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الدورة الثانية والسبعون
البند  68من جدول األعمال

تعزيز حقوق الطفل ومحايتها
تقرير اللجنة الثالثة
املقرر :السيد إدغار أندريس مولينا ليناريس (غواتيماال)

أوال  -مقدمة
 - ١قــرر اجلمعيـ العامـ  ،يف جلســت ا العامـ الثانيـ  ،املعقــودة يف  ١1أيلــول/ســبتمر  ،71١2بنــا
على توصي املكتب ،أن تدرج يف جدول أعمال دورهتا الثاني والسبعني البند املعنون:
”تعزيز حقوق الطفل ومحايت ا:
” (أ )

تعزيز حقوق الطفل ومحايت ا؛

”(ب) متابع نتائج الدورة االستثنائي املعني ابلطفل“
وأن حتيله إىل اللجن الثالث .
 - 7وأجر اللجنـ الثالثـ مناقشـ عامـ بشـنن هـاا البنـد يف جلسـاهتا مـن  ١١إىل  ،١1املعقـودة يف
الفـ ة مــن  9إىل  ١١تشـرين األول/أكتــوبر  .71١2ونظــر اللجنـ يف املق حــا املقدمـ يف إطــار البنــد
وبت ـ ـ في ـ ــا يف جلسـ ــاهتا مـ ــن  11إىل  ،17املعقـ ــودة يف  71و  7١تش ـ ـرين الثـ ــاي/نـ ــوفمر .ويـ ــرد سـ ــرد
للمناقش اليت أجرهتا اللجن يف احملاضر املوجزة ذا الصل (.)١
-٣

وللنظر يف هاا البند ،كان الواثئق التالي معروض على اللجن :

__________
( ،A/C.3/72/SR.11 )١و  ،A/C.3/72/SR.12و  ،A/C.3/72/SR.13و
و  ،A/C.3/72/SR.50و  ،A/C.3/72/SR.51و .A/C.3/72/SR.52
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مــاكرة مــن األمــني العــا حييــل هبــا التقريــر املشـ للمقــررة اخلاصـ املعنيـ ببيـ األطفــال
(أ)
واستغالهلم جنسيا ،مبا يف ذلك بغا األطفال واسـتغالل األطفـال يف املـواد اإلابحيـ وغريهـا مـن املـواد الـيت
تنطوي على اعتدا جنسـ علـى األطفـال ،واملقـررة اخلاصـ املعنيـ مبسـنل االجتـار ابلبشـر ،وخباصـ النسـا
واألطفال ()A/72/164؛
(ب )
()A/72/208؛
(ج)
(د)
()A/72/275؛

تقريــر األمــني العــا عــن متابع ـ نتــائج دورة اجلمعي ـ العام ـ االســتثنائي املعني ـ ابلطفــل
تقرير األمني العا عن الطفل ()A/72/218؛
التقريـ ـ ــر الس ـ ـ ــنوي للممثل ـ ـ ـ اخلاص ـ ـ ـ لألم ـ ـ ــني الع ـ ـ ــا املعني ـ ـ ـ ابلعن ـ ـ ـ ض ـ ـ ــد األطف ـ ـ ــال

(هـ)

تقرير املمثل اخلاص لألمني العا املعني ابألطفال والنـزاع املسلح ()A/72/276؛

(و)

تقرير األمني العا عن حال اتفاقي حقوق الطفل (.)A/72/356

 - ٤ويف اجللس  ١١املعقودة يف  9تشرين األول/أكتوبر ،استمع اللجن إىل بيـان اسـت الي أدلـ
رد عل ــى األس ـ ـ ل املطروح ـ ـ
ب ــه املمثل ـ ـ اخلاص ـ ـ لألم ــني الع ــا املعني ـ ـ ابألطف ــال والن ـ ـزاع املس ــلح ،ال ــيت ّ
والتعليق ـ ــا املقدم ـ ـ م ـ ــن ممثل ـ ـ ك ـ ـ ّـل م ـ ــن بلجيك ـ ــا ،وسويس ـ ـرا ،واألرجنت ـ ــني ،وإس ـ ــتونيا ،وليختنش ـ ــتاين،
واملكسـيك ،واالحتـاد الروسـ  ،وجنـوب أفريقيــا ،واالحتـاد األورويب ،وفرنسـا ،والنـرويج ،وليتوانيـا ،واإلمــارا
العربي ـ املتح ــدة ،واململك ـ املتح ــدة لريطاني ــا العظم ــى وأيرلن ــدا الش ــمالي  ،وأملاني ــا ،وإس ــبانيا ،وأذربيج ــان،
وكولومبيا ،واجلزائر ،والوالاي املتحـدة األمريكيـ  ،واجلم وريـ العربيـ السـوري  ،واململكـ العربيـ السـعودي ،
والعراق وأرمينيا ،وكالك من املراقب عن دول فلسطني.
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ويف اجللس نفس ا ،أدىل انئب املدير التنفياي ملنظم األمم املتحدة للطفول ببيان است الي.

 - 6ويف اجللس نفس ا أيضا ،أدل املمثلـ اخلاصـ لألمـني العـا املعنيـ ابلعنـ ضـد األطفـال ببيـان
است الي ورد على األس ل املطروح والتعليقا املقدم من ممثل الرازيـل ،واجلزائـر ،واالحتـاد األورويب،
وشــيل  ،وكولومبي ــا ،واملكس ــيك ،والي ــاابن ،وسويس ـرا ،وليتواني ــا ،وس ــلوفينيا ،وال ــوالاي املتح ــدة ،واالحت ــاد
الروس ـ  ،وإس ــتونيا ،ومل ــدي  ،واململك ـ املتح ــدة ،والن ــرويج ،واجلم وري ـ الدومينيكي ـ  ،وقط ــر ،وإس ــبانيا،
وجنوب أفريقيا ،والعراق.
 - 2ويف اجللسـ  ١7املعقــودة يف  ١1تشـرين األول/أكتــوبر ،أدلـ رئيسـ جلنـ حقــوق الطفــل ببيــان
ورد على األس ل املطروح والتعليقا املقدم من ممثل كل مـن االحتـاد األورويب ،وتشـيكيا،
است الي ّ
والياابن ،وأيرلندا ،واململك املتحدة ،وأيسلندا.
 - 8ويف اجللس نفس ا ،أدىل كـل مـن املقـررة اخلاصـ املعنيـ ببيـ األطفـال واسـتغالهلم جنسـيا ،مبـا يف
ذلك بغا األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلابحي وغريها من املواد اليت تنطوي على اعتدا جنس
ابالجتــار ابلبشــر ،وخباص ـ النســا واألطفــال( ،)7ببيــان وردات علــى
علــى األطفــال ،واملقـ ّـررة اخلاص ـ املعني ـ ّ
األسـ ل املطروحـ والتعليقــا املقدمـ مــن ممثلـ االحتــاد األورويب ،وملـدي  ،والعـراق ،والـوالاي املتحــدة،
__________
( )7أُُدي ابلبيانني يف إطار بندي جدول األعمال  68و ( 27ب) معا.
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واالحتـاد الروسـ  ،وليختنشــتاين ،وجنــوب أفريقيــا ،واململكـ املتحــدة ،وليبيــا ،وقطــر ،وســلوفينيا ،وسويسـرا،
وكواب ،واملكسيك .وأدىل كل من أمني اللجن ورئيس ا ببيان.
 - 9ويف اجللس ـ ـ  ١٣املعقـ ــودة يف  ١1تش ـ ـرين األول/أكتـ ــوبر ،أدىل اخلب ــري املسـ ــتقل واملع ـ ـ ّد الرئيس ـ ـ
للدراس املتعمق عن األطفال احملـرومني مـن احلريـ ببيـان اسـت الي ورد علـى األسـ ل املطروحـ والتعليقـا
املقدم من ممثل أملانيا ،واالحتاد األورويب ،وسويسرا (أيضا ابسم أس اليا) ،واملغرب.
 - ١1ويف اجللس نفس ا ،أدىل األمني العا املساعد حلقوق اإلنسان ببيان.

اثنيا  -النظر يف املقرتحات
ألف  -مشروع القرار

A/C.3/72/L.19/Rev.1

 - ١١كـان معروضــا علـى اللجنـ  ،يف جلسـت ا ال ـ  ،11املعقــودة يف  71تشـرين الثـاي/نــوفمر ،مشــروع
قرار معنون ”الطفل “ ( )A/C.3/72/L.19/Rev.1استُعيض به عن مشـروع القـرار  A/C.3/72/L.19املقـد
مــن إثيوبيــا ،واألرجنتــني ،وأرمينيــا ،وأوروغ ـواي ،وأيســلندا ،وبــريو ،وتــونس ،وجنــوب أفريقيــا (ابســم الــدول
األعضا يف األمم املتحدة األعضـا يف اجلماعـ اإلمنائيـ للجنـوب األفريقـ ) ،والسـنغال ،والصـني ،وغـاان،
وكينيا ،وليراي ،ومنغوليا.
 - ١7ويف اجللس ـ نفس ـ ا ،أدىل ممثــل انميبيــا (ابســم اجلماع ـ اإلمنائي ـ للجنــوب األفريق ـ ) ببيــان ونقــح
شـفواي الفقــرة  ١١مــن منطــوق مشــروع القـرار  .)٣(A/C.3/72/L.19/Rev.1وانضــم الحقــا كــل مــن إريـ اي،
وإسبانيا ،وأس اليا ،وإستونيا ،وإسرائيل ،وإكوادور ،وألبانيا ،وأملانيا ،وأنـدورا ،وأوغنـدا ،وأيرلنـدا ،وإيطاليـا،
واببـوا غينيــا اجلديــدة ،وابراغ ـواي ،والرازيــل ،والرتغــال ،وبلجيكــا ،وبلغــاراي ،وبليــز ،وبنمــا ،وبــنن ،وبوركينــا
فاسو ،وبوروندي ،وبولندا ،وبوليفيا (دولـ  -املتعـددة القوميـا ) ،وبـيالرو  ،واتيلنـد ،وتركيـا ،وتشـيكيا،
وتوغ ــو ،واجلب ــل األس ــود ،واجلزائ ــر ،وج ــزر الب ام ــا ،ومج وريـ ـ أفريقي ــا الوس ــطى ،واجلم وريـ ـ الدومينيكيـ ـ ،
واجلم وري العربي السوري  ،ومج وري مقدونيا اليوغوسـالفي سـابقا ،ومج وريـ مولـدوفا ،وجنـوب السـودان،
وجيب ــوي ،وال ــدامنر  ،وروان ــدا ،وروماني ــا ،وس ــان ت ــوم وبرينس ــيي ،وس ــان م ــارينو ،وس ــلوفينيا ،وسويسـ ـرا،
وسـرياليون ،وشــيل  ،وصـربيا ،وغــابون ،وغامبيــا ،وغواتيمــاال ،وغينيــا ،وغينيــا  -بيســاو ،وفرنســا ،والفلبــني،
وفنــزويال (مج وري ـ  -البوليفاري ـ ) ،وفنلنــدا ،وقــر  ،وكــابو فــريدي ،والكــامريون ،وكرواتيــا ،وكنــدا ،وكــواب،
وك ـ ــو ديف ـ ـوار ،وكوس ـ ــتاريكا ،وكولومبي ـ ــا ،والكونغ ـ ــو ،والتفي ـ ــا ،ولبن ـ ــان ،ولكس ـ ــمر  ،وليبي ـ ــا ،وليتواني ـ ــا،
وليختنشــتاين ،ومالط ـ  ،ومــاي ،ومــاليزاي ،ومصــر ،واملغــرب ،واململك ـ املتحــدة لريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا
الشــمالي  ،وموانكــو ،والنــرويج ،والنمســا ،والنيجــر ،ونيجــرياي ،ونيكــاراغوا ،وهــاييت ،وهنــدورا  ،وهنغــاراي،
وهولندا ،والياابن ،واليمن ،واليوانن إىل مقدم مشروع القرار ،بصيغته املنقح شفواي.
 - ١٣ويف اجللس نفس ا أيضا ،أدىل ممثل سان لوسيا ببيان.
 - ١٤ويف اجللسـ ـ  11أيض ــا ،اقـ ـ ح ممث ــل األرجنت ــني تعلي ــق اجللسـ ـ مبوج ــب امل ــادة  ١١8م ــن النظ ــا
الداخل للجمعي العام  ،وبعد ذلك أدىل ببيان كل من أمني اللجن وممثل انميبيا واليمن.
__________
( )٣انظر .A/C.3/72/SR.50
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 - ١1ويف اجللس ـ ـ ـ نفس ـ ـ ـ ا ،اعتمـ ـ ــد اللجن ـ ـ ـ اق ـ ـ ـ اح تعليـ ـ ــق اجللس ـ ـ ـ بتصـ ـ ــوي مس ـ ـ ــجل أبغلبي ـ ـ ـ
 ١1٣أصوا مقابل  71صوات وامتناع  7١عضوا عن التصوي  .وكان نتيج التصوي كما يل :

املؤيدون:
إثيوبي ـ ــا ،واألرجنت ـ ــني ،واألردن ،وأرميني ـ ــا ،وإريـ ـ ـ اي ،وإس ـ ــبانيا ،وأسـ ـ ـ اليا ،وإس ـ ــتونيا ،وإسـ ـ ـرائيل،
وأفغانســتان ،وإك ـوادور ،وألبانيــا ،وأملانيــا ،واإلمــارا العربي ـ املتحــدة ،وأنتيغ ـوا وبربــودا ،وأنــدورا،
وأنغــوال ،وأوروغ ـواي ،وأوكرانيــا ،وأيرلنــدا ،وأيســلندا ،وإيطاليــا ،وابب ـوا غينيــا اجلديــدة ،وابراغ ـواي،
والبح ـ ـرين ،والرازي ــل ،والرتغ ــال ،وبلجيك ــا ،وبلغ ــاراي ،وبلي ــز ،وب ــنغالدي  ،وبنم ــا ،وبوتس ـ ـواان،
والبوســن واهلرســك ،وبولنــدا ،وبوليفيــا (دولـ  -املتعــددة القوميــا ) ،وبــريو ،وتشــيكيا ،وتوفــالو،
واجلبل األسود ،وجزر سليمان ،ومج وريـ أفريقيـا الوسـطى ،ومج وريـ تنزانيـا املتحـدة ،واجلم وريـ
الدومينيكي ـ ـ  ،ومج وري ـ ـ كـ ــوراي ،ومج وري ـ ـ مقـ ــدونيا اليوغوسـ ــالفي سـ ــابقا ،ومج وري ـ ـ مولـ ــدوفا،
وجن ــوب أفريقي ــا ،وجن ــوب الس ــودان ،وجورجي ــا ،وال ــدامنر  ،وروماني ــا ،وس ــاموا ،وس ــان م ــارينو،
وسان فنسن وجزر غرينادين ،وسان لوسيا ،والسلفادور ،وسلوفاكيا ،وسلوفينيا ،وسورينا ،
والســويد ،وسويس ـرا ،وس ـرياليون ،وشــيل  ،وص ـربيا ،والصــومال ،وغواتيم ــاال ،وفــانواتو ،وفرنس ــا،
والفلب ــني ،وفن ــزويال (مج وري ـ  -البوليفاريـ ـ ) ،وفنلن ــدا ،وق ــر  ،وكرواتي ــا ،وكن ــدا ،وكوس ــتاريكا،
وكولومبي ــا ،وكيني ــا ،والتفي ــا ،ولكس ــمر  ،ولي ــراي ،وليتواني ــا ،وليختنش ــتاين ،وليس ــوتو ،ومالطـ ـ ،
واملكسـ ـ ــيك ،ومـ ـ ــالوي ،واململك ـ ـ ـ املتحـ ـ ــدة لريطانيـ ـ ــا العظمـ ـ ــى وأيرلنـ ـ ــدا الشـ ـ ــمالي  ،ومنغوليـ ـ ــا،
وموريشيو  ،وموزامبيق ،وموانكو ،وانميبيا ،والنرويج ،والنمسا ،ونيوزيلندا ،وهاييت ،وهنـدورا ،
وهنغاراي ،وهولندا ،والوالاي املتحدة األمريكي  ،والياابن ،واليوانن.

املعارضون:
االحت ــاد الروس ـ ـ  ،وإندونيسـ ــيا ،وأوغنـ ــدا ،وإي ـ ـران (مج وري ـ ـ  -اإلسـ ــالمي ) ،واجلم وري ـ ـ العربي ـ ـ
الســوري  ،وجيبــوي ،وروانــدا ،والســودان ،والصــني ،وعمــان ،وغــابون ،وغامبيــا ،وغيــاان ،وغيني ــا،
وكمبـ ــوداي ،وليبيـ ــا ،ومـ ــاي ،ومصـ ــر ،واململك ـ ـ العربي ـ ـ السـ ــعودي  ،وانورو ،والنيجـ ــر ،ونيج ـ ــرياي،
ونيكاراغوا ،واهلند ،واليمن.

املمتنعون:
أوزبكسـ ـ ــتان ،وابكسـ ـ ــتان ،وبـ ـ ــواتن ،وبـ ـ ــيالرو  ،واتيلنـ ـ ــد ،وتركمانسـ ـ ــتان ،وتيمـ ـ ــور  -ليشـ ـ ــيت،
وجامايكــا ،واجلزائــر ،وســري النكــا ،وطاجيكســتان ،والعـراق ،وفييـ ان  ،وقطــر ،وكازاخســتان،
والكوي  ،وماليزاي ،واملغرب ،وملدي  ،وموريتانيا ،ونيبال.
 - ١6وبعد است ناف اجللس  11يف  71تشرين الثاي/نوفمر ،انسحب كـل مـن األرجنتـني ،وأرمينيـا،
وإس ــبانيا ،وأس ـ ـ اليا ،وإسـ ــتونيا ،وإس ـ ـرائيل ،وألبانيـ ــا ،وأملاني ــا ،وأنـ ــدورا ،وأوروغ ـ ـواي ،وأيرلنـ ــدا ،وأيسـ ــلندا،
والرازيـ ــل ،وبلجيكـ ــا ،وبنمـ ــا ،وتشـ ــيكيا ،واجلبـ ــل األسـ ــود ،واجلم وري ـ ـ الدومينيكي ـ ـ  ،ومج وري ـ ـ مقـ ــدونيا
اليوغوس ـ ــالفي س ـ ــابقا ،وال ـ ــدامنر  ،وروماني ـ ــا ،وس ـ ــان م ـ ــارينو ،وس ـ ــلوفينيا ،وسويسـ ـ ـرا ،وش ـ ــيل  ،وصـ ـ ـربيا،
وغواتيمـ ــاال ،وفرنسـ ــا ،وفنلنـ ــدا ،وقـ ــر  ،وكرواتيـ ــا ،وكنـ ــدا ،وكوسـ ــتاريكا ،وكولومبيـ ــا ،والتفيـ ــا ،وليتوانيـ ــا،
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وليختنش ــتاين ،واململكـ ـ املتح ــدة لريطاني ــا العظم ــى وأيرلن ــدا الش ــمالي  ،وموانك ــو ،والنمس ــا ،وهن ــدورا ،
وهولندا ،والياابن ،واليوانن من قائم مقدم مشروع القرار ،بصيغته املنقح شفواي.
 - ١2ويف اجللس نفس ا ،اق ح ممثل األرجنتني شفواي إدخال تعديل يرم إىل اإلبقا على الفقرة ١١
من منطوق مشروع القرار .A/C.3/72/L.19/Rev.1
 - ١8ويف اجللس نفس ا أيضا ،طلب ممثل انميبيا إجرا تصوي على التعديل الشفوي املق ح.
 - ١9ويف اجللسـ ـ  11أيض ــا ،رفضـ ـ اللجنـ ـ التع ــديل الش ــفوي املقـ ـ ح بتص ــوي مس ــجل أبغلبيـ ـ
 8٤صوات مقابل  2٣صوات وامتناع  ١١عضوا عن التصوي  .وكان نتيج التصوي كما يل :

املؤيدون:
األرجنت ـ ــني ،وأرميني ـ ــا ،وإس ـ ــبانيا ،وأسـ ـ ـ اليا ،وإس ـ ــتونيا ،وإسـ ـ ـرائيل ،وألباني ـ ــا ،وأملاني ـ ــا ،وأن ـ ــدورا،
وأوروغـواي ،وأوكرانيــا ،وأيرلنــدا ،وأيســلندا ،وإيطاليــا ،وابراغـواي ،والرازيــل ،والرتغــال ،وبلجيكــا،
وبلغــاراي ،وبليــز ،وبنمــا ،والبوســن واهلرســك ،وبولنــدا ،وبــريو ،واتيلنــد ،وتركيــا ،وتشــيكيا ،واجلبــل
األس ــود ،واجلم وريـ ـ الدومينيكيـ ـ  ،ومج وريـ ـ ك ــوراي ،ومج وريـ ـ مق ــدونيا اليوغوس ــالفي س ــابقا،
ومج وريـ مولــدوفا ،وجنــوب أفريقيــا ،وجورجيــا ،والــدامنر  ،ورومانيــا ،وســان مــارينو ،والســلفادور،
وســلوفاكيا ،وســلوفينيا ،وســورينا  ،والســويد ،وسويس ـرا ،وشــيل  ،وص ـربيا ،وغواتيمــاال ،وفــانواتو،
وفرنسـ ـ ــا ،والفلبـ ـ ــني ،وفنلنـ ـ ــدا ،وقـ ـ ــر  ،وكرواتيـ ـ ــا ،وكنـ ـ ــدا ،وكوسـ ـ ــتاريكا ،وكولومبيـ ـ ــا ،والتفيـ ـ ــا،
ولكســمر  ،وليتوانيــا ،وليختنشــتاين ،ومالط ـ  ،واملكســيك ،واململك ـ املتحــدة لريطانيــا العظمــى
وأيرلن ــدا الش ــمالي  ،ومنغولي ــا ،وموانك ــو ،والن ــرويج ،والنمس ــا ،ونيوزيلن ــدا ،وه ــاييت ،وهن ــدورا ،
وهنغاراي ،وهولندا ،والياابن ،واليوانن.
املعارضون:
االحتاد الروس  ،وإثيوبيا ،وأذربيجان ،واألردن ،وإري اي ،وأفغانستان ،واإلمارا العربيـ املتحـدة،
وأنتيغ ـوا وبرب ــودا ،وإندونيس ــيا ،وأنغ ــوال ،وأوغن ــدا ،وإي ـران (مج وري ـ  -اإلس ــالمي ) ،وابب ـوا غيني ــا
اجلديــدة ،وابكســتان ،والبح ـرين ،وب ـرابدو  ،وبــروي دار الســال  ،وبــنغالدي  ،وبــنن ،وبــواتن،
وبوتس ـ ـواان ،وبوركينـ ــا فاسـ ــو ،وبورونـ ــدي ،وبـ ــيالرو  ،وترينيـ ــداد وتوابغـ ــو ،وتشـ ــاد ،وجامايكـ ــا،
واجلزائــر ،وجــزر القمــر ،ومج وري ـ أفريقيــا الوســطى ،ومج وري ـ تنزانيــا املتحــدة ،واجلم وري ـ العربي ـ
الس ــوري  ،ومج وريـ ـ ك ــوراي الش ــعبي الدميقراطيـ ـ  ،ومج وريـ ـ الكونغ ــو الدميقراطيـ ـ  ،ومج وريـ ـ الو
الدميقراطيـ الشــعبي  ،وجنــوب الســودان ،وجيبــوي ،وروانــدا ،وزامبيــا ،وزمبــابوي ،وســان فنســن
وجزر غرينادين ،وسان كيتس ونـيفس ،وسـان لوسـيا ،وسـري النكـا ،وسـنغافورة ،والسـنغال،
وس ـوازيلند ،والســودان ،وس ـرياليون ،والصــومال ،والصــني ،والع ـراق ،وعمــان ،وغــابون ،وغامبيــا،
وغ ــاان ،وغي ــاان ،وغيني ــا ،وغيني ــا  -بيس ــاو ،وقط ــر ،وقريغيزس ــتان ،والك ــامريون ،وك ــو ديفـ ـوار،
والكونغ ــو ،وكيني ــا ،وليبي ــا ،وليس ــوتو ،وم ــاي ،ومدغش ــقر ،ومص ــر ،وم ــالوي ،واململكـ ـ العربي ـ ـ
الســعودي  ،وموريتانيــا ،وموريشــيو  ،وموزامبيــق ،وميامنــار ،وانميبيــا ،وانورو ،والنيجــر ،ونيجــرياي،
ونيكاراغوا ،واهلند ،والوالاي املتحدة األمريكي  ،واليمن.
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املمتنعون:
أوزبكس ــتان ،وتوف ــالو ،وتيم ــور  -ليش ــيت ،وج ــزر س ــليمان ،وفييـ ـ ان  ،وكازاخس ــتان ،ولي ــراي،
وماليزاي ،واملغرب ،وملدي  ،ونيبال.
 - 71وقبــل التصــوي  ،أدىل ببيــان ممثلــو كــل مــن غــابون (ابســم جمموع ـ الــدول األفريقي ـ ) وأس ـ اليا،
واملكس ــيك ،وكن ــدا ،والرازي ــل ،واالحت ــاد الروسـ ـ  ،وال ــيمن ،ومص ــر؛ وبع ــد التص ــوي  ،أدىل ببي ــانني مم ــثال
اجلم وري العربي السوري وإستونيا (ابسم االحتاد األورويب).
 - 7١ويف اجللس ـ  ،11انســحب كــل مــن إيطاليــا ،وابراغ ـواي ،والرتغــال ،وبلغــاراي ،وبولنــدا ،وبــريو،
ومج وري مولدوفا ،والفلبني ،ومالط  ،وهنغاراي من قائم مقدم مشروع القرار ،بصيغته املنقح شفواي.
 - 77ويف اجللس نفس ا ،أدىل ممثل هاييت ببيان ،ورد عليه أمني اللجن .
 - 7٣ويف اجللسـ ـ نفسـ ـ ا أيض ــا ،اعتم ــد اللجنـ ـ مش ــروع القـ ـرار  ،A/C.3/72/L.19/Rev.1بص ــيغته
املنقح شفواي (انظر الفقرة  ،٤٤مشروع القرار األول).
 - 7٤وقبل اعتماد مشروع القرار ،أدىل ببيانني ممثال النرويج (أيضا ابسم أس اليا ،وأيسلندا ،وسويسرا،
وكنــدا ،وليختنشــتاين) واجلم وري ـ العربي ـ الســوري ؛ وبعــد اعتمــاده ،أدىل ببيــاان ممثلــو الــوالاي املتحــدة
واملكسيك واألرجنتني وأوروغواي ،وكالك املراقب عن الكرس الرسوي.

ابء  -مشروع القرار

A/C.3/72/L.21/Rev.1

 - 71كـان معروضــا علـى اللجنـ  ،يف جلسـت ا ال ـ  ،17املعقــودة يف  7١تشـرين الثـاي/نــوفمر ،مشــروع
قرار معنون ”حقوق الطفل“ ( )A/C.3/72/L.21/Rev.1استُعيض به عن مشروع القرار A/C.3/72/L.21
املق ــد م ــن األرجنت ــني ،وأرميني ــا ،وإس ــبانيا ،وإس ــتونيا ،وإك ـوادور ،وألباني ــا ،وأملاني ــا ،وأن ــدورا ،وأوروغ ـواي،
وأوكرانيــا ،وأيرلنــدا ،وأيســلندا ،وإيطاليــا ،واببـوا غينيــا اجلديــدة ،وابراغـواي ،والرازيــل ،والرتغــال ،وبلجيكــا،
وبلغــاراي ،وبنمــا ،والبوســن واهلرســك ،وبولنــدا ،وبوليفيــا (دول ـ  -املتعــددة القوميــا ) ،وبــريو ،وتشــيكيا،
واجلب ــل األس ــود ،واجلم وريـ ـ الدومينيكيـ ـ  ،ومج وريـ ـ مق ــدونيا اليوغوس ــالفي س ــابقا ،ومج وريـ ـ مول ــدوفا،
وجورجيا ،والدامنر  ،ورومانيا ،والسلفادور ،وسلوفاكيا ،وسـلوفينيا ،والسـويد ،وسويسـرا ،وشـيل  ،وصـربيا،
وغواتيماال ،وفرنسا ،وفنزويال (مج وري  -البوليفاري ) ،وفنلندا ،وقر  ،وكرواتيا ،وكوستاريكا ،وكولومبيـا،
والتفيا ،ولكسمر  ،وليتوانيا ،ومالط  ،واملكسيك ،واململك املتحـدة لريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالي ،
ومنغوليا ،وموانكو ،والنرويج ،والنمسا ،وهندورا  ،وهنغاراي ،وهولندا ،واليوانن.
 - 76ويف اجللس ـ ـ ـ ـ نفس ـ ـ ـ ـ ا ،أُطلع ـ ـ ـ ـ اللجن ـ ـ ـ ـ عل ـ ـ ـ ــى بي ـ ـ ـ ــان اآلاثر امل تب ـ ـ ـ ـ عل ـ ـ ـ ــى مش ـ ـ ـ ــروع الق ـ ـ ـ ـرار
 A/C.3/72/L.21/Rev.1يف امليزاني الرانجمي  ،الاي ورد يف الوثيق .A/C.3/72/L.71
 - 72ويف اجللس ـ نفس ـ ا أيض ــا ،أدىل ممثــل إس ــتونيا (ابســم االحت ــاد األورويب ،واألرجنتــني ،وإك ـوادور،
وأوروغواي ،وابراغواي ،والرازيل ،وبنما ،وبريو ،واجلم وري الدومينيكي  ،والسلفادور ،وشيل  ،وغواتيماال،
وفنزويال (مج وري  -البوليفاري ) ،وكوستاريكا ،وكولومبيا ،واملكسيك ،وهندورا ) ببيان ونقح شفواي عدة
فق ـرا مــن مشــروع الق ـرار( .)٤وانضــم كــل مــن أس ـ اليا ،وبليــز ،واتيلنــد ،وتركيــا ،ومج وري ـ كــوراي ،وســان

__________
( )٤انظر .A/C.3/72/SR.52
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م ـ ــارينو ،وغيني ـ ــا  -بيس ـ ــاو ،والفلب ـ ــني ،وكازاخس ـ ــتان ،وكن ـ ــدا ،وك ـ ــواب ،ولبن ـ ــان ،وليختنش ـ ــتاين ،وليس ـ ــوتو،
ونيكاراغوا ،ونيوزيلندا ،وهاييت ،والياابن إىل قائم مقدم مشروع القرار ،بصيغته املنقح شفواي.
 - 78ويف اجللس  17أيضا ،أدىل ببيان ممثل برابدو ابسم اجلماع الكاريبي .
 - 79ويف اجللس ـ ـ  ،17أدىل ممثـ ــل مصـ ــر ،أيضـ ــا ابسـ ــم إثيوبيـ ــا ،وإري ـ ـ اي ،وأنغـ ــوال ،وأوغنـ ــدا ،وبـ ــنن،
وبوتسـواان ،وبوركينــا فاســو ،وبورونــدي ،وتشــاد ،وتوغــو ،وتــونس ،واجلزائــر ،وجــزر القمــر ،ومج وريـ أفريقيــا
الوســطى ،ومج وريـ تنزانيــا املتحــدة ،ومج وريـ الكونغــو الدميقراطيـ  ،وجنــوب الســودان ،وجيبــوي ،وروانــدا،
وزامبيا ،وزمبابوي ،والسنغال ،وسوازيلند ،والسودان ،وسرياليون ،وسيشيل ،والصـومال ،وغـابون ،وغامبيـا،
وغاان ،وغينيا ،وغينيا االستوائي  ،وغينيـا  -بيسـاو ،وكـابو فـريدي ،والكـامريون ،وكـو ديفـوار ،والكونغـو،
وكيني ـ ــا ،ولي ـ ــراي ،وليبي ـ ــا ،وليس ـ ــوتو ،وم ـ ــاي ،ومدغش ـ ــقر ،واملغ ـ ــرب ،وم ـ ــالوي ،وموريتاني ـ ــا ،وموريش ـ ــيو ،
وموزامبيق ،وانميبيا ،والنيجر ،ونيجرياي ببيان واق ح شفواي إدخال تعديل على الفقرة  ) ( ٣6من منطوق
مشروع القرار ،بصيغته املنقح شفواي.
 - ٣1ويف اجللسـ ـ  17أيض ــا ،أدىل ممث ــل الس ــودان ببي ــان واقـ ـ ح ش ــفواي إدخ ــال تع ــديل عل ــى الفق ــرة  ١6م ــن
منطوق مشروع القرار ،بصيغته املنقح شفواي ،يرم إىل حاف عبارة ”بوسائل من ا احملكم اجلنائي الدولي “.
 - ٣١ويف اجللس نفس ا ،أدىل ممثل جنوب أفريقيا ببيان.
 - ٣7ويف اجللس ـ نفس ـ ا أيضــا ،أعلــن ممــثال غيني ــا  -بيســاو وليســوتو انســحاب بلــدي ما مــن قائم ـ
مقدم مشروع القرار ،بصيغته املنقح شفواي.
 - ٣٣ويف اجللس  17أيضا ،أدىل ممثل إستونيا ببيان ابسم االحتاد األورويب وطلب إجرا تصوي على
التعديال الشفوي املق ح .
 - ٣٤ويف اجللس نفس ا ،أدىل ممثل أوروغواي ببيان.
 - ٣1ويف اجللس  17أيضـا ،رفضـ اللجنـ التعـديل الشـفوي املقـ ح للفقـرة  ١6مـن منطـوق مشـروع
القرار بتصوي مسجل أبغلبي  ١17صو مقابل  ١9صوات وامتناع  ٣9عضـوا عـن التصـوي  .وكانـ
نتيج التصوي كما يل :

املؤيدون:
االحتـ ــاد الروس ـ ـ  ،وإري ـ ـ اي ،وابكسـ ــتان ،وبورونـ ــدي ،وبـ ــيالرو  ،واجلزائـ ــر ،واجلم وري ـ ـ العربي ـ ـ
السـ ـ ــوري  ،ومج وري ـ ـ ـ كـ ـ ــوراي الشـ ـ ــعبي الدميقراطي ـ ـ ـ  ،والسـ ـ ــودان ،والصـ ـ ــني ،والع ـ ـ ـراق ،وعم ـ ـ ــان،
وقريغيزستان ،والكامريون ،وكينيا ،ومصر ،واململك العربي السعودي  ،وموريتانيا ،واليمن.

املعارضون:
األرجنتــني ،وأرمينيــا ،وإســبانيا ،وأسـ اليا ،وإســتونيا ،وإسـرائيل ،وأفغانســتان ،وإكـوادور ،وألبانيــا،
وأملانيا ،وأنتيغوا وبربودا ،وأندورا ،وأوروغواي ،وأوكرانيا ،وأيرلندا ،وأيسلندا ،وإيطاليا ،وابراغـواي،
والرازيل ،وبرابدو  ،والرتغال ،وبلجيكا ،وبلغاراي ،وبليز ،وبنغالدي  ،وبنما ،وبنن ،وبوتسواان،
والبوســن واهلرســك ،وبولنــدا ،وبــريو ،واتيلنــد ،وترينيــداد وتوابغــو ،وتشــيكيا ،وتيمــور  -ليشــيت،
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وجامايكــا ،واجلبــل األســود ،وجــزر الب امــا ،وجــزر مارشــال ،واجلم وري ـ الدومينيكي ـ  ،ومج وري ـ
كوراي ،ومج وري مقدونيا اليوغوسالفي سابقا ،ومج وري مولدوفا ،وجورجيا ،والدامنر  ،ورومانيا،
وزمبــابوي ،وســاموا ،وســان مــارينو ،وســان فنســن وجــزر غرينــادين ،وســان كيــتس ونــيفس،
وسان لوسيا ،والسلفادور ،وسلوفاكيا ،وسلوفينيا ،والسـنغال ،والسـويد ،وسويسـرا ،وسـرياليون،
وش ــيل  ،وصـ ـربيا ،وغامبي ــا ،وغ ــاان ،وغواتيم ــاال ،وغيني ــا ،وغيني ــا  -بيس ــاو ،وف ــانواتو ،وفرنس ــا،
والفلبــني ،وفنــزويال (مج وريـ  -البوليفاريـ ) ،وفنلنــدا ،وفيجـ  ،وقــر  ،وكــابو فــريدي ،وكرواتيــا،
وكنــدا ،وكوســتاريكا ،وكولومبيــا ،والتفيــا ،ولكســمر  ،وليــراي ،وليتوانيــا ،وليختنشــتاين ،ومالط ـ ،
ومــاي ،واملكســيك ،ومــالوي ،وملــدي  ،واململكـ املتحــدة لريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالي ،
ومنغوليــا ،وموانك ــو ،والن ــرويج ،والنمس ــا ،ونيج ــرياي ،ونيوزيلن ــدا ،وه ــاييت ،وهن ــدورا  ،وهنغ ــاراي،
وهولندا ،والوالاي املتحدة األمريكي  ،والياابن ،واليوانن.

املمتنعون:
إثيوبيــا ،واألردن ،واإلمــارا العربيـ املتحــدة ،وإندونيســيا ،وأنغــوال ،وأوغنــدا ،وإيـران (مج وريـ -
اإلس ــالمي ) ،والبحـ ـرين ،وب ــروي دار الس ــال  ،وب ــواتن ،وبوليفي ــا (دولـ ـ  -املتع ــددة القومي ــا )،
وتركيــا ،وجــزر ســليمان ،ومج وري ـ تنزانيــا املتحــدة ،ومج وري ـ الكونغــو الدميقراطي ـ  ،ومج وري ـ الو
الدميقراطيـ الشــعبي  ،وجنــوب الســودان ،وروانــدا ،وزامبيــا ،وســري النكــا ،وســنغافورة ،وســورينا ،
والصومال ،وفيي ان  ،وقطر ،وكازاخسـتان ،وكمبـوداي ،والكونغـو ،والكويـ  ،وليبيـا ،وليسـوتو،
وماليزاي ،واملغرب ،وموريشيو  ،وموزامبيق ،وميامنار ،وانميبيا ،ونيبال ،واهلند.
 - ٣6وقبل التصوي على التعديل الشفوي للفقرة  ١6من منطوق مشروع القرار ،أدىل كل من ممثل
ليختنش ـ ــتاين (أيض ـ ــا ابس ـ ــم أس ـ ـ اليا ،وأيس ـ ــلندا ،وسويسـ ـ ـرا ،وكن ـ ــدا ،والن ـ ــرويج ،ونيوزيلن ـ ــدا) ،واألرجنت ـ ــني
(أيض ـ ــا ابس ـ ــم إكـ ـ ـوادور ،وأوروغـ ـ ـواي ،وابراغـ ـ ـواي ،والرازي ـ ــل ،وبنم ـ ــا ،وب ـ ــريو ،واجلم وريـ ـ ـ الدومينيكيـ ـ ـ ،
والس ــلفادور ،وش ــيل  ،وغواتيم ــاال ،وكوس ــتاريكا ،وكولومبي ــا ،واملكس ــيك ،وهن ــدورا ) ،واالحت ــاد الروسـ ـ
ببيان.
 - ٣2ويف اجللس ـ نفس ـ ا ،اعتمــد اللجن ـ التعــديل املق ـ ح للفقــرة  ) ( ٣6مــن املنطــوق (الــيت أعيــد
ترقيم ا لتصبح الفقرة  )) ( ٣1بتصوي مسجل أبغلبي  91صوات مقابـل  26صـوات وامتنـاع  8أعضـا
عن التصوي  .وكان نتيج التصوي كما يل :

املؤيدون:
االحتــاد الروس ـ  ،وإثيوبيــا ،وأذربيجــان ،واألردن ،وإري ـ اي ،وأفغانســتان ،واإلمــارا العربي ـ املتحــدة،
وأنتيغـ ـوا وبرب ــودا ،وإندونيس ــيا ،وأنغ ــوال ،وأوزبكس ــتان ،وأوغن ــدا ،وإيـ ـران (مج وريـ ـ  -اإلس ــالمي )،
وابكس ــتان ،والبح ـرين ،وبـ ـرابدو  ،وب ــروي دار الس ــال  ،وب ــنغالدي  ،وب ــنن ،وب ــواتن ،وبوتسـ ـواان،
وبوركينــا فاســو ،وبورونــدي ،وبــيالرو  ،وترينيــداد وتوابغــو ،وتشــاد ،وتوغــو ،وجامايكــا ،واجلزائــر،
وجزر الب اما ،وجزر القمر ،ومج وري أفريقيـا الوسـطى ،ومج وريـ تنزانيـا املتحـدة ،واجلم وريـ العربيـ
الس ـ ــوري  ،ومج وريـ ـ ـ ك ـ ــوراي الش ـ ــعبي الدميقراطيـ ـ ـ  ،ومج وريـ ـ ـ الكونغ ـ ــو الدميقراطيـ ـ ـ  ،ومج وريـ ـ ـ الو
الدميقراطيـ ـ ـ ـ الش ـ ـ ــعبي  ،وجن ـ ـ ــوب الس ـ ـ ــودان ،وجيب ـ ـ ــوي ،وروان ـ ـ ــدا ،وزامبي ـ ـ ــا ،وزمب ـ ـ ــابوي ،وس ـ ـ ــاموا،
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وسـان فنســن وجـزر غرينــادين ،وســان كيــتس ونــيفس ،وســان لوســيا ،وســنغافورة ،والســنغال،
وسوازيلند ،والسودان ،وسرياليون ،والصومال ،والصني ،وطاجيكستان ،والعـراق ،وعمـان ،وغـابون،
وغامبي ــا ،وغ ــاان ،وغي ــاان ،وغيني ــا ،وغيني ــا  -بيس ــاو ،وف ــانواتو ،وفييـ ـ ان  ،وقط ــر ،وقريغيزس ــتان،
والك ــامريون ،وك ــو ديف ـ ـوار ،والكونغ ــو ،والكوي ـ ـ  ،وكيني ــا ،وليبي ــا ،وليس ــوتو ،وم ــاي ،وم ــاليزاي،
ومدغش ــقر ،ومص ــر ،واملغ ــرب ،واململكـ ـ العربيـ ـ الس ــعودي  ،وموريتاني ــا ،وموريش ــيو  ،وموزامبي ــق،
وميامنار ،وانميبيا ،وانورو ،والنيجر ،ونيجرياي ،واهلند ،والوالاي املتحدة األمريكي  ،واليمن.

املعارضون:
األرجنتـ ــني ،وأرمينيـ ــا ،وإسـ ــبانيا ،وأس ـ ـ اليا ،وإسـ ــتونيا ،وإس ـ ـرائيل ،وإك ـ ـوادور ،وألبانيـ ــا ،وأملانيـ ــا،
وأنــدورا ،وأوروغ ـواي ،وأوكرانيــا ،وأيرلنــدا ،وأيســلندا ،وإيطاليــا ،وابراغ ـواي ،والرازيــل ،والرتغــال،
وبلجيكا ،وبلغاراي ،وبليز ،وبنما ،والبوسن واهلرسك ،وبولندا ،وبريو ،واتيلند ،وتركيـا ،وتشـيكيا،
وتيمــور  -ليشــيت ،واجلبــل األســود ،واجلم وريـ الدومينيكيـ  ،ومج وريـ كــوراي ،ومج وريـ مقــدونيا
اليوغوسـالفي سـابقا ،ومج وريـ مولـدوفا ،وجنـوب أفريقيـا ،وجورجيـا ،والـدامنر  ،ورومانيـا ،وســان
مــارينو ،والســلفادور ،وســلوفاكيا ،وســلوفينيا ،وســورينا  ،والســويد ،وسويس ـرا ،وشــيل  ،وص ـربيا،
وغواتيم ــاال ،وفرنس ــا ،والفلب ــني ،وفن ــزويال (مج وريـ ـ  -البوليفاري ـ ) ،وفنلن ــدا ،وفيج ـ  ،وق ــر ،
وكرواتيـا ،وكنـدا ،وكوسـتاريكا ،وكولومبيـا ،والتفيـا ،ولكسـمر  ،وليتوانيـا ،وليختنشـتاين ،ومالطـ ،
واملكسيك ،واململك املتحدة لريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالي  ،ومنغوليـا ،وموانكـو ،والنـرويج،
والنمسا ،ونيوزيلندا ،وهاييت ،وهندورا  ،وهنغاراي ،وهولندا ،والياابن ،واليوانن.

املمتنعون:
جزر سليمان ،وسري النكا ،وكابو فريدي ،وكازاخستان ،وكمبوداي ،وليراي ،وملدي  ،ونيبال.
 - ٣8وقبـل التصـوي علـى التعـديل الشـفوي املقـ ح للفقـرة  ) ( ٣6مـن منطـوق مشـروع القرار(املعـاد
ترتيب ا الحقا بوصف ا الفقرة  ،)) ( ٣1أدىل ببياان ممثلو نيجرياي وسنغافورة وكندا (أيضا ابسم أس اليا،
وأيس ــلندا ،وسويس ـرا ،وليختنش ــتاين ،والن ــرويج) ،واالحت ــاد الروس ـ ؛ وبع ــد التص ــوي  ،أدىل ببي ــاان ممثل ــو
إستونيا (ابسم االحتاد األورويب) ونيجرياي وموريتانيا.
البت يف مشروع القرار  A/C.3/72/L.21/Rev.1ككل
 - ٣9يف اجللس ـ  ،17انضــم كــل مــن إري ـ اي ،وأوغن ــدا ،وبــنن ،وبوركينــا فاســو ،وبــيالرو  ،واتيلن ــد،
وتركيــا ،وتوغــو ،وتيمــور  -ليشــيت ،واجلزائــر ،ومج وري ـ تنزانيــا املتحــدة ،ومج وري ـ كــوراي ،وروانــدا ،وزامبيــا،
وزمبــابوي ،وســان تــوم وبرينســيي ،وســان مــارينو ،وسـرياليون ،وغــابون ،وغــاان ،وغينيــا ،وغينيــا  -بيســاو،
والفلب ــني ،وكازاخس ــتان ،وك ــو ديفـ ـوار ،ولبن ــان ،ولي ــراي ،وليختنش ــتاين ،وليس ــوتو ،وم ــاي ،ومدغش ــقر،
ومصر ،واملغرب ،وموريتانيا ،والنيجر ،ونيجرياي ،ونيكاراغوا ،ونيوزيلندا ،وهـاييت واليـاابن إىل قائمـ مقـدم
مشروع القرار ،بصيغته املنقح واملعدل شفواي.
 - ٤1ويف اجللس ـ نفس ـ ا ،أدىل أمــني اللجن ـ ببيــان فيمــا يتعلــق ابلقاعــدة  ١٣1مــن النظــا الــداخل
للجمعي العام .
17-21717

9/43

A/72/435

 - ٤١ويف اجللس نفس ا أيضا ،أدىل ممثلو االحتاد الروس ومصـر وسـنغافورة ببيـاان قـد أمـني اللجنـ
إيضاحا بشنهنا .وأدىل الرئيس أيضا ببيان.
 - ٤7ويف اجللس  17أيضا ،اعتمد اللجن مشروع القرار  ،A/C.3/72/L.21/Rev.1بصيغته املنقح
واملعدلـ شــفواي ،بتصــوي مســجل أبغلبيـ  ١81صــوات مقابــل ال شـ (انظــر الفقــرة  ،٤٤مشــروع القـرار
الثاي) .وكان نتيج التصوي كما يل :

املؤيدون:
االحت ـ ــاد الروسـ ـ ـ  ،وإثيوبي ـ ــا ،وأذربيج ـ ــان ،واألرجنت ـ ــني ،واألردن ،وأرميني ـ ــا ،وإريـ ـ ـ اي ،وإس ـ ــبانيا،
وأس ـ ـ اليا ،وإس ــتونيا ،وإس ـ ـرائيل ،وأفغانس ــتان ،وإك ـ ـوادور ،وألباني ــا ،وأملانيـ ــا ،واإلم ــارا العربي ـ ـ
املتح ــدة ،وأنتيغ ـوا وبرب ــودا ،وأن ــدورا ،وإندونيس ــيا ،وأنغ ــوال ،وأوروغ ـواي ،وأوزبكس ــتان ،وأوغن ــدا،
وأوكرانيا ،وإيـران (مج وريـ  -اإلسـالمي ) ،وأيرلنـدا ،وأيسـلندا ،وإيطاليـا ،وابراغـواي ،وابكسـتان،
والبح ـ ـرين ،والرازي ــل ،وب ـ ـرابدو  ،والرتغ ــال ،وب ــروي دار الس ــال  ،وبلجيك ــا ،وبلغ ــاراي ،وبلي ــز،
وبــنغالدي  ،وبنمــا ،وبــنن ،وبــواتن ،وبوتسـواان ،وبوركينــا فاســو ،وبورونــدي ،والبوســن واهلرســك،
وبولنــدا ،وبوليفيــا (دول ـ  -املتعــددة القوميــا ) ،وبــريو ،وبــيالرو  ،واتيلنــد ،وتركيــا ،وترينيــداد
وتوابغ ــو ،وتش ــاد ،وتش ــيكيا ،وتوغ ــو ،وت ــونس ،وتيم ــور  -ليش ــيت ،وجامايك ــا ،واجلب ــل األس ــود،
واجلزائر ،وجزر الب اما ،وجزر سليمان ،وجزر القمر ،ومج وري أفريقيا الوسـطى ،ومج وريـ تنزانيـا
املتحـدة ،واجلم وريـ الدومينيكيـ  ،واجلم وريـ العربيـ السـوري  ،ومج وريـ كـوراي ،ومج وريـ كــوراي
الشعبي الدميقراطي  ،ومج وري الكونغو الدميقراطيـ  ،ومج وريـ الو الدميقراطيـ الشـعبي  ،ومج وريـ
مقدونيا اليوغوسالفي سـابقا ،ومج وريـ مولـدوفا ،وجنـوب أفريقيـا ،وجنـوب السـودان ،وجورجيـا،
وجيب ــوي ،وال ــدامنر  ،وروان ــدا ،وروماني ــا ،وزامبي ــا ،وزمب ــابوي ،وس ــاموا ،وس ــان م ــارينو ،وس ــان
فنســن وجــزر غرينــادين ،وســان كيــتس ونــيفس ،وســان لوســيا ،وســري النكــا ،والســلفادور،
وسـ ــلوفاكيا ،وسـ ــلوفينيا ،وسـ ــنغافورة ،والسـ ــنغال ،وس ـ ـوازيلند ،والسـ ــودان ،وسـ ــورينا  ،والسـ ــويد،
وسويسـرا ،وسـرياليون ،وشـيل  ،وصـربيا ،والصـومال ،والصـني ،وطاجيكسـتان ،والعـراق ،وعمـان،
وغ ــابون ،وغامبي ــا ،وغ ــاان ،وغواتيم ــاال ،وغي ــاان ،وغيني ــا ،وغيني ــا  -بيس ــاو ،وف ــانواتو ،وفرنس ــا،
والفلب ــني ،وفن ــزويال (مج وريـ ـ  -البوليفاريـ ـ ) ،وفنلن ــدا ،وفيجـ ـ  ،وفييـ ـ ان  ،وق ــر  ،وقط ــر،
وقريغيزستان ،وكابو فريدي ،وكازاخستان ،والكامريون ،وكرواتيا ،وكمبوداي ،وكندا ،وكواب ،وكـو
ديف ـوار ،وكوس ــتاريكا ،وكولومبي ــا ،والكونغ ــو ،والكوي ـ  ،وكيني ــا ،والتفي ــا ،ولبن ــان ،ولكس ــمر ،
وليراي ،وليبيا ،وليتوانيا ،وليختنشـتاين ،وليسـوتو ،ومالطـ  ،ومـاي ،ومـاليزاي ،ومدغشـقر ،ومصـر،
واملغرب ،واملكسيك ،ومالوي ،وملدي  ،واململك العربي السـعودي  ،واململكـ املتحـدة لريطانيـا
العظمــى وأيرلنــدا الشــمالي  ،ومنغوليــا ،وموريتانيــا ،وموريشــيو  ،وموزامبيــق ،وموانكــو ،وميامنــار،
وانميبيا ،وانورو ،والنرويج ،والنمسا ،ونيبال ،والنيجر ،ونيجرياي ،ونيكاراغوا ،ونيوزيلندا ،وهاييت،
واهلند ،وهندورا  ،وهنغاراي ،وهولندا ،والوالاي املتحدة األمريكي  ،والياابن ،واليمن ،واليوانن.

املعارضون:
ال أحد.
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املمتنعون:
ال أحد.
 - ٤٣وقبــل التصــوي  ،أدىل ممــثال االحتــاد الروسـ واجلم وريـ العربيـ الســوري ببيــان؛ وبعــد التصــوي ،
أدىل ببي ــاان ممثل ــو ال ــوالاي املتح ــدة ،وس ــنغافورة ،والس ــودان ،وإسـ ـرائيل ،واالحت ــاد الروسـ ـ  ،والرازي ــل،
واملغرب ،واملكسيك ،وأوروغواي ،واألرجنتني ،واإلمارا العربي املتحدة ،وبريو ،وكوستاريكا ،وغواتيماال،
وبنما ،وشيل وكولومبيا ،وكالك املراقب عن الكرس الرسوي.
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اثلثا  -توصيات اللجنة الثالثة
 - ٤٤توص اللجن الثالث اجلمعي العام ابعتماد مشروع القرارين التاليني:

مشروع القرار األول
الطفلة

إن اجلمعية العامة،

إذ تعي ددد كي ددد قراره ـ ــا  ١٣8/21امل ــؤر  ١2ك ــانون األول/ديس ــمر  71١1ومجيـ ـ القـ ـرارا
ذا الص ــل املتخ ــاة بش ــنن الطفلـ ـ  ،وإذ تش ــري إىل قراره ــا  ١21/66امل ــؤر  ١9ك ــانون األول/ديس ــمر
 71١١واملتعل ــق ابلي ــو ال ــدوي للطفلـ ـ  ،وإىل االس ــتنتاجا املتف ــق علي ــا للجنـ ـ وضـ ـ املـ ـرأة ،وال س ــيما
االستنتاجا املتعلق ابلطفل ،
وإذ تشري إىل مجي صكو حقوق اإلنسان والصكو األخرى املتعلق حبقـوق الطفـل ،وخباص ـ
الطفل  ،مبا في ا اتفاقي ـ حقوق الطفل( ،)١واتفاقي القضا على مجي أشكال التمييز ضد املرأة( ،)7واتفاقي
حقــوق األشــخا ذوي اإلعاقـ ( )٣وبروتوكوالهتــا االختياريـ ( ،)٤واتفاقيـ الرضــا ابلــزواج واحلــد األد لســن
الزواج وتسجيل عقود الزواج(،)1
وإذ تعيددد كيددد قرارهــا  ١/21املــؤر  71أيلول/ســبتمر  71١1املعنــون ”حتويــل عاملنــا :خطـ
التنمي ـ املس ــتدام لع ــا  ،“71٣1وخط ـ عم ــل أدي ــس أاباب الص ــادرة ع ــن امل ــؤمر ال ــدوي الثال ـ لتموي ــل
التنمي ( ،)6وأيضا أتكيد األهداف اإلمنائي األخرى املتفق علي ا دوليا ،وااللتزاما املتعلق ابلطفل ،
وإذ تالحظ اعتماد القانون النموذج للجماعـ اإلمنائيـ للجنـوب األفريقـ بشـنن القضـا علـى
زواج األطفال ومحاي األطفال املتزوجني فعال،
وإذ تعي ددد كي ددد مجيـ ـ الواثئ ــق اخلتامي ـ الص ــادرة يف ه ــاا الص ــدد ع ــن م ــؤمرا القمـ ـ وامل ــؤمرا
الرئيسي اليت عقدهتا األمم املتحدة وهلا صل ابلطفل  ،مبا في ا الوثيق اخلتامي لدورة اجلمعي العام االستثنائي
()9
الســابع والعش ـرين املعني ـ ابلطفــل املعنون ـ ”عــاص صــاط لألطفــال“( ،)2وإعــالن( )8ومن ــاج عمــل بيجــني ،
والوثيقـ اخلتاميـ لــدورة اجلمعيـ العامـ االســتثنائي الثالثـ والعشـرين املعنونـ ”املـرأة عــا  :7111املســاواة بـني

__________
(.United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531 )١
( )7املرج نفسه ،اجمللد  ،١7٤9الرقم .71٣28
( )٣املرج نفسه ،اجمللد  ،71١1الرقم .٤٤9١1
( )٤املرجـ ـ ـ ـ نفس ـ ـ ـه ،اجمللـ ـ ــدان  7١2١و  ،7١2٣ال ـ ـ ـرقم  721٣١والق ـ ـ ـرار  ،١٣8/66املرف ـ ــق؛ و United Nations, Treaty Series,
vol. 2131, No. 20378؛ واملرج نفسه ،اجمللد  ،71١8الرقم .٤٤9١1
( )1املرج نفسه ،اجمللد  ،17١الرقم .2171
( )6القرار  ،٣١٣/69املرفق.
( )2القرار دإ ،7/72-املرفق.
( )8تقريـر املـؤمر العـامل الرابـ املعـأ ابملـرأة ،بيجــني ١1-٤ ،أيلول/سـبتمر ( ١991منشـورا األمـم املتحـدة ،رقـم املبيـ ،)A.96.IV.13
الفصل األول ،القرار  ،١املرفق األول.
( )9املرج نفسه ،املرفق الثاي.
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اجلنس ـ ــني والتنميـ ـ ـ والس ـ ــال يف الق ـ ــرن احل ـ ــادي والعشـ ـ ـرين“( ،)١1وبـ ـ ـرانمج عم ـ ــل امل ـ ــؤمر ال ـ ــدوي للس ـ ــكان
والتنمي ( ،)١١وبرانمج عمل مؤمر القم العامل للتنمي االجتماعي ( ،)١7وإعالن االلتزا املتعلق بفـريو نقـ
املناع ـ البش ـري /متالزم نق ـ املناع ـ املكتس ــب (اإليــدز) ال ــاي اعتم ــد يف دورة اجلمعي ـ العام ـ االس ــتثنائي
السادس ـ والعش ـرين املعني ـ بفــريو نق ـ املناع ـ البش ـري /متالزم نق ـ املناع ـ املكتســب (اإليــدز) وعنوانــه
”أزم ـ عاملي ـ  -حتــر عــامل “( ،)١٣واإلعــالانن السياســيان املتعلقــان بفــريو نق ـ املناع ـ البش ـري /متالزم
نقـ املناعـ املكتســب (اإليـدز) اللــاان اعتمــدهتما اجلمعيـ العامـ يف اجتماعي ــا الرفيعـ املســتوى املعقــودين
يف األع ـ ـوا  )١٤(7116و  )١1(71١١و  ،)١6( 71١6وإذ تؤكـ ــد جمـ ــددا أن تنفيـ ــاها الكامـ ــل والفعـ ــال أمـ ــر
أساس لتحقيق األهداف اإلمنائي املتفق علي ا دوليا ،مبا في ا أهداف التنمي املستدام ،
وإذ تقر أبن الفقر املزمن ال يزال يشكل إحدى أكـر العقبـا الـيت حتـول دون تلبيـ احتياجـا
األطفال ،ومن بين م الطفال  ،وتعزيـز حقـوق م ومحايت ـا ،وأبن الفتيـا الالئـ يعشـن يف فقـر هـن أكثـر
عرض ـ للــزواج يف مرحل ـ الطفول ـ أو للعمــل مــن أجــل في ـ املشــاق الــيت تعاني ــا األســرة  -األمــر الــاي
ي تب عليه يف كثري من األحيان توقف ن عن الدراس ومعاانهتن من عواقـب ضـارة أخـرى ،ممـا حيـد بدرجـ
أكر من الفر املتاح هلن ويزيد من صعوب خروج ن من بـراثن الفقـر ،وإذ تق ّـر أيضـا أب ّن القضـا علـى
يظل يف صدارة أولواي اجملتم الدوي،
الفقر جيب أن ّ

وإذ تقددر أيضددا أبنــه يتعــني ا ــاذ إج ـرا ا وطني ـ ودولي ـ عاجل ـ مــن أجــل القضــا علــى الفقــر،
مبــا يف ذلــك الفقــر املــدق  ،وإذ تالحــمل اآلاثر امل تبـ عــن األزمــا املاليـ واالقتصــادي العامليـ وعــن تقلــب
أسعار الطاق واألغاي واستمرار انعدا األمن الغاائ نتيج لعدة عوامل تطال مباشرة األسر املعيشي ،
وإذ تق ددر كد د ل أبن احلمايـ ـ االجتماعيـ ـ والتعل ــيم والرعايـ ـ الص ــحي الكافيـ ـ والتغايـ ـ وف ــر
احلصــول بصــورة كامل ـ علــى امليــاه النظيف ـ  ،مبــا يف ذلــك ميــاه الشــرب املنمون ـ  ،وعلــى خــدما الصــرف
الصــح والنظاف ـ الصــحي  ،وتنمي ـ امل ــارا ومكافح ـ التمييــز والعن ـ ضــد الفتيــا مجيع ــا مــن األمــور
الضــروري لتمكــني الطفل ـ  ،وإذ تشــري إىل أمي ـ تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاي يف منظوم ـ األمــم املتحــدة
أبكمل ا يف ما يتعلق ابلطفل ،
وإذ تشددد علــى أ ّن النســا والفتيــا قــد يعــانني بشــكل غــري متناســب مــن اآلاثر الضــارة لتغــري
ـريهن ،وعلــى ّأهنــن ي ـواج ن ابلفعــل زايدة يف هــاه
املنــا  ،الــيت يت ـواج ن حياهلــا ضــعفا أكــر ممــا يواج ــه غـ ّ
اآلاثر الــيت تشــمل اجلفــاف املســتمر والظ ـواهر اجلوي ـ البالغ ـ الشــدة ،وتــدهور األراض ـ  ،وارتفــاع مســتوى
__________
( )١1القرار دإ ،7/7٣-املرفق والقرار دإ ،٣/7٣-املرفق.
( )١١تقرير املؤمر الدوي للسكان والتنمي  ،القاهرة ١٣-1 ،أيلول/سـبتمر ( ١99٤منشـورا األمـم املتحـدة ،رقـم املبيـ ،)A.95.XIII.18
الفصل األول ،القرار  ،١املرفق.
( )١7تقريـ ــر مـ ــؤمر القم ـ ـ العـ ــامل للتنمي ـ ـ االجتماعي ـ ـ  ،كوبن ـ ــاغن ١7-6 ،آذار/مـ ــار ( ١991منشـ ــورا األمـ ــم املتحـ ــدة،
رقم املبي  ،)A.96.IV.8الفصل األول ،القرار  ،١املرفق الثاي.
( )١٣القرار دإ ،7/76-املرفق.
( )١٤القرار  ،767/61املرفق.
( )١1لقرار  ،722/61املرفق.
( )١6القرار  ،766/21املرفق.
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وحتمــض احمليطــا  ،ممــا يزيــد مــن املخــاطر الــيت هت ـ ّدد الصــح واألمــن
ســطح البحــر ،والتحــا الســاحل
ّ
الغاائ واجل ود املباول للقضا على الفقر ولتحقيق التنمي املستدام  ،وإذ تشري يف هاا الصدد إىل تنفيا
اتفاق ابريس املعتمد يف إطار اتفاقي األمم املتحدة املتعلق بتغري املنا (،)١2
وإذ يسدداور ا ابلددق القلد إزا اســتمرار حالـ الشـ ّدة الــيت تواجــه الفتيــا يف األســر املعيشــي الــيت
يعوهلــا أطفــال ،وإزا الفقــر والنزاعــا املســلح واألخطــار املتصــل ابملنــا وغريهــا مــن األخطــار والك ـوار
الطبيعي وتفش األمـرا ،،مبـا يف ذلـك أثـر واب فـريو نقـ املناعـ البشـري واإليـدز ،وحـاال الطـوار
اإلنساني األخرى ،اليت تزيد من ظ ور األسر اليت يعوهلا أطفال ،وجتر ابألطفال ،والسيما الفتيا  ،علـى
حتمل مسؤوليا الكبار ،مبا يف ذلك م ا املعيل الرئيسـ لألسـرة ورعايـ األشـقا األصـغر سـنععا ،وجتعل ـم
ّ
معرضني بشكل خـا إىل الفقـر والعنـ  ،البـدي منـه واجلنسـ  ،وإىل التمييـز ،ممـا حيـد بشـكل خطـري مـن
ّ
منائ م وينت ك و/أو يعيق متع م التا حبقوق اإلنسان الواجب هلم،
وإذ يساور ا ابلق القل أيضا إزا االفتقار املستمر إىل املعلوما واإلحصا ا احلديث  ،واملصـنّف
حبســب نــوع اجلــنس ،عــن حالـ األطفــال يف األســر املعيشــي الــيت يعوهلــا أطفــال ،الــيت تلــز إلانرة الســبيل أمــا
الدول األعضا ومنظوم األمم املتحدة يف صو مبادراهتا املناسب على صعيد السياس العام ،
وإذ تقر أبن النسا والفتيا أكثر عرض لإلصاب بفريو نق املناعـ البشـري وأهنـن يـتحملن
عب ــا أكثــر مــن غــريهن نتيجـ آاثر واب فــريو نقـ املناعـ البشـري واإليــدز ،مبــا يف ذلــك أعمــال الرعايـ
واألعمـال املنزليـ دون مقابـل فيمــا يتعلـق برعايـ ودعـم األشــخا املصـابني بفــريو نقـ املناعـ البشـري
واإليدز واملتضررين من ما ،وأن ذلك يؤثر سلبا على الفتيا حي حيرم ن من طفولت ن ويقلِّّل من فر
حص ـوهلن علــى التعلــيم ،ممــا يضــطرهن يف كثــري مــن األحيــان إىل إعال ـ األســر املعيشــي ويزيــد مــن احتمــال
تعرض ن ألسوأ أشكال عمل األطفال ولالستغالل اجلنس ،
وإذ تالحظ مع القل أن املاليني من الفتيا منخرطا يف عمال األطفال ويف أسوأ أشكاهلا،
ومــن بيــن ن أول ــك الل ـواي يقعــن ضــحااي لالجتــار ابلبشــر ويتضــررن مــن الن ـزاع املســلح وحــاال الط ـوار
اإلنســاني  ،وأن األطفــال عــدمي اجلنســي أو مــن غــري املســجلني بعــد الــوالدة عرض ـ لالجتــار ابألشــخا
وعمال ـ األطفــال ،وأن الكثــري مــن الفتيــا ي ـواج ن عب ــا مزدوجــا إذ يتعــني علــي ن اجلم ـ بــني األنشــط
عن حبق ـن
االقتصادي والقيا ابلرعاي وابألعمال املنزلي دون مقابـل ،ممـا حيـرم ن مـن طفـولت ن ويعطّـل مـتّ ّ
يف التعليم وبفر احلصول على العمل الالئق يف املسـتقبل ،وإذ تالحـمل يف هـاا الصـدد ضـرورة االعـ اف
بعب الفتيا غري املتناسب من أعمال الرعاي واألعمـال املنزليـ غـري املدفوعـ األجـر ،وبضـرورة التقلـي
من هاا العب وإعادة توزيعه،
وإذ تق ددر أبن الطفل ـ غالبــا مــا تكــون أكثــر عرض ـ ملواج ـ التمييــز والعن ـ والســخرة مبختل ـ
أش ــكاهلا ،األم ــر ال ــاي ق ــد يفضـ ـ إىل أم ــور م ــن بين ــا إعاقـ ـ اجل ــود املباولـ ـ لتحقي ــق أه ــداف التنميـ ـ
املســتدام  ،ال ســيما تلــك األهــداف ذا الصــل ابملســاواة بــني اجلنســني ومكــني الفتيــا  ،وإذ تؤكــد مــن
جديد ضرورة حتقيق املساواة بني اجلنسني لكفال بنا عاص تنعم فيه الفتيـا ابلعدالـ واإلنصـاف ،بوسـائل
من ا التشار م الرجال والفتيان ،ابعتبار ذلك اس اتيجي م م للن و ،حبقوق الطفل ،
__________
( )١2انظر  ،FCCC/CP/2015/10/Add.1املقرر  /١أ ،7١-املرفق.
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وإذ تقر أيضا أبن مكني الفتيا واالستثمار في ن ،وما أمـران ابلغـا األميـ للنمـو االقتصـادي،
وحتقيق أهـداف التنميـ املسـتدام كافـ  ،مبـا يف ذلـك القضـا علـى الفقـر والفقـر املـدق  ،ومشـارك الفتيـا
علــى ــو جمــد يف ا ــاذ القـرارا الــيت مسـ ن ،أمــور أساســي لكســر حلقـ التمييــز والعنـ ولتعزيــز ومحايـ
مـتع ن حبقــوق اإلنســان علــى ــو كامــل وفعـال ،وإذ تقــر كــالك أبن مكــني الفتيــا يســتدع مشــاركت ن
بنشـا يف عمليـا ا ـاذ القـرار ،وبوصـف ن عناصـر تغيــري يف حيـاهتن وجمتمعـاهتن احملليـ  ،مبـا يف ذلـك مــن
خالل منظمـا الفتيـا مـ الـدعم واملشـارك الفعـالني مـن جانـب آابئ ـن وأوصـيائ ن القـانونيني وأسـرهن
ومق ِّّدم الرعاي  ،الفتيان من م والرجال ،واجملتم احملل عموما،

وإذ يساور ا ابلق القل من مجي أشكال العن ضد األطفال ،مبا في ا تلك اليت مس الفتيا
أكثر من الفتيان ،مثل استغالل األطفال يف البغا  ،ويف املواد اإلابحي وسائر مواد االعتـدا اجلنسـ علـى
األطفـال ،واالغتصــاب واإليـاا اجلنسـ والعنـ العـائل واالجتــار ابلبشــر واسـتغالل تكنولوجيــا املعلومــا
واالتصــاال ووســائل التواصــل االجتمــاع الرتكــاب أعمــال عن ـ ضــد النســا والفتيــا  ،وكــالك مــن
إفال املسؤولني عن ـا مـن العقـاب وعـد باسـبت م علـى ذلـك ،وأن مـا يسـلم بـه ويبلـو عنـه مـن حـواد
العنـ ضــد امل ـرأة والفتــاة أقــل ممــا جيــري يف الواق ـ  ،خصوصــا علــى مســتوى اجملتمعــا احمللي ـ  ،ممــا يعكــس
وجود أمنا مييز ِّّ
تعزز تدي وض الفتيا يف اجملتم ،
وإذ يساور ا ابلق القل أيضا من التمييز ضد الطفل وانت ـا حقوق ـا ،ويشـمل ذلـك الفتيـا
ذوا اإلعاق وما لدي ّن من احتياجا خاص  ،األمر الاي غالبا ما يؤدي إىل احلد من إمكاني حصول
الفتيا على التثقي وعلى التعلـيم اجليـد والتغايـ  ،مبـا يف ذلـك املخصصـا الغاائيـ  ،وخـدما الرعايـ
الصحي البدني والعقلي  ،وإىل متع ن بقدر أقل مما يتمت به الفتيان من احلقوق والفر واملزااي يف مرحليت
الطفول ـ واملراهق ـ وأتثــرهن أكثــر مــن الفتيــان مبــا ي تــب مــن عواقــب علــى العالقــا اجلنســي دون وقاي ـ
والسابق ألواهنا وتعرض ن يف أحيان كثرية ألشكال خمتلف من االستغالل والعن الثقـافيني واالجتمـاعيني
واجلنسيني واالقتصاديني وإسا ة املعامل واالغتصـاب وسـفاح احملـار واجلـرائم املتصـل ابلشـرف واملمارسـا
الضــارة ،مثــل قتــل املولــودا وزواج األطفــال والــزواج املبكــر والــزواج ابإلك ـراه واختيــار جــنس اجلنــني قبــل
الوالدة وتشويه األعضا التناسلي لإلان ،
وإذ يسدداور ا ابلددق القل د ك د ل ألن مــا يبلــو عنــه مــن زواج األطفــال والــزواج املبكــر والــزواج
ابإلكـراه ،رغــم أهنــا ممارســا واســع االنتشــار ،مــا زال أقــل ممــا حيــد يف الواق ـ  ،وإذ تقــر أبن هــاا األمــر
يتطلب مزيدا من االهتما وأبن الزواج املبكـر والـزواج ابإلكـراه يزيـدان مـن خطـر تعـر ،الفتيـا لإلصـاب
بفــريو نق ـ املناع ـ البش ـري واألم ـرا ،الــيت تنتقــل عــن طريــق االتصــال اجلنس ـ ويــؤدي يف الغالــب إىل
عالقا جنسي قبل أواهنا وإىل احلمل واإلجناب يف سن مبكرة ويزيد خطر اإلصاب بناسور الوالدة وارتفاع
معدال الوفاة واالعتالل بسبب احلمل والوالدة ،كمـا ت تـب عليـه مضـاعفا أثنـا احلمـل والـوالدة كثـريا
مــا تــؤدي إىل اإلصــاب وعاق ـ ومــو األجن ـ ووفــاة األم ــا بســبب تلــك املضــاعفا  ،خاص ـ يف حال ـ
الشااب والفتيا  ،وهو ما يتطلب توفري خدما الرعايـ الصـحي لألم ـا قبـل الـوالدة وبعـدها ،مبـا يف
ذلك خدما القابال املـاهرا ورعايـ التوليـد يف احلـاال الطارئـ  ،وإذ تالحـمل مـ القلـق أن هـاا حيـد
مــن فــر إكمــال الفتيــا لتعلــيم ن أو توســي مــدارك ن أو املشــارك يف جمتمعــاهتن أو اكتســاب م ــارا
ـحت ن ورفــاه ّن البــدي والعقل ـ ،
تــؤهل ن للعمــل ،ويــرجح أن يكــون لــه أتثــري ســلي طويــل األمــد علــى صـ ّ
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وعلـى فــر حصـوهلن علــى العمــل ،وعلــى نوعيـ حيــاهتن ونوعيـ حيــاة أطفــاهلن ،ويشــكل انت اكــا حلقــوق
اإلنسان الواجب هلن و/أو يعيق متّع ن التا هباه احلقوق،

وإذ يساور ا ابلق القل أل ّن الشااب والفتيا يتنثرن على ـو خـا بشـح امليـاه ،وامليـاه غـري
املنمون  ،وعـد كفايـ املرافـق الصـحي  ،وتـدي مسـتواي النظافـ الصـحي  ،وإذ يسـاورها القلـق كـالك ألن
الفتيــا  ،وخاص ـ فتيــا املنــاطق الريفي ـ  ،كث ـريا مــا يســتبعدن مــن االنتظــا الكامــل واملســتمر يف املــدار
بســبب مــا يتحملن ــه مــن ع ــب جلــب املي ــاه إىل املنــزل ،واالفتق ــار إىل مرافــق املي ــاه والصــرف الص ــح يف
املدار  ،وعد كفاي فر احلصول على منتجا النظاف األنثوي الفعال ،
وإذ تش ددد عل ــى أن زايدة الف ــر املتاحـ ـ عل ــى ق ــد املس ــاواة للش ــباب ،وخباص ـ ـ املراهق ــا ،
للحصــول علــى التعلــيم اجليــد ،مبــا يف ذلــك يف جمــاي الصــح اجلنســي واإلجنابي ـ  ،وإمكاني ـ االســتفادة مــن
الرعاي الصحي ووسائل النظاف الشخصي والصرف الصح أمـور تقلِّّـل إىل حـد كبـري مـن قابليـ تعرضـ م
لألمرا ،واإلصـااب الـيت ميكـن الوقايـ من ـا ،وال سـيما اإلصـاب بفـريو نقـ املناعـ البشـري واألمـرا،
األخرى اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنس ،

وإذ تسلم أبن الفتيا  ،رغم املكاسب اليت حتقق يف فر احلصول على التعليم ،ما زلن أكثر
عرض من البنني للبقا مستبعدا من التعليم ،وإذ تسلّم أيضا أب ّن من احلواجز اجلنساني الـيت حتـول دون
مت ـ الفتيــا علــى قــد املســاواة حبق ــن يف التعلــيم ه ـ زواج ــن وهــن طفــال  ،واحلمــل املبكــر ،والعن ـ
اجلنس ــاي ،واألعب ــا غ ــري املتناس ــب م ــن أعم ــال الرعاي ـ واألعم ــال املنزلي ـ دون مقاب ــل ،والقوال ــب النمطيـ ـ
اجلنســاني واملعــايري االجتماعيـ الســلبي الــيت تــؤدي ابألســر واجملتمعــا احملليـ إىل اعتبــار تعلــيم البنــا أقــل
قيم من تعليم البنني،
وإذ يس دداور ا ابل ددق القلد د ألن العن ـ املدرس ـ ض ــد الفتي ــا  ،مب ــا يف ذل ــك العن ـ والتح ــر
اجلنسيني يف الطريق من/إىل املدرس ويف املدرسـ  ،مـن قبيـل العنـ الـاي يرتكبـه املدرسـون ،مـا زال يعرقـل
تعليم الفتيا  ،واالنتقال إىل التعليم الثانوي وإمامه يف كثري من احلاال  ،وألن هاه املخاطر قد تؤثر على
قرارا أوليا األمور بشنن السماح للفتيا اباللتحاق ابملدار ،
وإذ تالح ددظ أن الوجب ــا املدرس ــي وحصـ ـ اإلعاشـ ـ املنزليـ ـ جت ــاب األطف ــال وتس ــتبقي م يف
املدار  ،وإذ تسلم أبن التغاي املدرسي حـافز لتعزيـز االلتحـاق ابملـدار واحلـد مـن التغيـب عـن الدراسـ ،
وال سيما ابلنسب للفتيا ،
وإذ تؤكد ددد ض ــرورة أن يواص ــل اجملتم ـ ـ ال ــدوي وهي ــا األم ــم املتح ــدة ذا الص ــل والوك ــاال
املتخصصـ واجملتمـ املــدي واملؤسســا املاليـ الدوليـ تقــد الــدعم الفعلـ مــن خــالل صــي مزيــد مــن
املوارد املالي واملساعدة التقني  ،ووض برامج شامل وبددة اهلدف تلي احتياجا وأولواي الطفل ،
-١

حتيط علما بتقرير األمني العا ()١8؛

 - 7تؤكددد ضــرورة اإلعمــال التــا والعاجــل حلقــوق األطفــال ،مبــن فــي م الطفلـ  ،علــى النحــو
املنصو عليه يف الصكو املتعلق حبقوق اإلنسان ،وحت الدول على أن تنظر ،على سبيل األولوي  ،يف
__________
(.A/72/218 )١8
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توقيـ اتفاقي ـ حقــوق الطفــل( )١واتفاقي ـ القضــا علــى مجيـ أشــكال التمييــز ضــد امل ـرأة( )7واتفاقي ـ حقــوق
األشخا ذوي اإلعاق ( )٣وبرتوكوالهتا االختياري ( )٤والتصديق علي ا أو االنضما إلي ا؛
 - ٣حتث مجي الدول الـيت ص تصـدق علـى اتفاقيـ منظمـ العمـل الدوليـ املتعلقـ ابحلـد األد
لسن االستخدا لعا ( ١92٣االتفاقي رقم  )١9()١٣8واتفاقي منظم العمل الدولي املتعلق أبسـوأ أشـكال
عمل األطفال لعا ( ١999االتفاقي رقم  )71()١87أو ص تنضم إلي ما بعد على النظر يف القيا بالك؛
ِّ
تشج املساواة بني اجلنسني ومكني كل النسا والفتيا
 - ٤حتث الدول على وض برامج ّ
وا لتكــافؤ يف احلصــول علــى اخلــدما االجتماعي ـ األساســي  ،مــن قبيــل التعلــيم والتغاي ـ وامليــاه وخــدما
الص ــرف الص ــح وتس ــجيل املوالي ــد والرعايـ ـ الص ــحي  ،واللقاح ــا والوقايـ ـ م ــن األمـ ـرا ،ال ــيت تش ــكل
األسباب الرئيسي للوفاة ،مبا في ا األمرا ،غري املعدي  ،أو استعرا ،الرامج املوجودة ذا الصل بـالك،
وتعميم مراعاة املنظور اجلنساي يف مجي السياسا والرامج اإلمنائي  ،مبا في ا السياسا والـرامج املتعلقـ
على وجه التحديد ابلطفل ؛
 - 1حتث أيضدا الـدول علـى حتسـني حالـ صـغار الفتيـا اللـواي يعشـن يف فقـر ،مبـن فـي ن
الالئ ـ يعشــن فقــر مــدق  ،برومــا م ـن القــدر الكــايف مــن الغــاا والتغاي ـ  ،ومــن امليــاه ومرافــق الصــرف
الصــح  ،وال تتــوفر هلــن خــدما الرعاي ـ الصــحي البدني ـ والعقلي ـ األساســي واملــنوى والتعلــيم واملشــارك
واحلماي  ،إال ما ندر ،أو ال تتوفر هلن إطالقا؛
 - 6تسددلم أبن ضــمان املســاواة يف احلصــول علــى التعلــيم القائمـ علــى الشــمول واإلنصــاف
واجلودة تتطلب حتوال يف النظم التعليمي  ،وتعميم مراعـاة املنظـور اجلنسـاي يف الـرامج التعليميـ  ،وتطـوير
اهلياكل األساسي  ،وتدريب املعلمني ،وتدعو يف هاا الصدد الدول إىل االستثمار يف التعلـيم اجليـد ،مبـا يف
ذلــك عــن طريــق تــوفري التمــويال الكافي ـ مــن أجــل ضــمان مت ـ مجي ـ الفتيــا  ،مبــن فــي ن امل مشــا
هش  ،حبق ن يف التعليم؛
أو املعرضا ألوضاع ّ
 - 2تالحد ددظ دور األم ــم املتح ــدة يف دع ــم احلكوم ــا الوطني ـ ـ عل ــى تنفي ــا خط ـ ـ التنمي ـ ـ
املستدام لعا  )7١(71٣1وعلى إعمال حق الفتيا يف التعليم؛
 - 8هتي د ابلــدول االع ـ اف ابحلــق يف التعلــيم علــى أســا تكــافؤ الفــر وعــد التمييــز،
جبعل التعليم األساس إلزاميا ومتاحا ابجملان جلمي األطفال ،مبن في م املقيمون يف املناطق الريفي  ،وكفالـ
أن تتاح جلمي األطفال إمكاني متساوي للحصول على تعليم جيد ،وجعل التعليم الثانوي وفـوق الثـانوي
متاحا ويف متناول اجلمي  ،وخباص عن طريق إاتحـ التعلـيم الثـانوي اجملـاي تـدرجييا ،مـ مراعـاة أن التـدابري
اخلاص ـ لكفال ـ تكــافؤ فــر احلصــول علــى التعلــيم ،مبــا في ــا إج ـرا ا التمييــز اإلجيــايب ،وضــمان ســبل
الوصول إىل املدار  ،بطرق من ا زايدة احلوافز املالي لألسر ،وحتسني سـالم الفتيـا وهـن يف الطريـق إىل
املــدار ومن ــا ،وضــمان س ـ ول الوصــول إىل مجي ـ املــدار وتــوفر الســالم واألمــن داخل ــا وخلوهــا مــن
العن  ،وتوفري مرافق صحي كافي ومنفصل للنظاف الصحي للفتيا  ،ه تـدابري تسـ م يف حتقيـق تكـافؤ
__________
(.United Nations, Treaty Series, vol. 1015, No. 14862 )١9
( )71املرج نفسه ،اجمللد  ،7١٣٣الرقم .٣27٤1
( )7١القرار .١/21
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الفر ومكافح االستبعاد وضمان املواظب على الدراس  ،وال سيما ابلنسب للفتيا واألطفال من األسر
املنخفض الدخل واألطفال الاي يصبحون أرابب أسر معيشي ؛
 - 9هتي جبمي الدول أن توي اهتماما أكر لتمكني الطفل من التعليم اجليد ،مبا يف ذلك
توفري التعليم للفتيا اللواي ص حيصلن على تعليم نظام لتمكين ن من تدار ما فـاهتن وتعلـيم ن القـرا ة
والكتاب  ،واملبـادرا اخلاصـ إلبقـا الفتيـا يف املـدار حـة مرحلـ التعلـيم مـا بعـد األساسـ  ،مبـن فـي ن
الفتيا املتزوجا ابلفعل أو احلوامل ،وتعزيز فر اكتسـاب الشـااب للم ـارا وتـدريب ن علـى مباشـرة
األعمال احلرة والتصدي للقوالب النمطي اجلنساني من أجل كفال توفر عمال كامل ومنتج وعمل الئق
للشااب اللواي يدخلن سوق العمل ،واملساواة يف األجر عن العمل املتساوي أو العمل املتساوي القيم ؛
 - ١1تشددجع الــدول علــى أن تعتمــد وتن ّفــا ،عنــد االقتضــا  ،سياســا وبـرامج ترمـ إىل تعزيــز
تعل ــيم الفتي ــا يف جم ــاال العل ــو والتكنولوجي ــا واهلندسـ ـ والرايض ــيا  ،مب ــا يف ذل ــك تكنولوجي ــا املعلوم ــا
واالتصاال  ،طوال مراحل الدراس  ،بوسائل من بين ا توسي نطاق فر التعليم والتـدريب ،بـد ا مـن إتقـان
امل ــارا الرقميـ األساســي وصــوال إىل امل ــارا التقنيـ املتقدمـ  ،إدراكــا من ــا أ ّن الفتيــا اللـواي ينمــني هــاه
امل ارا قد يالقني قدرا أكر من النجاح األكادمي وحيصـلن وظـائ أعلـى أجـرا يف املسـتقبل ،وأ ّن للفتيـا
والنسا يف هاه اجملاال أيضا دورا على نفس القدر من األمي اليت يكتسي ا دور الرجال والفتيان؛
 - ١١هتي د ابلــدول أن تقــو  ،بــدعم مــن املنظمــا الدولي ـ واجملتم ـ املــدي واملنظمــا غــري
احلكومي ـ  ،وعنــد االقتضــا  ،بوض ـ سياســا وب ـرامج تعطــى في ــا األولوي ـ ل ـرامج التعلــيم النظــام وغــري
النظ ــام وغ ــري الر ـ  ،مب ــا يف ذل ــك التعل ــيم ال ــاي يك ــون دقيق ــا علمي ــا ومناس ــبا عم ـراي وش ــامال ومراعي ــا
للسياقا الثقافي  ،ويُ ّزود املراهقا واملراهقني والشااب والشباب ،يف داخل املدرس وخارج ا ،ومبا يتّفق
م قدراهتم اآلخاة يف النمو ،وبتوجيه وإرشاد مالئمـني مـن الوالـدين واألوصـيا القـانونيني ،مبعلومـا عـن
الصح اجلنسي واإلجنابي  ،والوقاي من فريو نق املناع البشري  ،واملساواة بني اجلنسني ،ومكني املرأة،
وحقــوق اإلنســان ،والنمــا اجلســدي والنفس ـ وســن البلــو ومتان ـ العالقــا بــني النســا والرجــال ،حــة
يتم ّكنوا من االعتداد ابلاا  ،وا اذ القرارا املستنرية ،واكتسـاب م ـارا االتصـال واحلـد مـن املخـاطر،
وتطوير العالقـا احمل مـ  ،يف شـراك اتمـ مـ الشـباب ،واآلاب  ،واألوصـيا  ،ومقـدم الرعايـ  ،واملعلمـني،
ومقــدم الرعايـ الصــحي  ،مبــا يتــيح هلــم أمــورا مــن بين ــا محايـ أنفسـ م مــن اإلصــاب بفــريو نقـ املناعـ
البشري ومن املخاطر األخرى؛
 - ١7حت ددث ال ــدول عل ــى أن تق ــر ابالحتياج ــا املختلفـ ـ للفتي ــا والفتي ــان يف م ــرحليت الطفولـ ـ
واملراهق وأن تقو  ،حسب االقتضا  ،ابستثمارا مكيف تنسجم م احتياجـاهتم املتغـرية وتسـتجيب هلـا ،وعلـى
وجــه اخلصــو ضــمان حصــول الفتيــا علــى امليــاه النظيفـ  ،مبــا يف ذلــك ميــاه الشــرب املنمونـ وعلــى خــدما
الصــرف الصــح والنظاف ـ الصــحي وم ـواد النظاف ـ الصــحي األنثوي ـ وكــالك امل ـراحيض اخلاص ـ  ،مبــا في ــا املرافــق
املزودة أبج زة التخل من مواد النظافـ الصـحي األنثويـ  ،يف املؤسسـا التعليميـ وغريهـا مـن األمـاكن العامـ ،
األمر الاي سوف يؤدي إىل حتسني صحت ن وإمكاني حصوهلن على التعليم ويعزز سالمت ن؛
 - ١٣هتيد ابلــدول أن تشــج  ،ابلتعــاون مـ اجملتمـ املــدي واجل ــا الفاعلـ األخــرى ذا
الصــل  ،علــى تــوخ ممارســا تثقيفيـ وصــحي تعـ ّـزز الثقافـ الــيت تعـ ف ابلطمـ علــى أنــه ظــاهرة صــحي
وطبيعي  ،وتضمن عد وصم الفتيا على هاا األسا  ،م التسليم أبن حضور الفتيا إىل املدرسـ قـد
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يتنثّر ابملفاهيم السلبي للطم وبعد توفّر الوسائل الالزمـ للحفـاع علـى النظافـ الشخصـي اآلمنـ  ،مثـل
مرافق املياه والصرف الصح والنظاف الصحي يف املدار اليت تلي احتياجا الفتيا ؛
 - ١٤حتث الدول علـى تعزيـز اجل ـود مـن أجـل التعجيـل ابلقضـا علـى مجيـ أشـكال التمييـز
ضد املرأة والفتاة ،وهتيب جبمي الدول ومنظوم األمم املتحدة واجملتم املدي ا اذ تدابري ملواج العقبا
الـيت مــا زالـ تــؤثر يف حتقيـق األهــداف احملـددة يف من ــاج عمـل بيجــني( ،)9بصـيغت ا الـواردة يف الفقــرة ٣٣
من اإلجرا ا واملبادرا األخرى( ،)77مبا يف ذلك مراجع القوانني املتبقي اليت ميز ضد النسـا والفتيـا
هبــدف تعــديل ا أو إلغائ ــا والقيــا  ،حيثمــا يكــون ذلــك مناســبا ،بتعزيــز اآلليــا الوطني ـ لتنفيــا سياســا
وبرامج شامل لفائدة الطفل  ،والقيا  ،يف بعض احلاال  ،بتعزيز التنسيق بني املؤسسا املسؤول من أجل
إعمال حقوق اإلنسان للفتيا  ،مبا يف ذلك إمكاني اللجو إىل القضا  ،ومكافح إفال مرتكي جرائم
العنـ اجلنسـ علــى الطفــال مـن العقــاب وضــمان تـوافر العقـواب املناســب هلــا ،وتعب ـ كـل مــا يلــز مــن
موارد ودعم من أجل حتقيق تلك األهداف؛
 - ١1حتث أيضا الدول على كفال اح ا اتفاقيا منظمـ العمـل الدوليـ فيمـا يتعلـق بعمـل
الفتيا والفتيان وتنفياها بفعالي  ،وعلى مكني الفتيا اللواي يعملن مـن فـر متكاف ـ للحصـول علـى
عمــل كــر وعلــى التســاوي يف األجــر علــى العمــل املتســاوي أو العمــل املتســاوي القيم ـ  ،ومحــايت ن مــن
االست غالل االقتصادي واجلنس والتمييز والتحر اجلنس والعنـ واالنت ـا اجلنسـيني يف مكـان العمـل،
وتوعيت ن حبقوق ن وحصوهلن على التعلـيم النظـام وغـري النظـام وتنميـ امل ـارا وتـوفري التـدريب التقـأ
وامل ــأ ،وحت ـ الــدول علــى ا ــاذ تــدابري تراع ـ نــوع اجلــنس وتشــمل وض ـ خط ـ عمــل وطني ـ  ،حســب
االقتضـا  ،للقضــا علـى عمالـ األطفـال وأسـوأ أشـكاهلا ،وعلــى االسـتغالل اجلنسـ يف األغـرا ،التجاريـ
وأشــكال عم ــل األطفــال احملفوف ـ ابملخــاطر ،واالجت ــار واملمارس ــا الشــبي ابل ــرق ،مبــا يف ذل ــك الس ــخرة
والعمــل مبوجــب عقــد إذعــان ،وجتنيــد األطفــال أو اســتغالهلم يف الن ـزاع املســلح يف انت ــا للقــانون الــدوي
الواجب التطبيق ،وعلـى اإلقـرار أبن الفتيـا  ،مبـن فـي ن فتيـا األسـر الـيت يعوهلـا أطفـال ،يـواج ن خمـاطر
أكر يف هاا الصدد؛
 - ١6هتي ابلدول أن تقو  ،بـدعم مـن اجل ـا صـاحب املصـلح ذا الصـل  ،مبـا يف ذلـك
القطاع اخلا واجملتم املدي واملنظما غري احلكومي واملنظما األهلي  ،حسب االقتضا  ،اب اذ مجي
التدابري الالزم لكفال حق الفتيا يف التمت أبعلى مستوى ميكن بلوغه من الصح  ،مبا يف ذلك الصح
اجلنســي واإلجنابي ـ  ،ووض ـ نظــم صــحي مســتدام  ،وتعزيــز الــنظم القائم ـ لكفال ـ تقــد خــدما الرعاي ـ
الصحي األولي من خالل تدابري متكامل للتصدي لفريو نق املناعـ البشـري وجعـل إمكانيـ اسـتفادة
املراهقا من ا أكر؛
 - ١2هتيد أيضددا ابلــدول أن تعــزز قــدرة نظــم الرعايـ الصــحي الوطنيـ  ،وتــدعو يف هــاا الصــدد
اجملتمـ ـ ال ــدوي إىل دع ــم اجل ــود الوطنيـ ـ  ،بن ــا عل ــى الطل ــب ،بوس ــائل من ــا ص ــي مـ ـوارد كافيـ ـ لتق ــد
اخلدما األساسي الالزم للوقاي من انسور الوالدة وعالج من يصـ بـه ،عـن طريـق تقـد سلسـل متصـل
م ــن اخل ــدما تش ــمل تنظ ــيم األس ــرة وتق ــد الرعاي ـ قب ــل ال ــوالدة وبع ــدها وت ــوفري خ ــدما ق ــابال التولي ــد
املاهرا ورعايـ التوليـد يف احلـاال الطارئـ وتـوفري الرعايـ الالحقـ للـوالدة للمراهقـا  ،مبـن فـي ن املراهقـا
__________
( )77القرار دإ ،٣/7٣-املرفق.
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الل ـ ـواي يعشـ ــن يف حال ـ ـ فقـ ــر والل ـ ـواي يعشـ ــن يف منـ ــاطق ريفي ـ ـ تنقص ـ ـ ا اخل ـ ـدما وتشـ ــي في ـ ــا اإلصـ ــاب
بناسور الوالدة؛
 - ١8حتددث مجي ـ الــدول علــى أن تســن وتــدعم وتطبــق بصـرام ق ـوانني وسياســا تســت دف
من ـ وإهنــا زواج األطفــال والــزواج املبكــر والــزواج ابإلك ـراه وتــوفر احلماي ـ ملــن يتعرضــن لتلــك املمارســا ،
وتكفــل أال يــتم الــزواج إال ابملوافق ـ التامـ واحلـرة واملســتنرية للطــرفني العــازمني علــى الــزواج ،وعلــى أن تســن
وتطبق بصرام قوانني تتعلق ابلسن القانوني الدنيا للرضـا ابلـزواج والسـن الـدنيا للـزواج ،وترفـ السـن الـدنيا
للزواج وتسـتعني جبميـ أصـحاب املصـلح ذوي الصـل  ،مبـن فـي م الفتيـا  ،عنـد الضـرورة ،وتكفـل املعرفـ
اجليدة هباه القوانني ،وأن تواصل وضـ وتنفيـا سياسـا وخطـ عمـل وبـرامج كليـ وشـامل ومنسـق وأن
تــوفر الــدعم للفتيــا واملراهقــا املتزوجــا ابلفعــل وتكفــل ت ـوافر بــدائل قابل ـ للتطبيــق ودعــم مؤسس ـ ،
وال سيما فر التعليم للفتيا  ،وذلك ضماان لبقا الطفل ومحايت ا ومنائ ا والن و ،هبا بغي تعزيز متع ا
الكامــل حبقــوق اإلنســان ومحايتــه وكفال ـ تكــافؤ الفــر للفتيــا  ،بطــرق من ــا جعــل هــاه اخلط ـ جــز ا
ال يتجزأ من عملي التنمي الكامل هلن؛
 - ١9حتددث الــدول علــى أن تسـ ّـن وتن ّفــا ،حســب االقتضــا  ،تشـريعا تُــوفّر احلمايـ والــدعم
والتمكني لألطفال داخل األسر املعيشي اليت يعوهلا أطفال ،وال سيما األسر الـيت تعوهلـا فتيـا  ،وتتض ّـمن
أحكاما تكفل رفـاه م البـدي والنفسـ واالجتمـاع واالقتصـادي ،مبـا يف ذلـك محايـ ممتلكـاهتم وحقـوق م
يف املريا  ،وحصوهلم على خدما الرعاي الصحي والتغاي واملياه النقي  ،مبا يشمل مياه الشـرب املنمونـ
وخــدما الصــرف الصــح والنظاف ـ الصــحي واملــنوى والتعلــيم واملــنح الدراســي وفــر التــدريب ،وتكفــل
محايـ أســرهم ومســاعدهتا علــى أن تبقــى ملت مـ الشــمل ،بوســائل من ــا ،حســب االقتضــا  ،بـرامج احلمايـ
االجتماعي والدعم االقتصادي؛
 - 71حتددث أيضددا الــدول علــى إقام ـ ش ـراكا م ـ اجل ــا ص ـاحب املصــلح ذا الصــل ،
وال ســيما ابلعمــل م ـ اجملتمعــا احمللي ـ وإش ـراك ا يف وض ـ ال ـرامج واآلليــا اهلادف ـ إىل ضــمان ســالم
األطف ــال ،وال سـ ــيما الفتيـ ــا  ،ومحـ ــايت م ومكيـ ــن م ،وضـ ــمان تلقـ ــي م للـ ــدعم الـ ــاي حيتـ ــاجون إليـ ــه مـ ــن
جمتمعاهتم؛
 - 7١هتي ابلدول تعزيز البحو ومج البياان املتعلق ابلطفل وحتليل ا وتصنيف ا حسـب
بني األسرة املعيشي ونوع اجلنس والسن وحال اإلعاق واحلال االقتصـادي واحلالـ الزواجيـ واملوقـ اجلغـرايف
وحتس ــني اإلحص ــا ا اجلنس ــاني ع ــن اس ــتخدا الوقـ ـ  ،وأعم ــال الرعايـ ـ غ ــري املدفوعـ ـ األج ــر ،واملي ــاه،
وخدما الصرف الصح إلاتحـ ف ـم أفضـل لألوضـاع الـيت تعيشـ ا الفتيـا  ،وال سـيما خمتلـ أشـكال
التمييــز الــيت يواج ن ــا ،واالس شــاد هبــا يف ا ــاذ التــدابري الالزمـ علــى صــعيدي السياســا والـرامج ،الــيت
ينبغـ أن يتبـ في ــا هنــج شــامل يراعـ الف ــا العمريـ للتصــدي جلميـ أشــكال التمييــز الــيت قــد تواج ــا
الفتيا  ،هبدف محاي حقوق ن بفعالي ؛
 - 77حتث الـدول علـى ا ـاذ مجيـ التـدابري الالزمـ لكفالـ متـ الفتيـا ذوا اإلعاقـ علـى
و ات حبقوق اإلنسان واحلراي األساسي كاف على قد املساواة م غريهن من األطفال ،وعلى اعتماد
السياسا والرامج املناسب اهلادف إىل تلبي احتياجاهتن وتنفيا تلك السياسا والرامج وتعزيزها؛
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سن وتنفيا تشريعا حلماي الفتيا من مجيـ أشـكال العنـ
 - 7٣حتث مجي الدول على ّ
والتمييــز واالســتغالل واملمارســا الضــارة يف مجي ـ األوســا  ،مبــا يف ذلــك قتــل املولــودا واختيــار جــنس
اجلنني قبل الوالدة وتشويه األعضا التناسلي لإلان واالغتصاب والعن العائل وسفاح احملار واالنت ا
اجلنس واالستغالل اجلنس واستغالل األطفال يف البغا ويف املواد اإلابحي وسائر مواد االعتدا اجلنس
عل ــى األطف ــال ،واالجت ــار ابألطف ــال واهلج ــرة القسـ ـري  ،والس ــخرة وزواج األطف ــال وال ــزواج املبك ــر وال ـ ـزواج
ابإلكراه ،وعلى وض برامج منمون ميسورة لألشخا ذوي اإلعاق حتافمل على اخلصوصي وتتناسب م
خمتلـ ـ األعم ــار ،وعل ــى ت ــوفري خ ــدما ال ــدعم الط ــي واالجتم ــاع والنفسـ ـ ملس ــاعدة الفتي ــا اللـ ـواي
يتعرضن للعن والتمييز؛
 - 7٤حتث الدول على تعزيز وتكثي ج ودها ملنـ واست صـال مجيـ أشـكال العنـ املـرتب
ابملدار ضد الفتيا وباسب الفاعلني؛
 - 71هتيد جبميـ الـدول ســن التشـريعا الالزمـ أو غــري ذلـك مــن التـدابري وإنفاذهــا ابلتعــاون
م ـ اجل ــا صــاحب املصــلح ذا الصــل  ،مبــا يف ذلــك القطــاع اخلــا ووســائ اإلعــال  ،مــن أجــل من ـ
التوزي ابإلن ن للمواد اإلابحي وسائر مواد االعتدا اجلنس على األطفـال ،وكفالـ وجـود اآلليـا املناسـب
إلاتح اإلبال عن هاه املواد وإزالت ا ومقاضاة معدي ا وموزعي ا وجامعي ا ،على النحو املناسب؛
 - 76حتث الدول على وض خط أو برامج أو اس اتيجيا وطني شامل منسق ومتعددة
التخصصــا للقضــا علــى مجيـ أشــكال التمييــز والعنـ ضــد املـرأة والفتــاة ،أو اســتعرا ،مــا هــو موجــود
من ــا حســب احلاجـ  ،علــى أن صـ هلــا مـوارد وتنشــر علــى نطــاق واسـ وحتــدد في ــا أهــداف وجــداول
زمني للتنفيا ،وا اذ إجرا ا فعال إلنفاذها على الصعيد احملل بوض آليا للرصد والتقييم تش في ا
مجيـ األطـراف املعنيـ  ،مبــا يف ذلــك إجـرا مشــاورا مـ املنظمــا النســائي  ،وإيــال االهتمــا للتوصــيا
املتعلق ابلطفل اليت قدمت ا املقررة اخلاص جمللس حقوق اإلنسـان املعنيـ مبسـنل العنـ ضـد املـرأة وأسـبابه
وعواقب ه واملقررة اخلاص جمللس حقوق اإلنسان املعنيـ ابالجتـار ابلبشـر ،وخباصـ النسـا واألطفـال ،واملمثلـ
اخلاص لألمني العا املعني ابلعن ضد األطفال؛
 - 72حتث أيضا الدول علـى كفالـ حـق األطفـال القـادرين علـى تكـوين آرائ ـم اخلاصـ يف التعبـري
حبري يف مجي املسائل اليت مس م ،م إعطا آرا األطفال الوزن الاي تستحقه حسب عمـرهم
عن تلك اآلرا ّ
ومدى نضج م ،وعلى ضمان مت الطفلـ هبـاا احلـق بشـكل ات ومتكـافش ،وإشـرا صـغار الفتيـا  ،مبـن فـي ن
ذوا االحتياجا اخلاص واإلعاقا  ،واملنظما املمثل هلن ،بصورة جمدي  ،يف عمليا صن القـرار ،حسـب
االقتضا  ،وإشراك ن على و كامل يف حتديد احتياجاهتن ويف وضـ سياسـا وبـرامج تلـي تلـك االحتياجـا
و طيط ا وتنفياها وتقييم ا ،هبدف كفال مشاركت ن الكامل والفعال ؛
 - 78تسددلم بقل ـ مناع ـ عــدد كبــري مــن صــغار الفتيــا بوجــه خــا  ،مبــن فــي ن اليتيمــا
والل ـواي يعشــن يف الش ـوارع واملشــردا داخليــا والالج ــا واملتضــررا مــن ج ـرا االجتــار هبــن واســتغالهلن
جنس ــيا واقتص ــاداي ،واملص ــااب بف ــريو نق ـ ـ املناع ـ ـ البش ـ ـري واإلي ــدز أو املت ــنثرا هبم ــا والس ــجينا
أو الل ـواي يعشــن دون دعــم مــن الوالــدين ،وحت ـ ابلتــاي الــدول علــى القيــا  ،بــدعم مــن اجملتم ـ الــدوي،
وحســب االقتضــا  ،اب ــاذ التــدابري املالئم ـ لتلبي ـ احتياجــا هــؤال الفتيــا عــن طريــق تنفيــا سياســا
واس اتيجيا وطني ودون إقليمي وإقليمي لبنا وتعزيز قدرا احلكوما واجملتمعا احمللي واألسر على
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هتي بي داعم هلن ،وذلك بطرق من ا توفري املشورة والدعم النفس واالجتماع ابلشكل املالئم ،وكفال
ســالمت ن والتحــاق ن ابملــدار وحص ـوهلن علــى املــنوى والتغاي ـ اجليــدة واخلــدما الصــحي واالجتماعي ـ
على قد املساواة م غريهن من األطفال؛
 - 79حتث مجي الدول واجملتم الدوي على احـ ا حقـوق الطفلـ وتعزيزهـا ومحايت ـا ،آخـاة
يف ا العتبــار قل ـ منع ـ الطفل ـ خاص ـ يف حــاال مــا قبــل الن ـزاع وأثنــا الن ـزاع وبعــد انت ائــه ويف األخطــار
املرتبط ابملنا وغريها من األخطار والكوار الطبيعي وحاال الطوار اإلنساني األخرى ،اليت قد تؤدي
كل ا إىل نشو أسر معيشي يعيل ا أطفال ،وحت الدول على ا اذ تدابري خاص مـن أجـل تـوفري احلمايـ
للفتيــا يف كاف ـ مراحــل حــاال الط ـوار اإلنســاني مــن اإلغاث ـ إىل االنتعــا  ،وخباص ـ كفال ـ حصــول
األطفال على اخلدما األساسي  ،اليت تتضمن املياه النظيف  ،مبا يف ذلك مياه الشرب املنمون  ،وخدما
الصــرف الصــح والنظاف ـ الصــحي  ،وذلــك بغي ـ محــايت م مــن اإلصــاب ابألم ـرا ،الــيت تنتقــل عــن طريــق
االتصــال اجلنس ـ  ،مبــا يف ذلــك اإلصــاب بفــريو نق ـ املناع ـ البش ـري  ،والعن ـ اجلنســاي ،مبــا يف ذلــك
االغتصاب واالنت ا اجلنس واالستغالل اجلنس والتعايب واالختطاف واالجتـار ،مبـا يف ذلـك السـخرة،
م إيال اهتما خا للفتيا الالج ا واملشردا ومراعاة احتياجاهتن اخلاص يف سياق عمليا نزع
السالح والتسريح واملساعدة على التنهيل وإعادة اإلدماج؛
 - ٣1تعرب عن استيائها من مجي أعمال االسـتغالل واالنت ـا اجلنسـيني للنسـا واألطفـال
واالجتار هبم ،مبا في ا تلـك الـيت ترتكـب أثنـا األزمـا اإلنسـاني والـيت يرتكب ـا عـاملون يف جمـال املسـاعدة
اإلنساني وأفراد حفمل سال  ،مبن في م أفراد عسكريون وأفراد شرط وأفـراد مـدنيون مشـاركون يف عمليـا
األمــم املتحــدة ،وحتــي علمــا ابالتفــاق الطــوع لألمــني العــا املتعلــق مبن ـ االســتغالل واالنت ــا اجلنســيني
والتصدي هلما ،وترحب ابجل ود اليت تباهلا وكاال األمم املتحدة وعمليا حفمل السـال لتنفيـا سياسـ
عـد التسـامح إطالقـا إزا تلـك األعمـال ،وتطلـب إىل األمـني العـا أو البلـدان األعضـا ألول ـك العـاملني
يف جم ــال املس ــاعدة اإلنس ــاني والبل ــدان املس ــام جبن ــود مواص ــل ا ــاذ مجيـ ـ اإلج ـرا ا املناس ــب والالزمـ ـ
ملكافح ـ ارتكــاب هــؤال األف ـراد لتلــك االنت اكــا واإلســا ا  ،بوســائل تشــمل التنفيــا الكامــل ،ودومنــا
إبطا  ،للتدابري اليت ا ـاهتا اجلمعيـ العامـ يف قراراهتـا ذا الصـل ابملوضـوع ،اسـتنادا إىل توصـيا اللجنـ
اخلاص املعني بعمليا حفمل السال ()7٣؛
 - ٣١هتي د ابلــدول األعضــا أن تتخــا تــدابري فعال ـ تراع ـ ظــروف األطفــال والشــباب وأن
تنفاها وتعززها بغر ،التصدي جلمي أشكال االجتار ابلنسا والفتيا  ،مبا يف ذلك االجتار هبن ألغرا،
االستغالل اجلنس واالقتصادي ،والقضا علي ا ومقاضاة مرتكبي ا ،كجز من اس اتيجي شامل ملكافح
االجتــار يف إطــار اجل ــود الــيت تبــال علــى نطــاق أوس ـ للقضــا علــى مجي ـ أشــكال العن ـ ضــد النســا
والفتيا  ،بوسائل من ا ا ـاذ تـدابري فعالـ ضـد جتـر الفتيـا مـن ضـحااي االسـتغالل وكفالـ تـوفري الـدعم
النفسـ واالجتمــاع الــالز للفتيــا اللـواي تعرضــن لالســتغالل ،وحتـ يف هــاا الصــدد الــدول األعضــا
واألمم املتحدة واملنظما الدولي واإلقليمي ودون اإلقليمي األخرى واجملتم املدي ،مبا يف ذلك املنظما
غري احلكومي والقطاع اخلا ووسائ اإلعال  ،على أن تنفا ابلكامل وبفعالي األحكا ذا الصل من
خط عمل األمم املتحـدة العامليـ ملكافحـ االجتـار ابلبشـر( )7٤واألنشـط املبينـ في ـا ،مـ االحـ ا الكامـل

__________
( )7٣انظر الواثئ ــق الر ي للجمعي العام  ،الدورة التاسع واخلمسون ،امللحق رقم .)A/59/19/Rev.1( ١9
( )7٤القرار .79٣/6٤
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لروتوك ــول من ـ وقم ـ ومعاقب ـ االجت ــار ابألش ــخا  ،وخباص ـ النس ــا واألطف ــال ،املكم ــل التفاقي ـ األم ــم
املتحدة ملكافح اجلرمي املنظم عر الوطني ()71؛
 - ٣7تؤكددد مددن ديددد أن لكــل إنســان احلــق يف اجلنســي علــى النحــو املكــر يف اإلعــالن
العامل حلقوق اإلنسان( ،)76وهتيب يف هاا الصدد ابلدول اليت ص تقم حة اآلن ابعتماد وتنفيا تشريعا
للجنســي تتوافــق والتزاماهتــا املنطبقـ مبوجــب القــانون الــدوي أن تنظــر يف القيــا بــالك وأن تيســر اكتســاب
األطفــال الــاين يولــدون يف أقاليم ــا أو مواطني ــا املوجــودين يف اخلــارج ،الــاين ميكــن أن يصــبحوا عــدمي
اجلنسي خبالف ذلك ،للجنسي وكفال تسجيل والداهتم جماان أو برسو منخفض ؛
 - ٣٣هتي ابحلكوما واجملتم املدي ،مبا يف ذلك وسائ اإلعال واملنظما غري احلكومي ،
أن تعزز التثقي يف جمال حقوق اإلنسان واالح ا الكامل حلقوق اإلنسان الواجب للطفل والتمت التا هبا،
بوسائل عدة من ا ترمج املواد اإلعالميـ الـيت تتعلـق بتلـك احلقـوق والـيت تتناسـب مـ خمتلـ األعمـار وتراعـ
نوع اجلنس وإنتاج تلك املواد ونشرها يف مجي قطاعا اجملتم  ،وخباص بني األطفال؛
 - ٣٤تطل د إىل األم ــني العــا  ،بص ــفته رئــيس جمل ــس الرلســا التنفي ــايني يف منظوم ـ األم ــم
املتحــدة املعــأ ابلتنســيق ،أن يكفــل قيــا مجيـ املؤسســا واهلي ــا التابعـ ملنظومـ األمــم املتحــدة ،فـرادى
وجمتمع ـ  ،وخباص ـ منظم ـ األمــم املتحــدة للطفول ـ ومنظم ـ األمــم املتحــدة لل بي ـ والعلــم والثقاف ـ وب ـرانمج
األغاي العامل وصندوق األمم املتحدة للسكان وهي األمم املتحـدة للمسـاواة بـني اجلنسـني ومكـني املـرأة
(هي األمـم املتحـدة للمـرأة) ومنظمـ الصـح العامليـ وبـرانمج األمـم املتحـدة املشـ املعـأ بفـريو نقـ
املناعـ البشـري /اإليدز وبـرانمج األمــم املتحــدة اإلمنــائ ومفوضــي األمــم املتحــدة لشــؤون الالج ــني ومنظمـ
العم ــل الدولي ـ  ،مبراع ــاة حق ــوق الطفل ـ واحتياجاهت ــا اخلاص ـ يف ب ـرامج التع ــاون القطري ـ وفق ــا لألول ــواي
الوطني  ،بوسائل من ا إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائي ؛
 - ٣1تطل إىل مجي هي ا معاهدا حقوق اإلنسان وإىل آليا حقوق اإلنسان التابعـ
جمللس حقوق اإلنسان ،مبـا في ـا اإلجـرا ا اخلاصـ  ،أن تعتمـد بصـورة منتظمـ ومن جيـ منظـورا جنسـانيا
ِّ
تضمن تقاريرها معلوما عن التحليل النوع النت اكـا حقـوق اإلنسـان اخلاصـ
يف تنفيا والايهتا ،وأن ّ
ابلنسا والفتيا  ،وتشج على توطيد التعاون والتنسيق يف ذلك الشنن؛
 - ٣6تطل د إىل الــدول أن تكفــل ،يف مجي ـ السياســا وال ـرامج الرامي ـ إىل تــوفري خــدما
شامل للوقايـ مـن فـريو نقـ املناعـ البشـري واإليـدز وعالج مـا ورعايـ املصـابني هبمـا ودعم ـم ،إيـال
اهتم ــا خ ــا لص ــغار الفتي ــا املعرض ــا خلط ــر اإلص ــاب بف ــريو نقـ ـ املناعـ ـ البشـ ـري أو املص ــااب
ابلفريو أو املتنثرا به ،مبن في ن الفتيا احلوامـل واألم ـا مـن الشـااب واملراهقـا والفتيـا ذوا
اإلعاق ـ  ،وراب األســر املعيشــي ودعم ــن بشــكل خــا ســعيا إىل حتقيــق اهلــدف  ٣مــن أهــداف التنمي ـ
املستدام  ،وخباص غاي القضا على واب اإليدز حبلول عا 71٣1؛
 - ٣2تدعو الدول إىل تعزيز املبادرا الرامي إىل خفض أسعار العقـاقري املضـادة للفريوسـا
العكوس ـ  ،وال ســيما أدوي ـ اخليــار الثــاي ،املتاح ـ لصــغار الفتيــا  ،مبــا في ــا املبــادرا الثنائي ـ ومبــادرا
__________
(.United Nations, Treaty Series, vol. 2237, No. 39574 )71
( )76القرار  7١2أل (د.)٣-
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القطاع اخلا واملبادرا اليت تضطل هبا جمموعـ مـن الـدول علـى أسـا طـوع  ،مبـا في ـا املبـادرا الـيت
تستند إىل آليا مويل ابتكاري تس م يف حشد املوارد الالزم لتحقيق التنمي االجتماعي  ،ومن ا اآلليا
اليت ترم إىل زايدة إمكاني حصول البلدان النامي على األدوي امليسورة التكلف علـى ـو مسـتمر وميكـن
التنبؤ به ،وحتي علما يف هاا الصدد ابملرفق الدوي لشرا األدوي ؛
 - ٣8هتيد جبميـ الــدول إدمــاج الــدعم الغــاائ والتغــاوي هبــدف مكــني األطفــال ،وخباصـ
الفتيا من م ،من احلصول يف مجي األوقا على أغاي كافي ومنمون ومغاي لتلبي احتياجاهتم الغاائي
ومتطلباهتم من األغاي من أجل التمت حبياة نشيط وصحي ؛
 - ٣9هتي د ابلــدول أن تضــمن تــوفري ب ـرامج احلماي ـ االجتماعي ـ  ،مبــا يف ذلــك ال ـرامج الــيت
تراعـ االعتبــارا املتصــل بفــريو نقـ املناعـ البشـري لأليتــا وغــريهم مــن األطفــال القليلـ احليلـ  ،مـ
إيــال اهتمــا خــا لتلبي ـ احتياجــا الطفــال وكفال ـ م ـواظبت ن علــى الدراس ـ وتــاليف أوجــه الضــع
لدي ن ومحاي حقوق ن؛
 - ٤1حتث الدول واجملتم الدوي على زايدة املوارد على مجي املستواي  ،وال سيما يف قطاع
التعل ــيم والص ــح  ،م ــن أج ــل مك ــني الش ــباب ،وخباصـ ـ الفتي ــا  ،م ــن اكتس ــاب املع ــارف وامل ــارا احلياتيـ ـ
والتوعي ابملواق اليت حيتاجوهنا لتحقيق إمكاانهتم االجتماعي واالقتصادي وغريهـا وللتغلـب علـى التحـداي
الــيت يواج وهنــا ،مبــا يف ذلــك الوقاي ـ مــن اإلصــاب بفــريو نق ـ املناع ـ البش ـري ومــن احلمــل يف ســن مبكــرة
والتمت أبعلى مستوى ميكن بلوغه من الصح البدني والعقلي  ،مبا يف ذلك الصح اجلنسي واإلجنابي ؛
 - ٤١حتث الـدول واجملتمـ الـدوي وكيـاان األمـم املتحـدة املعنيـ واجملتمـ املـدي واملؤسسـا
املالي الدولي على مواصل تقد الدعم هبم  ،عن طريق صي املوارد املالي واملساعدة التقنيـ  ،للج ـود
الرامي إىل معاجل حق الفتيا يف التعليم وإمكاني حصوهلن عليه؛
 - ٤7هتي بقوة ابلـدول واجملتمـ الـدوي هتي ـ بي ـ تكفـل رفـاه الطفلـ بوسـائل من ـا التعـاون
والــدعم واملشــارك يف اجل ــود العاملي ـ الرامي ـ إىل حتقيــق خط ـ التنمي ـ املســتدام لعــا  71٣1وخط ـ عمــل
أديس أاباب الصادرة عن املؤمر الدوي الثال لتمويل التنمي ( )2وسائر األهداف اإلمنائي املتفق علي ا دوليا
ذا الصــل ابملوضــوع ،بشــكل كامــل ويف موعــدها احملــدد ،ال ســيما مــن أجــل القضــا علــى الفقــر علــى
الصــعد العــامل واإلقليم ـ والقطــري ،إدراكــا من ــا لضــرورة زايدة تــوفري امل ـوارد وتوزيع ــا بفعالي ـ علــى مجي ـ
الصعد يف هاا الصدد ،وتؤكـد مـن جديـد أن االسـتثمار يف األطفـال ،وخباصـ الفتيـا  ،وإعمـال حقـوق م
من أجن الوسائل الكفيل ابلقضا على الفقر؛
 - ٤٣تطلد إىل األمــني العــا أن يقــد إىل اجلمعيـ العامـ يف دورهتــا الرابعـ والســبعني تقريـرا
عن تنفيا هاا القرار ،يتضمن حتليال للحال املتعلق ابلتحسينا اليت تطرأ على االستثمارا االجتماعيـ
واالقتصادي والسياسي اليت تقو هبا الدول األعضا من أجل مكني الفتيا يف املناطق الريفي  ،ابالعتماد
على املعلوما املقدم من الدول األعضا واملؤسسا واهلي ا التابع ملنظوم األمم املتحدة واملنظمـا
غري احلكومي  ،بغي تقييم مدى أتثري هاا القرار على رفاه الطفل .
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مشروع القرار الثاين
حقوق الطفل
إن اجلمعية العامة،
إذ تؤكد ددد مد ددن ديد ددد أمي ـ ـ قراره ــا  71/٤٤امل ــؤر  71تش ـ ـرين الث ــاي/نوفمر  ،١989ال ــاي
اعتمــد مبوجبــه اتفاقيـ حقــوق الطفــل( ،)١الــيت تشــكل املعيــار الــاي يُســتند إليــه يف تعزيــز حقــوق الطفــل
ومحايت ا ،وإذ تؤكد من جديد أيضا أن على الدول األطراف يف االتفاقي أن تتخا مجي التدابري التشريعي
واإلداري ـ وغريهــا مــن التــدابري الالزم ـ إلعمــال احلقــوق املع ـ ف هبــا يف االتفاقي ـ  ،آخــاة يف اعتبارهــا أمي ـ
الروتوكولني االختياريني امللحقني ابالتفاقي ( ،)7وإذ تدعو إىل تصديق اجلمي علي ما وعلـى سـائر صـكو
حقوق اإلنسان وتنفياها على و فعال،
وإذ تؤكد من ديد أيضا مجي قراراهتا السابق بشنن حقوق الطفل ،وآخرها القـرار ١22/2١
املؤر  ١9كانون األول/ديسمر ،71١6
وإذ تش د د د ددري إىل مجي ـ ـ ـ ـ الق ـ ـ ـ ـرارا األخ ـ ـ ـ ــرى ذا الصـ ـ ـ ــل  ،مب ـ ـ ـ ــا يف ذلـ ـ ـ ــك الق ـ ـ ـ ـرار  ١62/2١امل ـ ـ ـ ــؤر
ابالجتـار ابلنسـا والفتيـا  ،والقـرار  ١68/2١املـؤر  ١9كـانون األول/
 ١9كانون األول/ديسمر  71١6املتعلق ّ
ديســمر  71١6املتعلــق بتكثي ـ اجل ــود العاملي ـ مــن أجــل القضــا علــى تشــويه األعضــا التناســلي ل ــإلان ،
والق ـرار  ١21/2١املــؤر  ١9كــانون األول/ديســمر  71١6املعنــون ”تكثي ـ اجل ــود الرامي ـ إىل من ـ العن ـ
ض ــد النس ــا والفتي ــا جبمي ـ أش ــكاله والقض ــا علي ــه :العن ـ املن ــزي“ ،والق ـرار  ١21/2١امل ــؤر  ١9ك ــانون
األول/ديســمر  71١6املتعلــق بــزواج األطفــال والــزواج املبكــر والــزواج القســري ،والق ـرار  ١26/2١املــؤر ١9
كانون األول/ديسمر  71١6املتعلق حبماي األطفال من تسل األقران،
وإذ تؤكددد مددن ديددد اإلعــالن العــامل حلقــوق اإلنســان( ،)٣الــاي يــن علــى أن مجي ـ النــا
يولــدون أح ـرارا ومتس ــاوين يف الكرام ـ واحلق ــوق ،وأن لك ــل إنســان ح ــق التمت ـ جبمي ـ احلق ــوق واحل ـراي
املاكورة يف اإلعالن دون مييز من أي نوع،
وإذ تشري إىل الع د الدوي اخلا ابحلقوق املدني والسياسي ( ،)٤والع د الدوي اخلا ابحلقوق
االقتصادي واالجتماعي والثقافي ( ،)٤واتفاقي حقوق األشخا ذوي اإلعاق ( ،)1واالتفاقي الدولي حلماي
مجي ـ األشــخا م ـن االختفــا القســري( ،)6واتفاقي ـ عــا  ١91١املتعلق ـ مبركــز الالج ــني( )2وبروتوكــول

__________
(.United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531 )١
( )7املرج نفسه ،اجمللدان  7١2١و  ،7١2٣الرقم 721٣١؛ والقرار  ،١٣8/66املرفق.
( )٣القرار ( 7١2د.)٣-
( )٤انظر القرار  7711أل (د ،)7١-املرفق.
(.United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910 )1
( )6املرج نفسه ،اجمللد  ،72١6الرقم .٤8188
( )2املرج نفسه ،اجمللد  ،١89الرقم .71٤1
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عــا  ١962امللحــق هبــا( ،)8واالتفاقي ـ الدولي ـ حلماي ـ حقــوق مجي ـ العمــال امل ــاجرين وأف ـراد أســرهم(،)9
واتفاقي األمم املتحدة ملكافح اجلرمي املنظم عر الوطني ( ،)١1وبروتوكول من وقم االجتار ابألشـخا ،
وخباص ـ النس ــا واألطف ــال ،واملعاقب ـ علي ــه املكم ــل التفاقي ـ األم ــم املتح ــدة ملكافح ـ اجلرمي ـ املنظم ـ ع ــر
الوطني ( ،)١١واتفاقي القضا على مجي أشكال التمييز ضد املرأة( ،)١7واتفاقي مناهض التعايب وغريه من
ضروب املعامل أو العقوب القاسي أو الالإنساني أو امل ين ( ،)١٣وكلتا اتفاقييت منظم العمل الدولي بشنن
احلــد األد لســن االلتحــاق ابلعمــل لعــا ( ١92٣رقــم  ،)١٤()١87وبشــنن أسـوأ أشــكال عمــل األطفــال
لعا ( ١999رقم ،)١1()١87
وإذ تؤكددد مددن ديددد أن املبــاد العامـ التفاقيـ حقــوق الطفــل ،الــيت تشــمل أمــورا من ــا مراعــاة
مصاط الطفل الفضلى وعد التمييز واملشارك والقدرة على البقا والنمو ،توفر اإلطـار النـاظم لإلجـرا ا
املتعلق ابألطفال،
()١2

وإذ تؤكددد مددن ديددد أيضددا إعــالن وب ـرانمج عمــل فيينــا( )١6وإعــالن األمــم املتحــدة لأللفي ـ
والوثيق اخلتامي للدورة االستثنائي السابع والعشرين للجمعي العام املعنيـ ابلطفـل ،املعنونـ ”عـاص صـاط
لألطف ــال“( ،)١8وإذ تش ــري إىل إع ــالن ومن ــاج عم ــل بيج ــني( ،)١9وب ـرانمج عم ــل امل ــؤمر ال ــدوي للس ــكان
والتنمي ( ، )71والواثئق اخلتامي ملؤمرا استعراض ما ،وإعالن كوبن اغن بشنن التنمي االجتماعي ـ وبرانمـ ــج
عم ــل م ــؤمر القم ـ الع ــامل للتنمي ـ االجتماعي ـ ( ،)7١وإع ــالن التق ــد واإلمن ــا يف املي ــدان االجتم ــاع (،)77

__________
( )8املرج نفسه ،اجمللد  ،616الرقم .829١
( )9املرج نفسه ،اجمللد  ،7771الرقم .٣9٤8١
( )١1املرج نفسه ،اجمللد  ،7771الرقم .٣912٤
( )١١املرج نفسه ،اجمللد  ،77٣2الرقم .٣912٤
( )١7املرج نفسه ،اجمللد  ،١7٤9الرقم .71٣28
( )١٣املرج نفسه ،اجمللد  ،١٤61الرقم .7٤8٤١
( )١٤املرج نفسه ،اجمللد  ،١1١1الرقم .١٤867
( )١1املرج نفسه ،اجمللد  ،7١٣٣الرقم .٣27٤1
( ،A/CONF.157/24 (Part I) )١6الفصل الثال .
( )١2القرار .7/11
( )١8القرار دإ ،7/72-املرفق.
( )١9تقري ــر املـ ــؤمر العـ ــامل الرابـ ـ املعـ ــأ ابملـ ـرأة ،بيج ــني  ١1-٤أيلول/سـ ــبتمر ( ١991منشـ ــورا األم ــم املتحـ ــدة ،رقـ ــم املبي ـ ـ
 ،)A.96.IV.13الفصل األول ،القرار  ،١املرفقان األول والثاي.
( )71تقريـ ــر املـ ــؤمر الـ ــدوي للسـ ــكان والتنميـ ـ  ،القـ ــاهرة ١٣-1 ،أيلول/سـ ــبتمر ( ١99٤منشـ ــورا األمـ ــم املتحـ ــدة ،رقـ ــم املبي ـ ـ
 ،)A.95.XIII.18الفصل األول ،القرار  ،١املرفق.
( )7١تقرير مؤمر القم العامل للتنمي االجتماعيـ  ،كوبن ـاغن ١7-6 ،آذار/مـار ( ١991منشـورا األمـم املتحـدة ،رقـم املبيـ
 ،)A.96.IV.8الفصل األول ،القرار  ،١املرفقان األول والثاي.
( )77انظر القرار ( 71٤7د.)7٤-
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واإلعــالن العــامل للقضــا علــى اجلــوع وســو التغاي ـ ( ،)7٣وإعــالن األمــم املتحــدة بشــنن حقــوق الشــعوب
األصلي ( ، )7٤والوثيق اخلتامي لالجتماع العا الرفي املستوى للجمعي العام املعروف ابملؤمر العامل املعأ
ابلشعوب األصلي ( ،)71وإعالن احلق يف التنمي ( ،)76واإلعالن الصادر عن االجتماع العا التاكاري الرفي
املكر ملتابع نتائج الدورة االستثنائي املعني ابلطفل الاي عقد يف نيويور يف الف ة من  ١١إىل
املستوى ّ
()72
 ١٣ك ــانون األول/ديس ــمر  ، 7112والوثيق ـ ـ اخلتامي ـ ـ املعنون ـ ـ ”املس ــتقبل ال ــاي نص ــبو إلي ــه“ ال ــيت
اعتمــد يف مــؤمر األمــم املتحــدة للتنمي ـ املســتدام املعقــود يف ريــو دي جــانريو ،الرازيــل ،يف الف ـ ة مــن
 71إىل  77حزيران/يوني ــه  ،)78(71١7والوثيقـ ـ اخلتاميـ ـ للم ــؤمر الع ــامل الثالـ ـ بش ــنن عم ــل األطف ــال
املعقــود يف برازيليــا يف الف ـ ة مــن  8إىل  ١1تش ـرين األول/أكتــوبر  ،71١٣وإذ تشــري أيضــا إىل املــؤمرا
العامليـ ملكافحـ االسـتغالل اجلنسـ لألطفــال واملـراهقني ،وبـرانمج العمـل العــامل للتعلــيم مـن أجــل التنميـ
املســتدام ( ،)79واملنتــدى العــامل للتعلــيم لعــا  71١1املعقــود يف إنشــيون ،مج وري ـ كــوراي ،يف الف ـ ة مــن
 ١9إىل  77أاير/مايو ،71١1
وإذ تشد على أمي تنفيا خط التنمي املستدام لعا  )٣1(71٣1لضمان مت الطفل حبقوقه،
وإذ ترحد ابلعمـ ل الــاي جيــري االضــطالع بــه فيمــا يتعلــق وبـرا اتفــاق عــامل بشــنن الالج ــني
واتف ــاق ع ــامل م ــن أج ــل اهلج ــرة اآلمنـ ـ واملنظمـ ـ والنظاميـ ـ يُنتظ ــر أن ينظ ــر في م ــا لغ ــر ،اعتمادم ــا يف
عــا  ،71١8وإذ تشــري إىل أمي ـ محاي ـ حقــوق اإلنســان واحل ـراي األساســي املكفول ـ جلمي ـ الالج ــني
وامل اجرين من األطفال ،م مراعاة مصاط الطفل الفضلى يف املقا األول،
وإذ حتدديط علمددا بتقريــري األمــني العــا عــن التقــد احملــرز يف الوفــا اباللتزامــا املبينـ يف الوثيق ـ
اخلتامي للدورة االستثنائي السابع والعشرين للجمعي العام ( )٣١وعن حال اتفاقي حقوق الطفل واملسائل
املثارة يف القرار  ،)٣7(١٣2/21وبتقرير املمثل اخلاص لألمني العا املعني ابلعن ضد األطفال( )٣٣وتقرير
__________
( )7٣تقريــر مــؤمر األغايـ العــامل  ،رومــا ١6-1 ،تشـرين الثــاي/نوفمر ( ١92٤منشــورا األمــم املتحــدة ،رقــم املبـي ـ
الفصل األول.
( )7٤القرار  ،791/6١املرفق.
( )71القرار .7/69
( )76القرار  ،١78/٤١املرفق.
( )72القرار .88/67
( )78القرار  ،788/66املرفق.
( )79انظر  ،A/69/76املرفق ،الضميم .7
( )٣1القرار .١/21
(.A/72/208http://undocs.org/ar/A/71/175 )٣١
(.A/72/356 )٣7
(.A/72/275http://undocs.org/ar/A/71/206 )٣٣
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املمثل ـ اخلاص ـ لألمــني العــا املعني ـ ابألطفــال والنـ ـزاع املســلح( )٣٤وابلتقريــر املش ـ للمقــررتني اخلاصــتني
جمللــس حقــوق اإلنســان املعني ـ إحــداما مبســنل بي ـ األطفــال واســتغالهلم جنســيا ،مبــا يف ذلــك اســتغالل
األطفال يف البغا ويف املـواد اإلابحيـ وغريهـا مـن املـواد املنطويـ علـى انت ـا جنسـ هلـم ،واملعنيـ اثنيت مـا
مبســنل االجتــار ابألشــخا  ،وخباص ـ النســا واألطفــال ( ،)٣1الــيت ينبغ ـ تــدار التوصــيا ال ـواردة في ــا
بتمعن م أخا آرا الدول األعضا يف االعتبار على و ات ،
وإذ تؤكددد مددن ديددد أن الــدول تتحمــل املســؤولي الرئيســي عــن اح ـ ا مجي ـ حقــوق اإلنســان
واحلراي األساسي وتعزيزها ومحايت ا ،مبا يف ذلك حقوق الطفل،
وإذ تقر ابلدور امل م الاي تضطل به اهلياكل احلكومي الوطني واهلياكل احمللي املعني ابألطفال،
ومن ــا ،يف حــال وجودهــا ،الــوزارا واملؤسســا املعنيـ بشــؤون األطفــال واألســرة والشــباب ،وأمنــا املظــاص
املستقلون املعنيون ابألطفال أو املؤسسا الوطني األخرى املعني بتعزيز حقوق الطفل ومحايت ا،
وإذ تسددلم أبن األســرة مســؤول يف املقــا األول عــن تربي ـ األطفــال ومحــايت م ،مبــا ــد مصــاط
الطفــل الفضــلى ،كمــا تســلم بضــرورة أن ينشــن األطف ــال يف بي ـ أس ـري ويف جــو تســوده الســعادة واحل ــب
والتفاهم من أجل تنمي شخصيت م على و كامل ومتوازن،
وإذ تالحظ مع التقدير األعمال الرامي إىل تعزيز حقوق الطفل ومحايت ا اليت تضـطل هبـا مجيـ
األج زة واهلي ا والكياان واملؤسسا املعني التابعـ ملنظومـ األمـم املتحـدة ،يف حـدود واليـ كـل من ـا،
واجل ــا املعني ـ املكلف ـ ب ــوالاي  ،واجل ــا املعني ـ ابإلج ـرا ا اخلاص ـ يف األم ــم املتح ــدة ،واملنظم ــا
اإلقليمي املعني  ،حسب االقتضا  ،واملنظما احلكومي الدولي  ،وإذ تسلم ابلدور القيّم الاي تضـطل بـه
اهلي ا الوطني حلقوق اإلنسان وج ا اجملتم املدي ،مبا يف ذلك املنظما غري احلكومي ،
وإذ تالحددظ انعقــاد اجتماعــا دولي ـ وإقليمي ـ ووطني ـ هتــدف إىل القضــا علــى مجي ـ أشــكال
العن ـ ضــد األطفــال ،مبــا يف ذلــك مجي ـ أشــكال العقــاب العني ـ لألطفــال ،وإذ تشــج بــال مزيــد مــن
اجل ود يف هاا الصدد،
وإذ تسددلم أبميـ قيــا الشـراكا بــني أصــحاب املصــلح املتعــددين وا ــاذ املبــادرا مــن قــبل م
علــى الصــعد الــدوي واإلقليم ـ والثنــائ هبــدف الن ــو ،حبماي ـ حقــوق الطفــل وتعزيزهــا علــى ــو فعــال
والقضا على العن ضد األطفال ،وإذ حتي علما يف هاا الصدد بعدة شراكا ومبادرا من ا الشراك
العاملي ـ م ــن أج ــل إهن ــا العن ـ ض ــد األطف ــال ،ومب ــادرة ”ح ــان الوق ـ إلهن ــا العن ـ ض ــد األطف ــال“،
والشراك املعنون ”معا من أجل الفتيا “ ،والتحال العامل للقضا على السخرة والرق املعاصر واالجتار
ابلبشر وتشغيل األطفال ،والشراك العامليـ للشـباب مـن أجـل حتقيـق أهـداف التنميـ املسـتدام  ،والشـراك
العاملي املعني ابألطفال ذوي اإلعاق  ،والتحال العامل حلمايـ التعلـيم مـن اهلجمـا  ،والتحـال العـامل
__________
(.A/72/276http://undocs.org/ar/A/71/205 )٣٤
(.A/72/164 )٣1
28/43

17-21717

A/72/435

” “WeProtectملكافح ـ االس ــتغالل اجلنس ـ لألطف ــال ع ــر اإلن ن ـ  ،والتح ــال الع ــامل لإلب ــال ع ــن
التقد احملرز يف تعزيز بنا جمتمعا مسامل ومنصف وشامل للجمي ،
وإذ يساور ا ابلق القلد ألن حالـ األطفـال يف أ ـا كثـرية مـن العـاص تظـل حرجـ يف بي ـ تـزداد
عومل ـ  ،نتيج ـ الســتمرار الفقــر وعــد املســاواة االجتماعي ـ وعــد ت ـوافر الظــروف االجتماعي ـ واالقتصــادي
املالئمـ وانتشــار األوب ـ  ،وخباصـ فــريو نقـ املناعـ البشـري /متالزم نقـ املناعـ املكتســب (اإليــدز)
واملالراي والكولريا والسل ،ومتالزم أتثري تناول الكحول على األجنّ وأشكال اإلدمـان املوروثـ  ،واألمـرا،
غــري املعدي ـ  ،وعــد ت ـوافر ميــاه الشــرب املنمون ـ واملرافــق الصــحي  ،واألض ـرار البي ي ـ وتغــري املنــا والك ـوار
الطبيعي ـ والنـ ـزاع املســلح واالحــتالل األجنــي والتشــرد واجلــوع والعن ـ واإلرهــاب واالعتــدا  ،واالســتغالل
جبمي ـ أشــكاله ،مبــا يشــمل االســتغالل اجلنس ـ التجــاري لألطفــال ألغ ـرا ،من ــا علــى ســبيل املثــال بغــا
األطفال واستغالل األطفال يف املـواد اإلابحيـ وغريهـا مـن املـواد املنطويـ علـى اعتـدا جنسـ علـى األطفـال،
والســياح بــداف ممارسـ اجلــنس مـ األطفــال ،واالجتــار ابألطفــال ألغـرا ،من ــا تشــغيل م واســتغالهلم جنســيا
ونزع أعضائ م ونقل ا جلأ األرابح ،واإلمال واألميـ واجلـوع والتعصـب والتمييـز والعنصـري وكراهيـ األجانـب
وعد املساواة بني اجلنسني وعد توافر القدر الكـايف مـن احلمايـ وصـعوب اللجـو إىل القضـا  ،واقتناعـا من ـا
بضرورة ا اذ إجرا ا وطني ودولي عاجل وفعال ،
وإذ يسدداور ا ابلددق القلد أيضددا ألن حالـ األطفــال يف أ ــا كثــرية مــن العــاص ال تـزال تتــنثر ســلبا
ابآلاثر املستمرة لألزم املالي واالقتصادي العاملي وابلفقر وانعدا املساواة ،وإذ تؤكد من جديد أن القضا
علـى الفقــر جبميـ أشــكاله وأبعــاده ،مبــا يف ذلــك الفقــر املـدق  ،يشــكل أكــر حتــد يواج ــه العــاص وأنــه شــر
ال غــع عنــه لتحقيــق التنمي ـ املســتدام  ،وإذ تس ـلّم ااثره الــيت تتجــاوز الســياق االجتمــاع واالقتصــادي،
وابلصل الوثيق بني ال قضا على الفقر والن و ،ابلتنمي املستدام  ،وإذ تؤكد يف هـاا الصـدد أميـ تنفيـا
خط التنميـ املسـتدام لعـا  ،71٣1وإذ تسـلم ابحلاجـ إىل ال كيـز الشـديد علـى الفقـر واحلرمـان وانعـدا
املساواة من أجل من تعر ،األطفال للعن جبمي أشكاله ومحـايت م منـه ،وتعزيـز قـدرة األطفـال وأسـرهم
وجمتمعاهتم على التكي ،
وإذ يساور ا ابلق القل ك ل ألن حال األطفال يف أ ا كثـرية مـن العـاص ال تـزال تتـنثر سـلبا
ااثر تغــري املنــا  ،ومن ــا اجلفــاف املســتمر والظ ـواهر اجلوي ـ الشــديدة ،وتــدهور األراض ـ  ،وارتفــاع مســتوى
ســطح البحــر ،والتحــا الســاحل  ،وحتمــض احمليطــا  ،ممــا يش ـ ّكل خط ـرا إضــافيا علــى الصــح واألمــن
الغاائ وعلـى اجل ـود الراميـ إىل القضـا علـى الفقـر وحتقيـق التنميـ املسـتدام  ،وإذ تـدعو يف هـاا الصـدد
إىل تنفيا اتفاق ابريس( )٣6املعتمد مبوجب اتفاقي األمم املتحدة اإلطاري بشنن تغري املنا ،
وإذ تعرب عدن ابلدق القلد ألنـه علـى الـرغم مـن االعـ اف حبـق األطفـال يف اإلعـراب عـن رأي ـم
حبري ـ بشــنن مجي ـ املســائل الــيت مس ـ م ،م ـ إيــال هــاه اآلرا األمي ـ الواجب ـ وفقــا لســن الطفــل ومــدى
__________
( )٣6انظر  ،FCCC/CP/2015/10/Add.1املقرر  /١أ ،7١-املرفق.
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نضــجه ،ال ي ـزال مــن النــادر أن يستشــار األطفــال أو يُشــركوا بشــكل جــدي يف هــاه املســائل بســبب قيــود
وعراقيل شة ،وألنه ال يزال يتعني إعمال هاا احلق على و ات ،
وإذ يسدداور ا ابلددق القل د مــن أن األطفــال يعــانون علــى ــو غــري متناســب مــن عواقــب التمييــز
واإلقصا وعد املساواة والفقر،
وإذ يسدداور ا ابلددق القل د أيضددا مــن أن زهــا  1.6ماليــني طفــل حتـ ســن اخلامس ـ ميوتــون كــل
عا ( )٣2نتيج إصابت م أبمرا ،ميكن الوقاي من ا وعالج ا يف غالب األحيان ،وذلك بسبب عد كفاي
خدما الرعاي الصحي املتكامل واجليدة النوعي املتعلق ابلصح اجلنسـي واإلجنابيـ وابألم ـا وكـالك
الرعاي واخلدما الصحي املتعلق ابملواليد اجلـدد واألطفـال أو عـد تـوافر فـر احلصـول علي ـا ،وبسـبب
اإلجنــاب املبكــر ،وكــالك عــد ت ـوافر فــر احلصــول علــى احملــددا الصــحي  ،مثــل ميــاه الشــرب املنمون ـ
واملرافــق الصــحي واألغاي ـ املنمون ـ والكافي ـ والتغاي ـ  ،مبــا يف ذلــك الرضــاع الطبيعي ـ  ،ومــن أن معــدال
الوفيـا ال تـزال تســجل أعلـى مســتوايهتا يف صــفوف األطفـال الــاين ينتمــون إىل اجملتمعـا احملليـ األكثــر
فقرا واألكثر تعرضا للت مي ،
وإذ تسلم أبن الفتيا دون سن  ١1عاما هن األكثر عرض لوفيا األمومـ وأبن مضـاعفا
احلمل والوالدة ه من األسباب الرئيسي للوفاة بني الفتيا من تلك الف العمري يف العديد من البلدان،
وإذ تع ددرب ع ددن القلد د ملع ــاانة األطف ــال ذوي اإلعاق ـ م ــن الوص ــم والتميي ــز واإلقص ــا ولك ــوهنم
يتعرضون أكثر من أقراهنم للعن الاهأ واجلسدي واالعتدا اجلنس يف مجي البي ا ،
أوال
تنفي اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني
 - ١تؤك ددد م ددن دي ددد الفقـ ـرا  ١إىل  1م ــن قراره ــا  ١22/2١و  ١إىل  ١1م ــن قراره ــا
 ١٤2/68املـؤر  ١8كـانون األول/ديســمر  ،71١٣وحتـ الــدول الـيت ص تنضـم بعــد إىل اتفاقيـ حقــوق
الطف ــل( )١وبروتوكولي ــا االختي ــاريني( )7عل ــى النظ ــر يف القي ــا ب ــالك عل ــى س ــبيل األولوي ـ ـ وعل ــى تنفي ــا
تلك الصكو بصورة فعال وكامل  ،وتشج األمني العا على بال مزيد من اجل ود يف هاا الصدد؛
 - 7حتث الدول األطراف على سحب التحفظا الـيت تتنـام مـ غـر ،ومقصـد االتفاقيـ
أو بروتوكولي ا االختياريني ،وعلى النظر يف إجرا اسـتعرا ،دوري للتحفظـا األخـرى بغيـ سـحب ا وفقـا
للمنصو عليه يف إعالن وبرانمج عمل فيينا()6؛

__________
( )٣2انظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر( UNICEF, “Levels and trends in child mortality, 2015” ،متـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى https://www.unicef.org/
.)publications/files/Child_Mortality_Report_2015_Web_9_Sept_15.pdf
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اثنيا
تعزيز حقوق الطفل ومحايتها وعدم التمييز ضد الطفل
عدم التمييز
 - ٣تؤكدد مدن ديدد الفقـرا  6إىل  ١1مـن قرارهـا  ١22/2١و  ١١إىل  ١٤مـن قرارهـا
 ،١٤2/68وهتيــب ابلــدول أن تكفــل متـ مجيـ األطفــال جبميـ حقــوق م املدنيـ والسياســي واالقتصــادي
واالجتماعي والثقافي دون مييز أاي كان نوعه؛
التسجيل والعالقات األسرية والتبين والرعاية البديلة
 - ٤تؤكد من ديد الفقرتني  ١١و  ١7من قرارها  ١22/2١والفقـرا  ١1إىل  ١9مـن
قرارها  ،١٤2/68وحت مجي الدول األطراف علـى تكثيـ ج ودهـا مـن أجـل التقيـد ابلتزاماهتـا مبوجـب
اتفاقي حقوق الطفل اليت تقض ابحملافظ على هوي األطفال ،مبـا يف ذلـك جنسـياهتم وأ ـالهم وصـالهتم
العائلي ـ  ،علــى ــو مــا يقرهــا القــانون ،ومحاي ـ األطفــال يف املســائل املتصــل بتســجيل املواليــد والعالق ــا
األسـري والتبــأ أو غــري ذلــك مــن أشــكال الرعايـ البديلـ  ،مـ التســليم بضــرورة أن توجــه اجل ــود كافـ ــو
مكــني الطفــل مــن البقــا يف كن ـ والديــه ،أو يف كن ـ غــريهم مــن أف ـراد األســرة املق ـربني عنــد االقتضــا ،
أو مكينــه مــن العــودة إلــي م س ـريعا ،وأبنــه ينبغـ  ،يف احلــاال الــيت يلــز في ــا تــوفري رعاي ـ بديلـ  ،تشــجي
الرعاي األسري واجملتمعي بدال من خيار وض األطفال يف مؤسسا ؛
 - 1هتي ابلدول أن تتخا مجي التدابري الالزم ملن ومكافح حاال التبأ غـري القـانوي
وكل حاال التبأ اليت ال تراع املصاط الفضلى للطفل؛
الرفاه االقتصا ي واال تماعي لألطفال
 - 6تؤكد من ديد الفقرا  ١٣إىل  ١1من قرارها  ١22/2١و  71إىل  79من قرارها
 ،١٤2/68وهتيب جبمي الدول وابجملتمـ الـدوي العمـل علـى هتي ـ بي ـ مكينيـ يُكفـل في ـا رفـاه الطفـل،
بوســائل من ــا تعزيــز التعــاون الــدوي يف هــاا اجملــال وتنفيــا التزاماهتــا ،مبــا يف ذلــك حتقيــق أهــداف التنمي ـ
املســتدام  ،وتؤكــد مــن جديــد أن االســتثمار يف األطفــال ،وال ســيما مــن أجــل النمــا يف مرحل ـ الطفول ـ
املبك ــرة ،يع ــود بنف ـ اقتص ــادي واجتم ــاع عم ــيم ،وأن مجي ـ اجل ــود ال ــيت تب ــال يف ه ــاا الص ــدد لض ــمان
صي وإنفاق املوارد على األطفال ،وال سـيما علـى تعلـيم األطفـال وصـحت م ،ينبغـ أن تشـكل وسـيل
إلعمال حقوق الطفل؛
عمل األطفال
 - 2تؤكد من ديد الفقرا  ١6إىل  ١8من قرارها  ١22/2١و  ٣1إىل  ٣٣من قرارها
 ١٤2/68وحت ـ الــدول علــى ا ــاذ تــدابري فوري ـ وفعال ـ لضــمان حظــر واست صــال أس ـوأ أشــكال عمــل
األطفــال ،وإهنــا عمــل األطفــال جبمي ـ أشــكاله ،حبلــول عــا  7171علــى أبعــد تقــدير ،وتعزيــز التعل ــيم
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كاس ـ اتيجي رئيســي  ،وتالحــمل يف هــاا الصــدد انعقــاد املــؤمر العــامل املعــأ ابلقضــا املســتدا علــى عمــل
األطفــال يف بــوينس آيــر يف الف ـ ة م ــن  ١٤إىل  ١6تش ـرين الثــاي/نوفمر  ،71١2وحت ـ الــدول عل ــى
مواصل تشجي اش ا مجي قطاعا اجملتم يف هتي بي تساعد على القضا على عمل األطفال؛
تعزيز ومحاية حقوق األطفال ،مبن فيهم األطفال ال ين يعيشون يف أوضاع ابلغة الصعوبة
 - 8تؤك د ددد م د ددن دي د ددد الفقـ ـ ـرا  76إىل  78م ـ ــن قراره ـ ــا  ١22/2١و  ٤1إىل  ٤8م ـ ــن
قرارها  ،١٤2/68وهتيـب جبمي الــدول أن تعـزز حق ــوق اإلنسـان كافـ الواجبـ جلميـ األطفـال وأن حتمي ـا،
وأن تنفــا ال ـرامج والتــدابري الــيت تســتند إىل األدل ـ والــيت تــوفر هلــم أشــكال احلماي ـ واملســاعدة اخلاص ـ  ،مبــا يف
ذلــك احلصــول علــى خــدما تعليمي ـ واجتماعي ـ وخــدما رعاي ـ صــحي جيــدة تُق ـ ّد علــى ــو منص ـ
وشامل للجمي ؛
األطفال املها رون
 - 9تؤكددد مددن ديددد الفق ـرا  ٤1إىل  82مــن قرارهــا  ،١22/2١وهتيــب ابلــدول تعزيــز
حقــوق اإلنســان واحل ـراي األساســي جلمي ـ األطفــال املتــنثرين ابهلجــرة ومحايت ــا علــى ــو فعــال ،أاي كــان
وضــع م كم ــاجرين ،ومعاجلـ اهلجــرة الدوليـ عــن طريــق التعــاون واحلـوار علــى الصــعيد الــدوي أو اإلقليمـ
أو الثنـ ــائ وعـ ــن طريـ ــق اتبـ ــاع هنـ ــج شـ ــامل ومت ـ ـوازن يف هـ ــاا الصـ ــدد ،وأن تقـ ــر يف الوق ـ ـ نفسـ ــه أبدوار
ومسؤوليا البلدان األصلي وبلدان العبور وبلدان املقصد يف تعزيز ومحاي حقوق اإلنسان جلمي األطفال
املتنثرين ابهلجرة ،ويف جتنب النُ ج اليت قد تؤدي إىل تفاقم مواطن الضع لدي م؛

 - ١1تع ددرب ع ــن االلت ـ ـزا حبمايـ ـ حق ــوق اإلنس ــان الواجبـ ـ لألطف ــال امل ــاجرين ،يف ض ــو
مــا يعــانون مــن ضــع  ،وال ســيما األطفــال امل ــاجرون غــري املصــحوبني بــاوي م ،لضــمان حص ـوهلم علــى
احلماي ـ واملســاعدة املناســبتني ،والتكفــل بصــحت م وتعلــيم م ومنــائ م النفس ـ  -االجتمــاع  ،مبــا يضــمن
مراعاة مصاط الطفل الفضلى يف املقا األول يف السياسا املتعلق ابإلدماج والعودة وصّ مشل األسر؛
األطفال وإقامة العدل
 - ١١تؤكد من ديد الفقرا  79إىل  ٣١من قرارها  ١22/2١و  ٤9إىل  12من قرارها
 ،١٤2/68وهتيب جبمي الدول أن حت وحتم حقوق األطفال من الضحااي والش ود ،واألطفال الاين
تنسب إلي م هتم خرق قانون العقواب أو يثب خرق م له ،وأطفال األشخا الاين تنسب إلي م هتم
خـرق قـانون العقـواب أو يثبـ خـرق م لـه ،وأن تضـمن أال جيــري القـبض علـى األطفـال أو احتجــازهم أو
حبس م إال مبا يتفق وأحكا القانون وأال يستخد ذلك إال كمالذ أخري وألقصر ف ة زمني مناسب ؛
 - ١7تشجع على مواصل بال اجل ود اإلقليمي واألقاليمي وتبادل أفضل املمارسا وتـوفري
املساعدة التقني يف جمال قضا األحدا ؛
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منع بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املوا اإلابحية والقضاء على

ه املمارسات

 - ١٣تؤكد مدن ديدد الفقـرة  ٣7مـن قرارهـا  ١22/2١والفقـرة  18مـن قرارهـا ،١٤2/68
وهتيــب جبميـ الــدول إىل منـ وجتــر مجيـ أشــكال بيـ األطفــال واالجتــار هبــم الــيت تــتم ألغـرا ،من ــا نــزع
أعضا األطفال ،واس قاق األطفال ،واالستخدا يف السخرة ،واالستغالل اجلنس لألطفال ،مبا يف ذلك
بغا األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلابحي وغريهـا مـن املـواد املنطويـ علـى اعتـدا جنسـ علـي م،
وإىل مقاضاة مرتكي هاه األعمال ومعـاقبت م ،هبـدف القضـا علـى تلـك املمارسـا  ،مبـا يف ذلـك عنـدما
ترتكب ابسـتخدا شـبك اإلن نـ وغـري ذلـك مـن تكنولوجيـا املعلومـا واالتصـاال  ،وباربـ السـوق
املوجــودة الــيت تشــج هــاه املمارســا اإلجرامي ـ  ،وا ــاذ تــدابري للقضــا علــى الطلــب الــاي يعــزز هــاه
املمارسا  ،وبغي إعمال حقوق الضـحااي وتلبيـ احتياجـاهتم بفعاليـ  ،مبـا يف ذلـك تعمـيم حصـول ضـحااي
تلــك املمارســا علــى خــدما شــامل اجتماعي ـ وقانوني ـ وخــدما الصــح البدني ـ والاهني ـ دون أي
شكل من أشكال التمييز ،وإسدا املشورة إىل مجي الضحااي لكفال تعـافي م علـى النحـو الكامـل وإعـادة
إدماج م يف اجملتم  ،وا اذ تدابري فعال ضد جتر األطفال الاين يقعون ضحااي لالستغالل؛
األطفال املتضررون من الندزاعات املسلحة
 - ١٤تؤك د ددد م د ددن دي د ددد الفقـ ـ ـرا  ٣٣إىل  ٣9م ـ ــن قراره ـ ــا  ١22/2١و  19إىل  21م ـ ــن
قراره ــا  ،١٤2/68وت ــدين أبش ــد العب ــارا مجي ـ االنت اك ــا واالعت ــدا ا ال ــيت ترتك ــب ض ــد األطف ــال يف
النـزاعا املسلح  ،وحتـ يف هـاا الصـدد مجيـ الـدول وغريهـا مـن أطـراف الن ـزاع املسـلح الضـالع  ،علـى ـو
ال القانون الدوي املـنطبق ،يف جتنيد األطفـال واسـتخدام م ويف قـتل م وتشـوي م و/أو اغتصـاهبم بشـكل
منط  ،وغري ذلك من أشكال العن اجلنس ضدهم ،م التسليم أبن العن اجلنس يف هاه احلاال يـؤثر
يف الفتيــا علــى ــو غــري متناســب ،وإن كــان يســت دف الفتيــان أيضــا ،ويف شــن هجمــا متكــررة عل ــى
املدار و/أو املستشفيا واملوظفني العاملني في ا ،ويف اختطاف األطفال بشكل منط  ،ويف ارتكاب مجيـ
االنت اكـا واالعتـدا ا األخـرى ضـد األطفــال ،علـى أن تتخـا تـدابري فعالـ بــددة زمنيـا لوضـ حـد لتلــك
املمارسا ومنع ا ،وعلـى تشـجي تقـد خـدما الـدعم بشـكل مناسـب للسـن ولنـوع اجلـنس ،مبـا يف ذلـك
خــدما الرعاي ـ الص ــحي النفســي واالجتماعي ـ واجلنســي واإلجنابي ـ وب ـرامج إعــادة اإلدم ــاج ،وتنــوه يف ه ــاا
الصدد اب اذ جملس األمن القرار  )71١1( 7771املؤر  ١8حزيران/يونيه 71١1؛
 - ١1تشد على ضرورة املراعاة التام الحتياجا األطفـال ،مبـا يف ذلـك احتياجـا إعـادة
الت نهيل واإلدماج ،يف سياق برامج ما بعد انت ا النزاع وبرامج بنا السال وعلى أن تعزيز حقوق األطفال
املتضررين من النزاعا املسلح ومحايت ا يتسـمان أبميت مـا احلا ـ لكسـر حلقـا العنـ واحليلولـ دون
تكرار النزاعا ؛
 - ١6هتيد د ابل ــدول أن حتمـ ـ األطف ــال املتض ــررين م ــن الن ـ ـزاعا املس ــلح  ،وال س ــيما م ــن
انت اكا القانون الدوي اإلنساي والقانون الدوي حلقوق اإلنسان ،وأن تكفل تلقي م املساعدة اإلنساني
يف حين ــا وبصــورة فعالـ  ،مـ التنويــه ابجل ــود املباولـ لوضـ حــد لإلفــال مــن العقــاب عــن طريــق كفالـ
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املســا ل ومعاقب ـ اجلنــاة ،وهتيــب ابجملتم ـ الــدوي أن حياســب املســؤولني عــن االنت اكــا  ،بوســائل من ــا
احملكم اجلنائي الدولي ؛
 - ١2هتيد ابلــدول واملنظمــا اإلقليميـ ودون اإلقليميـ أن تعمــم مراعــاة حقــوق الطفــل يف
األنشط ذا الصـل الـيت يُضـطل هبـا يف حـاال النـزاع وحـاال مـا بعـد انت ـا النـزاع بغيـ تعزيـز السـال
ومن نشوب النزاعا وفض ا ،وكالك يف سياق التفاو ،على اتفاقا السال وتنفياها وال تيبـا الـيت
يتم التفاو ،علي ا بني األطراف؛
 - ١8تشري إىل أن عا  71١6وافق الاكرى السـنوي العشـرين ال ـاذ القـرار  22/1١املـؤر
 ١7كانون األول/ديسمر  ،١996الاي أنش مبوجبه والي ُ املمثل اخلا لألمني العا املعأ ابألطفال
والنزاع املسلح ،وترحب ابإلجنازا اليت حتقق من خالله يف جمال محاي األطفال املتضررين من النزاعا
املسلح  ،وتشدد علـى ضـرورة أن يقـو مكتـب املمثلـ اخلاصـ لألمـني العـا  ،ابلتعـاون مـ الـدول وهي ـا
األمم املتحدة ووكاالهتـا ومـ املنظمـا اإلقليميـ وخاصـ املنظمـا دون اإلقليميـ  ،بتعزيـز أنشـطته لتوعيـ
اجلم ــور ،مبــا يف ذلــك مــن خــالل مجـ وتقيــيم ونشــر أفضــل املمارســا والــدرو املســتفادة ،وفقــا للواليـ
القائمـ  ،وتالحــمل مـ التقــدير اجل ــود الــيت يبــاهلا األمــني العــا وهي ــا األمــم املتحــدة لتنفيــا آليـ الرصــد
واإلبال بشنن األطفال والنزاعا املسلح ؛
اثلثا
العنف ضد األطفال
 - ١9تشري إىل املادة  ١9من اتفاقي حقوق الطفل ،اليت يطلب في ا من الدول األطراف أن
تتخــا مجي ـ التــدابري التش ـريعي واإلداري ـ واالجتماعي ـ والتعليمي ـ املالئم ـ حلماي ـ الطفــل مــن كاف ـ أشــكال
العن أو الضرر أو اإلسا ة البدني أو الاهني  ،واإلمال أو املعاملـ املنطويـ علـى إمـال ،وإسـا ة املعاملـ
أو االسـ ــتغالل ،مبـ ــا يف ذلـ ــك االعتـ ــدا اجلنس ـ ـ  ،وهـ ــو يف رعاي ـ ـ الوالـ ــد (الوالـ ــدين) أو الوص ـ ـ القـ ــانوي
(األوصيا القانونيني) عليه ،أو أي شخ آخر يتع د الطفل برعايته؛
 - 71تش ددري أيض ددا إىل دراسـ ـ األم ــم املتح ــدة بش ــنن العنـ ـ ض ــد األطف ــال ال ــيت قُـ ـ ّدم إىل
اجلمعي ـ العام ـ يف عــا  ، )٣8(7116وتالحــمل م ـ التقــدير مــا تبالــه املمثل ـ اخلاص ـ لألمــني العــا املعني ـ
ابلعن ضد األطفال مـن ج ـود متواصـل مـن أجـل تعمـيم توصـيا الدراسـ يف جـداول األعمـال الدوليـ
واإلقليمي والوطني ؛
 - 7١تعرب عدن ابلدق القلد مـن أن طفـال ميـو كـل قـس دقـائق نتيجـ للعنـ وأن بليـون
طفل ،ت اوح أعمارهم بني سن الثاني والسابع عشـرة ،يتعرضـون علـى الصـعيد العـامل إىل عنـ جسـدي
أو جنس ـ أو ع ــاطف أو إىل أن ـواع متع ــددة م ــن العن ـ  ،وأن م ــا ين ــاهز تق ــديراي ع ــدد  ١71ملي ــون فت ــاة
و  2٣مليون فة وقعوا ضحااي للعن اجلنس يف مرحل ما من حياهتم؛
__________
(.A/61/299 )٣8
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 - 77تد دددين مجي ـ ـ أش ــكال العن ـ ـ ض ــد األطف ــال يف مجي ـ ـ البي ــا  ،مب ــا يف ذل ــك العن ـ ـ
اجلسـ ــدي والـ ــاهأ والنفس ـ ـ واجلنس ـ ـ  ،والتعـ ــايب وغـ ــريه مـ ــن ضـ ــروب املعامل ـ ـ أو العقوب ـ ـ القاسـ ــي أو
الالإنس ــاني أو امل ينـ ـ  ،وإي ــاا األطف ــال واس ــتغالهلم ،وأخ ــا الره ــائن ،والعنـ ـ الع ــائل  ،وس ــفاح احمل ــار ،
واالجتــار ابألطفــال وأعضــائ م أو بــيع م أو بي ـ أعضــائ م ،وامليــل اجلنس ـ إىل األطفــال ،وبغــا األطفــال،
واســتغالل األطفــال يف امل ـواد اإلابحي ـ  ،والســياح بــداف ممارس ـ اجلــنس م ـ األطفــال ،وعن ـ العصــااب
والعن املسلح ،واالستغالل اجلنسـ لألطفـال علـى شـبك اإلن نـ  ،وتسـل األقـران مبـا يف ذلـك مـا يـتم
منه عر شبك اإلن نـ  ،واملمارسـا الضـارة ،وحتـ الـدول علـى أن تعـزز اجل ـود الراميـ إىل منـ تعـر،
ا ألطفال ألي من أشكال العن هاه ومحايت م من ا ابعتماد هنج شامل ،وأن تض إطارا من جيا ومتعدد
األوجه يكون جز ا من عمليا التخطي على الصعيد الوطأ من أجل التصدي للعن ضد األطفال؛
 - 7٣هتي ابلـدول كافـ أن تنفـا االلتـزا وهنـا االعتـدا علـى األطفـال واسـتغالهلم واالجتـار
هب ــم وس ــائر أش ــكال العنـ ـ والتع ــايب املرتكبـ ـ ض ــدهم ،عل ــى النح ــو املنص ــو علي ــه يف خطـ ـ التنميـ ـ
املستدام لعا )٣1(71٣1؛
 - 7٤حت ددث مجي ـ ال ــدول عل ــى االض ــطالع ب ــدور رايدي إلهن ــا مجي ـ أش ــكال العن ـ ض ــد
األطفال يف مجي البي ـا ودعـم أنشـط الـدعوة يف هـاا الصـدد علـى مجيـ الصـعد ،مبـا في ـا علـى الصـعيد
احملل والوطأ واإلقليم والدوي ،ومن قبل مجي القطاعا  ،وخباص الزعما السياسيون والدينيون وقادة
اجملتمعا احمللي  ،وكالك من قبل القطاعني العا واخلا ووسائ اإلعال واجملتم املدي؛
 - 71تطل د د إىل كيـ ــاان منظوم ـ ـ األمـ ــم املتحـ ــدة ووكاالهتـ ــا وصـ ــناديق ا وبراجم ـ ــا املعني ـ ـ ،
وال ســيما مــا كــان من ــا عضـوا يف الفريــق العامــل املشـ بــني الوكــاال املعــأ ابلعنـ ضــد األطفــال ،أن
تواصل ،يف حدود والي كل من ا ،حب السبل والوسائل اليت مكن ا من املسـام بقـدر أكـر مـن الفعاليـ
يف من مجي أشكال العن ضد األطفال والتصدي هلا؛
 - 76تعددرب عددن عمهددا لعمــل املمثل ـ اخلاص ـ لألمــني العــا املعني ـ ابلعن ـ ضــد األطفــال
وتسلم ابلتقد احملـرز منـا إنشـا واليت ـا يف تعزيـز منـ وإهنـا مجيـ أشـكال العنـ ضـد األطفـال يف مجيـ
املن ــاطق ويف الن ــو ،بتنفي ــا توص ــيا دراس ـ األم ــم املتح ــدة بش ــنن العن ـ ض ــد األطف ــال ،بس ــبل من ــا
ما تضطل به املمثل اخلاص من مشاورا إقليميـ ومواضـيعي ومـن بعثـا ميدانيـ ومـا تقدمـه مـن تقـارير
مواض ــيعي تتن ــاول الشـ ـواغل الناشـ ـ  ،وحت ــي علم ــا يف ه ــاا الص ــدد ابلتق ــارير الص ــادرة يف اآلونـ ـ األخ ــرية
ابلعنـ ــاوين التالي ـ ـ  :وضـ ـ ح ــد للعـ ــااب :التصـ ــدي للتس ــل ابتـ ــدا مـ ــن س ــاح املدرسـ ـ وحـ ــة الفضـ ــا
اإللك وي( ،)٣9ومحاي األطفال املتضررين من العن املسلح يف اجملتمـ احمللـ ( )٤1ومحايـ حقـوق الفتيـا
يف نظا العدال اجلنائي  :من العن والوصم واحلرمان من احلري ()٤١؛
__________
( )٣9منشورا األمم املتحدة ،رقم املبي .E.16.I.14
( )٤1املرج نفسه ،رقم املبي .E.16.I.15
( )٤١املرج نفسه ،رقم املبي .E.15.I.10
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 - 72تالح ددظ الش ـراكا املع ــززة الــيت روج ـ إلقامت ــا املمثل ـ اخلاص ـ لألمــني الع ــا املعني ـ
ابلعنـ ـ ض ــد األطف ــال ،مب ــا يف ذل ــك منصـ ـ احلـ ـوار واالتص ــال ال ــيت أنش ــنهتا وقادهت ــا املمثلـ ـ اخلاصـ ـ مـ ـ
املنظما واملؤسسا اإلقليمي  ،لتقاسم املعارف واملمارسا اجليدة ،وتنسيق اجل ود ،وتعزيز أوجه التآزر،
وحتد يد االجتاها  ،واملسام يف اإلسراع بوترية التقد احملرز يف محاي األطفال من العن ؛
 - 78حتددث مجي ـ الــدول علــى معاجل ـ البعــد اجلنســاي جلمي ـ أشــكال العن ـ ضــد األطفــال
وإدماج منظور جنساي يف مجيـ مـا يعتمـد مـن سياسـا ويتخـا مـن إجـرا ا حلمايـ األطفـال مـن مجيـ
أشــكال العن ـ واملمارســا الضــارة ،مبــا يف ذلــك زواج األطفــال والــزواج املبكــر والــزواج القســري وتشــويه
األعضا التناسلي لإلان  ،م االع اف أبن الفتيا والفتيان يواج ون أخطارا متفاوت من جرا أشكال
خمتلف من العن يف خمتل األعمار وشة األوضاع ويف أماكن خمتلف من ا املدار ؛
 - 79تؤكددد أمي ـ اتبــاع هنــج متكامــل ومتعــدد األوجــه يســتند إىل حقــوق األطفــال ورفــاه م
ومراعاة مصـاط الطفـل الفضـلى يف املقـا األول ،عنـد وضـ وتنفيـا التـدابري الراميـ إىل محايـ األطفـال مـن
مجي أشكال العن ؛
 - ٣1تشددد علــى ضــرورة عــد تــر أي طفــل خل ـ الركــب ،وعلــى ضــرورة أن تــوي الــدول
عناي ـ خاص ـ حلماي ـ األطفــال الــاين يعــانون مــن الت مــي أو الــاين يعيشــون يف أوضــاع هش ـ أو الــاين
يواج ون الوصم أو التمييز أو اإلقصا وأن تضمن متع م بكل ما هلـم مـن حقـوق اإلنسـان دون مييـز مـن
أي نوع؛
 - ٣١حتددث مجي ـ الــدول علــى تعزيــز التعــاون الــدوي واملســاعدة املتبادل ـ ملن ـ مجي ـ أشــكال
العن ضد األطفال ومحايت م من ا ووض حد لإلفال من العقاب على اجلرائم املرتكب ضد األطفال؛
 - ٣7تشجع الدول على أن تنظر يف االنضما إىل اتفاقيـ الهـاي املتعلقـ ابلواليـ القضـائي
والقانون املنطبق واالع اف واإلنفاذ والتعاون فيما يتعلـق ابملسـؤولي الوالديـ وتـدابري محايـ الطفـل ،املؤرخـ
 ١9تشرين األول/أكتوبر  ،)٤7(١996أو يف التصديق علي ا؛
 - ٣٣تشري إىل أمي العمل بنشا م األطفال واح ا آرائ م يف مجي النواح املتعلق مبن
العن ضدهــم والتصدي لــه ورصده ،م ـ مراعاة املــادة  ١7مــن اتفاقيـ ـ حق ــوق الطفل؛
 - ٣٤تعرب عن قلقها إزا حاال العن القائم يف اجملتمعا احمللي يف مجي أ ا العـاص،
مبا يف ذلك العن املرتب ابالجتار غري املشـروع ابألسـلح  ،واجلرميـ املنظمـ  ،واجلـرائم املتصـل ابملخـدرا ،
والعن املرتب ابلعصااب  ،مما يعر ،رفاه األطفال وأمن م خلطر شديد؛
 - ٣1تس ددلم أبن تق ــدما كبـ ـريا ق ــد أح ــرز عل ــى الص ــعد ال ــدوي واإلقليمـ ـ وال ــوطأ يف جم ــال
التصدي للعن ضد األطفال ،وذلك منا تقد دراس األمم املتحدة بشنن العن ضد األطفال ،وهتيب
__________
(.United Nations, Treaty Series, vol. 2204, No. 39130 )٤7
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جبميـ الــدول أن تواصـل بــال ج ودهــا الراميـ إىل محايـ األطفـال مــن مجيـ أشـكال العنـ وتعززهــا ،وأن
تقو بصف خاص مبا يل :
ا ــاذ تــدابري تش ـريعي وتــدابري أخــرى فعال ـ ومناســب حلظــر مجي ـ أشــكال العن ـ ضــد
(أ)
األطفال ومن حدوث ا والقضا علي ا يف مجي البي ا  ،مبا يف ذلك املمارسا الضارة يف مجي األوضاع،
وتعزيز التعاون الدوي والوطأ واحملل واملساعدة املتبادل يف هاا الصدد؛
(ب) اح ا حقوق الطفل وكرامته اإلنساني وسالمته البدني علـى ـو ات  ،ومنـ أي شـكل
من أشكال العن النفس أو الاهأ أو اجلسدي أو اجلنس أو غري ذلك من أشكال املعامل أو املعاقب
املال أو امل ين والتصدي هلا؛
(ج) إيال االهتما  ،علـى سـبيل األولويـ  ،ملنـ مجيـ أشـكال العنـ ضـد األطفـال ومعاجلـ
أســبابه األساســي وأبعــاده اجلنســاني عــن طريــق هنــج من ج ـ وشــامل ومتعــدد األوجــه ،م ـ االع ـ اف أبن
مشاهدة العن  ،مبا فيه العن العائل  ،تسبب أيضا أضرارا للطفل؛
(د) وض اس اتيجي وطني بكم التنسيق ومزودة مبا يكف مـن املـوارد ملنـ مجيـ أشـكال
العنـ ضــد األطفــال والقضــا علي ــا ،بوســائل من ــا ا ــاذ تــدابري هتــدف يف مجلـ أمــور إىل توعيـ امل نيــني
العاملني م األطفال ومن أجل م وإىل بنا قدراهتم ،ودعم برامج تنش األطفال الفعال  ،وتعزيز البحو ،
ومج البيـاان امل تعلقـ حبـاال العنـ ضـد األطفـال ،ووضـ أدوا رصـد وطنيـ مناسـب وتنفيـاها لتقيـيم
التقد احملرز دوراي؛
(ه) وضـ حــد إلفــال مـرتكي اجلـرائم ضــد األطفــال مــن العقــاب والتحقيــق بصــورة دقيقـ
وفوري يف مجي أعمال العن ضد األطفـال ومقاضـاة مرتكبي ـا وإنـزال العقـواب املناسـب هبـم ،مـ اإلقـرار
بضرورة من األشخا املدانني ابرتكاب جرائم عن ضد األطفال ،مبا يف ذلك االعتدا علي م جنسيا،
والاين ال يزالون يشكلون خطرا على األطفال ،من العمل م األطفال؛
(و) محاي األطفال من مجي أشكال العن أو االعتـدا الـيت يرتكب ـا مجيـ العـاملني مع ـم
ومن أج ل م ،مبا يف ذلك يف األوسا التعليمي  ،ويف أوسا الرعايـ البديلـ ومؤسسـا الرعايـ الداخليـ ،
ويف سياق أنشط التنميـ الدوليـ وعمـل اإلغاثـ اإلنسـاني  ،والـيت يرتكب ـا أيضـا مسـؤولون حكوميـون مثـل
رجــال الشــرط وســلطا إنفــاذ الق ـوانني واملــوظفني واملســؤولني يف مراكــز االحتجــاز أو مؤسســا الرعاي ـ
والعاملني يف قطاع الرعاي الصحي ؛
(ز) إرسا وتفعيل آليا منمون حتظى بتغطيـ إعالميـ جيـدة وتكـون سـ ل املنـال وحتـافمل
على السري لتمكني األطفال أو ممثلي م من التمـا املشـورة ،واإلبـال عـن العنـ ضـد األطفـال ،وتقـد
الشكاوى بشنن حواد العن ضد األطفال ،وكفال مكن األطفال من الوصول إىل تلك اآلليا ؛
(ح) وض نظم للحماي تتسم ابالتساق والتنسيق وتوفري إمكاني وصول اجلمي إىل اخلـدما
الشامل ذا النوعي اجليـدة يف املسـائل االجتماعيـ  ،ومسـائل الصـح البدنيـ والاهنيـ  ،مبـا يف ذلـك الصـح
اجلنسي واإلجنابي  ،واملسائل القانوني واملتعلق بتقد املشورة ،جلمي الضحااي املتضررين من العن والضحااي
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النــاجني مــن آاثره ،لضــمان تعــافي م ابلكامــل وإعــادة إدمــاج م يف اجملتم ـ  ،ولتعزيــز نظــم الرعاي ـ االجتماعي ـ
وتقد اخلدما الفعال لألطفال املتضررين من العن  ،وال سيما يف قطاعا العدال والتعليم والصح ؛
( ) السع إىل تغيري املواق اليت تتغاضى عن أي شكل من أشكال العن ضـد األطفـال
أو تعت ــره أم ـرا ع ــاداي ،مب ــا في ــا أش ــكال التندي ــب القاس ــي أو الالإنس ــاني أو امل ين ـ  ،واملمارس ــا الض ــارة
والعن اجلنس جبمي أشكاله؛
(ي) مواصل تعزيز التثقي واالستثمار فيه ،مبا يف ذلـك بوصـفه عمليـ طويلـ األمـد تسـتمر
مدى احلياة يـتعلم في ـا الك يـل قـيم التسـامح واحـ ا كرامـ اآلخـرين وسـبل وطرائـق ضـمان هـاا االحـ ا يف
مجي اجملتمعا ؛
( ) تسري اجل ود الرامي إىل التوس يف التثقي الشامل املناسب عمراي والدقيق علميا ذي
الص ــل ابلسـ ــياقا الثقافي ـ ـ  ،ال ــاي يـ ــزود املراهقـ ــا وامل ـ ـراهقني والش ــااب والشـ ــبان ،يف داخـ ــل املدرس ـ ـ
وخارج ــا ومبــا يتفــق م ـ قــدراهتم املتطــورة ،وبتوجيــه وإرشــاد مالئمــني مــن الوالــدين واألوصــيا القــانونيني،
مبعلومــا عــن الصــح اجلنســي واإلجنابيـ واملســاواة بــني اجلنســني ومكــني املـرأة ،وحقــوق اإلنســان ،والنمــا
اجلســدي والنفسـ وذلــك املتعلــق مبرحلـ البلــو ومـوازين القــوة املرتبطـ بــه يف ســياق العالقــا بــني النســا
والرجال ،وذلك لتمكين م من بنا اح ا الاا وتنمي امل ارا الالزم ال اذ قرارا مسـتنرية وم ـارا
االتصــال واحلـ ّد مــن املخــاطر ومكيـن م مــن إقامـ عالقــا تقــو علــى االحـ ا  ،يف ظــل شـراك كاملـ مـ
الشباب من اجلنسني وم اآلاب واألوصيا ومقـدم الرعايـ واملعلمـني ومقـدم الرعايـ الصـحي مـن أجـل
محايت م من العن ؛
 - ٣6تعرب عن القل إزا التحداي املستمرة واملتزايدة اليت تع  ،سـبيل القضـا علـى مجيـ
أشكال العن ضد األطفال ،وحت ّ الدول على أن تكث ج ودها يف هاا الصدد ،وأن تقو بصف خاص
مبا يل :
اعتم ــاد وتعزي ــز ت ــدابري واض ــح وش ــامل  ،حس ــب االقتض ــا  ،مب ــا يش ــمل عن ــد الل ــزو
(أ)
تشريعا  ،هتدف إىل من تسل األقران ومحاي األطفال منه وتن على توفري املشورة وإجرا ا اإلبال
املتسم ابألمان واملراعي الحتياجا الطفل والضماان اليت تكفل حقوق األطفال املتضررين؛
(ب) تعزيــز قــدرا املــدار يف جمــال الكش ـ والتــدخل يف وق ـ مبكــر ملن ـ تســل األق ـران
والتصدي له ،مبا يف ذلك التسل عر اإلن ن  ،وبوجه خا املبادرا الرامي إىل حشد الدعم ملن هاه
الظاهرة والتصدي هلا ،وكفال إعال األطفال جبمي السياسا العام القائم لتنمني محايت م؛
وهنــج حتقيــق منــو الطفــل يف
(ج) ا ــاذ التــدابري لتشــجي أشــكال التنديــب البنــا ة واإلجيابي ـ ُ
مجي البي ا  ،مبا في ا البي واملدرس وسائر البي ـا التعليميـ ويف نظـم الرعايـ والعدالـ أبسـرها ،والعمـل
و القضا على مجي أشكال العن ضد األطفال ،مبا يف ذلك أشكال التنديب العنيف ؛
(د) ا ــاذ مجي ـ التــدابري املناســب لضــمان إدارة التنديــب يف املــدار علــى ــو يتماشــى م ـ
كرام الطفل اإلنساني وحقوق اإلنسـان املكفولـ لـه اب ـاذ مجيـ التـدابري التشـريعي واإلداريـ واالجتماعيـ
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والتعليمي املالئم  ،وفقا ملصاط الطفل الفضلى ،من أجل محاي الطفل من كاف أشكال العن أو الضرر
أو اإلياا اجلسدي أو النفسـي  ،واإلمـال أو املعاملـ املنطويـ علـى إمـال ،وإسـا ة املعاملـ أو االسـتغالل،
مبـا يف ذلـك االعتـدا اجلنسـ يف املـدار  ،والعمـل يف هــاا السـياق علـى ا ــاذ التـدابري الراميـ إىل تشــجي
أشكال التنديب غري العنيف يف املدار ؛
(هـ) تس ـري اجل ــود الرامي ـ إىل وض ـ سياســا ا شــامل تراع ـ املنظــور اجلنســاي واســتعرا،

تل ــك السياس ــا وتعزيزه ــا ،بط ــرق من ــا ص ــي امل ـوارد الكافيـ ـ  ،م ــن أج ــل معاجلـ ـ األس ــباب اهليكليـ ـ
واألساسي للعن ضد الفتيا  ،والتغلب على القوالب النمطيـ اجلنسـاني واألعـراف االجتماعيـ الضـارة،
وتشجي وسائ اإلعال على حب أثر القوالب النمطي املتعلق أبدوار اجلنسني ،مبا في ا تلك اليت تدمي ا
اإلعــالان التجاري ـ  ،الــيت ترســا العن ـ اجلنســاي واالســتغالل اجلنس ـ وأوجــه الالمســاواة بــني اجلنســني،
والتشــجي علــى ســلو هنـ ِّـج عــد التســامح مطلقــا م ـ مثــل هــاا العن ـ وإزال ـ وصــم العــار الــيت تلحــق
بضــحااي العن ـ والناجيــا منــه ،ومــن ة هتي ـ بي ـ مناســب وميســرة حي ـ تــتمكن الفتيــا مــن اإلبــال
بس ول عن حواد العن ومن استعمال اخلدما املتاح  ،مبا يف ذلك برامج احلماي واملساعدة؛
(و) إشرا الرجـال والفتيـان علـى ـو ات  ،ابعتبـارهم عناصـر حـافزة للتغيـري ومسـتفيدة منـه،
يف مســاع حتقي ــق املســاواة ب ــني اجلنســني ومك ــني النس ــا والفتيــا  ،وابعتب ــارهم حلفــا يف مس ــاع من ـ
العن ضد النسا والفتيا والقضا عليه ،مبا يشمل العن العائل ؛
(ز) إدان مجي املمارسا الضارة اليت تؤثر يف الفتيـا  ،وخباصـ تشـويه األعضـا التناسـلي
لــإلان  ،سـوا ارتكبـ هــاه املمارســا داخــل مؤسسـ طبيـ أو خارج ــا ،وا ــاذ مجيـ التــدابري الالزمـ ،
وال ســيما عــن طريــق احلمــال التثقيفي ـ  ،مبــا يف ذلــك ســن التش ـريعا وإنفاذهــا ،حلظــر تشــويه األعضــا
التناسلي لإلان ومحاي الفتيا من هاا الشكل من أشكال العن  ،وباسب اجلناة؛
(ح) سن القوانني والسياسا الرامي إىل منـ زواج األطفـال والـزواج املبكـر والـزواج القسـري
والقضا على هاه املمارس ومحاي األشخا املعرضـني للخطـر ،وكفالـ أال يـتم الـزواج إال ابملوافقـ التامـ
واحلــرة واملســتنرية للطــرفني العــازمني علــى الــزواج ،وإنفــاذ تلــك القـوانني والسياســا والتمســك هبــا ،وتعــديل
الق ـوانني والسياســا ذا الصــل حلــاف أي أحكــا م ّكــن م ـرتكي االغتصــاب أو االعتــدا اجلنس ـ أو
االختطاف من اإلفال من املقاضاة والعقوب عن طريق الزواج بضحاايهم؛
( ) ا اذ مجي التدابري الالزم لكفال مت األطفال ذوي اإلعاق متعا كامال جبمي حقـوق
اإلنســان واحل ـراي األساســي علــى قــد املســاواة م ـ غــريهم مــن األطفــال ،واعتمــاد السياســا وال ـرامج
املناسب املصمم لتلبي احتياجاهتم وتنفيا تلك السياسا والرامج وتعزيزهـا مـ ال كيـز علـى إهنـا العنـ
ضد األطفال ذوي اإلعاق  ،وضمان أن تكون الرامج الرامي إىل من العن وتوفري الدعم للضحااي شامل
للجمي ومتاح لألطفـال ذوي اإلعاقـ  ،مبـا يف ذلـك مـن خـالل تـوفري املعلومـا بوسـائل يسـ ل الوصـول
إلي ــا ،وتعم ــيم مس ــائل اإلعاقـ ـ يف أش ــكال الت ــدريب واملعلوم ــا املقدمـ ـ إىل امل ني ــني الع ــاملني يف جم ــال
التصدي للعن ضد األطفال؛
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(ي) سن التشريعا الالزم أو غري ذلك من التدابري وإنفاذها ابلتعاون م اجل ا صاحب
املصــلح ذا الصــل  ،مبــا يف ذلــك القطــاع اخلــا ووســائ اإلعــال  ،مــن أجــل منـ توزيـ املـواد اإلابحيـ
الــيت يُســتغل في ــا األطفــال عــر شــبك اإلن ن ـ  ،شــامل تصــوير االعتــدا اجلنس ـ علــى األطفــال ،حبي ـ
يُكف ــل وج ــود اآللي ــا املناس ــب ال ــيت تت ــيح اإلب ــال ع ــن ه ــاه امل ـواد وإزالت ــا ومقاض ــاة مع ــدي ا وموزعي ــا
وجامعي ــا علــى النحــو املناســب ،م ـ العمــل علــى ضــمان أن تُســتخد علــى النحــو األكمــل الفــر ُ الــيت
تتيح ــا تكنولوجيــا املعلومــا واالتصــاال  ،يف حيــاة األطفــال ،كــندوا للــتعلم والتنش ـ االجتماعي ـ
والتعبري واإلدماج وإعمال حقوق م وحرايهتم األساسي  ،مثـل احلـق يف التعلـيم واحلـق يف حريـ التعبـري وحريـ
التما املعلوما وتلقي ا ونقل ا ،واحلق يف التعبري عن آرائ م حبري ؛
( ) كفال ـ تــوفري احلماي ـ القانوني ـ لألطفــال مــن االعتــدا واالســتغالل اجلنســيني عــر شــبك
اإلن ن ـ وتعريف ــا ق ــانوان ،وفق ــا ألحك ــا الق ــانون ال ــدوي حلق ــوق اإلنس ــان والتزامات ــه ،وجت ــر مجي ـ أش ــكال
السلو ذا الصل اليت تتعلق ابالستغالل اجلنس لألطفال على شبك اإلن نـ وخارج ـا ،وكفالـ باسـب
كــل الضــالعني يف شــبكا األف ـراد الــاين يرتكبــون هــاه األنشــط اإلجرامي ـ أو يشــرعون يف ارتكاهبــا بكاف ـ
مراحل ــا وتقــدمي م إىل العدال ـ مــن أجــل مكافح ـ اإلفــال مــن العقــاب ،م ـ مراعــاة أن أشــكال االســتغالل
اجلنس لألطفال واالعتدا اجلنس علي م اليت تُرتكب على شبك اإلن ن بواسط تكنولوجيا املعلوما
واالتصاال ض لوالاي قضائي متعددة وتتسم بطابع ا العابر للحدود الوطني ؛
(ل) محاي األطفال احملرومني من حريت م من التعايب وغريه من ضروب املعامل أو العقوبـ
القاس ــي أو الالإنس ــاني أو امل ين ـ ـ  ،وكفال ـ ـ أن حيص ــل األطف ــال بس ــرع  ،يف حال ـ ـ إلق ــا الق ــبض عل ــي م
أو احتجــازهم أو ســجن م ،علــى املســاعدة القانوني ـ وغريهــا مــن املســاعدة املناســب  ،فضــال عــن احلــق يف
الطعن يف شرعي حرماهنم من احلري أما بكم أو سـلط خمتصـ ومسـتقل وبايـدة أخـرى ،ويف أن جيـرى
البـ بســرع يف أي إجـرا مــن هــاا القبيــل ،وكفال ـ أن يتمتـ األطفــال ،منــا حلظـ إلقــا القــبض علــي م،
ابحلــق يف البقــا علــى اتصــال أبُســرهم مــن خــالل املراســال وال ـزايرا  ،مــا عــدا يف الظــروف االســتثنائي ،
وكفال ـ ع ــد احلك ــم عل ــى أي طفــل ابلس ــخرة أو العق ــاب اجلس ــدي أو إخضــاعه ل ــالك ،أو حرمان ــه م ــن
إمكاني احلصول على الرعاي الصحي وخدماهتا ،أو خدما النظاف الصحي أو الصرف الصح البي ،
أو الطعــا املغــاي أو ال بيـ أو التعلــيم األساسـ أو التــدريب امل ــأ ،وإاتحـ إمكانيـ وصــوله إىل اآلليــا
املنمون والسري واملستقل لإلبال عن العن  ،وكفال أن ترصد الظروف يف هاه السياقا رصدا منتظمـا
وفعاال ،وأن جترى حتقيقا فوري يف مجي أعمال العن املبلو عن ا وأن تضمن باسب مرتكبي ا؛
النظــر يف ا ــاذ التــدابري مــن أجــل تعمــيم وتنفيــا اس ـ اتيجيا األمــم املتحــدة وتــدابريها
()
()٤٣
العمليـ النموذجي ـ للقضــا علــى العن ـ ضــد األطفــال يف جمــال من ـ اجلرميـ والعدال ـ اجلنائي ـ  ،وتــدعو
اجل ـا الفاعلـ ذا الصــل يف األمــم املتحــدة إىل تقــد الـدعم إىل الــدول األعضــا  ،عنــد االقتضــا  ،مــن
أجل بلو هاه الغاي من خالل اجل ود املتضافرة املباول ؛
__________
( )٤٣انظر قرار اجمللس االقتصادي واالجتماع .١8/71١٤
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(ن) حتسني حال األطفال الاين يعيشون يف فقر ،وخاص يف فقـر مـدق  ،بـرومني مـن الغـاا
والتغاي الكـافيني ومـن امليـاه ومرافـق الصـرف الصـح  ،والـاين ال تتـوفر هلـم خـدما الرعايـ الصـحي البدنيـ
والعقلي ـ األساســي واملــنوى والتعلــيم واملشــارك واحلماي ـ  ،إال مــا نــدر ،أو ال تتــوفر هلــم إطالقــا ،م ـ مراعــاة أن
الــنق الشــديد يف الســل واخلــدما  ،ل ـ ن كــان يضــر بكــل إنســان ،ف ــو أشــد خط ـرا علــى األطفــال وأشــد
إض ـرارا هبــم ،ممــا جيعل ــم غــري ق ـادرين علــى التمت ـ حبقــوق م واســتخدا كامــل إمكــاانهتم واملشــارك يف اجملتم ـ
بوصف م أعضا يشاركون فيه مشارك كامل  ،وي ك م عرض للظروف اليت تفض إىل ازدايد العن ؛
( ) ضـ ــمان أن يـ ــوي االعتبـ ــار يف املقـ ــا األول ملصـ ــاط الطفـ ــل الفضـ ــلى يف مجي ـ ـ الق ـ ـرارا
واإلجرا ا املتعلق ابألطفال ،م التشديد علـى ضـرورة أن صـ علـى وجـه السـرع لألطفـال امل ـاجرين،
مبــن فــي م األطفــال الــاين ال حيملــون واثئــق هوي ـ واألطفــال غــري املصــحوبني بــاوي م ،وبصــرف النظــر عــن
وضع م كم اجرين ،أوصيا قانونيون مة كـان هـؤال األطفـال غـري مصـحوبني بـاوي م وأن تـوفر هلـم احلمايـ
الفعال ـ مــن التمييــز ومــن العن ـ  ،وكــالك إمكاني ـ احلصــول علــى باكم ـ وفــق األصــول القانوني ـ يف مجي ـ
اإلجـرا ا القانونيـ واإلداريـ الـيت مسـ م ،مبــا يف ذلـك فيمـا يتعلــق بتحديـد سـن م ومركــزهم القـانوي ؛ وتؤكــد
من جديد يف هاا السياق الفقرتني  66و  62من قرارها ١22/2١؛
(ع) وض تدابري فعال تراع االعتبارا اجلنساني وعامل السن وإنفاذها وتعزيزها من أجل
مكافح مجي أشكال االجتار ابألطفال ،ألغرا ،من ا االستغالل اجلنس والسخرة ،والقضـا علي ـا ،يف
إطـار اسـ اتيجي شـامل ملكافحـ االجتـار يراعـى في ــا منظـور حقـوق اإلنســان ،والقيـا  ،حسـب االقتضــا ،
بوض خط عمل وطني يف هاا الصدد؛
(ف) تعزيــز التــدابري الرامي ـ إىل القضــا علــى الطلــب علــى الســياح بــداف ممارس ـ اجلــنس ،
وضمان احلماي الفعال لألطفال من االستغالل عن طريـق ا ـاذ مجيـ اإلجـرا ا الوقائيـ املمكنـ  ،مبـا يف
ذلك التدابري التشريعي والسياسا والرامج األخرى ذا الصل ؛
( ) محاي األطفال من سائر أشكال االستغالل الضارة أبي جانب من جوانب رفاه الطفل؛
(ق) مواص ــل الس ــع ملن ـ ـ االنت اك ــا واالعت ــدا ا ض ــد األطف ــال يف ح ــاال الط ـ ـوار
اإلنس ــاني  ،والتص ــدي هل ــا والتحقي ــق في ــا وباكم ـ مرتكبي ــا ،وتعزي ــز خ ــدما ال ــدعم املقدم ـ لألطف ــال
املتضررين من حاال الطوار اإلنساني  ،مبن في م املعرضون لالنت اكا واالعتدا ا  ،والدعوة إىل ا اذ
تدابري استجاب أكثر فعالي يف هاا اجملال؛
(ر) االستثمار يف وض وتنفيا نظم بياان لرصد العن ضد األطفال وتتب التقد احملرز،
والتشــجي  ،حيثمــا أمكــن ،علــى االبتكــار يف جمــال مجـ البيــاان ورصــدها ،مبــا يف ذلــك اســتخدا النقــا
املرجعي واملؤشرا لكفال احلصول على بياان مصنف وموثوق ؛
( ) تش ــجي ودع ــم القط ــاع اخل ــا  ،مب ــا يف ذل ــك قط ــاع الش ــركا التجاري ـ  ،لك ـ يرس ـ
سياســا وعمليــا تناســب حجمــه وظروفــه وتكفــل أال تفض ـ أنشــطته إىل تعــر ،األطفــال للعن ـ أو
االستغالل أو أن تساهم يف ذلك؛
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( )
من حريت م؛

دعــم عمــل اخلبــري املســتقل املكل ـ وعــداد دراس ـ عاملي ـ عــن حال ـ األطفــال احملــرومني
رابعا
متابعة

 - ٣2تش د د د د ددري إىل الفق ـ ـ ـ ـ ــرة ( 17د) م ـ ـ ـ ـ ــن قراره ـ ـ ـ ـ ــا  ١12/69امل ـ ـ ـ ـ ــؤر  ١8ك ـ ـ ـ ـ ــانون األول/
ديس ــمر  71١٤ال ــيت دع ـ في ــا األم ــني الع ــا إىل إص ــدار تكلي ـ وجـ ـرا دراس ـ ش ــامل متعمق ـ ع ــن
األطفال احملرومني من حريت م ُم ّول عن طريق الترعا وتشري أيضا إىل الفقرة  88من قرارها ،١22/2١
ـج يف هــاا الصــدد الــدول األعضــا ووكــاال األمــم املتحــدة وصــناديق ا وبراجم ــا ومكاتب ــا وســائر
وتُشـ ّ
أصحاب املصلح ذوي الصل  ،على اإلس ا يف إعـداد الدراسـ وتـوفري الـدعم هلـا ،وتـدعو اخلبـري املسـتقل
املعني إىل إبال الدول األعضا يف دورهتا الثالث والسبعني ابلتقد احملرز وتقد تقريره الن ائ إىل اجلمعي
ّ
العام يف دورهتا الرابع والسبعني؛
 - ٣8ترحد بتعيـني السـيدة فرجينيـا غامبـا ممثلـ خاصـ لألمـني العـا معنيـ ابألطفـال والنـزاع
املســلح ،عمــال بقــراري اجلمعي ـ العام ـ  22/1١و  7٣١/61املــؤر  7٣كــانون األول/ديســمر ،7111
وتعـ ـ ـ ف ابلتق ـ ــد احمل ـ ــرز من ـ ــا إنش ـ ــا والي ـ ـ ـ املمث ـ ــل اخل ـ ــا لألم ـ ــني الع ـ ــا  ،بع ـ ــد أن م ـ ــددهتا اجلمعي ـ ـ ـ
ابلقرار ١12/69؛
 - ٣9تنوه بعمل مكتب املمثل اخلاص لألمني العا املعأ ابألطفال والنـزاع املسـلح وابرتفـاع
مســتوى العمــل الــاي يضــطل بــه وابلتقــد احملــرز منــا إنشــا والي ـ املمثــل اخلــا  ،وتوص ـ  ،آخ ــاة يف
االعتب ـ ـ ــار قراره ـ ـ ــا  7٤١/6٣امل ـ ـ ــؤر  7٤ك ـ ـ ــانون األول/ديس ـ ـ ــمر  7118والفق ـ ـ ـ ـرا  ٣1إىل  ٣2م ـ ـ ــن
قرارها  ، 22/1١أبن ميدد األمني العا والي املمثل اخلاص لف ة إضافي مدهتا ثال سنوا ؛
 - ٤1تقرر ما يل :
أن تطلب إىل األمني العا أن يقد إىل اجلمعي العام يف دورهتا الثالث والسبعني تقريرا
(أ)
شامال عن حقوق الطفل يتضم ن معلوما عن املرحل اليت بلغ ا تنفيا اتفاقي حقوق الطفل وعـن تنفيـا
املواضــي ذا األولويـ الـواردة يف القـرارا املعنونـ ”حقــوق الطفــل“ املتخــاة يف دوراهتــا التاســع والســتني
إىل الثاني والسبعني ،مبا يف ذلك التقد احملرز والتحداي اليت ال تزال قائم  ،مـ أخـا املعلومـا املقدمـ
من الدول األعضا يف االعتبار؛
(ب) أن تطلــب إىل املمثلـ اخلاصـ لألمــني العــا املعنيـ ابألطفــال والن ـزاع املســلح أن تواصــل
تقد تقارير إىل اجلمعي العام وجملـس حقـوق اإلنسـان عـن األنشـط املضـطل هبـا يف إطـار أدا واليت ـا،
تشمل معلوما عن زايراهتا امليداني وعـن التقـد احملـرز والتحـداي الـيت ال تـزال قائمـ علـى صـعيد خطـ
العمل املتعلق ابألطفال والنـزاع املسلح؛
(ج) أن تطل ــب إىل املمثل ـ اخلاص ـ لألم ــني الع ــا املعني ـ ابألطف ــال والن ـزاع املس ــلح أن تزي ــد
تواصــل ا م ـ الــدول وهي ــا األمــم املتحــدة ووكاالهتــا واملنظمــا اإلقليمي ـ وم ـ املنظمــا دون اإلقليمي ـ
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خاص  ،وأن تزيـد مـن أنشـط التوعيـ العامـ  ،مبـا يف ذلـك عـن طريـق مجـ وتقيـيم ونشـر أفضـل املمارسـا
والدرو املستفادة ،وفقا للوالي احلالي ؛
أن تطلــب إىل املمثل ـ اخلاص ـ لألم ــني العــا املعني ـ ابلعن ـ ضــد األطفــال أن تواص ــل
(د)
تقــد تقــارير ســنوي إىل اجلمعيـ العامـ وجملــس حقــوق اإلنســان عــن األنشــط املضــطل هبــا يف إطــار أدا
واليت ا ،مبا يتماشى م الفقرتني  18و  19من قرارها  ،١٤١/67تتضمن معلوما عن زايراهتا امليداني
وعن التقد احملرز والتحداي اليت ال تزال قائم على صعيد العمل املتعلق ابلعن ضد األطفال؛
(ه) أن تطلب إىل املقررة اخلاصـ جمللـس حقـوق اإلنسـان املعنيـ مبسـنل بيـ األطفـال واسـتغالهلم
جنســيا ،مبــا يف ذلــك بغــا األطفــال واســتغالل األطفــال يف امل ـواد اإلابحي ـ وغريهــا مــن امل ـواد الــيت تنطــوي علــى
اعتــدا جنس ـ لألطفــال ،أن تواصــل تقــد تقــارير إىل اجلمعي ـ العام ـ وجملــس حقــوق اإلنســان عــن األنشــط
املضــطل هبــا يف إطــار أدا واليت ــا ،تتضــمن معلومــا عــن زايراهتــا امليدانيـ وعــن التقــد احملــرز والتحــداي الــيت
ال تـزال تعـ  ،ج ــود منـ بيـ األطفــال واســتغالل األطفــال يف البغــا ويف املـواد اإلابحيـ واســتغالهلم واالعتــدا
علــي م جنس ــيا ،والقضــا عل ــى ه ــاه الظ ـواهر ،مب ـا يف ذل ــك يف ســياق تنفي ــا خط ـ عــا  ،71٣1وفق ــا للوالي ـ
الصادرة عن جملس حقوق اإلنسان اليت ترد يف الفقرة  ٣7من قراره )٤٤(١6/٣٤؛
(و) أن تدعو رئيس جلن حقوق الطفل إىل تقد تقرير شفوي عن أعمال اللجن إىل اجلمعي
العام والتحاور م اجلمعي العام يف دورهتا الثالث والسبعني ،سعيا إىل تعزيز التواصل بني اجلمعي واللجن ؛
(ز) أن تواصــل نظرهــا يف هــاه املســنل يف دورهتــا الثالث ـ والســبعني ،يف إطــار البنــد املعنــون
”تعزيز حقوق الطفل ومحايت ا“.

__________
( )٤٤انظر الواثئق الر ي للجمعي العام  ،الدورة الثاني والسبعون ،امللحق رقم  ،)A/72/53( 1٣الفصل الثال .
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