لتســجيل املواليــدجل جــا ة ةلــز
التسجيل املتبخرجل وعلص حنو يضـمن حـق كـل طفـل ة احل ـول علـص اسـم وحقـه ة
احل ــول علــص جنســيةجل واحتــرام أم اســم صتــاره ــم الوالــدانجل واحتــرام احتفــا
األطفال ويتهمجل وملمان متتعهم إىل أع ـص حـد لرـن بـاحلق ة معرفـة والـديهم وة
تلقي الرعاية منهما؛
”(م) القيام وفقا للما ة  7من اتفاعية حقوق الطفل جواالة التوعية ببةيـة
تسجيل املواليد علص ال عيد الـوط وانعليمـي ا لـيجل وكفالـة تسـجيل املواليـد انـا
أو برسـوم منتفضــة ة حالــة تــبخر التســجيلجل وكفالــة إجالــة ييــف احلــواجز القانونيــة
وانجرائية ال حتـول ون تسـجيل األطفـال الـرين يقيمـون ة ولـة طـر جل وكفالـة
متتف األطفال ور املسـجلني جـا ـم مـن حقـوق اننسـان وح ـو م بـدون متييـز علـص
الرعايــة ال ــحية والتعلــيم اجليــد واحلمايــة مــن العن ـ وعلــص ميــاه الشــرب املبمونــة
وخدمال ال ر ال حي وور ةلز من اخلدمال األساسية؛
”(ك) ت ـميم وتنفيـر بـرامج لتـوفر التعلـيمجل جـا ة ةلـز إمرانيـة احل ـول
علــص التعلــيم اجليــدجل واخلــدمال االجتماعيــة والــدعم للمراهقــال احلوامــل واألمهــال
املراهقـال لتمرينـهن مــن موااـلة وإمتـام تعلــيمهن ومحايتـهن مـن التمييــزجل فضـال عــن
كفالة فترة محل احية ومبمونة؛
”(ل) وملف وتطبيـق بـرامج تعليميـة ومـوا راسـيةجل تشـمل برنا ـا تثقيفيـا
شامال وعائما علص األ لة بشبن الوظائ اجلنسية البشرية يسـتند إىل معلومـال كاملـة
و عيقةجل ويوجّه إىل ييف املراهقني والشبابجل بشرل يتناسا مـف تطـور عـدراهتمجل مـف
توفر انرشا والتوجيه املالئمني من اآلباع واألمهال واألواـياع القـانونينيجل وإشـراك
األطفــال واملــراهقني والشــباب واجملتمعــال ا ليــةجل وبالتنســيق مــف املنظمــال النســائية
والشبابية واملنظمال ور احلروميـة املتت ـةجل مـن أجـل تعـديل األ،ـال االجتماعيـة
والثقافيـة لسـلوك الرجـال والنســاع مـن ييـف األعمـارجل والقضــاع علـص احليـ ببنواعــه
وتشجيف وتروين املهارال املت ـلة باختـاة القـرارال وبالتوااـل مـف اآلخـرين وباحلـد
مــن املتــاطر مــن أجــل إعامــة عالعــال عائمــة علــص االحتــرام واملســاواة بــني اجلنســني
واحترام حقوق اننسانجل و كـرلز تثقيـ املعلمـني وتنظـيم بـرامج تـدريا للمعلمـني
ة املؤسسال التعليمية الرمسية وور الرمسية علص حد سواع؛
”(م) اختــاة ييــف التــدابر الالجمــة لرفالــة متتــف األطفــال بــاحلق ة التمتــف
ببعلص مستو لرن من ال حةجل متشيا مف االلتزامال القائمةجل بسبل من بينـها كفالـة
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ح ــول ييــف األطفــال واملــراهقني علــص خــدمال الرعايــة ال ــحية املالئمــة واجليــدةجل
اجملانية أو امليسورة الرلفةجل ال تراعي االعتبـارال اجلنسـانيةجل وعلـص خـدمال الرعايـة
ال حية املناسبةجل جـا ة ةلـز بـرامج الرعايـة ال ـحية املالئمـة للعمـر ة ـال ال ـحة
اجلنسية وانبابيةجل مف مراعاة االحتياجال والقدرال املتطورة للطفل؛
”(ن) اعتما التدابر التشريعية وورهـا مـن التـدابر املناسـبةجل جـا فيهـا الـُنهُج
الشاملة لعدة عطاعالجل نعمال حق ييف األطفال علـص حنـو كامـلجل ة احل ـول علـص
التعليمجل ومن ةلز حقهم ة احل ول علص تعليم جيدجل علص عدم املساواة مف ورهم من
األطفالجل وعلص حنو يفضي إىل اندماجهم ة اجملتمف ويرفل ،وهم الرايت علـص أ وجـه
بوسائل عدة منها توفر التعلـيم االبتـدائي انلزامـي انـا للجميـفجل واختـاة ييـف التـدابر
املناسبة نتاحة سائر مستويال التعليم وييف أشراله جلميف األطفال ون متييز؛
”(ص) اخت ـاة ييــف التــدابر املناســبة لرفالــة محايــة ييــف األطفــال وملــمان
ســالمتهمجل جــا ة ةلــز منــف االعتــداع واالســتغالل اجلنس ـينيجل أثنــاع حــاالل اخلطــر
والنـزاع املسلح والطوارئ اننسـانية والرـوارث الطبيعيـة وبعـدهاجل وةلـز مـن خـالل
اعتمــا وتنفيــر بــرامج للوعايــة والت ــدمجل مــن بينــها الــربامج املتعلقــة بتجنيــد القــوال
املسلحة واجلماعال املسلحة لألطفال جا يتعارض والقانون الدويل املنطبـقجل مـن أجـل
ملـمان التعـاة البـدين والنفســي ـؤالع األطفـالجل ومله مشــل أسـرهمجل وإعـا ة إ مــاجهم
اجتماعياجل وعلـص حنـو يرفـل حـدوث التعـاة وإعـا ة ان مـاج والتبهيـل ة بيئـة تعـزج
رفاه الطفل واحته واحترامه لراته وكرامته؛
” - 48هتيــا جبميــف الــدول األعضــاع تعزيـز التعــاون الــدويل مــن أجــل كفالــة
إعمال حقوق الطفلجل جا ة ةلز حقوق األطفال األكثر هتميشا واستبعا اجل بوسائل منـها
عم املبا رال الوطنية ال تركز بقدر أكرب علص تنمية األطفال األكثر هتميشـا واسـتبعا اجل
وفقا للمقتضصجل وتعزيز تدابر التعاون الدويل ة ـاالل البحـا أو ة نقـل الترنولوجيـاجل
من عبيل الترنولوجيال املساعدةجل وتدعو منظومة األمم املتحدة إىل القيام برلز؛
” - 49هتي بريانال منظومة األمم املتحـدة واـنا يقها وبرا هـا املعنيـةجل
وتدعو املؤسسال املالية واملؤسسال املاحنة الدولية واجلهال املاحنة الثنائيـةجل أن تقـدمجل
عند الطلاجل الدعم املايل والف للمبا رال الوطنيةجل جا ة ةلز برامج تنميـة األطفـال
األكثر هتميشا واستبعا اجل وأن تعزج فعالية التعاون والشراكة علص ال ـعيد الـدويل مـن
أجل جيا ة تبا ل املعار وبناع القدرالجل مف إيـالع اهتمـام خـاص لوملـف السياسـال
والربامج وإجراع البحوث والتدريا امله ؛
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”رابعا
” املتابعة
” - 50تنددو بعمــل املمثلــة اخلااــة لألمــني العــام املعنيــة باألطفــال والنـــزاع
املسلح وبارتفاع مستو األنشطة الـ تضـطلف ـا وبالتقـدم ا ـرج منـر إنشـاع واليـة
املمثلة اخلااةجل وتوايجل اخـرة فـــي االعتبـار عرارهـــا  241/63املـؤر  24كـانون
األول /يســــمرب  2008والفقــــرال  35إلــــــص  37مــــن القــــرار  77/51املــــؤر
 12كانون األول /يسمرب 1996جل ببن د األمني العـام واليـة املمثلـة اخلااـة لفتـرة
إملافية مدهتا ثالث سنوال؛
” - 51تقرر ما يلي:
”(أ) أن تطلــا إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة ة ورهتــا
السبعني تقريرا شامال عن حقوق الطفـل يتضـمن معلومـال عـن حالـة اتفاعيـة حقـوق
الطفل واملسائل ال تناو ا هرا القرارجل مف التركيز علص احلق ة التعليم؛
”(ب) أن تطلا إىل املمثلـة اخلااـة لألمـني العـام املعنيـة باألطفـال والنــزاع
املســلح أن توااــل تقــدم تقــارير إىل اجلمعيــة العامــة و لــل حقــوق اننســان عــن
األنشــطة املضــطلف ــا ة إطــار أ اع واليتــهاجل تشــمل معلومــال عــن جياراهتــا امليدانيــة
وعن التقدم ا رج والتحديال ال ال تزال عائمة علـص اـعيد العمـل املتعلـق باألطفـال
والنـزاع املسلح؛
”(ج) أن تطلا إىل املمثلة اخلااة لألمني العام املعنية بالعن ملد األطفـال
أن توااــل تقــدم تقــارير ســنوية إىل اجلمعيــة العامــة و لــل حقــوق اننســان عــن
األنشطة املضطلف ـا ة إطـار أ اع واليتـهاجل جـا يتماشـص مـف الفقـرتني  58و  59مـن
عرارهـــا 141/62جل تتضـــمن معلومـــال عـــن جياراهتـــا امليدانيـــة وعـــن التقـــدم ا ـــرج
والتحديال ال ال تزال عائمة علص اـعيد العمـل املتعلـق بـالعن ملـد األطفـالجل وأن
ترفلجل وفقا للفقـرة  39مـن عـرار اجلمعيـة 147/68جل موااـلة االملـطالع علـص حنـو
فعال باألنشطة الرئيسية املنبثقة من والية املمثلة اخلااة واحلفا علص استدامتها؛
”( ) أن تدعو األمني العام إىل الترلي ب جراع راسة شـاملة متعمقـة عـن
األطفال ا رومني من حريتهمجل متول عن طريق التربعالجل وتنفـر بالتعـاون الوثيـق مـف
وكــاالل ومراتــا األمــم املتحــدة املعنيــةجل جــا ة ةلــز علــص ســبيل املثــال ال احل ــر
مرتــا األمــم املتحــدة املع ـ باملتــدرال واجلر ــةجل ومفوملــية األمــم املتحــدة حلقــوق
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اننسانجل ومنظمة األمم املتحدة للطفولةجل ومرتـا املمثـل اخلـاص لألمـني العـام املعـ
باألطفال والنـزاعال املسلحةجل ومرتا املمثل اخلاص لألمني العام املع بـالعن ملـد
األطفالجل وكرلز الفريق املشترك بني الوكاالل املعـ بقضـاع األحـداثجل وبالتشـاور
مف اجلهال املعنيةجل جا ة ةلز الدول األعضاعجل واجملتمف املدينجل واألوسـال األكا يـة
واألطفالجل وتضمني الدراسة املمارسال اجليدة والتوايال املتعلقـة بالعمـل مـن أجـل
انعمال الفعـال جلميـف حقـوق الطفـل ةال ال ـلةجل ال سـيما املمارسـال والتواـيال
ال ـ تــدعم تنفيــر االســتراتيجيال النموةجيــة والتــدابر العمليــة ال ـ تعتمــدها األمــم
املتحــدة للقضــاع علــص العن ـ ملــد األطفــال ة ــال منــف اجلر ــة والعدالــة اجلنائيــةجل
وتدعو أيضـا األمـني العـام إىل أن يقـدم االسـتنتاجال الـ خل ـت إليهـا الدراسـة إىل
اجلمعية العامة ة ورهتا الثانية والسبعني؛
”(هـ) أن تطلــا إىل املقــررة اخلااــة املعنيــة ببيــف األطفــال واســتغال م ة
البغاع وة املوا انباحيـة أن توااـل تقـدم تقـارير إىل اجلمعيـة العامـة و لـل حقـوق
اننســان عــن األنشــطة املضــطلف ــا ة إطــار أ اع واليتــهاجل تتضــمن معلومــال عــن
جياراهتا امليدانية وعن التقدم ا رج والتحديال الـ ال تـزال عائمـة علـص اـعيد العمـل
املتعلق ببيف األطفال واستغال م ة البغاع وة املوا انباحية؛
”(و) أن تــدعو رئــيل جلنــة حقــوق الطفــل إىل تقــدم تقريــر شــفوم عــن
أعمــال اللجنــة إىل اجلمعيــة العامــة والتحــاور مــف اجلمعيــة العامــة ة ورهتــا الســبعنيجل
سعيا لتعزيز التواال بني اجلمعية واللجنة؛
”(ج) أن توااـــل نظرهـــا ة املســـبلة ة ورهتـــا الســـبعنيجل ة إطـــار البنـــد
املعنون ”تعزيز حقوق الطفل ومحايتها“جل مف تركيـز اجلـزع الثالـا مـن القـرار املعنـون
”حقوق الطفل“ علص موملوع ”احلق ة التعليم“.
 - 14وة اجللســة نفســهاجل ت ـال لثــل أورووــوام تنقيحــال عديــدة أُ خلــت علــص مشــروع
القرار (انظر  ) A/C.3/69/SR.48وأعلـن أن إسـرائيل وبـاالو ومونـاكو واليابـان عـد انضـمت إىل
مقدمي مشروع القرار ب يغته املنقحة شفويا .وانضم أيضا الحقا إىل مقـدمي مشـروع القـرار
أستراليا وتووو ويهورية كوريا والفلبني وكمبو يا وكندا وليتتنشتاين ومدوشقر وملدي .
 - 15وة اجللسة نفسـها أيضـا تقـدّم لثـل جيبـويتجل باسـم الـدول األعضـاع ة األمـم املتحـدة
األعضـــاع ة موعـــة الـــدول األفريقيـــةجل بـــاعتراح شـــفوم لتعـــديل مشـــروع القـــرار ب ـــيغته
املنقحة شفويا.
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 - 16وة اجللسة الثامنة واألربعني أيضاجل رفضـت اللجنـة تعـديال بت ـويت مسـجل ببولبيـة
 81اوتا مقابل  66اوتا وامتناع  17عن الت ويت .وكانت نتيجة الت ويت كما يلي:
املؤيدون:
االحتــا الروســيجل وإثيوبيــاجل وأفغانســتانجل وانمــارال العربيــة املتحــدةجل وإندونيســياجل
وأنغــــوالجل وأوونــــداجل وإيــــران (يهوريــــة  -انســــالمية)جل وباكســــتانجل والبحــــرينجل
وبنغال ي جل وبوتانجل وبوتسواناجل وبوركينـا فاسـوجل وبورونـدمجل وبـيالروسجل وتووـوجل
وتــونلجل واجلزائــرجل وجــزر القمــرجل ويهوريــة أفريقيــا الوســطصجل ويهوريــة تزنانيــا
املتحــدةجل واجلمهوريــة العربيــة الســوريةجل ويهوريــة الرونغــو الد قراطيــةجل ويهوريــة
الو الد قراطيــة الشــعبيةجل وجنــوب أفريقيــاجل وجنــوب الســو انجل وجيبــويتجل وروانــداجل
وجامبياجل وجمبابومجل والسـنغالجل والسـو انجل وسـراليونجل وال ـنيجل والعـراقجل وعمـانجل
ووـــابونجل ووامبيـــاجل ووانـــاجل ووينيـــاجل ووينيـــا االســـتوائيةجل وعطـــرجل وكـــابو فـــر مجل
والرامرونجل وكول يفـوارجل والرونغـوجل والرويـتجل وكريبـاسجل وكينيـاجل وليسـوتوجل
ومايلجل وماليزياجل ومدوشقرجل وم رجل واملغربجل ومالومجل واململرـة العربيـة السـعو يةجل
وموريتانياجل وموريشيوسجل وموجامبيقجل وناميبياجل والنيجرجل ونيجرياجل وا ندجل واليمن.
املعارضون:
األرجنـــتني أرمينيـــاجل إســـبانياجل أســـترالياجل وإســـتونياجل وإســـرائيلجل وإكـــوا ورجل وألبانيـــاجل
وأملانيــاجل وأنتيغــوا وبربــو اجل وأنــدوراجل وأورووــوامجل وأوكرانيــاجل وأيرلنــداجل وأيســلنداجل
وإيطالياجل وبابوا وينيا اجلديدةجل وباراووامجل وباالوجل والرباجيلجل وبربا وسجل والربتغـالجل
وبلجيراجل وبلغارياجل وبنماجل والبوسـنة وا رسـزجل وبولنـداجل وبوليفيـا ( ولـة  -املتعـد ة
القوميــــال)جل وبــــروجل وتركيــــاجل وتيمــــور  -ليشــ ـ جل وجامايرــــاجل وجــــزر البــــهاماجل
واجلمهوريـــة التشـــيريةجل واجلمهوريـــة الدومينيريـــةجل ويهوريـــة كوريـــاجل ويهوريـــة
مولــــدوفاجل وجورجيــــاجل والــــدا،ركجل ورومانيــــاجل وســــان مــــارينوجل وســــانت فنســــنت
وجــزر ورينــا ينجل وســانت لوســياجل والســلفا ورجل وســلوفاكياجل وســلوفينياجل والســويدجل
وسويســراجل وشــيليجل واــربياجل وورينــا اجل ووواتيمــاالجل وفرنســاجل والفلــبنيجل وفزنويــال
(يهوريـــة  -البوليفاريـــة)جل وفنلنـــداجل وعـــربصجل وكرواتيـــاجل وكنـــداجل كوســـتاريراجل
وكولومبيــاجل والتفيــاجل ولرســمربوجل وليتوانيــاجل وليتتنشــتاينجل ومالطــةجل واملرســيزجل
واململرة املتحدة لربيطانيا العظمص وأيرلندا الشماليةجل ومنغوليـاجل ومونـاكوجل والنـرويججل
والنمســـاجل ونيرـــاراوواجل ونيوجيلنـــداجل وهـــاي جل وهنـــدوراسجل وهنغاريـــاجل وهولنـــداجل
والواليال املتحدة األمريريةجل واليونان.
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املمتنعون:
األر نجل وبروين ار السالمجل وبليـزجل وبـننجل وتايلنـدجل واجلبـل األسـو جل وسـرم النرـاجل
وسنغافورةجل وسورينامجل ووياناجل وفيجيجل وفييـت نـامجل وعرويزسـتانجل ولبنـانجل وليربيـاجل
وميا،ارجل ونيبال.
 - 17وعبــل الت ــويتجل أ ىل ببيانــال كــل مــن لثلــي بربــا وس وكوســتاريرا وأورووــوام
(باســم موعــة ول أمريرــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الرــاري وكــرلز االحتــا األورو )
والنمسا وباالو وأيرلندا والنرويج وليتتنشتاين وأيسـلندا .وبعـد الت ـويت أ ىل لثـل كـل مـن
أوروووام وتووو ببيان (انظر .)A/C.3/69/SR.48
 - 18وة اجللســــة التاســــعة واألربعــــنيجل شــــرعت اللجنــــة ة النظــــر ة مشــــروع القــــرار
A/C.3/69/L.24/Rev.1جل ب يغته املنقحة شفوياجل كرل.
 - 19وأ ىل لثل تووو ببيان وسحا مشاركة بلده ملمن مقدمي مشروع القرار.
 - 20وة اجللسة نفسـهاجل اعتمـدل اللجنـة مشـروع القـرار A/C.3/69/L.24/Rev.1جل ب ـيغته
املنقحة شفويا (انظر الفقرة  29من مشروع القرار الثاين).
 - 21وبعــد اعتمــا مشــروع القــرار ُأ يل ببيانــال مــن عبــل لثلــي عطــر ويهوريــة إيــران
انســالمية وجيبــويت (باســم موعــة الــدول األفريقيــة)جل واالحتــا الروســيجل واململرــة العربيــة
السعو يةجل وليبيـاجل ونيجريـاجل وبـاالوجل والواليـال املتحـدةجل وباكسـتانجل والرباجيـلجل والسـو انجل
والعـــراقجل وموريتانيـــاجل والـــيمنجل والنـــرويججل وبربـــا وسجل واملراعـــا عـــن الررســـي الرســـويل
(انظر .)A/C.3/69/SR.49
جيم  -مشروعا القرارين

A/C.3/69/L.25

و

Rev.1

 - 22ة اجللســـة الرابعـــة واألربعـــنيجل املعقـــو ة ة  13تشـــرين الثـــاين/نوفمربجل عـــام لثـــل
املرسيزجل باسم إكوا ور وأوروووام وأيسلندا وبـرو واجلمهوريـة الدومينيريـة وكوسـتاريرا
وكولومبيــا واملرســيز ونيرــاراوواجل بتقــدم مشــروع عــرار بعنــوان ”مرافحــة تســلت األعــران
ووــره مــن أشــرال العنـ ملــد األطفــال“ ) (A/C.3/69/L.25وأعلــن انضــمام بــاراووام وبنمــا
وبوليفيــا ( ولــة  -املتعـــد ة القوميــال) وتركيــا والســـلفا ور وشــيلي ووواتيمــاال وفنــــزويال
(يهوريــة  -البوليفاريــة) وهنــدوراس إىل مقــدمي مشــروع القــرار وانضــمت أيضــا األرجنــتني
الحقا إىل مقدمي مشروع القرار.
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 - 23وكــان معروملــا علــص اللجنــة ة جلســتها الثانيــة واخلمســنيجل املعقــو ة ة  24تشــرين
الثاين/نوفمرب مشروع عـرار مـنقح ( A/C.3/69/L.25/Rev.1بعنـوان ”محايـة األطفـال مـن تسـلت
األعران“ تقدّم به مقدمو مشروع القـرار  A/C.3/69/L.25هـم والرباجيـل وسويسـرا ونيوجيلنـداجل
فيما يلي ن ه:
” إن اجلمعية العامةجل
”إذ تشد علـص أن اتفاعيـة حقـوق الطفـل هـي املعيـار املسـتنيد إليـه ة تعزيـز
حقوق الطفـل ومحايتـهاجل وأن الـدول األطـرا ة االتفاعيـة تبخـر علـص عاتقهـا اختـاة
ييف التدابر التشريعية وان ارية وورها من التدابر الالجمة نعمال احلقـوق املعتـر
ا ة االتفاعيةجل
”وإذ تشددر إىل ييــف عراراهتــا الســابقة املتعلقــة قــوق الطفــل وإىل مــا اختــره
لل حقوق اننسان من عرارال تتعلق ماية األطفال من تسلت األعرانجل
”وإذ تشر أيضا إىل إعالن األمم املتحدة للتثقي والتدريا ة ميدان حقوق
اننسانجل وإعالن مبا ئ منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة بشبن التسامحجل
”وإذ تشددر كددتلك إىل تقريــر األمــم املتحــدة بشــبن العن ـ ملــد األطفــال
لعام 2006جل وتقرير املمثلة اخلااة لألمني العام املعنية جسبلة العن ملـد األطفـال ة
موملوع الت دم للعنـ ة املـدارس مـن منظـور عـاملي ـد سـد الفجـوة الفااـلة
بــني املعــاير واملمارســةجل وحلقــة النقــاا الرفيعــة املســتو ال ـ نُظمــت عــام 2014
وتناولــت موملــوع إطــالق العنــان نمرانــال األطفــال مــف تقليــل املتــاطر إىل احلــد
األ  ى :ترنولوجيــال املعلومـــال واالت ـــاالل واننترنــت والعنــ ملـــد األطفـــالجل
وتقريـر منظمــة األمــم املتحـدة للطفولــة لعــام  2014عــن العنـ ملــد األطفــال الــرم
يتنــاول موملــوع ”الظــاهر اخلفــي :حتليــل إح ــائي للعنـ ملــد األطفــال“ ويتضــمن
مراجف تتعلق بظاهرة تسلت األعرانجل
”وإذ تسدددا بـــبن تســـلت األعـــرانجل جـــا ة ةلـــز تســـلت األعـــران ة فضـــاع
اننترنــتجل رــن أن يتجســد مــن خــالل العنـ والعــدوانجل وأن تســلت األعــران بــبم
شرل من األشـرال رـن أن يرـون لـه تـبثر سـل علـص حقـوق األطفـال ورفـاههمجل
وإ راكا منها لضرورة منف تسلت األعران بني األطفال والقضاع عليهجل
”وإذ يساور ا القا من انتشار تسلت األعران ة خمتلـ أحنـاع العـاملجل ومـن
أن األطفال الرين يرونون ملحايا ألعرامم تتزايد لديهم احتماالل املعانـاة مـن طائفـة
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عريضة مـن املشـاكل العاطفيـةجل األمـر الـرم رـن أن يـؤ مجل فيمـا يـؤ مجل إىل تزايـد
خطر اناـابة باالكتئـاب وانعـدام علـص االنتحـارجل إملـافة إىل احتمـال تـبثر املشـرلة
علص عدرة الفر علص حتقيق إمراناته ة األمد الطويلجل
”وإذ تعتددر بــبن وكــاالل األمــم املتحــدة والياهتــا املعنيــة تقــوم ة بعــض
البلــدانجل بنــاع علــص طلبــهاجل بتــوفر التعــاون والــدعم التقنــيني لتعزيــز القــدرال الوطنيــة
الالجمة للت دم لظاهرة تسلت األعران ومنعهاجل
”وإذ تسا بـبن البيئـال ا يطـة باألطفـال رـن أن تـؤثر ة سـلوكهمجل وتسـلم
أيضا بالدور املهم الرم ينبغي أن يضطلف به أعضاع األسرة واألواياع القانونيون ومقدمو
الرعاية واملدرسون واجملتمف املدين ووسائت انعالم ة الوعاية من تسلت األعرانجل
”وإذ تسا أيضا ببن األسرة هي املسؤولة ة املقـام األول عـن تربيـة األطفـال
ومحايتهمجل جا صدم امل احل الفضلص للطفلجل وبضـرورة أن ينشـب األطفـال ة بيئـة أسـرية
وة جو تسو ه السعا ة واحلا والتفاهم كي تنمو شت يتهم ،وا كامال متواجناجل
”وإذ تسدددا كدددتلك ببةيـــة يـــف معلومـــال إح ـــائية وافيـــة عـــن ظـــاهرة
تسلت األعرانجل
”وإذ تالحظ ما يرتبت من خماطر ب ساعة اسـتعمال ترنولوجيـال وتطبيقـال
املعلومـال واالت ـاالل اجلديـدةجل جــا ة ةلـز جيـا ة خطــر التعـرض لتسـلت األعــرانجل
مؤكــدة ة الوعــت نفســه أن هــره الترنولوجيــال والتطبيقــال رــن أن هتي ـ ســبال
جديدة لتعزيـز التعلـيم ولتحقيـق أهـدا أخـر منـها تعلقـم حقـوق الطفـل وتعليمهـاجل
كما رن أن ترون أ وال مفيدة ة تعزيز محاية األطفالجل
”وإذ تسا ببن أفرا الفئال الضعيفة رن أن يرونـوا أكثـر عرملـة لتسـلت
األعـــران علـــيهمجل وأن األطفـــال عـــد يواجهـــون أشـــراال مـــن تســـلت األعـــران ختتلــ
باختال نوع اجلنلجل
” - 1تسددا بــبن تســلت األعــرانجل جــا ة ةلــز تســلت األعــران ة فضــاع
اننترنتجل رن أن يرون له أثر طويل األمد علص متتف األطفال قوق اننسانجل كمـا
رـــن أن ترـــون لـــه اثـــار ســـلبية علـــص األطفـــال املتضـــررين مـــن تســـلت األعـــران
أو املشاركني فيه؛
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” - 2تسا أيضا ببن تسلقت األعران رن أن يقترن بعد من األمـور منـها
التمييز والقوالا النمطيةجل وأنه وـا اختـاة التـدابر الالجمـة ملنـف تسـلت األعـران مهمـا
ترن وافعه؛
” - 3حت

الدول األعضاع علص ما يلي:

”(أ) اختــاة ييــف التــدابر املناســبة ملنــف أم شــرل مــن أشــرال العنــ جل
جا ة ةلز أشـرال تسـلت األعـرانجل ومحايـة األطفـال منـهاجل جـا ة ةلـز ة املـدارسجل
وةلز بالت دم الفورم ـره األعمـالجل وتقـدم الـدعم املناسـا لألطفـال املتضـررين
من تسلت األعران واملشاركني فيه؛
”(ب) تعزيز التعلـيم واالسـتثمار فيـه باعتبـاره أ اة فعالـة ة إشـاعة التسـامح
وانحساس بالررامة والتفاهم واالحترام املتبا ل؛
”(ج) تــوفر املعلومــال والبيانــال انح ــائية م ــنفةً حســا نــوع اجلـنل
والسن وورهـا مـن املـتغرال ةال ال ـلة باملوملـوعجل وتـوفر املعلومـال عـن انعاعـة
علــص ال ــعيد الــوط ة ســياق مشــرلة تســلت األعــرانجل باعتبــار تلــز املعلومــال
والبيانال أساساً يُعتمد عليه ة رسم السياسال العامة الفعالة؛
”( ) التوعية العامةجل ب شراك أفـرا األسـرة واألواـياع القـانونيني ومقـدمي
الرعاية والشباب واملدارس واجملتمعال ا لية وعا ة اجملتمعال ا لية ووسـائت انعـالم
ومنظمــال اجملتمــف املــدينجل وجشــاركة األطفــالجل فيمــا يتعلــق مايــة األطفــال مـــن
تسلت األعران؛
”(هـ) تبــا ل اخلــربال وأفضــل املمارســال الوطنيــة ملنــف ومرافحــة تســلت
األعرانجل جا ة ةلز تسلت األعران ة فضاع اننترنت؛
” - 4تطا إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة ة ورهتـا احلا يـة
والسبعني تقريراً عن محاية األطفال من تسلت األعران يركز فيه علـص أسـباب الظـاهرة
واثارهاجل واملمارسال اجليـدة والتوجيهـال انرشـا ية الراميـة إىل منـف تسـلت األعـران
والت ــدم لــهجل مُســتعينا ة ةلــز باملعلومــال الـ تقــدمها الــدول األعضــاع واجلهــال
املعنيةجل وبالتعاون مف كيانال األمم املتحدة املعنية.
 - 24وة اجللسة نفسهاجل تـال لثـل املرسـيز تنقيحـال عديـدة ملشـروع القـرار وأعلـن أن:
إســبانياجل وأســترالياجل وإســتونياجل وإســرائيلجل وأملانيــاجل وأنــدوراجل وأوكرانيــاجل وأيرلنــداجل وإيطاليــاجل
والربتغالجل وبلجيراجل وبلغارياجل والبوسنة وا رسزجل وبولنـداجل واجلبـل األسـو جل وجـزر البـهاماجل
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واجلمهورية التشيريةجل ويهورية كورياجل والدا،ركجل ورومانياجل وسان مارينوجل وسـانت لوسـياجل
وسلوفاكياجل وسلوفينياجل وسنغافورةجل والسويدجل واربياجل وفرنسـاجل والفلـبنيجل وفنلنـداجل وعـربصجل
وكاجاخســتانجل وكرواتيــاجل وكنــداجل وكوبــاجل والتفيــاجل ولرســمربوجل وليتوانيــاجل وليتتنشــتاينجل
ومالطةجل واململرة املتحدة لربيطانيا العظمص وأيرلندا الشماليةجل ومونـاكوجل والنـرويججل والنمسـاجل
وهولنداجل والواليال املتحـدة ا ألمريريـةجل واليابـانجل واليونـان عـد انضـمت إىل مقـدمي مشـروع
القــرار ب ــيغته املنقحــة شــفويا .وانضــمت أيضــا الحقــا إىل مقــدمي مشــروع القــرار إســرائيل
وأوكرانيــا والبوســنة وا رســز وتركمانســتان واجلبــل األســو وجــزر البــهاما وســان مــارينو
واربيا وكاجاخستان والنرويج.
 - 25وة اجللسة نف سها أيضا تال أمـني اللجنـة بيـان اآلثـار املترتبـة علـص مشـروع القـرار ة
امليزانية الربنا يّة.
 - 26وة اجللسة الثانية واخلمسنيجل اعتمـدل اللجنـة مشـروع القـرار A/C.3/69/L.25/Rev.1جل
ب يغته املنقحة شفويا (انظر الفقرة 29جل مشروع القرار الثالا).
 - 27وبعد اعتما مشروع القرار أ ىل ببيانال لثلـو إيطاليـا (باسـم االحتـا األورو ) وجيبـويت
(باسم موعة الدول األفريقية) وبنما (وأيضـا باسـم األرجنـتني وإكـوا ور وأورووـوام والرباجيـل
وبوليفيا ( ولة  -املتعد ة القوميال) وبرو واجلمهورية الدومينيرية والسلفا ور وشيلي ووواتيماال
وكوستاريرا وكولومبيا ونيراراووا وهندوراس) وجنوب أفريقيا وشيلي (وأيضا باسم األرجنـتنيجل
وأسـترالياجل وإســرائيلجل وأورووــوامجل أيســلنداجل والرباجيـلجل وبلجيرــاجل واجلبــل األســو جل واجلمهوريــة
التشــيريةجل والــدا،ركجل والســلفا ورجل والســويدجل وسويســراجل وفرنســاجل وفنلنــداجل وكرواتيــاجل وكنــداجل
وكولومبياجل وليتتنشتاينجل واململرة العربية السعو يةجل واململرـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـص وأيرلنـدا
الشــماليةجل والنــرويججل ونيوجيلنــداجل والواليــال املتحــدة األمريريــةجل واليابــان) .وأســتراليا والواليــال
املتحدة األمريرية واململرة العربية السعو ية (انظر .)A/C.3/69/SR.52

ال  -مشروع مقرر مقترح من الرئيل
 - 28ة اجللســة الثانيــة واخلمســنيجل املعقــو ة ة  24تشــرين الثــاين/نوفمربجل عــررل اللجنــةجل
فيما يتعلق جقترح الرئيلجل تواية اجلمعية العامة ببن حتيت علما بالوثائق ال يُنظر فيهـا بشـبن
مسبلة تعزيز حقوق األطفال ومحايتها (انظر الفقرة .)30
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ثالثا  -توايال اللجنة الثالثة
 - 29تواي اللجنة الثالثة اجلمعية العامة باعتما مشاريف القرارال التالية:

مشروع القرار األول
جواج األطفال والزواج املبر ر والزواج بانكراه
إن اجلمعية العامةجل
إذ تؤكد جمد ا عرارها  148/68املؤر  18كانون األول /يسـمرب  2013واملتعلـق
بزواج األطفال والزواج املبرر والزواج بانكراهجل
وإذ تشدددددر إىل عراراهتـــــا  140/66املـــــؤر  19كـــــانون األول /يســـــمرب 2011
و  146/68املــؤر  18كــانون األول /يســمرب  2013واملتعلــق بالطفلــة و  144/67املــؤر
 20كانون األول /يسمرب  2012و املتعلق بترثيـ اجلهـو للقضـاع علـص ييـف أشـرال العنـ
ملد املرأةجل إملـافة إىل عـرار لـل حقـوق اننسـان  23/24املـؤر  27أيلول/سـبتمرب 2013
املعنون ’’تعزيز اجلهو الرامية إىل منف لارسة تزويج األطفال والـزواج املبرـر والـزواج القسـرم
والقضاع علص هره املمارسـة :التحـديال وانبـاجال وأفضـل املمارسـال وثغـرال التنفيـر‘‘()1جل
وإىل ييف القرارال السابقة ال تتعلق بزواج األطفال والزواج املبرر والزواج بانكراهجل
وإذ تسترشدد بــانعالن العــاملي حلقــوق اننسـان()2جل والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق
االعت ــا ية واالجتماعيــة والثقافيــة()3جل والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية()3جل
وبســائر اــروك حقــوق اننســان ةال ال ــلةجل جــا ة ةلــز اتفاعيــة حقــوق الطفــل( )4واتفاعيــة
القضــاع علــص ييــف أشــرال التمييــز ملــد املــرأة()5جل عــالوة علــص الربوتوكــوالل االختياريــة
ةال ال لة امللحقة ا()6جل
__________
( )1انظــر :الوثددا الرةيددة لا معيددة العامددة الدددور الثامنددة والسددتون املاح د رق د  53أل د
الف ل الثالا.

()A/68/53/Add.1جل

( )2القرار  217أل ( .)3-
( )3انظر القرار  2200أل ( )21-جل املرفق.
( )4األمم املتحدةجل جممومة املعا داتجل اجمللد 1577جل الرعم .27531
( )5املرجف نفسهجل اجمللد 1249جل الرعم .20378
( )6املرجــف نفســـهجل اجمللــدان  2171و 2173جل الـــرعم 27531جل ومرفــق القـــرار 138/66؛ واألمــم املتحـــدةجل
جممومة املعا داتجل اجمللد 2131جل الرعم .20378
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وإذ تؤكددد مددن جديددد إعــالن وبرنــامج عمــل فيينــا( )7وبرنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل
للسران والتنمية( )8وإعالن ومنهاج عمل بيجني( )9والوثائق اخلتامية ملؤمترال استعراملهاجل
وإذ تشدر إىل االسـتنتاجال املتفـق عليهـا الـ اعتمـدهتا جلنـ ُة وملـف املـرأة ة ورتيهــا
السابعة واخلمسني( )10والثامنة واخلمسني()11جل
وإذ حت يع مامدا مد التقددير بتقريـر مفوملـية األمـم املتحـدة حلقـوق اننسـان املـؤر
 2نيسان/أبريل  2014وال ا ر بشبن منـف لارسـة تـزويج األطفـال والـزواج املبرـر والـزواج
القســـرم والقضـــاع علـــص هـــره املمارســـة()12جل وبتقريـــر املفوملـــية املـــوجز املـــؤر  18متـــوج/
يوليه  2014واملعـد عـن حلقـة النقـاا املعقـو ة بشـبن منـف لارسـة تـزويج األطفـال والـزواج
املبرر والزواج القسرم والقضـاع عليهـا()13جل وإة تالحـجم التقريـر املـوجز املتعلـق لقـة النقـاا
ال عقدهتا اجلمعية العامة ة  5أيلول/سبتمرب 2014جل
وإذ تقر ببن لارسةَ تزويج األطفال والـزواج املبرـر والـزواج بـانكراه لارسـةض ملـارة
تنتــهز حقــوق اننســان وتنــتقن منــها وتعطلــها كمــا أمــا تــرتبت جمارســال ملــارة أخــر
وأشرال أخر من انتهاكال حقوق اننسان وتد هاجل وببن هره االنتهاكال تؤثر سلباً علـص
النســاع والفتيــال أكثــر مــن ورهــنجل وإة تشــد علــص الواجبــال وااللتزامــال املتعلقــة قــوق
اننســان الواععــة علــص عــاتق الــدول وال ـ تقضــي بتعزيــز ومحايــة حقــوق اننســان واحلريــال
األساســية املرفولــة للنســاع والفتيــال وجنــف لارســة تــزويج األطفــال والــزواج املبرــر والــزواج
بانكراه والقضاع عليهاجل
وإذ يسدداور ا لددالق القا د بســبا اســتمرار شــيوع جواج األطفــال والــزواج املبرــر
والزواج بانكراه ة ييف أحناع العاملجل جا يشمل تزويج مـا يقـرب مـن  15مليـون فتـاة سـنويًا
__________
(A/CONF.157/24 (Part I) )7جل الف ل الثالا.

( )8تقريددر املددؤلر الدددوا لاسددنان والتنميددة القددا ر  13-5أياو /سددبتم ( 1994منشــورال األمــم املتحــدةجل
رعم املبيف )A.95.XIII.18جل الف ل األولجل القرار 1جل املرفق.
 15-4أياو /سددبتم ( 1995منشــورال األمــم املتحــدةجل
( )9تقريددر املددؤلر العدداملب الرال د املعددب لدداملرأ لددي
رعم املبيف )A.96.IV.13جل الف ل األولجل القرار 1جل املرفقان األول والثاين.
( )10انظــر الوثددا الرةيددة لام اددص االقتاددا ا واالجتمددامب  2013املاح د رقدد )E/2013/27( 7جل الف ــل
األولجل اجلزع أل .
( )11املرجف نفسهجل 2014جل املاح رق )E/2014/27( 7جل الف ل األولجل اجلزع أل .
( A/HRC/26/22 )12و .Corr.1
(.A/HRC/27/34 )13
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عبل أن يبلغن سن الثامنة عشرة وكون أكثر من  700مليون امرأة وفتاة علص عيد احليـاة اليـوم
جُوجن عبل بلووهن عامهن الثامن عشرجل
وإذ تالحددظ م د القاد أن اســتمراري شــيوع جواج األطفــال والــزواج املبرــر والــزواج
بانكراه أثهر سلباً علص حتقق األهدا ان،ائية لأللفية مـن األول إىل السـا س والغايـال العامـة
املرتبطة اجل جا ة ةلز ة االل حتقيق املساواة بني اجلنسني ومترني النساع والفتيـال واحلـ ّد
من الفقرجل والتعليم ووفيال األمهال واألطفال وال حةجل جا يشـمل ال ـحة اجلنسـية وال ـحة
انبابيــةجل وإة تســلم بــبن لارســة تـزويج األطفــال والــزواج املبرــر والــزواج بــانكراه ال تــزال
تعوق التنمية املستدامة والنمو االعت ا م الشامل للجميف والتماسز االجتماعيجل
وإذ تالحظ م القا أيضاً أن الفقر وانعدام األمن مـن األسـباب الرامنـة وراع لارسـة
تزويج األطفال والزواج املبرـر والـزواج بـانكراه وأن هـره املمارسـة ال تـزال شـائعة ة املنـاطق
الريفية وة أشد اجملتمعال ا لية فقراًجل وإة تقر ببن التتفي من وطبة الفقـر املـدعف بـبثر فـورم
والقضاع عليه ة ماية املطا ال بد أن يظال أولوية ع و من أولويال اجملتمف الدويلجل
وإذ تسددا بــبن لارســة ت ـزويج األطفــال والــزواج املبرــر والــزواج بــانكراه تشــرل
ة حد ةاهتـا عقبـ ًة أمـام التنميـة وتسـاعد علـص إ امـة حلقـة الفقـرجل وبـبن خطـر جواج األطفـال
والزواج املبرر والزواج بانكراه يز ا حدة أيضاً ة حاالل الزناع واألجمال اننسانيةجل
وإذ تسا أيضاً ببن لارسة تزويج األطفال والـزواج املبرـر والـزواج بـانكراه تـرتبت
بطبيعتها بتجرر الالمسـاواة بـني اجلنسـني واملعـاير والقوالـا النمطيـة اجلنسـانية وباملمارسـال
والت ــورال والعــا ال الضــارة ال ـ تشــرل ييع ـاً عوائــق حتــول ون التمتــف الرامــل قــوق
اننسانجل وببن استمرار لارسة تزويج األطفال والزواج املبرر والزواج بانكراه جتعل الطفـلجل
وال سيما الطفلةجل أكثر عرملةً ومواجهةً ألشرال متعد ة من التمييز والعن طوال حياتهجل
وإذ تقر كتلك ببن لارسة تزويج األطفال والزواج املبرر والـزواج بـانكراه تقـوض
استقاللية النسـاع والفتيـال وعـدرهتن علـص اختـاة القـرارال ة ييـف جوانـا حيـاهتن وال تـزال
تشرل عائقاً أمـام حتسـني نوعيـة تعلـيمهن ومركـزهن االعت ـا م واالجتمـاعي ة ييـف أحنـاع
العاملجل وتقر ببن مترني النسـاع والفتيـال واال سـتثمار لفائـدهتن أمـ لر بـالغ األةيـة بالنسـبة للنمـو
االعت ــا مجل جــا ة ةلــز القضــاع علــص الفقــرجل وملشــاركة الفتيــال مشــاركةً جديــة ة ييــف
القرارال ال متسهنجل
وإذ تالحظ م القاد أن لارسـة تـزويج األطفـال والـزواج املبرـر والـزواج بـانكراه
متل أكثر من ورهن الفتيال الاليت مل يتلقني إال عـدرًا علـيالً مـن التعلـيم الرمسـي أو مل ل ـلن
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عليه إطالعاجل وتشرل ة حد ةاهتا عقبةً كبرة تعترض ح ول الفتيـال والشـابال علـص فـرص
التعلـــيمجل وال ســـيما الفتيـــال الـــاليت يضـــطررن إىل االنقطـــاع عـــن الدراســـة بســـبا الـــزواج
و/أو الوال ةجل وإة تقر ببن فرص التعليم ا اـلةض مباشـرة بـتمرني النسـاع والفتيـال وعمالتـهن
وبالفرص االعت ا ية الـ تتـاح ـن وجشـاركتهن النشـطة ة التنميـة االعت ـا ية واالجتماعيـة
والثقافية وة احلوكمة واختاة القرارالجل
وإذ تقدر بــبن لارســة تـزويج األطفــال والــزواج املبرــر والـزواج بــانكراه متثــل هتديــدًا
خطراً جل وانا متعد ة من جوانا ال حة البدنية والنفسية للنساع والفتيـالجل جـا يشـمل علـص
سبيل املثال ال احل ر احتهن اجلنسية وانبابيةجل إة أما تزيد بشـدة مـن خمـاطر احلمـل املبرـر
واملتررر وور املق و ومن معدالل الوفيال واالعتالل بني األمهال وبني األطفـال احلـديثي
الوال ة وحا الل اناـابة بناسـور الـوال ة واألمـراض املنقولـة باالت ـال اجلنسـيجل جـا ة ةلـز
فروس نقن املناعة البشرية/انيدججل وتزيد أيضا من الضع إجاع ييـف أشـرال العنـ جل وتقـر
ببن كل فتاة وامرأة ترون عرملةً ره املمارسـال أو تتضـرر منـها ال بـد أن حت ـل علـص عـدم
املساواة مف ورها عل ص خـدمال ةال نوعيـة جيـدة منـها علـص سـبيل املثـال خـدمال التثقيـ
واملشورة وانيواع ووـر ةلـز مـن اخلـدمال االجتماعيـة إملـافة إىل خـدمال الرعايـة ال ـحية
النفسية واجلنسية وانبابية والرعاية الطبيةجل
 - 1حت ييف الدول علص سن وإنفـاة عـوانني وسياسـال هتـد إىل منـف ظـاهرة
جواج األطفال والزواج املبرر والزواج بانكراه والقضاع عليهـا وتـوفر احلمايـة ملـن يتعرملـون
خلطرهــا وعلــص التمســز ــره القــوانني والسياســالجل وكفالــة أال يُعقــد الــزواج إال جوافقــة
الزوجييْن املقبلَيْن عليه موافقةً تامة ومستنرة ال إكراه فيها؛
 - 2ت ددمو الــدول إىل أن تقــومجل باالشــتراك مــف مــن يعنــيهم األمــر مــن أاــحاب
امل لحة ومنهم الفتيال وكبار رجال الدين وعا ة اجملتمعال ا ليـة عـالوة علـص اجملتمـف املـدين
واجلماعــال النســائية واجلماعــال املعنيــة قــوق اننســانجل والرجــال والفتيــانجل ومنظمــال
الشبابجل بوملف وتنفير استجابال واسـتراتيجيال كليـة وشـاملة تتسـم بالتنسـيق بغيـة القضـاع
علــص جواج األطفــال والــزواج املبرــر والــزواج بــانكراه وتقــدم الــدعم للفتيــال واملراهق ـال
والنساع املتزوجال بالفعلجل جا ة ةلز من خالل تعزيـز نُظـم محايـة األطفـال واليـال احلمايـة
كبماكن انيواع اآلمنة وإمرانية اللجوع إىل القضاع وتبا ل أفضل املمارسال بني الدول؛
 - 3هتي بالـدول وبـاجملتمف الـدويل أن يعمـال علـص هتيئـة بيئـة ترفـل رفـاه النسـاع
والفتيالجل وةلز بطرق منـها التعـاون ة اجلهـو الراميـة إىل القضـاع علـص الفقـر املـدعف و عـم
هــره اجلهــو واملشــاركة فيهــاجل وتؤكــد ــد ا أن االســتثما ير ملــا فيــه اــاحل النســاع والفتيــال
34/60

14-66518

A/69/484

ومحاي ـةَ حقــوعهن مــن الســبل األكثــر فعاليــة نمــاع لارســة تــزويج األطفــال والــزواج املبرــر
والزواج بانكراه؛
 - 4هتي بالدول أن تعمـل علـص تعزيـز ومحايـة حـق املـرأة والفتـاة ة التعلـيم مـن
خــالل تشــديد االهتمــام بنوعيــة التعلــيم جــا ة ةلــز تــوفر التعلــيم للنســاع والفتيــال اللــوايت
مل ل لن علـص تعلـيم رمسـي لتمرينـهن مـن تـدارك مـا فـاهتن وتعلـيمهن القـراعة والرتابـةجل مـف
التســليم بــبن التعلــيم أحــد أبــف الســبل الرفيلــة جنــف ظــاهرة جواج األطفــال والــزواج املبرــر
والزواج بانكراه والقضاع عليها وجساعدة النساع والفتيال املتزوجـال علـص اعتمـا خيـارال
أكثر استنارة فيما يتعلق ياهتن؛
 - 5حت احلرومال علص تعزيـز ومحايـة حقـوق اننسـان الواجبـة جلميـف النسـاعجل
جا ة ةلز حقهـن ة الت ـر ة األمـور املتعلقـة يـاهتن اجلنسـيةجل شـامال اـحتهن اجلنسـية
وانبابيةجل وة اختاة القرارال بشبما رية وعلص حنو مسـؤول و،ـا إكـراه أو متييـز أو عنـ جل
وحتثهــا علـــص اعتمـــا عـــوانني وسياســـال وبــرامج حتمـــي ييـــف حقـــوق اننســـان واحلريـــال
األساسيةجل جا فيهـا احلقـوق انبابيـةجل وتتـيح التمتـف ـاجل وعلـص التعجيـل بتنفيـر هـره القـوانني
()8
والسياســال والــربامججل وفقــا لربنــامج العمــل املنبثــق مــن املــؤمتر الــدويل للســران والتنميــة
ومنهاج عمل بيجني( )14والوثائق اخلتامية ملؤمترال استعراملهما؛
 - 6تش كيانال األمم املتحدة ووكاالهتـا املعنيـة بـاألمر علـص موااـلة التعـاون
مف الـدول األعضـاع و عمهـا ة وملـف وتنفيـر اسـتراتيجيال وسياسـال علـص ال ُـعد الوطنيـة
وانعليمية والدولية هتد إىل منـف لارسـة تـزويج األطفـال والـزواج املبرـر والـزواج بـانكراه
والقضاع عليها وإىل توفر الدعم للفتيال واملراهقال والنساع املتزوجال بالفعل؛
 - 7تشر إىل إ راج هد يتعلق بالقضاع علص ييف املمارسال الضـارةجل كـزواج
األطفــال والــزواج املبرــر والــزواج بــانكراهجل ة الوثيقــة اخلتاميــة ال ــا رة عــن الفريــق العامــل
املفتــوح بــاب العضــوية املعــ بـــبهدا التنميــة املســتدامة()15جل وتســلم بــبن جواج األطفــال
والــزواج املبرــر والــزواج بــانكراه عقبـ ضة علــص طريــق التنميــة وانعمــال التــام حلقــوق اننســان
املرفولــة للنســاع والفتيــالجل وتســلم بضــرورة إيــالع االعتبــار الواجــا ن راج هــرا ا ــد
__________
 5-4أياو /سددبتم ( 1995منشــورال األمــم املتحــدة.
( )14تقريددر املددؤلر العدداملب الرال د املعددب لدداملرأ لددي
رعم املبيف E-96.IV.13جل الف ل األولجل القرار 1جل املرفق الثاين).

( )15انظر الوثيقة .A/68/970
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ة خطة التنمية ملا بعد عام  2015بغية املساعدة علـص إحـراج تقـدم حنـو القضـاع علـص لارسـة
تزويج األطفال والزواج املبرر والزواج بانكراه؛
 - 8تطادد إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــةجل عبــل انتــهاع ورهتــا
السبعنيجل تقريراً شامالً عما أُحرج من تقدم حنو القضاع علـص لارسـة تـزويج األطفـال والـزواج
املبرر والزواج بانكراه ة ييف أحناع العامل منر ادور تقريـر مفوملـية األمـم املتحـدة حلقـوق
اننسان املؤر  2نيسان/أبريل )12(2014جل مف التركيز بوجه خـاص علـص البلـدان الـ يـز ا
انتشــار هــره املمارســة فيهــاجل وعلــص أفضــل املمارســال بالنســبة للــربامج الراميــة إىل إمــاع هــره
املمارســة وتــوفر الــدعم للنســاع والفتيــال املتزوجــال بالفعــلجل وعلــص الثغــرال ال ـ تعتــرم
البحوث والتنفيرجل واناالحال والسياسال القانونية املتعلقة ره املسبلةجل مستمداً ةلز كلـه
مــن معلومــال تــر إليــه مــن الــدول األعضــاع وهيئــال األمــم املتحــدة ووكاالهتــا وبرا هــا
وانا يقها ومن اجملتمف املدين وسائر أاحاب امل لحة املعنيني باألمر؛
 - 9تقرر أن تنظر ة مسبلة جواج األطفـال والـزواج املبرـر والـزواج بـانكراه ة
ورهتا احلا ية والسبعني ة إطار البنـد املعنـون ”تعزيـز حقـوق الطفـل ومحايتـها“جل مـف مراعـاة
الطابف املتعد اجلوانا والعاملي ملسبلة جواج األطفال والزواج املبرر والزواج بانكراه.
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مشروع القرار الثاين
حقوق الطفل
إن اجلمعية العامةجل
إذ تعيددد تأكيددد ييــف عراراهتــا الســابقة بشــبن حقــوق الطفــل كاملــةجل واخرهــا القــرار
 147/68املــؤر  18كــانون األول /يســمرب 2013جل وإة تســلم علــص وجــه اخل ــوص ببةيــة
عرارها  25/44املؤر  20تشرين الثاين/نوفمرب 1989جل الرم اعتمدل جوجبه اتفاعيـة حقـوق
الطفل()1جل وإة ترحا باالحتفال بالركر اخلامسة والعشرين العتما ها ة عام 2014جل
وإذ تشد علص أن اتفاعية حقوق الطفل تشـرل املعيـار املسـتند إليـه ة تعزيـز حقـوق
الطفل ومحايتهاجل وإة تبخر ة اعتبارها أةية الربوتوكولني االختيـاريني لالتفاعيـة()2جل وإة تـدعو
إىل الت ـــديق عليهمـــا وعلـــص ســـائر ال ـــروك املتعلقـــة قـــوق اننســـان عامليـــا وتنفيـــرها
تنفيرا فعاالجل
وإذ تشددر إىل العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية()3جل والعهــد الــدويل
اخلــــاص بــــاحلقوق االعت ــــا ية واالجتماعيــــة والثقافيــــة()3جل واتفاعيــــة حقــــوق األشــــتاص
ةوم انعاعـــة()4جل واالتفاعيـــة الدوليـــة حلمايـــة ييـــف األشـــتاص مـــن االختفـــاع القســـرم()5جل
واالتفاعيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق ييــف العمــال املهــاجرين وأفــرا أســرهم()6جل واتفاعيــة األمــم
املتحدة ملرافحة اجلر ة املنظمة عرب الوطنيـة ()7جل وبروتوكـول منـف وعمـف االجتـار باألشـتاصجل
وخبااة النساع واألطفالجل واملعاعبة عليه املرمل التفاعية األمم املتحدة ملرافحـة اجلر ـة املنظمـة
عرب الوطنية()8جل واتفاعية القضاع علص ييف أشرال التمييز ملد املرأة()9جل
__________
( )1األمم املتحدةجل جممومة املعا داتجل اجمللد 1577جل الرعم .27531

( )2املرجف نفسهجل اجمللدان  2171و 2173جل الرعم 27531؛ والقرار 138/66جل املرفق.
( )3انظر القرار  2200أل ( )21-جل املرفق.
( )4األمم املتحدةجل جممومة املعا داتجل اجمللد 2515جل الرعم .44910
( )5القرار 177/61جل املرفق.
( )6األمم املتحدةجل جممومة املعا داتجل اجمللد 2220جل الرعم .39481
( )7املرجف نفسهجل اجمللد 2225جل الرعم .39574
( )8املرجف نفسهجل اجمللد 2237جل الرعم .39574
( )9املرجف نفسهجل اجمللد 1249جل الرعم .20378
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وإذ تؤكد من جديد أن املبا ئ العامة التفاعية حقوق الطفلجل ال تشمل أمـورا منـها
مراعاة امل احل العليا للطفل وعدم التمييز واملشاركة والقدرة علص البقـاع والنمـوجل تـوفر انطـار
الناظم جلميف انجراعال املتعلقة باألطفالجل
وإذ تشددددر إىل إعــــالن األمــــم املتحــــدة بشــــبن حقــــوق الشــــعوب األاــــلية( )10ة
عام 2007جل وإىل الوثيقة اخلتامية لالجتماع الرفيف املستو للجمعيـة العامـة املعـرو بـاملؤمتر
العاملي بشبن الشعوب األاليةجل الرم عقد ة  22و  23أيلول/سبتمرب 2014جل
()12

وإذ تؤكد من جديد إعالن وبرنامج عمل فيينا( )11وإعالن األمـم املتحـدة لأللفيـة
والوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامـة املعنيـة بالطفـل واملعنونـة
()14جل
”عــامل اــاحل لألطفــال“()13جل وإة تشــر إىل إعــالن كوبنــهاون بشــبن التنميــة االجتماعيــــة
وبرنامــــج عمل مؤمتر القمة العـاملي للتنميـة االجتماعيـةجل وإطـار عمــل اكـار الـرم اعتمـد ة
املنتـــــد العــاملي للتعلــيم()15جل وإعــالن التقــدم وان،ــاع ة امليــدان االجتمــاعي()16جل وانعــالن
العاملي للقضاع علص اجلوع وسوع التغريـة()17جل وإعـالن احلـق ة التنميـة()18جل وانعـالن ال ـا ر
عن االجتماع العام التركارم الرفيف املسـتو املرـرس ملتابعـة نتـائج الـدورة االسـتثنائية املعنيـة
بالطفل الرم عقد ة نيويـورك ة الفتـرة مـن  11إىل  13كـانون األول /يسـمرب )19(2007جل
والوثيقــة اخلتاميــة لالجتمــاع العــام الرفيــف املســتو للجمعيــة العامــة املع ـ باألهــدا ان،ائيــة
لأللفية الرم عقد ة نيويـورك ة الفتـرة مـن  20إىل  22أيلول/سـبتمرب )20(2010جل والوثيقـة
__________
( )10القرار 295/61جل املرفق.

(A/CONF.157/24 (Part I) )11جل الف ل الثالا.
( )12القرار .2/55
( )13القرار إ2/27-جل املرفق.
( )14تقريددر مددؤلر القمددة العدداملب لاتنميددة االجتماميددة كولنددها ن  12-6آذار/مددار ( 1995منشــورال األمــم
املتحدةجل رعم املبيف )A.96.IV.8جل الف ل األولجل القرار 1جل املرفقان األول والثاين.
( )15انظر منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافةجل التقرير الندها ب لامنتددا العداملب لاتعادي اكدار السدن ا
 28-26نيسان/ألريل ( 2000باريلجل .)2000
( )16انظر القرار .)24- ( 2542
( )17تقريددر مددؤلر اة تيددة العدداملب رومددا  16-5تشددرين الثدداف/نو م ( 1974منشــورال األمــم املتحــدةجل رعــم
املبـيـف )A.75.II.A.3جل الف ل األول.
( )18القرار 128/41جل املرفق.
( )19القرار .88/62
( )20القرار .1/65
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اخلتاميـة املعنونــة ”املســتقبل الــرم ن ــبو إليــه“ الـ اعتمــدل ة مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة
املســـتدامة املعقــــو ة ريــــو م جــــانروجل الرباجيــــلجل ة الفتــــرة مــــن  20إىل  22حزيــــران/
يونيه )21(2012جل والوثيقة اخلتامية للمؤمتر العاملي بشـبن عمـل األطفـال املعقـو ة براجيليـا ة
الفترة مـن  8إىل  10تشـرين األول/أكتـوبر 2013جل وإة تشـر إىل املـؤمترال العامليـة ملرافحـة
االســـتغالل اجلنســـي لألطفـــال واملـــراهقني املعقـــو ة ة ســـتوكهومل ة الفتـــرة مـــن  27إىل
 31اب/أوسطل 1996جل وة يوكوهاماجل اليابانجل ة الفتـرة مـن  17إىل  20كـانون األول/
يســمرب 2001جل وة ريــو م جــانروجل الرباجيــلجل ة الفتــرة مــن  25إىل  28تشــرين الثــاين/
نوفمرب 2008جل
وإذ حتدديع مامددا مدد التقدددير بتقريــرم األمــني العــام عــن التقــدم ا ــرج ة الوفــاع
بااللتزامال املبينة ة الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية السابعة والعشرين للجمعيـة العامـة()22جل
وعــن حالــة اتفاعيــة حقــوق الطفــل واملس ـائل املثــارة ة عــرار اجلمعيــة )23(147/68جل وبتقريــر
املمثلة اخلااة لألمني العام املعنية بالعن ملد األطفال( )24وتقرير املمثلـة اخلااـة لألمـني العـام
املعنية باألطفال والنـزاع املسلح( )25وتقرير املقررة اخلااة املعنيـة ببيـف األطفـال واسـتغال م ة
البغاع وة املوا انباحية( )26الـ ينبغـي تـدارس التواـيال الـوار ة فيهـا بـتمعن مـف أخـر اراع
الدول األعضاع ة االعتبار علص حنو تامجل
وإذ تعيددد تأكيددد حتمــل الــدول املســؤولية الرئيســية عــن تعزيــز ييــف حقــوق اننســان
واحلريال األساسية ومحايتهاجل جا ة ةلز حقوق الطفلجل
وإذ تقر بالـدور املهـم الـرم تضـطلف بـه ا ياكـل احلروميـة الوطنيـة املعنيـة باألطفـالجل
ومنهاجل ة حال وجو هاجل الوجارال واملؤسسال املعنيـة بشـؤون األطفـال واألسـرة والشـبابجل
وأمناع املظامل املستقلون املعنيون باألطفال أو املؤسسال الوطنية األخر املعنية بتعزيـز حقـوق
الطفل ومحايتهاجل
__________
( )21القرار 288/66جل املرفق.
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وإذ تسا ببن األسرة مسؤولة ة املقام األول عن تربية األطفال ومحايتـهمجل جـا صـدم
امل ــاحل العليــا للطفــلجل وبضــرورة أن ينشــب األطفــال ة بيئــة أســرية وة جــو تســو ه الســعا ة
واحلا والتفاهم من أجل تنمية شت يتهم علص حنو كامل ومتواجنجل
وإذ تالحددظ م د التقدددير األعمــال الراميــة إىل تعزيــز حقــوق الطفــل ومحايتــها ال ـ
تضــطلف ــا ييــف األجهــزة وا يئــال والريانــال واملؤسســال املعنيــة التابعــة ملنظومــة األمــم
املتحــدةجل ة حــدو واليــة كــل منــهاجل واجلهــال املعنيــة املرلفــة بواليــالجل واجلهــال املعنيــة
بـــانجراعال اخلااـــة ة األمـــم املتحـــدةجل واملنظمـــال انعليميـــة املعنيـــةجل حســـا االعتضـــاعجل
واملنظمـــال احلروميـــة الدوليـــةجل وإة تســـلم جـــا للمجتمـــف املـــدينجل جـــا ة ةلـــز املنظمـــال
ور احلروميةجل من ور عيم ة هرا ال د جل
وإذ يساور ا لالق القا ألن حالـة األطفـال ة أحنـاع كـثرة مـن العـامل ال تـزال تتـبثر
سلبا باألجمة املالية واالعت ا ية العامليـةجل وإة تؤكـد مـن جديـد أن القضـاع علـص الفقـر ال يـزال
أكرب حتد يواجهه العـامل ة الوعـت احلاملـرجل وإة تسـلم بـبن اثـاره تتجـاوج السـياق االجتمـاعي
واالعت ا مجل
وإذ يساور ا لالق القا أيضا ألن حالـة األطفـال ة أحنـاع كـثرة مـن العـامل ال تـزال
حرجــة ة بيئــة تــز ا عوملــةجل نتيجــة الســتمرار الفقــر وعــدم املســاواة االجتماعيــة وعــدم تــوافر
الظــرو االجتماعيــة واالعت ــا ية املالئمــة وانتشــار األوبئــةجل وخبااــة فــروس نقــن املناعــة
البشرية/متالجمة نقـن املناعـة املرتسـا (انيـدج) واملالريـا والسـلجل واألمـراض وـر السـاريةجل
وعدم توافر مياه الشرب املبمونـة واملرافـق ال ـحيةجل واألملـرار البيئيـة وتغـر املنـا والرـوارث
الطبيعية والنـزاع املسلح واالحتالل األجـن والتشـر والعنـ وانرهـاب واالعتـداعجل واالجتـار
باألطفال وببعضائهم واالستغالل جبميف أشراله واالستغالل اجلنسي لألطفال ألوراض جتاريـة
وبغاع األطفال واستغالل األطفال ة إنتاج املوا انباحية والسـياحة بـدافف لارسـة اجلـنل مـف
األطفالجل وانةال واألميـة واجلـوع والتع ـا والتمييـز والعن ـرية وكراهيـة األجانـا وعـدم
املســاواة بــني اجلنســني وانعاعــة وعــدم كفايــة احلمايــة القانونيــةجل واعتناعــا منــها بضــرورة اختــاة
إجراعال وطنية و ولية عاجلة وفعالةجل
وإذ تعددرع مددن لددالق القادد مــن أن األطفــالجل علــص الــروم مــن االعتــرا قهــم
ة انعــراب عــن رأيهــم ريــة بشــبن ييــف املســائل الـ متســهم مــف إيــالع هــره اآلراع األةيــة
الواجبة وفقا لسـن الطفـل ومـد نضـجهجل علمـا تـتم استشـارهتم وإشـراكهم بشـرل جـدم ة
هره املسائل بسبا عيو وعراعيل شىتجل ومن أنه ال يزال يتعني إعمال هرا احلـق علـص حنـو تـام
ة أجزاع كثرة من العاملجل
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وإذ يساور ا لالق القا من أن األطفال يعانون علـص حنـو وـر متناسـا مـن عواعـا
التمييز وانع اع وعدم املساواة والفقرجل
وإذ يسدداور ا لددالق القا د أيضددا مــن أن أكثــر مــن  6 300 000طفــل حتــت ســن
اخلامســة وتــون كــل عــام نتيج ـة إاــابتهم بــبمراض رــن الوعايــة منــها وعالجهــا ة والــا
األحيانجل وةلز لعـدم كفايـة الرعايـة واخلـدمال ال ـحية املتراملـة واجليـدة النوعيـة لألمهـال
واملواليــد اجلــد واألطفــال أو عــدم تــوافر فــرص احل ــول عليهــاجل وبســبا انبــاب املبرــرجل
وكــرلز ا ــد ال ال ــحية األخــر جل مثــل ميــاه الشــرب املبمونــة واملرافــق ال ــحية واألوريــة
املبمونــة والرافيــة والتغريــةجل ومــن أن معــدالل الوفيــال ال تــزال تســجل أعلــص مســتوياهتا ة
افو األطفال الرين ينتمون إىل اجملتمعال ا لية األكثر فقراً واألكثر هتميشاًجل
وإذ تسا باحلاجة إىل التركيز الشديد علص الفقر واحلرمـان وعـدم املسـاواة مـن أجـل
وعايـــة األطفـــال ومحايتـــهم مـــن العنـ ـ وتعزيـــز عـــدرة األطفـــال وأســـرهم و تمعـــاهتم علـــص
استعا ة حيويتهمجل
وإذ تسا أيضا بالعد الربر واملتزايد من األطفال املهاجرينجل جن فيهم األطفال وـر
امل حوبني بـرويهم أو املـترفلني ب ـفة رئيسـية برعايتـهمجل أو الـرين ف ـلوا عنـهمجل وال سـيما
األطفــال الــرين يعرملــون أنفســهم للتطــر جحاولــة عبــور احلــدو الدوليــة ون حيــاجة وثــائق
السفر املطلوبةجل
وإذ تض يف االمتبار لوجه خاص حالة األطفـال الالجـئني واألطفـال طـال اللجـوعجل
وخبااة ور امل حوبني برويهم أو الرين ف لوا عنهمجل
أوال
تنفير اتفاعية حقو ق الطفل وبروتوكوليها االختياريني
 - 1ترح د باالحتفــال بالــركر الســنوية اخلامســة والعشــرين العتمــا اتفاعيــة
حقوق الطفل()1جل وهي اتفاعية حقوق اننسان ال حاجل علص أكرب عـد مـن الت ـديقال ة
التاريخجل وتسلم ببن اتفاعية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني( )2تتضمن موعـة شـاملة
من املعاير القانونية الدولية املتعلقة ماية األطفال ورفاههم؛
 - 2تسا ببنه علص الروم من التقدم ا رججل ال يزال هناك الرـثر مـن التحـديالجل
وة هــرا ال ــد جل ف ـ ن االجتمــاع الرفيــف املســتو للجمعيــة العامــة املعقــو جناســبة الــركر
السنوية اخلامسة والعشرين العتما اتفاعية حقوق الطفل ة  20تشـرين الثـاين/نوفمرب 2014
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يتــيح الفراــة للــدول لتــدارس ثغــرال التنفيــر واختــاة تــدابر إملــافية ترفــل انعمــال الرامــل
حلقوق الطفل؛
 - 3تالحدظ مد التقددير خـول الربوتوكـول االختيـارم التفاعيـة حقـوق الطفـل
املتعلق بـ جراع تقـدم البالوـال( )27حيـز النفـاة ة  14نيسـان/أبريل 2014جل وتشـجف الـدول
علص النظر ة االنضمام إليه والت ديق عليه وتنفيره؛
 - 4تؤكددد مددن جديددد الفقــرال مــن  1إىل  10مــن عرارهــا 147/68جل وحتــا
الـدول الـ مل تنضــم إىل اتفاعيــة حقــوق الطفــل وبروتوكوليهــا االختيــاريني أو ت ــا ق علــيهم
علص النظر ة القيام برلز علص سبيل األولويةجل وعلص تنفيرها ب ورة كاملة وفعالة؛
 - 5حت الدول األطرا علص سحا التحفظال ال تتنـا مـف وـرض ومق ـد
االتفاعيــة أو بروتوكوليهــا االختيــارينيجل وعلــص النظــر ة إمرانيــة مراجعــة التحفظــال األخــر
علص حنو منتظم د سحبها وفقا نعالن وبرنامج عمل فيينا()11؛
 - 6ترح جا تقوم به جلنة حقوق الطفل من أعمال مف مراعاة اعتما هـا تعليقاهتـا
العامــةجل وجــا اخترتــه مــن إجــراعال ملتابعــة مالحظاهتــا اخلتاميــة بشــبن تنفيــر االتفاعيــة وتواــياهتاجل
وهتيا جبميف الدول أن تعزج تعاوما مف اللجنـة وأن تفـي بالتزاماهتـا بتقـدم التقـارير ة موعـدها
ا د جوجا االتفاعية وبروتوكوليها االختيارينيجل وفقا للمبا ئ التوجيهية ال وملعتها اللجنـةجل
وأن تراعي توايال اللجنة ومالحظاهتا وتعليقاهتا العامة بشبن تنفير االتفاعية؛
ثانيا
تعزيز حقوق الطفل ومحايتها وعدم التمييز ملد األطفال
عدم التمييز
 - 7تعيد تأكيد الفقرال  11إىل  14مـن عرارهـا 147/68جل وهتيـا بالـدول أن
ترفل متتف ييف األطفال جبميف حقوعهم املدنية والثقافية واالعت ـا ية والسياسـية واالجتماعيـة
ون متييز أيا كان نوعه؛
 - 8تالحددظ لقاد العــد الرــبر مــن األطفــال املنــتمني إىل أعليــال عوميــة أو إثنيــة
أو ينية أو لغويـةجل واألطفـال املهـاجرينجل واألطفـال الالجـئني أو ملتمسـي اللجـوعجل واألطفـال
املشر ين اخليا واألطفال املنتمني للشعوب األالية من ملحايا التمييزجل جا ة ةلـز العن ـرية
والتمييز العن رم وكراهيـة األجانـا ومـا يت ـل بـرلز مـن تع ـاجل وتؤكـد ملـرورة إ راج

__________
( )27القرار 138/66جل املرفق.
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تــدابر خااــةجل وفقــا ملب ـدأ امل ــاحل العليــا للطفــل واحتــرام ارائــه واحتياجاتــه اخلااــة ســا
اجلنلجل جا يشمل األطفال ةوم االحتياجال اخلااةجل ة برامج التعليم وبـرامج مرافحـة هـره
املمارسالجل وتطلا إىل الدول توفر عم خاص ؤالع األطفال وملمان املسـاواة ة احل ـول
علص اخلدمال؛
 - 9حت ييف الـدول علـص احتـرام وتعزيـز حـق الفتيـال والفتيـان ة التعـبر عـن
أنفسـهم ريـةجل وحقهــم ة أن يسـتمف إلــيهمجل وملـمان إيــالع ارائهـم االهتمــام الواجـاجل تبعــا
لسنهم ومد نضجهمجل وإشـراك األطفـالجل جـن فـيهم ةوو االحتياجـال اخلااـةجل ة عمليـال
انف القرارجل مف مراعاة عدرال األطفال املتطورة وأةية إشـراك منظمـال األطفـال واملبـا رال
ال يقو ها األطفال؛
 - 10تقددر بــبن التمييــز ملــد أم طفــل علــص أســاس انعاعــة انتــهاك لررامــة الطفــل
وعيمته املتبالتني فيهجل وتعرب عن بالغ القلق النتـهاك حقـوق اننسـان لألطفـال ةوم انعاعـة
وملا يواجهونه مـن عوائـق مـن حيـا التمييـز ملـدهم واملواعـ الـ يتعرملـون ـا والبيئـة الـ
يعيشون فيها حتول ون مشاركتهم ة اجملتمف وة اجملتمعال ا لية واندماجهم فيها؛
التسجيل والعالعال األسرية والتب والرعاية البديلة
 - 11تعيد تأكيد الفقرال  15إىل  19من عرارها 147/68جل وحتا ييـف الـدول
األطــرا علــص ترثيـ جهو هــا مــن أجــل التقيــد بالتزاماهتــا مايــة األطفــال جوجــا اتفاعيــة
حقــوق الطفــلجل ة املســائل املت ــلة بالتســجيل والعالعــال األســرية والتــب أو وــر ةلــز مــن
أشــرال الرعايــة البديلــةجل وتشــجف الــدولجل ة احلــاالل ال ـ يقــوم فيهــا الوالــدان أو األســرة
باختطا األطفال علص ال عيد الدويلجل علص أن تتعاون علص ال عيد الثنائيجل وعند االعتضـاعجل
مف أطرا متعد ة لتسوية هره املسـائلجل وأن تنظـرجل ة هـرا ال ـد جل ة االنضـمام إىل اتفاعيـة
الهام املتعلقة باجلوانا املدنية لالختطا الدويل لألطفـال( )28أو الت ـديق عليهـاجل وأن تيسـر
يلة أمور منها عو ة الطفل إىل البلد الرم كان يقيم فيه عبل نقله أو استبقائه مباشـرةجل اخـرة
ة االعتبار مبدأ امل لحة العليا للطفل؛
الرفاه االعت ا م واالجتماعي لألطفال
 - 12تعيد تأكيد الفقرال  20إىل  29من عرارها  147/68والفقرال  42إىل 52
مــن عرارهــا  146/61املــؤر  19كــانون األول /يســمرب  2006املتعلقــة باألطفــال والفقــرجل
__________
( )28األمم املتحدةجل جممومة املعا داتجل اجمللد 1343جل الرعم .22514
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والفقرال  37إىل  42من عرارها  231/60املؤر  23كانون األول /يسـمرب  2005املتعلقـة
باألطفــال امل ــابني بفــروس نقــن املناعــة البشــرية ومتالجمــة نقــن املناعــة املرتســا (انيــدج)
أو املتضررين منهماجل وهتيـا جبميـف الـدول واجملتمـف الـدويل هتيئـة بيئـة ترفـل فيهـا رفـاه الطفـلجل
بوسائل منها تعزيز التعـاون الـدويل ة هـرا اجملـال وتنفيـر االلتزامـال الـ تعهـدل ـا ة وعـت
ســابق فيمــا يتعلــق بالقضــاع علــص الفقــرجل ومنــها األهــدا ان،ائيــة لأللفيــة واحلــق ة التعلــيمجل
جا يشمل املساواة ة احل ول علص التعليم اجليدجل واختـاة تـدابر لتعزيـز التثقيـ ة ـال حقـوق
اننسانجل جا ة ةلز اسـتتدام اننترنـت علـص حنـو مـبمون ونـافف باعتبـاره أ اة للنـهوض بالرفـاه
االجتماعي والتعليمي للطفلجل واحلق ة التمتـف بـبعلص مسـتو رـن بلووـه مـن ال ـحة البدنيـة
والنفســيةجل جــا ة ةلــز اجلهــو املبرولــة ملعاجلــة األســباب اجلرريــة املترابطــة لوفيــال األطفــال
ون سن اخلامسة واعتال مجل وللت ـدم حلالـة األطفـال امل ـابني بفـروس نقـن املناعـة البشـرية
وانيدج أو املتضررين منهما والوعاية من انتقال فروس نقن املناعة البشرية من األم إىل الطفـلجل
وكفالة احلـق ة الغـراع للجميـف مـن خـالل تـوفر األوريـة املغريـة الرافيـة وميـاه الشـرب النقيـة
واملرافق ال حيةجل واحلق ة احل ول علص مستو معيشي الئقجل جا ة ةلز املسرن وامللبل؛
 - 13تدمو ييف الدول وأعضاع اجملتمف الدويل إىل التعاون وتقـدم الـدعم للجهـو
العامليــة الراميــة إىل القضــاع علــص الفقــر واملشــاركة فيهــا وحشــد ييــف املــوار ووســائل الــدعم
الالجمة ة هرا ال د جل وفقا للتطت واالسـتراتيجيال الوطنيـةجل جـا ة ةلـز مـن خـالل اتبـاع
مج مترامل ومتعد األوجه يستند إىل حقوق األطفال ورفاههم؛
 - 14تؤكددد لقددو علــص أةيــة إيــالع العنايــة الواجبــة ن راج تعزيــز ومحايــة حقــوق
األطفال ورفاههم ة خطة التنمية ملـا بعـد عـام 2015جل بطـرق شـىت منـها القضـاع علـص الفقـر
املــدعفجل وتقلــين أوجــه اجلــورجل والقضــاع علــص ييــف أشــرال العن ـ ملــد األطفــالجل جــا فيهــا
املمارسال الضارة؛
عمل األطفال
 - 15هتي جبميف الدول أن تترجم إىل إجراعال ملموسة التزامها بالقضـاع تـدرويا
وبفعاليــة علــص تشــغيل األطفــال الــرم يــرجح أن يعرملــهم للتطــر أو يعيــق تعلــيمهم أو يضــر
ب ــحتهم أو بنمــوهم البــدين أو العقلــي أو الروحــي أو األخالعــي أو االجتمــاعيجل وأن تقضــي
فــورا علـــص أســـوأ أشـــرال عمـــل األطفــالجل وأن تعـــزج التعلـــيم باعتبـــاره اســـتراتيجية رئيســـية
ة هرا ال د ؛
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 - 16حت ييـف الـدول الـ مل ت ـدق بعـد علـص االتفاعيـة املتعلقـة ببسـوأ أشـرال
عمــل األطفــال لعــام ( 1999االتفاعيــة رعــم  )29()182واالتفاعيــة املتعلقــة باحلــد األ  ى للســن
لعام ( 1973االتفاعية رعم  )30()138ملنظمة العمل الدولية علص أن تنظر ة القيام برلز؛
 - 17تسدا بـبن الفقــر واالسـتبعا االجتمــاعي وتنقـل اليـد العاملــة والتمييـز وعــدم
تــوافر عــدر كــا مــن احلمايــة االجتماعيــة وفــرص التعلــيم وعــدم تســجيل الــوال الجل ييعهــا
عوامل تؤثر علص تشغيل األطفال؛
منف العن

ملد األطفال والقضاع عليه

 - 18تعيددد تأكيددد الفقــرال  34إىل  39مــن عرارهــا  147/68والفقــرال  47إىل
 62مــن عرارهــا  141/62املــؤر  18كــانون األول /يســمرب  2007املتعلقــة بالقضــاع علــص
العن ملد األطفالجل وتدين ييف أشرال العنـ املرتربـة ملـد األطفـالجل وحتـا ييـف الـدول
علص تنفير التدابر الوار ة ة الفقرة  34من عرارها  147/68وعلص القيام جا يلي:
(أ) اختاة تدابر تشريعية وتدابر أخر فعالة ومناسبة حلظر ييـف أشـرال العنـ
ملد األطفال ومنف حدوثها والقضاع عليهـا ة ييـف البيئـالجل جـا ة ةلـز املمارسـال الضـارة
ة ييف األوملاعجل وتعزيز التعاون الدويل والوط وا لي واملساعدة املتبا لة ة هرا ال د ؛
(ب) برل العناية الواجبة والتحقيق مف مـرتر أعمـال العنـ ملـد ييـف األطفـال
ومالحقتهم ومعاعبتـهمجل ووملـف حـد ل فـالل مـن العقـابجل وتـوفر احلمايـة وفـرص احل ـول
علــص اخلــدمال واملشــورة الشــاملة ة املســائل االجتماعيــة والقانونيــة ومســائل ال ــحة البدنيــة
والعقلية جلميف الضحايا املتبثرال بـالعن والضـحايا الناجيـال مـن اثـاره وكفالـة اسـتر ا هن
الرامل ل ـحتهن وإعـا ة إ مـاجهن ة اجملتمـفجل مـف مراعـاة أةيـة أن يعـي ييـف األطفـال ة
بيئة خالية من العن جل ومعاجلة األسباب ا يرلية والرامنة وراع العن ملد ييـف األطفـال مـن
خالل تعزيز تدابر الوعاية والبحا وتعزيز أعمال التنسيق والراد والتقييم؛
(ج) معاجلـة البعــد اجلنسـاين جلميــف أشـرال العنـ ملـد األطفــال وإ مـاج منظــور
جنســاين ة ييــف مــا يعتمــد مــن سياســال ويتتــر مــن إجــراعال حلمايــة األطفــال مــن ييــف
أشــرال العن ـ جل مــف االعتــرا بــبن الفتيــال والفتيــان يواجهــون أخطــارا متفاوتــة مــن جــراع
أشرال خمتلفة من العن ة خمتل األعمار وشىت األوملاع؛
__________
( )29املرجف نفسهجل اجمللد 2133جل الرعم .37245

( )30املرجف نفسهجل اجمللد 1015جل الرعم .14862
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 - 19تؤكد من جديد أن العن ملد األطفال ال رن تربيـره البتـة وأن مـن واجـا
الدول محاية األطفالجل جن فيهم املتالفون للقانونجل من ييف أشرال العن وانتـهاكال حقـوق
اننسانجل وتوخي احلرص الواجـا حلظـر أعمـال العنـ ملـد األطفـال ومنعهـا والتحقيـق فيهـاجل
وإجالة فرص انفالل من العقابجل وتوفر املساعدة للضحاياجل جا يشمل منف تررار انيراع؛
 - 20تدين لشد اختطا األطفالجل وهتيا جبميف الدول أن تتتر ييف التدابر الالجمـة
لتبمني انفراج عنهم ون شرولجل وإعا ة تبهيلهمجل وإعا ة إ ماجهمجل ومل مشلهم مف أسرهم؛
 - 21تالحظ م التقدير العم ل الرم تقـوم بـه املمثلـة اخلااـة لألمـني العـام املعنيـة
بــالعن ملــد األطفــال للــدفف عــدما بتنفيــر التواــيال الــوار ة ة راســة األمــم املتحــدة بشــبن
العنـ ملــد األطفــالجل وموااــلة العمــل علــص منــف وإمــاع ييــف أشــرال العنـ ملــد األطفــال
بوسائل شىت منها املشاورال انعليمية واملوامليعية ال جتريها والبعثال امليدانية ال تقـوم ـاجل
ومواالة االملطالع بواليتها الوار ة ة القرار  141/62علـص حنـو فعـال ومسـتقلجل وكـرلز
التقــارير املواملــيعية الــ تعــا الشــواول الناشـــئةجل مــن عبيــل املتــاطر املرتبطــة بترنولوجيـــا
املعلومال واالت االل املتعلقة ماية األطفال من العن ؛
 - 22تالحظ أيضا م التقدي ر اعتما األمم املتحدة استراتيجيال ،وةجية وتـدابر
عملية للقضـاع علـص العنـ ملـد األطفـال ة ـال منـف اجلر ـة والعدالـة اجلنائيـة()31جل وتشـجف
الدول علص اختاة تدابر فعالة من أجل تعميمهـا وتنفيـرهاجل حسـا االعتضـاعجل وتـدعو اجلهـال
الفاعلة ةال ال لة ة األمم املتحدة إىل تقدم الدعم إىل الـدول األعضـاعجل عنـد االعتضـاعجل مـن
أجل بلوو هره الغاية من خالل اجلهو املتضافرة املبرولة؛
تعزيز ومحاية حقوق األطفالجل جن فيهم األطفال الرين يعيشون ة أوملاع بالغة ال عوبة
 - 23تعيددد تأكيددد الفقــرال  40إىل  48مــن عرارهــا 147/68جل وهتيـــا جبميــف
الــــدول أن تعــزج حقــــوق اننســان كافــة جلميــف األطفــال وأن حتميهــاجل وأن تنفــر الـــربامج
والتدابر الـ تسـتند إىل األ لـة و الـ ترفـل ـم احلمايـة واملسـاعدة اخلااـة ـمجل جـا ة ةلـز
احل ــول علــص الرعايــة ال ــحية وخــدمال التعلــيم واخلــدمال االجتماعيــة اجليــدة والشــاملة
للجميفجل وأن تنظر ة تنفيـر انعـا ة الطوعيـة إىل الـوطن وإعـا ة ان مـاججل حيثمـا كـان ةلـز
مناسبا ولرناجل واعتفاع أثـر أسـرهم و همل مشلـهاجل وخبااـة فيمـا يتعلـق باألطفـال وـر امل ـحوبني
برويهمجل وأن ترفل إيالع االعتبار مل لحة الطفل العليا ة املقام األول؛
__________
( )31انظر عرار اجمللل االعت ا م واالجتماعي .18/2014
46/60

14-66518

A/69/484

 - 24هتي جبميف الدول أن ترفل لألطفال مـن أبنـاع األعليـال والفئـال الضـعيفةجل
جــن فــيهم األطفــال املهــاجرون وأطفــال الشــعوب األاــليةجل التمتــف جبميــف حقــوق اننســانجل
وترفل م أيضا تلقي الرعاية ال حية واخلدمال االجتماعيـة والتعلـيم علـص عـدم املسـاواة مـف
ورهــمجل وترفــل تــوفر محايــة ومســاعدة خااــتني جلميــف هــؤالع األطفــالجل وخبااــة األطفــال
املهاجرون ور امل حوبني برويهم واألطفال ملحايا العن واالستغالل؛
األطفال املهاجرون
 - 25تعيددد تأكيددد ملــرورة تعزيــز حقــوق اننســان واحلريــال األساســية جلميــف
األطفال املهاجرين ومحايتها علـص حنـو فعـالجل أيـا كـان وملـعهم كمهـاجرينجل ومعاجلـة ا جـرة
الدوليــة عــن طريــق التعــاون واحلــوار علــص ال ــعيد الــدويل أو انعليمــي أو الثنــائي وعــن طريــق
اتبـاع مــج شـامل ومتــواجن ة هـرا ال ــد جل مـف انعــرار بـب وار ومســؤوليال البلـدان األاــلية
وبلـدان العبــور وبلــدان املق ـد ة تعزيــز ومحايــة حقــوق اننسـان جلميــف األطفـال املهــاجرينجل
وجتنا النُهج ال عد تؤ م إىل تفاعم مواطن الضع لديهم؛
 - 26تعدددرع مدددن االلتدد ام مايـــة حقـــوق اننســـان لألطفـــال املهـــاجرينجل نظـــرا
لضـــعفهمجل وال ســـيما األطفـــال املهـــاجرون وـــر امل ـــحوبني بـــرويهمجل والترفـــل ب ـــحتهم
وتعليمهم و،ائهم النفسيجل جا يرفل مراعـاة م ـاحل الطفـل العليـا ة املقـام األول ة سياسـال
ان ماج والعو ة ومل مشل األسر؛
األطفال وإعامة العدل
 - 27تشدد علـــص موااـــلة بـــرل اجلهـــو انعليميـــة واألعاليميـــة وتبـــا ل أفضـــل
املمارسال وتوفر املساعدة التقنية ة ال عضاع األحداثجل وتنوه ة هرا ال د جبـا رة عقـد
مؤمتر عاملي لقضاع األحداث ة جني ة الفترة من  26إىل  30كانون الثاين/يناير 2015؛
 - 28حتددديع مامدددا مد د التقددددير بقـــرار لـــل حقـــوق اننســـان  6/25املـــؤر
 27نيســان/أبريل  2014بشــبن حقــوق الطفــل :الواــول إىل العدالــة لألطفــالجل وتشــر أيضــا
ة هرا ال د إىل التقرير املوامليعي الرم أادرته املمثلة اخلااـة لألمـني العـام املعنيـة بـالعن
ملد األطفال ة عام  2013بعنوان ”تعزيز العدالة الت احلية من أجل األطفال“؛
 - 29تعيددد تأكيددد الفقــرال  49إىل  57مـــن عرارهــا 147/68جل وهتيــا جبميـــف
الــدول أن حتتــرم وحتمــي حقــوق األطفــال الــرين تنســا إلــيهم هتمــة خــرق عــانون العقوبــال
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أو يثبــت خــرعهم لــهجل وأطفــال األشــتاص الــرين تنســا إلــيهم هتمــة خــرق عــانون العقوبــال
أو يثبت خرعهم له؛
 - 30تشد الــدول علــص أن تضــف وتنفــر سياســة شــاملة ة ــال عضــاع األحــداث
هتد إىل محاية األطفال الرين يواجهون القانون وتلبيـة احتياجـاهتمجل تعزيـزا ألمـور منـها بـرامج
منف اجلر ة واستتدام التدابر البديلةجل من عبيل التحويل عـن النظـام القضـائي والعدالـة الت ـاحلية
والربامج اجملتمعية ال تركز علص تبهيل األطفال وإعا ة إ مـاجهم وملـمانا المتثـال املبـدأ القائـل
إن حرمان األطفال من احلرية ينبغي أال يستتدم إال كتـدبر أخـر وألع ـر فتـرة جمنيـة مناسـبةجل
وهتد كرلز إىل تفا م اللجوع إىل احتجاج األطفال عبل ا اكمةجل حيثما كان ةلز لرنا؛
منف بيـف األطفـال وبغـاع األطفـال واسـتغالل األطفـال ة إنتـاج املـوا انباحيـة والقضـاع
علص هره املمارسال
 - 31تعيد كتلك تأكيد الفقرة  58مـن عرارهـا 147/68جل وهتيـا جبميـف الـدول
أن متنف وجترّم بيف األطفال جبميف أشـرالهجل ألوـراض منـها إجالـة أعضـاع األطفـال ـد الـربح
واسترعاق األطفـال واالسـتغالل اجلنسـي لألطفـال ألوـراض جتاريـة وبغـاع األطفـال واسـتغالل
األطفــال ة إنتــاج املــوا انباحيــة ومقاملــاة مرتربيهــا ومعاعبتــهمجل ــد القضــاع علــص تلــز
املمارس ال وعلـص اسـتتدام اننترنـت ووـره مـن ترنولوجيـال املعلومـال واالت ـاالل ـره
األوــراضجل واحليلولــة ون نشــوع أســواق تشــجف هــره املمارســال انجراميــةجل واختــاة تــدابر
لوملف حد للطلا الرم يعـزج هـره املمارسـالجل وإعمـال حقـوق الضـحايا وتلبيـة احتياجـاهتم
بفعاليةجل واختاة تدابر فعالة ملد جترم األطفال الرين يقعون ملحايا لالستغالل؛
األطفال املتضررون من النـزاعال املسلحة
 - 32تعيدددد تأكيدددد الفقـــرال  59إىل  70مـــن عرارهـــا 147/68جل وتـــدين ببشـــد
العبـارال ييــف االنتــهاكال واالعتــداعال الـ ترترــا ملــد األطفــال ة النـــزاعال املســلحةجل
وحتــا ة هــرا ال ــد ييــف الــدول وورهــا مــن أطــرا النـــزاع املســلح الضــالعة ة جتنيــد
األطفـال واسـتتدامهم وة عتلـهم وتشـويههم و/أو اوت ــا م ووـر ةلـز مـن أشـرال العنـ
اجلنسي ملدهمجل مف التسليم ببن العن اجلنسي ة هره احلـاالل يـؤثر ة الفتيـال تـبثرا بعيـد
املد جل وة شن هجمـال مترـررة علـص املـدارس و/أو املستشـفيال واملـوظفني العـاملني فيهـاجل
وة ارترــاب ييــف االنتــهاكال واالعتــداعال األخــر ملــد األطفــالجل علــص أن تتتــر تــدابر
فعالة زد ة جمنيا لوملف حد لتلز املمارسال؛
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 - 33تشر جل وفقا للقـانون الـدويل اننسـاينجل إىل أن شـن ا جمـال العشـوائية علـص
املدنينيجل جن فيهم األطفالجل أمـر زظـورجل وأنـه ينبغـي أال وعـل املـدنيون هـدفا للـهجومجل جـا ة
ةلز ا جمال االنتقامية أو ور املتناسبةجل وتدين هره املمارسال ال تتسبا ة عتل األطفـال
وتشويههمجل وتطالا ييف األطرا بوملف حد ره ا جمال علص الفور؛
 - 34حتدد الــدول ووكــاالل األمــم املتحــدة واــنا يقها وبرا هــاجل واملنظمــال
الدولية وانعليميـة األخـر املعنيـة واجملتمـف املـدين علـص إيـالع اهتمـام بـالغ جلميـف االنتـهاكال
واالعتداعال ال ترترا ملد األطفال ة حاالل النـزاع املسلحجل وعلص محاية األطفـال الـرين
يقعــون ملــحايا ــره االنتــهاكال واالعتــداعال ومســاعدهتمجل وفقــا ألحر ـام القــانون الــدويل
اننساينجل جا ة ةلز اتفاعيال جني األوىل إىل الرابعة()32؛
 - 35هتي بالدول األعضاع أن حتمي األطفـال املتضـررين مـن النــزاعال املسـلحةجل
وال سيما من انتهاكال القانون الدويل اننساين والقانون الدويل حلقوق اننسـانجل وأن ترفـل
تلقيهم املساعدة اننسـ انية ة حينـها وب ـورة فعالـةجل مـف التنويـه بـاجلهو املبرولـة لوملـف حـد
ل فــالل مــن العقــاب عــن طريــق كفالــة املســاعلة ومعاعبــة اجلنــاةجل وهتيــا بــاجملتمف الــدويل
أن لاسا املسؤولني عن االنتهاكالجل بوسائل منها ا رمة اجلنائية الدولية؛
 - 36ال ت ا تشعر لالقا العميد جل مـف ةلـزجل إجاع عـدم إحـراج تقـدم علـص أرض
الواعف ة بعض احلاالل املثرة للقلق ال ال تزال فيها أطرا النــزاعال املسـلحة تنتـهز ون
را ع األحرام ةال ال لة من القانون الدويل املنطبق فيما يتعلق قوق األطفـال ومحايتـهم ة
النـزاع املسلح؛
 - 37تعرع من لالق القا إجاع ا جمالجل وكرلز التهديـد بشـن ا جمـال ملـد
املــدارس و/أو املستشــفيالجل واألشــتاص املتمــتعني باحلمايــة مــن ةوم ال ــلة ــاجل لــا صــال
القانون الدويل السارم؛ وترحا بنشر مرتا املمثلة اخلااة املعنية باألطفال والـزناع املـركرة
التوجيهية املتعلقة بقرار لـل األمـن  )2011( 1998املـؤر  12متوج/يوليـه  2011بشـبن
ا جمال علـص املـدارس واملستشـفيالجل بالتعـاون مـف منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة ومنظمـة
ال ــحة العامليــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة؛ وتالحــجم اعتمــا عــرار لــل
األمن  )2014( 2143املؤر  7اةار/مارس 2014؛
 - 38ترح ة هرا ال د ملة ”أطفال ال جنو “ الـ أطلقتـها املمثلـة اخلااـة
لألمني العـام املعنيـة باألطفـال والنــزاع املسـلح ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـةجل بالتعـاون مـف

__________
( )32األمم املتحدةجل جممومة املعا داتجل اجمللد 75جل األرعام .973-970
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شركاع األمم املتحدةجل وال ترمـي إىل إمـاع ومنـف جتنيـد واسـتتدام األطفـال مـن عبـل القـوال
املسلحة املعنيـة لـول عـام 2016جل وتطلـا إىل املمثلـة اخلااـة أن تبلـغ عـن التقـدم ا ـرج ة
تقريرها املقبل املقدم إىل اجلمعية العامة؛
ثالثا
التقدم ا رج والتحديال ال تعترض محاية األطفال من التمييز والتغلا علص أوجه عدم
املساواة ة ملوع الركر اخلامسة والعشرين العتما اتفاعية حقوق الطفل
 - 39تؤكد من جديدد أن اتفاعيـة حقـوق الطفـل هـي املعيـار املسـتنيد إليـه ة تعزيـز
حقــوق الطفــل ومحايتــهاجل وأن علــص الــدول األطــرا ة االتفاعيــة أن تتتــر ييــف التــدابر
التشــريعية وان اريــة وورهــا مــن التــدابر الالجمــة نعمــال احلقــوق املعتــر ــا ة االتفاعيــةجل
اخرة ة االعتبار أةية الربوتوكولني االختياريني امللحقني باالتفاعية؛
 - 40تقدددر بــبن انعمــال الرامــل حلقــوق األطفــال يتطلــا اعتمــا وتنفيــر عــوانني
وسياسال وبـرامج شـاملة ل ـاحل ييـف األطفـالجل مـف مراعـاة حـق الطفـل ة أن تسـمف اراؤه
وة أن يعرب عن ارائه رية ة ييف املسائل ال متسـه مـف إيـالع هـره اآلراع األةيـة الواجبـة
وفقا لسن الطفل ومد نضجه؛
 - 41تقر أيضا ببنه ال ينبغي ببم حال من األحوال أن يرـون الفقـر املـايل واملـا م
أو أية ظرو تعز بشرل مباشر وح رم إىل هـرا الفقـرجل املـربر الوحيـد نبعـا الطفـل عـن
رعايــة ةويــه أو املــترفلني ب ــفة رئيســية برعايتــه أو إحاطتــه بالرعايــة البديلــة أو احليلولــة ون
إعا ة إ ماجهجل بل وا النظر إىل تلز الظرو باعتبارها مؤشرا علص احلاجة إىل تـوفر الـدعم
املناسا لألسرة؛
 - 42تعددرع مددن قاقهددا مــن أن األطفــال ةوم انعاعــةجل ال ســيما البنــالجل كــثرا
ما يتعرملون لقدر أكرب من خطـر العنـ البـدين أو النفسـيجل واألة أو انسـاعةجل جـا ة ةلـز
االعتـــداع اجلنســـي أو انةـــال أو التق ـــر أو ســـوع املعاملـــة أو االســـتغاللجل اخـــل منـــاج م
وخارجها علص السواع؛
 - 43هتي بالدول األطرا أن حتترم وترفـل احلقـوق املن ـوص عليهـا ة اتفاعيـة
حقوق الطفل والربوتوكـولني االختيـاريني امللحقـني ـاجل وأن تتتـر ييـف التـدابر املناسـبة مـن
أجل ملمان محاية ييف األطفال من ييف أشرال التمييز والعن جل جا ة ةلز العنـ اجلنسـي
وســوع املعاملــةجل واالســتغاللجل واملمارســال الضــارة التقليديــة والعرفيــةجل األمــر الــرم رــن
أن يضر بالنمو البدين والعقلي والروحي واملعنوم واالجتماعي للطفل؛
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 - 44هتي جبميف الـدول األعضـاع أن تتتـر ييـف التـدابر املناسـبة لضـمان إعمـال
حقوق الطفل علص حنو يوفر له أكرب عدر لرن من ان ماج االجتماعي والنمو الفر م؛
 - 45تش الدول علص النظر ة املبا ئ التوجيهية املتعلقة بـالفقر املـدعف وحقـوق
اننسان( )33عند ا ياوة السياسال والربامج الرامية إىل تنفير خطة التنمية ملا بعـد عـام 2015
وتنفيرها ورادها وتقييمها؛
 - 46تسددا بــبن تعزيــز اآلثــار انوابيــة النايــة عــن تنفيــر اتفاعيــة حقــوق الطفــل
واألهــدا ان،ائيــة لأللفيــة يســتدعي أن تبخــر خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  2015ة االعتبــار
الفئال الفقـرة والضـعيفة وكـرلز الشـرلة األكثـر هتميشـا واسـتبعا ا مـن السـرانجل جـن فيهـا
األطفالجل وال تتعرض ألكرب عدر من اخلطر ومن هم أكثر حاجة إىل احلماية؛
 - 47تسا أيضا ببن األطفال عد يواجهون حواجز إملافية حتـول ون جلـوئهم إىل
القضـاعجل وتؤكـد مـن جديـد أن مـن واجــا الـدول احتـرام ييـف األطفـال اخلاملـعني لواليتــها
وكفالـة ح ــو م علــص ســبل انت ــا فعالـة وإمرانيــة جلــوئهم إىل القضــاع ون أم نــوع مــن
أنواع التمييز؛
 - 48هتي د جبميــف الــدول أن تــدرج األحرــام ةال ال ــلة حلمايــة األطفــال مــن
التمييز والتغلا علص أوجه عدم املساواةجل وخبااة ما يلي:
(أ) اختاة ييف التدابر الضرورية والفعالة ملنف ييف أشرال العن
التع ا أو التحيزجل أيا كان نوعهجل والقضاع عليها؛

والتمييـز بـدافف

(ب) إ راج تدابر خااة ة التعلـيمني النظـامي ووـر النظـامي وسـائر الـربامج مـن
أجل مرافحة العن رية والتمييـز العن ـرم وكراهيـة األجانـا ومـا يت ـل بـرلز مـن تع ـا
موجه ملد األطفال؛
(ج) معاجلـــة األســـباب اجلرريـــة لعـــدم املســـاواةجل وإجالـــة احلـــواجز الـــ حتـــول
ون ح ــول األطفــالجل ال ســيما الــرين يعــانون مــن أســوأ أشــرال احلرمــان ة اجملتمــفجل علــص
التعليم والرعايـة ال ـحية والطعـام املغـرم الرـاة واملرافـق ال ـحية وامليـاه النظيفـةجل واحلمايـةجل
وور ةلز من اخلدمال الضرورية لبقائهم و،وهم و،ائهم؛
( ) اختاة ييف التدابر الضرورية والفعالـة ملنـف ييـف أشـرال التمييـز ملـد البنـال
وييف أشرال العن والقضاع عليهـاجل جـا ة ةلـز عتـل املولـو ال واختيـار جـنل اجلـنني عبـل
__________
(.A/HRC/21/39 )33
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الــوال ة واالوت ــاب واالنتــهاك اجلنســي والتعقــيم القســرم واملمارســال التقليديــة أو العرفيــة
الضـارةجل ومنــها تشــويه األعضـاع التناســلية ل نــاث وتــزويج األطفـال والــزواج املبرــر والــزواج
بانكراهجل وةلز بسـن تشـريعال وإنفاةهـا والقيـامجل عنـد االعتضـاعجل ب ـياوة خطـت أو بـرامج
أو استراتيجيال وطنية شاملة ومنسقة ومتعد ة التت ال حلماية الفتيـالجل وكـرلز بتعزيـز
مبا رال التوعية واالستنهاض االجتماعي الرامية إىل محاية حقوعهن؛
(هـ) القضــاع علــص ييــف أشــرال التمييــز ملــد الفتيــال واختــاة التــدابر للت ــدم
لتنميت األ وار اجلنسانية وور ةلز من أشرال التحيز القائمة علص فررة ونية أحـد اجلنسـني
أو فوعيتهجل وتعميم املنظور اجلنساين ة هرا السياق ة ييف سياسال وبـرامج التنميـة وحقـوق
اننسان ةال ال لة باألطفالجل والربامج والسياسال اخلااة بالطفلة؛
(و) اختــاة تــدابر جلمــف املعلومــال ةال ال ــلة باملوملــوع وت ــنيفهاجل جــا فيهــا
البيانال انح ائية والبحثيةجل حسا االعتضاعجل بغية حتديد العقبال الـ يواجههـا األطفـال ة
لارسة حقـوعهمجل ال سـيما األطفـال الـرين يتعرملـون للتـهمي أو الـرين يعيشـون ة أوملـاع
تعرملهم للتطر؛
(ج) تطوير وتعزيز عملية يف البيانال الالجمة ل ح اعال الوطنية بشـبن األطفـال
وحتليلها ونشـرها عـدر انمرـانجل واسـتتدام البيانـال امل ـنفة حسـا العوامـل ةال ال ـلة الـ
رن أن تؤ م إىل حـدوث تفاوتـالجل ووـر ةلـز مـن املؤشـرال انح ـائية علـص ال ُـعد ون
الوطنيــة والوطنيــة و ون انعليميــة وانعليميــة والدوليــة بغيــة وملــف وتقيــيم السياســال والــربامج
االجتماعية والربامج والسياسال األخر جا يتيح استتدام املوار االعت ا ية واالجتماعية علـص
حنو يتسم بالرفاعة والفعالية من أجل انعمال الرامل حلقوق الطفل؛
(ح) اختاة اخلطوال الالجمة نعدا وتنفير تدابر شاملة للوعاية من تسـلت األعـران
ومرافحتـــه ة مؤسســـال منـــها املؤسســـال التعليميـــةجل علـــص حنـــو يرفـــل الت ـــدم للتســـلت
واالعتداع الرم يستهد األعران من األطفالجل و رن أن يشمل ةلـز تـدريا املـربني وأفـرا
األسرةجل وتوعية األطفال ره املسبلة أيضا؛
(ل) اختــاة ييــف التــدابر الالجمــة لرفالــة تســجيل ييــف األطفــال فــور وال هتــمجل
جن فيهم األطفال الرين يعيشون ة مناطق نائيـةجل وةلـز بسـبل منـها إجالـة العوائـق الـ حتـول
ون تسجيلهمجل والتقدم حنو توفر التسجيل اجملاين للمواليدجل وكفالة توافر نظـام بسـيت وفعـال
وسريف ومتيسر لتسجيل املواليدجل جـا ة ةلـز التسـجيل املتـبخرجل وعلـص حنـو يضـمن حـق كـل
طفــل ة احل ــول علــص اســم وحقــه ة احل ــول علــص جنســيةجل واحتــرام أم اســم صتــاره ــم
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الوالدانجل واحترام احتفـا األطفـال ويتـهمجل وملـمان متـتعهم إىل أع ـص حـد لرـن بـاحلق ة
معرفة والديهم وة تلقي الرعاية منهما؛
(م) القيامجل وفقا للما ة  7من اتفاعية حقوق الطفلجل جواالة التوعية ببةية تسجيل
املواليد علص ال عيد الوط وانعليمي ا ليجل وكفالة تسـجيل املواليـد انـا أو برسـوم منتفضـة
ة حالة تبخر التسجيلجل وكفالة إجالة ييف احلواجز القانونية وانجرائية ال حتول ون تسـجيل
األطفال الرين يقيمون ة ولة طر جل وكفالة متتـف األطفـال وـر املسـجلني جـا ـم مـن حقـوق
اننسان وح و م بدون متييز علص الرعايـة ال ـحية والتعلـيم اجليـد واحلمايـة مـن العنـ وعلـص
مياه الشرب املبمونة وخدمال ال ر ال حي وور ةلز من اخلدمال األساسية؛
(ك) ت ميم وتنفير برامج لتوفر التعليمجل جا ة ةلز إمرانية احل ول علص التعلـيم
اجليدجل واخلدمال االجتماعية والدعم للمراهقال احلوامل واألمهال املراهقال لتمرينـهن مـن
مواالة وإمتام تعليمهن ومحايتهن من التمييزجل فضال عن كفالة فترة محل احية ومبمونة؛
(ل) وملــف وتطبيــق بــرامج تعليميــة ومــوا راســيةجل تشــمل برنا ــا تثقيفيــا شــامال
وعائما علص األ لة بشبن الوظائ اجلنسية البشرية يستند إىل معلومال كاملة و عيقـةجل ويوجّـه
إىل ييف املراهقني والشبابجل بشرل يتناسا مف تطور عـدراهتمجل مـف تـوفر انرشـا والتوجيـه
املالئمني مـن اآلبـاع واألمهـال واألواـياع القـانونينيجل وإشـراك األطفـال واملـراهقني والشـباب
واجملتمعــال ا ليــةجل وبالتنســيق مــف املنظمــال النســائية والشــبابية واملنظمــال وــر احلروميــة
املتت ةجل من أجـل تعـديل األ،ـال االجتماعيـة والثقافيـة لسـلوك الرجـال والنسـاع مـن ييـف
األعمارجل والقضـاع علـص احليـ ببنواعـه وتشـجيف وترـوين املهـارال املت ـلة باختـاة القـرارال
وبالتوااــل مــف اآلخــرين وباحلــد مــن املتــاطر مــن أجــل إعامــة عالعــال عائمــة علــص االحتــرام
واملســاواة بــني اجلنســني واحتــرام حقــوق اننســانجل وكــرلز تثقي ـ املعلمــني وتنظــيم بــرامج
تدريا للمعلمني ة املؤسسال التعليمية الرمسية وور الرمسية علص حد سواع؛
(م) اختــاة ييــف التــدابر الالجمــة لرفالــة متتــف األطفــال بــاحلق ة التمتــف بــبعلص
مستو لرن من ال حةجل متشيا مف االلتزامال القائمةجل بسبل مـن بينـها كفالـة ح ـول ييـف
األطفال واملراهقني علص خدمال الرعاية ال حية املالئمة واجليـدةجل اجملانيـة أو امليسـورة الرلفـة
ال تراعي االعتبارال اجلنسانيةجل وعلص خدمال الرعاية ال ـحية املناسـبةجل جـا ة ةلـز بـرامج
الرعايـة ال ـحية املالئمـة للعمـر ة ـال ال ـحة اجلنسـية وانبابيـةجل مـف مراعـاة االحتياجــال
والقدرال املتطورة للطفل؛
(ن) اعتما التدابر التشريعية وورها من التدابر املناسـبةجل جـا فيهـا الـنُهج الشـاملة
لعدة عطاعالجل نعمال حق ييف األطفـال علـص حنـو كامـلجل ة احل ـول علـص التعلـيمجل ومـن
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ةلز حقهم ة احل ول علص تعليم جيدجل علـص عـدم املسـاواة مـف ورهـم مـن األطفـالجل وعلـص
حنــو يفضــي إىل انــدماجهم ة اجملتمــف ويرفــل ،ــوهم الــرايت علــص أ وجــه بوســائل عــدة منــها
تــوفر التعلــيم االبتــدائي انلزامــي انــا للجميــفجل واختــاة ييــف التــدابر املناســبة نتاحــة ســائر
مستويال التعليم وييف أشراله جلميف األطفال ون متييز؛
(ص) اختاة ييـف التـدابر املناسـبة لرفالـة محايـة ييـف األطفـال وملـمان سـالمتهمجل
جا ة ةلز منف االعتداع واالستغالل اجلنسينيجل أثناع حاالل اخلطر والنـزاع املسلح والطـوارئ
اننســانية والرــوارث الطبيعيــة وبعــدهاجل وةلــز مــن خــالل اعتمــا وتنفيــر بــرامج للوعايــة
والت دمجل مـن بينـها الـربامج املتعلقـة بتجنيـد القـوال املسـلحة واجلماعـال املسـلحة لألطفـال
جا يتعارض والقانون الدويل املنطبقجل من أجل ملمان التعاة البـدين والنفسـي ـؤالع األطفـالجل
ومله مشــل أســرهمجل وإعــا ة إ مــاجهم اجتماعيــاجل وعلــص حنــو يرفــل حــدوث التعــاة وإعــا ة
ان ماج والتبهيل ة بيئة تعزج رفاه الطفل واحته واحترامه لراته وكرامته؛
 - 49هتيد جبميـف الـدول األعضـاع تعزيـز التعـاون الـدويل مـن أجـل كفالـة إعمــال
حقــوق الطفــلجل جــا ة ةلــز حقــوق األطفــال األكثــر هتميشــا واســتبعا اجل بوســائل منــها عــم
املبا رال الوطنية الـ تركـز بقـدر أكـرب علـص تنميـة األطفـال األكثـر هتميشـا واسـتبعا اجل وفقـا
للمقتضصجل وتعزيز تدابر التعاون الدويل ة االل البحـا أو ة نقـل الترنولوجيـاجل مـن عبيـل
الترنولوجيال املساعدةجل وتدعو منظومة األمم املتحدة إىل القيام برلز؛
 - 50هتيدد بريانــال منظومــة األمــم املتحــدة واــنا يقها وبرا هــا املعنيــةجل وتــدعو
املؤسسال املالية واملؤسسال املاحنة الدولية واجلهال املاحنة الثنائيةجل أن تقدمجل عنـد الطلـاجل الـدعم
املايل والف للمبا رال الوطنيةجل جا ة ةلـز بـرامج تنميـة األطفـال األكثـر هتميشـا واسـتبعا اجل وأن
تعزج فعالية التعاون والشراكال علص ال عيد الدويل من أجل جيا ة تبا ل املعار وبناع القـدرالجل
مف إيالع اهتمام خاص لوملف السياسال والربامج وإجراع البحوث والتدريا امله ؛
رابعا
املتابعة
 - 51تنو بعمل مرتا املمثلة اخلااة لألمني العام املعنية باألطفـال والنــزاع املسـلح
وبارتفاع مسـتو األنشـطة الـ تضـطلف ـا وبالتقـدم ا ـرج منـر إنشـاع واليـة املمثلـة اخلااـةجل
وتواــيجل اخــرة فــــي االعتبــار عرارهــــا  241/63املــؤر  24كــانون األول /يســمرب 2008
والفقرال  35إلـــص  37مـن عرارهـا  77/51املـؤر  12كـانون األول /يسـمرب 1996جل بـبن
د األمني العام والية املمثلة اخلااة لفترة إملافية مدهتا ثالث سنوال؛
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 - 52تقرر ما يلي:
(أ) أن تطلــا إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة ة ورهتــا الســبعني
تقريرا شامال عن حقوق الطفـل يتضـمن معلومـال عـن حالـة اتفاعيـة حقـوق الطفـل واملسـائل
ال تناو ا هرا القرارجل مف التركيز علص احلق ة التعليم؛
(ب) أن تطلا إىل املمثلة اخلااة لألمني العام املعنية باألطفـال والنــزاع املسـلح أن
تواال تقدم تقارير إىل اجلمعية العامة و لـل حقـوق اننسـان عـن األنشـطة املضـطلف ـا ة
إطار أ اع واليتهاجل تشمل معلومال عـن جياراهتـا امليدانيـة وعـن التقـدم ا ـرج والتحـديال الـ
ال تزال عائمة علص اعيد العمل املتعلق باألطفال والنـزاع املسلح؛
(ج) أن تطلــا إىل املمثلــة اخلااــة لألمــني العــام املعنيــة بــالعن ملــد األطفــال أن
تواال تقدم تقارير سنوية إىل اجلمعية العامة و لـل حقـوق اننسـان عـن األنشـطة املضـطلف
ا ة إطار أ اع واليتهاجل جا يتماشـص مـف الفقـرتني  58و  59مـن عرارهـا 141/62جل تتضـمن
معلومال عن جياراهتا امليدانية وعن التقـدم ا ـرج والتحـديال الـ ال تـزال عائمـة علـص اـعيد
العمـــــل املتعلـــــق بـــــالعن ملـــــد األطفـــــالجل وأن ترفـــــلجل وفقـــــا للفقـــــرة  39مـــــن عـــــرار
اجلمعية  147/68جل مواالة االملطالع علـص حنـو فعـال باألنشـطة الرئيسـية املنبثقـة مـن واليـة
املمثلة اخلااة واحلفا علص استدامتها؛
( ) أن تــدعو األمــني العــام إىل الترليــ بــ جراع راســة متعمقــة عــن األطفــال
ا ــرومني مــن حريتــهمجل متــول عــن طريــق التربعــالجل وتنفــر بالتعــاون الوثيــق مــف وكــاالل
ومراتا األمم املتحدة املعنيةجل جا ة ةلزجل علص سبيل املثال ال احل رجل مرتـا األمـم املتحـدة
املع ب املتدرال واجلر ةجل ومفوملية األمـم املتحـدة حلقـوق اننسـانجل ومنظمـة األمـم املتحـدة
للطفولةجل ومرتا املمثلة اخلااة لألمني العـام املعنيـة باألطفـال والنــزاعال املسـلحةجل ومرتـا
املمثل ـة اخلاا ـة لألمــني العــام املعني ـة بــالعن ملــد األطفــالجل وكــرلز الفريــق املشــترك بــني
الوكاالل املع بقضاع األحداثجل وبالتشاور مف اجلهال املعنيةجل جا ة ةلز الـدول األعضـاعجل
واجملتمـــف املـــدينجل واألوســـال األكا يـــة واألطفـــالجل وتضـــمني الدراســـة املمارســـال اجليـــدة
والتوايال املتعلقة بالعمل من أجل انعمال الفعال جلميف حقـوق الطفـل ةال ال ـلةجل جـا ة
ةلــز عــم تنفيــر االســتراتيجيال النموةجيــة والتــدابر العمليــة ال ـ تعتمــدها األمــم املتحــدة
للقضاع علص العن ملد األطفـال ة ـال منـف اجلر ـة والعدالـة اجلنائيـةجل وتـدعو أيضـا األمـني
العــام إىل أن يقــدم االســتنتاجال ال ـ خل ــت إليهــا الدراســة إىل اجلمعيــة العامــة ة ورهتــا
الثانية والسبعني؛
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(هـ) أن تطلـــا إىل املقـــررة اخلااـــة املعنيـــة ببيـــف األطفـــال واســـتغال م ة البغـــاع
وة املــوا انباحيــة أن توااــل تقــدم تقــارير إىل اجلمعيــة العامــة و لــل حقــوق اننســان عــن
األنشطة املضطلف ا ة إطار أ اع واليتهاجل تتضمن معلومال عن جياراهتا امليدانية وعـن التقـدم
ا ــرج والتحــديال ال ـ ال تــزال عائمــة علــص اــعيد العمــل املتعلــق ببيــف األطفــال واســتغال م
ة البغاع وة املوا انباحية؛
(و) أن تدعو رئيل جلنة حقوق الطفل إىل تقدم تقرير شفوم عن أعمـال اللجنـة
إىل اجلمعية العامة والتحاور مف اجلمعية العامـة ة ورهتـا السـبعنيجل سـعيا لتعزيـز التوااـل بـني
اجلمعية واللجنة؛
(ج) أن تواال نظرها ة املسبلة ة ورهتا السبعنيجل ة إطار البند املعنون ”تعزيـز
حقوق الطفل ومحايتها“جل مف تركيز اجلزع الثالـا مـن القـرار املعنـون ”حقـوق الطفـل“ علـص
موملوع ”احلق ة التعليم“.
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مشروع القرار الثالا
محاية األطفال من تسلت األعران
إن اجلمعية العامةجل
إذ تشد علـص أن اتفاعيـة حقـوق الطفـل( )1هـي املعيـار املسـتنيد إليـه ة تعزيـز حقـوق
الطفــل ومحايتــهاجل وأن الــدول األطــرا ة االتفاعيــة تبخــر علــص عاتقهــا اختــاة ييــف التــدابر
التشريعية وان ارية وورها من التدابر الالجمة نعمال احلقوق املعتر ا ة االتفاعيةجل
وإذ تشر إىل ييف عراراهتا السابقة املتعلقة قوق الطفل وإىل ما اختره لـل حقـوق
اننسان من عرارال تتعلق ماية األطفال من تسلت األعرانجل
وإذ تشدددر أيضدددا إىل إعـــالن األمـــم املتحـــدة للتثقيــ والتـــدريا ة ميـــدان حقـــوق
اننســان()2جل وإة تنــوه باعتمــا إعــالن مب ـا ئ منظمــة األمــم املتح ـدة للتربيــة والعلــم والثقافــة
بشبن التسامح()3جل
وإذ تنددو لتقددد تقريــر األمــم املتحــدة بشــبن العن ـ ملــد األطفــال لعــام )4(2006جل
وتقرير املمثلـة اخلااـة لألمـني العـام املعنيـة جسـبلة العنـ ملـد األطفـال ة موملـوع الت ـدم
للعن ـ ة املــدارس مــن منظــور عــاملي ــد ســد الفجــوة الفااــلة بــني املعــاير واملمارســةجل
والتقرير املوامليعي ال ا ر ة عام  2014حتت عنوان ”إطالق العنان نمرانال األطفال مـف
تقليل املتاطر إىل احلد األ  ى :ترنولوجيال املعلومال واالت ـاالل واننترنـت والعنـ ملـد
األطفال“جل وتقرير منظمة األمم املتحدة للطفولة لعام  2014عـن العنـ ملـد األطفـال الـرم
يتناول موملوع الظاهر اخلفي :حتليـل إح ـائي للعنـ ملـد األطفـال ويتضـمن مراجـف تتعلـق
بظاهرة تسلت األعرانجل
وإذ تسا ببن تسلت األعـرانجل جـا ة ةلـز تسـلت األعـران ة فضـاع اننترنـتجل رـن
أن يتجسد من خالل العن والعدوانجل وأن تسلت األعران ببم شـرل مـن األشـرال رـن أن
يرون له تبثر سل علص حقوق األطفال ورفاههمجل وإ راكا منها لضرورة منف تسـلت األعـران
بني األطفال والقضاع عليهجل
__________
( )1األمم املتحدةجل جممومة املعا دات اجمللَّد 1577جل الرعم .27531

( )2القرار 137/66جل املرفق.
(A/51/201 )3جل املرفقجل الترييل األول.
(.A/61/299 )4
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وإذ يسدداور ا القادد مــن انتشــار تســلت األعــران ة خمتلــ أحنــاع العــاملجل ومــن أن
األطفال الرين يرونون ملحايا ألعرامم تتزايد لديهم احتماالل املعاناة من طائفـة عريضـة مـن
املشاكل العاطفيةجل إملافة إىل اآلثار الطويلة األمد علص عدرة الفر علص حتقيق إمراناتهجل
وإذ تعتر ببن وكـاالل األمـم املتحـدة والياهتـا املعنيـة تقـوم ة بعـض البلـدانجل مـىت
طُلا منـها ةلـزجل بتـوفر التعـاون والـدعم التقنـيني لتعزيـز القـدرال الوطنيـة الالجمـة للت ـدم
لظاهرة تسلت األعران ومنعهاجل
وإذ تسا ببنه تقف علص األسرة املسؤولية األوىل عن تنشئة الطفال ومحايتهم جا صـدم
امل احل العليا للطفلجل وأنه ينبغي للطفل من أجل النماع الرامـل واملتنـاوم لشت ـيتهجل أن ينشـب
ة بيئة أسرية وة جو من السعا ة واحلا والتفاهمجل
وإذ تسددا أيضددا بــبن البيئــال ا يطــة باألطفــال رــن أن تــؤثر ة ســلوكهمجل وتســلم
كرلز بالدور املهم الرم ينبغي أن يضـطلف بـه أعضـاع األسـرة واألواـياع القـانونيني ومقـدمو
الرعاية واملدرسون واجملتمف املـدين وبـبن وسـائت انعـالم ينبغـي أن تقـوم بـدور ة الوعايـة مـن
تسلت األعرانجل
وإذ تسا كتلك ببةية يف معلومال إح ائية وافية عن ظاهرة تسلت األعرانجل
وإذ تالحظ ما يرتبت من خماطر ب ساعة استعمال ترنولوجيـال وتطبيقـال املعلومـال
واالت ــاالل اجلديــدةجل جــا ة ةلــز جيــا ة خطــر التعــرض لتســلت األعــرانجل مؤكــدة ة الوعــت
نفسه أن هره الترنولوجيال والتطبيقال رن أن هتي سـبال جديـدة لتعزيـز التعلـيم ولتحقيـق
أهــدا أخــر منــها تعقلــم حقــوق الطفــل وتعليمهــاجل كمــا رــن أن ترــون أ وال مفيــدة ة
تعزيز محاية األطفالجل
وإذ تسدا بــبن األطفــال مــن الفئــال الضـعيفة رــن أن يرونــوا أكثــر عرملــة لتســلت
األعران عليهمجل وأن األطفال عد يواجهون أشراال خمتلفة من تسلت األعرانجل
 - 1تسددا بــبن تســلت األعــرانجل جــا ة ةلــز تســلت األعــران ة فضــاع اننترنــتجل
رن أن يرون له أثر طويل األمد علص متتف األطفال قوق اننسانجل كما رـن أن ترـون لـه
اثار سلبية علص األطفال املتضررين من تسلت األعران أو املشاركني فيه؛
 - 2تسا أيضا ببن تسلقت األعران رن أن يقترن بعـد مـن األمـور منـها التمييـز
والقوالا النمطيةجل وأنه وا اختاة التدابر الالجمة ملنف تسلت األعران مهما ترن وافعه؛
-3
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(أ) اختـاة ييـف التــدابر املناسـبة ملنـف أم شــرل مـن أشـرال العنـ جل جـا ة ةلــز
أشــرال تســلت األعــرانجل ومحايــة األطفــال منــهاجل جــا ة ةلــز ة املــدارسجل وةلــز بالت ــدم
الفــورم ــره األعمـــالجل وتقــدم الــدعم املناســـا لألطفــال املتضــررين مـــن تســلت األعـــران
واملشاركني فيه؛
(ب) مواالة تعزيز التعليم واالستثمار فيهجل جا ة ةلز باعتباره عملية طويلة األمـد
تســتمر مــد احليــاة رــن ــا لرــل فــر أن يــتعلم التســامح مــف اآلخــرين واحتــرام كرامتــهمجل
ووسيلة لضمان هرا االحترام ة كل اجملتمعال؛
(ج) تــوفر املعلومــال والبيانــال انح ــائية م ــنفةً حســا نــوع اجلــنل والســن
وورهــا مــن املــتغرال ةال ال ــلة باملوملــوع علــص ال ــعيد الــوط جل وتــوفر املعلومــال عــن
انعاعة فيما يتعلق جشرلة تسلت األعرانجل باعتبار تلز املعلومال والبيانال أساساً يُعتمد عليـه
ة رسم السياسال العامة الفعالة؛
( ) إةكــاع الــوعي العــامجل ب شــراك أفــرا األســرة واألواــياع الشــرعيني ومقــدمي
الرعايــة والشــباب واملــدارس واجملتمعــال ا ليـــة وعــا ة اجملتمعــال ا ليــة ووســائت انعـــالم
ومنظمال اجملتمف املدينجل وجشاركة األطفالجل فيما يتعلق ماية األطفال من تسلت األعران؛
(هـ) تبــا ل اخلــربال وأفضــل املمارســال الوطنيــة ملنــف ومرافحــة تســلت األعــرانجل
جا ة ةلز تسلت األعران ة فضاع اننترنت؛
 - 4تطاد د إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة ة ورهتـــا احلا يـــة
والسبعني تقريراً عن محاية األطفال من تسلت األعران يركز فيه علص أسباب الظاهرة واثارهـاجل
واملمارســال اجليــدة والتوجيهــال انرشــا ية الراميــة إىل منــف تســلت األعــران والت ــدم لــهجل
مُســتعينا ة ةلــز باملعلومــال ال ـ تقــدمها الــدول األعضــاع واجلهــال املعنيــةجل وبالتعــاون مــف
كيانال األمم املتحدة املعنية.
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 - 30كما تواي اللجنة الثالثة اجلمعية العامة باعتما مشروع املقرر التايل:
التقارير ال تنظر فيها اجلمعية العامة فيما يتعلق جسبلة تعزيز حقوق األطفال ومحايتها
تقــرر اجلمعيــة العامــة أن حتــيت علمــا بالتقــارير التاليــة املقدمــة ة إطــار البنــد املعنــون
”تعزيز حقوق األطفال ومحايتها“:
(أ)

تقرير املمثلة اخلااة لألمني العام املعنية باألطفال وال راع املسلح()1؛

(ب) تقريــــر األمــــني العــــام عــــن متابعــــة الــــدورة االســــتثنائية للجمعيــــة العامــــة
بشبن األطفال()2؛
(ج)

تقرير األمني العام عن حالة اتفاعية حقوق الطفل()3؛

()

التقرير السنوم للممثلة اخلااة لألمني العام املعنية بالعن

ملد األطفال()4؛

(هـ) مـركرة مـن األمـني العــام ليـل ـا التقريـر املــوجز املقـدم مـن مفوملـية األمــم
املتحدة حلقوق اننسان عـن حلقـ ة النقـاا بشـبن منـف لارسـة جواج األطفـال والـزواج املبرـر
والزواج بانكراه والقضاع علص هره املمارسة()5؛
(و) مركرة من األمني العام ليل ا تقرير مفوملية األمم املتحدة حلقوق اننسـان
بشـــبن منـــف لارســـة جواج األطفـــال والـــزواج املبرـــر والـــزواج بـــانكراه والقضـــاع علـــص
هره املمارسة()6؛
(ج) مركرة من األمني العـام ليـل ـا تقريـر املقـررة اخلااـة املعنيـة ببيـف األطفـال
واستغالل األطفال ة البغاع وة املوا انباحية()7؛

__________
(.A/69/212 )1

(.A/69/258 )2
(.A/69/260 )3
(.A/69/264 )4
(.A/69/165 )5
(.A/69/166 )6
(.A/69/262 )7
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