
اجلمعيـة العامـة

 A األمم املتحدة
 

 
 

 

(A)     GE.07-10715    010307    010307 

 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة

 البند الثاين من جدول األعمال املؤقت

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

  العام عن مسألة العنف ضد األطفالاألمني دراسة

  من األمانةمقدمة مذكرة

تقـدم هذه املذكرة معلومات عن تقدمي التقرير النهائي لألمني العام بشأن الدراسة املتعلقة بالعنف ضد                 -١
 .٢٠٠٦ليت ُعقدت منذ عام األطفال يف الدورة احلادية والستني للجمعية العامة واجتماعات املتابعة ا

 مقدمة

، بإنشاء أمانة لدراسة األمني العام ٢٠٠٤يف عام املعقودة رحبت جلنة حقوق اإلنسان، يف دورهتا الستني،  -٢
، بالتعاون مع مفوضية األمم     ٥٦/١٣٨سألة العنف ضد األطفال، بطلب من اجلمعية العامة يف قرارها           مب املـتعلقة 

 وخالل عملية .ومنظمة الصحة العاملية) اليونيسيف(سان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة املتحدة السامية حلقوق اإلن
الدراسة، قُدمت إىل جلنة حقوق اإلنسان واجلمعية العامة تقارير مرحلية موضوعية عن أنشطة اخلبري املستقل باولو 

 ).A/60/282وE/CN.4/2006/63  وE/CN.4/2005/75 و E/CN.4/2004/68الوثائق(سريجيو بينهريو 

، قدم األمني العام إىل اجلمعية العامة يف دورهتا احلادية          ٦٠/٢٣١وبطلـب من اجلمعية العامة يف قرارها         -٣
 التقرير النهائي للخبري املستقل املعين بدراسة األمم املتحدة         ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١١والستني املعقودة يف    

 ).A/61/299(املتعلقة بالعنف ضد األطفال 
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 املتابعة

 املتعلق حبقوق الطفل بدراسة األمني العام املتعلقة بالعنف ضد ٦١/١٤٦رحبت اجلمعية العامة، يف قرارها  -٤
األطفـال وشجعت الدول األعضاء وطلبت إىل كيانات األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واجملتمع املدين نشرها               

ت اجلمعية أيضاً دعوة اخلبري املستقل، بالتعاون مع الدول         ويف القرار ذاته، قرر   . ومتابعـتها عـلى نطـاق واسع      
األعضـاء واملنظمات واهليئات املختصة يف منظومة األمم املتحدة، ال سيما مفوضية حقوق اإلنسان واليونيسيف               
ومـنظمة الصـحة العاملية وجلنة حقوق الطفل وجملس حقوق اإلنسان، واملنظمات اإلقليمية واملؤسسات الوطنية           

ـ  إىل العمل على نشر دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال على نطاق واسع، وتقدمي               "تمع املدين،   واجمل
الدعـم للسنة األوىل من متابعة توصياهتا بشكل فعال وفق هنج متكامل يربط بني األبعاد املتعلقة بكل من الصحة            

جلمعية العامة يف دورهتا الثانية والستني بتقرير عن        العمومية والتعليم ومحاية الطفل وحقوق اإلنسان، وإىل موافاة ا        
 ".التقدم احملرز يف املرحلة األولية من املتابعة، وإىل التكهن باالستراتيجية الالزمة ملتابعة تنفيذ هذه الدراسة

، وهو  للتقرير العاملي بشأن العنف ضد األطفال     ، ُنظمت إصدارات    ٢٠٠٦أكتوبر  /ومـنذ تشرين األول    -٥
 تشرين  ٢٠طي فكرة أكثر تفصيالً عن الدراسة، من بينها إصدار موجه للمجتمع الدويل يف جنيف يف                منشور يع 

، وإصدارات إقليمية يف مناطق أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، وغرب ووسط أفريقيا،            ٢٠٠٦نوفمـرب   /الـثاين 
ومن املتوقع تنظيم   . البلدانوشـرق آسـيا واحملـيط اهلادئ، وأمريكا الشمالية، وإصدارات وطنية يف عدد من               

 .٢٠٠٧إصدارات إقليمية ووطنية أخرى يف عام 

فقد حضر النقاش يف اجلمعية . وقـام اخلـبري املسـتقل بأنشطة متنوعة منذ إصدار الدراسة بصفة رمسية          -٦
الضحايا "وناقشت اجلمعية الربملانية تقريرها بشأن      . ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٢٣الـربملانية جمللـس أوروبا يف       

وتال نقاَش  . )١("القضاء على مجيع أشكال العنف جتاه الضحايا األطفال واستغالهلم واالعتداء عليهم          : األطفـال 
 بشأن العنف ضد األطفال يف أوروبا مبشاركة رئيس اجلمعية الربملانية           األمم املتحدة اجلمعية حفل إلصدار دراسة     

 .تقلونائب األمني العام جمللس أوروبا واخلبري املس

 اجتماع خرباء بشأن العنف ضد الفتيات يف املدارس، ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٣وُعقد يف باريس يف  -٧
. حضـره اخلـبري املستقل بوصفه املتحدث الرئيسي وقدَّم فيه االستنتاجات الرئيسية اليت خلصت إليها الدراسة               

واللجنة الوطنية  ) اليونسكو(ة والعلم والثقافة    واشـتركت يف تنظـيم هذا االجتماع منظمة األمم املتحدة للتربي          
 .الفرنسية لليونسكو ووزارة الشؤون اخلارجية الفرنسية

 تشرين  ١٣وقـدم اخلـبري املسـتقل تقرير الدراسة إىل الدول األعضاء يف منظمة الدول األمريكية يف                  -٨
وناقشت الدول  .  التابعة لتلك املنظمة    يف دورة استثنائية للجنة الشؤون القانونية والسياسية       ٢٠٠٦أكتوبر  /األول

 .األعضاء إمكانات متابعة الدراسة يف األمريكتني وضرورة تعزيز التعاون بني اهليئات اإلقليمية

                                                      

: ميكن االطالع على ملخص هلذا التقرير على العنوان التايل )٣(
htm.11118EDOC/06Doc/WorkingDocs/Documents=/asp?link.MainF/int.coe.assembly://http. 
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وقدم اخلبري املستقل كذلك تقرير الدراسة يف افتتاح مؤمتر قمة الوالة الوطنية الثالثة للطفولة واملراهقة، اليت  -٩
، وحضر مؤمتر قمة حمامي األحداث املعقودة يف        ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤ و ١٣ ُعقدت يف كولومبيا يومي   

 حيث ناقش سبل دمج القانون الدويل يف سياسة وممارسات ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٨واشنطن العاصمة يف 
 .حمامي األحداث وأشار إىل توصيات الدراسة

كما ناقش املتابعة مع جلنة     . ختلفة ملناقشة متابعة الدراسة   والـتقى اخلـبري املستقل بشركاء يف املناطق امل         -١٠
 .٢٠٠٧فرباير / شباط٢يناير إىل / كانون الثاين١٥حقوق الطفل خالل دورهتا الرابعة واألربعني املعقودة من 

: وميكـن االطالع على املزيد من التفاصيل عن أنشطة اخلبري املستقل، وعلى بياناته، على العنوان التايل                -١١
408a/org.violencestudy.www://http. 

- - - - - 


