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 مجيع القرارات السابقة املتعلقة حبقوق الطفل الصادرة عن اجمللس وجلنـة حقـوق              وإذ يؤكد من جديد     
 وقـرار اجلمعيـة العامـة       ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٢٩اجمللس   وآخرها قرار    اإلنسان واجلمعية العامة،  

  ،٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٣ املؤرخ ٦٣/٢٤١

  ،(A/HRC/10/86) بتقرير األمني العام عن حالة اتفاقية حقوق الطفل وإذ يرحب  

غتنم هذه الفرصة لـدعوة      بالذكرى السنوية العشرين العتماد االتفاقية، وإذ ي       ٢٠٠٩ يف عام    وإذ حيتفل   
 إىل وضع االتفاقية موضع التنفيذ الفعال مبا يكفل متتع األطفال كافةً متتعاً تاماً مبا هلم مـن                  الدول األطراف كافةً  

  حقوق إنسان وحريات أساسية،

، وخباصة ما قرره فيه من أن ينظـر يف          ٧/٢٩ من قرار اجمللس     ٤٧ مضمون الفقرة    وإذ يضع يف اعتباره     
ار جامع بشأن حقوق الطفل كل أربع سنوات، وأن يركز على موضوع معني من املواضـيع املتعلقـة                  إصدار قر 

  حبقوق الطفل يتناوله على أساس سنوي خالل الفترة الفاصلة،

ٍة على صدور     ٢٠ مرور   " باحلوار البناء بشأن     وإذ يرحب    منجزاهتا والتحديات  : اتفاقية حقوق الطفل  َسَن
مارس / آذار ١١مبناسبة انعقاد االجتماع السنوي بشأن حقوق الطفل يوم         " ع التنفيذ التام  املاثلة أمام وضعها موض   

  ، ومبا عقدته الدول جمدداً يف هذه املناسبة من التزام بوضع أحكام االتفاقية موضع التنفيذ،٢٠٠٩

حكام االتفاقية  إىل خمتلف املبادرات املتخذة على الصعيدين الدويل واإلقليمي لإلسهام يف وضع أوإذ يشري  
نوفمرب /موضع التنفيذ، وإىل التظاهرات الدولية، من قبيل املؤمتر العاملي الثالث الذي عقد مؤخراً يف تشرين الثاين               

  ريو من أجل القضاء على االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني، يف ريو دي جاَن٢٠٠٨

ء العامل ما زالت حرجة، واقتناعاً منه بضرورة         ألن حالة األطفال يف كثري من أحنا       وإذ يساوره بالغ القلق     
  جراءات وطنية ودولية عاجلة وفعالة يف هذا الشأن،إاختاذ 

 بالدول اليت مل تصبح بعد دوالً أطرافاً يف االتفاقية ويف الربوتوكولني االختياريني امللحقني              يهيب  - ١  
  هبا أن تفعل ذلك على سبيل األولوية؛

   أن تسحب التحفظات اليت تتناىف وغرض ومقصد االتفاقيـة          راف كافةً طبالدول األ  يهيب أيضاً   - ٢  
أو بروتوكوليها االختياريني، وتشجع مجيع الدول األطراف يف االتفاقية أو يف بروتوكوليها االختياريني علـى أن                

، هبدف سحب ثارآجراًء منتظماً لتقييم ما يترتب على حتفظاهتا على االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني من إتضع 
  تلك التحفظات ضماناً الحترام أحكام االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني أمت احترام ممكن يف الدول األطراف؛

 إىل الدول األطراف أن تتخذ تدابري فعالة لضمان وضع التزاماهتا الناشئة عـن االتفاقيـة          يطلب  - ٣  
عمول هبا يف نظمها احمللية، وأن تعيد النظر يف تـشريعاهتا          موضع التنفيذ التام من خالل السياسات والتشريعات امل       

  الوطنية حتقيقاً هلذه الغاية؛



A/HRC/10/L.29 
Page 3 

قترح من قوانني أو توجيهـات      جري تقييماً منهجياً ملا قد يُ      بالدول األطراف كافةً أن تُ     يهيب  - ٤  
ع مراعاة ما تتصف به     إدارية أو سياسات أو خمصصات يف امليزانية قد تترتب عليها آثار يف األطفال وحقوقهم، م              

حقوق الطفل من ترابط وعدم قابلية للتجزئة، ومع ضمان إنفاذ التزامات الدول األطراف على النحو املناسـب                 
  والربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا؛ مبقتضى أحكام االتفاقية

ل وتقييم تلك    بالدول كافةً أن تكفل أن يتم وضع سياسات الدول املتعلقة باألطفا           يهيب أيضاً   - ٥  
السياسات بناء على البيانات املتاحة والكافية واملوثوقة واملفصلة املتعلقة باألطفال، واليت تشمل كامل فترة الطفولة 

  حىت سن الثامنة عشرة ومجيع احلقوق املكفولة يف االتفاقية؛

التشاور، مبا  قوامها جتدد، حسب االقتضاء ومن خالل عمليةٍ    أو   على أن تضع      الدول كافةً  حيث  - ٦  
يف ذلك مع األطفال واليافعني وممثليهم، فضالً عمن يعيشون ويعملون معهم، استراتيجيات وطنية شاملة من أجل               

فة، ومع  مستهَد تنفيذيةًاألطفال، واضعة يف اعتبارها أحكام االتفاقية، وواضعة نصب أعينها أهدافاً حمددة وتدابريَ          
 هذه االستراتيجية علـى     رَِّقرتيبات للرصد واالستعراض املنتظم، وأن تُ     ختصيص موارد مالية وبشرية، ومع وضع ت      

  غ مناسبة؛ة وتكفل نشرها على نطاق واسع، بأسلوب يفهمه األطفال وبلغات وصَييستويات احلكوماملأرفع 

نفاق العام، ومنها املوارد الالزمة للتعليم االبتدائي اإل بأن ختصيص موارد كافية من أجل وإذ يقر  - ٧  
أجل إعمال حقوق الطفل إعماالً تاماً، يهيب بالدول أن تضع          الرعاية الصحية األساسية، هو شرط أساسي من        و

األطفال يف املقام األول يف خمصصات ميزانياهتا، وأن تضع االعتمادات املخصصة لألطفال يف الصدارة يف ميزانياهتا   
م، احلكومية من خالل رصد اعتمادات مفصلة خمصصة هلم، وأن توفر لألطفال، وخباصة املهمشون واحملرومون منه

  احلماية الالزمة مما يترتب على األزمات املالية من آثار ضارة؛

صالحات القانونيـة وتـدابري    اإل بالدول أن تتخذ كل ما هو مناسب من تدابري، مبا فيها             يهيب  - ٨  
  ا متييز؛من حقوق إنسان وحريات أساسية دومنالدعم اخلاصة، لضمان متتع األطفال بكل ما هلم 

 يف املائة من الناتج احمللي      ٠,٧ذي وضعته األمم املتحدة واملتمثل يف ختصيص         إىل اهلدف ال   يشري  - ٩  
 أن تكفل أن تكون مـساعدهتا       ، ويهيب بالدول كافةً   ٢٠/٢٠اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الدولية، وإىل املبادرة       

 اشراً أو غري مباشر باألطفال برامَج اتصاالً مب واملتصلةُاإلمنائية الدولية والربامج اليت تضطلع هبا بوصفها دوالً ماحنةً
   إلعمال حقوق الطفل؛ مما تقدمه من دعم دويل خمصصةًقوامها احلقوق، وأن تكون نسبةُ

مع اهلياكل احلكومية الفعالة املخصـصة لألطفـال،        بالتكامل   أن تؤسس،     بالدول كافةً  يهيب  - ١٠  
   مظامل أو مفوضـني معنـيني باألطفـال         مؤسسات مستقلة معنية حبقوق اإلنسان، وأن تستحدث وظائف أمناء        

أو جهات وصل تعىن حبقوق الطفل يف املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وفقاً ملبادئ باريس، وأن ختصص هلا                 
لألطفال إمكانية االتصال هبا، بغية تعزيز ورصد تنفيذ أحكام االتفاقية والنهوض           تتيح  املوارد املالية الكافية، وأن     

  ل عاملياً؛بإعمال حقوق الطف
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جراءات تراعى فيهـا مـصاحل      إبالدول األطراف كافةً أن تتيح لألطفال وممثليهم        يهيب أيضاً     - ١١  
األطفال، كيما تتاح هلم سبل تيسري االنتصاف الفعال على االنتهاكات اليت قد متس حقوقهم الناشئة عن االتفاقية، 

هلم لتقدمي الشكاوى، بوسائل من بينها آليات لالحتكام وذلك من خالل إسداء مشورة مستقلة إليهم وإتاحة اجملال 
  إىل العدالة، واالستماع إىل آرائهم يف األمور اليت تتعلق هبم أو مبصاحلهم يف الدعاوى القضائية؛

عراب عن آرائهـم    اإل بالدول أن تواصل وضع آليات فعالة تشجع األطفال على           يهيب كذلك   - ١٢  
الوطين، وأن وانتهاًء باملستوى ق بوضع السياسات العامة، بدءاً باملستوى احمللي وتيسر ذلك هلم، وخباصة فيما يتعل  

  بالغ عنه؛اإلآرائهم لدى رصد تنفيذ االتفاقية ووعرض تكفل إشراك األطفال إشراكاً جمدياً 

 أن تعمل، حسب االقتضاء، على استحداث وتطوير تعليم وتدريب عملـي            بالدول كافةً  يهيب  - ١٣  
 مجيع اجلهات املعنية بوضع أحكام االتفاقية موضع التنفيذ، من بينها املوظفـون احلكوميـون               ومنهجي من أجل  

وأعضاء اجملالس التشريعية وأعضاء اهليئة القضائية، ومجيع العاملني مع األطفال ومن أجلهم، فضالً عـن تطـوير              
متمتعني حبقوق  أشخاصاً  وصفهم  بوضعهم  التعليم املستمر احملدد األغراض لألطفال أنفسهم، هبدف التشديد على          

  اإلنسان، وزيادة تعريفهم بأحكام االتفاقية وتفهمهم هلا والتشجيع على االحترام الفعلي جلميع أحكامها؛

 الدول األطراف على أن تنشر على نطاق واسع نص االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني،             حيث  - ١٤  
املعنية ق الطفل واملالحظات اخلتامية للجنة وتوصياهتا على اجلهات         وكذلك التقارير الوطنية املقدمة إىل جلنة حقو      

كافةً، مبا فيها األطفال، بوسائل فعالة، من بينها اإلنترنت، وباللغات املناسبة أيضاً، وبأساليب يسهل على األطفال 
  يتيسر هلم احلصول عليها؛وبطرق فهمها، 

على النحو الواجب، لدى تنفيـذها أحكـام         الدول األطراف على أن تضع يف اعتبارها         يشجع  - ١٥  
 االتفاقية، أحكام الربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا، وتوصيات جلنة حقوق الطفل ومالحظاهتا وتعليقاهتا العامة

  ؛يف هذا الشأن

جراءات يف سبيل متابعة الدول األطراف ورصدها تنفيذ إ مبا اختذته جلنة حقوق الطفل من يرحب  - ١٦  
يف هذا الشأن على بوجه خاص  به اللجنة من مالحظات ختامية وما قدمته من توصيات، ويسلط الضوء           ما أدلت 

  حلقات العمل اإلقليمية وعلى مشاركة اللجنة فيما اختذ من مبادرات على الصعيد الوطين؛

 وشفافية،  االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني بانتظام ومنهجية التزامه بتضمني عمله أحكاَميؤكد  - ١٧  
جراءات اخلاصة وغريها من آليات حقوق اإلنسان التابعة للمجلس أن تـضع أحكـام االتفاقيـة                اإلويطلب إىل   

  لدى هنوضها باملهام املسندة إليها؛اعتبارها وبروتوكوليها االختياريني ذات الصلة يف 

 اتفاقيـة حقـوق     َمن عملية االستعراض الدوري الشامل أحكا     مَِّض بالدول األطراف أن تُ    يهيب  - ١٨  
الطفل وبروتوكوليها االختياريني، ويشجع الدول األطراف على أن تضع يف اعتبارها التوصـيات ذات الـصلة                

  لدى تنفيذها أحكام االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني؛من االستعراض املستمدة 
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ضاء، الدعم الفين  الدول األطراف، لدى تنفيذها توصيات اللجنة، أن تطلب، حسب االقتيشجع  - ١٩  
  من وكاالت األمم املتحدة وغريها من املؤسسات الدولية ذات الصلة املتواجدة يف بلداهنا وأقاليمها؛

 من املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقوم سنوياً بإعداد موجز عن أعمال اجتماع اليوم يرجو  - ٢٠  
  ؛٧/٢٩ من قرار اجمللس ٧فقرة الكامل املتعلق حبقوق الطفل على سبيل املتابعة ألحكام ال

، ُيعرب عن بالغ قلقه إزاء التأخر ٦٣/٢٤١ وقرار اجلمعية العامة ٧/٢٩ إىل قرار اجمللس إذ يشري  - ٢١  
يف تعيني املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة العنف ضد األطفال، ويرجو من األمني العام أن يبادر إىل تعيينه                   

، وأن يقدم إىل اجمللس يف دورته احلادية عشرة تقريراً عن التقدم احملرز ٦٢/١٤١ العامة   وفقاً ألحكام قرار اجلمعية   
  يف هذا الشأن؛

، وأن ٧/٢٩ه وألحكام قـراره  لة حقوق الطفل وفقاً لربنامج عمل أن يواصل نظره يف مسأ     يقرر  - ٢٢  
  .ذي ميارس ضد األطفال على القضاء على العنف اجلنسي ال، يف قراره واجتماعه التاليني،يركز اهتمامه

 -  -  -  -  -  


