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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية

  من جدول األعمال٢البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "جملس حقوق اإلنسان"واملعنون 

 مشروع بيان الرئيس: فلحقوق الط

 إن جملس حقوق اإلنسان،

 اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا بشأن بيع األطفال           يؤكـد جمـدداً    -١ 
 واستخدامهم يف الدعارة ويف إنتاج املواد اخلليعة، وبشأن الزج باألطفال يف املنازعات املسلحة؛

 ؛٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ املؤرخ ٢٠٠٥/٤٤نسان  إىل قرار جلنة حقوق اإليشري -٢ 

  أمهية األخذ مبنظور قوي يراعي حقوق الطفل يف كامل أعماله؛يؤكد -٣ 

 أن فعالية التجرمي وإنفاذه، والربامج التعليمية واألنشطة التوعوية، هي أمور هامة يف             أيضـاً  يؤكـد  -٤ 
ضرورة مواصلة معاجلة مسألة عامل الطلب يف        دداًيؤكد جم احلـيلولة دون اسـتغالل األطفال جنسياً ومكافحته، و        

اسـتغالل األطفـال جنسـياً ألغراض جتارية، فضالً عن اجلوانب املتصلة باحليلولة دون وقوع األطفال ضحايا                 
 لالستغالل اجلنسي وبإعادة تأهيل من يقع منهم ضحايا له؛

املسلحة طفل أثناء املنازعات    ضرورة مواصلة إدراج هواجس حمددة متعلقة حبقوق ال       يؤكد جمدداً    -٥ 
يف مناقشات اجمللس وقراراته، ويف برامج التعاون التقين ملفوضية حقوق اإلنسان، ومن بني هذه اهلواجس زيادة التوعية                 

يشدد على أن نظام األمم املتحدة حلقوق       ، و )١(باالنـتهاكات اجلسيمة الستة حلقوق الطفل اليت حددها األمني العام         
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راً جوهرياً يف ضمان محاية حقوق األطفال املتأثرين باحلروب على األرض، وذلك يف أمور شىت، اإلنسان يؤدي دو
من بينها منع استخدام األطفال يف املنازعات املسلحة، واإلفراج عن األطفال املختطفني وإعادة إدماجهم يف اجملتمع 

 هتن احملددة؛وإعادة تأهيلهم، مع مراعاة حقوق الفتيات ومراعاة احتياجاهتن وقدرا

 بالعملية القائمة على املشاركة والتشاور اليت جرت أثناء إعداد دراسة األمني العام عن         يرحـب  -٦ 
 بتعاون وثيق مع الدول األعضاء وهيئات األمم املتحدة ومنظماهتا وغريها (A/61/299)مسألة العنف ضد األطفال 

 املختصة، وعلى وجه اخلصوص مبشاركة من جانب        مـن املـنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية        
األطفـال عـلى حنو مل يسبق لـه مثيل من حيث املستوى واجلودة، ويقرر مواصلة النظر يف مسألة العنف ضد                    

 .األطفال وإجراء مناقشة جوهرية بشأن دراسة األمني العام عن العنف ضد األطفال أثناء دورته الرابعة
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