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([)A/70/485

 - 137 /70حقوق الطفل
إن اجلمعية العامة،
إذ تعيدددأ تد يدددأ مجيـــر قرارااـــــا السابقـــــة ب ــــلن حقـــوق الطفـــل وآخرهـــــا القـــرار
 157/69املؤرخ  18كانون األول/ديسمرب  ،201٤وإذ تسـ م ع ـ وجـه اوصـوأ بل يـة
القــرار  25/٤٤املــؤرخ  20ت ــرين الينــاف/نو مرب  ،1989الــذا اعتمــدج هوجبــه اتفاقيــة
حقوق الطفل(،)1
وإذ تشددر إىل قراريهــا  158/69املــؤرخ  18كــانون األول/ديســمرب  201٤ب ــلن
محايــة األافــال مــن تس ـ األقــران و  187/69املــؤرخ  18كــانون األول/ديســمرب 201٤
ب لن األافال واملراهقني املهاجرين،
وإذ تشدأ ع ـ أن اتفاقيـة حقـوق الطفـل ت ـ ل املعيـار الـذا يسـتند إليـه يف تعييــي
حقوق الطفل ومحايتها ،وإذ تؤكد من جديد أن ع ـ الـدول األاـرا يف االتفاقيـة أن تت ـذ
مجيــر التــدابت الت ــريعية وا داريــة واتهــا مــن التــدابت الوقمــة عمــال ا قــوق املعتــر
هبــا يف االتفاقيــة ،آخــذة يف اعتبارهــا أ يــة الربوتوكــولني االختيــاريني امل حقــني باالتفاقيــة(،)2
وإذ تــدعو إىل تصــديم اجلميــر ع يهمــا وع ـ ســا ر نـ وو حقــوق ا نســان وتنفيــذها ع ـ
حنو عال،
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وإذ تشددر إىل العهــد الــدوا اوــاأ بــا قوق املدنيــة والسياســية( ،)3والعهــد الــدوا
اوــــاأ بــــا قوق االقتصــــادية واالجتماعيــــة والينقا يــــة( ،)3واتفاقيــــة حقــــوق األ ــ ـ اأ
ذوا ا عاقـــة( ،)٤واالتفاقيـــة الدوليـــة مايـــة مجيـــر األ ـ ـ اأ مـــن االختفـــاء القســـرا(،)5
واالتفاقيــة الدوليــة مايــة حقــوق مجيــر العمــال املهــاجرين وأ ــراد أســرهم( ،)6واتفاقيــة األمــم
املتحدة مل ا حة اجلرمية املنظمة عـرب الوانيـة( ،)7وبروتوكـول منـر وقمـر اال ـار باأل ـ اأ،
وخبانة النساء واألافال ،واملعاقبة ع يه امل مل التفاقية األمم املتحدة مل ا حة اجلرميـة املنظمـة
عرب الوانية( ،)8واتفاقية القضاء ع مجير أ ال التمييي ضد املرأة(،)9
وإذ تؤ أ من جأيأ أن املبادئ العامة التفاقية حقوق الطفل ،اليت ت مل أمـورا منـها
مراعــاة مصــا الطفــل الفضـ وعــدا التمييــي وامل ــاركة والقــدرة ع ـ البقــاء والنمــو ،تــو ر
ا اار الناظم لإلجراءاج املتع قة باألافال،
وإذ تؤ ددأ مددن جأيددأ أيضددا إعــون وبرنــامل عمــل يينــا( )10وإعــون األمــم املتحــدة
لأللفيــة( )11والوثيقــة اوتاميــة ل ــدورة االس ـتيننا ية الســابعة والع ــرين ل معيــة العامــة املعنيــة
بالطفل واملعنونـة ”عـا نـا لألافـال“( ،)12وإذ ت ـت إىل إعـون كوبنـهاان ب ـلن التنميـة
االجتماعيــــة وبرنامــــــل عمــل مــؤ ر القمــة العــاملج ل تنميــة االجتماعيــة( ،)13وإعــون التقــدا
وا مناء يف امليـدان االجتمـاعج( ، )1٤وا عـون العـاملج ل قضـاء ع ـ اجلـوء وسـوء الت ذيـة(،)15
_______________

( )3انظر القرار  2200ألف (د  ،)21 -املر م.
(.United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910 )٤
( )5املرجر نفسه ،اجمل د  ،2716الرقم .٤8088
( )6املرجر نفسه ،اجمل د  ،2220الرقم .39٤81
( )7املرجر نفسه ،اجمل د  ،2225الرقم .3957٤
( )8املرجر نفسه ،اجمل د  ،2237الرقم .3957٤
( )9املرجر نفسه ،اجمل د  ،12٤9الرقم .20378
( ،A/CONF.157/24 (Part I) )10الفصل الينالث.
( )11القرار .2/55
( )12القرار دإ  ،2/27 -املر م.
( )13تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية ،وبنهاغن 12-6 ،آذار/مدار ( 1995من ـوراج األمـم
املتحدة ،رقم املبير  ،)A.96.IV.8الفصل األول ،القرار  ،1املر قان األول واليناف.
( )1٤انظر القرار ( 25٤2د .)2٤ -
( )15تقريددر مددؤمتر اةغايددة العدداملي ،رومددا 16-5 ،تشددرين الثدداف/ربو م ( 1974من ــوراج األمــم املتحــدة،
رقم املبـيـر  ،)A.75.II.A.3الفصل األول.
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وإعون األمم املتحدة ب لن حقـوق ال ـعوا األنـ ية( ،)16والوثيقـة اوتاميـة لوجتمـاء العـاا
الر ير املستوى ل معية العامة املعرو باملؤ ر العـاملج املعـب بال ـعوا األنـ ية( ،)17وإعـون
ا م يف التنمية( ،)18وا عون الصادر عن االجتماء العـاا التـذكارا الر يـر املسـتوى امل ـرس
ملتابعة نتـا ل الـدورة االسـتيننا ية املعنيـة بالطفـل الـذا عقـد يف نيويـورو يف الفتـرة مـن  11إىل
 13كانون األول/ديسمرب  ،)19(2007والوثيقة اوتامية املعنونة ”املستقبل الـذا نصـبو إليـه“
اليت اعتمدج يف مؤ ر األمم املتحـدة ل تنميـة املسـتدامة املعقـود يف ريـو دا جـانتو ،الرباقيـل،
يف الفترة من  20إىل  22حييران/يونيـه  ،)20(2012والوثيقـة اوتاميـة ل مـؤ ر العـاملج الينالـث
ب ـــلن عمـــل األافـــال املعقـــود يف براقي يـــا يف الفتـــرة مـــن  8إىل  10ت ـــرين األول/أكتـــوبر
 ،2013وإذ ت ت أيضا إىل املؤ راج العاملية مل ا حة االست ول اجلنسج لألافـال واملـراهقني،
وبرنامل العمـل العـاملج ل تع ـيم مـن أجـل التنميـة املسـتدامة( ،)21واملنتـدى العـاملج ل تع ـيم لعـاا
 2015املعقود يف إن يون ،مجهورية كوريا ،يف الفترة من  19إىل  22أيار/مايو ،2015
وإذ ترحب باعتماد خطة التنمية املستدامة لعاا  ،)22(2030وإذ تؤكد أ يـة تنفيـذها
لضمان تر الطفل حبقوقه،
وإذ حتيط علما بتقريـرا األمـني العـاا عـن التقـدا ا ـرق يف الو ـاء بااللتيامـاج املبينـة
يف الوثيقة اوتامية ل دورة االستيننا ية السابعة والع رين ل معية العامة( ،)23وعن حالـة اتفاقيـة
حقوق الطفل واملسا ل املينارة يف قـرار اجلمعيـة  ،)2٤(157/69وبتقريـر املمين ـة اوانـة لألمـني
العــاا املعنيــة بــالعنف ضــد األافــال( )25وتقريــر املمين ــة اوانــة لألمــني العــاا املعنيــة باألافــال
والنـياء املس ح( )26وتقرير املقررة اوانـة جمل ـح حقـوق ا نسـان املعنيـة هسـللة بيـر األافـال
_______________

( )16القرار  ،295/61املر م.
( )17القرار .2/69
( )18القرار  ،128/٤1املر م.
( )19القرار .88/62
( )20القرار  ،288/66املر م.
( )21انظر  ،A/69/76املر م ،الضميمة .2
( )22القرار .1/70
(.A/70/265 )23
(.A/70/315 )2٤
(.A/70/289 )25
(.A/70/162 )26
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واست وهلم يف الب اء ويف املواد ا باحية( )27اليت ينب ـج تـدارس التونـياج الـواردة يهـا بـتمعن
مر أخذ آراء الدول األعضاء يف االعتبار ع حنو تاا،
وإذ تعيأ التد يأ ع أن الدول تتحمل املسؤولية الر يسية عـن احتـراا مجيـر حقـوق
ا نسان وا رياج األساسية وتعيييها ومحايتها ،ها يف ذلك حقوق الطفل،
وإذ تقر بالـدور املهـم الـذا تضـط ر بـه اهلياكـل ا وميـة الوانيـة املعنيـة باألافـال،
ومنها ،يف حال وجودها ،الوقاراج واملؤسساج املعنيـة ب ـؤون األافـال واألسـرة وال ـباا،
وأمناء املظا املستق ون املعنيون باألافال أو املؤسساج الوانية األخرى املعنية بتعييـي حقـوق
الطفل ومحايتها،
وإذ تس لّم بلن األسرة مسؤولة يف املقاا األول عن تربية األافال ومحايتـهم ،هـا ـدا
مصا الطفـل الفضـ  ،وبضـرورة أن ين ـل األافـال يف بيأـة أسـرية ويف جـو تسـودد السـعادة
وا ب والتفاهم من أجل تنمية صيتهم ع حنو كامل ومتواقن،
وإذ تالحددم مددت التقددأير األعمــال الراميــة إىل تعييــي حقــوق الطفــل ومحايتــها الــيت
تضــط ر هبــا مجيــر األجهــية واهليأــاج وال يانــاج واملؤسســاج املعنيــة التابعــة ملنظومــة األمــم
املتحــدة ،يف حــدود واليــة كــل منــها ،واجلهــاج املعنيــة امل فــة بواليــاج ،واجلهــاج املعنيــة
بـــا جراءاج اوانـــة يف األمـــم املتحـــدة ،واملنظمـــاج ا ق يميـــة املعنيـــة ،حســـب االقتضـــاء،
واملنظمـــاج ا وميـــة الدوليـــة ،وإذ تسـ ـ م هـــا ل م تمـــر املـــدف ،هـ ـا يف ذلـــك املنظمـــاج
ات ا ومية ،من دور قيم يف هذا الصدد،
وإذ يساورها بالغ القلق ألن حالـة األافـال يف أحنـاء كـينتة مـن العـا ال تـيال تتـلثر
س ـ با بااثــار املســتمرة لألقمــة املاليــة واالقتصــادية العامليــة والفقــر وعــدا املســاواة ،وإذ تؤكــد
من جديد أن القضاء ع الفقر جبمير أ اله وأبعادد ،ها يف ذلك الفقر املـدقر ،ي ـ ل أكـرب
حتــد يواجهــه العــا وأنــه ــر ال اــع عنــه لتحقيــم التنميــة املســتدامة ،وإذ تس ـ م بــلن آثــارد
تت اوق السياق االجتماعج واالقتصـادا ،وبالصـ ة الوثيقـة بـني القضـاء ع ـ الفقـر والنـهو
بالتنمية املستدامة ،وإذ تؤكد يف هذا الصدد أ ية تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعاا ،2030
وإذ يساورها بالغ القلق أيضا ألن حالـة األافـال يف أحنـاء كـينتة مـن العـا ال تـيال
حرجــة يف بيأــة تــيداد عوملــة ،نتي ــة الســتمرار الفقــر وعــدا املســاواة االجتماعيــة وعــدا تــوا ر
الظــرو االجتماعي ـة واالقتصــادية املو مــة وانت ــار األوبأــة ،وخبانــة ــتوس نق ـ املناعــة
_______________

(.A/70/222 )27
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الب ــرية/متوقمة نقـ املناعــة امل تســب (ا يــدق) واملوريــا والســل ،واألمــرا اــت املعديــة،
وعدا توا ر مياد ال را امللمونـة واملرا ـم الصـحية ،واألضـرار البيأيـة وت ـت املنـاخ وال ـوار
الطبيعيـــة والنــــياء املسـ ـ ح واالحـــتول األجـــنو والت ـــرد والعنـــف وا رهـــاا واالعتـــداء،
واالســت ول جبميــر أ ـ اله ،هــا ي ــمل أاراضــا منــها االســت ول اجلنســج لألافــال ألاــرا
ارية ،ك ب ـاء األافـال واسـت ول األافـال يف إنتـاا املـواد ا باحيـة والسـياحة بـدا ر ارسـة
اجلــنح مــر األافــال ،واال ــار باألافــال ،ألاــرا منــها نــيء أعضــاء األافــال ونق ــها جلــب
األرباح ،وا ـال واألميـة واجلـوء والتعصـب والتمييـي والعنصـرية وكراهيـة األجانـب وعـدا
املسـاواة بــني اجلنســني وا عاقــة وعـدا كفايــة ا مايــة القانونيــة ،واقتناعـا منــها بضــرورة اختــاذ
إجراءاج وانية ودولية عاج ة و عالة،
وإذ تعددر ب عددن بددالغ القلددق مــن أن األافــال ،ع ــ الــرام مــن االعتــرا حبقهــم
يف ا عــراا عــن رأيهــم حبريــة ب ــلن مجيــر املســا ل الــيت ســهم مــر إيــوء هــذد ااراء األ يــة
الواجبة و قا لسن الطفل ومدى نض ه ،ق ما تتم است ارام وإ ـراكهم ب ـ ل جـدا يف هـذد
املسا ل بسبب قيود وعراقيل ىت ،ومن أنه ال ييال يتعني إعمال هذا ا م ع حنو تاا،
وإذ يساورها بالغ القلق من أن األافال يعانون ع ـ حنـو اـت متناسـب مـن عواقـب
التمييي وا قصاء وعدا املساواة والفقر،
وإذ يسدداورها بددالغ القلددق أيضددا مــن أن قهــاء  6مويــني افــل حت ـ ســن اوامســة
ميوتــون كــل عــاا نتي ــة إنــابتهم بــلمرا مي ــن الوقايــة منــها وعوجهــا يف االــب األحيــان،
وذلـك لعـدا كفايـة الرعايـة واوـدماج الصـحية املت ام ـة واجليـدة النوعيـة لألمهـاج واملواليـد
اجلــدد واألافــال أو عــدا تــوا ر ــرأ ا صــول ع يهــا ،وبســبب ا بــاا املب ــر ،وكــذلك
عدا توا ر رأ ا صول ع ا دداج الصحية ،مينل ميـاد ال ـرا امللمونـة واملرا ـم الصـحية
واألاذية امللمونة وال ا ية والت ذية ،ها يف ذلك الرضاعة الطبيعية ،ومـن أن معـدالج الو يـاج
ال تيال تس ل أع مستويااا يف نفو األافال الذين ينتمون إىل اجملتمعـاج ا يـة األكينـر
قراً واألكينر تعرضا ل تهميش،
وإذ تسد د لّم با اجـــة إىل التركيـــي ال ـــديد ع ـ ـ الفقـــر وا رمـــان وعـــدا املســـاواة
من أجل وقايـة األافـال ومحايتـهم مـن مجيـر أ ـ ال العنـف وتعييـي قـدرة األافـال وأسـرهم
وجمتمعاام ع الت يف،
وإذ تس لّم أيضا بالعـدد ال ـبت واملتيايـد مـن األافـال املهـاجرين ،هـن ـيهم األافـال
اــت املصــحوبني بــذويهم أو املفصــولني عــن والــديهم أو عــن مقــدمج الرعايــة الر يســيني هلــم،
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وال سيما األافال الذين يعرضون أنفسهم ل طـر هحاولـة عبـور ا ـدود الدوليـة دون حيـاقة
وثا م السفر املط وبة،
وإذ تضت يف االعتبار بوجه خاص حالة األافال الوجأني واألافال امل ردين داخ يـا
واألافال االو ال وء ،وخبانة ات املصحوبني بذويهم أو املفصولني عن والديهم،
أوال
تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكول يها االختياريني
 - 1تؤ ددأ مددن جأيددأ الفقــراج مــن  1إىل  10مــن قرارهــا  1٤7/68املــؤرخ
 18كـــانون األول/ديســـمرب  2013وترحـــب بالـــذكرى الســـنوية اوامســـة ع ـــر العتمـــاد
الربوتوكـولني االختيـاريني التفاقيــة حقـوق الطفــل ،األول ب ـلن بيـر األافــال وب ـاء األافـال
واست ول األافال يف املواد ا باحية ،واليناف ب لن إ راو األافال يف الزناعاج املس حة()28؛
 - 2ترحب بتيايد عدد التصـديقاج ع ـ اتفاقيـة حقـوق الطفـل( )1وحتـث الـدول
اليت تنضم إليها وإىل بروتوكوليها االختياريني( )2بعد ع النظر يف القياا بذلك ع ـ سـبيل
األولويــة ،وع ــ تنفيــذها بصــورة كام ــة و عالــة ،وت ــ ر األمــني العــاا ع ــ بــذل مييــد
من اجلهود يف هذا الصدد؛
 - 3تالحم دخول الربوتوكول االختيارا التفاقية حقوق الطفـل املتع ـم بـاجراء
تقــــدب البواــــاج( )29حيــــي النفــــاذ يف  1٤نيســــان/أبريل  ،201٤وايــــب بالــــدول النظــــر
يف االنضماا إليه والتصديم ع يه وتنفيذد؛
 - ٤حتث الدول األارا ع سحب التحفظاج اليت تتنـا مـر اـر ومقصـد
االتفاقيــة أو بروتوكوليهــا االختيــاريني ،وع ـ النظــر يف إم انيــة مراجعــة التحفظــاج األخــرى
ع حنو منتظم هبد سحبها و قا عون وبرنامل عمل يينا()10؛
 - 5ترحب ها تقوا به جلنة حقوق الطفل من أعمال مر مراعاة اعتمادهـا تع يقااـا
العامــة ،وهــا اختذتــه مــن إجــراءاج ملتابعــة موحظااــا اوتاميــة ب ــلن تنفيــذ االتفاقيــة وتونــيااا،
وايب جبمير الدول أن تعيق تعاوهنا مر ال نـة وأن تفـج بالتيامااـا بتقـدب التقـارير يف موعـدها
ا ــدد هوجــب االتفاقيــة وبروتوكوليهــا االختيــاريني ،و قــا ل مبــادئ التوجيهيــة الــيت وضــعتها
ال نة ،وأن تراعج تونياج ال نة وموحظااا وتع يقااا العامة ب لن تنفيذ االتفاقية؛
_______________

(.United Nations, Treaty Series, vols. 2171 and 2173, No. 27531 )28
( )29القرار  ،138/66املر م.
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 - 6ترحب أيضا ها أولته املمين ة اوانة لألمني العاا املعنيـة بـالعنف ضـد األافـال
واملمين ــة اوانــة لألمــني العــاا املعنيــة باألافــال والــزناء املسـ ح واملقــررة اوانــة جمل ــح حقــوق
ا نسان املعنية هسللة بير األافـال واسـت وهلم يف الب ـاء ويف املـواد ا باحيـة مـن اهتمـاا حبقـوق
الطفل ،وترحب ،يف هذا الصدد ،باسهامهن يف التقدا ا رق يف تعييي حقوق الطفل ومحايتها؛
ثانيا
تعييي حقوق الطفل ومحايتها وعدا التمييي ضد الطفل
عدا التمييي
 - 7تعيددأ تد يددأ الفقــراج  11إىل  1٤مــن قرارهــا  ،1٤7/68وايــب بالــدول
أن ت فــل تــر مجيــر األافــال جبميــر حقــوقهم املدنيــة والسياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة
والينقا ية دون ييي أيا كان نوعه؛
 - 8تالحم بقلق العدد ال بت من األافال املنتمني إىل أق ياج قوميـة وإثنيـة ودينيـة
ول ويــة ،واألافــال املهــاجرين ،واألافــال الوجــأني أو م تمســج ال ــوء ،واألافــال امل ــردين
داخ يا واألافال املنتمني ل عوا األنـ ية مـن ضـحايا التمييـي ،هـا يف ذلـك العنصـرية والتمييـي
العنصرا وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ،وتؤكد ضرورة إدراا تدابت خانة،
و قا ملبدأ مصا الطفل الفضـ واحتـراا آرا ـه واحتياجاتـه اوانـة حبسـب اجلـنح ،هـا ي ـمل
األافال ذوا االحتياجاج اوانة ،يف برامل التع يم وبرامل م ا حة هـذد املمارسـاج ،وايـب
بالدول تو ت دعم خاأ هلؤالء األافال وضمان املساواة يف ا صول ع اودماج؛
 - 9حتث مجير الدول ع احتراا ومحاية وتعييي حم الفتياج والفتيـان يف التعـبت
عن أنفسهم حبرية ،وحقهم يف أن يستمر إليهم ،وضمان إيوء آرا هم االهتماا الواجـب ،تبعـا
لســـنهم ومـــدى نضـ ـ هم ،يف مجيـــر املســـا ل الـــيت ســـهم ،وإ ـــراو األافـــال ،هـــن ـــيهم
ذوو االحتياجــاج اوانــة ،يف عم يــاج نــنر القــرار ،مــر مراعــاة قــدراج األافــال املتطــورة
وأ ية إ راو منظماج األافال واملبادراج اليت يقودها األافال؛
 - 10تقددر بــلن التمييــي ضــد أا افــل ع ـ أســاس ا عاقــة انتــهاو ل رامــة الطفــل
وقيمته املتلن تني يه ،وتعرا عن بالغ الق م النتـهاو حقـوق ا نسـان لألافـال ذوا ا عاقـة
وملا يواجهونه من عوا م ،مـن حيـث التمييـي ضـدهم واملواقـف الـيت يتعرضـون هلـا والبيأـة الـيت
يعي ون يها ،حتول دون م اركتهم يف اجملتمر ويف اجملتمعاج ا ية واندماجهم يها؛
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التس يل والعوقاج األسرية والتبب والرعاية البدي ة
 - 11تعيأ تد يأ الفقراج  15إىل  19من قرارها  ،1٤7/68وحتث مجيـر الـدول
األاــرا ع ـ ت ينيــف جهودهــا مــن أجــل التقيــد بالتيامااــا حبمايــة األافــال هوجــب اتفاقيــة
حقـــوق الطفـــل ،يف املســـا ل املتصـ ـ ة بالتســ يل والعوقـــاج األســـرية والتـــبب أو اـــت ذلـــك
من أ ال الرعايـة البدي ـة ،وت ـ ر الـدول ،يف ا ـاالج الـيت يقـوا يهـا الوالـدان أو األسـرة
باختطا األافال ع الصعيد الدوا ،ع أن تنظر يف االنضماا إىل اتفاقيـة الهـاا املتع قـة
باجلوانب املدنية لوختطا الدوا لألافـال( )30الـيت تلخـذ يف االعتبـار مبـدأ مراعـاة املصـ حة
الفض ل طفل أو يف التصديم ع يها ،وأن تتعاون ع الصـعيد اليننـا ج ،ومـر أاـرا متعـددة
عند االقتضاء ،لتسوية هذد ا االج من خـول تيسـت مج ـة أمـور منـها عـودة الطفـل إىل الب ـد
حمــل إقامتــه املعتــادة حيــث مي ــن ل مح مــة امل تصــة اختــاذ قــرار ب ــلن حضــانة الطفــل آخــذة
يف االعتبار مبدأ مراعاة مص حته الفض ؛
الر اد االق تصادا واالجتماعج لألافال
 - 12تعيددأ تد يددأ الفقــراج  20إىل  29مــن قرارهــا  ،1٤7/68وايــب جبميــر
الدول وبـاجملتمر الـدوا العمـل ع ـ ايأـة بيأـة ي فـل يهـا ر ـاد الطفـل ،بوسـا ل منـها تعييـي
التعاون الدوا يف هـذا اجملـال وت نفيـذ التيامااـا ،هـا يف ذلـك حتقيـم أهـدا التنميـة املسـتدامة،
وتؤكـد أن االسـتينمار يف األافـال يعـود بنفـر اقتصـادا واجتمـاعج عمـيم ،وأن مجيـر اجلهــود
الــيت تبــذل يف هــذا الصــدد لضــمان ختصــي وإنفــاق املــوارد ع ـ األافــال ينب ــج أن ت ـ ل
وسي ة عمال حقوق الطفل؛
 - 13تشأ ع دور التعـاون الـدوا يف دعـم اجلهـود الوانيـة ودون الوانيـة ويف
قيــادة القــدراج ،هــا يف ذلــك ع ـ مســتوى اجملتمــر ا ــج ،مــن أجــل إعمــال حقــوق الطفــل،
بوسـا ل منــها تعييــي التعــاون مــر آليــاج حقــوق ا نســان ،ووكــاالج األمــم املتحــدة وبراجمهــا
ونناديقها ذاج الص ة ،بلساليب منها تو ت املساعدة التقنيـة واملاليـة ،بنـاء ع ـ ا ـب الـدول
املعنية وو قاً لألولوياج اليت حتددها؛
 - 1٤هتيب جبميـر الـدول وأعضـاء اجملتمـر الـدوا التعـاون وتقـدب الـدعم ل هـود
العامليــة الراميــة إىل القضــاء ع ـ الفقــر وامل ــاركة يهــا عــن اريــم الو ــاء بالتيامااــا الســابقة،
وتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعاا  )22(2030وح د مجير املوارد ووسـا ل الـدعم الوقمـة يف
_______________
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هذا الصدد ،و قا ل ط واالستراتي ياج الوانية ،ها يف ذلك من خول اتبـاء هنـل مت امـل
ومتعدد األوجه يستند إىل حقوق األافال ور اههم؛
عمل األافال
 - 15تعيدددأ تد يدددأ الفقـــراج  30إىل  33مـــن قرارهـــا  1٤7/68وحتـــث الـــدول
ع اختاذ تدابت ورية و عالـة لضـمان حظـر واستأصـال أسـوأ أ ـ ال عمـل األافـال ،وإهنـاء
عمـــل األافـــال جبميـــر أ ـ ـ اله ،حب ـــول عـــاا  2025ع ـ ـ أبعـــد تقـــدير ،وتعييـــي التع ـــيم
كاستراتي ية ر يسية يف هذا الصدد؛
 - 16حتددث مجيــر الــدول الــيت تصــدق بعــد ع ـ االتفاقيــة املتع قــة حبظــر أســوأ
أ ال عمل األافـال لعـاا ( 1999االتفاقيـة رقـم  )31()182واالتفاقيـة املتع قـة با ـد األد
ل ســـن لعـــاا ( 1973االتفاقيـــة رقـــم  )32()138ملنظمـــة العمـــل الدوليـــة ع ـ ـ أن تنظـــر يف
القياا بذلك؛
 - 17تسد لّم بـلن الفقـر واالسـتبعاد االجتمــاعج وتنقـل اليـد العام ـة والتمييـي وعــدا
تــوا ر قــدر كــا مــن ا مايــة االجتماعيــة و ــرأ التع ــيم وعــدا تسـ يل الــوالداج ،مجيعهــا
عوامل تؤثر ع عمل األافال؛
منر العنف ضد األافال والقضاء ع يه
 - 18تعيدأ تد يددأ الفقــراج  3٤إىل  39مــن قرارهــا  1٤7/68والفقــراج  ٤7إىل
 62مـــن قرارهـــا  1٤1/62املـــؤرخ  18كـــانون األول/ديســـمرب  2007املتع قـــة بالقضـــاء
ع العنف ضد األافـال ،وتـدين مجيـر أ ـ ال العنـف املرت بـة ضـد األافـال ،وحتـث مجيـر
الدول ع تنفيذ التدابت الواردة يف الفقـرة  3٤مـن قرارهـا  1٤7/68والفقـرة  3مـن قرارهـا
 158/69وع القياا ها ي ج:
اختاذ تدابت ت ريعية وتدابت أخرى عالة ومناسبة ظر مجيـر أ ـ ال العنـف
(أ)
ضد األافال ومنر حدوثها والقضاء ع يها يف مجيـر البيأـاج ،هـا يف ذلـك املمارسـاج الضـارة
يف مجير األوضاء ،وتعييي التعاون الدوا والواب وا ج واملساعدة املتبادلة يف هذا الصدد؛

_______________

( )31املرجر نفسه ،اجمل د  ،2133الرقم .372٤5
( )32املرجر نفسه ،اجمل د  ،1015الرقم .1٤862
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(ا) محاية األافال مـن مجيـر أ ـ ال العنـف ،بوسـا ل منـها بـذل العنايـة الواجبـة
والتحقيــم مــر مــرت و أعمــال العنــف ضــد مجيــر األاف ـال وموحقتــهم ومعاقبتــهم ،ووضــر
حد لإل وج من العقاا ،وتـو ت ا مايـة و ـرأ ا صـول ع ـ اوـدماج وامل ـورة ال ـام ة
يف املســا ل االجتماعيــة والقانونيــة ومســا ل الصــحة البدنيــة والعق يــة جلميــر الضــحايا املتــلثرين
بالعنف والضحايا النـاجني مـن آثـارد وكفالـة اسـتردادهم ال امـل لصـحتهم وإعـادة إدمـاجهم
يف اجملتمــر ،ومعاجلــة األســباا اهلي يــة وال امنــة وراء العنــف ضــد مجيــر األافــال مــن خــول
تعييي تدابت الوقاية والبحث وتعييي أعمال التنسيم والرند والتقييم؛
(ا) معاجلـة البعـد اجلنسـاف جلميــر أ ـ ال العنـف ضــد األافـال وإدمـاا منظــور
جنســاف يف مجيــر مــا يعتمــد مــن سياســاج ويت ــذ مــن إجــراءاج مايــة األافــال مــن مجيــر
أ ـ ـ ال العنـــف واملمارســـاج الضـــارة ،هـــا يف ذلـــك ت ـــويه األعضـــاء التناسـ ـ ية لإلنـــا ،
مر االعترا بـلن الفتيـاج والفتيـان يواجهـون أخطـارا متفاوتـة مـن جـراء أ ـ ال ت فـة مـن
العنف يف ت ف األعمار و ىت األوضاء؛
 - 19تؤ أ من جأيأ أيضدا أن العنـف ضـد األافـال ال مي ـن تربيـرد البتـة وأن مـن
واجب الدول محاية األافال ،هن يهم امل الفون ل قانون ،من مجير أ ال العنـف وانتـهاكاج
حقوق ا نسان ،وتوخج ا رأ الواجب ظر أعمـال العنـف ضـد األافـال ومنعهـا والتحقيـم
يهـــا ،ووضـــر حـــد لإل ـــوج مـــن العقـــاا ،وتـــو ت املســـاعدة ل ضـــحايا ،هـــا ي ـــمل منـــر
ت رار ا يذاء؛
 - 20تشددر إىل أن عــاا  2016ســيوا م الــذكرى الســنوية العا ــرة لتقــدب دراســة
األمم املتحدة ب لن العنف ضد األافال إىل اجلمعية العامة( ،)33وترحب جبهود املمين ة اوانـة
لألمــني العــاا املعنيــة بــالعنف ضــد األافــال يف تعمــيم تونــياج الدراســة يف جــداول األعمــال
الدولية وا ق يمية والوانية؛
 - 21تأين بشأة اختطا األافال ،وايب جبميـر الـدول أن تت ـذ مجيـر التـدابت
الوقمــة لتــلمني ا ــراا عنــهم دون ــرو  ،وإعــادة تلهي ــهم ،وإعــادة إدمــاجهم ،و ــهم
مر أسرهم أو األونياء القانونيني ع يهم ،و قا ملص حة الطفل الفض ؛
 - 22تالحددم مددت التقددأير اعتمــاد اســتراتي ياج األمــم املتحــدة وتــدابتها العم يــة
النموذجية ل قضاء ع العنف ضد األافال يف جمال منر اجلرمية والعدالة اجلنا ية( ،)3٤وت ـ ر
_______________

( )33انظر .A/61/299
( )3٤القرار  ،19٤/69املر م.
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الدول ع اختاذ تدابت عالة من أجل تعميمهـا وتنفيـذها ،حسـب االقتضـاء ،وتـدعو اجلهـاج
الفاع ــة ذاج الص ـ ة يف األمــم املتحــدة إىل تقــدب الــدعم إىل الــدول األعضــاء ،عنــد االقتضــاء،
من أجل ب وغ هذد ال اية من خول اجلهود املتضا رة املبذولة؛
تعييي ومحاية حقوق األافال ،هن يهم األافال الذين يعي ون يف أوضاء بال ة الصعوبة
 - 23تعيددأ تد يددأ الفقــراج  ٤0إىل  ٤8مــن قرارهــا  ،1٤7/68وايـــب جبميــر
الــــدول أن تعــيق حقــــوق ا نســان كا ــة جلميــر األافــال وأن حتميهــا ،وأن تنفــذ الــربامل
والتدابت الـيت تسـتند إىل األدلـة والـيت ت فـل هلـم ا مايـة واملسـاعدة اوانـة هبـم ،هـا يف ذلـك
ا صــول ع ــ الرعايــة الصــحية وخــدماج التع ــيم واوــدماج االجتماعيــة اجليــدة املنصــفة
وال ــام ة ل ميــر ،وأن تنظــر يف تنفيــذ ا عــادة الطوعيــة إىل الــوان وإعــادة ا دمــاا ،حيينمــا
كان ذلك مناسـبا و نـا ،واقتفـاء أثـر أسـرهم و ـها ،وخبانـة يمـا يتع ـم باألافـال اـت
املصحوبني بذويهم ،وأن ت فل إيوء االعتبار ملص حة الطفل الفض يف املقاا األول؛
 - 2٤هتيب جبمير الدول أن ت فـل لألافـال مـن أبنـاء األق يـاج والفأـاج الضـعيفة
واألافــال الــذين يعي ــون يف ظــل أوضــاء ه ــة ،هــن ــيهم األافــال املهــاجرون وأافــال
ال ــعوا األن ـ ية ،وكــذلك األافــال املودعــون يف مؤسســاج الرعايــة البدي ــة وضــمن نظــاا
قضاء األحدا ويف مرا م االحت اق ،التمتر جبمير حقـوق ا نسـان ،وت فـل هلـم أيضـا ت قـج
الرعاية الصحية واودماج االجتماعية والتع ـيم ع ـ قـدا املسـاواة مـر اتهـم ،وت فـل تـو ت
ا مايــــة واملســــاعدة املناســــبتني جلميــــر هــــؤالء األافــــال ،وخبانــــة األافــــال املهــــاجرون
ات املصحوبني بذويهم واألافال ضحايا العنف واالست ول؛
األافال املهاجرون
 - 25تعيددأ تد يددأ ضــرورة تعييــي حقــوق ا نســان وا ريــاج األساســية جلميــر
األافال املهاجرين ومحايتها ع حنـو عـال ،أيـا كـان وضـعهم كمهـاجرين ،ومعاجلـة اهل ـرة
الدوليــة عــن اريــم التعــاون وا ــوار ع ـ الصــعيد الــدوا أو ا ق يمــج أو اليننــا ج وعــن اريــم
اتبـ اء هنـل ـامل ومتــواقن يف هـذا الصـدد ،مـر ا قــرار بـلدوار ومسـؤولياج الب ـدان األنـ ية
وب ـدان العبـور وب ــدان املقصـد يف تعييــي ومحايـة حقــوق ا نسـان جلميــر األافـال املهــاجرين،
و نب النهل اليت قد تؤدا إىل تفاقم مواان الضعف لديهم؛
 - 26تعدددرب عدددن االلتدد ا حبمايـــة حقـــوق ا نســـان لألافـــال املهـــاجرين ،نظـــرا
لضـــعفهم ،وال ســـيما األافـــال املهـــاجرون اـــت املصـــحوبني بـــذويهم ،والت فـــل بصـــحتهم
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وتع ـــيمهم ومنـــا هم النفســـج ،هـــا ي فـــل مراعـــاة مصـــا الطفـــل الفضـ ـ يف املقـــاا األول
يف سياساج ا دماا والعودة و ل األسر؛
األافال وإقامة العدل
 - 27تعيأ تد يأ الفقـراج  ٤9إىل  57مـن قرارهـا  ،1٤7/68وايـب جبميـر الـدول
أن حتترا وحتمج حقوق األافال الذين تنسب إليهم امة خرق قانون العقوبـاج أو يينبـ خـرقهم
له ،وأافال األ اأ الذين تنسب إليهم امة خرق قانون العقوباج أو يينب خرقهم له؛
 - 28تشدددجت ع ــ موانـ ـ ة بـــذل اجلهـــود ا ق يميـــة واألقاليميـــة وتبـــادل أ ضـــل
املمارساج وتو ت املساعدة التقنية يف جمال قضاء األحدا  ،وتنود يف هذا الصـدد بعقـد املـؤ ر
العــاملج لقضــاء األحــدا يف جنيــف يف الفتــرة مــن  26إىل  30كــانون اليناف/ينــاير ،2015
وتوحظ باهتماا إعونه اوتامج؛
 - 29تشجت الدول ع ـ أن تضـر وتنفـذ سياسـة ـام ة يف جمـال قضـاء األحـدا
اــد إىل محايــة األافــال الــذين يواجهــون القــانون وت بيــة احتياجــاام ،تعييــيا ألمــور منــها
االلتياا بتحسني جودة التع يم املتـاح لألافـال املـودعني يف مؤسسـاج الرعايـة البدي ـة وضـمن
نظاا قضاء األحدا  ،ووضر برامل منر اجلرمية واست داا التدابت البدي ـة ،مـن قبيـل التحويـل
عــن النظــاا القضــا ج والعدالــة ا نــوحية والــربامل اجملتمعيــة الــيت تركــي ع ـ تلهيــل األافــال
وإعادة إدمـاجهم ،وضـمانا المتينـال املبـدأ الـذا يفيـد بـلن حرمـان األافـال مـن ا ريـة ينب ـج
أال يست دا إال كتدبت أخت وألقصر تـرة قمنيـة مناسـبة ،واـد كـذلك إىل تفـادا ال ـوء
إىل احت اق األافال قبل ا اكمة ،حيينما كان ذلك نا؛
منر بيـر األافـال وب ـاء األافـال واسـت ول األافـال يف إن تـاا املـواد ا باحيـة والقضـاء
ع هذد املمارساج
 - 30تعيدددأ تد يدددأ الفقـــرة  58مـــن قرارهـــا  ،1٤7/68وايـــب جبميـــر الـــدول
منر و رب بير األافـال واال ـار هبـم جبميـر أ ـ اهلما ،ألاـرا منـها إقالـة أعضـاء األافـال
هبــد الــربح واســترقاق األافــال واالســت ول اجلنســج لألافــال ،هــا يف ذلــك ب ــاء األافــال
واست ول األافال يف إنتاا املواد ا باحية ،ومقاضاة مرت و هذد األعمال ومعاقبتهم ،هبـد
القضاء ع ت ـك املمارسـاج وع ـ اسـت داا ا نترنـ واـتد مـن ت نولوجيـاج املع ومـاج
واالتصاالج هلذد األارا  ،وا ي ولة دون ن وء أسواق ت ـ ر هـذد املمارسـاج ا جراميـة،
واختاذ تدابت لوضر حد ل ط ب الذا يعيق هذد املمارساج ،وإعمـال حقـوق الضـحايا وت بيـة
احتياجاام بفعالية ،واختاذ تدابت عالة ضد رب األافال الذين يقعون ضحايا لوست ول؛
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األافال املتضررون من النـياعاج املس حة
 - 31تعيدددأ تد يدددأ الفقـــراج  59إىل  70مـــن قرارهـــا  ،1٤7/68وتـــدين بل ـــد
العبــاراج مجيــر االنتــهاكاج واالعتــداءاج الــيت ترت ــب ضــد األافــال يف النـــياعاج املس ـ حة،
وحتث يف هذا الصدد مجير الدول واتها من أارا النـياء املس ح الضـالعة ،ع ـ حنـو ـالف
القانون الدوا املــنطبم ،يف نيـد األافـال واسـت دامهم ويف قت ـهم وت ـويههم و/أو ااتصـاهبم
ب ل منطج ،وات ذلك من أ ال العنـف اجلنسـج ضـدهم ،مـر التسـ يم بـلن العنـف اجلنسـج
يف هـــذد ا ـــاالج يـــؤثر يف الفتيـــاج ع ـ ـ حنـــو اـــت متناســـب ،ويف ـــن ه مـــاج مت ـــررة
ع املدارس و/أو املست ـفياج واملـوظفني العـام ني يهـا ،ويف اختطـا األافـال ب ـ ل منطـج
ويف ارت اا مجير االنتهاكاج واالعتداءاج األخرى ضد األافال ،ع ـ أن تت ـذ تـدابت عالـة
حمـددة قمنيــا لوضــر حـد لت ــك املمارســاج ومنعهـا ،وحتــي ع مــا يف هـذا الصــدد باختــاذ جم ــح
األمن القرار  )2015( 2225املؤرخ  18حييران/يونيه 2015؛
 - 32حتث مجير الدول ووكاالج األمم املتحـدة ونـناديقها وبراجمهـا ،واملنظمـاج
الدولية وا ق يميـة األخـرى املعنيـة واجملتمـر املـدف ع ـ إيـوء اهتمـاا بـالغ جلميـر االنتـهاكاج
واالعتداءاج اليت ترت ب ضد األافال يف حاالج النـياء املس ح ،وع محاية األافال الـذين
يقعــون ضــحايا هلــذد االنتــهاكاج واالعتــداءاج ومســاعدام ،و قــا ألح ــاا القــانون الــدوا
ا نساف ،ها يف ذلك اتفاقياج جنيف لعاا )35(19٤9؛
 - 33هتيب بالدول أن حتمج األافال املتضررين من النـياعاج املسـ حة ،وال سـيما
من انتهاكاج القانون الـدوا ا نسـاف والقـانون الـدوا قـوق ا نسـان ،وأن ت فـل ت قـيهم
املساعدة ا نسانية يف حينها وبصورة عالة ،مر التنويـه بـاجلهود املبذولـة لوضـر حـد لإل ـوج
مــن العقــاا عــن اريــم كفالــة املســاءلة ومعاقبــة اجلنــاة ،وايــب بــاجملتمر الــدوا أن اســب
املسؤولني عن االنتهاكاج ،بوسا ل منها ا مة اجلنا ية الدولية؛
 - 3٤ال ت ال تشعر بالقلق العميدق ،مـر ذلـك ،إقاء عـدا إحـراق تقـدا ع ـ أر
الواقر يف بعض ا االج وحدو تـدهور يف حـاالج أخـرى ال تـيال يهـا أاـرا النــياعاج
املس حة تنتهك دون رادء األح اا ذاج الص ة من القانون الدوا املنطبم يمـا يتع ـم حبقـوق
األافال ومحايتهم يف النـياء املس ح؛

_______________
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 - 35تعددرب عددن بددالغ لقهددا إقاء اهل مــاج ،وكــذلك التهديــد ب ــن اهل مــاج
ضد املدارس و/أو املست فياج ،واأل اأ املتمتعني با ماية من ذوا الص ة هبا ،ـا ـالف
القـانون الـدوا املنطبـم ،وترحـب بقيـاا م تـب املمين ـة اوانـة لألمـني العـاا املعنيـة باألافـال
والزناء املس ح بن ر املذكرة التوجيهيـة املتع قـة بقـرار جم ـح األمـن  )2011( 1998املـؤرخ
 12وق/يوليــه  2011ب ــلن اهل مــاج ع ـ املــدارس واملست ــفياج ،بالتعــاون مــر منظمــة
األمم املتحدة ل طفولة ومنظمة الصحة العاملية ومنظمـة األمـم املتحـدة ل تربيـة والع ـم والينقا ـة،
وحتي ع ما باختاذ جم ح األمن القرار  )201٤( 21٤3املؤرخ  7آذار/مارس 201٤؛
 - 36ترحب يف هذا الصدد حبم ة ”أافال ال جنود“ الـيت أا قتـها املمين ـة اوانـة
لألمــني العــاا املعنيــة باألافــال والنـــياء املس ـ ح ومنظمــة األمــم املتحــدة ل طفولــة ،بالتعــاون
مــر ــركاء األمــم املتحــدة ااخــرين ،والــيت ترمــج إىل إهنــاء ومنــر نيــد واســت داا األافــال
من قبل قـواج األمـن الـواب املعنيـة حب ـول عـاا  ،2016وتط ـب إىل املمين ـة اوانـة أن تب ـغ
عن التقدا ا رق يف تقريرها املقبل املقدا إىل اجلمعية العامة؛
ثالينا
ا م يف التع يم
 - 37تعيددأ تد يددأ أن التع ــيم حــم أساســج مــن حقــوق ا نســان ،و ــر أساســج
عمال حقوق ا نسان األخـرى وحتقيـم التنميـة املسـتدامة ،وتعييـي السـوا والتسـامح إضـا ة
إىل أنه السبيل إىل حتقيم العمالة ال ام ة والقضاء ع الفقر؛
 - 38تعيأ أيضا تد يأ حم كل إنسان يف التع يم ،امل رَّس يف مج ـة نـ وو ،منـها
ا عون العاملج قوق ا نسان( ،)36والعهد الـدوا اوـاأ بـا قوق االقتصـادية واالجتماعيـة
والينقا يــة( ،)3واتفاقيــة حقــوق الطفــل ،واتفاقيــة أســوأ أ ـ ال عمــل األافــال( 1999 ،رقــم
 ،)182واتفاقية القضـاء ع ـ مجيـر أ ـ ال التمييـي ضـد املـرأة( ،)9واالتفاقيـة الدوليـة ل قضـاء
ع ـ مجيــر أ ـ ال التمييــي العنصــرا( ،)37واالتفاقيــة الدوليــة مايــة حقــوق مجيــر العمــال
املهـــاجرين وأ ـــراد أســـرهم( ،)38واتفاقيـــة حقـــوق األ ــ اأ ذوا ا عاقـــة( ،)٤واـــت ذلـــك
من الص وو الدولية ذاج الص ة؛
_______________

( )36القرار  217ألف (ثالينا).
(.United Nations, Treaty Series, vol. 660, No. 9464 )37
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 - 39ترحددب باالهتمــاا الــذا ي قــاد حــم األافــال يف التع ــيم مــن جانــب منظمــة
األمم املتحدة ل تربية والع م والينقا ة ،ومنظمة األمم املتحدة ل طفولة ،ومفوضية األمـم املتحـدة
قــوق ا نســان ،ومنظمــة العمــل الدوليــة ،ومجيــر ين ــج األمــني العــاا اوانــني ذوا الصـ ة،
وكذلك امل فني بوالياج يف إاار ا جراءاج اوانة ذاج الص ة ،هن يف ذلك املقـرر اوـاأ
جمل ح حقوق ا نسان املعب با م يف التع يم بصفة خانة ،واهليأاج املن لة هعاهـداج حقـوق
ا نسان واألن طة التنفيذية اليت تضط ر هبا منظومة األمم املتحدة ب لن هذد املسللة؛
 - ٤0تؤ أ أن إتاحة إم انية الونول بال امل إىل التع يم اجليـد ع ـ حنـو منصـف
ي مل اجلمير وتعييي التع م مدى ا ياة ع ـ مجيـر املسـتوياج ـر أساسـج لتحقيـم التنميـة
املستدامة وا عمال ال امل ل حم يف التع يم؛
 - ٤1تعرب عن استيائها من تصـعيد اهل مـاج ع ـ املؤسسـاج التع يميـة ،وع ـ
الطوا واملوظفني يها ،يف انتهاو ل قانون الـدوا ا نسـاف ،وتقـر بـاألثر اوطـت الـذا خت فـه
هذد اهل ماج يف ا عمال ال امل ل حـم يف التع ـيم ،وال سـيما يف نـفو النسـاء والفتيـاج،
وت رر تلكيد إدانتها بل د العباراج مجير هذد اهل ماج؛
 - ٤2تعرب عن بدالغ القلدق إقاء اسـتمرار الف ـوة بـني اجلنسـني يف التع ـيم ،األمـر
الــذا يت ــ  ،و قــا ملنظمــة األمــم املتحــدة ل تربيــة والع ــم والينقا ــة ،يف أن النســاء ي ــ ن
حنو ث ينج البال ني األميني يف العا ؛
 - ٤3تالحددم مدددت القلددق أن ارســـة تــيويل األافـــال والــيواا املب ـــر والـــيواا
و مــن التع ــيم الر ــج
بــا كراد ــح أكينــر مــن اتهــن الفتيــاج الــود يــت قني إال قــدرًا ق ــي ً
صــ ن ع يــه إاوقــا ،وت ــ ل يف حــد ذااــا عقبــ ًة كــبتة تعتــر حصــول الفتيــاج
أو
وال اباج ع رأ التع يم ،وال سـيما الفتيـاج الـود يضـطررن إىل االنقطـاء عـن الدراسـة
بســبب الــيواا و/أو الــوالدة ،وإذ تقــر بــلن ــرأ التع ــيم هلــا ن ـ ةس مبا ــرة بــتم ني النســاء
والفتيــاج وعمالتــهن وبــالفرأ االقتصــادية الــيت تتــاح هلــن وه ــاركتهن الن ــطة يف التنميــة
االقتصادية واالجتماعية والينقا ية ويف ا وكمة واختاذ القراراج؛
 - ٤٤تالحم أن األدلة تينب أن الدول الـيت أسـهم بـلكرب االسـتينماراج يف جمـال
التع يم هـج الـدول الـيت حققـ أكـرب امل اسـب يف الـدخل القـومج والنمـو االقتصـادا وا ـد
من الفقر ويف نواتل التنمية الب رية؛
 - ٤5تالحم أيضا أن مـؤ ر قمـة أوسـ و ب ـلن التع ـيم مـن أجـل التنميـة قـد قـرر،
يف إعونــه املــؤرخ  7وق/يوليـــه  ،2015أن ين ــا ال نــة الدوليـــة املعنيــة بتمويــل الفـــرأ
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التع يميـة يف العـا  ،الـيت ستأســها مبعـو األمـم املتحـدة اوــاأ ل تع ـيم العـاملج ،وأن ال نــة
ستقدا تقريرها إىل األمني العاا يف أي ول/سبتمرب 2016؛
 - ٤6تس لّم بلن حم الطفل يف التع ـيم مي ـن أن يتـلثر ب ـ ل خطـت نتي ـة تعـر
األافال ل عنف اجلسدا والنفسج واجلنسج ،وكـذلك نتي ـة تسـ األقـران ،يف املـدارس ويف
الطريم إليها ،وعرب ـب ة ا نترنـ  ،وهـج ارسـاج تقـو نتـا ل الـتع م ،ومي ـن أن تـؤدا
إىل االنقطاء عن الدراسة؛
 - ٤7تس لّم أيضا بلن نسبة كبتة من أافال العا ات امل تحقني باملدارس يعي ـون
يف مناام متضررة من الزناعاج ،ويف مناام متـلثرة بتف ـج أمـرا معديـة ،كفـتوس إيبـوال،
ويف منــاام من وبــة بــال وار الطبيعيــة ،وأن هــذا الوضــر ي ـ ل حتــديا خطــتا يمــا يتع ــم
باعمال مجير حقوق الطفل ،والو اء بااللتياماج الدوليـة يف جمـال التع ـيم ،وتؤكـد مـن جديـد
أن من واجب الدولة ضمان استمرار األافال يف التمتر ال امل حبقـوق ا نسـان الواجبـة هلـم،
أثناء الزناعاج ويف الفتراج اليت تعقُبها ،وكذلك يف حاالج الطوارئ األخرى ،ضـمن حقـوق
ت مل حم ا نسان يف التع يم ،وتؤكد يف هذا الصدد أ يـة كفالـة اسـتمرار حصـول األافـال
ع اودماج األساسية يف مجير هذد ا االج؛
 - ٤8تعرب عن بالغ لقها إقاء تيايد عدد اهل مـاج ع ـ املـدارس وإقاء التهديـد
ب ن ت ك اهل ماج ،وتقر باألثر اوطت ملينل هذد اهل مـاج ع ـ سـومة األافـال واملدرسـني
وع ا عمال ال امل ل حم يف التع يم ،وتعرا أيضا عن ق قهـا إقاء احتمـال أن يـؤدا أيضـا
است داا املدارس ألاـرا عسـ رية ،يف انتـهاو ل قـانون الـدوا املنطبـم ،إىل تعـريض سـومة
األافال واملدرسني ل طر واديـد حـم الطفـل يف التع ـيم ،وت ـ ر مجيـر الـدول ع ـ تعييـي
اجلهود الرامية إىل منر است داا املدارس ألارا عس رية ها الف أح اا القانون الدوا؛
 - ٤9هتيددب جبميــر الــدول أن ت فــل ا عمــال ال امــل ل حــم يف التع ــيم جلميــر
األافال وأن تقوا بصفة خانة ها ي ج:
(أ) القضاء ع التفاوج بني اجلنسني يف التع ـيم وكفالـة الونـول الفع ـج وع ـ
قدا املساواة إىل التع يم اجليد املنصف وال امل ل مير ،ها يف ذلك التـدريب املهـب ،يف مجيـر
املستوياج وجلمير األافال بدون ييي مـن أا نـوء ،وال سـيما أافـال الفأـاج الضـعيفة ،هـن
ــيهم أافــال ال ــعوا األنـ ية ،وكــذلك األافــال ذوو ا عاقــة واألافــال الــذين يعي ــون يف
أوضاء ات مستقرة أو يعانون التهميش؛
(ا) إتاحة التع يم االبتدا ج اجملاف وا ليامج جلمير األافال؛
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(ا) اختاذ مجير التدابت املناسـبة قالـة العقبـاج الـيت حتـول دون إم انيـة الونـول
إىل التع ــيم واســت ماله ،مــن قبيــل ت ــاليف التع ــيم ،واجلــوء ،وســوء الت ذيــة ،وبعــد املســا ة
من البي إىل املدرسـة ،وإيـداء األافـال يف مؤسسـاج ،والزناعـاج املسـ حة ،ومجيـر أ ـ ال
العنــف يف املــدارس ،وعــدا كفايــة اهلياكــل األساســية هــا يف ذلــك عــدا إم انيــة ا صــول
ع امليـاد وخـدماج الصـر الصـحج ،وعـدا تـوا ر املرا ـم املدرسـية املناسـبة ل فتيـاج والـيت
مي نــهن الونــول إليهــا صــيا وبطــرق أخــرى ،وعمــل األافــال أو العمــل املــزنا ال ــاق،
وضمان تر األافال املودعني يف املؤسساج حبقهم أيضا يف التع يم؛
(د) اختــاذ مجيــر التــدابت ،هــا يف ذلــك رنــد صصــاج كا يــة يف املييانيــة ،لضــمان
إتاحة التع يم اجليد املنصف وال امل ل مير وات التميييا وتعييي رأ التع م جلمير األافال؛
(هـ) اختاذ مجير التدابت املناسبة ل قضاء ع التمييـي ضـد الفتيـاج يف جمـال التع ـيم
وضمان ت ا ؤ سبل حصول مجير الفتياج ع التع يم جبمير مستوياته ،بسبل منـها سياسـاج
وبــرامل تراعــج املنظــور اجلنســاف ،وحتســني ســومة الفتيــاج يف اريــم الــذهاا إىل املــدارس
والعــودة منــها ،واختــاذ خطــواج لضــمان ســهولة الونــول إىل مجيــر املــدارس وتــو ت الســومة
واألمن داخ ها وخ وها من العنف ،وتـو ت مرا ـم نـحية كا يـة ومنفصـ ة ل فتيـاج تتـيح هلـن
اوصونية وحتفظ كرامتهن ،وهج تدابت تسهم يف حتقيم ت ـا ؤ الفـرأ وم ا حـة االسـتبعاد
وضمان املواظبة ع الدراسـة ،هـن يف ذلـك الفتيـاج وكـذلك األافـال مـن األسـر املن فضـة
الــدخل واألافــال الــذين يصــبحون أربــاا أســر معي ــية والفتيــاج املتيوجــاج أو ا وامــل
بالفعل؛
(و) النهو بوضر مناهل تراعج الفروق بني اجلنسني ل ـربامل التع يميـة يف مجيـر
املستوياج واختاذ تدابت م موسة لضمان أن تصـور املـواد التع يميـة النسـاء والرجـال وال ـباا
والفتيــاج والفتيــان يف أدوار إةابيــة واــت منطيــة ،هــا يف ذلــك عنــد تــدريح املواضــير الع ميــة
والت نولوجية؛
(ق) وضر برامل ومواد تدريبية ل مدرسني واملربني تعيق املساواة والتعاون واالحتـراا
املتبادل وتقاسم املسؤولياج بني الفتياج والفتيان بدءا من مرح ة التع يم قبل االبتدا ج؛
(ح) اختاذ مجير التدابت املناسبة لضمان إدارة النظـاا يف املـدارس ع ـ حنـو يتم ـ
مــر كرامــة الطفــل ا نســانية وحقــوق ا نســان امل فولــة لــه باختــاذ مجيــر التــدابت الت ــريعية
وا دارية واالجتماعية والتع يمية املو مة ،و قا ملص حة الطفل الفض  ،من أجل محاية الطفـل
من كا ة أ ال العنف أو الضرر أو ا ساءة البدنية أو النفسـية ،وا ـال أو املعام ـة املنطويـة
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ع إ ال ،وإسـاءة املعام ـة أو االسـت ول ،هـا يف ذلـك ا يـذاء اجلنسـج يف املـدارس ،والعمـل
يف هذا السياق ع اختاذ التدابت الرامية إىل ت ير أ ال التلديب ات العنيفة يف املدارس؛
( ) إن ـاء آليـاج تناسـب األافـال لتقــدب امل ـورة وت قـج ال ـ اوى والبواــاج
بصورة سرية ب ية التصدا االج العنف ضد األافـال يف املـدارس أو يف اريـم الـذهاا إىل
املدرســة أو العــودة منــها ،ودعــم إعــادة تلهيــل األافــال الضــحايا ،وكــذلك مــن أجــل تعييــي
التدريب والتوجيه املتاحني ل مدرسني وموظفج املدارس ألارا ك ف حـاالج العنـف ضـد
األافال وا بوغ عنها لدى الس طاج املعنية؛
(ا) منر ومحاية األافال من تس األقـران ،هـا يف ذلـك تسـ األقـران بواسـطة
ــب ة ا نترن ـ واــت ذلــك مــن األخطــار املرتبطــة ب ــب ة ا نترن ـ  ،مينــل العنــف اجلنســج
واالست ول بواسـطة ـب ة ا نترنـ  ،عـن اريـم ميـر مع ومـاج إحصـا ية والتصـدا هلـذد
األعمــال ب ـ ل ــورا ومناســب ،وتقــدب الــدعم املناســب لألافــال املتضــررين مــن تس ـ
األقران وامل اركني يه ،وتقدب امل ورة هلم ،مر التس يم بالـدور اهلـاا الـذا مي ـن أن تضـط ر
بــه املــدارس يف منــر هــذد ا ــواد والتصــدا هلــا ويف تعييـي الســومة ع ـ ــب ة ا نترنـ ،
من خول التعاون الوثيم بني ا وماج واملع مني وااباء واجملتمعـاج ا يـة والقطـاء اوـاأ
واجملتمر املدف واملنظماج ات ا ومية واألافال أنفسهم؛
(و) ضــمان أن تتــاح جلميــر الفتيــاج والفتيـان ــرأ ا صــول ع ـ نوعيــة جيــدة
من النماء والرعاية يف مرح ة الطفولة املب رة والتع يم قبل االبتدا ج؛
(ل) النهو بدور التينقيف ،ها يف ذلـك التينقيـف يف جمـال حقـوق ا نسـان ،بونـفه
أكينر الوسا ل عالية لتعييي التسامح ،يف منر انت ار التطر ب رس احتراا حقوق ا نسـان وتعييـي
ارسة نبـذ العنـف واالعتـدال وا ـوار والتعـاون ،مـر دعـوة مجيـر الـدول والوكـاالج املت صصـة
التابعة لألمم املتحدة واملنظماج ا وميـة الدوليـة واملنظمـاج اـت ا وميـة إىل ا سـهاا بن ـا
يف هــذا املســع  ،بســبل منــها التركيــي ع ـ التربيــة املدنيــة ومهــاراج ا يــاة ،ضــو عــن املبــادئ
واملمارساج الدميقرااية يف مجير مراحل التع يم النظامج وات النظامج وات الر ج؛
(ا) اختـاذ كــل التــدابت املم نـة مايــة املــدارس واأل ـ اأ املســتحقني ل حمايــة
الرتبــااهم هبــا مــن اهل مــاج يف حــاالج الــزناء املس ـ ح ،واالمتنــاء عــن األعمــال الــيت تعيــم
ونول األافال إىل التع يم؛
(ن) العمـــل ،باعتبارهـــا املســـؤولة األوىل ،ع ـ ـ كفالـــة إعمـــال ا ـــم يف التع ـــيم
يف حاالج الطوارئ جبمير مراح ها وتنفيذ االستراتي ياج والسياساج يف هذا الصـدد باعتبـار
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ذلك عنصرا ال يت يأ من املساعدة ا نسانية واالست ابة ل حاالج ا نسانية ،مسـتعينة بلقصـ
ما يتوا ر لديها من موارد ،وبدعم من اجملتمر الدوا ومنظومة األمـم املتحـدة واجلهـاج املاحنـة
والوكاالج املتعددة األارا والقطاء اواأ واجملتمر املدف واملنظماج ات ا ومية؛
(س) كفالة التع يم اجليد ال امل ل مير ،ها يف ذلك عـن اريـم تعييـي املـدخوج
والعم يــاج وتقيــيم نتــا ل الــتع م ،ووضــر آليــاج لقيــاس ورنــد التقــدا ا ــرق ،هــا يف ذلــك
من خول مجر بياناج مصنفة ،وكذلك بضمان ني املدرسـني واملـربني ،وتـوظيفهم بطريقـة
مناسبة وكفالـة تدريبـهم بصـورة جيـدة وتلهي ـهم وحتفيـيهم وتيويـدهم هـا ي فـج مـن الـدعم
عن اريـم نظـم مـيودة هـوارد كا يـة وخاضـعة دارة تتسـم بال فـاءة والفعاليـة ،مـر التسـ يم
بل ية التعاون ا ق يمج والدوا يف هذا الصدد؛
(ء) موان ة العمل ع كفالة حتقيم نتا ل مهمـة و عالـة يف جمـال الـتع م وضـمان
اكتســـاا املهـــاراج األساســـية يف جمـــاالج ا ملـــاا بـــالقراءة وال تابـــة وا ســـاا ،إضـــا ة إىل
املهاراج التح ي ية والقدرة ع حل امل اكل وات ذلك من املهاراج املعر ية الع يـا ومهـاراج
التعامل مر ااخرين والتوانل االجتماعج؛
( ) اختاذ تدابت حمددة من أجـل احتـراا حـم الطفـل يف ال عـب و ارسـة األن ـطة
التر يهية ،ومحاية هـذا ا ـم وتعييـيد وإعمالـه ،وخبانـة عـن اريـم العمـل ع ـ وضـر منـاهل
مدرسية تتيح رناً كا ية ل عب واألن طة التر يهية ،ها يف ذلك التربية البدنية والرياضة؛
(أ) إدمـــاا التينقيـــف والتـــدريب يف جمـــال حقـــوق ا نســـان والتع ـــيم مـــن أجـــل
الدميقرااية ،إىل جانب التربية املدنية والتينقيف من أجل التنمية املسـتدامة يف معـايت التع ـيم ع ـ
الصعيدين الـواب ودون الـواب والعمـل يف هـذا الصـدد ع ـ وضـر وتعييـي الـربامل واألن ـطة
التع يمية يف إاار املناهل الدراسية وخارا ذلـك ا اـار ع ـ الصـعيدين الـواب ودون الـواب،
وتنفيذ برنامل العمل العاملج ل تع يم من أجل التنمية املستدامة( ،)21حسب االقتضاء؛
(ق) اعتماد تدابت ت ريعية واتها من التدابت املناسبة هبد إعمال حـم األافـال
ذوا ا عاقة يف التع يم ،ع أساس ت ا ؤ الفرأ ،وكفالة إن ـاء نظـاا تع يمـج جـامر جبميـر
مستوياته ي مل ترتيباج تيستية معقولة ت و احتياجاج الطفل ،إىل جانب تو ت مـا ي ـيا مـن
تــدابت الــدعم الفرديــة الفعالــة يف بيأــاج تســمح بتحقيــم أقصــ قــدر مــن النمــو األكــادميج
واالجتماعج ضمن إاار نظاا التع يم العاا وو قـا هلـد إدمـاا اجلميـر ،ع ـ حنـو يسـاهم يف
تيست التع يم الفعال؛
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(ر) اختاذ مجير التدابت املناسـبة لضـمان إعمـال حـم أافـال ال ـعوا األنـ ية يف
ا صول ع التع يم ،ها يف ذلك حقهم يف ا صول ع تع ـيم جيـد ،ع ـ قـدا املسـاواة مـر
اتهــم مــن األافــال ع ـ حنــو يفضــج إىل انــدماجهم يف اجملتمــر وي فــل منــوهم الــذاد ع ـ
أمت وجه ،بسبل منها تو ت التع يم االبتدا ج ا ليامج جمانا ل مير ،وب تـهم مـىت أم ـن ذلـك،
وأن تت ــذ كا ــة التــدابت املناســبة تاحــة ســا ر مســتوياج التع ــيم جبميــر أ ــ اله ألافــال
ال عوا األن ية دون ييي؛
(ش) وضــر وتطبيــم بــرامل تع يميــة ومــواد دراســية ،ت ــمل برناجمــا تينقيفيــا ــامو
وقا ما ع األدلة ب لن الوظا ف اجلنسية الب رية يستند إىل مع وماج كام ة ودقيقة ،ويوجـه
إىل مجير املراهقني وال باا ،ب ل يتناسب مر تطور قـدراام ،مـر تـو ت ا ر ـاد والتوجيـه
املو مــني مــن اابــاء واألمهــاج واألونــياء القــانونيني ،مــر إ ــراو مجيــر أنــحاا املص ـ حة
املعنيني بفعالية ،من أجل تعديل األمنا االجتماعية والينقا ية لس وو الرجال والنساء مـن مجيـر
األعمار ،والقضـاء ع ـ ا يـف بلنواعـه وت ـ ير وت ـوين املهـاراج املتصـ ة باختـاذ القـراراج
وبالتوانــل مــر ااخــرين وبا ــد مــن امل ــاار مــن أجــل إقامــة عوقــاج قا مــة ع ـ االحتــراا
واملســاواة بــني اجلنســني واحتــراا حقــوق ا نســان ،وكــذلك تنظــيم بــرامل تينقيفيــة وتدريبيــة
ل مع مني يف املؤسساج التع يمية الر ية وات الر ية ع حد سواء؛
(ج) قياس التقدا ا رق يف إعمال ا م يف التع يم ،بوسا ل منـها ع ـ سـبيل املينـال
وضر مؤ راج وانية كـلداة هامـة عمـال ا ـم يف التع ـيم ورسـم السياسـاج ،وتقيـيم األثـر
وال فا ية؛
 - 50حتث مجير الدول ومجير أنحاا املص حة املعنـيني ع ـ إيـوء أولويـة ع يـا لتنفيـذ
خطة التنمية املستدامة لعاا  ،2030ها يف ذلك أهدا التنمية املستدامة واايااا املتص ة بالتع يم؛
رابعا
املتابعة
 - 51تعددرب عددن ال دأعم لعمــل املمين ــة اوانــة لألمــني العــاا املعنيــة بــالعنف ضــد
األافال وتقر بالتقدا ا رق منذ إن اء واليتها يف تعييي منـر وإهنـاء مجيـر أ ـ ال العنـف ضـد
األافــال يف مجيــر املنــاام ويف النــهو بتنفيــذ التونــياج الــيت خ ص ـ إليهــا دراســة األمــم
املتحدة ب لن العنف ضد األافال( ،)33هـا يف ذلـك مـن خـول مـا تضـط ر بـه مـن م ـاوراج
إق يمية ومواضيعية وبعيناج ميدانية ،وما تقدمه من تقارير مواضيعية تتناول ال واال النا أة؛
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 - 52توصي بلن ميدد األمني العاا والية املمين ة اوانة لألمني العـاا املعنيـة بـالعنف
ضد األافال ،الوارد بياهنا يف الفقرتني  58و  59من قرارها  ،1٤1/62لفترة ثو سـنواج
أخرى ،وأن يوانل دعمه ل ممين ة اوانة ب يـة ينـها مـن االضـطوء ب ـ ل عـال مسـتقل
ومستداا بواليتها املمولة من موارد املييانية العادية؛
 - 53حتددث مجيــر الــدول ع ـ أن تتعــاون مــر املمين ــة اوانــة لألمــني العــاا املعنيــة
بالعنف ضد األافال يف العمل ع موان ة تنفيذ التونياج املنبينقة عن دراسة األمـم املتحـدة
ب ــلن العنــف ضــد األافــال ،وتط ــب مــن كيانــاج األمــم املتحــدة ووكاالاــا القيــاا بــذلك،
وتــدعو املنظمــاج ا ق يميــة واجملتمــر املــدف ،هــا يف ذلــك املنظمــاج اــت ا وميــة ،إىل القيــاا
بذلك أيضا ،وت ر الـدول ع ـ أن تقـدا ل ممين ـة اوانـة الـدعم ،هـا يف ذلـك الـدعم املـاا
الطوعج ال ايف ،من أجل ينها من املواظبة ع أداء واليتـها ب ـ ل عـال مسـتقل ،وتـدعو
املنظماج ،ها يها القطاء اواأ ،إىل تقدب تربعاج هلذا ال ر ؛
 - 5٤تشر إىل قرارها  ،157/69الذا دع يه األمني العـاا إىل إنـدار ت يـف
باجراء دراسة ام ة متعمقة عن األافـال ا ـرومني مـن ا ريـة ،تمـول عـن اريـم التربعـاج،
وت ــ ر يف هـــذا الصـــدد الـــدول األعضـــاء ووكـــاالج األمـــم املتحـــدة ونـــناديقها وبراجمهـــا
وم اتبها ،وسا ر أنحاا املص حة ذوا الص ة ،ع دعم إعداد الدراسة؛
 - 55تقرر ما ي ج:
(أ) أن تط ــب إىل األمــني العــاا أن يقــدا إىل اجلمعيــة العامــة يف دوراــا ا اديــة
والسبعني تقريرا عن حقوق الطفل يتضمن مع وماج عن حالة اتفاقية حقوق الطفـل واملسـا ل
اليت تناوهلا هذا القرار ،مر التركيي ع مسللة األافال املهاجرين؛
(ا) أن تط ب إىل املمين ة اوانة لألمني العاا املعنية باألافـال والنــياء املسـ ح أن
توانل تقدب تقارير إىل اجلمعية العامة وجم ـح حقـوق ا نسـان عـن األن ـطة املضـط ر هبـا يف
إاار أداء واليتها ،ت مل مع وماج عـن قيارااـا امليدانيـة وعـن التقـدا ا ـرق والتحـدياج الـيت
ال تيال قا مة ع نعيد العمل املتع م باألافال والنـياء املس ح؛
(ا) أن تط ــب إىل املمين ــة اوانــة لألمــني العــاا املعنيــة بــالعنف ضــد األافــال أن
توانل تقدب تقارير سنوية إىل اجلمعية العامة وجم ـح حقـوق ا نسـان عـن األن ـطة املضـط ر
هبا يف إاار أداء واليتها ،ها يتما ـ مـر الفقـرتني  58و  59مـن قرارهـا  ،1٤1/62تتضـمن
مع وماج عن قيارااا امليدانية وعن التقـدا ا ـرق والتحـدياج الـيت ال تـيال قا مـة ع ـ نـعيد
العمل املتع م بالعنف ضد األافال؛
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(د) أن تط ب إىل املقررة اوانة املعنية هسللة بيـر األافـال واسـت وهلم يف الب ـاء
ويف املـواد ا باحيــة أن توانــل تقـدب تقــارير إىل اجلمعيــة العامــة وجم ـح حقــوق ا نســان عــن
األن طة املضط ر هبا يف إاار أداء واليتها ،تتضمن مع وماج عن قيارااا امليدانية وعـن التقـدا
ا رق والتحدياج اليت ال تيال قا مة ع نعيد العمل املتع م هسللة بيـر األافـال واسـت وهلم
يف الب اء ويف املواد ا باحية؛
(هـ) أن تدعو ر يح جلنة حقوق الطفل إىل تقدب تقرير فوا عن أعمـال ال نـة
إىل اجلمعيــة العامــة والتحــاور مــر اجلمعيــة العامــة يف دوراــا ا اديــة والســبعني ،ســعيا لتعييــي
التوانل بني اجلمعية وال نة؛
(و) أن توانل نظرها يف هذد املسللة يف دوراـا ا اديـة والسـبعني ،يف إاـار البنـد
املعنون ”تعييي حقوق الطفل ومحايتها“ ،مر تركيي اجليء الينالث مـن القـرار املعنـون ”حقـوق
الطفل“ ع موضوء ”األافال املهاجرين“.
اجللسة العامة 80
 17اربون اةول /يسم 2015
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