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 - 138 /70الطفلة
إن اجلمعية العامة،
إذ تعيد تأكيد قرارهـــا  146/68املـرر  18كـانون األول/ديسـمرب  2013ومجيـ
القــرارا ذا الصــلة املتخــذة أنــلن الطفلــة ،وإذ تنــ إىل قرارهــا  170/66املــرر 19
كانون األول/ديسمرب  2011واملتعلق أاليوم الـدو للطفلـة ،وإىل االسـتنتاجا املتفـق علي ـا
للجنة وض املرأة ،وال سيما االستنتاجا املتعلقة أالطفلة،
وإذ تشيير إىل مجي ـ كــقوق اقــون اانســان والصــقوق األ ـرى املتعلقــة وقــون
الطفل ،وخباكـة الطفلة ،مبا في ا اتفاقيــة اقون الطفل( ،)1واتفاقية القضاء علـ مجيـ أاـقال
التمييز ضد املرأة( ،)2واتفاقية اقون األاخاص ذوي ااعاقة( )3وأروتوكوالهتـا اال تياريـة(،)4
واتفاقية الرضا أالزواج واحلد األدىن لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج(،)5
وإذ ترحي أاعتمــاد الوقيقــة ايتاميــة الصــادرة عــن مــرار قمــة األمــم املتحــدة العتمــاد
طـــة التنميـــة ملـــا أعـــد عـــام  ،2015املعنونـــة ”حتويـــل عاملنـــاا طـــة التنميـــة املســـتدامة لعـــام
_______________

(.United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531 )1
( )2املرج نفسه ،اجمللد  ،1249الرقم .20378
( )3املرج نفسه ،اجمللد  ،2515الرقم .44910
( )4املرجـــــــــ نفســـــ ــه ،اجمللـــــــدان  2171و  ،2173الـــــــرقم  27531والقـــــــرار  ،138/66املرفـــــــق
و United Nations, Treaty Series, vol. 2131, No. 20378واملرج نفسه ،اجمللد  ،2518الرقم .44910
( )5املرج نفسه ،اجمللد  ،521الرقم .7525
)15-16892 (A
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 ،)6(“2030و طــة عمــل أدي ـ أأاأــا الصــادرة عــن املــرار الــدو اللالــن لتمويــل التنميــة(،)7
وإذ تركد من جديد األهداف اامنائية األ رى املتفق علي ا دولياً وااللتزاما املتعلقة أالطفلة،
وإذ تعيد تأكيد مجي الوقائق ايتامية األ رى الصـادرة يف هـذا الصـدد عـن مـرارا
القمة واملرارا الرئيسـية الـ عقـدهتا األمـم املتحـدة أنـلن الطفلـة ،مبـا في ـا الوقيقـة ايتاميـة
لــدورة اجلمعيــة العامــة االســتلنائية الســاأعة والعنــرين املعنيــة أالطفــل املعنونــة ”عــاص كــا
لألطفــال“( ،)8وإعـ ن( )9ومنـ اج عمــل أــيجن( ،)10والوقيقــة ايتاميــة لــدورة اجلمعيــة العامــة
االســتلنائية اللاللــة والعنــرين املعنونــة ”املــرأة عــام 2000ا املســاواة أــن اجلنســن والتنميــة
والس م يف القرن احلادي والعنرين“( ،)11وأرنامج عمل املرار الـدو للسـقان والتنميـة(،)12
وأرنــامج عمــل مــرار القمــة العــاملا للتنميــة االجتماعيــة( ،)13وإعـ ن االلتــزام املتعلــق أفـ و
نقص املناعة البنرية/مت زمة نقـص املناعـة املقتسـا (اايـدز) الـذي اعتمـد يف دورة اجلمعيـة
العامة االستلنائية السادسة والعنرين املعنية أف و نقص املناعة البنرية/مت زمة نقص املناعـة
املقتسا (اايدز) وعنوانه ”أزمة عاملية  -حترق عاملا“( ،)14وااع نـان السياسـيان املتعلقـان
أف ـ و نقــص املناعــة البنــرية/مت زمة نقــص املناعــة املقتســا (اايــدز) اللــذان اعتمــدهتما
اجلمعية العامة يف اجتماعي ـا الرفيعـا املسـتوى املعقـودين يف عـاما  )15(2006و ،)16(2011
وإذ تركــد دــدداً أن تنفيــذها القامــل والفعــال أمـرٌ أساســا لتحقيــق األهــداف اامنائيــة املتفــق
علي ا دولياً ،مبا في ا أهداف التنمية املستدامة،
_______________

( )6القرار .1/70
( )7القرار  ،313/69املرفق.
( )8القرار دإ  ،2/27 -املرفق.
( )9تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة ،بيجني 15-4 ،أيلول/سيتمم ( 1995مننـورا األمـم املتحـدة،
رقم املبي  ،)A.96.IV.13الفصل األول ،القرار  ،1املرفق األول.
( )10املرج نفسه ،املرفق اللاين.
( )11القرار دإ  ،2/23 -املرفق والقرار دإ  ،3/23 -املرفق.
( )12تقرير املؤمتر الدويل للسكان والمنمية ،القاهرة 13-5 ،أيلول/ستمم ( 1994مننورا األمم املتحـدة،
رقم املبي  ،)A.95.XIII.18الفصل األول ،القرار  ،1املرفق.
( )13تقرير مؤمتر القمة العاملي للمنمية االجمماعية ،كوبنهاغن 12-6 ،آذار/ميار ( 1995مننـورا األمـم
املتحدة ،رقم املبي  ،)A.96.IV.8الفصل األول ،القرار  ،1املرفق اللاين.
( )14القرار دإ  ،2/26 -املرفق.
( )15القرار  ،262/60املرفق.
( )16القرار  ،277/65املرفق.
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وإذ تقر ألن الفقر املزمن ال يزال ينـقل إاـدى أكـرب العقبـا الـ حتـول دون تلبيـة
ااتياجا األطفـال ،ومـن أينـ م الطفـ  ،وتعزيـز اقـوق م وتايتـ ا ،وأـلن الفقـر ال يـزال
يعيــق إمقانيــة اصــول األطفــال علــ امليــاي النخيفــة و ــدما الصــرف الصــحا والنخافــة
الصحية ،من أن غ ها من ايدما االجتماعية األساسية،
وإذ تقر أيضا ألنه يتعن اختاذ إجراءا وطنية ودوليـة عاجلـة مـن أجـل القضـاء علـ
الفقر ،وخباكة الفقر املدق  ،وإذ ت اظ أن اآلقـار املسـتمرة لألزمـة املاليـة واالقتصـادية العامليـة
وتقلــا أســعار الطاقــة واألغذيــة واســتمرار انعــدام األمــن الاــذائا نتيجــة لعــدة عوامــل تطــال
مباارة األسر املعينية ،وال سيما األسر ال تعيل ا فتيا ،
وإذ تقر كذلك ألن احلمايـة االجتماعيـة والتعلـيم والرعايـة الصـحية القافيـة والتاذيـة
وفرص احلصول أصورة كاملـة علـ امليـاي النخيفـة ،مبـا يف ذلـا ميـاي النـر امللمونـة ،وعلـ
دما الصرف الصحا والنخافة الصحية ،وتنميـة امل ـارا ومقافحـة التمييـز والعنـ ضـد
الفتيا مجيع ا من األمور الضرورية لتمقن الطفلة ،وإذ تن إىل أمهية تعميم مراعاة املنخـور
اجلنساين يف منخومة األمم املتحدة ألكمل ا يف ما يتعلق أالطفلة،
وإذ يساورها بالغ القلي مـن املنـقلة االجتماعيـة ايطـ ة الـ اللـ ا ـاهرة األسـر
املعينية ال يعيل ا أطفال ،وال سيما األسر املعينية ال تعيل ا فتيا وال قد تننـل عـن وفـاة
الوالدين واألوكياء القانونين واقائق اقتصادية واجتماعية وسياسية أ ـرى ،وألن اآلقـار الـ
خيلف ا وأاء ف و نقص املناعة البنرية واايـدز ،ومنـ ا املـرا والوفـاة ،واضـمح ل األسـرة
املوسعة وتفاقم ادة الفقر والبطالة والعمالة الناقصة واهلجـرة والتوسـ احلضـري ،أسـ م يف
ارتفاع عدد األسر املعينية ال يعيل ا أطفال،
وإذ يساورها بالغ القل أيضا من ادة ضع األطفـال الـذين يعيلـون أسـراً معينـية
أو الذين يَننرون يف كن أسر معينية يعيل ا أطفـال ،وال سـيما الفتيـا  ،الـذين يعـانون مـن
انعدام الدعم الذي يقدمه القبار ورمبـا يقونـون عرضـة أوجـه ـاص للفقـر وااج ـاد الـذه
والنفســا واالجتمــاعا والضــع البــدين ،وقــد يتــلقرون ســلباً أصــفة اســتلنائية أســبا األعبــاء
االقتصــادية وأعبــاء الرعايــة الـ تقـ علـ كاهلـ م يف ســن مبقــرة ،دــا قــد يــردي أــدوري إىل
جعل ـ م يواج ـون كــعوأا يف إاــام تعلــيم م ويزيــد مــن ااتمــال تعرض ـ م للفقــر والتمييــز
واالجتار واايذاء البدين،
وإذ يساورها بالغ القل كذلك ألن انتنـار األسـر املعينـية الـ يعيلـ ا أطفـال يزيـد
يف ااال الفقر ،والزناع املسلح ،واأل طار املرتبطة أاملنا وغ ها من األ طـار ،والقـوار
الطبيعية ،وتفنا األمـراا ،واـاال الطـوارا اانسـانية األ ـرى ،وجيعـل الطفـ عرضـة
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أوجه اص للفقر ،والعن
عل النماء التام،

واايذاء البـدنين واجلنسـين ،والتمييـز ،وحيـد أالتـا مـن قـدرهتن

وإذ يسيياورها بييالغ القلي مــن االفتقــار إىل معلومــا وإاصــاءا اديلــة عــن االــة
األسر املعينية ال يعيل ا أطفال وضرورة أن تستن الـدول األعضـاء ومنخومـة األمـم املتحـدة
أتلا املعلوما يف استجاأاهتا املناسبة عل مستوى السياسا ،
()17

وإذ تالحي ي خبيتييية أمي ي أن تقريـــر األمـــن العـــام عـــن تنفيـــذ القـــرار 146/68
ص يتضمن أي معلوما عن تنفيذ املوضوع ذي األولوية مـن ذلـا القـرار ،وهـو االـة األسـر
املعينية ال يعيل ا أطفال،

وإذ تقيير أــلن النســاء والفتيــا أكلــر عرضــة لسكــاأة أفـ و نقــص املناعــة البنــرية
وأهنن يتحملن عبئاً أكلر من غ هـن نتيجـة اقـار وأـاء فـ و نقـص املناعـة البنـرية واايـدز،
مبـــا يف ذلـــا رعايـــة ودعـــم األاـــخاص املصـــاأن أفـ ـ و نقـــص املناعـــة البنـــرية واايـــدز
واملتضررين من ما ،وأن ذلا يرقر سلباً عل الفتيا اين حيرم ن مـن طفولتـ ن ويقلـل مـن
فــرص اصــوهلن عل ـ التعلــيم ،دــا يضــطرهن يف كــل مــن األايــان إىل إعالــة األســر املعينــية
وااتمال التعرا ألسوأ أاقال عمل األطفال ول ستا ل اجلنسا،
وإذ تالح مع القل أن امل ين من الفتيا منخرطا يف عمالة األطفال ويف أسـوأ
أاقاهلا ،ومن أين ن أولئا اللوايت يقعن ضحايا ل جتـار أالبنـر ويتضـررن مـن الـزناع املسـلح
وااال الطوارا اانسانية ،وأن األطفال عـديا اجلنسـية أو مـن غـ املسـجلن أعـد الـوالدة
عرضة ل جتار أاألاـخاص وعمالـة األطفـال ،وأن القـل مـن الفتيـا يـواج ن عبئـا مزدوجـاً
إذ يتعن علي ن اجلم أن األننطة االقتصادية وامل ام املزنلية ،ما حيرم ن من طفولتـ ن ويقلـل
من فرص اصوهلن عل التعليم وعل العمل ال ئـق يف املسـتقبل ،وإذ ت اـظ يف هـذا الصـدد
ضرورة االعتراف ألعمال الرعاية والعمل املزن غ مدفوعة األجر وتقديرها،
وإذ تقر ألن الطفلة غالبـاً مـا تقـون أكلـر عرضـة للتمييـز والعنـ والسـخرة مبختلـ
أاقاهلا وملواج ت ا ،األمر الذي قد يفضـا ،مـن أـن أمـور أ ـرى ،إىل إعاقـة اجل ـود املبذولـة
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،ال سيما تلـا األهـداف ذا الصـلة أاملسـاواة أـن اجلنسـن
واقن الفتيا  ،وإذ ت ركد من جديد ضـرورة حتقيـق املسـاواة أـن اجلنسـن لقفالـة أنـاء عـاص
تـنعم فيـه الفتيـا أالعدالـة واانصـاف ،أوسـائل منـ ا التنـارق مـ الرجـال والفتيـان ،أاعتبـار
ذلا استراتيجية م مة للن وا وقون الطفلة،
_______________

(.A/70/267 )17
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وإذ تقر أيضا ألن اقـن الفتيـا واالسـتلمار فـي ن ،ومهـا أمـران أالاـا األمهيـة للنمـو
االقتصادي ،وحتقيـق أهـداف التنميـة املسـتدام ة كافـة ،مبـا يف ذلـا القضـاء علـ الفقـر والفقـر
املدق  ،ومناركة الفتيا عل حنو دد يف اختـاذ القـرارا الـ اسـ ن ،أمـور أساسـية لقسـر
القة التمييز والعن ولتعزيز اتع ن وقون اانسان عل حنو كامل وفعـال وتايتـه ،وإذ تقـر
كذلا ألن اقن الفتيا يسـتدعا منـاركت ن أننـا يف عمليـا اختـاذ القـرار ،وأوكـف ن
عناكر تاي يف اياهتن ودتمعاهتن احمللية ،مبا يف ذلـا مـن ـ ل منخمـا الفتيـا مـ دعـم
اأــائ ن وأوكــيائ ن القــانونين وأســرهن ومقــدما الرعايــة ،الفتيــان من ـ م والرجــال ،واجملتم ـ
احمللا عموماً ،ومناركت م عل حنو فعال،
وإذ يساورها بالغ القلي مـن مجيـ أاـقال العنـ ضـد األطفـال ،وخباكـة الخـواهر
ال ا الفتيا أكلر من الفتيان ،ملـل االسـتا ل اجلنسـا يف األغـراا التجاريـة واسـتا ل
األطفــال يف املــواد ااأاايــة واالغتصــا واايــذاء اجلنســا والعن ـ العــائلا واالجتــار أالبن ـر
واستا ل تقنولوجيا املعلوما واالتصاال ووسـائل التواكـل االجتمـاعا الرتقـا أعمـال
عن ضد النساء والفتيا  ،وكذلا من إف املسرولن عن ا من العقا وعـدم ااسـبت م،
وأن العن ضد املرأة والفتاة اهرة يقل ااقرار أوجودها ويقل ااأ غ عن ا ،صوكـاً علـ
مستوى اجملتمعا احمللية ،دا يعق وجود أمنا اييز تعزز تدين وض الفتيا يف اجملتم ،
وإذ يساورها بيالغ القلي أيضيا مـن التمييـز ضـد الطفـ وانتـ اق اقـوق ن ،ومـن
أين ـ ن الفتي ـا ذوا ااعاقــة ،األمــر الــذي غالب ـاً مــا يــردي إىل احلــد مــن إمقانيــة اصــول
الفتيــا علــ التلقيــ وعلــ التعلــيم اجليــد وعلــ التاذيــة ،مبــا يف ذلــا توزيــ األغذيــة،
و دما الرعايـة الصـحية البدنيـة والعقليـة ،وإىل اـتع ن أقـدر أقـل دـا يتمتـ أـه الفتيـان مـن
احلقون والفرص واملزايا يف مرال الطفولة واملراهقة وتلقرهن أكلر من الفتيان مبـا يترتـا مـن
عواقا عل الع قا اجلنسية دون وقاية والساأقة ألواهنا وتعرض ن يف أايان كل ة ملختلـ
أاقال االسـتا ل والعنـ اللقـافين واالجتمـاعين واجلنسـين واالقتصـادين وإسـاءة املعاملـة
واالغتصا وسفاح احملارم واجلرائم املتصـلة أالنـرف واملمارسـا الضـارة ،ملـل وأد اانـا
وزواج األطفال والزواج املبقر والزواج أااكراي وا تيـار جـن اجلـنن قبـل الـوالدة وتنـويه
األعضاء التناسلية لسنا ،
وإذ يسييياورها بيييالغ القلي ي كيييذلك ألن زواج األطفـــال والـــزواج املبقـــر والـــزواج
أااكراي أالرغم من أنـه دارسـة واسـعة االنتنـار ،يقـل ااأـ غ عنـه ،وإذ تقـر أـلن هـذا األمـر
يتطلا مزيداً من االهتمام وألن الـزواج املبقـر والـزواج أـااكراي يزيـد طـر تعـرا الفتيـا
لسكــاأة أف ـ و نقــص املناعــة البنــرية واألمــراا ال ـ تنتقــل عــن طريــق االتصــال اجلنســا
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ويردي يف الاالا إىل ع قا جنسية قبل أواهنا وإىل احلمـل واااـا يف سـن مبقـرة ويزيـد
طر ااكاأة أناسور الوالدة وارتفاع معـدال وفيـا واعـت ل النـواف  ،كمـا تترتـا عليـه
مضــاعفا أقنــاء احلمــل والــوالدة كــل اً مــا تــردي إىل ااك ـاأة أإعاقــة ومــو األجنــة ووفــاة
األم ا أقنـاء النفـا  ،اكـة يف االـة النـاأا والفتيـا  ،وهـو مـا يتطلـا تـوف ـدما
الرعايــة الصــحية لألم ــا قبــل الــوالدة وأعــدها ،مبــا يف ذلــا ــدما القــاأ املــاهرا
ورعايــة التوليــد يف احلــاال الطارئــة ،وإذ ت اــظ م ـ القلــق أن هــذا حيــد مــن فــرص إكمــال
الفتيـــا لتعلـــيم ن أو توســـي مـــدارك ن أو املنـــاركة يف دتمعـــاهتن أو اكتســـا م ـــارا
ترهل ن للعمل ،ويرجح أن يقون له تلق سليب طويل األمد عل فـرص اصـوهلن علـ عمـل
وعلـ نوعيـة ايــاهتن ونوعيـة ايـاة أطفــاهلن ،وينـقل انتـ اكاً حلقــون اانسـان املقفولـة هلــن
وخيل أالتمت هبذي احلقون أالقامل،
وإذ تؤكييد ضــرورة أن يواكــل اجملتم ـ الــدو وهيئــا األمــم املتحــدة ذا الصــلة
والوكــاال املتخصصــة واجملتم ـ املــدين واملرسســا املاليــة الدوليــة تقــدم الــدعم الفعلــا مــن
ل ختصيص مزيد من املوارد املالية واملساعدة التقنية ،ووض أرامج اـاملة واـددة اهلـدف
تلـيب ااتياجـا وأولويـا األسـر املعينـية الـ يعيلـ ا أطفـال ،وااتياجـا الطفلـة مـن امليــاي
و دما الصرف الصحا والنخافة الصحية،
وإذ تشييد علــ أن زيــادة الفــرص املتااــة علــ قــدم املســاواة للنــبا  ،وخباكــة
املراهقــا  ،للحصــول عل ـ التعلــيم اجليــد ،مبــا يف ذلــا يف دــا الصــحة اجلنســية وااااأيــة،
وإمقانية االستفادة مـن الرعايـة الصـحية ووسـائل النخافـة النخصـية والصـرف الصـحا أمـو ٌر
تقلل إىل اد كب من قاألية تعرض م لألمراا وااكاأا ال يقن الوقايـة منـ ا ،وال سـيما
ااكــاأة أف ـ و نقــص املناعــة البنــرية واألمــراا األ ــرى ال ـ تنتقــل عــن طريــق االتصــال
اجلنسا،
 - 1تؤكد ضرورة ااعمال القامل والعاجل حلقون الطفلة عل النحو املنصـوص
عليه يف الصقوق املتعلقة وقون اانسان ،وحتن الـدول علـ أن تنخـر ،علـ سـبيل األولويـة،
( )2
يف توقي ـ اتفاقيــة اقــون الطفــل( )1واتفاقيــة القضــاء علـ مجي ـ أاــقال التمييــز ضــد املــرأة
واتفاقيــة اقـــون األاـــخاص ذوي ااعاقـــة( )3وأرتوكوالهتــا اال تياريـــة( )4والتصـــديق علي ـــا
أو االنضمام إلي ا
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 - 2حتث مجي الدول الـ ص تصـدن علـ اتفاقيـة منخمـة العمـل الدوليـة املتعلقـة
أاحلـد األدىن لســن االســتخدام لعـام ( 1973االتفاقيــة رقــم  )18()138واتفاقيـة منخمــة العمــل
الدوليــة املتعلقــة ألســوأ أاــقال عمــل األطفــال لعــام ( 1999االتفاقيــة رقــم  )19()182أو ص
تنضم إلي ما أعد عل النخر يف القيام أذلا
 - 3حتث الدول عل حتسن االة كاار الفتيا اللـوايت يعنـن يف فقـر ،و اكـة
يف فقر مـدق  ،ارومـا مـن القـدر القـايف مـن الاـذاء والتاذيـة ،ومـن امليـاي ومرافـق الصـرف
الصحا ،وال تتوفر هلن دما الرعايـة الصـحية البدنيـة والعقليـة األساسـية واملـلوى والتعلـيم
واملناركة واحلماية ،إال ما ندر ،أو ال تتوفر هلن إط قا ،ا ذة يف االعتبار أن الـنقص النـديد
يف السل وايدما  ،وإن كان يضر جبمي البنر ،هو أاد طـراً علـ الطفلـة وأاـد إضـراراً
هبا ويزداد تفاقماً أسبا العيش يف كنـ أسـر معينـية يعيلـ ا أطفـال ،دـا حيرم ـا مـن القـدرة
عل ـ التمت ـ وقوق ــا وحتقيــق كــل مــا يقــن أن حتققــه واملنــاركة يف اجملتم ـ أوكــف ا عضــواً
ينارق فيه مناركة كاملة
 - 4هتي أالـدول االعتـراف أـاحلق يف التعلـيم علـ أسـا تقـافر الفـرص وعـدم
التمييز ،جبعل التعليم االأتـدائا إلزاميـاً ومتااـاً أاجملـان جلميـ األطفـال ،مبـن فـي م املقيمـون يف
املناطق الريفية ،وكفالة أن تتاح جلمي األطفال إمقانية متسـاوية للحصـول علـ تعلـيم جيـد،
وجعل التعليم اللانوي والعـا متااـاً ويف م تنـاول اجلميـ  ،وخباكـة عـن طريـق إد ـال التعلـيم
اللــانوي اجملــاين تــدرجيياً ،م ـ مراعــاة أن التــداأ اياكــة لقفالــة تقــافر فــرص احلصــول عل ـ
التعليم ،مبا في ا العمل ااجيايب ،وضمان سبل الوكول إىل املدار  ،أطرن منـ ا زيـادة احلـوافز
املالية لألسـر ،وحتسـن سـ مة الفتيـا وهـن يف الطريـق إىل املـدار ومنـ ا ،وضـمان سـ ولة
الوكول إىل مجي املدار وتوفر الس مة واألمن دا لـ ا و لوهـا مـن العنـ  ،وتـوف مرافـق
كحية كافية ومنفصلة للنخافـة الصـحية للفتيـا  ،هـا تـداأ تسـ م يف حتقيـق تقـافر الفـرص
ومقافحة االستبعاد وضمان املوا بة عل الدراسة ،وال سـيما أالنسـبة للفتيـا واألطفـال مـن
األسر املنخفضة الد ل واألطفال الذي يصبحون أرأا أسر معينية
 - 5هتي جبمي الدول أن تو اهتماماً أكرب لتمقن الطفلة من التعلـيم اجليـد ،وال
سيما يف دال االتصاال والتقنولوجيا ،ايلما وجد ،مبا يف ذلا تـوف التعلـيم للفتيـا اللـوايت
ص حيصــلن عل ـ تعلــيم نخــاما لتمقين ـ ن مــن تــدارق مــا فــاهتن وتعلــيم ن القــراءة والقتاأــة،
_______________

(.United Nations, Treaty Series, vol. 1015, No. 14862 )18
( )19املرج نفسه ،اجمللد  ،2133الرقم .37245
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واملبادرا اياكة اأقاء الفتيا يف املدار اـم مرالـة التعلـيم مـا أعـد االأتـدائا ،مبـن فـي ن
الفتيا اللوايت تزوجن أو تلن أالفعل ،وتعزيز فـرص اكتسـا النـاأا للم ـارا وتدريبـ ن
عل مباارة األعمـال احلـرة والتصـدي للقوالـا النمطيـة للـذكور واانـا لقفالـة تـوفر عمالـة
كاملة ومنتجة وتعويض منص وعمل الئق للناأا اللوايت يد لن سون العمل
 - 6هتي أالدول أن تقوم ،أدعم من املنخما الدولية واجملتمـ املـدين واملنخمـا
غ ـ احلقوميــة ،عنــد االقتضــاء ،أوض ـ سياســا وأــرامج تعط ـ في ــا األولويــة لــربامج التعلــيم
النخاما وغ النخاما وغـ الريـا ،مبـا في ـا الترأيـة اجلنسـية مبـا ي ئـم كـل فئـة عمريـة ،حتـ
إاـراف اآلأـاء واألوكـياء القـانونين وتـوجي م علـ حنـو م ئـم ،وتـدعم الفتيـا واملراهقــا
واقن ن من اكتسا املعارف واملعلوما املناسبة والقافية أنـقل يتوافـق مـ تطـور قـدراهتن،
وااتــرام الــذا وتــو املســرولية عــن ايــاهتن النخصــية ،والتركيــز أوجــه ــاص عل ـ أــرامج
تلقي النساء والرجال ،وخباكة الوالدان ،أنلن أمهية الصـحة البدنيـة والعقليـة للفتـاة ورفاه ـا،
وضرورة إقامة ع قا قائمة عل االاترام أن الفتيا والفتيان واحملافخة علي ا
 - 7حتث الدول عل أن تقر أاالاتياجا املختلفـة للفتيـا والفتيـان يف مـرال
الطفولة واملراهقة وأن تقوم ،عند االقتضاء ،أاستلمارا مقيَّفة تنسجم م ااتياجاهتم املـتا ة
وتستجيا هلا ،وعل وجه ايصوص ضمان اصول الفتيا عل امليـاي النخيفـة ،مبـا يف ذلـا
مياي النر امللمونة وعل دما الصرف الصحا والنخافة الصحية ومـواد النخافـة الصـحية
النسائية وكذلا املراايض اياكة ،مبا في ا املرافق املزودة ألج زة الـتخلص مـن مـواد النخافـة
الصحية النسائية ،يف املرسسا التعليمية وغ ها من األماكن العامة ،األمـر الـذي سـيردي إىل
حتسن أاواهلن الصحية وإمقانية اصوهلن عل التعليم ويعزز س مت ن
 - 8حتث أيضا الدول عل تعزيز اجل ـود مـن أجـل التعجيـل أالقضـاء علـ مجيـ
أاقال التمييز ضد املرأة والفتاة ،وهتيا جبمي الدول ومنخومة األمـم املتحـدة واجملتمـ املـدين
اختاذ تداأ ملواج ة العقبـا الـ مـا زالـ تـرقر يف حتقيـق األهـداف احملـددة يف منـ اج عمـل
أــيجن( ،)10أصــيات ا الــواردة يف الفقــرة  33مــن ااجــراءا واملبــادرا األ ــرى( ،)20مبــا يف
ذلا مراجعة القوانن املتبقية ال ايز ضد النساء والفتيا هبـدف تعديلـ ا أو إلاائ ـا والقيـام،
ايلما يقون ذلا مناسباً ،أتعزيز اآلليا الوطنية لتنفيذ السياسا والربامج اياكـة أالطفلـة،
والقيام ،يف أعض احلاال  ،أتعزيز التنسيق أـن املرسسـا املسـرولة مـن أجـل إعمـال اقـون
اانســان للفتيــا  ،مبــا يف ذلــا مقافحــة إفـ مــرتقيب جــرائم العنـ اجلنســا الواقعــة علـ
_______________

( )20القرار دإ –  ،3/23املرفق.
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الطفـ مـن العقـا وضـمان تـوافر العقوأـا املناسـبة هلـا ،وتعبئـة كـل مـا يلـزم مـن مـوارد
ودعم من أجل حتقيق تلا األهداف
 - 9حتث كذلك الدول عل كفالة ااترام ارو منخمة العمل الدوليـة املعمـول
هبا يف ما يتعلق أعمل الفتيا والفتيان وتنفيذها أفعاليـة ،وعلـ اقـن الفتيـا اللـوايت يعملـن
مــن فــرص متقافئــة للحصــول علـ عمــل كــرم وعلـ أجــور ومرتبــا متســاوية لقــاء العمــل
املتساوي أو العمل املتساوي القيمة ،وتايتـ ن مـن االسـتا ل االقتصـادي واجلنسـا والتمييـز
والتحـــرجل اجلنســـا والعنـ ـ واالنتـ ـ اق اجلنســـين يف مقـــان العمـــل ،وتوعيتـ ـ ن وقـــوق ن
واصوهلن عل التعليم النخاما وغ النخاما وتنمية امل ارا وتوف التـدريا امل ـ  ،وحتـن
الــدول عل ـ اختــاذ تــداأ تراعــا ن ـوع اجلــن وتنــمل وض ـ طــن عمــل وطنيــة ،اســا
االقتضاء ،للقضاء عل عمالة األطفال وأسوأ أاقاهلا ،وعل االسـتا ل اجلنسـا يف األغـراا
التجاريــة وأاــقال عمــل األطفــال احملفوفــة أاملخــاطر ،واالجتــار واملمارســا النــبي ة أــالرن،
مبــا يف ذلــا الســخرة والعمــل القســري ،وجتنيــد األطفــال أو اس ـتا هلم يف الــزناع املســلح يف
انت اق للقانون الدو املنطبق ،وعل ااقرار ألن الفتيا  ،مبن فـي ن فتيـا األسـر الـ يعيلـ ا
أطفال ،يواج ن خماطر أكرب يف هذا الصدد
 - 10هتي أالدول أن تقوم ،أدعم مـن اجل ـا كـاابة املصـلحة ذا الصـلة ،مبـا
يف ذلا القطاع اياص واجملتم املدين واملنخما غـ احلقوميـة واملنخمـا األهليـة ،اسـا
االقتضــاء ،أاختــاذ مجيـ التــداأ ال زمــة لقفالــة اــق الفتيــا يف التمتـ أــلعل مســتوى يقــن
ألوغــه مــن الصــحة ،مبــا يف ذلــا الصــحة اجلنســية وااااأيــة ،ووض ـ نخــم كــحية مســتدامة،
وتعزيز النخم القائمة لقفالة تقدم دما الرعاية الصحية األوليـة مـن ـ ل تـداأ متقاملـة
للتصدي لف و نقص املناعة البنرية وجعل إمقانية استفادة املراهقا من ا أكرب
 - 11حتث مجي الدول عل وض أرامج تنج املساواة أن اجلنسـن والتقـافر يف
احلصــول عل ـ ايــدما االجتماعيــة األساســية ،مــن قبيــل التعلــيم والتاذيــة وامليــاي والصــرف
الصـحا وتسـجيل املواليـد والرعايـة الصـحية ،واللقااـا والوقايـة مـن األمـراا الـ تنــقل
األســبا الرئيســية للوفــاة ،مبــا في ــا األمــراا غ ـ املعديــة ،أو اســتعراا الــربامج املوجــودة
ذا الصـلة أــذلا ،وتعمــيم مراعــاة املنخــور اجلنســاين يف مجيـ السياســا والــربامج اامنائيــة،
مبا في ا السياسا والربامج املتعلقة عل وجه التحديد أالطفلة
 - 12هتي أالـدول أن تعـزز قـدرة نخـم الرعايـة الصـحية الوطنيـة ،وتـدعو يف هـذا
الصــدد اجملتم ـ الــدو إىل دعــم اجل ــود الوطنيــة ،أنــاء عل ـ الطلــا ،أوســائل من ـ ا ختصــيص
موارد كافية لتقدم ايدما األساس ية ال زمة للوقايـة مـن ناسـور الـوالدة وعـ ج مـن يصـ
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أه ،عن طريـق تقـدم سلسـلة متصـلة مـن ايـدما تنـمل تنخـيم األسـرة وتقـدم الرعايـة قبـل
الوالدة وأعدها وتوف دما قـاأ التوليـد املـاهرا ورعايـة التوليـد يف احلـاال الطارئـة
وتوف الرعاية ال اقة للوالدة للمراهقـا  ،مبـن فـي ن املراهقـا اللـوايت يعنـن يف االـة فقـر
واللوايت يعنن يف مناطق ريفية تنقص ا ايدما وتني في ا ااكاأة أناسور الوالدة
 - 13حتيث مجيـ الـدول علـ أن تسـن وتـدعم وتطبـق أصـرامة قـوانن وسياســا
تســـت دف منـ ـ وإهنـــاء زواج األطفـــال والـــزواج املبقـــر والـــزواج أـــااكراي وتـــوفر احلمايـــة
ملـن تتعرضـن لتلــا املمارسـا  ،وتقفـل أال يــتم الـزواج إال أاملوافقـة التامــة واحلـرة واملســتن ة
للطرفن العازمن عل الزواج ،وعل أن تسـن وتطبـق أصـرامة قـوانن تتعلـق أالسـن القانونيـة
الــدنيا للرضــا أــالزواج والســن الــدنيا للــزواج ،وترف ـ الســن الــدنيا للــزواج وتســتعن جبمي ـ
أكحا املصلحة ذوي الصلة ،مبن في م الفتيا  ،عند الضـرورة ،وتقفـل املعرفـة اجليـدة هبـذي
القـوانن ،وأن تواكــل وضـ وتنفيــذ سياســا و طــن عمــل وأــرامج كليــة واــاملة ومنســقة
وأن تــوفر الــدعم للفتيــا واملراهقــا املتزوجــا أالفعــل وتقفــل تــوافر أــدائل قاألــة للتطبيــق
ودعم مرسسا ،وال سيما فرص التعليم للفتيا  ،وذلا ضمانًا لبقـاء الطفلـة وتايتـ ا ومنائ ـا
والن ـ وا هبــا أايــة تعزيــز اتع ــا القامــل وقــون اانســان وتايتــه وكفالــة تقــافر الفــرص
للفتيا  ،أطرن من ا جعل هذي ايطن جزءاً ال يتجزأ من عملية التنمية القاملة هلا
 - 14حتيث الـدول علـ أن تقفـل ااتـرام اقـون األطفـال يف األسـر املعينـية الـ
يعيلـ ا أطفــال واتـ أرأــا هـذي األســر جبميـ اقــون الطفـل وعلـ أن تقفـل كــذلا تلقــا
األطفال يف األسر املعينية ال يعيل ا أطفـال ،وال سـيما الفتيـا  ،الـدعم الـذي حيتـاجون إليـه
لقفالة استمرارهم يف املوا بة عل الدراسة مبا يتواءم م أعمارهم
 - 15حتييث أيضييا الــدول عل ـ كفالــة أن تتضــمن اجل ــود الراميــة إىل ســن وتنفيــذ
التنـريعا حلمايـة األســر املعينـية الـ يعيلـ ا أطفـال ،و اكـة الفتيــا  ،ودعم ـا واقينـ ا،
أاقاماً تضمن رفاه م االقتصادي ،مبا ينمل تايـة أمـواهلم واقـوق م يف املـ ا واصـوهلم
عل دما الرعاية الصحية والتاذية واملياي النخيفة ،مبا يف ذلا مياي النر امللمونة ،وعلـ
دما الصرف الصحا والنخافة الصحية وامللوى والتعليم واملـ ا  ،وتضـمن تايـة األسـرة
ومساعدهتا عل أن تبق ملتئمة النمل
 - 16حتث كذلك الدول عل إقامة اـراكا مـ اجل ـا كـاابة املصـلحة ذا
الصلة ،وال سيما أالعمل م اجملتمعا احمللية وإاراك ا يف وض الـربامج واآلليـا اهلادفـة إىل
ضمان س مة األطفـال ،وال سـيما الفتيـا  ،يف األسـر املعينـية الـ يعيلـ ا أطفـال ،وتايتـ م
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واقين ـ م ،وضــمان تلقــي م للــدعم الــذي حيتــاجون إليــه مــن دتمعــاهتم ،مبــا يف ذلــا الــدعم
النفسا واالجتماعا
 - 17هتي أالدول تعزيز البحو أنلن األسر وتقوين وأنيـة األسـر املعينـية ،مـ
التركيــز أوجــه ــاص عل ـ وجــود أســر معينــية يعيل ـ ا أطفــال وقــم الواق ـ وعل ـ التــلق
االقتصادي والنفسا الطويل األمد اعالة أطفال ألسر معينية أو للعـيش يف كنـ طفـل ا ـر
عل األطفال وعل االستدامة االجتماعية
 - 18هتي أيضا أالـدول تعزيـز البحـو ومجـ البيانـا املتعلقـة أالطفلـة وحتليلـ ا
وتصنيف ا اسا أنية األسرة املعينية ونوع اجلن والسـن واالـة ااعاقـة واحلالـة االقتصـادية
واحلالــة الزوجيــة واملوقــ اجلاــرايف وحتســن اااصــاءا اجلنســانية عــن اســتخدام الوقــ ،
وأعمال الرعاية غ املدفوعة األجـر ،وامليـاي ،و ـدما الصـرف الصـحا اتااـة ف ـم أفضـل
لألوضاع ال تعين ا الفتيا  ،وال سيما خمتلـ أاـقال التمييـز الـ يواج نـ ا ،واالستراـاد
هبا يف اختاذ ما يلزم من التداأ عل كعيدي السياسا والربامج ،ال ينباا أن يتب في ـا هنـج
اامل يراعا الفئا العمرية للتصدي جلمي أاقال التمييز ال قد تواج ـا الفتيـا  ،هبـدف
تاية اقوق ن أفعالية
 - 19حتيييث الـــدول علـــ اختـــاذ مجيـــ التـــداأ ال زمـــة لقفالـــة اتـــ الفتيـــا
ذوا ااعاقة عل حنو تام وقون اانسـان واحلريـا األساسـية كافـة علـ قـدم املسـاواة مـ
غ هن من األطفال ،وعلـ اعتمـاد السياسـا والـربامج املناسـبة اهلادفـة إىل تلبيـة ااتياجـاهتن
وتنفيذ تلا السياسا والربامج وتعزيزها
 - 20حتث مجي الدول عل سن تنريعا حلماية الفتيا من مجي أاـقال العنـ
والتمييز واالستا ل واملمارسـا الضـارة يف مجيـ األوسـا  ،مبـا يف ذلـا وأد اانـا وا تيـار
جــن اجلــنن قبــل الــوالدة وتنــويه األعضــاء التناســلية لسنــا واالغتصــا والعن ـ العــائلا
وسفاح احملارم واالنتـ اق اجلنسـا واالسـتا ل اجلنسـا واسـتا ل األطفـال يف الباـاء ويف املـواد
ااأااية واالجتار أاألطفال واهلجرة القسرية والسخرة وزواج األطفـال والـزواج املبقـر والـزواج
أااكراي ،وإنفاذ تلا التنريعا  ،وعل وض أرامج ملمونة ميسـورة لألاـخاص ذوي ااعاقـة
حتــافظ عل ـ ايصوكــية وتتناســا م ـ خمتل ـ األعمــار ،وعل ـ تــوف ــدما الــدعم الطــيب
واالجتماعا والنفسا ملساعدة الفتيا اللوايت يتعرضن للعن والتمييز
 - 21هتي جبمي الدول سن التنريعا ال زمة أو غ ذلا من التـداأ وإنفاذهـا
أالتعــاون م ـ اجل ــا كــاابة املصــلحة ذا الصــلة ،مبــا يف ذلــا القطــاع ايــاص ووســائن
ااع م ،من أجل من توزي الصور ااأااية لألطفال عرب اانترن  ،مبا يف ذلا عـرا كـور
11/16

الطفلة

A/RES/70/138

االعتداء اجلنسا عل األطفال ،وكفالة وجود اآلليا املناسبة اتااة ااأ غ عـن هـذي املـواد
وإزالت ا ومقاضاة معدي ا وموزعي ا وجامعي ا ،عل النحو املناسا
 - 22حتييث الــدول عل ـ وض ـ طــن أو أــرامج أو اســتراتيجيا وطنيــة اــاملة
منسقة ومتعددة التخصصا للقضـاء علـ مجيـ أاـقال التمييـز والعنـ ضـد املـرأة والفتـاة،
أو استعراا ما هو موجود من ا اسا احلاجة ،ختصص هلا موارد وتننـر علـ نطـان واسـ
وحتدد في ا أهداف وجداول زمنية للتنفيذ ،واختاذ إجراءا فعالة انفاذها عل الصـعيد احمللـا
أوض اليا للركد والتقييم تنترق في ا مجي األطراف املعنية ،مبا يف ذلا إجـراء منـاورا
م املنخما النسائية ،وإي ء االهتمام للتوكيا املتعلقة أالطفلـة الـ قدمتـ ا املقـررة اياكـة
جملل اقون اانسان املعنية مبسللة العن ضد املرأة وأسباأه وعواقبـه واملقـررة اياكـة جمللـ
اقون اانسان املعنية أاالجتار أالبنر ،وخباكة النساء واألطفال ،واململلة اياكة لألمـن العـام
املعنية أالعن ضد األطفال
 - 23حتيث أيضييا الـدول علـ كفالـة اــق األطفـال القــادرين علـ تقــوين ارائ ــم
اياكة يف التعب عن تلا اآلراء ورّية يف مجي املسائل الـ اسـ م ،مـ إعطـاء اراء األطفـال
الوزن الذي تستحقه اسـا عمـرهم ومـدى نضـج م ،وعلـ ضـمان اتـ الطفلـة هبـذا احلـق
أنـــقل تـــام ومتقـــاف  ،وإاـــراق كـــاار الفتيـــا  ،مبـــن فـــي ن ذوا االاتياجـــا اياكـــة
وااعاقا  ،واملنخما اململلة هلن ،أصورة ددية ،يف عمليا كن القرار ،اسـا االقتضـاء،
وإاــراك ن عل ـ حنــو كامــل يف حتديــد ااتياجــاهتن ويف وض ـ سياســا وأــرامج تلــيب تلــا
االاتياجا وختطيط ا وتنفيذها وتقييم ا ،هبدف كفالة مناركت ن القاملة والفعالة
 - 24تسييل أقلــة مناعــة عــدد كــب مــن كــاار الفتيــا أوجــه ــاص ،مبــن فــي ن
اليتيما واللـوايت يعنـن يف النـوارع واملنـردا دا ليـاً وال جئـا واملتضـررا مـن جـراء
االجتار هبن واستا هلن جنسياً واقتصـادياً ،واملصـاأا أفـ و نقـص املناعـة البنـرية واايـدز
أو املتلقرا هبما والسجينا أو اللوايت يعنـن دون دعـم مـن الوالـدين ،وحتـن أالتـا الـدول
عل ـ القيــام ،أــدعم مــن اجملتم ـ الــدو  ،واســا االقتضــاء ،أاختــاذ التــداأ امل ئمــة لتلبيــة
ااتياجــا هــرالء الفتيــا عــن طريــق تنفيــذ سياســا واســتراتيجيا وطنيــة ودون إقليميــة
وإقليميــة لبنــاء قــدرا احلقومــا واجملتمعــا احملليــة واألســر علــ هتيئــة أيئــة داعمــة هلــن
وتعزيزها ،أطرن منـ ا تـوف املنـورة والـدعم النفسـا واالجتمـاعا أالنـقل امل ئـم ،وكفالـة
سـ مت ن والتحــاق ن أاملــدار واصــوهلن علـ املــلوى والتاذيــة اجليــدة وايــدما الصــحية
واالجتماعية عل قدم املساواة م غ هن من األطفال
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 - 25حتييث مجي ـ الــدول واجملتم ـ الــدو عل ـ ااتــرام اقــون الطفلــة وتعزيزهــا
وتايت ا ،ا ذة يف االعتبـار قلـة منعـة الطفلـة اكـة يف اـاال مـا قبـل الـزناع وأقنـاء الـزناع
وأعد انت ائه ويف األ طار املرتبطة أاملنا وغ ها مـن األ طـار والقـوار الطبيعيـة واـاال
الطوارا اانسانية األ رى ،ال قد تردي كل ا إىل ننوء أسر معينية يعيلـ ا أطفـال ،وحتـن
أيضــا الــدول عل ـ اختــاذ تــداأ اكــة حلمايــة الفتيــا يف كافــة مرااــل اــاال الطــوارا
اانسانية من ااغاقة إىل االنتعاجل ،وخباكة كفالة اصول األطفـال علـ ايـدما األساسـية،
ال ـ تتضــمن امليــاي النخيفــة ،مبــا يف ذلــا ميــاي النــر امللمونــة ،و ــدما الصــرف الصــحا
والنخافة الصحية ،وتايت ن مـن ااكـاأة أـاألمراا الـ تنتقـل عـن طريـق االتصـال اجلنسـا،
مبا يف ذلا ااكاأة أف و نقص املناعة البنرية ،والعنـ اجلنسـاين ،مبـا يف ذلـا االغتصـا
واالنت اق اجلنسا واالستا ل اجلنسا والتعذيا واال تطاف واالجتار ،مبا يف ذلـا السـخرة،
م إي ء اهتمام اص للفتيا ال جئـا واملنـردا ومراعـاة ااتياجـاهتن اياكـة يف سـيان
عمليا نزع الس ح والتسريح واملساعدة عل التلهيل وإعادة اادماج
 - 26تعرب عن اسميائها من مجيـ أعمـال االسـتا ل واالنتـ اق اجلنسـين للنسـاء
واألطفــال واالجتــار هبــم ،مبــا في ــا تلــا الـ ترتقــا أقنــاء األزمــا اانســانية والـ يرتقب ـ ا
عاملون يف دـال املسـاعدة اانسـانية وأفـراد افـظ سـ م ،مبـن فـي م أفـراد عسـقريون وأفـراد
اــرطة وأفــراد مــدنيون منــاركون يف عمليــا األمــم املتحــدة ،وتراــا أــاجل ود ال ـ تبــذهلا
وكاال األمم املتحدة وعمليا افظ الس م لتنفيذ سياسـة عـدم التسـامح إط قـاً إزاء تلـا
األعمــال ،وتطلــا إىل األمــن العــام أو البلــدان األعضــاء ألولئــا العــاملن يف دــال املســاعدة
اانسانية والبلـدان املسـامهة جبنـو د مواكـلة اختـاذ مجيـ ااجـراءا املناسـبة وال زمـة ملقافحـة
ارتقــا هــرالء األفــراد لتلــا االنت ـ اكا  ،أوســائل تنــمل التنفيــذ القامــل ،ودومنــا إأطــاء،
للتــداأ الـ اختــذهتا اجلمعيــة العامــة يف قراراهتــا ذا الصــلة أاملوضــوع ،اســتناداً إىل توكــيا
()21
اللجنة اياكة املعنية أعمليا افظ الس م
 - 27هتيي ي أالـــدول األعضـــاء أن تتخـــذ تـــداأ فعالـــة تراعـــا ـــروف األطفـــال
والنبا وأن تنفذها وتعززها أارا التصدي جلمي أاقال االجتار أالنساء والفتيـا  ،مبـا يف
ذلـــا االجتـــار هبـــن ألغـــراا االســـتا ل اجلنســـا واالقتصـــادي ،والقضـــاء علي ـــا ومقاضـــاة
مرتقبي ا ،كجزء من استراتيجية ااملة ملقافحة االجتار يف إطار اجل ود ال تبـذل علـ نطـان
أوس للقضاء عل مجي أاقال العن ضد النساء والفتيا  ،أوسائل منـ ا اختـاذ تـداأ فعالـة
ضد جتـرم الفتيـا مـن ضـحايا االسـتا ل وكفالـة تـوف الـدعم النفسـا واالجتمـاعا الـ زم
_______________

( )21انخر الوثائييي الرمسية للجمعية العامة ،الدورة الماسعة واخلمسون ،امللح رق .)A/59/19/Rev.1( 19
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للفتيــا اللــوايت تعرضــن ل ســتا ل ،وحتــن يف هــذا الصــدد الــدول األعضــاء واألمــم املتحــدة
واملنخما الدولية وااقليمية ودون ااقليمية األ ـرى واجملتمـ املـدين ،مبـا يف ذلـا املنخمـا
غ احلقوميـة والقطـاع ايـاص ووسـائن ااعـ م ،علـ أن تنفـذ أالقامـل وأفعاليـة األاقـام
ذا الصلة من طة عمل األمم املتحـدة العامليـة ملقافحـة االجتـار أالبنـر( )22واألننـطة املبيَّنـة
في ا ،م االاترام القامل لربوتوكول من وقم ومعاقبة االجتـار أاألاـخاص ،وخباكـة النسـاء
()23
واألطفال ،املقمل التفاقية األمم املتحدة ملقافحة اجلرية املنخمة عرب الوطنية
 - 28تؤكييد ميين جديييد أن لقــل إنســان احلــق يف اجلنســية عل ـ النحــو املقــر يف
ااع ـ ن العــاملا حلقــون اانســان( ،)24وهتيــا يف هــذا الصــدد أالــدول ال ـ ص تقــم اــم اآلن
أاعتماد وتنفيذ تنريعا للجنسية تتوافق والتزاماهتا املنطبقة مبوجـا القـانون الـدو أن تنخـر
يف القيام أذلا وأن تيسر اكتسا األطفال الذين يولدون يف أقاليم ا أو مواطني ـا املوجـودين
يف ايارج ،الذين يقن أن يصـبحوا عـديا اجلنسـية خبـ ف ذلـا ،للجنسـية وكفالـة تسـجيل
والداهتم دانا أو أرسوم منخفضة
 - 29هتيي أاحلقومـا واجملتمـ املـدين ،مبــا يف ذلـا وســائن ااعـ م واملنخمــا
غ احلقومية ،أن تعزز التلقي يف دـال اقـون اانسـان واالاتـرام القامـل حلقـون اانسـان
الواجبة للطفلة والتمت التـام هبـا ،أوسـائل عـدة منـ ا ترمجـة املـواد ااع ميـة الـ تتعلـق أتلـا
احلقون وال تتناسا م خمتل األعمار وتراعا نوع اجلـن وإنتـاج تلـا املـواد وننـرها يف
مجي قطاعا اجملتم  ،وخباكة أن األطفال
 - 30تطل إىل األمن العام ،أصـفته رئـي دلـ الرءسـاء التنفيـذين يف منخومـة
األمم املتحدة املع أالتنسيق ،أن يقفل قيام مجيـ املرسسـا واهليئـا التاأعـة ملنخومـة األمـم
املتحدة ،فرادى ودتمعة ،وخباكة منخمة األمم املتحدة للطفولة ومنخمة األمم املتحـدة للترأيـة
والعلم واللقافة وأرنامج األغذية العاملا وكندون األمم املتحدة للسقان وهيئـة األمـم املتحـدة
للمســاواة أــن اجلنســن واقــن املــرأة (هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة) ومنخمــة الصــحة العامليــة
وأرنــامج األمــم املتحــدة املنــترق املعـ أفـ و نقــص املناعــة البنــرية/اايدز وأرنــامج األمــم
املتحــدة اامنــائا ومفوضــية األمــم املتحــدة لنــرون ال جــئن ومنخمــة العمــل الدوليــة ،مبراعــاة
اقون الطفلة وااتياجاهتا اياكة يف أرامج التعاون القطرية وفقًا لألولويا الوطنية ،أوسـائل
من ا إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اامنائية
_______________

( )22القرار .293/64
(.United Nations, Treaty Series, vol. 2237, No. 39574 )23
( )24القرار  217أل (د .)3 -
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 - 31تطل ي إىل مجي ـ هيئــا اقــون اانســان املننــلة مبوجــا معاهــدا وإىل
اليا اقون اانسان التاأعة جملل اقـون اانسـان ،مبـا في ـا ااجـراءا اياكـة ،أن تعتمـد
أصورة منتخمة ومن جية منخـوراً جنسـانياً يف تنفيـذ والياهتـا ،وأن تضـمن تقاريرهـا معلومـا
عــن التحليــل النــوعا النت ـ اكا اقــون اانســان اياكــة أالنســاء والفتيــا  ،وتنــج علـ
توطيد التعاون والتنسيق يف ذلا النلن
 - 32تطل إىل الـدول أن تقفـل ،يف مجيـ السياسـا والـربامج الراميـة إىل تـوف
دما ااملة للوقاية من ف و نقص املناعـة البنـرية واايـدز وع ج مـا ورعايـة املصـاأن
هبما ودعم م ،إي ء اهتمـام ـاص لصـاار الفتيـا املعرضـا يطـر ااكـاأة أفـ و نقـص
املناعة البنرية أو املصاأا أالف و أو املتـلقرا أـه ،مبـن فـي ن الفتيـا احلوامـل واألم ـا
مـن النـاأا واملراهقـا والفتيـا ذوا ااعاقـة ،ورأـا األسـر املعينـية ودعم ـن أنــقل
اص سعيا إىل حتقيق اهلدف  3من أهداف التنمية املستدامة ،وخباكة غاية القضاء علـ وأـاء
اايدز ولول عام 2030
 - 33تدعو الـدول إىل تعزيـز املبـادرا الراميـة إىل فـض أسـعار العقـاق املضـادة
للف وسا العقوسة ،وال سيما أدوية اييار اللاين ،املتااة لصاار الفتيا  ،مبا في ـا املبـادرا
اللنائية ومبادرا القطاع اياص واملبادرا ال تضـطل هبـا دموعـة مـن الـدول علـ أسـا
طوعا ،مبا في ا املبادرا ال تستند إىل اليا اويل اأتقارية تس م يف اند املـوارد ال زمـة
لتحقيق التنمية االجتماعية ،ومن ا اآلليا ال ترما إىل زيادة إمقانية اصـول البلـدان الناميـة
عل األدوية ألسعار ميسورة التقلفة عل حنو مسـتمر ويقـن التنبـر أـه ،وحتـين علمـاً يف هـذا
الصدد أاملرفق الدو لنراء األدوية
 - 34هتي جبمي الـدول إدمـاج الـدعم الاـذائا والتاـذوي هبـدف اقـن األطفـال،
وخباكة الفتيا من م ،من احلصول يف مجي األوقا عل أغذية كافيـة وملمونـة وماذيـة لتلبيـة
ااتياجاهتم الاذائية ومتطلباهتم من األغذية من أجل التمت وياة ننيطة وكحية
 - 35هتي أالدول أن تضمن توف أرامج احلماية االجتماعية ،مبا يف ذلـا الـربامج
الـ تراعــا االعتبــارا املتصــلة أفـ و نقــص املناعــة البنــرية لأليتــام وغ هــم مــن األطفــال
املستضــعفن ،م ـ إي ـ ء اهتمــام ــاص لتلبيــة ااتياجــا الطف ـ وكفالــة موا بت ـ ن عل ـ
الدراسة وت يف أوجه الضع لدي ن وتاية اقوق ن
 - 36حتييث الــدول واجملتمــ الــدو علــ زيــادة املــوارد علــ مجيــ املســتويا ،
وال ســيما يف قطــاعا التعلــيم والصــحة ،مــن أجــل اقــن النــبا  ،وخباكــة الفتيــا  ،مــن
اكتســا املعــارف وامل ــارا احلياتيــة والتوعيــة أــاملواق ال ـ حيتاجوهنــا لتحقيــق إمقانــاهتم
االجتماعية واالقتصادية وغ ها وللتالا عل التحـديا الـ يواج وهنـا ،مبـا يف ذلـا الوقايـة
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من ااكاأة أف و نقص املناعة البنرية ومن احلمـل يف سـن مبقـرة والتمتـ أـلعل مسـتوى
يقن ألوغه من الصحة البدنية والعقلية ،مبا يف ذلا الصحة اجلنسية وااااأية
 - 37حتث الـدول واجمل تمـ الـدو وكيانـا األمـم املتحـدة املعنيـة واجملتمـ املـدين
واملرسسا املالية الدولية عل مواكلة تقـدم الـدعم هبمـة ،عـن طريـق ختصـيص املـوارد املاليـة
واملساعدة التقنية ،للج ود الرامية إىل معاجلة االة األسر املعينية ال يعيل ا أطفال
 - 38هتي بقوة أالدول واجملتم الدو هتيئة أيئة تقفل رفاي الطفلـة أوسـائل منـ ا
التعـــاون والـــدعم واملنـــاركة يف اجل ـــود العامليـــة الراميـــة إىل حتقيـــق طـــة التنميـــة املســـتدامة
( )7
لعام  )6(2030و طة عمل أدي أأاأـا الصـادرة عـن املـرار الـدو اللالـن لتمويـل التنميـة
وسائر األهداف اامنائية املتفق علي ا دولياً ذا الصلة أاملوضوع ،أنقل كامـل ويف موعـدها
احملدد ،ال سيما من أجل القضاء عل الفقر علـ الصـعد العـاملا وااقليمـا والقطـري ،إدراكـاً
من ا لضرورة زيادة توف املوارد وتوزيع ا أفعالية علـ مجيـ الصـعد يف هـذا الصـدد ،وتركـد
من جديد أن االسـتلمار يف األطفـال ،وخباكـة الفتيـا  ،وإعمـال اقـوق م مـن أاـ الوسـائل
القفيلة أالقضاء عل الفقر
 - 39تطل إىل األمن العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا اللانيـة والسـبعن
تقري ـراً عــن تنفيــذ هــذا القــرار ،يتضــمن حتلــي للحالــة املتعلقــة أالتحســينا ال ـ تطــرأ عل ـ
االستلمارا االجتماعية واالقتصادية والسياسية ال تقوم هبا الدول األعضاء من أجـل إعمـال
اــق الطفلــة يف التعلــيم ،أاالعتمــاد علـ املعلومــا املقدَّمــة مــن الــدول األعضــاء واملرسســا
واهليئا التاأعة ملنخومة األمم املتحدة واملنخمـا غـ احلقوميـة ،أايـة تقيـيم مـدى تـلق هـذا
القرار عل رفاي الطفلة
 - 40تطل أيضا إىل األمن العام أن يـدرج يف ذلـا التقريـر معلومـا عـن تنفيـذ
أاقــام القــرار  146/68املتعلــق أاملوضــوع ذي األولويــة ،وهــو األســر املعينــية ال ـ يعيل ـ ا
أطفـال ،ومعلومـا مســتقملة عـن االــة األسـر املعينـية الـ يعيلـ ا أطفــال ومـدى انتنــارها
عل الصعيد العاملا.
اجللسة العامة 80
 17كانون األول /يسم 2015
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