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 حقوق الطفل - 74/133
 

 ،العامة اجلمعية إن 

 الـــ   ،1989 الثـــاو/مب مر تشـــــــــــــــرين 20 املؤرخ 44/25 قرارهـــا أمهيـــة جددديددد من تؤكددد إذ 
 الطفل حقبق تعزيز يف إليه ُيســـــــــــــتند ال   املعيار تشـــــــــــــ ل اليت ،(1)الطفل حقبق اتفاقية مببجبه اعتمدت
 ،2019 عام يف العتمادها الثالثني السنبية ال كرى حبلبل ابالحتفال ترحب وإذ ومحايتها،
 الالزمة التدابري مجيع تتخ  أن االتفاقية يف األطراف الدول على أن أيضدددددددددا جديد من تؤكد وإذ 
 امللحقني االختيـــاريني الروتبكبلني أمهيـــة اعتبـــارهـــا يف آخـــ ة االتفـــاقيـــة، يف هبـــا املعرتف احلقبق إلعمـــال
 على وتنفي ها اإلمســـــان حقبق صـــــ ب  ســـــا ر وعلى عليهما اجلميع تصـــــدي  إىل تدعب وإذ ،(2)ابالتفاقية

  عال، حنب

 املؤرخ 73/155 القرار وآخرها الطفل، حقبق بشـــــــــــــ ن الســـــــــــــابقة قراراهتا مجيع إىل تشددددددددددر وإذ 
 املبضبع، هب ا الصلة ذات األخرى القرارات مجيع إىل أيضا تشري وإذ ،2018 األول/ديسمر كامبن 17
 تســــــل  من األطفال محاية بشــــــ ن 2018 األول/ديســــــمر كامبن  17 املؤرخ 73/154 القرار ذلك يف مبا

__________ 

 (1) United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
 ، املر  .66/138؛ والقرار 27531، الرقم 2173و  2171املرجع مفسه، اجمللدان  (2) 

https://undocs.org/ar/A/74/395
https://undocs.org/ar/A/RES/44/25
https://undocs.org/ar/A/RES/44/25
https://undocs.org/ar/A/RES/73/155
https://undocs.org/ar/A/RES/73/155
https://undocs.org/ar/A/RES/73/154
https://undocs.org/ar/A/RES/73/154
https://undocs.org/ar/A/RES/66/138
https://undocs.org/ar/A/RES/66/138
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 للقضــــاء دولية ســــنة   2021 عام  يه أعلنت ال   2019 متبز/يبليه 25 املؤرخ 73/327 والقرار األقران
  األطفال، عمل على

 يبلدون الناس مجيع أن على ينص ،ال  (3)اإلمسان حلقبق العاملي اإلعالن جديد من تؤكد وإذ 
 يف امل كبرة واحلرايت احلقبق جبميع التمتع ح  إمســــــــــان ل ل وأن واحلقبق، ال رامة يف ومتســــــــــاوين أحرارا  

  مبع، أ  من متييز دومنا اإلعالن
 ابحلقبق اخلاص الدويل والعهد ،(4)والسياسية املدمية ابحلقبق اخلاص الدويل العهد إىل تشر وإذ 
 حلماية الدولية واالتفاقية ،(5)اإلعاقة ذو  األشــخاص حقبق واتفاقية ،(4)والثقا ية واالجتماعية االقتصــادية

 وبروتبكبل (7)الالجئني مبركز املتعلقة 1951 عام واتفاقية ،(6)القســـــــــــــــر  االختفاء من األشـــــــــــــــخاص مجيع
 منع وبروتبكبل ،(9)البطنية عر املنظمة اجلرمية مل ا حة املتحدة األمم واتفاقية ،(8)هبا امللح  1967 عام
 مل ا حة املتحدة األمم التفاقية امل مل واألطفال، النســـــــــاء وخباصـــــــــة ابألشـــــــــخاص، االجتار ومعاقبة وقمع
 مناهضــة واتفاقية ،(11)املرأة ضـــد التمييز أشـــ ال مجيع على القضـــاء واتفاقية (10)البطنية عر املنظمة اجلرمية

 اتفاقييت وك لك ،(12)املهينة أو الالإمســــــــــــامية أو القاســــــــــــية العقببة أو املعاملة ضــــــــــــرو  من وغريه التع يب
 أسبأ حظر وبش ن (13)(138 )رقم 1973 لعام االستخدام لسن األدىن احلد بش ن الدولية العمل منظمة
 ،(14)(182 رقم )االتفاقية 1999 لعام األطفال عمل أش ال

 مراعاة منها أمبرا تشـــــــــــــــمل اليت الطفل، حقبق التفاقية العامة املبادئ أن جديد من تؤكد وإذ 
 لإلجراءات الناظم اإلطار تب ر والنمب، البقاء على والقدرة واملشـــاركة التمييز وعدم الفضـــلى الطفل مصـــاح
 ابألطفال، املتعلقة

 (16)لأللفيــة املتحــدة األمم وإعالن (15) يينــا عمــل وبرانمج إعالن أيضددددددددددددا جدديدد من تؤكدد وإذ 
 صـــاح عامل” املعنبمة ابلطفل، املعنية العامة للجمعية والعشـــرين الســـابعة االســـتثنا ية للدورة اخلتامية والبثيقة

__________ 

 (.3-ألف )د 217القرار  (3) 
 (، املر  .21-ألف )د 2200امظر القرار  (4) 
 (5) United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910. 
 .48088، الرقم 2716ملرجع مفسه، اجمللد ا (6) 
 .2545، الرقم 189املرجع مفسه، اجمللد  (7) 
 .8791، الرقم 606املرجع مفسه، اجمللد  (8) 
 .39574، الرقم 2225املرجع مفسه، اجمللد  (9) 
 .39574، الرقم 2237املرجع مفسه، اجمللد  (10) 
 .20378، الرقم 1249املرجع مفسه، اجمللد  (11) 
 .24841، الرقم 1465املرجع مفسه، اجمللد  (12) 
 .14862، الرقم 1015املرجع مفسه، اجمللد  (13) 
 .37245، الرقم 2133املرجع مفسه، اجمللد  (14) 
 (15) A/CONF.157/24 (Part I).الفصل الثالث ، 
 .55/2ار القر  (16) 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/327
https://undocs.org/ar/A/RES/73/327
https://undocs.org/ar/A/CONF.157/24%20(Part%20I)
https://undocs.org/ar/A/RES/55/2
https://undocs.org/ar/A/RES/55/2
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 للســـــــــــــــ ان الدويل املؤمتر عمل وبرانمج ،(18)بيجني عمل ومنهاج إعالن إىل تشـــــــــــــــري وإذ ،(17)“لألطفال
ـــة التنمية بش ن كببنهاغن  وإعالن استعراضهما، ملؤمترات اخلتامية والباث   ،(19)والتنمية ــــ  وبرانمج االجتماعيـ
 الشـــــــــــــــعب  حقبق بشــــــــــــــــــ ن املتحـــدة األمم ،وإعالن(20)االجتمـــاعيـــة للتنميـــة العـــاملي القمـــة مؤمتر عمـــل

 املعين العاملي ابملؤمتر املعروف العامة للجمعية املســتبى الر يع العام لالجتماع اخلتامية والبثيقة ،(21)األصــلية
 املســـــــــتبى الر يع العام الت كار  االجتماع وإعالن ،(23)التنمية يف احل  وإعالن ،(22)األصـــــــــلية ابلشـــــــــعب 

 إىل 11 من الفرتة يف ميبيبر  يف امعقــد الــ   ابلطفــل املعنيــة االســـــــــــــــتثنــا يــة الــدورة متــا ج ملتــابعــة امل رس
 على املستدام ابلقضاء املعين الرابع العاملي مؤمترلل اخلتامية والبثيقة ،(24)2007 األول/ديسمر كامبن 13
 والباث   2017 الثاو/مب مر تشــــــــــــــرين 16 إىل 14 من الفرتة يف آيرس ببينس يف املعقبد األطفال، عمل

 السابقة، العاملية للمؤمترات اخلتامية

 حبقبقه الطفل متتع لضـــمان (25)2030 لعام املســـتدامة التنمية خطة تنفي  أمهية على تشدددد وإذ 
 ر اهه، وضمان

لصــ ب  الدولية املتعلقة حبقبق املهاجرين والالجئني، وإذ تشــري إىل أمهية جبميع ا علما حتيط وإذ 
الالجئني واملهاجرين من األطفال، مبن  يهم محاية حقبق اإلمســــــــان واحلرايت األســــــــاســــــــية امل فبلة جلميع 

قدمي الرعاية هلم، مع مراعاة مصـــــــــاح الطفل الفضـــــــــلى يف األطفال غري املصـــــــــحببني أو املنفصـــــــــلني عن م
 األول، املقام

 يف املبينــة اباللتزامــات الب ــاء يف احملرز التقــدم عن العــام األمني بتقرير  أيضددددددددددددا علمدا حتيط وإذ 
 الطفل حقبق اتفاقية حالة وعن (26)العامة للجمعية والعشـــــرين الســـــابعة االســـــتثنا ية رةللدو  اخلتامية البثيقة

 ضـــــــــــــــد ابلعنف املعنية العام لألمني اخلاصـــــــــــــــة املمثلة وبتقرير ،(27)73/155 القرار يف املثارة واملســـــــــــــــا ل
 اخلاصة املقررة وتقرير (29)املسلح والنــــــــــــــــزاع ابألطفال املعنية العام لألمني اخلاصة املمثلة وتقرير (28)األطفال
 يف األطفال اســــت الل ذلك يف مبا جنســــيا، واســــت الهلم األطفال بيع مبســــ لة املعنية اإلمســــان حقبق جمللس

__________ 

 ، املر  .27/2-القرار دإ (17) 
)منشـــــــــــــــبرات األمم املتحــــدة، رقم املبيع  1995أيلبل/ســـــــــــــــبتمر  15-4تقرير املؤمتر العــــاملي الرابع املعين ابملرأة، بيجني  (18) 

A.96.IV.13 او.، املر قان األول والث1(، الفصل األول، القرار 
)منشـــــــــــــــبرات األمم املتحـدة، رقم املبيع  1994أيلبل/ســـــــــــــــبتمر  13-5تقرير املؤمتر الدويل للســـــــــــــــ ـان والتنميـة، القـاهرة،  (19) 

A.95.XIII.18 املر  .1(، الفصل األول، القرار ، 
)منشــــــــــبرات األمم املتحدة، رقم املبيع  1995آذار/مارس  12-6تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية، كببنهاغن،  (20) 

A.96.IV.8 املر قان األول والثاو.1(، الفصل األول، القرار ، 

 ، املر  .61/295القرار  (21) 
 .69/2القرار  (22) 
 ، املر  .41/128القرار  (23) 
 .62/88القرار  (24) 

 .70/1القرار  (25) 
 (26) A/74/240. 
 (27) A/74/231. 
 (28) A/74/259. 
 (29) A/74/249. 

https://undocs.org/ar/A/RES/61/295
https://undocs.org/ar/A/RES/61/295
https://undocs.org/ar/A/RES/69/2
https://undocs.org/ar/A/RES/69/2
https://undocs.org/ar/A/RES/41/128
https://undocs.org/ar/A/RES/41/128
https://undocs.org/ar/A/RES/62/88
https://undocs.org/ar/A/RES/62/88
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/74/240
https://undocs.org/ar/A/74/231
https://undocs.org/ar/A/74/259
https://undocs.org/ar/A/74/249
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 جمللس اخلاصة املقررة وتقرير ،(30)هلم جنسي امتها  على املنطبية املباد من وغريها اإلابحية املباد ويف الب اء
 تدارس ينب ي اليت ،(31)واألطفال النســـــــاء وخباصـــــــة ابألشـــــــخاص، االجتار مبســـــــ لة املعنية اإلمســـــــان حقبق

 اتم، حنب على االعتبار يف األعضاء الدول آراء أخ  مع بتمعن،  يها الباردة التبصيات
 األطفال عن العاملية املتحدة األمم دراســـــــــة إبعداد امل لف املســـــــــتقل اخلبري تقرير بتقدمي تقر وإذ 
 ،(32)احلرية من احملرومني
أن الدول تتحمل املسؤولية الر يسية عن احرتام مجيع حقبق اإلمسان واحلرايت وإذ تؤكد من جديد  

األســـــــــــــاســـــــــــــية وتعزيزها ومحايتها، مبا يف ذلك حقبق الطفل، وإذ تقر ابلدور املهم ال   تضـــــــــــــطلع به اهلياكل 
حال وجبدها، البزارات واملؤســــــــــــــســــــــــــــات املعنية احل بمية البطنية واهلياكل احمللية املعنية ابألطفال، ومنها، يف 

بشــؤون األطفال واألســرة والشــبا  وأمناء املظامل املســتقلبن املعنيبن ابألطفال أو املؤســســات البطنية األخرى، 
 مبا  يها مؤسسات حقبق اإلمسان البطنية يف حال وجبدها، اليت تعىن بتعزيز حقبق الطفل ومحايتها،

 مصـــــــاح خيدم مبا ومحايتهم، األطفال تربية عن األول املقام يف مســـــــؤولة األســـــــرة أبن تسددددددل   وإذ 
 واحلب الســــــعادة تســــــبده جب ويف أســــــرية بيئة يف األطفال ينشــــــ  أن بضــــــرورة تســــــلم كما  الفضــــــلى، الطفل
 ومتبازن، كامل  حنب على شخصيتهم تنمية أجل من والتفاهم

 مجيع هبا تضــــــــطلع اليت ومحايتها الطفل حقبق تعزيز إىل الرامية األعمال التقدير مع تالحظ وإذ 
 منها، كل  والية حدود يف املتحدة، األمم ملنظبمة التابعة املعنية واملؤســــــســــــات وال ياانت واهليئات األجهزة
 واملنظمــات املتحــدة، األمم يف اخلــاصــــــــــــــــة ابإلجراءات املعنيــة واجلهــات ببالايت، امل لفــة املعنيــة واجلهــات
 به تضــطلع ال   القيم ابلدور تســلم وإذ الدولية، احل بمية واملنظمات االقتضــاء، حســب املعنية، اإلقليمية
 احل بمية، غري املنظمات ذلك يف مبا املدو، اجملتمع وجهات اإلمسان حلقبق البطنية اهليئات

 املصـــــــــــلحة حا أصـــــــــــ بني والثنا ية واإلقليمية الدولية واملبادرات الشـــــــــــراكات أبمهية تسددددددددل  وإذ 
 ضــد العنف أشــ ال مجيع على والقضــاء الطفل، حقبق وتعزيز محاية يف الفعالية حتقي  أجل من املتعددين
 لألطفال، العنيف العقا  أش ال مجيع ذلك يف مبا األطفال،
 امتها  يف للمدارس العســـــ ر  االســـــتخدام ملنع جهبدها ت ثيف على الدول مجيع تشدددد ع وإذ 
 متييز  وغري النبعية وجيد للجميع وشــامال ميســرا وجعله التعليم يف احل  ومحاية تعزيز وعلى الدويل للقامبن
 أجل من جهبدها ت ثيف على الدول مجيع تشــجع وإذ املســلح؛ النزاع حاالت يف التعليم اســتمرار وتيســري
 قبل من االســــــــــــتخدام وأ التجنيد من محايتهم ذلك يف مبا املســــــــــــلح، النزاع من املتضــــــــــــررين األطفال محاية
 على وأتهيلهم األطفال هؤالء إدماج إعادة عملية دعم طري  وعن املسلحة اجلماعات أو املسلحة القبات
 مستدام، وبش ل الطبيل املدى

 أمفســـــــــــــــهم عن التعبري يف والفتيان الفتيات ح  وتعزيز ومحاية احرتام على الدول مجيع حتث وإذ 
 يف ومضــــــجهم، لســــــنهم و قا الباجب، االهتمام آرا هم إيالء وضــــــمان إليهم، يســــــتمع أن يف وحقهم حبرية

__________ 

 (30) A/74/162. 
 (31) A/74/189. 
 (32) A/74/136. 
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 مع القرار، صــنع عمليات يف اإلعاقة، ذوو األطفال  يهم مبن األطفال، وإشــرا  متســهم، اليت املســا ل مجيع
 ،األطفال يقبدها اليت واملبادرات األطفال منظمات إشرا  وأمهية النمب يف اآلخ ة األطفال قدرات مراعاة

 التمييز عباقب من متناســــــــــــــب غري حنب على يعامبن األطفال أن من القلق ابلغ يسددددددددددداور ا وإذ 
 املســــــتمرة ابآلاثر ســــــلبا تت ثر تزال ال العامل من كثرية  أحناء يف األطفال حالة وأن املســــــاواة وعدم واإلقصــــــاء

 أكر أحد وأبعاده أشــــــــــــ اله جبميع الفقر على القضــــــــــــاء أن جديد من تؤكد وإذ املســــــــــــاواة، وامعدام للفقر
 اليت الفقر آباثر تســـل م وإذ املســـتدامة، التنمية لتحقي  عنه غىن ال شـــر  وأمه العامل يباجهها اليت التحدايت
 ابلتنمية والنهبض الفقر على القضـــــــــــاء بني البثيقة وابلصـــــــــــلة واالقتصـــــــــــاد  االجتماعي الســـــــــــياق تتجاوز

 ابحلاجة تســــلم وإذ ،2030 لعام املســــتدامة التنمية خطة في تن أمهية الصــــدد ه ا يف تؤكد وإذ املســــتدامة،
 جبميع للعنف األطفال تعرض منع أجل من املســـــــــــــــاواة وامعدام واحلرمان الفقر على الشـــــــــــــــديد الرتكيز إىل

 اجملاهبة، على وجمتمعاهتم وأسرهم األطفال قدرة وتعزيز منه، ومحايتهم أش اله
 ابآلاثر ســـــــلبا تت ثر تزال ال العامل من كثرية  أحناء يف األطفال حالة ألن القلق ابلغ يسدددددداور ا وإذ 
 األراضــــــي وتدهبر الشــــــديدة اجلبية والظباهر املســــــتمر اجلفاف ومنها البيئي، والتدهبر املناخ لت ري البخيمة
 على عالوة البيبلبجي التنبع و قدان احمليطات وحتمض الســــاحلي والتحات البحر ســــطح مســــتبى وارتفاع
 الفقر على القضــاء إىل الرامية اجلهبد وعلى ال  ا ي واألمن الصــحة على إضــا يا خطرا يشــ  ل مما التلبث،
 األمم اتفاقية مببجب املعتمد ابريس اتفاق تنفي  إىل الصـــــــدد ه ا يف تدعب وإذ املســـــــتدامة، التنمية وحتقي 
 ،(33)املناخ ت ري بش ن اإلطارية املتحدة

 مضــاعفات وأبن األمبمة لب يات عرضــة األكثر هن عاما 15 ســن دون الفتيات أبن تسددل  وإذ 
 البلدان، من العديد يف العمرية الفئة تلك من الفتيات بني للب اة الر يسية األسبا  من هي والبالدة احلمل

 املهاجرين، األطفال جلميع األســاســية واحلرايت اإلمســان حقبق ومحاية تعزيز مهيةأ إىل تشددر وإذ 
 كا ة  أتكيد وتعيد األول؛ املقام يف الفضـــــــــــــــلى الطفل مصـــــــــــــــاح مراعاة مع كمهاجرين،  وضـــــــــــــــعهم كان  أاي

 التعاون تعزز اليت الصــــــدد، ه ا يف الصــــــلة ذات املتحدة األمم واتفاقات الدولية الســــــياســــــات مســــــتجدات
 صلة،ال ذات اإلقليمية واملنتدايت املتحدة األمم إطار ضمن واإلقليمي، الدويل

 البصـــــــــم يباجهبن الفتيات، وخباصـــــــــة اإلعاقة، ذو  األطفال ألن الشدددددددديد القلق عن تعرب وإذ 
 البيئات، مجيع يف اجلنسي ولالعتداء والبدو العقلي للعنف أقراهنم من أكثر ويتعرضبن اإلقصاء أو التمييز أو

 من حمرومني رتعرعبني يزالبن ال العــامل أحنــاء مجيع يف األطفــال ماليني ألن القلق عن تعرب وإذ 
 والتمييز الفقر احلصــــر، ال املثال ســــبيل على منها، عديدة ألســــبا  أســــرهم عن مفصــــبلني البالدين، رعاية

 وال بارث املســــلحة والنزاعات اإلمســــامية الطبارئ وحاالت ابألشــــخاص واالجتار واإلمهال واإلي اء والعنف
 التعليم إىل البصـــــــــــــــبل إم امية إىل واال تقار مرضـــــــــــــــه أو البالدين أحد وو اة واهلجرة املناخ وت ري الطبيعية

 األسرة، دعم خدمات من ذلك وغري الصحية واخلدمات
 مر قه يف تضـمن ال   2009 األول/ديسـمر كامبن  18 املؤرخ 64/142 قرارها إىل تشر وإذ 
 يف هبا ُيســــــرتشــــــد ل ي املبضــــــبعة التبجيهات من جممبعة وهي لألطفال، البديلة للرعاية التبجيهية املبادئ

__________ 

 ، املر  .21-م أ/1، املقرر FCCC/CP/2015/10/Add.1امظر  (33) 
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 ل لك، املعرضـــــــني أو البالدين رعاية من احملرومني األطفال ور اه حبماية املتعلقة واملمارســـــــات الســـــــياســـــــات
 املبادئ،ه ه  اعتماد من  أحرز ال   ابلتقدم تقر وإذ

 وهي ،(1)الطفل حقبق اتفاقية العتماد الثالثني الســـــــــــــــنبية ابل كرى ابالحتفال ترحب - 1 
 حقبق اتفاقية أبن وتســلم التاريخ، يف التصــديقات من عدد أكر على حازت اليت اإلمســان حقبق اتفاقية
 حبماية املتعلقة الدولية القامبمية املعايري من شـــــــــــــــاملة جممبعة تتضـــــــــــــــمن (2)االختياريني وبروتبكبليها الطفل
  ور اههم؛ األطفال
 ه ا ويف التحدايت، من ال ثري هنا  يزال ال احملرز، التقدم من الرغم على أبمه، تسدددل  - 2 
 االجتماعو  2019 أيلبل/ســـبتمر 25 يف املعقبدة املســـتبى الر يعة الت كارية ناســـبةامل من كال   إن الصـــدد،
 لتدارس للدول  رصـــــــة أاتحا 2019 الثاو/مب مر تشـــــــرين 20 يف املعقبد العامة للجمعية املســـــــتبى الر يع
 الطفل؛ حلقبق ال امل اإلعمال ت فل إضا ية تدابري واختاذ التنفي  ث رات

 اتم؛ حنب على الطفل حقبق اتفاقية لتنفي  جهبدها ت ثف أن األطراف ابلدول يبهت - 3 
 األول/ كـــامبن  19 املؤرخ 71/177 قرارهـــا من 5 إىل 1 الفقرات جددديددد من تؤكددد - 4 
 املبادئ بني من هي والنماء والبقاء، واملشــاركة، التمييز، وعدم للطفل، املثلى املصــاح وأن 2016 ديســمر
 ابألطفال؛ املتعلقة اإلجراءات جلميع اإلطار تب ر اليت العامة

 على االختياريني وبروتبكبليها الطفل حقبق اتفاقية إىل بعد تنضــــــــــــم مل اليت الدول حتث - 5 
 العام األمني وتشــجع  عالة، بصــبرة الصــ ب  تلك تنفي  وعلى األولبية، ســبيل على ب لك القيام يف النظر
 الصدد؛ ه ا يف اجلهبد من مزيد ب ل على

 االتفاقية ومقصـــــد غرض مع تتناىف اليت التحفظات ســـــحب على األطراف الدول حتث - 6 
 و قا ســــــحبها ب ية األخرى للتحفظات دور  اســــــتعراض إجراء يف النظر وعلى االختياريني، بروتبكبليها أو

 ؛(15) يينا عمل وبرانمج إعالن يف عليه للمنصبص
 اخلاصـــة واملمثلة األطفال ضـــد ابلعنف املعنية العام لألمني اخلاصـــة املمثلة عمل تالحظ - 7 
 بيع مبســـــــــ لة املعنية اإلمســـــــــان حقبق جمللس اخلاصـــــــــة واملقررة املســـــــــلح والنزاع ابألطفال املعنية العام لألمني
 املباد من وغريها اإلابحية املباد يف واســـــت الهلم األطفال ب اء يف ذلك يف مبا جنســـــيا، واســـــت الهلم األطفال
 التقدم يف إبســــهامهن الصــــدد ه ا يف علما وحتي  الطفل، حقبق وجلنة هلم، جنســــي امتها  على املنطبية
 ومحايتها؛ الطفل حقبق تعزيز يف احملرز

 ومحايتها الطفل حقبق بتعزيز املتعل  73/155 قرارها من الثاو اجلزء جديد من تؤكد - 8 
 والرعاية والتبين األســــــرية والعالقات والتســــــجيل التمييز؛ عدم  يه تناولت ال   الطفل، ضــــــد التمييز وعدم

 التمتع يف واحل  التعليم؛ يف واحل  الفقر؛ على والقضــاء لألطفال؛ واالجتماعي االقتصــاد  والر اه البديلة؛
 األطفال ضــــــــد العنف ومنع األطفال؛ وعمل ال  اء؛ يف واحل  الصــــــــحة؛ من بلبغه مي ن مســــــــتبى أبعلى

 أوضــــاع يف يعيشــــبن ال ين األطفال  يهم مبن األطفال، حقبق ومحاية وتعزيز له؛ والتصــــد  عليه والقضــــاء
 يف األطفال واســـــــــت الل األطفال بيع ومنع العدل؛ وإقامة واألطفال املهاجرين؛ واألطفال الصـــــــــعببة؛ ابل ة
 املسلح؛ النـزاع من املتضررون لواألطفا املمارسات؛ ه ه على والقضاء اإلابحية املباد ويف الب اء
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 والســـــــــــــــيــاســـــــــــــــيــة املــدميــة حقبقهم ب ــا ــة األطفــال مجيع متتع ت فــل أن ابلــدول هتيددب - 9 
 مبع؛ أ  من متييز دون والثقا ية واالجتماعية واالقتصادية
 ودينيــة وإثنيــة قبميــة أقليــات إىل املنتمني األطفــال من ال بري العــدد القلق مع تالحظ - 10 
 واألطفال داخليا املشردين واألطفال اللجبء، ملتمسي أو الالجئني واألطفال املهاجرين، واألطفال ول بية،
 األجامب وكراهية العنصـــر  والتمييز العنصـــرية ذلك يف مبا التمييز، ضـــحااي من األصـــلية للشـــعب  املنتمني

 واحرتام الفضلى الطفل مصاح أملبد و قا خاصة، تدابري إدراج ضرورة وتؤكد تعصب، من ب لك يتصل وما
 وبرامج التعليم برامج يف اإلعاقة، ذو  األطفال يشـــــــــــــمل مبا اجلنس، حبســـــــــــــب اخلاصـــــــــــــة واحتياجاته آرا ه

 يف املســـــــــــــاواة وضـــــــــــــمان األطفال هلؤالء خاص دعم تب ري إىل ابلدول وهتيب املمارســـــــــــــات، ه ه م ا حة
 اخلدمات؛ على حصبهلم
 وي تســـــــب امسا مُينح أن ويف  برا، والدته بعد يســـــــجل أن يف طفل كل  ح  إىل تشدددددر - 11 
 حقبق اتفاقية يف عليه املنصــــــــبص النحب على القامبن، أمام كشــــــــخص  م ان كل  يف به ويُعرتف جنســــــــية
 تســجيل بضــمان ابلتزامها الدول وت ك ر التبايل، على ،(4)والســياســية املدمية للحقبق الدويل والعهد الطفل،
 ابلدول وهتيب املت خر، املباليد تســـــــــجيل حالة يف ذلك يف مبا مبع، أ  من متييز دون األطفال مجيع ميالد
 وزهيدة و عالة وســـــريعة وبســـــيطة املتناول ويف للجميع متاحة امليالد تســـــجيل إجراءات ت بن أن ت فل أن

 اجلنسية؛ امعدام ملنع حامسة كبسيلة  املباليد تسجيل أبمهية وتقر جمامية، أو الت لفة
 مدقع،  قر يف وخاصــة  قر، يف يعيشــبن ال ين األطفال حالة حتســني على الدول حتث - 12 
 خدمات هلم تتب ر ال وال ين الصـــــــــــحي، الصـــــــــــرف ومرا   املياه ومن ال ا يني والت  ية ال  اء من حمرومني
 هلم تتب ر ال أو مدر، ما إال واحلماية، واملشـــاركة والتعليم وامل وى األســـاســـية والعقلية البدمية الصـــحية الرعاية
 خطرا   أشـــد  هب إمســـان، ب ل يضـــر كان  لئن واخلدمات، الســـلع يف الشـــديد النقص أن مراعاة مع إطالقا،
 إم ـاانهتم كامل  وبلبغ حبقبقهم التمتع على قادرين غري جيعلهم مما هبم، إضـــــــــــــــرارا   وأشــــــــــــــــد األطفـال على

 العنف؛ ازدايد إىل تفضي اليت للظروف عرضة ويرتكهم كامل،  بش ل ك عضاء  اجملتمع يف واملشاركة
 وشـــامال عمراي   ومناســـبا علميا   دقيقا   ي بن ال   التعليم مطاق تبســـيع إىل الدول تدعو - 13 
 وخارجها، املدرســــــــة داخل والشــــــــبان، والشــــــــاابت واملراهقني املراهقات ويُزو د الثقا ية، للســــــــياقات ومراعيا

 ومع القامبميني واألوصــــــــــــــياء البالدين من مال مني وإرشــــــــــــــاد وبتبجيه النمب يف اآلخ ة قدراهتم مع يت ف  مبا
  ريوس من والبقاية واإلجنابية، اجلنســية الصــحة عن مبعلبمات هلم، أســاســي كشــاغل  الطفل مصــاح مراعاة
 والنفســي اجلســد  والنماء اإلمســان، وحقبق املرأة، ومت ني اجلنســني، بني واملســاواة البشــرية، املناعة مقص
 احرتام بناء من لتم ينهم والرجال، النســـــــــــــــاء بني العالقات يف القبة ومبازين البلبغ مبرحلة املتعل  والنماء
 على تقبم عالقات وتطبير املخاطر، من واحلد االتصال مهارات واكتسا  مستنرية، قرارات واختاذ ال ات

 الرعاية ومقدمي واملعلمني الرعاية ومقدمي واألوصــــــــــياء والبالدين الشــــــــــبا  مع اتمة شــــــــــراكة يف االحرتام،
 البشرية املناعة مقص بفريوس اإلصابة خطر من أمفسهم حيمبا أن أمبر، مجلة يف هلم، يتسىن حىت الصحية،

 املخاطر؛ من ذلك وغري
 إىل الدول وتدعب التمييز، وعدم الفرص ت ا ؤ أساس على التعليم يف احل  أتكيد تعيد - 14 

 األطفال مجيع حصــــــــبل وكفالة األطفال ل ل جماان ومتاحا للجميع وشــــــــامال إلزاميا االبتدا ي التعليم جعل
 اجلميع، متناول ويف عام بشــــــــــــ ل ميســــــــــــبرا الثامب  التعليم وجعل اجليد، التعليم على املســــــــــــاواة قدم على
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  رص يف املســـــاواة ل فالة اخلاصـــــة التدابري أن مراعاة مع اجملاو، ابلتعليم تدرجييا األخ  طري  عن وخباصـــــة
 من اإلقصــاء، وم ا حة الفرص ت ا ؤ حتقي  يف تســهم اإلجيايب، العمل ذلك يف مبا التعليم، على احلصــبل
 على املباظبة وكفالة التعليم، يف واجلنســـــــــاو واالقتصـــــــــاد  االجتماعي التفاوت أوجه على القضـــــــــاء خالل

 يعيشبن ال ين واألطفال احلبامل، واملراهقات اإلعاقة، ذو  واألطفال للفتيات ابلنسبة سيما وال الدراسة،
 أقليات إىل املنتمني واألشخاص أ ريقي، أصل من املنحدرين واألطفال األصلية، الشعب  وأطفال  قر، يف

 هتميش؛ أو استضعاف حاالت يعيشبن ال ين واألطفال دينية، أو عرقية
 عمل أش ال أسبأ واستئصال حظر لضمان و عالة  برية تدابري اختاذ على الدول حتث - 15 
 تقدير؛ أبعد على 2025 عام حبلبل أش اله جبميع األطفال عمل وإهناء األطفال،
 العنف يشــــــمل مبا البيئات، مجيع يف األطفال ضــــــد العنف أشــــــ ال مجيع بشدددددة تدين - 16 
 املهينة، أو الالإمسامية أو القاسية العقببة أو املعاملة ضرو  من وغريه والتع يب واجلنسي، والنفسي البدو
 وأعضــا هم ابألطفال واالجتار احملارم، وســفا  العا لي، والعنف الرها ن، وأخ  واســت الهلم، األطفال وإي اء
 املباد يف األطفال واســــــــــت الل األطفال، وب اء، األطفال إىل اجلنســــــــــي وامليل أعضــــــــــا هم، بيع أو بيعهم أو

 األطفال، مع اجلنس ممارســـــة بدا ع والســـــياحة هلم، جنســـــي امتها  على املنطبية املباد من وغريها اإلابحية
 خارجها، أو اإلمرتمت شـــــــب ة على لألطفال اجلنســـــــي واالســـــــت الل املســـــــلح، والعنف العصـــــــاابت وعنف

 تشـــــــبيه ذلك يف مبا الضـــــــارة، واملمارســـــــات اإلمرتمت، شـــــــب ة عر منه يتم ما ذلك يف مبا األقران وتســـــــل 
 إىل الرامية اجلهبد تعزز أن على الدول وحتث القســـــر ، والزواج املب ر والزواج لإلانث التناســـــلية األعضـــــاء

 املنظبر يراعي شـــــــــــــــامل هنج ابعتماد منها ومحايتهم ه ه العنف أشـــــــــــــــ ال من أل  األطفال تعرض منع
 عمليات من جزءا ي بن األوجه ومتعدد منهجيا شـــــــــــــامال إطارا تضـــــــــــــع وأن ،العمرية والفئات اجلنســـــــــــــاو
 للمشــــــــبرة آليات وتب ر األطفال ضــــــــد للعنف بفعالية التصــــــــد  أجل من البطين الصــــــــعيد على التخطي 
  املتضررين؛ األطفال حقبق ت فل وضماانت الطفل الحتياجات ومراعية م مبمة ت بن واإلبالغ والتظلم

 لألطفــال ت فــل وأن األطفــال جلميع اإلمســــــــــــــــان حقبق حتمي أن الــدول جبميع هتيدب - 17 
 األصــــــــلية الشــــــــعب  وأطفال املهاجرون األطفال  يهم مبن هشــــــــة، ظروف يف تعيش اليت لألقليات املنتمني
 جبميع التمتع   اإلعاقة، ذوو واألطفال داخليا املشـــــــــــردون واألطفال أ ريقي أصـــــــــــل من املنحدرون واألطفال
 على واحلصبل االجتماعية واحلماية االجتماعية واخلدمات الصحية الرعاية تلقي وإم امية   اإلمسان حقبق
رة التعليم  هؤالء مجيع تلقي تضــــــــــمن وأن غريهم، مع املســــــــــاواة قدم على للجميع والشــــــــــامل ســــــــــُبله امليســــــــــ 

 ال ين واألطفال داخليا املشردون واألطفال ب ويهم املصحببني غري املهاجرون األطفال سيما وال األطفال،
 يف الفضــلى الطفل مصــاح مراعاة ت فل وأن خاصــة، ومســاعدة محاية   واالســت الل، للعنف ضــحااي يقعبن
 األسر؛ مشل ومل   والعبدة ابإلدماج املتعلقة سياساهتا يف األول املقام

 يف األطفال ضـــــــــــد ترت ب اليت واالعتداءات االمتهاكات مجيع العبارات أبشددددددددد تدين - 18 
 حنب على الضالعة، املسلح النـــزاع أطراف من وغريها الدول مجيع الصدد ه ا يف وحتث املسلحة، النـــزاعات
ـــــــــــــــــــنطب ، الدويل القامبن خيالف  اغتصـــــاهبم و/أو وتشـــــبيههم قتلهم ويف واســـــتخدامهم األطفال جتنيد يف املـ
 ه ه يف اجلنســــي العنف أبن التســــليم مع ضــــدهم، اجلنســــي العنف أشــــ ال من ذلك وغري منطي، بشــــ ل
 هجمات شـــــن ويف أيضـــــا، الفتيان يســـــتهدف كان  وإن متناســـــب، غري حنب على الفتيات يف يؤثر احلاالت
 منطي، بشـــــــ ل األطفال اختطاف ويف  يها، العاملني واملبظفني املســـــــتشـــــــفيات و/أو املدارس على مت ررة
 حمددة  عالة تدابري تتخ  أن على األطفال، ضـــــــــــــد األخرى واالعتداءات االمتهاكات من أ  ارت ا  ويف
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 مع واملتناســــــبة للجميع الدعم خدمات تقدمي تشــــــجيع وعلى ومنعها، املمارســــــات لتلك حد لبضــــــع زمنيا
 وبرامج واإلجنابية واجلنســية واالجتماعية النفســية الصــحية الرعاية خدمات ذلك يف مبا اجلنس، ومبع الســن
  اإلدماج؛ وإعادة االجتماعية واحلماية التعليم

 املســـــلحة ابجلماعات املرتبطني األطفال معاملة ت فل أن األعضـــــاء الدول جبميع هتيب - 19 
 للطفل، الفضـــــلى املصـــــاح مع يتمشـــــى ومبا األول املقام يف ضـــــحااي ابعتبارهم هبا ارتباطهم يُد عى ال ين أو
 أتهيل إعادة على تركز تدابري تتخ  وأن واالحتجاز، للمحاكمة كبدا ل  القضــا ية غري التدابري يف تنظر وأن

 لألح ــام و قــا وكرامتــه، لــ اتــه واحرتامــه الطفــل صـــــــــــــــحــة تعزز بيئــة يف إدمــاجهم وإعــادة األطفــال هؤالء
 اتفاقية سيما وال اإلمسان، حلقبق الدويل والقامبن اإلمساو الدويل القامبن يف عليها املنصبص الصلة ذات
 الطفل؛ حقبق

ــــــــــــــــــــزاعات من املتضــــــررين األطفال حتمي أن ابلدول هتيب - 20   من ســــــيما وال املســــــلحة، النـ
 اإلمسـامية املسـاعدة تلقيهم ت فل وأن اإلمسـان، حلقبق الدويل والقامبن اإلمسـاو الدويل القامبن امتهاكات

 كفالة  طري  عن العقا  من لإل الت حد   لبضــــــــــــــع املب ولة ابجلهبد التنبيه مع  عالة، وبصــــــــــــــبرة حينها يف
 منها ببســــــــا ل االمتهاكات، عن املســــــــؤولني حياســــــــب أن الدويل ابجملتمع وهتيب اجلناة، ومعاقبة املســــــــاءلة
 الدولية؛ اجلنا ية احمل مة إىل االحت ام

 
 أوال

 الوالدين رعاية من احملرومون األطفال
 كامال  ترعرعا شــخصــيته ترتعرع كي  الطفل، أبن تقر الطفل حقبق اتفاقية أن إىل تشددر - 21 
 ال   أو العا لية بيئته من دا مة أو مؤقتة بصفة احملروم للطفل وأن عا لية بيئة يف ينش  أن ينب ي ومتناسقا،

 خاصـــــتني ومســـــاعدة محاية يف احل  البيئة، تلك يف ابلبقاء الفضـــــلى، مصـــــاحله على حفاظا   له، يســـــمح ال
 الدولية الصــ ب  مببجب والتزاماهتا البطنية لقبامينها و قا   عليها، يتعني األطراف الدول وأن الدولة، تب رمها
  الطفل؛ ه ا ملثل ابجلبدة تتسم ومال مة آمنة بديلة رعاية تضمن أن اجملال، ه ا يف الصلة ذات

 مببجــب ابلتزامــاهتــا التقيــد أجــل من جهبدهــا ت ثيف على األطراف الــدول مجيع حتدث - 22 
 العا لية، وصــــــــالهتم وأمساؤهم جنســــــــياهتم ذلك يف مبا األطفال، هبية على للمحا ظة الطفل حقبق اتفاقية
 والتبين األســرية والعالقات املباليد بتســجيل املتصــلة املســا ل يف األطفال ومحاية القامبن، يقرها ما حنب على
 من الطفل مت ني حنب كا ة  اجلهبد تبجه أن بضــــرورة التســــليم مع البديلة، الرعاية أشــــ ال من ذلك غري أو

 العبدة من مت ينه أو االقتضــــــــــاء، عند املقربني األســــــــــرة أ راد من غريهم كنف  يف أو والديه، كنف  يف البقاء
 واجملتمعية األســـرية الرعاية تشـــجيع بديلة، رعاية تب ري  يها يلزم اليت احلاالت يف ينب ي، وأبمه ســـريعا، إليهم
 مؤسسات؛ يف األطفال وضع خيار من بدال

 الدول مجيع من تقتضـــــــــــــي (5)اإلعاقة ذو  األشـــــــــــــخاص حقبق اتفاقية أن إىل تشددددددددددر - 23 
 على األســاســية واحلرايت اإلمســان حقبق جبميع كامال  متتعا اإلعاقة ذو  األطفال متتع ت فل أن األطراف

  األسرية؛ حياهتم يف ذلك يف مبا األطفال، من غريهم مع املساواة قدم
 تقرر عنــدمـا إال منهمــا، كره  على والـديـه عن الطفــل يفصــــــــــــــــل ال أمـه جديد من تؤكد - 24 
 الفصــل ه ا أن هبا، املعمبل واإلجراءات للقبامني وو قا   قضــا ية، مراجعة إبجراء رهنا   املختصــة، الســلطات
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 البالدين إساءة حالة مثل معينة حالة يف يلزم قد القرار ه ا مثل وأن الفضلى الطفل مصاح لصبن ضرور 
  الطفل؛ إقامة حمل بش ن قرار اختاذ ويتعني منفصلني البالدان يعيش عندما أو له، إمهاهلم أو الطفل معاملة

 قــامبميــة غري بصـــــــــــــــبرة حريتــه من حُيرم أال ينب ي الطفــل أن أيضددددددددددددا جددديددد من تؤكددد - 25 
 ممارســـــــــــــته جيبز وال للقامبن و قا ســـــــــــــجنه أو احتجازه أو الطفل اعتقال جيرى أن جيب وأمه تعســـــــــــــفية، أو
 إبمســـــــــــامية يعام ل أن جيب حريته من حمروم طفل كل  وأن مناســـــــــــبة، زمنية  رتة وألقصـــــــــــر أخري كملج  إال

  ؛سنه بل با ال ين األشخاص احتياجات تراعى وبطريقة اإلمسان يف املت صلة لل رامة واحرتام
 المتهاكات أقراهنم من عرضـــــــــــــــة أكثر البالدين رعاية من احملرومني األطفال أن تالحظ - 26 
 عن الصـــدد ه ا يف وتعر  واالســـت الل، واإلمهال واإلســـاءة والعنف االســـتبعاد قبيل من اإلمســـان، حقبق
 ويف املؤســــــــــســــــــــات يف إيداعه جراء من ومنا ه الطفل بنمب يلح  أن حيتمل ال   الضــــــــــرر إزاء البالغ قلقها
  املؤسسية؛ الرعاية أماكن

 أســــــر، لديهم البالدين رعاية من حمرومني يعيشــــــبن ال ين األطفال من العديد أن دركت - 27 
 يف وتشجع أقار ، لديهم يبجد أن و/أو احلياة قيد على األقل على البالدين أحد ي بن أن ذلك ويشمل
  الفضلى؛ الطفل مبصاح ضارا ذلك ي ن مل ما األسر مشل مل   إىل تفضي إجراءات اختاذ الصدد ه ا

 أجل من األســــــرية الرواب  عن التخلي إىل يضــــــطروا أال جيب األطفال أن على تشددددددد - 28 
 التبقيت واحلســــــــــنة والشــــــــــاملة اجليدة الصــــــــــحية اخلدمات أو الرعاية على احلصــــــــــبل أو الفقر من التخلص

 للقامبن؛ خمالفبن ألهنم أو التعليم على احلصبل أو
 العا لي والعنف والبدو ال هين العنف يشـــمل مبا العنف، أشـــ ال ومجيع الفقر نأب تقر - 29 
 ذلك يف مبا اجلنا ية، العدالة مظام إىل األطفال جتر قد احلياة قيد على البقاء وأمشـــــــــــــــطة اهلي لي، والعنف
 إىل واإلحالة البقاية عن بديال أحياان يســــــــتخدم اجلنا ية العدالة مظام يف االحتجاز وأن األحداث، قضــــــــاء

  الطفل؛ حبماية املعنية والدوا ر السلطات
 أية أو واملاد  املايل الفقر ي بن أن األحبال من حال أب  ينب ي ال أبمه أيضدددددددددددا تقر - 30 
 والديه رعاية عن الطفل إلبعاد البحيد املرر الفقر، ه ا إىل وحصـــــــــــــــر  مباشـــــــــــــــر بشـــــــــــــــ ل تعزى ظروف

 دون احليلبلة أو البديلة ابلرعاية إحاطته أو عليه القامبميني األوصـــياء أو برعايته ر يســـية بصـــفة املت فلني أو
 املناســـــــــب الدعم تب ري إىل احلاجة على مؤشـــــــــرا ابعتبارها الظروف تلك إىل النظر جيب بل إدماجه، إعادة
  مباشرة؛ الطفل على ابلنفع يعبد مبا الطفل، ألسرة

 إصال  إىل الرامية اجلهبد حتسن وأن ومحايته الطفل رعاية مظم تعزز أن على الدول حتث - 31 
 القطاعات منها عدة جهات بني  يما القطاعات املتعدد التعاون زايدة تشـــــــــــــمل أن ينب ي اليت الرعاية، قطاع
 وحتســـني الصـــلة، ذات الســـلطات مجيع بني النشـــ  والتنســـي  والعدالة، وابلتعليم وصـــحته الطفل برعاية املعنية
  املعنيني؛ املصلحة ألصحا  املبجهة والتدريب القدرات بناء برامج وحتسني للحدود، العابرة النظم

 ســـــــــــــــيمـا وال املهـاجرين، األطفـال من واملتزايـد ال بري العـدد إزاء القلق ابلغ عن تعرب - 32 
 ر يســـــــــــية بصــــــــــــفة املت فلني عن أو والديهم عن املفصــــــــــــبلبن أولئك أو ب ويهم املصــــــــــــحببني غري األطفال
 حقبق حبماية االلتزام عن وتعر  رحلتهم، طبال خاص ببجه للخطر عرضـــــــــة   ي بمبن قد ال ين برعايتهم،
 املصحببني غري املهاجرون األطفال سيما وال ضعف، من يعامبن ما ضبء يف املهاجرين، لألطفال اإلمسان
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 والت فل املناســـبتني، واملســـاعدة احلماية على حصـــبهلم ضـــمانوب اإلعاقة، ذوو املهاجرون واألطفال ب ويهم
 املقام يف الفضــــــلى الطفل مصــــــاح مراعاة يضــــــمن مبا االجتماعي، - النفســــــي ومنا هم وتعليمهم بصــــــحتهم

 األسر؛ مشل ومل   والعبدة ابإلدماج املتعلقة السياسات يف األول
 القامبو غري التبين حاالت وم ا حة ملنع الالزمة التدابري مجيع تتخ  أن ابلدول هتيب - 33 

 للطفل؛ الفضلى املصاح تراعي ال اليت التبين حاالت وكل
 األطفال  صل دون واحليلبلة لألسر الدعم لتب ري  عالة إجراءات اختاذ على الدول حتث - 34 

 منها: بسبل داع، بدون والديهم عن
 لدعم االجتماعية واخلدمات الطفل محاية خدمات يف لالســـــــــــــــتثمارات األولبية إيالء )أ( 
 عن األطفال  صـــــــــــل دون احليلبلة أجل من احمللية، واجملتمعات األســـــــــــر ذلك يف مبا اجليدة، البديلة الرعاية
 األول؛ املقام يف الفضلى الطفل مصاح مراعاة مع أسرهم،

 واملبارد امليزامية وخمصصات والرامج السياسات تنفي  وحتسني وإمفاذها القبامني اعتماد ) ( 
 احلرمان تعاو أســــر يف يعيشــــبن ال ين واألطفال اإلعاقة، ذوو األطفال ســــيما وال األطفال، لدعم البشــــرية
 تلقيهم وضــــمان ضــــرورة، دون أســــرهم عن األطفال لفصــــل اجل رية األســــبا  ومعاجلة والتهميش، والبصــــم
  احمللية؛ وجمتمعاهتم أسرهم من  عالة رعاية

 األطفال حلماية املال مة والتعليمية واالجتماعية واإلدارية التشـــــــــــريعية التدابري مجيع اختاذ )ج( 
 إمهال، على املنطبية املعاملة أو واإلمهال العقلية أو البدمية اإلســــاءة أو الضــــرر أو العنف أشــــ ال كا ة  من

 أوكليهما البالدين أحد رعاية يف وهب اجلنســـــــــــية، اإلســـــــــــاءة ذلك يف مبا ســـــــــــت الل،اال أو املعاملة وإســـــــــــاءة
  برعايته؛ الطفل   يتعهد آخر شخص أ  أو عليه القامبميني( )األوصياء القامبو البصي أو

 عالج أو احلماية أو الرعاية ل رض املختصـــة الســـلطات تبدعه ال   الطفل حب  اإلقرار )د( 
  إبيداعه؛ الصلة ذات األخرى الظروف وجلميع له املقدم للعالج دورية مراجعة يف العقلية أو البدمية صحته

 مؤقتا ذلك ي بن وأن أخري كملج   أســـــــــــــــرته رعاية عن الطفل إبعاد إىل يُنظر أن كفالة )ه( 
 كنف  إىل الطفل إعادة تتم وأن ه ه، اإلبعاد قرارات اســـــتعراض ابمتظام جير  أن وضـــــرورة املســـــتطاع، قدر

بيت مىت والديه،  أســـاســـي شـــاغل ابعتبارها الفضـــلى الطفل مصـــاح يراعي مبا زالت، أو اإلبعاد أســـبا  ســـُ
  شامل؛ استعراض إىل تستند وأن

 أســرى منحى وذات ابلتجاو  متســـمة للجميع شـــاملة وبرامج ســـياســـات وتعزيز وضـــع )و( 
 األسرة  قر وجماهبة أطفاهلم رعاية على البالدين قدرة وتقبية تعزيز إىل أيضا هتدف الفقر من احلد أجل من

 الشـــــــــــــــامل التعليم على والرتكيز للفقر، األبعاد املتعددة ابجلبامب االعرتاف مع االجتماعي، واالســـــــــــــــتبعاد
 األطفال تنشــــــئة تعزيز إىل الرامية املبادرات ذلك يف مبا للجميع، احلياة مدى والتعلم النبعية واجليد للجميع
 االقتصادية، املبارد إىل البصبل  رص وت ا ؤ األعمار، كل  يف للجميع والر اه والصحة واإلجيابية، العطب ة
 االجتماعي، والتماســــك العيش، وســــبل االجتماعي، والضــــمان ال رمي، والعمل واملنتجة، ال املة والعمالة
  ومحايتها؛ األسرة أ راد جلميع اإلمسان حقبق وتعزيز

 اليت الطفل، والحتياجات اجلنســـــــــامية لالعتبارات املراعية االجتماعية احلماية مظم تب ري )ز( 
 النقدية التحبيالت االقتضــــــاء، حســــــب ذلك، يف مبا الفقر، من احلد لضــــــمان األســــــاســــــية أبمهيتها تتســــــم



 A/RES/74/133 حقوق الطفل

 

12/17 19-22229 

 

 دين،البال أحد يعبهلا اليت األســـــــــر يف احلال ي بن قد مثلما هشـــــــــة، أوضـــــــــاعا تعيش اليت لألســـــــــر املبجهة
 عندما الفقر من احلد يف قصـــــبى بفعالية تتســـــم واليت أطفال، يعبهلا أو مســـــاء تعبهلا اليت األســـــر ســـــيما وال

 العايل التعليم وخدمات األســــــــاســــــــية اخلدمات على احلصــــــــبل إم امية تب ري مثل أخرى، تدابري تصــــــــحبها
  الصحية؛ الرعاية وخدمات الت لفة، وامليسبرة اجليدة الطفل رعاية وخدمات اجلبدة،

 الطفل، بنماء يتعل   يما ومســـــــــــــــاعدهتا للرعاية املقدمة واجلهات األســـــــــــــــر قدرات دعم ) ( 
 تب ري من لتم ينهم واإلجيابية العطب ة التنشــــــئة وتعزيز والتدريب، للتثقيف شــــــاملة برامج تب ري منها بســــــبل
  آمنة؛ بيئة يف لألطفال الرعاية

 لألطفال شـــــــــــــــاملة ومســـــــــــــــاعدات وخدمات معلبمات بتب ري مب رة، مرحلة يف القيام، ) ( 
 يف ابملســــــاواة متتعهم وضــــــمان والتفري ، والتمييز واإلمهال واهلجر اإلخفاء منع ب ية وألســــــرهم اإلعاقة ذو 

  األسرية؛ ابحلياة يتعل   يما احلقبق
 اجليد، التعليم على احلصــــــــــــبل إم امية ذلك يف مبا التعليم، لتب ري برامج وتنفي  وضــــــــــــع ) ( 
 وإمتام مباصـــــــــــــــلة من لتم ينهن املراهقات واألمهات احلبامل للمراهقات والدعم، االجتماعية واخلدمات
  وم مبمة؛ صحية محل  رتة كفالة  عن  ضال التمييز، من ومحايتهن ألطفاهلن، الرعاية وتب ري تعليمهن،
 رعاية من احملرومني ابألطفال املتعلقة والنهج واملبادرات القرارات مجيع اعتماد ضــــــــــــــمان ) ( 
 متعدد  ري  يف املناســـــــــبة املؤهالت لديهم خمتصـــــــــني بباســـــــــطة حدة، على حالة كل  أســـــــــاس على البالدين

 ظل يف به، ومعرتف مناســــــــــــب آخر إجراء أ  أو إدار  أو قضــــــــــــا ي إجراء خالل من التخصــــــــــــصــــــــــــات،
 وأمنه، الطفل، سالمة كفالة  ب ية ابمتظام، واستعراضها الفضلى، الطفل ملصاح املراعية القامبمية الضماانت
 اجلنســــاو املنظبر مراعاة خالل من ذلك يف مبا املعين، للطفل الفضــــلى املصــــاح إىل واســــتنادها ومشــــاركته،

  التمييز؛ عدم ملبدأ وو قا
 بءاللج عدم ضــــــمان إىل هتدف ومنهجية دقيقة وإدارية قضــــــا ية مراقبة إجراءات وضــــــع )ل( 

 تلقي وكفالة األول املقام يف الفضــــــــلى الطفل مصــــــــاح مراعاة مع إال للطفل اجليدة البديلة الرعاية تب ري إىل
يا الحتياجاته، األمســـــــــــــــب الرعاية الطفل  األشـــــــــــــــخاص حقبق واتفاقية الطفل حقبق اتفاقية مع متشـــــــــــــــ
  ؛(34)لألطفال البديلة للرعاية التبجيهية املبادئ مراعاة ومع اإلعاقة ذو 

 جلميع اإلمســـــــــــــــان حبقبق التمتع ل فالة إجراءات تتخ  أن على الدول أيضددددددددددددا حتث - 35 
 حقبق اتفاقية ذلك يف مبا اإلمســـــــــــــــان، حلقبق الدويل لإلطار و قا البالدين، رعاية من احملرومني األطفال
 يف واحل  والعقلية، البدمية الصـــــــــــــــحة من بلبغه مي ن مســـــــــــــــتبى أبعلى التمتع يف احل  وابألخص الطفل،
 الرت يهية ابألمشــــــطة االســــــتمتاع يف واحل  األلعا ، مزاولة يف واحل  الفراغ، ووقت الراحة يف واحل  التعليم،
 األطفال مجيع ومحاية البديلة الرعاية خيارات من جممبعة لتب ري إجراءات تتخ  وأن ومضجه، لسنه املناسبة
  يلي: ما طري  عن ذلك يف مبا البالدين، رعاية من احملرومني
 منها بســـــــــــــــبل لألطفال، البديلة للرعاية التبجيهية واملبادئ الدولية، األطر تنفي  تعزيز )أ( 
 واألمظمة التشـــــــــريعات وتعزيز األطفال، مع العاملني من وغريهم الرعاية ملبظفي املبادئه ه  على التدريب

  البالدين؛ رعاية من احملرومني األطفال حقبق محاية إىل الرامية البطنية والسياسات
__________ 

 ، املر  .64/142القرار  (34) 

https://undocs.org/ar/A/RES/64/142
https://undocs.org/ar/A/RES/64/142


A/RES/74/133 حقوق الطفل 

 

19-22229 13/17 

 

 والشـــــــــاملة وامليســـــــــرة اجليدة البديلة الرعاية خيارات من شـــــــــاملة جممبعة إاتحة ضـــــــــمان ) ( 
 حقبق اتفاقية مع متشــــــــيا حدة، على حالة كل  أســــــــاس وعلى الفضــــــــلى الطفل مصــــــــاح خيدم مبا لإلعاقة،
 لألطفال، البديلة للرعاية التبجيهية املبادئ مراعاة ومع اإلعاقة ذو  األشـــــــــــــــخاص حقبق واتفاقية الطفل

  األجل؛ والطبيلة القصرية والرعاية الطبارئ حاالت يف املقدمة الرعاية جمال يف
 تطبير وتعزيز واملســــاءلة، والرقابة والرتخيص التســــجيل آليات ذلك يف مبا التنظيم، تعزيز )ج( 
 الظروف ومجيع األطفال، وأوضــــــــاع الرعاية، جبدة وتقييم ورصــــــــد األدلة، على القا مة األســــــــاليب ومشــــــــر
 عن ،القرىب ذو  رعاية أوســــا  ذلك يف مبا البديلة، الرعاية أوســــا  كا ة  يف ابإليداع الصــــلة ذات األخرى
 عن اإلبالغ على الطفل وقدرة الفضــــــــلى ومصــــــــلحته الطفل حقبق صــــــــبن لضــــــــمان دورية، مراجعة طري 
 الشباغل؛ من ذلك غري أو اإلي اء أو العنف

 من احملرومني ابألطفال املتصــــــــــلة واإلبالغ املعلبمات وإدارة البياانت مجع مظم حتســــــــــني )د( 
 خطب  ووضـــــــــــــع البياانت، يف املبجبدة الث رات ســـــــــــــد أجل من واحلاالت البيئات مجيع يف البالدين رعاية
 وحســنة املنال وســهلة النبعية جيدة مصــنفة بياانت إعداد يف االســتثمار منها بســبل ووطنية، عاملية أســاس
 ببياانت االســرتشــاد وكفالة التقنية واملســاعدة املايل الدعم وتقدمي القدرات بناء طري  عن ومبثبقة، التبقيت
 السياسات؛ وضع يف النبعية جيدة

 يعتشــــج طري  عن ذلك يف مبا الطفل، حقبق بشــــ ن واملنهجي البايف التدريب ضــــمان )ه( 
 مع تعمل اليت املهنية ابلفئات يتصـــــــــــــــل  يما لألطفال البديلة للرعاية التبجيهية املبادئ مراعاة على الدول

 القضـــــــــــــــاة ذلك يف مبا البالدين، رعاية من احملرومني األطفال مع يشـــــــــــــــمل مبا األطفال، وخلدمة األطفال
 يف والعاملبن واألطباء االجتماعيبن واألخصـــــا يبن واحملامبن القبامني إمفاذ عن واملســـــؤولبن املتخصـــــصـــــبن

 املعنية احل بمية اهليئات خمتلف بني التنســــــــي  وكفالة واملدرســــــــبن، الصــــــــحيبن واألخصــــــــا يبن الرعاية جمال
  ومحايتها؛ الطفل حقبق بتعزيز

 املؤسسات يف اإليداع عن هبا واالستعاضة اجليدة البديلة الرعاية خليارات األولبية إيالء )و( 
 واسرتاتيجيات سياسات ابعتماد االقتضاء، عند والقيام، األول، املقام يف الفضلى الطفل مصاح مراعاة مع

 التشـــــريعات ووضـــــع الصـــــلة، ذات اإلصـــــالحات تنفي  منها بســـــبل الصـــــدد، ه ا يف شـــــاملة عمل وخط 
 مجيع قدرة وزايدة التدريب، وتب ري التبعية، محالت وتنظيم امليزامية، يف االعتمادات وختصــيص تعديلها، أو

  الصلة؛ ذات الفاعلة اجلهات
 يف تشـــمل جيدة، بديلة رعاية أبشـــ ال املؤســـســـات يف اإليداع عن تدرجييا االســـتعاضـــة )ز( 

 الرعاية خدمات إىل املبارد تبجيه إبعادة االقتضـــــــــــــــاء، عند والقيام، واجملتمعية األســـــــــــــــرية الرعاية أمبر مجلة
  والرقابة؛ للفحص قبية آليات وإجياد الرعاية ملقدمي ال ا يني والدعم التدريب تب ري مع واجملتمعية، األسرية

 على إعاقة ذ  لطفل األقربني األســــــــرة أ راد قدرة عدم حالة يف اجلهبد، قصــــــــارى ب ل ) ( 
 ويف احمللي اجملتمع اخل د ذلك يتيســـــــــــر مل وإن ال رى، أســـــــــــرته داخل له جيدة بديلة رعاية لتب ري رعايته،
  وأ ضلياته؛ الطفل آراء ومراعاة االعتبار يف الفضلى الطفل مصاح أخ  مع أسر ، وس 

 عن السريعة احملاسبة وضمان البديلة ابلرعاية املشمبلني لألطفال اإلمسان حقبق محاية ) ( 
 واإلي اء، العنف أشـــــــــ ال مجيع من األطفال محاية منها بســـــــــبل اإلمســـــــــان، حقبق جتاوزات أو امتهاكات

 الرعاية؛ أوسا  مجيع يف األقران تسل  ذلك يف مبا
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 يعيشــــــبن ال ين األطفال يباجهها اليت للتمييز واملتداخلة املتعددة ابألشـــــــ ال االعرتاف ) ( 
 واألطفال أطفال، يعيلها معيشـــــية أســـــر كنف  يف يعيشـــــبن ال ين األطفال قبيل من هشـــــة، أوضـــــاع ظل يف
 املنـــاعــة مقص بفريوس املصـــــــــــــــــابني واألطفـــال والفتيـــات، عنهم، واملنفصـــــــــــــــلني بـــ ويهم املصـــــــــــــــحببني غري

 ال ين واألطفال احملتجزين، واألطفال اإلعاقة، ذو  واألطفال اخلطرية، األمراض من وغريها البشرية/اإليدز
 األقليات إىل املنتمني واألطفال البطين، التشــــــــــــــريع حيدده ال   الرعاية لنظم العمر  احلد أعمارهم تتجاوز
 األصــــــــلية، الشــــــــعب  إىل املنتمني واألطفال ،هشــــــــة ظروف يف تعيش اليت والل بية والدينية واإلثنية القبمية

  الصدد؛ ه ا يف لألطفال املقدم الدعم زايدة إىل واحلاجة أ ريقي، أصل من املنحدرين واألطفال
 و عالة وميســـرة ســـرية وت بن واســـع مطاق على عنها يعلن م مبمة آليات وتطبير إمشـــاء ) ( 
 املشـــــــــــــــبرة، التماس من ممثليهم أو البديلة الرعاية أوســـــــــــــــا  يف املبجبدين األطفال لتم ني للطفل ومال مة
 بشـــــــ ن الشـــــــ اوى وتقدمي األطفال، حبماية متعلقة أخرى شـــــــباغل أو األطفال ضـــــــد العنف عن واإلبالغ
  اآلليات؛ تلك إىل البصبل من األطفال مجيع مت ن وكفالة العنف، حبادث
كفالة تلقي املراهقني والشـــــــــبا  ال ين ي ادرون أماكن الرعاية البديلة الدعم املناســـــــــب  )ل( 

لإلعــداد لالمتقــال إىل العيش املســـــــــــــــتقــل، مبــا يف ذلــك تقــدمي الــدعم يف احلصـــــــــــــــبل على العمــل، والتعليم، 
ة يف إعادة الت هيل مع أسرهم إذا كان ذلك خيدم مصلحتهم والتدريب، والس ن، والدعم النفسي، واملشارك

 الفضلى، واحلصبل على خدمات ما بعد الرعاية مبا يتس  مع املبادئ التبجيهية للرعاية البديلة لألطفال؛ 
 املراعية التدابري وتنفي  البديلة الرعاية ســـياســـات مجيع يف اجلنســـاو املنظبر مراعاة تعميم )م( 
 البديلة؛ الرعاية أماكن يف للفتيات احملددة لالحتياجات تستجيب اليت ساميةاجلن لالعتبارات
 يف يعيشبن و/أو يعملبن ال ين لألطفال ومحاية رعاية من مناسب هب ما إاتحة ضمان )ن( 
 إعادة لدعم تدابري اختاذ طري  عن ذلك يف مبا منهما، إشـــــــــراف أو ابلبالدين اتصـــــــــال أ  بدون الشـــــــــبارع
 يف اإلدماج إعادة تع ر عند حدة على حالة كل  تناول خالل ومن مســـــــــتمرة، بصـــــــــبرة أســـــــــرهم يف دجمهم
 مصاح وختدم مناسبة ت بن جيدة بديلة رعاية إاتحة أجل من مناسب، غري ذلك ي بن عندما أو األسرة
 الفضلى؛ الطفل

 اهلجرة مراحل مجيع يف ذويهم عن واملنفصــــــــلني ب ويهم املصــــــــحببني غري األطفال محاية )س( 
 وتب ري أســــــرهم، مع مشلهم ومل ورعايتهم وإحالتهم هبيتهم لتحديد متخصــــــصــــــة إجراءات وضــــــع خالل من

 القامبمية واملســـاعدة والتعليم العقلية الصـــحة ذلك يف مبا الصـــحية، الرعاية خدمات على حصـــبهلم إم امية
 وصـــي بتعيني التعجيل بينها من بســـبل والقضـــا ية، اإلدارية اإلجراءات يف إليهم االســـتماع يتم أن يف واحل 
 مجيع من ومحايتهم متييز، من له يتعرضـــــبن وما ضـــــعفهم مقا  ملعاجلة أســـــاســـــية كبســـــا ل  ومزيه كفؤ  قامبو
 الفضلى؛ مصلحتهم متثل اليت املستدامة احللبل إىل البصبل سبل وتب ري العنف، أش ال

 إجراءات يف ابملشـــــاركة وت ليفها الســـــرعة وجه على الطفل محاية هيئات إبالغ ضـــــمان )ع( 
 الدولية، للحدود ذويه عن منفصل أو ب ويه مصحب  غري طفل عببر مبجرد الفضلى الطفل مصاح حتدد
 املراعية واإلجراءات الطفل حبقبق يتعل   يما احلدود مسؤويل تدريب بينها من بسبل الدويل، للقامبن و قا

 األسرة؛ أ راد يتفرق عندما العا الت مشل ومل األسرة أ راد تفري  منع على تعمل اليت تلك قبيل من للطفل،
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اختاذ تدابري لضمان إحالة مجيع األطفال املفصبلني عن والديهم و قا للقبامني واإلجراءات  )ف( 
ة املعمبل هبا، وحيث ي بن ه ا الفصـــــل ضـــــروراي لتحقي  مصـــــاح الطفل الفضـــــلى، إىل اهليئات املعنية حبماي

  الطفل وإحاطته ابلرعاية البديلة املناسبة واجليدة، مبا يشمل يف مجلة أمبر الرعاية األسرية واجملتمعية؛
الرتويج لبدا ل الحتجاز األطفال واختاذ خطبات للتقليل إىل أدىن حد من خطر العنف  )ص( 

ليات االتصـــــال والتباصـــــل ضـــــد األطفال احملتجزين، وك ا تشـــــجيع وتيســـــري اإلكثار من الزايرات العا لية وعم
املنتظمة بني األطفال وأ راد أســـــــرهم، ما مل ي ن ذلك ضـــــــارا مبصـــــــاح الطفل الفضـــــــلى، ومع العامل اخلارجي، 
وضمان أال خيضع أ  طفل للتع يب أو ل ريه من ضرو  املعاملة أو العقببة القاسية أو الالإمسامية أو املهينة 

 على األطفال احملتجزين حظر اتصاهلم أب راد أسرهم؛ وأال تشمل العقبابت الت ديبية اليت تبقع
 اإلمســامية الســياقات يف أســرهم عن األطفال  صــل دون للحيلبلة املناســبة التدابري اختاذ )ق( 

 والتعاون إدماجها، وإعادة مشلها ومل   األســـــــــــــــر أثر القتفاء األولبية إعطاء منها بطرق ل لك، والتصـــــــــــــــد 
 تيسري منها ببسـا ل ابلالجئني، املعنية الدولية واملنظمات الدولية اإلمسـامية املنظمات مع االقتضـاء حسـب
 الدويل؛ القامبن مببجب التزاماهتا مع يتف  مبا املنظمات، ه ه أعمال

 البالدين، رعاية من واحملرومني االجتار ضـــــــــــحااي األطفال حلماية املناســـــــــــبة التدابري اختاذ )ر( 
 ومســاعدة الرعاية، مرا   يف واســت الهلم ابألطفال االجتار وم ا حة ملنع وإمفاذها التشــريعات ســن وك لك
 النفسية الصحة جمال يف املناسبة املساعدة وتلقي أسرهم إىل العبدة يف االجتار ضحية وقعبا ال ين األطفال
 األضــــــــرار ومعاجلة ملنع املناســــــــبة التدابري واختاذ الصــــــــدمات، آاثر وتراعي الضــــــــحااي على ترك ز اليت والعقلية
 إىل يؤد  أن مي ن ما وهب الســـــــــياحة، ســـــــــياق يف ذلك يف مبا األيتام، دور يف التطبعية ابلرامج املتصـــــــــلة
 واالست الل؛ االجتار

 
 اثنيا  

 املتابعة
 بتعيني وترحب عمل من ابيس ســــــامتبس ماراتالســــــيدة  به قامت ملا امتناهنا عن تعرب - 36 
 62/141 بقرارها عمال األطفال، ضـــــــد ابلعنف معنية العام لألمني خاصـــــــة ممثلة جميد معال جناةالســـــــيدة 
 إمشـــــــاء من  احملرز ابلتقدم وتســـــــلم لعملها، دعمها عن وتعر  ،2007 األول/ديســـــــمر كامبن  18 املؤرخ
 أشـــــــــــــــ ال مجيع وإهناء منع تعزيز يف ،73/155 قرارها يف العامة اجلمعية مددهتا اليت اخلاص، املمثل والية
 ضد العنف بش ن املتحدة األمم دراسة تبصيات بتنفي  النهبض ويف املناط  مجيع يف األطفال ضد العنف

 خالل من تُبـــ ل دعبيـــة وجهبد اإلقليميـــة، املنظمـــات مع اكـــاتشـــــــــــــــر  طري  عن ذلـــك يف مبـــا األطفـــال،
 الناشئة؛ الشباغل تتناول مباضيعية وتقارير ميدامية وبعثات املباضيعية، املشاورات
 ضــــــد ابلعنف املعنية العام لألمني اخلاصــــــة املمثلة مع تتعاون أن على الدول مجيع حتث - 37 
 ضـــــــد العنف بشـــــــ ن املتحدة األمم دراســـــــة عن املنبثقة التبصـــــــيات تنفي  مباصـــــــلة على العمل يف األطفال
 وكاالت من وتطلب ،2030 لعام املســتدامة التنمية خطة تنفي  ســياق يف األعضــاء الدول ودعم األطفال
 ذلك يف مبا املدو، واجملتمع اإلقليمية املنظمات وتدعب ب لك، القيام وبراجمها وصـــــــــــــــناديقها املتحدة األمم

 اخلاصـــة، املمثلة إىل الدعم تقدم أن على الدول وتشـــجع أيضـــا، ب لك القيام إىل احل بمية، غري املنظمات
 مســــــــتقل،  عال بشــــــــ ل واليتها أداء يف االســــــــتمرار من لتم ينها ال ايف الطبعي املايل الدعم ذلك يف مبا

 ال رض؛ هل ا ترعات تقدمي إىل اخلاص، القطاع  يها مبا املنظمات، وتدعب
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 وابرتفاع املســـلح والنزاع ابألطفال املعنية العام لألمني اخلاصـــة املمثلة م تب بعمل تنوه - 38 
 حبملـة وترحــب اخلــاص، املمثــل واليــة إمشــــــــــــــــاء منــ  احملرز وابلتقــدم بــه يضـــــــــــــــطلع الــ   العمــل مســـــــــــــــتبى

 آخ ة وتبصي، اخلاصة، املمثلة أطلقتها اليت “النزاعات من املتضررين لألطفال احلماية تب ري على العمل”
 قرارها من 37 إىل 35 والفقرات 2008 األول/ديســـــــــــمر كامبن  24 املؤرخ 63/241 قرارها االعتبار يف
 املؤرخ 72/245 قرارهـــا من 39 الفقرة وكـــ لـــك ،1996 األول/ديســـــــــــــــمر كـــامبن  12 املؤرخ 51/77
 ســـــنة مدهتا إضـــــا ية لفرتة اخلاصـــــة املمثلة والية العام األمني ميدد أبن ،2017 األول/ديســـــمر كامبن 24
 ؛2021 عام حىت

يف  املعنية املتحدة األمم ياانتوك اإلمســــــــان، حلقبق املتحدة األمم مفبضــــــــية إىل تطلب - 39 
 التقرير االعتبار يف آخ ة حريتهم، من احملرومني األطفال مســــ لة يف تنظر أن إليها، املســــندة البالايت إطار
 حريتهم؛ من احملرومني ابألطفال املتعل 

 األمــن جمــلــس بــقــرارات يــتــعــلــ   ــيــمــــــــا املــتــخــــــــ ة اخلــطــبات   الددتددقددددددديددر مددع تددالحددظ - 40 
 2005 متبز/يبليه 26 املؤرخ (2005) 1612 و 2004 ميســـــــــــــــان/أبريل 22 املؤرخ (2004) 1539

 2011 متبز/يبليه 12 املؤرخ (2011) 1998 و 2009 آ /أغســـــــطس 4 املؤرخ (2009) 1882 و
 حزيران/يبميـــه 18 املؤرخ (2015) 2225 و 2012 أيلبل/ســـــــــــــــبتمر 19 املؤرخ (2012) 2068 و

 آليـــة لتنفيـــ  العـــام األمني يبـــ هلـــا اليت واجلهبد   ،2018 متبز/يبليـــه 9 املؤرخ (2018) 2427 و 2015
 واجلهات البطنية احل بمات مبشاركة القرارات، لتلك و قا املسلح والنزاع ابألطفال املتعلقة واإلبالغ الرصد
 القطر ، الصـــــــــــــــعيد منها صـــــــــــــــعد على معها، وابلتعاون املدو اجملتمع ويف املتحدة األمم يف املعنية الفاعلة
 هبا واإلبالغ جبمعها واإلبالغ الرصـــــــد آلية تقبم اليت املعلبمات ت بن أن ضـــــــمان العام األمني إىل وتطلب
 محاية مســـتشـــارو به يضـــطلع ال   العمل الصـــدد ه ا يف وتشـــجع منها، التحق  ومي ن ومبضـــبعية دقيقة  

 وبعثات السياسية والبعثات السالم حفظ عمليات يف مشرهم تشجع كما  املتحدة لألمم التابعبن األطفال
 السالم؛ بناء

 يلي: ما تقددددرر - 41 
أن تطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامســـــــــــة والســـــــــــبعني  )أ( 

تقريرا شــــــــــــامال عن حقبق الطفل يتضــــــــــــمن معلبمات عن تنفي  اتفاقية حقبق الطفل، مع مراعاة ال كرى 
 ؛ 2019الثالثني العتماد االتفاقية يف عام 

العامة يف دورهتا الســــــادســــــة والســــــبعني  أن تطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية ) ( 
تقريرا شامال عن حقبق الطفل يتضمن معلبمات عن حالة اتفاقية حقبق الطفل وعن املسا ل اليت يتناوهلا 

 ه ا القرار، مع الرتكيز على األطفال وأهداف التنمية املستدامة؛
ـــــــــــــــزاع املسلح أن تباصل أن تطلب إىل املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية ابألطفال والن (ج)  ـ

تقدمي تقارير إىل اجلمعية العامة وجملس حقبق اإلمســـــان عن األمشـــــطة املضـــــط لع هبا يف إطار أداء واليتها، 
تشــــــــمل معلبمات عن زايراهتا امليدامية وعن التقدم احملرز والتحدايت اليت ال تزال قا مة على صــــــــعيد خطة 

  العمل املتعلقة ابألطفال والنـزاع املسلح؛
أن تطلب إىل املمثلة اخلاصــــــة لألمني العام املعنية ابألطفال والنزاع املســــــلح، يف ســــــياق  (د) 

تنفي  واليتها من أجل محاية األطفال يف حاالت النزاع املسلح، و قا لقرارات اجلمعية العامة وجملس األمن 
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االهتا والدول األعضـاء ذات الصــلة، أن تباصــل تفاعلها على أســاس اســتباقي مع هيئات األمم املتحدة ووك
واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية واجلماعات املســــــــــلحة من غري الدول، بســــــــــبل منها التفاوض بشــــــــــ ن 
خط  العمل، واحلصبل على التزامات، والدعبة إىل اعتماد آليات استجابة مال مة، وكفالة إيالء االهتمام 

العامل املعين ابألطفال والنزاع املسلح ومتابعتها،  لالستنتاجات والتبصيات الصادرة عن  ري  جملس األمن
 املمثلة اخلاصة لإلسهام يف منع مشب  النزاعات؛وتؤكد من جديد أمهية الدور ال   مي ن أن تقبم به 

أن تطلب إىل املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية ابلعنف ضد األطفال أن تباصل تقدمي  (ه) 
عامة وجملس حقبق اإلمســـان عن األمشـــطة املضـــطل ع هبا يف إطار أداء واليتها، تقارير ســـنبية إىل اجلمعية ال
، تتضــــــــــمن معلبمات عن زايراهتا امليدامية وعن 62/141من قرارها  59و  58مبا يتماشــــــــــى مع الفقرتني 

 صعيد خطة العمل املتعلقة ابلعنف ضد األطفال؛ التقدم احملرز والتحدايت اليت ال تزال قا مة على
 األطفال بيع مبســـــــــــــــ لة املعنية اإلمســـــــــــــــان حقبق جمللس اخلاصـــــــــــــــة املقررة إىل تطلب أن (و) 
 اليت املباد من وغريها اإلابحية املباد يف األطفال واســـــت الل األطفال ب اء ذلك يف مبا جنســـــيا، واســـــت الهلم

 حقبق وجملس العامة اجلمعية إىل تقارير تقدمي تباصـــــــــــــــل أن األطفال، على جنســـــــــــــــي اعتداء على تنطب 
 وعن امليدامية زايراهتا عن معلبمات تتضــــــــمن واليتها، أداء إطار يف هبا املضــــــــطل ع األمشــــــــطة عن اإلمســــــــان
 املباد يف واست الهلم األطفال، وب اء األطفال، بيع منع جهبد تعرتض تزال ال اليت والتحدايت احملرز التقدم

 وامتهاكهم اســـــــــــــــت الهلم ومنع األطفال، على جنســـــــــــــــي اعتداء على تنطب  اليت املباد من وغريها اإلابحية
 الظباهر؛ ه ه على والقضاء جنسيا،

 إىل اللجنــة أعمــال عن شـــــــــــــــفب  تقرير تقــدمي إىل الطفــل حقبق جلنــة ر يس تــدعب أن (ز) 
 ســـعيا والســـبعني، والســـادســـة والســـبعني اخلامســـة دورتيها يف العامة اجلمعية مع التحاور وإىل العامة اجلمعية

 واللجنة؛ اجلمعية بني التباصل تعزيز إىل
 املعنبن البند إطار يف والســــبعني الســــادســــة دورهتا يف املســــ لة ه ه يف مظرها تباصــــل أن ( ) 

 “.ومحايتها الطفل حقبق تعزيز”
 

 50اجللسة العامة 
 2019 ديسمراألول/ كامبن  18
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