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الفصل األول   
مقدمة 

 

أنشأت اجلمعية العامة، يف اجللسة العامة األوىل لدورا االستثنائية السـابعة والعشـرين  - ١
املعقودة يف ٨ أيار/مايو ٢٠٠٢، جلنـة جامعـة خمصصـة للـدورة االسـتثنائية السـابعة والعشـرين 
وقررت أن يكون مكتــب اللجنـة التحضرييـة للـدورة االسـتثنائية مبثابـة مكتـب اللجنـة اجلامعـة 

املخصصة. 
وعقدت اللجنة املخصصة اجتماعني من ٨ إىل ١٠ أيار/مايو ٢٠٠٢، لالسـتماع إىل  - ٢
ممثلي الوفود وبرامج األمم املتحدة والكيانات األخـرى يف منظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات 

غري احلكومية ونظرت يف مشروع الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية السابعة والعشرين. 
ـــال،  وفيمـا يتصـل بنظـر اللجنـة املخصصـة يف البنـود ٥ و ٨ و ١٠ مـن جـدول األعم - ٣
كان معروضا عليها تقريرا اللجنة التحضريية للدورة االستثنائية للجمعية العامـة املعنيـة بـالطفل 

(A/S-27/2 و Add.1 (اجلزء األول واجلزء الثاين و Corr.1 و 2)). 
ويف اجللســة األوىل للجنــة، املعقــودة يف ٨ أيــار/مــــايو ٢٠٠٢، أدىل ببيانـــات ممثلـــو  - ٤

باكستان ومنغوليا وسرياليون واإلمارات العربية املتحدة واليمن وإندونيسيا. 
ـــة األغذيــة  ويف اجللسـة ذاـا، أدىل ببيانـات أيضـا ممثلـو منظمـة العمـل الدوليـة ومنظم - ٥
والزراعـة ومنظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصناعيـــة وصنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل 

وبرنامج األمم املتحدة للبيئة. 
وأدىل ببيانات أيضا ممثلـو املنظمـة الدوليـة للرؤيـة العامليـة ومنظمـة التضـامن مـن أجـل  - ٦

األطفال امللونني ومنظمة إاء بغاء األطفال يف السياحة اآلسيوية. 
ويف اجللسـة ذاـا أدىل املديـر التنفيـذي ملنظمـة األمـم املتحـــدة للطفولــة (اليونيســيف)  - ٧

ببيان. 
ويف اجللسـة الثانيـة املعقـودة يف ٩ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، أدىل ببيانـات ممثلـو ليختنشــتاين  - ٨
والنمسا والفلبني وأوروغواي وموناكو ومجهورية أفريقيا الوسطى والعـراق ومجهوريـة كوريـا 

وأوغندا. 
ويف اجللسـة الثانيـة أيضـــا أدىل ببيانــات ممثلــو منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم  - ٩
والثقافة وبرنامج األمـم املتحـدة املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، ومكتـب األمـم 
املتحدة ملكافحة املخـدرات ومنـع اجلرميـة واملنظمـة العامليـة للسـياحة وصنـدوق األمـم املتحـدة 
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للسكان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واللجنة املعنية بالقضاء علـى التميـيز ضـد املـرأة وجلنـة 
حقوق الطفل ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا والفريق الدائم للجان الوطنية لليونيسيف. 

ويف اجللسـة ذاـا أدىل ببيانـات أيضـا ممثلـو مؤسسـات حقـوق اإلنسـان املســـتقلة مــن  - ١٠
أجل الطفل والرابطـة العامليـة للمرشـدات وفتيـات الكشـافة، واالحتـاد الوطـين للمنظمـات غـري 

احلكومية، ومنظمة أمل الطفل اآلسيوية واحلركة الدولية للدفاع عن األطفال. 
 

 الفصل الثاين 
 اإلجراءات اليت اختذا اللجنة اجلامعة املخصصة 

نظـرت اللجنـة اجلامعـة املخصصـة يف جلسـتها الثانيـة املسـتأنفة املعقـودة يف ١٠ أيــار/  - ١١
 .(Add.1 و A/S-27/AC.1/L.1) مايو ٢٠٠٢، يف مشروع تقريرها

ويف اجللسـة ذاـا، اعتمـدت اللجنـة اجلامعـة املخصصـة تقريرهـا، وقـررت أن توصـــي  - ١٢
الدورة االستثنائية السابعة والعشرين باعتماد مشروع قرار (انظر الفقرة ١٣). 

 
 الفصل الثالث 

 توصية اللجنة اجلامعة املخصصة 
توصي اللجنة املخصصة اجلمعية العامة باعتماد مشروع القرار التايل:  - ١٣

 
 عامل صاحل لألطفال 

إن اجلمعية العامة، 
تعتمد الوثيقة املعنونة �عامل صاحل لألطفال�، املرفقة ذا القرار. 
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 املرفق 
عامل صاحل لألطفال    

الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلعالن ١٤-٩أوال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استعراض التقدم احملرز والدروس املستفادة ١٠٦-١٣ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خطة العمل ١٤٨-٦٢ثالثا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بناء عامل صاحل لألطفال ١٤٨-٣٢ألف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . األهداف واالستراتيجيات واإلجراءات  ٣٣١٤-٤٧بــاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تشجيع احلياة الصحية - ٣٥١٤-١٣٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توفري التعليم الرفيع النوعية - ٣٨١٩-٢٤٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . احلماية من اإليذاء واالستغالل والعنف - ٤١٢٢-٣٤٤
مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـــة املكتســب - ٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٥٣٠-٤٧(اإليدز)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعبئة املوارد ٤٨٣٣-٥٨جيم -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجراءات املتابعة والتقييم ٥٩٣٦-٦٢دال -
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اإلعالن  أوال -
قبل أحد عشر عاما، أخذ زعمـاء العـامل علـى عاتقـهم، يف مؤمتـر القمـة العـاملي مـن أجـل  - ١
الطفل، التزاما مشتركا وأصدروا نداء عامليا عاجال طالبوا فيه بضمان مستقبل أفضل لكل طفل. 

ومنذ ذلك احلني، ُأحرز الكثـري مـن التقـدم، كمـا ورد يف تقريـر األمـني العـام املعنـون  - ٢
�حنن األطفال�(١). فقد ُأنقذت أرواح املاليني من الصغـار، وأصبـح عـدد األطفـال امللتحقـني 
باملدارس أكرب ممـا كـان يف أي وقـت مضـى، وازداد عـدد األطفـال الذيـن يشـاركون يف اختـاذ 
القـرارات املتعلقـة حبيـام. وُأبرمـت معـاهدات مهمـة حلمايـة األطفـال. ومـع ذلـك، فـإن هــذه 
اإلجنازات واملكاسب متفاوتة. وما زال هناك الكثري من العقبات وال سيما يف البلـدان الناميـة. 
وقــد ثبت أن من الصعب ضمــان مستقبـــل أكثــــر إشـراقا للجميـع، كمـا أن مجلـة املكاسـب 

مل تكن على مستوى الواجبات الوطنية وااللتزامات الدولية. 
وحنـن، رؤسـاء الــدول واحلكومــات وممثلــو الــدول املشــاركة يف الــدورة االســتثنائية  - ٣
للجمعية العامة املعنية بـالطفل، إذ نعيـد تـأكيد التزامنـا باملقـاصد واملبـادئ املنصـوص عليـها يف 
ميثاق األمم املتحـدة، مصممـون علـى االسـتفادة مـن هـذه الفرصـة التارخييـة لتغيـري العـامل مـن 
أجل األطفال ومعهم. هلذا فإننا نؤكد من جديـد التزامنـا بإجنـاز مـا مل يتـم إجنـازه مـن برنـامج 
مؤمتـر القمـة العـاملي مـن أجـل الطفـل ومبعاجلـة املسـائل الطارئـة األخـرى الـيت هلـا أمهيـة حيويــة 
بالنسبة لتحقيق األهداف األطول أجـال والغايـات الـيت اعتمـدت يف التعـهدات الـيت قُدمـت يف 
املؤمترات ومؤمترات القمة الرئيسية اليت عقدا األمم املتحدة مؤخرا، وخاصة يف إعـالن األمـم 

املتحدة لأللفية(٢)، وذلك عن طريق العمل الوطين والتعاون الدويل. 
ونؤكد من جديد التزامنا باختاذ إجراءات لتعزيـز ومحايـة حقـوق كـل طفـل، أي كـل  - ٤
إنسان عمره أقل من ١٨ سنة، مبا يف ذلك املراهقون. وحنن عاقدون العزم على احترام كرامـة 
مجيـع األطفـال وضمـان رفاهـهم. ونقـر بـأن اتفاقيـة حقـوق الطفـل(٣)، وهـي معـاهدة حقـــوق 
اإلنســان الوحيــدة يف التــاريخ الــيت حتظــى بأكــرب قــدر مــن التــأييد العــاملي، وبروتوكوليــــها 
االختياريني، تتضمن جمموعــة شـاملة مـن املعايـري القانونيـة الدوليـة حلمايـة األطفـال ورفاهـهم. 

ونقر أيضا بأمهية الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة باألطفال. 
ونؤكـد التزامنـا بنـاء عـامل صـاحل لألطفـال تكـون فيـه التنميـة البشـــرية املســتدامة الــيت  - ٥
تراعي مصاحل الطفل على أفضـل وجـه ممكـن، قائمـة علـى مبـادئ الدميقراطيـة والعدالـة وعـدم 
التميـيز والسـالم والعدالـة االجتماعيـة ومشوليـة وعــدم جتزئــة وتكــافل وتفــاعل مجيــع حقــوق 

اإلنسان مبا فيها احلق يف التنمية. 
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وحنن نعترف بأن اآلبـاء واألمـهات واألسـر أو أوليـاء األمـر يف بعـض احلـاالت هـم رعـاة  - ٦
األطفال األساسيني ونؤيد كوم كذلك وسنعزز قدرام على تقدمي أمثل عناية ورعاية ومحاية. 

وحنن، مبوجب هذا اإلعالن، نناشد مجيع أعضاء اتمع االنضمام إلينا يف محلـة عامليـة  - ٧
تساعد يف يئة عامل صاحل لألطفال من خالل تعزيز التزامنا املبادئ واألهداف التالية: 

جعل األطفال أوال. ستحظى املصـاحل العليـا للطفـل برعايـة رئيسـية يف مجيـع  - ١
األعمال اليت هلا صلة باألطفال. 

القضاء على الفقر: االسـتثمار يف األطفـال. حنـن نؤكـد مـن جديـد التزامنـا  - ٢
بكسر حلقة الفقر يف جيل واحد، جيمعنا يف ذلك اعتقادنا بأن االسـتثمار يف األطفـال 
وإحقاق حقوقهم مها من أكثر الطرق فعالية للقضاء علـى الفقـر. وجيـب اختـاذ تدابـري 

فورية للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال. 
ال إمهـال ألي طفـــل. كــل طفلــة وطفــل يولــد حــرا ومتســاويا يف الكرامــة  - ٣

واحلقوق؛ ولذلك جيب إاء مجيع أشكال التمييز اليت تضر األطفال. 
رعايـة كـل طفـــل. جيــب أن يتوافــر لألطفــال أفضــل بدايــة ممكنــة حليــام.  - ٤
ويشكل بقاؤهم ومحايتهم ومنوهـم وتنشـئتهم يف إطـار صحـة جيـدة وتغذيـة مالئمـة، 
الدعامة األساسية للتنمية البشرية. وسنبذل جهودا متضافرة ملكافحة األمراض املعديـة 
والتصدي لألسباب الرئيسية لسوء التغذية وتربية األطفال يف بيئة آمنة متكنهم مـن أن 
يكونـوا أصحـاء بدنيـا ويقظـني ذهنيـا ومسـتقرين عاطفيـا وأكفـاء اجتماعيـا وقـــادرين 

على التعلم. 
تعليـم كـل طفـل. جيـب أن يتـاح جلميـع البنـات والبنـني تعليـم ابتدائـي جمــاين  - ٥
ـــاره حجــر األســاس لتعليــم أساســي شــامل  وإلزامـي وجيـد النوعيـة وأن يتمـوه باعتب
للجميع. وجيب القضاء علـى الفـوارق بـني اجلنسـني يف التعليـم االبتدائـي واإلعـدادي 

والثانوي. 
محاية األطفال من األذى واالستغالل. جيب محايـة األطفـال مـن أي أعمـال  - ٦
ـــيز. فضــال عــن مجيــع أشــكال اإلرهــاب وأخــذ  عنـف، أو إيـذاء، أو اسـتغالل أو متي

الرهائن. 
محايـة األطفـال مـن احلـروب. جيـب محايـة األطفـال مـــن أهــوال الصراعــات  - ٧
املسلحة. وجيب أيضا، وفقا ألحكـام القـانون اإلنسـاين الـدويل، محايـة األطفـال حتـت 

نري االحتالل األجنيب. 
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مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. جيب محاية األطفال وأسـرهم  - ٨
من اآلثار الفتاكة لفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. 

اإلنصـات إىل األطفـال وكفالـة مشـاركتهم. األطفـال واملراهقـون مواطنــون  - ٩
أذكياء قادرون على املساعدة يف بناء مستقبل أفضـل للجميـع. وجيـب علينـا أن حنـترم 
حقـهم يف التعبـري عـن أنفســـهم ويف املشــاركة يف كــل املســائل الــيت متســهم حســب 

أعمارهم ومدى نضجهم. 
محاية األرض من أجل األطفال. جيب علينا أن حنمي بيئتنا الطبيعية، مبا فيـها  - ١٠
مـن تنـوع احليـاة ومجـال ومـوارد، وهـي مجيعـها حتِســـن نوعيــة احليــاة للجيــل احلــايل 
ـــة األطفــال ولتقليــل آثــار الكــوارث  ولألجيـال املقبلـة. وسـنقدم كـل مسـاعدة حلماي

الطبيعية والتدهور البيئي عليهم إىل أدىن حد ومحايتهم منها. 
وحنن نسلم بأن تنفيذ هـذا اإلعـالن وخطـة العمـل ال يتطلبـان إرادة سياسـية متجـددة  - ٨
فحسب، وإمنا أيضا تعبئة وختصيص موارد إضافية على الصعيدين الوطين والدويل، مع مراعـاة 

إحلاح وخطورة االحتياجات اخلاصة لألطفال. 
وحنن، متشيا مع هذه املبـادئ واألهـداف، نعتمـد خطـة العمـل الـواردة يف اجلـزء ثالثـا  - ٩
أدنـاه، واثقـني مـن أننـا سـنبين معـا عاملـا يسـتمتع فيـه مجيـع البنـــات والبنــني بطفولتــهم – الــيت 
سـتكون وقتـا للعـب والتعلـم، حيظـون فيـه بـاحلب واالحـترام واإلعـزاز، تكـــون فيــه حقوقــهم 
معـززة ومصانـــة، دون متيــيز مــن أي نــوع كــان، وتكــون األمهيــة القصــوى فيــه لســالمتهم 

ورفاههم، ويتسىن هلم فيه أن ينشأوا يف صحة وسالم وكرامة.   
استعراض التقدم احملرز والدروس املستفادة   ثانيا -

واإلعالن العاملي وخطة العمل العاملية ملؤمتر القمة العـاملي مـن أجـل الطفـل(٤) مـن بـني  - ١٠
االلتزامات الدولية لعقـد التسـعينات الـيت ترصـد وتنفـذ بـأقصى قـدر مـن الدقـة. وقـد أجريـت 
استعراضات سنوية على املستوى الوطين وقدمت تقارير مرحليـة إىل اجلمعيـة العامـة. وأجـري 
اسـتعراض يف منتصـف العقـد واسـتعراض عـاملي واسـع النطــاق يف ايــة العقــد. وتضمــن هــذا 
االستعراض األخري عقد اجتماعات إقليمية رفيعة املستوى يف برلني وبيجـني والقـاهرة وكـامتندو 
وكنغاستون، جرى فيها استعراض التقدم احملرز؛ وكفالة متابعة مؤمتر القمة ومؤمترات رئيسـية 
أخـرى؛ وتشـجيع تقـدمي تعـهدات جديـدة بشـأن بلـوغ أهـداف مؤمتـر القمــة العــاملي؛ واختــاذ 
إجـراءات موجهـة مـن أجـل املسـتقبل. ولتكملـة اجلـهود الـيت تبذهلـا احلكومـات، شــاركت يف 
االستعراضات جمموعة كبـرية ومتنوعـة مـن اجلـهات الفاعلـة مشلـت أطفـاال ومنظمـات شـبابية 
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ومؤسسات أكادميية ومجاعات دينية، ومنظمات للمجتمع املـدين وبرملـانيني ووسـائط اإلعـالم 
ووكاالت تابعة لألمم املتحدة وجهات ماحنة ومنظمات غري حكومية وطنية ودولية رئيسية. 

وكما هو موثَّق يف استعراض اية العقد الذي أجراه األمني العام بشـأن متابعـة مؤمتـر  - ١١
القمة العاملي من أجل الطفل، كان عقد التسعينيات عقدا حافال بـالوعود الكبـرية واإلجنـازات 
املتواضعة بالنسبة ألطفال العامل. وعلـى اجلـانب اإلجيـايب، سـاعد انعقـاد مؤمتـر القمـة ودخـول 
اتفاقية حقوق الطفل حيز النفاذ يف إيالء أولوية سياسية لألطفال. وقـد صـدق علـى االتفاقيـة، 
أو انضم إليها أو وقعها، ١٩٢ بلدا وهو رقم قياسـي. وقـام حـوايل ١٥٥ بلـدا بـإعداد برامـج 
عمل وطنية لتنفيذ أهداف القمـة. وجـرى تقـدمي تعـهدات إقليميـة. وأدت األحكـام واآلليـات 
القانونية الدولية إىل تعزيز محاية األطفال. وأدى السعي لتحقيق أهداف مؤمتـر القمـة إىل كثـري 
من النتائج امللموسة بالنسبة لألطفال: فعدد الوفيات مـن األطفـال سـيقل عمـا كـان عليـه منـذ 
عقد من الزمان مبقـدار ثالثـة ماليـني طفـل. واسـتئصال مـرض شـلل األطفـال أصبـح وشـيكا؛ 
كما أن ٩٠ مليون طفل حديث الـوالدة يتمتعـون باحلمايـة كـل عـام مـن فقـد قـدر كبـري مـن 

قدرم على التعلم وذلك من خالل إضافة اليود إىل امللح. 
ومع ذلك، فإن هناك الكثري الذي يتعني القيام به. فـاملوارد الـيت ُوعـد يف مؤمتـر القمـة  - ١٢
ـــدم بالكــامل بعــد. وال تــزال هنــاك حتديــات  بتقدميـها علـى الصعيديـن الوطـين والـدويل مل تق
خطرية؛ إذ يتوىف كل عام أكثر من ١٠ ماليني طفل، رغم أن من املمكن منع حـدوث غالبيـة 
تلك الوفيات؛ وال يزال ١٠٠ مليون طفل غري ملتحقـني بـاملدارس، و ٦٠ يف املائـة منـهم مـن 
البنـات؛ ويعـاين ١٥٠ مليـون طفـل مـن سـوء التغذيـة؛ وفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليــدز 
يتفشـى بسـرعة تنـذر بكارثـة. وال يـزال الفقـر واالسـتبعاد والتميـيز مــن األمــور املســتحكمة، 
وكذلـك عـدم كفايـة االسـتثمار يف اخلدمـات االجتماعيـة. كمـا أن عـبء الديـون، والنفقــات 
العسكرية املفرطة، الـيت ال تتسـق مـع متطلبـات األمـن الوطـين، والصـراع املسـلح، واالحتـالل 
األجنيب، وأخذ الرهائن ومجيع أشـكال اإلرهـاب، فضـال عـن عـدم اسـتخدام املـوارد بكفـاءة، 
ميكن أن تعرقل، بني عوامل أخرى، اجلهود الوطنية للقضاء على الفقر وكفالة رفـاه األطفـال. 
وال تزال طفولة ماليـني األطفـال تدمـر بسـبب تشـغيلهم يف أعمـال تتسـم بـاخلطورة وتنطـوي 
علـى االسـتغالل، وبيـع األطفـال والنسـاء واالجتـار ـم؛ وآثـار الصراعـات املسـلحة؛ واإلمهـال 

واالستغالل والعنف. 
وقد أكدت اخلربة اليت اكتسبت على مدى العقد املاضي أنه جيب أن حتظى حاجـات  - ١٣
األطفـال وحقوقـهم بأولويـة يف مجيـع جـهود التنميـة. وهنـاك العديـد مـن الـدروس األساســـية: 
فالتغيـري ممكـن وحقـوق األطفـال تعتـرب نقطـة بدايـة فعالـــة لتوحيــد اجلــهود. وجيــب أن تعــاجل 
السياسات العوامل املباشـرة الـيت تؤثـر علـى فئـات األطفـال أو تسـتبعدهم واألسـباب األوسـع 
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نطاقا واألكثر عمقا لعدم كفايـة احلمايـة وانتـهاك احلقـوق؛ وهنـاك حاجـة إىل اتبـاع األنشـطة 
اهلادفـة الـيت حتقـق جناحـا سـريعا مـع إيـالء اهتمـام خـاص لالسـتدامة وللعمليـات القائمـة علـــى 
املشاركة؛ وينبغي أن تتأسس اجلهود علـى مرونـة األطفـال أنفسـهم وقوـم؛ كمـا أن الـربامج 
املتعـددة القطاعـات الـــيت تركــز علــى الطفولــة املبكــرة، وتقــدمي الدعــم لألســر، وخاصــة يف 
الظـروف الـيت تنطـوي علـى خمـاطر شـديدة، تسـتحق دعمـا خاصـا، إذ أـا حتقـق فوائـد دائمــة 

لنمو الطفل ومنائه ومحايته. 
 

خطة العمل  ثالثا -  
بناء عامل صاحل لألطفال  ألف -

ـــال قــادرين علــى أن يبــدأوا  العـامل الصـاحل لألطفـال هـو عـامل يكـون فيـه مجيـع األطف - ١٤
حيام أفضل بدايـة ممكنـة، وأن حيصلـوا علـى تعليـم أساسـي جيـد النوعيـة مبـا يف ذلـك تعليـم 
ابتدائي إلزامي ومتاح جمانا للجميع، وأن تقدم فيه جلميــع األطفـال مبـن فيـهم املراهقـون فـرص 
كافية لتنمية قدرام الفرديـة يف بيئـة آمنـة وداعمـة. وحنـن سـنعزز منـاء األطفـال بدنيـا ونفسـيا 

وروحيا واجتماعيا وعاطفيا ومعرفيا وثقافيا باعتبار ذلك من األولويات الوطنية والعاملية. 
واألسرة هي الوحدة األساســية للمجتمــع وينبغــي تعزيزهــا بوصفــها كذلــك. وهــي  - ١٥
جديرة بأن حتصــل علــى محايــة ودعــم شــاملني. وتتــوىل األســرة املســؤولية األوىل عــن محايــة 
األطفــال وتنشــئتهم ومنائــهم. وينبغــي جلميــع مؤسســات اتمــع أن حتــترم حقــــوق األطفـــال 
ــــاء  وتؤمـــن رفاهـــهم وأن تقـــدم املســـاعدة املالئمـــة إىل اآلبـــاء واألمـــهات واألســـر واألوصي
الشرعيني وغريهم من مقدمي الرعايــة، حبيــث يتســىن لألطفــال أن ينمــوا ويــترعرعوا يف بيئــة 
آمنة ومستقرة ويف جو من السعادة واحلــب والتفــاهم مــع مراعــاة أن األســرة تتخــذ أشــكاال 

خمتلفة باختالف النظم الثقافية واالجتماعية والسياسية. 
وحنـن نسلِّــم أيضـا بـــأن أعــدادا كبــرية مــن األطفــال يعيشــون حمرومــني مــن رعايــة  - ١٦
الوالديـن، ومنـهم اليتـامى واألطفـال الذيـن يعيشـون يف الشـوارع واألطفـال املشـردون داخليــا 
واألطفال الالجئون واألطفال املعرضون لالجتار ولالسـتغالل اجلنسـي واالقتصـادي واألطفـال 
املودعون يف السجون. وينبغي اختاذ تدابري خاصة لدعم هـؤالء األطفـال واملؤسسـات واملرافـق 

واخلدمات اليت تعىن م، وبنـاء قدرات األطفال وتعزيزها حلماية أنفسهم. 
وحنن مصممون على تشجيع حصول اآلباء واألمـهات واألسـر واألوصيـاء الشـرعيني  - ١٧
ـــن أجــل تعزيــز بقــاء  ومقدمـي الرعايـة واألطفـال أنفسـهم علـى معلومـات وخدمـات وافيـة م

األطفال ومنائهم ومحايتهم ومشاركتهم. 
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ــة  وال يـزال الفقـر املزمـن يشـكل العقبـة األكـرب  أمـام تلبيـة احتياجـات األطفـال ومحاي - ١٨
حقوقهم وتعزيزها. وجيب التصـدي لـه علـى مجيـع اجلبـهات مـن تقـدمي اخلدمـات االجتماعيـة 
األساسية إىل إجياد فرص عمل وتوفري االئتمانـات الصغـرية لالسـتثمار يف البنيــة التحتيـة؛ ومـن 
ختفيف عبء الديون إىل حتقيق ممارسات جتـارة عادلـة. ووطـأة الفقـر أشـد علـى األطفـال ألن 
الفقر يصيب إمكانيات منوهم – أي عقوهلم وأجسـادهم الناميـة – يف صميمـها. ولذلـك جيـب 
أن يكـون القضـاء علـى الفقـر وتقليـل الفـوارق هدفـا أساسـيا جلـهود التنميـة. وتوفـــر الغايــات 
واالستراتيجيات اليت مت االتفاق عليها يف مؤمترات األمم املتحدة الرئيسية واألخـرية وعمليـات 
متابعتها، وال سيما مؤمتـر قمـة األلفيـة، إطـارا دوليـا مسـاعدا بالنسـبة لالسـتراتيجيات الوطنيـة 

للتخفيف من وطأة الفقر إلحقاق ومحاية حقوق األطفال وتعزيز رفاههم. 
إننـا نقـر بـأن العوملـة والـترابط يتيحـان فرصـا جديـدة مـن خـالل التجـارة واالســتثمار  - ١٩
وتدفق رأس املال والتطورات التكنولوجية، مبا فيها تكنولوجيا اإلعالم، من أجل منو االقتصـاد 
ـــزال  العـاملي والتنميـة وحتسـني مسـتويات املعيشـة يف مجيـع أرجـاء العـامل. ويف الوقـت ذاتـه ال ت
ـــن والفقــر والتــهميش  هنـاك حتديـات جسـيمة، مبـا فيـها األزمـات املاليـة اخلطـرية وانعـدام األم
وانعدام املساواة داخل اتمعات وفيما بينها. وما زالت البلدان الناميـة، ال سـيما أقـل البلـدان 
منوا فضال عن بعض البلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقـال، تواجـه عقبـات مجـة يف سـبيل 
اندماجـها أكـثر يف االقتصـاد العـاملي ومشـاركتها الكاملـة فيـــه. ومــا مل تشــمل منــافع التنميــة 
االجتماعية واالقتصادية مجيع البلدان، سيظل عدد متزايد مـن النـاس يف مجيـع البلـدان بـل ويف 
مناطق برمتها مستبعدين من االقتصاد العاملي. جيب علينا أن نتحرك اآلن يف سبيل جتاوز تلـك 
العقبـات الـيت تضـر بالشـعوب والبلـدان، واالسـتفادة الكاملـة مـــن إمكانيــات الفــرص املتاحــة 
لفائدة اجلميع، وخصوصا األطفال. وحنن ملتزمون بإقامة نظام مايل وجتاري متعـدد األطـراف 
ومفتوح ومنصف وحتكمه قواعــد وخيلـو من املفاجآت والتميـيز. واالسـتثمار يف جمـاالت مـن 
بينها التعليم والتدريب سيساعد على متكني األطفـال مـن تقاسـم مزايـا طفـرات تكنولوجيـات 
اإلعالم واالتصال. وتتيح العوملة فرصـا كمـا أـا توجـد حتديـات. إن البلـدان الناميـة والبلـدان 
اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال تواجه مصاعب خاصـة يف التصـدي لتلـك التحديـات واغتنـام 
تلك الفرص. وينبغـي أن تكـون العوملـة شـاملة للجميـع ومنصفـة كـل اإلنصـاف، ومثـة حاجـة 
ماسـة إىل سياسـات وتدابـري علـى الصعيديـن الوطـين والـدويل، تصـاغ وتنفـذ مبشـاركة كاملـــة 
وفعلية من البلدان النامية والبلدان اليت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقـال مـن أجـل مسـاعدا علـى 
التصدي لتلك التحديات واغتنام تلك الفـرص بفعاليـة، مـع إيـالء أولويـة عليـا لتحقيـق التقـدم 

بالنسبة لألطفال. 
ويـحدث التمييز حلقة مفرغـة مسـتدمية مـن احلرمـان االقتصـادي واالجتمـاعي وينـال  - ٢٠
من قدرة األطفال على النمو ألقصى درجـات النمـو. وسـوف نبـذل كـل جـهد للقضـاء علـى 
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التميـيز ضــد األطفـال، سـواء كـان يسـتند إىل عـرق الطفـل أو والديـــه أو وصيـــه الشــرعي أو 
لوـم أو جنسـهم أو لغتـــهم أو دينــهم أو رأيــهم السياســي، أو غــري السياســي، أو منشئـــهم 
الوطــين أو اإلثــين أو االجتمــاعي، أو ملكيتــهم أو إعاقتــهم أو مولدهــم أو غــــري ذلـــك مـــن 

األوضاع. 
وسوف نتخذ مجيع التدابري لضمان متتع األطفال املعوقني وذوي االحتياجات اخلاصـة  - ٢١
متتعا كامال ومتساويا جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية، مبـا يف ذلـك حصوهلـم علـى 
اخلدمـات الصحيـة والتعليميـة والترفيهيـة لضمـان صـون كرامتـهم وتشـجيعهم علـــى االعتمــاد 

على النفس وتسهيل مشاركتهم النشطة يف اتمع احمللي. 
وجند أن أطفال السـكان األصليـني وأطفـال األقليـات واجلماعـات الضعيفـة حمرومـون  - ٢٢
بنسب متفاوتة يف كثري من البلدان بسبب مجيع أشكال التمييز، مبا يف ذلك التمييز العنصـري. 
وسـنتخذ التدابـري املناسـبة لتقــدمي دعــم خــاص للخدمــات املقدمــة هلــؤالء األطفــال وضمــان 

حصوهلم عليها. 
وسـيتعزز حتقيـق األهـداف املتعلقـة باألطفـال، وخباصـــة الفتيــات، إذا مكِّـــنت النســاء  - ٢٣
ـــة، مــن  املتمتعـات حبقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية بالكـامل، مبـا يف ذلـك احلـق يف التنمي
املشاركة على حنو كامل وبالتساوي يف كل جماالت اتمع ومتت محايتـهن مـن مجيـع أشـكال 
العنف واإليذاء والتمييز. وحنن عازمون علـى القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز ضـد الطفلـة 
طوال حياا وعلى إيالء احتياجاا اهتماما خاصا دف تعزيز ومحايــة مجيـع حقـوق اإلنسـان 
اخلاصة ا مبا يف ذلك احلق يف عدم التعرض للقسر واملمارسات الضارة واالستغالل اجلنسـي. 
وسنعزز املساواة بني اجلنسني والتساوي يف احلصول على اخلدمات االجتماعية األساسية مثـل 
التعليـم والتغذيـة والرعايـــة الصحيــة مبــا يف ذلــك الرعايــة اجلنســية ورعايــة الصحــة اإلجنابيــة 
واللقاحـات واحلمايـة مـن األوبئـة الـيت تشـكل أهـم أسـباب الوفيـــات، وســنعمل علــى تعميــم 

املنظور اجلنساين يف كل سياسات وبرامج التنمية. 
وحنــن نسلِّـــم أيضــا باحلاجــة إىل تنــاول الــدور املتغــري للرجــال يف اتمــــع كـــأوالد  - ٢٤
ومراهقني وآباء وبالتحديات اليت يواجهها الفتيـان الناشـئون يف عـامل اليـوم. وسـنواصل تعزيـز 
املسؤولية املشتركة للوالديـن معـا يف تعليـم األطفـال ويف تنشـئتهم وسـنبذل كـل جـهد لكفالـة 

إتاحة الفرص لآلباء للمشاركة يف حياة أطفاهلم. 
ومما له ضرورة حيوية أن تكون األهداف الوطنيـة اخلاصـة باألطفـال شـاملة ألهـداف  - ٢٥
ترمي إىل ختفيض مجيع جوانب التفاوت، وال سيما تلك اجلوانب الــيت تنشـأ عـن التميـيز علـى 
أساس العرق بني الفتيات والصبية، وبني األطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية واحلضريـة، 
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وبني األطفال األغنيـاء والفقـراء واألطفـال الذيـن ينعمـون بالعافيـة وأولئـك الذيـن يعـانون مـن 
عاهات. 

ومن الضروري معاجلة عـدد مـن املشـاكل واالجتاهـات البيئيـة، مثـل االحـترار العـاملي  - ٢٦
واستنفاد طبقة األوزون وتلوث اهلواء والنفايـات اخلطـرة والتعـرض للمـواد الكيميائيـة اخلطـرة 
ومبيـدات اآلفـات، وعـدم كفايـة املرافـق الصحيـة وسـوء النظافـة واملـــاء غــري الصــاحل للشــرب 
والطعـام غـري املـأمون فضـال عـن عـدم كفايـة دور السـكن وذلـك بغيـة كفالـة صحـة األطفــال 

ورفاههم. 
والسكن الالئــق يشـجع تكـامل بنيـان األسـرة، ويسـهم يف العدالـة االجتماعيـة ويعـزز  - ٢٧
شعور االنتماء واألمن والتضامن اإلنسـاين، ممـا يشـكل عنـاصر أساسـية لرفـاه األطفـال. وبنـاء 
على ذلك، فإننا سنعلق أولوية قصوى على إجياد حل ملشـكلة نقـص دور السـكن وغـري ذلـك 
من االحتياجات إىل البىن التحتية، وال سـيما لألطفـال الذيـن يعيشـون يف منـاطق حتيـط بـاملدن 

أو يف مناطق ريفية نائية مهمشة. 
ـــة وحفــظ بيئتنــا علــى حنــو مســتدام.  وسـنتخذ تدابـري إلدارة مواردنـا الطبيعيـة ومحاي - ٢٨
وسنعمل على تغيري األمناط غـري املسـتدامة لإلنتـاج واالسـتهالك، واضعـني يف االعتبـار مبـادئ 
ـــاملي والبيئــي، تتحمــل  منـها املبـدأ القـائل إنـه بـالنظر إىل اختـالف اإلسـهامات يف التدهـور الع
الدول مسؤوليات مشتركة ولكن خمتلفة. وسنساعد على تعليم مجيع األطفال والكـهول علـى 

احترام البيئة الطبيعية محاية لصحتهم ورفاههم. 
وتتضمن اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوالها االختياريان جمموعـة شـاملة مـن املعايـري  - ٢٩
القانونية الدولية حلماية األطفال ورفاههم. وحنــن نقـر أيضـا بأمهيـة الصكـوك الدوليـة األخـرى 
ـــها أفضــل مصــاحل الطفــل، وعــدم التميــيز،  ذات الصلـة باألطفـال. وتوفـر املبـادئ العامـة ومن
واملشاركة والبقاء والتنمية اإلطار جلميع أعمالنا املتعلقة باألطفال مبن فيـهم املراهقـون. وحنـث 
ـــاريتني  مجيـع البلـدان علـى النظـر يف إمكانيـة توقيـع اتفاقيـة حقـوق الطفـل بروتوكوليـها االختي
فضـال عـن اتفـاقييت منظمـة العمـل الدوليـة ١٣٨ و ١٨٢ والتصديـق عليـها أو االنضمـام إليــها 
على سبيل األولوية. وحنث الدول األطـراف علـى التنفيـذ الكـامل اللتزاماـا التعاهديـة وعلـى 
سحب حتفظاا اليت ال تتمشـى مـع هـدف اتفاقيـة حقـوق الطفـل والغـرض منـها وعلـى حبـث 

إمكانية إعادة النظر يف حتفظاا بغية سحبها. 
ونرحـب ببـدء نفـاذ الـربوتوكولني االختيـاريني التفاقيـة حقـوق الطفـل بشـأن اشــتراك  - ٣٠
األطفـال يف الصراعـات املسـلحة وبشـأن بيـع األطفـال وبغـــاء األطفــال واملــواد اإلباحيــة عــن 

األطفال، وحنث الدول األطراف على تنفيذمها الكامل. 
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نلتزم، حنن احلكومات املشاركة يف الدورة االستثنائية، بتنفيذ خطة العمـل مـن خـالل  - ٣١
النظر يف تدابري مثل ما يلي: 

القيـام حسـب االقتضـاء، بوضـع تشـريعات وسياسـات وخطـط عمـل وطنيـــة  (أ)
فعالة، وختصيص موارد إلعمال حقوق األطفال ومحايتها وضمان رفاههم؛ 

إنشاء أو تعزيز هيئات وطنية منها مثال أمناء مظـامل مسـتقلني لألطفـال، عنـد  (ب)
االقتضاء، أو غري ذلك من مؤسسات تعزيز ومحاية حقوق الطفل؛ 

وضع نظم رصد وتقييم علـى الصعيـد الوطـين بغيـة تقييـم أثـر إجراءاتنـا علـى  (ج)
األطفال؛ 

تعزيز إدراك وفهم حقوق الطفل على نطاق واسع.  (د)
 

الشراكات واملشاركة 
بغية تنفيذ خطة العمل املذكورة، فإننا سنقوم بتعزيز شراكتنا مع اجلهات التالية، الـيت  - ٣٢
تستطيع تقدمي مسامهات فريدة مـن نوعـها، وتشـجيع اسـتخدام مجيـع الطـرق للمشـاركة بغيـة 

إعالء شأن قضيتنا املشتركة - أي رفاه األطفال وتعزيز حقوقهم ومحايتها: 
ينبغي متكني األطفـال، مبـن فيـهم املراهقـون، مـن ممارسـة حقوقـهم يف التعبـري  - ١
عن آرائهم حبرية، وفـق قدراـم املتناميـة، وبنـاء ثقتـهم بأنفسـهم واكتسـاب املعـارف 
ـــارف واملــهارات املتعلقــة حبــل الصراعــات واختــاذ القــرارات  واملـهارات، كتلـك املع
والتواصل مع اآلخرين، ومواجهة حتديـات احليـاة. وجيـب احـترام حـق األطفـال، مبـن 
فيهم املراهقون، يف التعبري عن أنفسهم حبرية وتعزيز هذا احلق وأخذ وجهات نظرهـم 
بعني االعتبار يف مجيع املسائل اليت ختصهم عن طريق إعطاء آراء األطفال حـق قدرهـا 
تبعا لسن الطفل وبلوغه . وجيب تغذية طاقات األطفال والشـباب وقدرـم اإلبداعيـة 
حىت يتمكنوا من املشاركة مشاركة فعالة يف تشكيل بيئتهم وجمتمعـام والعـامل الـذي 
سـريثونه. وحيتـاج األطفـال احملرومـون واملهمشـون، مبـن فيـهم املراهقـون بــاخلصوص، 
أمس احلاجة إىل اهتمام ودعـم خـاصني للحصـول علـى خدمـات أساسـية وبنـاء الثقـة 
بـالنفس واالسـتعداد لالضطـالع باملسـؤولية عـن حيـام. وســـوف نســعى إىل وضــع 
وتنفيذ برامج تعزز مشاركة األطفــال، مبـن فيـهم املراهقـون، مشـاركة ذات معـىن، يف 

عمليات صنع القرار، مبا يف ذلك األسر واملدارس على الصعيدين احمللي والوطين. 
ــــي الرعايـــة هلـــم دور  إن اآلبــاء واألســر وأوليــاء األمــر وغــريهم مــن مقدم - ٢
ومسؤولية أساسيان بالنسـبة لرفـاه األطفـال، وجيـب أن حيظـوا بـالدعم يف االضطـالع 
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مبســؤوليات تنشــئة أطفــاهلم. وينبغــي جلميــع سياســاتنا وبراجمنــا أن تشــجع اقتســـام 
املسـؤولية بـني اآلبـاء واألسـر وأوليـاء األمـر ومقدمـي الرعايـة واتمـع ككـل يف هــذا 

اال. 
وتستطيع احلكومات والسلطات احملليـة، جبملـة أمـور منـها تعزيـز الشـراكات  - ٣
على مجيع املستويات، ضمان أن يكون األطفـال يف صميـم جـداول األعمـال املتعلقـة 
بالتنمية. وباإلفادة من املبادرات القائمـة، كمبـادرة اتمعـات احملليـة املواتيـة لألطفـال 
واملدن اخلالية من األحياء الفقرية، فإنه بوسع رؤساء البلديات والقـادة احملليـني حتسـني 

حياة األطفال إىل حد كبري. 
وأعضاء الربملانات واهليئات التشريعية يضطلعون بدور رئيسي يف تنفيذ خطة  - ٤
العمل هذه اليت سيستلزم جناحها زيادة الوعي؛ واعتمـاد التشـريعات الالزمـة؛ وإتاحـة 

ورصد املوارد املالية الالزمة هلذا الغرض؛ ورصد مدى فعالية اإلفادة منها. 
ـــا تقــوم بــه مــن  وسـندعم املنظمـات غـري احلكوميـة واملنظمـات اتمعيـة فيم - ٥
أعمال، وينبغي إنشاء آليات، حيثما يقتضي األمر، لتيسـري مشـاركة اتمـع املـدين يف 
مسـائل تتصـــل باألطفــال. واألطــراف الفاعلــة يف اتمــع احمللــي هلــا دور خــاص يف 

تشجيع ودعم ورصد السلوك اإلجيايب وخلق بيئة مواتية لرفاه األطفال. 
وميكن للقطاع اخلاص واملؤسسات التجارية أن تقدم مسامهة خاصـة تـتراوح  - ٦
بني اتباع املمارسات الدالة على املسؤولية االجتماعية والتمسك ـا، وتوفـري املـوارد، 
مبا يف ذلك موارد التمويل االبتكارية وخطـط التحسـني اتمعيـة الـيت تفيـد األطفـال، 

مثل االئتمانات الصغرية جدا. 
وميكن للزعماء الدينيني والروحيني وقـادة السـكان األصليـني، مبـا لديـهم مـن  - ٧
قدرات فائقة على التوجيه، أن يلعبوا دورا رئيسيا بصفتـهم اجلـهات الفاعلـة الطليعيـة 
املعنيني باألطفال للمساعدة يف ترمجة األهداف والغايات الـيت تتوخاهـا خطـط العمـل 
ـــة النــاس وتشــجيعهم علــى العمــل لصــاحل  هـذه إىل أولويـات تمعـام احملليـة ولتعبئ

األطفال. 
وتضطلع وسائط اإلعالم اجلماهريية واملنظمـات التابعـة هلـا بـدور أساسـي يف  - ٨
زيادة التوعية حبالة األطفال وبالتحديات اليت يواجهوا؛ وينبغي هلــا أيضـا أن تضطلـع 
بدور أنشط يف تزويد األطفال واآلباء واألسر والــرأي العـام مبعلومـات عـن املبـادرات 
الراميـة إىل محايـة حقـوق الطفـل وتعزيزهـا؛ وينبغـي هلـا أيضـــا أن تســاهم يف الــربامج 
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التربوية للطفل. ويف هذا اال، ينبغي لوسائط اإلعالم أن تويل اهتماما لتأثريهـا علـى 
الطفل. 

ينبغي تشجيع املنظمـات اإلقليميـة والدوليـة، وال سـيما مجيـع اهليئـات التابعـة  - ٩
لألمـم املتحـدة، فضـال عـن مؤسسـات بريتـون وودز وغريهـا مـن الوكـاالت املتعــددة 
األطراف، على التعاون واالضطــالع بـدور رئيسـي يف التعجيـل بـالتقدم احملـرز لصـاحل 

األطفال. 
إن الناس الذين يعملـون مباشـرة مـع األطفـال يتحملـون مسـؤوليات جسـام.  - ١٠

لذا فمن املهم حتسني مركزهم ورفع معنويام ومسلكهم املهين. 
 

األهداف واالستراتيجيات واإلجراءات  باء -
ومنذ انعقاد مؤمتر القمة العاملي من أجل الطفل، أقرت مؤمترات قمة ومؤمترات األمـم  - ٣٣
املتحدة الرئيسية وعملياا االستعراضية كثريا من األهداف والغايات املتعلقة باألطفـال. وحنـن 
نعيـد التـأكيد بشـدة علـى التزامنـا بتحقيـق هـــذه األهــداف والغايــات، وأن نتيــح هلــذا اجليــل 
ولألجيال املقبلة من األطفال الفرص الـيت حـرم منـها آبـاؤهم. وكخطـوة يف اجتـاه بنـاء أسـاس 
متني لبلوغ األهـداف اإلمنائيـة الدوليـة لعـام ٢٠١٥ وأهـداف مؤمتـر قمـة األلفيـة، فقـد عقدنـا 
العـزم علـى حتقيـق األهـداف واملقـاصد الـيت مل تتحقـق فضـال عـن حتقيـق جمموعـة متســـقة مــن 
األهداف واملعايري املرحلية خالل هذا العقد (٢٠٠٠-٢٠١٠) يف ما يلـي مـن جمـاالت العمـل 

ذات األولوية. 
ونلتزم، آخذين يف االعتبار أفضـل مصـاحل الطفـل، بتنفيـذ األهـداف واالسـتراتيجيات  - ٣٤
واإلجراءات التالية مع تطويعها مبا يتناسب مـع احلالـة احملـددة لكـل بلـد واحلـاالت والظـروف 

املتنوعة يف خمتلف املناطق والبلدان يف مجيع أحناء العامل. 
 

تشجيع احلياة الصحية  - ١
ميوت سنويا بسبب الفقر وانعدام الوصـول إىل اخلدمـات االجتماعيـة األساسـية أكـثر  - ٣٥
من ١٠ ماليني طفل سنويا دون سن مخس سنوات، ونصفهم تقريبا من حديثي الـوالدة، مـن 
أمراض ميكن اتقاؤها ومن سوء التغذية. وتقضي مضاعفات احلمل والوضع وفقر الـدم وسـوء 
التغذية لدى األمهات على أكثر من نصف مليون من النساء واملراهقـات سـنويا، وتتسـبب يف 
إيذاء وإعاقة عدد أكرب منهن. وال يستطيع أكثر من بليـون إنسـان احلصـول علـى ميـاه صاحلـة 
للشـرب؛ ويعـاين أكـثر مـن ١٥٠ مليـون طفـل دون سـن مخـــس ســنوات مــن ســوء التغذيــة؛ 

ويفتقر أكثر من بليوين إنسان للمرافق الصحية املالئمة. 
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وحنن مصممون على كسر حلقة سـوء التغذيـة والضعـف الصحـي املتوارثـة مـن جيـل  - ٣٦
إىل جيل بأن نوفر جلميع األطفال بداية آمنة وصحية حليام؛ وتوفري نظم رعايـة صحيـة أوليـة 
ــــات، وكفالـــة الوصـــول إىل املعلومـــات  فعالــة وعادلــة ومطــردة ومســتدامة يف مجيــع اتمع
واخلدمات الطبية؛ وتوفري امليـاه واملرافـق الصحيـة املناسـبة؛ وتشـجيع اتبـاع األطفـال واليـافعني 
ـــك، فقــد عقدنــا العــزم علــى أن حنقــق األهــداف التاليــة  لنمـط حيـاة صحيـة. وبنـاء علـى ذل
مبا يتمشى ونتائج املؤمترات ومؤمترات القمة والدورات االستثنائية للجمعية العامة الـيت عقدـا 

األمم املتحدة، كما هو مبني يف تقارير كل منها: 
خفض معدل وفيات الرضع واألطفال دون سن مخس سـنوات بنسـبة الثلـث  (أ)

على األقل، عمال على حتقيق هدف ختفيضه بنسبة الثلثني حبلول عام ٢٠١٥؛ 
خفض نسبة وفيات األمـهات أثنـاء النفـاس بنسـبة الثلـث علـى األقـل، عمـال  (ب)

على حتقيق هدف ختفيضه بنسبة ثالثة أرباع حبلول عام ٢٠١٥؛ 
خفض معدل سوء تغذية األطفال دون سن مخس سنوات بنسبة الثلـث علـى  (ج)
األقـل، مـع إيـالء اهتمـام خـاص لألطفـال الذيـن تقـل أعمـــارهم عــن ســنتني وخفــض معــدل 

اخنفاض الوزن عند الوالدة بنسبة ثلث املعدل احلايل على األقل؛ 
ختفيض نسبة األسر املعيشية اليت تفتقر إىل مرافق صحية نظيفـة وميـاه صاحلـة  (د)

للشرب متيسرة الثمن بنسبة الثلث على األقل؛ 
وضـع وتنفيـذ سياسـات وبرامـج إمنائيـة بشـأن الطفولـة املبكـرة علـى الصعيـــد  (هـ) 
الوطين لضمان حتسني النمو البدين واالجتماعي والروحي والعاطفي لألطفال ومنو مداركهم؛ 
وضع وتنفيذ سياسات وبرامج وطنية بشأن صحة املراهقـني، تشـمل أهـداف  (و)

ومؤشرات، من أجل النهوض بصحتهم البدنية والعقلية؛ 
إتاحـة اإلمكانيـة يف أقـرب وقـت ممكـن ويف موعـد ال يتجـــاوز عــام ٢٠١٥،  (ز)
جلميع األفراد من األعمار املناسبة للحصـول، مـن خـالل نظـام الرعايـة الصحيـة األوليـة، علـى 

خدمات الصحة اإلجنابية. 
ولتحقيـق هـذه األهـداف والغايـات، مـــع مراعــاة املصــاحل الفضلــى للطفــل، وامتثــاال  - ٣٧
للقوانني الوطنية والقيم الدينية واألخالقية واألسس الثقافية لقومه وانسجاما مـع مجيـع حقـوق 

اإلنسان واحلريات األساسية، سنقوم بتنفيذ االستراتيجيات واإلجراءات التالية: 
ضمـان أن يكـون خفـض معـدل اإلصابـة بـاألمراض ومعـــدل الوفيــات لــدى  - ١
ـــني أولويــات قطــاع الصحــة وأن تتــاح  األمـهات أثنـاء النفـاس واملواليـد اجلـدد مـن ب
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للنساء، مبـن فيهن املراهقات احلوامل، إمكانية احلصـول فـورا وبصـورة ميسـورة علـى 
الرعايـة األساسـية يف جمـال طـــب التوليـد، وخدمـات الرعايـة الصحيـة لألمـهات أثنــاء 
ـــاء الــوالدة،  النفـاس تكـون جمـهزة متامـا ومـزودة مبوظفـني أكفــاء، والعنايـة املـاهرة أثن
ورعايـة طـــب التوليــد يف حـاالت الطـوارئ، واإلحالـة الفعالـة والنقـل إىل مســـتويات 
أعلى من الرعايـة عند الضرورة، والرعاية بعد الوالدة، وتنظيم األسرة من أجـل أمـور 

يف مجلتها تعزيز األمومة اآلمنة. 
إتاحة إمكانية احلصول على خدمات مالئمة وميسورة ورفيعــة املســتوى يف  - ٢

جماالت الرعاية الصحية والتعليم واملعلومات جلميع األطفال. 
العمل الفعال على أن حيظى كل فرد حبياة صحية مناسبة لسنه مبــا يف ذلــك  - ٣
تقــدمي اخلدمــات الصحيــة اإلجنابيــة واجلنســية، متشــيا مــع التزامــات ونتــائج مؤمتــرات 
األمم املتحدة ومؤمترات قمتها اليت عقدت مؤخــرا، ومنــها مؤمتــر القمــة العــاملي مــن 
أجــل الطفــل ومؤمتــر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئــة والتنميــة واملؤمتــر الــدويل للســـكان 
والتنمية ومؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية واملؤمتر العاملي الرابع املعــين بــاملرأة، 

واستعراضاا اليت أجريت بعد مرور مخس سنوات على انعقادها، وتقاريرها. 
تعزيز صحة الطفل وقدرته علـى البقـاء وخفـض أوجـه التفـاوت بـني وداخـل  - ٤
البلدان النامية واملتقدمة النمـو بأسـرع مـا ميكـن مـع إيـالء انتبـاه خـاص للقضـاء علـى 

حاالت الوفاة املفرطة واليت ميكن جتنبها بني اإلناث من الرضع واألطفال. 
محايـة وتشـجيع ودعــم االكتفــاء بالرضاعــة الطبيعيــة للمواليــد ســتة أشــهر،  - ٥
ـــة الطبيعيــة مــع االســتعانة باألغذيــة إىل جــانب التغذيــة التكميليــة  ومواصلـة الرضاع
ــهات  املأمونـة واملالئمـة والكافيـة حـىت السـنة الثانيـة أو مـا فـوق. وتوفـري التوجيـه لألم
املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقـص املناعـة املكتسـب بشـأن تغذيـة 

الرضع حىت يتمكن من االختيار حبرية وعلم. 
جيـب إيـالء اهتمـام خـاص للرعايـة قبـــل الــوالدة وبعدهــا وخدمــات التوليــد  - ٦
األساسـية ورعايـة املواليـد، وخباصـة ملـــن يعيشــون يف منــاطق ال تتوفــر فيــها إمكانيــة 

الوصول إىل اخلدمات. 
ضمان التحصني الكامل لألطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة بنسـبة  - ٧
٩٠ يف املائة على الصعيد الوطين على أال تقل نسبة التغطية عـن ٨٠ يف املائـة يف كـل 
منطقـة أو يف الوحـدة اإلداريـة املعادلـة هلـا؛ واحلـــد مــن الوفيــات النامجــة عــن مــرض 
احلصبة مبقدار النصـف حبلـول عـام ٢٠٠٥؛ والقضـاء علـى اإلصابـات مبـرض الكـزاز 
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لدى األمهات واملواليـد اجلـدد حبلـول عـام ٢٠٠٥؛ وتعميـم مزايـا األمصـال اجلديـدة 
واحملسنة وغري ذلك من أنشطة الصحة الوقائية لكي تشمل األطفال يف مجيع البلدان. 
إعالن القضاء على مرض شلل األطفال يف العامل رمسيا حبلول عام ٢٠٠٥.  - ٨

القضاء على داء دودة غينيا.  - ٩
تعزيز منو الطفل يف مرحلة مبكرة من خالل تقدمي اخلدمات املالئمـة والدعـم  - ١٠
لآلباء، مبن فيهم اآلباء الذين يعانون من إعاقة واألسر وأولياء األمر ومقدمـو الرعايـة، 
وخباصة خالل فترة احلمل، والوالدة، ومرحلة الرضاعة والطفولة املبكـرة، لكفالـة منـو 

األطفال بدنيا ونفسيا واجتماعيا وروحيا ومنو مداركهم. 
تكثيف اإلجراءات الـيت ثبتـت فعاليتـها مـن حيـث التكلفـة يف جمـال مكافحـة  - ١١
األمراض وسوء التغذية اليت تعد األسباب الرئيسية لوفيات األطفال واعتالهلـم، مبـا يف 
ذلك خفض الوفيات النامجـة عـن االلتـهابات احلـادة للجـهاز التنفسـي مبقـدار الثلـث؛ 
وخفـض وفيـات األطفـال دون سـن اخلامسـة النامجـة عـن اإلســـهال مبقــدار النصــف؛ 
وخفـض الوفيـات النامجـة عـن الســـل ومعــدالت انتشــاره مبقــدار النصــف؛ وخفــض 
معدالت اإلصابة بالطفيليات املعوية واإلصابة باألمراض املنقولـة عـن طريـق االتصـال 
ـــهاب الكبــدي،  اجلنسـي، وفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز ومجيـع أشـكال االلت
وكفالة إتاحة وتوفـري التدابـري الفعالـة ال سـيما يف املنـاطق أو لـدى السـكان املهمشـني 

إىل حد كبري. 
ختفيض عبء األمراض املتصل باملالريا بنسبة النصــف، وضمـان أن ينـام ٦٠  - ١٢
يف املائة من مجيع األشخاص املعرضني خلطر اإلصابة مبرض املالريا، وخباصـة األطفـال 

والنساء، حتت ناموسيات معاجلة مبادة مبيدة للحشرات. 
حتسـني تغذيـة األمـهات واألطفـال، مبـن فيـهم املراهقـــون، عــن طريــق توفــري  - ١٣
األمن الغذائي لألسـر املعيشـية، وتيسـري إمكانيـة احلصـول علـى اخلدمـات االجتماعيـة 

األساسية، واتباع ممارسات الرعاية الكافية. 
دعـم فئـات السـكان والبلـدان الـيت تعـاين مـن نقـــص حــاد يف األغذيــة ومــن  - ١٤

ااعة. 
تعزيز النظم الصحية والتعليمية وتوسيع نطاق نظم الضمـان االجتمـاعي بغيـة  - ١٥
ـــة وفعالــة يف  زيـادة احلصـول علـى خدمـات صحيـة وغذائيـة ورعايـة لألطفـال متكامل
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األسر واتمعات واملدارس ومرافق الرعاية الصحية األولية، مبا يف ذلك إيـالء الفتيـان 
والفتيات املهمشني انتباها عاجال. 

ختفيض إصابات األطفال النامجة عن احلوادث أو عـن أسـباب أخـرى وذلـك  - ١٦
من خالل وضع وتنفيذ تدابري وقائية مالئمة. 

كفالة حصول األطفال املعاقني واألطفـال ذوي االحتياجـات اخلاصـة بشـكل  - ١٧
فعال على خدمات متكاملـة مبـا فيـها إعـادة التـأهيل والرعايـة الصحيـة وتشـجيع قيـام 
األسـرة برعايـة هـؤالء األطفـال وتشـجيع نظـم الدعـم املالئمـة لآلبـاء واألسـر وأوليـاء 

األمر ومقدمي الرعاية هلؤالء األطفال. 
تقدمي املساعدة لألطفال املصابني بأمراض عقلية واضطرابات نفسانية.  - ١٨

تعزيز الصحة البدنية والعقلية والعاطفيـة بـني األطفـال، مبـن فيـهم املراهقـون،  - ١٩
عن طريق اللعب واأللعاب الرياضية والترويـح ووسائل التعبري الفين والثقايف. 

وضع وتنفيذ سياسات وبرامج لصاحل األطفال، مبـن فيـهم املراهقـون، ـدف  - ٢٠
إىل منـع تعـاطي املخـدرات واملؤثـرات العقليـة واملستنشـقات إال يف األغـراض الطبيـــة، 
وإىل احلـد مـــن اآلثـــــــار الســلبية املترتبــة عــن إســاءة اســتعماهلا، ودعــم السياســات 

والربامج الوقائية، ال سيما املناهـضة منها الستخدام التبغ والكحول. 
وضع سياسات وبرامج تستهدف األطفال، مبن فيهم املراهقون، ــدف احلـد  - ٢١

من العنف وخفض معدل االنتحار. 
حتقيق القضاء بشكل دائم على اضطرابات نقـص اليـود حبلـول عـام ٢٠٠٥،  - ٢٢
وعلى نقص فيتامني ألف حبلول عام ٢٠١٠؛ وخفـض معـدالت اإلصابـة بفقـر الـدم، 
مبا يف ذلك نقص احلديد، مبقدار الثلث حبلـول عـام ٢٠١٠؛ واإلسـراع بـإحراز تقـدم 
يف اجتاه خفض معدالت نقص املغذيات الدقيقة من خالل التنويع الغذائـي واملقويـات 

الغذائية والفيتامينات. 
إيالء اهتمام أكرب، يف إطـار اجلـهود الراميـة إىل ضمـان تعميـم احلصـول علـى  - ٢٣
مياه صاحلة للشـرب ومرافـق صحيـة كافيـة لبنـاء قـدرات األسـرة واتمـع علـى إدارة 
النظـم احلاليـة والتشـجيع علـى تغيـري السـلوك مـن خـالل التثقيـــف يف جمالَــــي الصحــة 

والنظافة مبا يف ذلك املناهج الدراسية. 
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ـــني وأطفــال  التصـدي ألي أوجـه تفـاوت يعـاين منـها أطفـال السـكان األصلي - ٢٤
األقليات يف جمال الصحة وإمكانية احلصول على اخلدمات االجتماعيـة األساسـية، مبـا 

يف ذلك خدمات الرعاية الصحية. 
وضع تشريعات وسياسات وبرامج، حسب االقتضاء، على الصعيـد الوطـين،  - ٢٥
وتعزيز التعاون الدويل من أجل القيام يف مجلة أمور مبنع تعـرض األطفـال إىل ملوثـات 

بيئية ضارة يف اجلو واملياه والتربة والغذاء. 
 

توفري التعليم الرفيع النوعية  - ٢
التعليم حق من حقوق اإلنسان، وهو شرط أساسي للحد مـن الفقـر وعمـل األطفـال  - ٣٨
وتعزيز الدميقراطية والسلم والتسامح والتنمية. ورغم ذلك فإن عدد األطفـال غـري املقيديـن يف 
ـــة يزيــد علــى ١٠٠ مليــون طفــل، معظمــهم مــن  املـدارس ممـن هـم يف سـن املدرسـة االبتدائي
اإلنـاث. وهنـاك ماليـني أخـرى تتلقـى التعليـم علـى أيـدي مدرسـني غـري مدربـني ال يتقــاضون 
أجـورا كافيـــة، فـــي قاعـــات دراسـية مكتظــــة بـالتالميذ وغـري صحيـة وغـري جمـهزة بــاملعدات 
الكافية. وال يكمل ثلث األطفال مخس سنوات من الدراسـة، وهـي سـنوات متثـل احلـد األدىن 

الالزم لإلملام األساسي بالقراءة والكتابة. 
وبنـاء علـى االتفـاق الـذي مت يف املنتـدى العـاملي للتعليـم يف داكـار، الـذي أكـد جمــددا  - ٣٩
الدور املنوط مبنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) يف تنسيق التعليـم جلميـع 
الشـركاء واحلفـاظ علـى زمخـهم اجلمـاعي ضمـن عمليـة توفـري التعليـم األساسـي، فإننـا ســنويل 
أولوية عالية لكفالة حصـول مجيـع األطفـال حبلـول عـام ٢٠١٥ علـى التعليـم االبتدائـي اـاين 
واإللزامي ذي النوعية اجليدة وإمتامه. وسـوف ـدف أيضـا إىل توفـري التعليـم الثـانوي بصـورة 

تدرجيية. وكخطوة حنو حتقيق هذه األهداف، فقد عقدنا العزم على حتقيق األهداف التالية: 
توسيع وحتسني الرعايــة والتعليـم الشـاملني لألطفـال يف مرحلـة مبكـرة، لـدى  (أ)

الفتيان والفتيات، وخباصة لألطفال األكثر ضعفا وحرمانا؛ 
ختفيض عدد األطفال الذين بلغوا سـن الدراسـة االبتدائيـة وال يزالـون خـارج  (ب)
املدرسة بنسبة ٥٠ يف املائة وزيادة صايف عدد املقيدين يف املـدارس االبتدائيـة أو املشـاركني يف 

برامج تعليمية ابتدائية بديلة وجيدة النوعية إىل ٩٠ يف املائة على األقل حبلول عام ٢٠١٠؛ 
القضاء على أوجه التفاوت بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي حبلـول  (ج)
عـام ٢٠٠٥ وحتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني يف التعليـم حبلـول عـام ٢٠١٥، مـع التركـيز علـــى 

كفالة إتاحة وصول الفتيات على حنو كامل ومتساٍو إىل تعليم ابتدائي جيد النوعية وإمتامه؛ 
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حتسني مجيع جوانب نوعية التعليم األساسي حىت يتمكـن األطفـال والشـباب  (د)
من حتقيق نتائج تعليمية معترف ا وقابلة للقياس ال سـيما يف جمـال اإلملـام باحلسـاب والقـراءة 

والكتابة واملهارات الالزمة لدخول معترك احلياة؛ 
كفالـة تلبيـة االحتياجـات التعليميـة جلميـع الشـباب مــن خــالل الوصــول إىل  (هـ)

الربامج التربوية واملهنية املناسبة؛ 
حتسني مستويات حمو األمية بنسبة ٥٠ يف املائة حبلول عام ٢٠١٥، ال سـيما  (و)

لدى النساء. 
ولتحقيق هذه األهداف والغايات، ستنفذ االستراتيجيات واإلجراءات التالية:  - ٤٠

ـــم املدرســي بســهولة  وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات خاصـة لكفالـة توفـري التعلي - ١
جلميع األطفال واملراهقني، وأن يكون التعليم األساسي متيسر التكلفة جلميع األسر. 
وضع برامج ابتكارية تشـجع املـدارس واتمعـات احملليـة علـى البحـث مبزيـد  - ٢
مـن نشـاط عـن األطفـال املنقطعـني عـن الدراسـة أو املبعديـن عـن املـــدارس والتعليــم، 
وخباصة الفتيات واألطفال العاملون واألطفـال ذوو االحتياجـات اخلاصـة أو األطفـال 
املعوقـون ومسـاعدم علـى التسـجيل يف املدرســـة واملواظبــة وإمتــام تعليمــهم بنجــاح 
بإشـراك احلكومـات فضـال عـن األسـر واتمعـات احملليـة واملنظمـــات غــري احلكوميــة 
ـــه  كشـركاء يف العمليـة التربويـة. وينبغـي وضـع تدابـري خاصـة ملنـع التسـرب واحلـد من

بسبب مجلة أمور منها االلتحاق بالعمل. 
سد الفجوة بـني التعليـم النظـامي وغـري النظـامي، مـع مراعـاة ضـرورة كفالـة  - ٣
جـودة اخلدمـات التعليميـة، مبـا يف ذلـك كفـاءة مقدميـها، ومـع إدراك أن التعليـم غــري 
النظـامي والنـهج البديلـة يوفـران خـربات نافعـة. وفضـال عـن ذلـك، ال بـد مـن حتقيــق 

التكامل بني النظامني. 
كفالة أن تكون مجيع برامج التعليم األساسي متيسرة وشــاملة لألطفـال ذوي  - ٤

االحتياجات التعليمية اخلاصة، ولألطفال املصابني بشىت أشكال اإلعاقة. 
كفالـة أن يتمكـن أطفـال األقليـات وأطفـال السـكان األصليـني مـن احلصــول  - ٥
على التعليم على نفس األساس الذي حيصل عليه األطفال اآلخـرون. وجيـب تكريـس 
اجلهود من أجل توفري هذا التعليم هلم علـى حنـو يضمـن احـترام تراثـهم. وجيـب أيضـا 
تكريـس اجلـهود مـن أجـل توفـري الفـرص التعليميـة لتمكـني أطفـال السـكان األصليــني 
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وأطفال األقليات من فهم هويتهم الثقافية واحلفاظ عليـها، مبـا يف ذلـك أهـم جوانبـها 
مثل اللغة والقيم. 

تطوير وتنفيذ استراتيجيات خاصة لتحسني نوعية التعليم وتلبية االحتياجـات  - ٦
التعليمية للجميع. 

االشتراك مع األطفال يف يئة بيئة تعليم مواتية لألطفال، يشعرون فيها بـأم  - ٧
آمنـون ومشـمولون باحلمايـة مـن اإليـذاء والعنـف والتميـيز، وينعمـــون فيــها بالصحــة 
ويشجـَّــعون علـى التعلُّـم. وكفالـة أن تعكـس برامـج ومـواد التعليـم علـى حنـو كـــامل 
تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنســان وقيــم الســلم والتســامح واملســاواة بــــني اجلنســـني، 
واالستفادة من كل فرصة يتيحها العقـد الـدويل لثقافـة السـالم وعـدم العنـف ألطفـال 

العامل (٢٠٠١-٢٠١٠). 
ـــق توفــري خدمــات ووضــع  تعزيـز رعايـة صغـار األطفـال وتعليمـهم عـن طري - ٨
برامج موجهة حنو األسر وأوليـاء األمـور ومقدمـي الرعايـة واتمعـات احملليـة، ودعـم 

هذه الربامج. 
يئة فرص التعليم والتدريب للمراهقني ملساعدم علـى اكتسـاب سـبل عيـش  - ٩

مستدامة. 
القيـام، عنـد االقتضــاء، بتصميــم وتنفيــذ برامــج تتيــح للمراهقــات احلوامــل  - ١٠

والشابات مواصلة تعليمهن وإمتامــه. 
احلـث علـى مواصلــــة وضــــع وتنفيــــذ برامـج لصـاحل األطفـال، مبـا يف ذلـــك  - ١١
املراهقون، ال سيما يف املدارس، ملنع استخدام التبغ والكحول؛ وللكشف عن االجتـار 
غـري املشـروع بـاملخدرات واملؤثـرات العقليـة ومكافحتـه ومنعـه إال لألغـراض الطبيــة، 
وذلك من خالل جمموعة إجراءات منها تشجيع محـالت إعالميـة يف وسـائط اإلعـالم 
بشأن آثارها الضارة وخماطر اإلدمان، ومن خالل اختاذ اإلجـراءات الضروريـة ملعاجلـة 

أسباا اجلذرية. 
تشجيع الربامج االبتكارية لتوفري احلوافز لألسر املنخفضـة الدخـل الـيت لديـها  - ١٢
أطفـال يف سـن املدرسـة بغيـة زيـادة عـدد امللتحقـني باملدرســـة مــن الفتيــات والصبيــة 
وانتظامـهم فيـــها، وكفالــة أال يكونــوا مضطريــن للعمــل علــى حنــو يعطــل تعليمــهم 

املدرسي. 
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وضـع وتنفيـذ برامـج تسـتهدف بـالتحديد القضـاء علـى أوجـه التفـــاوت بــني  - ١٣
اجلنسني يف جمال االلتحاق باملدرسة والقضاء علـى التحـامل والتصويـر النمطـي القـائم 
على نوع اجلنس يف النظم التعليمية واملنـاهج املدرسـية واملـواد سـواء كـانت مسـتمدة 
ــــف اجتماعيـــة أو ثقافيـــة أو ظـــروف قانونيـــة أو  مــن أي ممارســات متييزيــة أو مواق

اقتصادية. 
تعزيز مكانة املعلمني مبن فيهم معلمو صغــار األطفـال، ومعنويـام وتدريبـهم  - ١٤
وقدرام املهنية، وكفالة حصوهلم علـى األجـر املناسـب لقـاء عملـهم وتوفـري الفـرص 

واحلوافز الالزمة للنهوض مبستواهم. 
وضــع نظــم إلدارة التعليــم وتنظيمــه، علــى الصــعـــــد املدرســـية واتمعيـــة  - ١٥

والوطنية، تتسم بسرعة االستجابة وتقوم على أساس املشاركة وختضع للمساءلة. 
تلبية احتياجات التعليم لألطفال املتضررين من األزمات، جبملة وسـائل منـها  - ١٦
كفالـة توفـري التعليـم خـالل األزمـات وبعدهـا. ووضـع برامـج تعليميـــة تشــجع ثقافــة 
السالم على حنو يساعد يف منع نشوب العنف واندالع الصراع ويشجع إعادة تـأهيل 

الضحايا. 
توفـري الفـرص واملرافـق الترفيهيـة والرياضيـة املتيسـرة يف املـــدارس واتمعــات  - ١٧

احمللية. 
تسخري تكنولوجيات املعلومـات واالتصـاالت السـريعة التطـور لدعـم التعليـم  - ١٨
بتكلفة متيسرة، مبا فــي ذلك التعليم املفتوح وعــن بــعد، مع احلـد مـن عـدم املسـاواة 

فيما يتعلق بإمكانية احلصول على التعليم ونوعيته. 
وضع استراتيجيات لتخفيف حدة تأثري فريوس نقص املناعة البشــرية/متالزمـة  - ١٩

نقص املناعة املكتسب على نظم التعليم واملدارس والطالب وعملية التعلم. 
 

احلماية من اإليذاء واالستغالل والعنف  - ٣
يعـاين مئـات املاليـني مـن األطفـال وميوتـون مـن جـراء احلـروب والعنـف واالســتغالل  - ٤١
واإلمهال ومجيع أشكال اإليـذاء والتميـيز. ويعيـش األطفـال يف خمتلـف أحنـاء العـامل يف ظـروف 
صعبة للغاية: يصابون بعجز دائم أو جبروح بالغـة مـن جـراء الصراعـات املسـلحة؛ ويتعرضـون 
إىل التشريد داخل بلدام أو يساقون خارجها الجئني؛ ويعانون من وطـأة الكـوارث الطبيعيـة 
والكـوارث الـيت مـن صنـع اإلنسـان ومنـها خمـاطر مثـل التعـــرض لإلشــعاع واملــواد الكيميائيــة 
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ـــال املــهاجرين وغــريهم مــن الفئــات احملرومــة اجتماعيــا؛  اخلطـرية؛ وبوصفـهم مـن أبنـاء العم
وكضحايا للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب. 

ومتثل عمليات االجتار والتهريب واالستغالل البدين واجلنسـي واالختطـاف، وكذلـك 
االستغالل االقتصادي لألطفال، حىت يف أبشع أشـكاله، واقعـا يعيشـه األطفـال يوميـا يف مجيـع 
أحناء العامل، يف حني يظل العنف املرتيل والعنف اجلنسـي ضـد املـرأة واألطفـال ميثـالن مشـاكل 

خطرية. 
ويف بلدان عدة، هناك آثار اجتماعية وإنسانية علـى السـكان املدنيـني وخاصـة النسـاء 

واألطفال نامجة عن اجلزاءات االقتصادية. 
يف بعض البلدان، تتأثر حالة األطفال تأثرا معاكسا من جراء تدابري تتخـذ مـن جـانب  - ٤٢
واحـد ال تتسـق مـع القـانون الـــدويل وميثــاق األمــم املتحــدة وختلــق عقبــات أمــام العالقــات 
التجارية فيما بني الدول، وتعرقل التنفيذ الكامل للتنمية االجتماعية واالقتصاديـة وتعـوق رفـاه 
السكان يف البلدان املتضررة، ويترتب عليها نتائج خاصة بالنسبة للمرأة والطفل، مبـن يف ذلـك 

املراهقون. 
لألطفـال احلـق يف احلمايـة مـن مجيـع أشـكال اإليـذاء واإلمهـال واالسـتغالل والعنـــف.  – ٤٣
ويتعني على اتمعات القضاء على مجيع أشكال العنف ضد األطفال. وبناء على ذلـك، نقـرر 

ما يلي: 
محاية األطفال من مجيع أشكال اإليذاء واإلمهال واالستغالل والعنف؛  (أ)

محايــة األطفــال مــن آثــار الصراعــات املســلحة، وكفالــة االمتثــال للقـــانون  (ب)
اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان؛ 

محايـة األطفـــال مــن كافــة أشــكال االســتغالل اجلنســي مبــا يف ذلــك الولــع  (ج)
باألطفال واالجتار م واختطافهم؛ 

اختاذ تدابري فورية وفعالة من أجل القضاء علـى أسـوأ أشـكال عمـل األطفـال  (د)
حســب التعريــف الــوارد يف االتفاقيــة رقــم ١٨٢ ملنظمــة العمــل الدوليـــة، وإعـــداد وتنفيـــذ 

استراتيجيات للقضاء على عمل األطفال الذي يناقض املعايري الدولية املقبولة؛ 
حتسني حالة ماليني األطفال الذين يعيشون ظروفا عصيبة بصفة خاصة.  (هـ)

ولتحقيق هذه األهداف، سننفذ االستراتيجيات واإلجراءات التالية.  - ٤٤
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احلماية العامة 
وضع نظم لكفالة تسجيل كل طفل عند مولـده أو بعـد ذلـك بفـترة قصـرية،  - ١
وإعمال حقه يف احلصول على اسم وجنسية وفقا للقوانني الوطنية والصكوك الدوليـة 

ذات الصلة. 
تشجيع مجيع البلدان على اعتمـاد وتطبيـق القوانـني الـيت تكفـل محايـة الطفـل  - ٢
مـن مجيـع أشـكال العنـف واإلمهـال واإليـذاء واالســـتغالل، ســواء كــان يف املــرتل أو 
املدرسة أو غريها من املؤسسات، أو يف مكـان العمـل، أو يف اتمـع احمللـي، وحتسـني 

تنفيذ السياسات والربامج الرامية إىل ذلك. 
اعتماد تدابري خاصة من أجل القضاء على التمييز ضـد األطفـال علـى أسـاس  - ٣
العـرق أو اللـون أو نـوع اجلنـس أو اللغـة أو الديـن أو اآلراء السياسـية أو غريهـــا مــن 
اآلراء أو األصـل القومـي أو اإلثـــين أو االجتمــاعي أو علــى أســاس وضــع امللكيــة أو 
اإلعاقــة أو املولــد أو أي وضــع آخــر، وكفالــة حصوهلــم علــى اخلدمــات التعليميـــة 

والصحية واالجتماعية األساسية. 
القضـاء علـى ظـاهرة اإلفـالت مـن العقـاب علـى مجيـع اجلرائـم املرتكبـة ضــد  - ٤
األطفال، بتقدمي مرتكبيها إىل العدالة ونشر أخبار العقوبات املوقَّعــة عليـهم الرتكـام 

هذه اجلرائم. 
اختاذ خطوات ـدف جتنـب أي تدابـري أحاديـة اجلـانب ال تتفـق مـع القـانون  - ٥
الـدويل وميثـاق األمـم املتحـدة مـن شـأا أن متنـع سـكان البلـدان املضـرورة، ال ســيما 
األطفال والنساء، من حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية على النحو الكامل، ومـن 
شأا أن تعترض سبيل رفاههم وتوجد عقبات متنعهم من التمتـع الكـامل مبـا هلـم مـن 
حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حق كل فرد يف التمتع مبسـتوى معيشـة مناسـب لصحتـه 
ـــاع  ورفاهـه وحقـه يف الغـذاء والرعايـة الطبيـة واخلدمـات االجتماعيـة الالزمـة، واالمتن
ـــة عــدم اســتخدام الغــذاء والــدواء كــأداتني للضغــط  عـن اختـاذ هـذه التدابـري، وكفال

السياسي. 
ــــن محايــــة األطفــال مــن العنــف واإليــذاء  التوعيـة بعـدم قانونيـة التخـاذل عـ - ٦

واالستغالل وما يترتب على ذلك من عواقب ضارة. 
تشجيع إقامة خدمات للوقايـة والدعـم والرعايـة وكذلـك نظـم عدالـة ختتـص  - ٧
ـــة وتــأمني حقــوق األطفــال  باألطفـال بـالذات، مـع مراعـاة مبـادئ العدالـة اإلصالحي
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بشكل كامل؛ وتوفري موظفني مدربني تدريبا خاصا مبا يعـزز إعـادة اندمـاج األطفـال 
يف اتمع. 

محاية األطفال من التعذيب وغريه من أشـكال املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو  - ٨
الالإنسـانية أو املهينـة. ودعـوة حكومـات مجيـع الـــدول، وبوجــه خــاص الــدول الــيت 
مل تلغ فيها عقوبة اإلعدام، إىل االمتثال لاللتزامات اليت قطعتـها علـى نفسـها مبوجـب 
أحكام صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة، ومنها بوجـه خـاص املادتـان ٣٧ 
و ٤٠ من اتفاقية حقوق الطفل واملادتان ٦ و ١٤ من العهد الدويل اخلــاص بـاحلقوق 

املدنية والسياسية. 
ـــهك حقــوق  القضـاء علـى املمارسـات التقليديـة الضـارة أو التعسـفية الـيت تنت - ٩

األطفال والنساء، مثل الزواج املبكر والقسري وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث. 
إنشـاء آليـات لتوفـري احلمايـة واملسـاعدة اخلاصـة لألطفـــال الذيــن ال يرعــاهم  - ١٠

أحد. 
اعتماد وتنفيذ سياسات، حسب االقتضاء، لوقاية األطفال الذين يعيشـون يف  - ١١
ــي  حرمـان اجتمـاعي واملعرضـني للخطـر، مبـن فيـهم األيتـام، واألطفـال الذيـن مت التخل
عنهم، وأطفال العمال املهاجرين، وأولئك الذين يعملون و/أو يعيشون يف الشـوارع، 
واألطفال الذين يعيشون يف فقر مدقع، ومحايتهم وإعادة تأهيلهم ودجمـهم يف اتمـع، 

وكفالة حصوهلم على اخلدمات التعليمية والصحية واالجتماعية، حسب االقتضاء. 
محايـة األطفـال مـن ممارســـات التبــين والرعايــة غــرب الشــرعية أو الــيت تتســم  - ١٢

باالستغالل أو اليت ال حتقق أفضل مصاحلهم. 
التصدي حلاالت االختطاف الدويل لألطفال على يد أحد الوالدين.  - ١٣

مكافحـة ومنـع اســـتخدام األطفــال، مبــن فيــهم املراهقــون، يف اإلنتــاج غــري  - ١٤
املشروع للعقاقري املخدرة واملؤثرات العقلية واالجتار ا. 

تشجيع وضع برامج شاملة ملقاومة استخدام األطفـال، مبـن فيـهم املراهقـون،  - ١٥
يف إنتاج العقاقري املخدرة واملؤثرات العقلية واالجتار ا. 

توفري العالج وإعادة التأهيل املالئمني لألطفال مبن فيـهم املراهقـون، املرنـني  - ١٦
للمخدرات واملؤثرات العقلية واملستنشقات والكحول. 
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توفـري احلمايـة واملسـاعدة لالجئـني واملشـردين داخليـا، وغالبيتـهم مـن النســاء  - ١٧
واألطفال، وفقا للقانون الدويل مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل. 

ضمان أن حيصل األطفال املتضـررون مـن الكـوارث الطبيعيـة علـى املسـاعدة  - ١٨
اإلنسـانية الفعالـة يف الوقـت املناسـب عـن طريـق االلـتزام بتحسـني التخطيـط حلـــاالت 
الطوارئ والتأهب هلا، وضمان أن يتلقـوا كـل املسـاعدة واحلمايـة املمكنـة ملسـاعدم 

على استئناف حيام العادية يف أقرب وقت ممكن. 
تشـجيع التدابـري الـيت ترمـي إىل محايـــة األطفــال مــن الوقــوع ضحيــة ملواقــع  - ١٩
اإلنــترنت الــيت تتضمــن مشــاهد تتســم بــالعنف ومؤذيــة، ومــن الــربامج واأللعــــاب 
احلاسوبية اليت تؤثر سلبا على النمو النفسي لألطفال، مع مراعـاة مسـؤوليات األسـرة 

والوالدين وأولياء األمور ومقدمي الرعاية. 
 

احلماية من الصراعات املسلحة 
تعزيـز محايـة األطفـال املتـأثرين بـالصراع املسـلح واختـاذ تدابـري فعالـــة حلمايــة  - ٢٠

األطفال حتت االحتالل األجنيب. 
ـــة حبقــوق األطفــال ومحايتــهم يف خطــط  كفالـة إدراج القضايـا الوثيقـة الصل - ٢١
عمليات صنع السالم وما يعقبها من اتفاقات للسـالم، وإدماجـها، حسـب االقتضـاء، 
يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم وبرامج بناء السالم، وإشراك األطفال، كلمـا 

أمكن، يف تلك العمليات. 
إـاء جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم يف الصراعـات املسـلحة مبـــا يتعــارض مــع  - ٢٢
القانون الدويل، وضمان تسرحيهم ونزع سالحهم على حنو فعال وتنفيذ تدابـري فعالـة 

إلعادة تأهيلهم واستعادم الصحة البدنية والنفسية وإعادة إدماجهم يف اتمع. 
وضـع حـد لظـاهرة اإلفـالت مـن العقـاب، وحماكمـة املســـؤولني عــن اإلبــادة  - ٢٣
اجلماعية، واجلرائم املرتكبة ضـد اإلنسـانية، وجرائـم احلـرب، واسـتثناء هـذه اجلرائـم، 
كلما أمكن، من األحكام والتشريعات املتصلـة بـالعفو وكفالـة التصـدي لالنتـهاكات 
اخلطـرية املتعلقـة باألطفـال عنـد إنشـاء آليـات اللتمـاس احلقيقـة والعدالـــة بعــد انتــهاء 

الصراع، واتباع إجراءات مالئمة لألطفال. 
اختاذ تدابري ملموسة ضد مجيع أشكال اإلرهاب اليت تعوق بقـوة منـاء األطفـال  - ٢٤

ورفاههم. 
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توفري التدريب والتدريب والتعليم املالئمني يف جمـال حقـوق الطفـل واحلمايـة  - ٢٥
وكذلك يف جمال القانون اإلنساين الدويل جلميع األفـراد املدنيـني والعسـكريني وأفـراد 

الشرطة العاملني يف عمليات حفظ السالم. 
تقييد التدفق غري املشروع لألسلحة الصغـرية واخلفيفـة؛ ومحايـة األطفـال مـن  - ٢٦
األلغام األرضية والذخـائر غـري املنفجـرة وغريهـا مـن أنـواع العتـاد احلـريب الـيت يـروح 
األطفال ضحيتها؛ وتقدمي املساعدة إىل الضحايا من األطفال أثناء الصراع املسلح وبعد 

انتهائه. 
ـــز التعــاون الــدويل، مبــا يف ذلــك تقاســم األعبــاء، وتنســيق  العـزم علـى تعزي - ٢٧
املساعدة اإلنسانية للبلدان املستضيفة لالجئني، ومساعدة مجيـع الالجئـني واملشـردين، 
مبن فيهم األطفال وأسرهم، على العودة الطوعية إىل أوطام بسالمة وكرامـة وإعـادة 

دجمهم على حنو سلس يف جمتمعام. 
وضـع وتنفيـذ سياسـات وبرامـج، يف إطـار التعـاون الـدويل الـالزم، مـن أجــل  - ٢٨
توفري احلماية والرعاية والرفاه لألطفــال الالجئـني واألطفـال الذيـن يلتمسـون اللجـوء، 
وإلمدادهم باخلدمات االجتماعية األساسية، مبا يف ذلك فتـح أبـواب التعليـم أمامـهم، 

إىل جانب تزويدهم بالرعاية الصحية والغذاء. 
إعطــاء أولويــة إىل برامــج تعقــب أثــر األســر ومل الشــمل، ومواصلــة رصــد  - ٢٩
ترتيبـات رعايـة األطفـال الالجئـني واملشـردين داخليـــا غــري املصحوبــني بأهلــهم و/أو 

املنفصلني عنهم. 
تقييم ورصد تأثري اجلزاءات على األطفال بانتظام واختاذ تدابري عاجلة وفعالـة  - ٣٠
وفقا للقانون الدويل ـدف التخفيـف مـن التأثـري السـليب للجـزاءات االقتصاديـة علـى 

النساء واألطفال. 
اختاذ مجيع التدابري الضرورية حلماية األطفال من أن يؤخذوا كرهائن.  - ٣١

وضــع اســتراتيجيات حمــددة حلمايــة وتغطيــة االحتياجــات اخلاصــة للبنـــات  - ٣٢
املتضررات من الصراعات املسلحة وما يتصفن به من أوجه ضعف مميزة. 

 
مكافحة عمل األطفال 

اختـاذ تدابـري فوريـة وفعالـــة لضمــان حظــر واســتئصال أســوأ أشــكال عمــل  - ٣٣
األطفـال علـى سـبيل االسـتعجال. وتوفـري سـبل إعـادة تـأهيل األطفـال وإدماجـــهم يف 
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اتمع بعد ختليصهم من أسوأ أشكال تشغيل األطفـال، بوسـائل منـها كفالـة إمكانيـة 
حصوهلم على التعليم األساسي وكلما أمكن ذلك التدريب املهين جمانا. 

اختاذ خطوات مالئمـة للتكـاتف مـن أجـل القضـاء علـى أسـوأ أشـكال عمـل  ٣٤
األطفال عن طريق تعزيز التعاون الدويل و/أو زيادة املسـاعدات الدوليـة، مبـا يف ذلـك 

دعم التنمية االجتماعية واالقتصادية، وبرامج القضاء على الفقر، وتعميم التعليم. 
وضع وتنفيذ استراتيجيات حلماية األطفـال مـن االسـتغالل االقتصـادي ومـن  - ٣٥
القيام بأي عمل ميكن أن ينطوي على خماطر أو حيـول دون تعليمـهم أو يكـون مضـرا 

لصحتهم أو منوهم البدين أو العقلي أو الروحي أو األخالقي أو االجتماعي. 
ـــتغالل  ويف هــذا الســياق، توفــري احلمايــة لألطفــال مــن مجيــع أشــكال االس - ٣٦
ـــى الصعيــد الوطــين والتعــاون علــى الصعيــد الــدويل  االقتصـادي بتعبئـة شـراكات عل
وحتسني ظروف األطفـال بالقيـام جبملـة أمـور منـها تزويـد األطفـال العـاملني بـالتعليم 
ـــة  األساسـي اـاين وبـالتدريب املـهين وإدماجـهم يف نظـام التعليـم بكـل الطـرق املمكن
والتشـجيع علـــى تقــدمي الدعــم العتمــاد سياســات اجتماعيــة واقتصاديــة ــدف إىل 
القضاء على الفقر وتزويد األسر، والنساء بوجه خـاص، بفـرص عمـل وفـرص إلدرار 

الدخل. 
تعزيز التعاون الدويل ملساعدة البلـدان الناميـة، بنـاء علـى طلبـها، يف مكافحـة  ٣٧
عمل األطفال وأسبابه اجلذريـة مـن خـالل إجـراءات منـها وضـع سياسـات اجتماعيـة 
واقتصاديــة ــدف إىل القضــاء علــى الفقــر، والتــأكيد يف الوقــت نفســه علــى عـــدم 

استخدام معايري العمل يف األغراض التجارية احلمائية. 
تعزيز مجع البيانات املتعلقة بعمل األطفال وحتليلها.  - ٣٨

إدراج اإلجـراءات املتعلقـة بتشـغيل األطفـال يف صلـب اجلـهود الوطنيـة للحـد  - ٣٩
من الفقر وحتقيق التنمية، وال سيما يف السياسات والـربامج اخلاصـة مبجـاالت الصحـة 

والتعليم والعمالة واحلماية االجتماعية. 
 

القضاء على االجتار باألطفال واستغالهلم جنسيا 
ـــى ســبيل االســتعجال،  اختـاذ إجـراءات علـى الصعيديـن الوطـين والـدويل، عل - ٤٠
ـــك اســتغالل  إلـاء بيـع األطفـال وأعضائـهم واسـتغالهلم وإيذائـهم جنسـيا، مبـا يف ذل
األطفـال ألغـراض إنتـاج املـواد اخلليعـة وبغـاء األطفـــال والولــع باألطفــال ومكافحــة 

األسواق القائمة. 
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رفع مستوى الوعي بعدم مشـروعية اسـتغالل األطفـال وإيذائـهم جنسـيا، مبـا  - ٤١
يف ذلك عن طريق اإلنترنت، واالجتار م، وما يترتب على ذلك من آثار ضارة. 

االسـتعانة بالقطـاع اخلـاص، مبـا يف ذلـك صناعـة السـياحة، ووسـائط اإلعـالم  - ٤٢
لتقدمي الدعم من أجل محلة ملناهضة االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار م. 

ـــة، مبــا يف ذلــك العوامــل  حتديـد ومعاجلـة األسـباب الكامنـة والعوامـل اجلذري - ٤٣
اخلارجيــة، الــيت تفضــي إىل االســتغالل اجلنســــي لألطفـــال واالجتـــار ـــم، وتنفيـــذ 

استراتيجيات وقائية ملناهضة االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار م. 
كفالة سالمة ومحاية وأمن ضحايا االجتار واالستغالل اجلنسي وتوفـري الدعـم  - ٤٤

واملساعدة واخلدمات بغية تيسري استردادهم عافيتهم وإعادة إدماجهم يف اتمع. 
اختـاذ اإلجـراءات الالزمـة علـى مجيـع املسـتويات، وحسـب االقتضـــاء ووفقــا  - ٤٥
جلميـع الصكـوك الدوليـة ذات الصلـة املعمـول ـا، لتجـرمي مجيـع أشـــكال االســتغالل 
اجلنسي لألطفال وإيذائهم جنسيا، مبـا يف ذلـك مـا ارتكـب منـها يف حميـط األسـرة أو 
ـــواد  ألغــراض جتاريــة، وبغــاء األطفــال ومعاشــرم جنســيا واســتغالهلم يف إنتــاج امل
اإلباحية ويف السياحة اجلنسية، واالجتار ـم، وبيعـهم وبيـع أعضائـهم، واملشـاركة يف 
ــك  تسـخريهم يف العمـل، وأي شـكل آخـر مـن أشـكال االسـتغالل، واملعاقبـة علـى ذل
بصورة فعالة على أن تراعى بالدرجة األوىل املصاحل الفضلى للطفل عندما يعاجل نظـام 

العدالة اجلنائية حاالت األطفال اين عليهم. 
رصـد وتبـادل املعلومـات علـى الصعيديـن اإلقليمـــي والــدويل بشــأن االجتــار  - ٤٦
باألطفـال عـرب احلـدود؛ وتعزيـز قـدرة موظفـي احلـدود وموظفـي إنفـاذ القوانـني علــى 
وقـف االجتـار وتزويدهـم بـالتدريب أو تعزيـز التدريـب املقـدم هلـم مـــن أجــل احــترام 
كرامة وحقوق اإلنسان واحلريات األساسية جلميع ضحايا االجتـار، وال سـيما النسـاء 

واألطفال. 
اختــاذ التدابــري الالزمــة، جبملــة وســائل منــها تعزيــــز التعـــاون الـــدويل بـــني  - ٤٧
احلكومات واملنظمات احلكومية الدوليـة والقطـاع اخلـاص واملنظمـات غـري احلكوميـة 
ملكافحـة االسـتخدام اإلجرامـــي لتكنولوجيــات املعلومــات، مبــا يف ذلــك اإلنترنِـــت، 
ــة،  ألغـراض بيـع األطفـال، وبغـاء األطفـال، واسـتخدامهم يف إنتـاج املطبوعـات اخلليع
وسياحة معاشرة األطفال، والولع باألطفال وأشكال العنف األخرى واالستغالل الـيت 

تستهدف األطفال واملراهقني. 
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مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز)  - ٤
لوبـاء فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز أثـر مدمـر علـى األطفـال وعلـى القـــائمني  - ٤٥
بشؤوم. ويشمل ذلك ١٣ مليـون طفـل تيـتــموا بسـبب اإليـدز، وزهـاء ٠٠٠ ٦٠٠ رضيـع 
يصابون بـه كل عام عن طريق انتقال العدوى من األم إىل الطفــل، وماليـني الشـباب املصـابني 
بالفريوس، الذين يعيشون حاملني وصمتـه وال ميلكـون السـبيل إىل اإلرشـاد املناسـب والرعايـة 

والدعم الكافـيـني. 
وملكافحة األثر املدمر لفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز على األطفال، نعـتزم اختـاذ  – ٤٦
إجراءات عاجلة وحازمة، على النحو املتفق عليه يف الدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة املعنيـة 
بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، والتشـديد خاصـة علـى األهـداف وااللتزامـــات التاليــة 

املتفق عليها: 
القيـام، حبلـول عـام ٢٠٠٣، بتحديـد مواعيـد وطنيـــة لتحقيــق هــدف وقايــة  (أ)
اجلميع املتفق عليه دوليا املتمثل يف خفض انتشار فـريوس نقـص املناعـة البشـرية لـدى الشـباب 
والنسـاء بـني ١٥ و ٢٤ عامـا مـن العــمر بنسـبة ٢٥ يف املائـــة حبلــول عــام ٢٠٠٥ يف معظــم 
البلدان املتأثرة، وبنسبة ٢٥ يف املائـة علـى صعيـد العـامل حبلـول عـام ٢٠١٠ وتكثيـف اجلـهود 
ـــف والقوالــب الفكريــة اجلنســانية  الراميـة إىل حتقيـق هـذه األهـداف فضـال عـن مواجهـة املواق
اجلامدة وأوجه عدم املساواة بني اجلنسني فيمـا يتصـل بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، 

األمر الذي يشجع الرجال والفتيان على املشاركة مشاركة نشطة؛ 
القيـام، حبلـول عـام ٢٠٠٥، خبفـض عـدد الرضــــع املصــابني بفــريوس نقــص  (ب)
املناعة البشرية بنسبة ٢٠ يف املائة، وحبلول عام ٢٠١٠ بنسبة ٥٠ يف املائـة وذلـك عـن طريـق 
كفالـة حصـول ٨٠ يف املائـــة مــن احلوامــل املتلقيــات للرعايــة قبــل الــوالدة علــى املعلومــات 
واملشورة وغري ذلك من خدمات الوقاية من الفريوس، وزيادة توافر العالج الفعـال للحـد مـن 
انتقال العدوى من األم إىل الطفل وجعلـه يف متناول النسـاء واملواليـد املصـابني بفـريوس نقـص 
املناعة البشرية، وكذلـك عـن طريـق التدخـالت الفعالـة لفـائدة املصابـات بالفـريوس، مبـا فيـها 
املشـورة واالختبـار بشـكل طوعـي ويراعــي خصوصيـات الشـخص، واحلصـول علـى العــالج، 
وال سـيما مضـادات فريوسـات النسـخ العكسـي، عنـد االقتضـــاء، وبدائــل لبـــن األم، وتقــدمي 

الرعاية املتواصلة؛ 
القيام، حبلول عام ٢٠٠٣، بوضع سياســات واسـتراتيجيات وطنيـة وتنفيذهـا  (ج)
حبلول عام ٢٠٠٥، دف بناء وتعزيز القدرات احلكومية واألسرية واتمعيـة علـى يئـة بيئـة 
داعمة لليتامـى والبنات واألوالد املصابني واملتضرريـن بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، 
مبـا يف ذلـك عـن طريـق تقـدمي املشـورة املناسـبة والدعـم النفسـي؛ وكفالـة قيدهـــم يف املــدارس 
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وحصوهلم على املأوى والتغذية اجليدة واخلدمات الصحية واالجتماعية على قدم املسـاواة مـع 
غريهم من األطفال، ومحاية األطفال اليتامى وضعاف احلال من مجيع أشكال اإليـذاء والعنـف 

واالستغالل والتمييز واالجتار وفقدان اإلرث. 
ولتحقيق هذه األهداف، سننفذ االستراتيجيات واإلجراءات التالية:  - ٤٧

القيام، حبلول عام ٢٠٠٣، بكفالة وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطـط متويـل  - ١
وطنية متعددة القطاعات ملكافحة فريوس نقص املناعـة البشـرية/اإليـدز كفيلـة مبعاجلـة 
هذا الوباء بشكل صريح؛ والتصدي للوصم والصمت واإلنكار؛ وتناول أبعـاد الوبـاء 
اجلنسـانية والقائمـة علـى أســـاس العمــر؛ والقضــاء علــى التميــيز والتــهميش؛ وإقامــة 
الشـراكات مـع اتمـع املـدين وقطـاع األعمـال التجاريـة واملشـاركة التامـة للمصــابني 
ـــاس عرضــة  بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز وأفـراد الفئـات الضعيفـة وأكـثر الن
للخطر، وال سيما النساء وصغار السن؛ وجرى توفري املـوارد هلـا إىل أبعـد حـد ممكـن 
من امليزانيات الوطنية دون استبعاد املوارد األخرى، مبا فيها التعـاون الـدويل؛ والعمـل 
بشكل كامل علـى تعزيـز ومحايـة مجيـع حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية، مبـا يف 
ذلك احلق يف احلصول على أعلى درجة ممكنة من الصحة اجلسدية والعقليـة؛ وإدمـاج 
منظور جنساين؛ ومواجهة ما يترتب على هذه اآلفة من خطـر وتعـرض ومـا تسـتلزمه 
من وقاية ورعاية وعالج وخفض ألثرها؛ وتعزيز قـدرات األنظمـة الصحيـة والتربويـة 

والقانونية؛ 
القيام، حبلول عام ٢٠٠٥ بكفالة حصول ٩٠ يف املائة مـن الشـباب والنسـاء  - ٢
ـــة  بـني ١٥ و ٢٤ عامـا مـن العمـر وحبلـول عـام ٢٠١٠، بكفالـة حصـول ٩٥ يف املائ
على األقل منهم، على املعلومات والتثقيف، مبا يف ذلك التثقيـف عـن طريـق األقـران، 
والتثقيـف املوجـه للشـباب حتديـدا بشـأن فـريوس نقــص املناعــة البشــرية، واخلدمــات 
الالزمـة لتنميـة املعـارف احلياتيـة الضروريـة للحـد مـن تعرضـــهم لإلصابــة بالفــريوس، 
وذلـك يف إطـار شـــراكة تامــة مــع الشــباب والوالديــن واألســر والقــائمني بــالتثقيف 

ومقدمي الرعاية الصحية؛ 
القيـام، حبلـول عـام ٢٠٠٥، بوضـع اســـتراتيجيات شــاملة يف جمــال الرعايــة،  - ٣
وإحراز تقدم هام يف تنفيذها بغية تعزيـز الرعايـة األسـرية واتمعيـة، مبـا فيـها املقدمـة 
مـن القطـاع غـري الرمسـي، ونظـم للرعايـة الصحيـة بغيـة توفـري ورصـــد العــالج املقــدم 
للمصابني بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، مبن فيهم األطفـال، ودعـم املتضرريـن 
من هذا الفريوس، من أفراد وأسر وجمتمعات حمليـة؛ وحتسـني قـدرات وظـروف عمـل 



3202-38648

A/S-27/19/Rev.1

ـــداد، وخطــط التمويــل وآليــات  العـاملني يف جمـال الرعايـة الصحيـة وفعاليـة نظـم اإلم
اإلحالـة الالزمـة ليتسـىن احلصـول بأسـعار معقولـة، علـى األدويـة، مبـا فيـــها مضــادات 
فريوسات النسخ العكسي، وسبل التشخيص وما يتصل ا مــن تكنولوجيـات، فضـال 

عن الرعاية اجليدة، الطبية منها والنفسية والرامية إىل ختفيف األمل؛ 
القيام، حبلول عام ٢٠٠٥، بتنفيذ تدابري لزيادة قدرة النساء واملراهقات علـى  - ٤
محاية أنفسهن من خطـر اإلصابـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية، وذلـك أساسـا عـن 
ــــك يف جمـــال الصحـــة اجلنســـية  طريــق تقــدمي خدمــات الرعايــة الصحيــة، مبــا يف ذل
واإلجنابيـة، وعـن طريـق التثقيـف الوقـائي الـذي يشـجع املسـاواة بـني اجلنسـني ضمـــن 

إطار يراعي اخلصائص الثقافية والفوارق بني اجلنسني؛ 
القيـام، حبلـول عـام ٢٠٠٣، بوضـع و/أو تعزيـز االسـتراتيجيات والسياســات  - ٥
والربامج اليت تعترف بأمهية األسرة يف احلد من شدة التعرض، وذلك بأمور شىت منـها 
تثقيف وإرشاد األطفال ومراعـاة العوامـل الثقافيـة والدينيـة واألخالقيـة والعوامـل الـيت 
دف إىل احلد مـن تعـرض األطفـال والشـباب، وعـن طريـق كفالـة حصـول الفتيـات 
والفتيان على التعليم االبتدائي والثانوي، وإدراج التعليم املتعلق بفريوس نقـص املناعـة 
ــــة آمنـــة ومأمونـــة،  البشــرية/اإليــدز يف املقــررات الدراســية للمراهقــني؛ وكفالــة بيئ
وال ســيما للفتيــات؛ ونشــر معلومــات جيــدة مالئمــة للشــباب وخدمــات التثقيــف 
واملشورة يف جمال الصحة اجلنسية؛ وتعزيز برامج الصحة اإلجنابية واجلنسـية؛ وإشـراك 
ـــذ وتقييــم برامــج الوقايــة والرعايــة  األسـر والشـباب قـدر اإلمكـان، يف ختطيـط وتنفي

املتصلة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز؛ 
القيـام، حبلـول عـام ٢٠٠٣، بوضـــع واســتهالل تنفيــذ اســتراتيجيات وطنيــة  - ٦
ـــاصر التوعيــة والوقايــة والرعايــة والعــالج املتصلــة بفــريوس نقــص املناعــة  تـدرج عن
البشـرية/اإليـدز يف برامـج أو إجـراءات االسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ، مـع التســليم 
بأن الذين يتزعزع استقرارهم من جـراء الصراع املسلح وحاالت الطـوارئ اإلنسـانية 
والكــوارث الطبيعيــة، مبــن فيــهم الالجئــون واملشــــردون داخليـــا، وخباصـــة النســـاء 
واألطفال، أكثر عرضة لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشــرية، كمـا تـدرج يف برامـج 
املسـاعدة الدوليـة، حسـب االقتضـاء، عنـاصر متصلـة بفـريوس نقـص املناعـة البشــرية/ 

اإليدز؛ 



02-3864833

A/S-27/19/Rev.1

كفالـة عـدم التميـيز والتمتـع الكـامل واملتسـاوي جبميـع حقـوق اإلنسـان مـــن  - ٧
خالل الترويج لسياسـة نشـطة ومرئيـة لـرتع وصمـة العـار عـن األطفـال الذيـن يتمـهم 

وأضعفهم فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز؛ 
حــث اتمـع الـدويل علـى إكمـال واســـتكمال جــهود البلــدان الناميــة الــيت  - ٨
كرست أمواال وطنية متزايدة ملكافحة فريوس نقص املناعة البشــرية/اإليـدز مـن خـالل 
زيادة املساعدة اإلمنائية الدولية، وال سيما البلدان األكثر تضررا بفريوس نقص املناعـة 
البشــرية/اإليــدز، وخصوصــا يف أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــربى ومنطقــة البحـــر 
الكـارييب والبلـدان األكـثر عرضـة لتفشـي آفـة فـريوس نقـــص املناعــة البشــرية/اإليــدز 

وسائـر املناطق اليت ال متتلك ســـوى مـــوارد مــحدودة للغاية ملواجهة هذه اآلفة. 
 

تعبئة املوارد   جيم -
إن حتقيـق احليـاة الصحيـة، مبـا يف ذلـك التغذيـة اجليـدة، ومكافحـة األمـــراض املعديــة،  - ٤٨
وتوفري التعليم اجليد ومحايـة األطفـال مـن اإليـذاء واالسـتغالل والعنـف والصراعـات املسـلحة، 
ومكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز هي أهداف قابلة للتحقيق ومـن الواضـح أـا يف 

متناول اتمع العاملي. 
واملسؤولية األساسية عن تنفيذ خطة العمل هذه وكفالة يئة بيئة متكينية لكفالـة رفـاه  - ٤٩
األطفال، حتظى فيها حقوق كل طفل بالتعزيز واحلماية، تقع على عاتق كـل بلـد علـى حـدة، 
مـع التسـليم بأنـه يلـزم توفـري مـوارد جديـدة وإضافيـة علـى الصعيديـن الوطـــين والــدويل، هلــذا 

الغرض. 
ويـدر االسـتثمار يف الطفـل أرباحـا تفـوق كـل تصـور سـواء علـى املــدى املتوســط أو  - ٥٠
البعيد. ويعترب هذا االستثمار احترام حقوق الطفـل أساسـيا لقيـام جمتمـع عـادل واقتصـاد قـوي 

وعامل خال من الفقر. 
وسـوف يقتضـي تنفيـذ خطـة العمـل هـذه رصـد مـوارد بشـرية وماليـة وماديـة إضافيــة  - ٥١
هامة، على الصعيدين الوطين والدويل يف إطــار بيئـة دوليـة مالئمـة وتعـاون دويل معـزز، مبـا يف 
ذلـك التعـاون بـني الشـمال واجلنـوب والتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب، لإلسـهام يف حتقيـــق 

التنمية االقتصادية واالجتماعية. 
وبناء عليه، نقرر العمل، ضمن مجلة أمور، على حتقيق األهـداف واإلجـراءات العامليـة  - ٥٢

التالية لتعبئة املوارد الالزمة لألطفال: 
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نعـرب عـن تقديرنـا للبلـدان املتقدمـة النمـو الـيت وافقـت علـى ختصيـص نســبة  (أ)
٠,٧ يف املائـة مـن ناجتـها القومـي اإلمجـايل للمسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة العامـة، وحققـت ذلــك 
اهلدف وحنث البلدان املتقدمة النمو اليت مل تفعل ذلك بعد على العمل من أجـل حتقيـق هـدف 
ختصيص نسبة ٠,٧ يف املائــة مـن ناجتـها القومـي اإلمجـايل للمسـاعدة اإلمنائيـة العامـة يف أقـرب 
ـــة الرمسيــة  وقـت ممكـن. ونلـتزم بـأال ندخـر جـهدا مـن أجـل عكـس اجتاهـات املسـاعدة اإلمنائي
املتدهورة واإلسراع بتحقيق أهـداف ختصيـص نسـبة تـتراوح بـني ٠,١٥ و ٠,٢ يف املائـة مـن 
الناتج القومي اإلمجايل للمسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة ألقـل البلـدان منـوا، حسـبما جـرى االتفـاق 

عليه، مع مراعاة مدى خطورة االحتياجات اخلاصة لألطفال؛ 
تنفيذ، دون مزيد من التأخري، املبادرة املعززة املتعلقـة بـالبلدان الفقـرية املثقلـة  (ب)
بالديون، ونوافق على إلغاء مجيع الديون الرمسية للبلـدان الـيت تشـملها املبـادرة يف أقـرب وقـت 
ممكن مقابل التزامها الثابت بالقضاء على الفقـر واحلـث علـى اسـتخدام الوفـورات مـن خدمـة 

الدين يف متويل برامج القضاء على الفقر، وال سيما تلك املتصلة باألطفال؛ 
الدعـوة إىل اختــاذ إجــراءات ســريعة ومتضــافرة مــن أجــل التصــدي بفعاليــة  (ج)
ملشاكل الديون يف أقل البلدان منوا والبلدان النامية املنخفضة واملتوسطة الدخـل بطريقـة شـاملة 
ومنصفة ودائمة وموجهة حنو التنميـة، باختـاذ شـىت التدابـري الوطنيـة والدوليـة الراميـة إىل زيـادة 
قدرا على حتمل الديون على املدى الطويل ومن مث حتسني قدرا على تناول املسائل املتصلـة 
باألطفال، باستخدام أمور منها، حيثما يكون ذلك مناسبا، اآلليات املنظمة القائمة للحـد مـن 

الديون من قبيل مقايضة الديون مبشاريع دف إىل تلبية احتياجات األطفال؛ 
زيادة وحتسني وصـول سـلع وخدمـات البلـدان الناميـة إىل األسـواق الدوليـة،  (د)
بوسائل منها التوصل عن طريق التفاوض إىل التخفيف من احلواجـز الضريبيـة وإلغـاء احلواجـز 
غري الضريبية، اليت تعوق بشكل ال مربر له جتارة البلدان النامية، وذلك وفقـا للنظـام التجـاري 

املتعدد األطراف؛ 
نظرا إىل أن زيادة التجارة أمر أساسي يف منو وتنمية أقل البلدان منوا، السـعي  (هـ)
إىل تعزيز وصول تلك البلدان بشكل تفضيلي إىل األسواق والعمل على حتقيق اهلـدف املتمثـل 
يف وصول مجيع منتجاا إىل أسواق البلدان املتقدمــة النمـو بـدون دفـع رسـوم أو اخلضـوع إىل 

نظام حصص؛ 
تعبئة موارد جديدة وموارد إضافية ملموسة لتحقيق التنمية االجتماعية، علـى  (و)
ـــة  الصعيديـن الوطـين والـدويل، مـن أجـل احلـد مـن الفـوارق داخـل البلـدان وفيمـا بينـها وكفال
استخدام املوارد املوجودة استخداما فعاال وسليما. والعمل كذلك إىل أقصى حـد ممكـن علـى 
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كفالــة محايــة النفقــات االجتماعيــة املتعلقــة باألطفــال وإعطائــها األولويــة خــالل األزمـــات 
االقتصادية واملالية القصرية والطويلة األمد؛ 

استكشاف سبل جديدة لتوليد موارد مالية عامة وخاصة، بوسائل منها احلـد  (ز)
مـن النفقـات العسـكرية املفرطـة ومـن جتـارة األسـلحة واالسـتثمار يف إنتـاج واقتنـاء األســلحة، 

مبا يف ذلك النفقات العسكرية العاملية، مع مراعاة املقتضيات األمنية القومية؛ 
تشـجيع البلـدان املاحنـة والبلـدان املتلقيـة علـى العمـل، وفـق االتفـاق وااللــتزام  (ح)
املتبادل بينهما، من أجـل تنفيـذ مبـادرة ٢٠/٢٠ تنفيـذا كـامال مبـا يتمشـى مـع وثيقتــي توافـق 
اآلراء الــذي مت التوصــل إليــه يف أوســلو وهــانوي لكفالــة اســــتفادة اجلميـــع مـــن اخلدمـــات 

االجتماعية األساسية. 
وسنعطي أولوية االهتمام لتلبية احتياجات أضعـف األطفـال يف العـامل الذيـن يعيشـون  - ٥٣

يف البلدان النامية، وال سيما يف أقل البلدان منوا وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. 
كما سنويل اهتماما خاصـا الحتياجـات األطفـال يف الـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة،  - ٥٤
ـــة والبلــدان غــري الناميــة األخــرى،  والبلـدان الناميـة غـري السـاحلية وبلـدان املـرور العـابر النامي

والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية. 
وسـنعمل علـى تعزيـز التعـاون التقـين بـني البلـدان لتبــادل التجــارب واالســتراتيجيات  - ٥٥

اإلجيابية يف تنفيذ خطة العمل هذه. 
بلوغ أهدافنا وتطلعاتنا فيما يتعلق باألطفـال أمـر جديـر بإقامـة شـراكات جديـدة مـع  - ٥٦
اتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلـاص، واختـاذ ترتيبـات ابتكاريـة 

لتعبئة موارد إضافية خاصة وعامة. 
ومـع مراعـاة أنـه جيـب علـى الشـركات أن تلـتزم التشـريعات الوطنيـة، نشـــجع حتمــل  - ٥٧
الشـركات املسـؤولية االجتماعيـة كـــي تســاهم يف بلــوغ أهــداف التنميــة االجتماعيــة ورفــاه 

األطفال جبملة وسائل منها: 
تعزيز الوعي املتزايد لدى الشركات بالترابط بـني التنميـة االجتماعيـة والنمـو  - ١

االقتصادي. 
توفري إطار عمل متعلق بالسياسات القانونية واالقتصاديـة واالجتماعيـة يتسـم  - ٢
ـــيت يتخذهــا القطــاع اخلــاص  بالعدالـة واالسـتقرار مـن أجـل دعـم وحفـز املبـادرات ال

والرامية إىل بلوغ هذه األهداف. 
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تعزيز الشراكات مع األعمال التجارية ونقابات العمــال واتمـع املـدين علـى  - ٣
الصعيد الوطين دعما ألهداف خطة العمل. 

وحنث القطاع اخلاص على تقييم أثر سياساته وممارسـاته علـى األطفـال وإتاحـة نتـائج البحـث 
والتطويـر يف جمـاالت العلـوم والتكنولوجيـا الطبيـــة، والصحــة، وإغنــاء األغذيــة ومحايــة البيئــة 

والتعليم ووسائل االتصال اجلماهريية جلميع األطفال، وال سيما ألحوجهم. 
ـــد مــن اتســاق السياســات وحتســني التنســيق بــني األمــم املتحــدة  ونقـرر كفالـة املزي - ٥٨
ووكاالـا ومؤسسـات بريتـون وودز، فضـال عـن سـائر اهليئــات املتعــددة األطــراف واتمــع 

املدين، وذلك دف حتقيق أهداف خطة العمل هذه. 
 

إجراءات املتابعة والتقييم  دال -
وبغية تيسري تنفيذ اإلجراءات املتعهد ا يف هذه الوثيقـة، سـنضع أو نعـزز علـى وجـه  - ٥٩
ـــة عــام ٢٠٠٣، خطــط عمــل وطنيــة، وحســب االقتضــاء، إقليميــة  السـرعة، إن أمكـن بنهاي
تتضمن طائفة من األهداف والغايات املعينة احملـددة زمنيـا واملمكـن قياسـها وتسـتند إىل خطـة 
العمل هذه، وتراعـي املصـاحل الفضلـى للطفـل مبـا يتمشـى مـع القوانـني الوطنيـة والقيـم الدينيـة 

واألخالقية والتقاليد الثقافية للسكان، ومع مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية. 
وعليه سنعزز خططنا الوطنية ونكفل ما يلزمها من تنسيق وتنفيـذ ومـوارد. وسـندمج 
أهداف خطة العمل هـذه يف سياسـاتنا احلكوميـة الوطنيـة وكذلـك يف براجمنـا اإلمنائيـة الوطنيـة 
ودون الوطنيـة، ويف اسـتراتيجيات القضـاء علـى الفقـر، والنـهج املتعـددة القطاعـــات، وخطــط 
التنميـة األخـرى ذات الصلـة، يف إطـار مـن التعـاون مـع قطاعـات اتمـع املـدين املعنيـة، مبــا يف 
ذلك املنظمات غري احلكومية اليت تم بشؤون األطفال وتشـركهم يف أنشـطتها، وكذلـك مـع 

األطفال حسب أعمارهم ومدى نضجهم، ومع أسرهم. 
وسنقوم بإجراء رصد منتظـم علـى الصعيـد الوطـين، وعلـى الصعيـد اإلقليمـي حسـب  - ٦٠
االقتضـاء، للتقـدم احملـرز حنـو حتقيـق األهـداف والغايـات الـواردة يف خطـــة العمــل هــذه علــى 
الصعد الوطين واإلقليمي والعاملي. وسنعمل تبعا لذلك على تعزيـز قدراتنـا اإلحصائيـة الوطنيـة 
على مجع وحتليل وتصنيف البيانـات مبـا يف ذلـك حبسـب اجلنـس والعمـر وسـائر العوامـل ذات 
الصلة اليت ميكن أن تؤدي للتفاوت وتدعم إجراء جمموعة كبرية من البحــوث الـيت تركـز علـى 
الطفل. وسنعزز التعاون الدويل لدعم اجلهود الرامية إىل بناء القدرات اإلحصائيـة، ومـن أجـل 

بناء قدرات اتمعات احمللية على الرصد والتقييم والتخطيط. 
وسنجري استعراضات دورية للتقدم احملرز علـى املسـتويني الوطـين ودون الوطـين مـن  - ٦١
أجل ختطي العوائق وتعجيل اإلجراءات بفعالية أكـرب. أمـا علـى الصعيـد اإلقليمـي فستسـتخدم 
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هـذه االسـتعراضات لتبـادل أفضـــل املمارســات املتبعــة وتعزيــز الشــراكات وتعجيــل التقــدم. 
ولذلك: 

نشـجع الـدول األطـراف يف اتفاقيـة حقـوق الطفـل علـى أن تنظـر يف تضمــني  (أ)
تقاريرها املقدمة إىل جلنة حقوق الطفل معلومات عن التدابري املتخذة والنتائج احملققة يف تنفيـذ 

خطة العمل هذه؛ 
مطلوب من منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة، بوصفـها الوكالـة الرائـدة املعنيـة  (ب)
باألطفـال يف العـــامل، أن تواصــل، يف إطــار مــن التعــاون الوثيــق مــع احلكومــات والصنــاديق 
والربامج والوكاالت املتخصصة ذات الصلة يف منظومة األمم املتحــدة ومجيـع اجلـهات الفاعلـة 
األخرى ذات الصلة، حسب االقتضاء، إعداد ونشر املعلومات عن التقدم احملرز يف تنفيـذ هـذا 
اإلعالن وخطة العمل هذه. ومطلوب من جمالس اإلدارة يف الوكاالت املتخصصة ذات الصلـة 
أن تكفل، ضمن والياا، أن تويل هذه الوكاالت أقصى قدر ممكن من الدعم من أجـل بلـوغ 
األهداف املبينة يف خطة العمـل هـذه وأن تواصـل إطـالع اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة، عـن 
طريـق الـس االقتصـادي واالجتمـاعي، بصـورة كاملـة، علـى التقـدم احملـرز حـىت ذلـك احلــني 
ــــة خـــالل العقـــد املقبـــل، مســـتخدمة أطـــر وإجـــراءات  وعلــى اإلجــراءات اإلضافيــة الالزم

اإلبالغ احلالية؛ 
نطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة بانتظام تقـارير عـن التقـدم  (ج)

احملرز يف تنفيذ خطة العمل هذه. 
وجندد العهد على أنفسنا مبوجـب هـذا اإلعـالن بـأال ندخـر جـهدا مـن أجـل مواصلـة  - ٦٢
بناء عامل صاحل لألطفال، باالستفادة من اإلجنازات اليت حتققت يف العقد املـاضي ومسترشـدين 
مببـدأ األولويـة لألطفـال. وتضامنـا مـع جمموعـة عريضـة مـن الشـــركاء، ســنقود حركــة عامليــة 
ـــذا العــهد  لصـاحل األطفـال توجـد زمخـا للتغـري غـري قـابل للتوقـف. وإننـا نقطـع علـى أنفسـنا ه
اجلدي، يقينا بأننا إمنا خندم املصاحل العليا لإلنسانية مجعاء ونكفل رفاه مجيـع األطفـال يف مجيـع 

اتمعات، بإعطائنا األولوية العليا حلقوق األطفال ولبقائهم وحلمايتهم وتنميتهم. 
 
احلواشي 
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