
 بخصوص الطفلة 25/601قرار رقم 

 

 نص القرار

 إن الجمعية العامة، 

   

كانون  45المؤرخ  502 / 05و  5990ديسمبر /كانون األول 8المؤرخ  24 / 05إذ تشير إلى قراراتها 

 54المؤرخ  67 / 05و  5990ديسمبر /كانون األول 44المؤرخ  452 / 05و  5990ديسمبر /األول

 ، 5997ديسمبر /كانون األول

   

وإذ تشير أيضا إلى إعالن بيجين ومنهاج العمل الصادرين عن المؤتمر العالمي الرابع المعني 

، وإعالن كوبنهاغن بشأن التنمية االجتماعية وبرنامج العمل الصادرين عن مؤتمر القمة (5)بالمرأة

، وإعالن (2)ان والتنمية، وبرنامج العمل الصادر عن المؤتمرالدولي للسك(4)العالمي للتنمية االجتماعية

وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان، المعقود في فيينا، في الفترة من 

، وخطة العمل لتنفيذ اإلعالن العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه (2)5992يونيه / حزيران 40إلى  52

 25و  49مي من أجل الطفل، المعقود في نيويورك، في في التسعينات التي اعتمدها مؤتمر القمة العال

، واإلعالن العالمي لتوفير التعليم للجميع وإطار العمل من أجل تلبية احتياجات (0)5995سبتمبر / أيلول

التعليم األساسية، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لتوفير التعليم للجميع، المعقود في جومتيان، تايلند، 

، وإعالن وبرنامج عمل المؤتمر العالمي لمكافحة (7)5995مارس /آذار 9إلى  0ن في الفترة م

/ آب 25إلى  46االستغالل الجنسي لألطفال ألغراض تجارية، المعقود في ستكهولم، في الفترة من 

 ، (6)5997أغسطس 

   

ال يدري أحد  وإذ يساورها بالغ القلق ألن البنات، وبخاصة البنات المراهقات، مازلن ضحايا صامتات

بهن للعنف واإليذاء واالستغالل، وأن بعض األنظمة القانونية ال يتصدى بصورة مناسبة، عند إقامة 

 العدل، لمسألة ضعف البنات، بما في ذلك ضرورة توفير حماية أفضل للضحايا والشهود من األطفال، 

   

ين إلصدار اإلعالن العالمي بالذكرى السنوية الخمس 5998وإذ تشير إلى أنه سوف يُحتفل في عام 

، كما سيتم تنفيذ استعراض منتصف المدة لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان (8)لحقوق اإلنسان

والتنمية، وستقوم لجنة مركز المرأة باستعراض تنفيذ األجزاء المتعلقة بالطفلة وحقوق اإلنسان للمرأة 

 بالمرأة في دورتها الثانية واألربعين،  في منهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني

   

’ ثانيا’وإذ ترحب بتعيين ممثل خاص لألمين العام معني بأثر النزاع المسلح على األطفال، وفقا للجزء 

 ، 5997ديسمبر /كانون األول 54المؤرخ  66 / 05من قرار الجمعية العامة 

   

يا إلى بدء سقوطها في دوامة الحرمان من وإذ تؤكد أن التمييز ضد الطفلة وإهمالها يمكن أن يؤد

 االندماج في التيار االجتماعي الرئيسي واالنعزال عنه مدى الحياة، 

   

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء التمييز ضد الطفلة وانتهاك حقوق الطفلة، اللذين يفضيان في أحيان كثيرة 

ية الصحية البدنية والعقلية وإلى تمتعهن إلى الحد من فرص حصول البنات على التعليم والتغذية والرعا

بقدر أقل مما يتمتع به الصبية من الحقوق والفرص والمزايا في مرحلتي الطفولة والمراهقة، وتعرضهن 

كثيرا ألشكال شتى من االستغالل الثقافي واالجتماعي والجنسي واالقتصادي، وللعنف والممارسات 

بكر، ووأد اإلناث، واختيار جنس المولود قبل الوالدة، الضارة، مثل غشيان المحارم، والزواج الم

 وتشويه األعضاء التناسلية لألنثى، 

   



وإذ يساورها عميق القلق أيضا ألنه في الحاالت التي يسود فيها الفقر والحرب والنزاع المسلح، تكون 

 الطفلة من بين أشد الضحايا تضررا، ومن ثم تكون إمكانية نمائها التام محدودة، 

   

متالزمة نقص المناعة / وإذ يساورها القلق ألن الطفلة أصبحت ضحية لفيروس نقص المناعة البشرية

المكتسب واألمراض المنقولة باالتصال الجنسي، مما يؤثر على نوعية حياتها ويتركها عرضة لمزيد 

 من التمييز، 

   

ص عليها في عدة وثائق، منها وإذ تؤكد من جديد المساواة في الحقوق بين النساء والرجال المنصو

واتفاقية حقوق ( 9)ديباجة ميثاق األمم المتحدة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 ، (55)الطفل

   

تؤكد ضرورة التنفيذ الكامل والعاجل لحقوق الطفلة كما تكفلها جميع صكوك حقوق اإلنسان، بما -   5

 ية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ فيها اتفاقية حقوق الطفل واتفاق

   

تحث جميع الدول على اتخاذ جميع التدابير الضرورية وإجراء اإلصالحات القانونية لضمان تمتع -   4

الطفلة بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية تمتعا كامال ومتساويا واتخاذ إجراءات فعالة ضد 

 ؛ انتهاكات هذه الحقوق والحريات

   

تحث أيضا جميع الدول على سن وتنفيذ التشريعات التي تحمي البنات من جميع أشكال العنف، بما -   2

في ذلك وأد اإلناث واختيار جنس المولود قبل الوالدة، وتشويه األعضاء التناسلية لألنثى، وغشيان 

األطفال في إنتاج  المحارم، واالعتداء الجنسي، واالستغالل الجنسي، وبغاء األطفال واستغالل

المطبوعات الخليعة، وتحثها على وضع برامج متناسبة مع األعمار ومأمونة ومكفولة السرية وتوفير 

 خدمة الدعم الطبي واالجتماعي والنفسي لمساعدة البنات الآلتي يتعرضن للعنف؛ 

   

، منفردة ومجتمعة، تطلب إلى جميع الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تقوم-   2

 : بما يلي

   

تحديد أهداف ووضع وتنفيذ استراتيجيات تراعي الفوارق بين الجنسين لمعالجة حقوق األطفال   (أ ) 

واحتياجاتهم، وفقا التفاقية حقوق الطفل، ومراعاة حقوق الطفلة واحتياجاتها الخاصة، وال سيّما في 

 ف والممارسات الثقافية السلبية ضد الطفلة؛ التعليم والصحة والتغذية، والقضاء على المواق

   

اتخاذ تدابير لضمان منع التمييز ضد الطفلة المعوقة، وتمتعها على قدم المساواة بجميع حقوق   (ب)

 اإلنسان والحريات األساسية؛ 

   

واج، وال توليد الدعم االجتماعي من أجل إنفاذ القوانين المتعلقة بالحد األدنى للسن القانونية للز  (ج)

 سيّما عن طريق توفير فرص التعليم للبنات؛ 

   

إيالء االهتمام لحقوق واحتياجات المراهقات التي تدعو إلى اتخاذ إجراءات خاصة لحمايتهن من   (د )

االستغالل واالعتداء الجنسيين واالقتصاديين، والممارسات التقليدية والثقافية الضارة، والحمل في سن 

متالزمة / ض لألمراض المنقولة باالتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشريةالمراهقة، والتعر

نقص المناعة المكتسب، ومن أجل تطوير المهارات الحياتية واحترام الذات، وإعادة تأكيد أن النهوض 

 بالمرأة وتمكينها طول دورة حياتها يجب أن يبدأ بالطفلة من جميع األعمار؛ 

   



لزيادة الوعي بإمكانيات الطفلة وترويج االختالط بين الصبيان والبنات بشكل يراعي  اتخاذ التدابير  ( ه)

الجنس منذ الطفولة المبكرة، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية والسالم داخل األسرة 

 والمجتمع؛ 

   

بيان والفتيان في كفالة مشاركة البنات والفتيات على قدم المساواة ودون تمييز كشريكات مع الص  (و)

الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية وفي وضع االستراتيجيات وتنفيذ اإلجراءات الرامية إلى 

 تحقيق المساواة والتنمية والسالم بين الجنسين؛ 

   

تعزيز وإعادة توجيه التعليم الصحي والخدمات الصحية، وعلى وجه الخصوص برامج الرعاية   (ز)

بما في ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية، وتصميم برامج صحية تتسم بالجودة وتلبي  الصحية األولية

 االحتياجات البدنية والعقلية للبنات وتفي باحتياجات األمهات الشابات من الحوامل والمرضعات؛ 

   

الحرة والكاملة للزوجين تحث الدول على سن قوانين تكفل عدم إجراء الزواج إال بالموافقة -   0

المعنيين وإنفاذها بكل دقة، وسن قوانين تتعلق بالحد األدنى للسن القانونية للموافقة والحد األدنى لسن 

 الزواج ورفع الحد األدنى لسن الزواج عند اللزوم وإنفاذ هذه القوانين بكل دقة؛ 

   

كين البنات دون استثناء من التطوير تحث أيضا الدول على إزالة جميع العوائق التي تعترض تم-   7

 الكامل إلمكانياتهن ومهاراتهن من خالل المساواة في الحصول على التعليم والتدريب؛ 

   

تشجع الدول على النظر في السبل والوسائل التي تكفل مواصلة التعليم للنساء المتزوجات -   6

 والحوامل واألمهات الشابات؛ 

   

ذ تدابير خاصة من أجل حماية األطفال، وال سيّما لحماية البنات من تحث الدول على اتخا-   8

االغتصاب وغير ذلك من أشكال االعتداء الجنسي والعنف القائم على أساس الجنس في حاالت النزاع 

المسلح، مع إيالء اهتمام خاص لالجئات والمشردات، بما يتفق مع توصيات الخبيرة التي عينها األمين 

، وأن تؤخذ في االعتبار االحتياجات الخاصة للطفلة (55)تأثير النزاع المسلح على األطفالالعام لدراسة 

 عند تقديم المساعدة اإلنسانية؛ 

   

تحث الدول األطراف على الوفاء بااللتزامات التي تعهدت بها بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية -   9

حماية النساء والبنات من جميع أشكال العنف، بما في  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بغية

 ذلك العنف المنزلي وتجارة الجنس وبغاء األطفال؛ 

   

تحث الدول على تنفيذ تدابير تهدف إلى حماية النساء والبنات من جميع أشكال العنف وتتفق مع -   55

 ؛ (54)ة وأسبابه ونتائجهتوصيات المقررة الخاصة للجنة حقوق اإلنسان المعنية بالعنف ضد المرأ

   

تطلب إلى جميع الدول أن تقوم، على نحو عاجل، بتنفيذ التدابير الالزمة لحماية األطفال من -   55

جميع أشكال االستغالل الجنسي، بما في ذلك التدابير التي تتفق مع تلك التي وردت في إعالن وبرنامج 

 ؛ (6)لألطفال ألغراض تجاريةعمل المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي 

   

تطلب إلى الحكومات والمجتمع المدني، بما في ذلك وسائط اإلعالم والمنظمات غير الحكومية، -   54

تعزيز تدريس حقوق اإلنسان واالحترام الكامل لحقوق اإلنسان للطفلة والتمتع بها، وذلك، في جملة 

مع األعمار بشأن هذه الحقوق وإنتاج هذه المواد  أمور، من خالل ترجمة المواد اإلعالمية المتناسبة

 ونشرها بين جميع قطاعات المجتمع، وبخاصة بين األطفال؛ 



   

تطلب إلى الحكومات تشجيع الجهود التي يبذلها المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، بما -   52

لية يمكنها تقديم المساعدة فيما في ذلك المنظمات النسائية، من أجل إنشاء فئات مجتمعية أو لجان مح

 يتعلق بسالمة األطفال ورفاههم؛ 

   

تطلب إلى األمين العام، بصفته رئيسا للجنة التنسيق اإلدارية، أن يكفل قيام جميع المؤسسات -   52

والهيئات التابعة لمنظومة األمم المتحدة، منفردة ومجتمعة، وبخاصة منظمة األمم المتحدة للطفولة، 

األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرنامج األغذية العالمي، وصندوق األمم المتحدة ومنظمة 

للسكان، وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضة األمم المتحدة 

ية لشؤون السامية لحقوق اإلنسان، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومفوضة األمم المتحدة السام

الالجئين، بمراعاة حقوق الطفلة واحتياجاتها الخاصة، وال سيّما في التعليم والصحة والتغذية، والقضاء 

على المواقف والممارسات الثقافية السلبية ضد الطفلة لدى تنفيذ نتائج جميع المؤتمرات العالمية 

أة، والخطة المتوسطة األجل على األخيرة، وخصوصا منهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمر

 ؛ (52)4555-5997نطاق المنظومة للنهوض بالمرأة للفترة 

   

تطلب إلى لجنة حقوق اإلنسان، لدى قيامها، وفقا لالستنتاجات المتفق عليها للمجلس االقتصادي -   50

إلى لجنة  ، بالنظر في مساهمتها المقدمة(52)5997يوليه /تموز 47المؤرخة  5 / 5997واالجتماعي 

مركز المرأة بشأن كفالة تمتع المرأة على قدم المساواة بحقوق اإلنسان، وال سيّما تلك المتصلة بالموارد 

 االقتصادية، أن تولي اهتماما خاصا لجميع حقوق اإلنسان للطفلة؛ 

   

األخرى  تطلب إلى جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق اإلنسان واإلجراءات الخاصة واآلليات-   57

لحقوق اإلنسان التابعة للجنة حقوق اإلنسان واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات أن تراعي، 

بصورة اعتيادية ومنتظمة، منظور الجنس لدى تنفيذها لوالياتها وأن تُضّمن تقاريرها معلومات عن 

كات، وتشجع على توطيد التعاون انتهاكات حقوق اإلنسان للنساء والبنات وتحليال نوعيا لهذه االنتها

 والتنسيق في هذا الشأن؛ 

   

تطلب إلى الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تقوم بتعبئة ما يلزم من موارد -   56

ودعم وجهود لبلوغ األهداف والمقاصد االستراتيجية واإلجراءات المنصوص عليها في منهاج عمل 

 ع المعني بالمرأة؛ المؤتمر العالمي الراب

   

تطلب إلى جميع الدول ومؤسسات وهيئات منظومة األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ذات -   58

الصلة أن تقوم بتنفيذ االلتزامات باألهداف واإلجراءات المتعلقة بالطفلة وأن تقدم تقارير عن المبادرات 

لثانية واألربعين، عمال بمقرر اللجنة باستعراض والتقدم المحرز إلى لجنة مركز المرأة في دورتها ا

التقدم المحرز في تنفيذ أحكام منهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة فيما يتعلق بالطفلة في 

 . 5998عام 
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