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  .٠٥/١٠افُتتحت اجللسة الساعة   
 حقـــوق الطفـــلتعزيـــز :  مـــن جـــدول األعمـــال٦٠البنـــد 
 (A/63/41)) تابع (ومحايتها

 (A/63/160 )تــابع  ( ومحايتــهاحقــوق الطفــل تعزيــز   )أ(
  227) و 203 و

) تابع (لطفلاباملعنية متابعة نتائج الدورة االستثنائية   )ب(
(A/63/308)  

قـــال إن العنـــف احلـــايل   ): العـــراق (الـــسيد إليـــاس   - ١
ــأثرياً عميقــاً علــى     وسياســات النظــام الــسابق يف بلــده أثــرت ت

 األمـم املتحـدة     نظمـة وتعمل احلكومة مـع م    . األطفال العراقيني 
ــة  ــسيف(للطفولـ ــصني ) اليونيـ ــدمي التحـ ــال،  لتقـ ــاين لألطفـ  اجملـ

ومت . وفتحــت مــستوصفات ومراكــز رعايــة لألطفــال املعــاقني  
أكثـر  توسيع نطاق نظام الضمان االجتماعي لألطفـال ليـشمل    

 طفـــل ٤٠ ٠٠٠ أُســـرة إضـــافية، وأكثـــر مـــن ٩٠ ٠٠٠مـــن 
  .مشمولني هبذا النظامحالياً معاق 

ــضمَّن      - ٢ ــد ت ــي اجلدي ــائالً إن الدســتور العراق وأضــاف ق
 وجتـّسد املـواد  . رمي اإلسـاءة اجلنـسية  حلماية الطفل وجتـ أحكاماً  

 املبـــادئ الـــواردة يف اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل ٣١ إىل ٢٩مـــن 
بالـضمان  الـسن   صـغار   وحيث تكفل متتُّع اُألمهات واألطفـال       

ــصادي     ــهم مــن االســتغالل االقت ــصحي ومحايت االجتمــاعي وال
عززت احلكومة حقوق الطفل، يف مجلة أمـور،          كما. والعنف

ــدعم مــن     مــ ــام األرضــية، ب ــة خبطــر األلغ ــادة التوعي ــها زي ن بين
اليونيــسيف؛ وتقــدمي الــدعم املــايل لأليتــام؛ وصــياغة مــشروع   
قانون بشأن محاية الطفل؛ والتصديق علـى كـال الربوتوكـولني           
ــاض     ــوافر ري ــل؛ وضــمان ت ــة حقــوق الطف ــاريني التفاقي  االختي

ــانوي   ــدائي والثــ ــيم االبتــ ــال؛ والتعلــ ــايناألطفــ ــرمي ؛ و اجملــ جتــ
 برملــان تأســيس األطفــال؛ والعمــل مــن أجــل تــشغيلو التــسول

  .لطفل العراقيا

ــم       - ٣ ــع األمـ ــاون مـ ــزم بالتعـ ــراق ملتـ ــار إىل أن العـ وأشـ
املتحدة بشأن حقوق اإلنسان وحقوق الطفل، وسـوف يتخـذ    
إجراءات بـشأن توصـيات املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة               

أبريــل / العــراق يف نيــسانبالطفــل والــرتاع املــسلح، الــيت زارت
ــه جلميــع احلكومــات واملنظمــات   . ٢٠٠٨ وأعــرب عــن امتنان

  .غري احلكومية اليت ساعدت العراق
قالت إن الربازيـل شـاركت      ): الربازيل (ريائالسيدة ما   - ٤

يف عملية تشاورية مدهتا أربع سنوات أدت إىل إعداد مـشروع           
ستخدام املالئـم   املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة فيما يتعلق باال      

ــال وحتــسني أحــواهلم    ــة لألطف ــة البديل ــك  . للرعاي ــسهم تل وست
ــال حــول      ــني األطف ــة يف حتــسني أحــوال مالي ــادئ التوجيهي املب

وأضـافت أهنـا تتطلـع      . العامل الذين يعيشون بـدون رعايـة أبويـة        
إىل عقـد مناقـشات     يف الدورة العاشرة جمللـس حقـوق اإلنـسان          

  .مع مجيع األطراف املهتمة
وأشارت إىل أن الربازيل تشرفت بعقد املـؤمتر العـاملي            - ٥

الثالث ملكافحـة اسـتغالل األطفـال واملراهقـات، بالتعـاون مـع             
إنتـــاج اليونيـــسيف والـــشبكة الدوليـــة إلهنـــاء بغـــاء األطفـــال و

الـــصور اإلباحيـــة لألطفـــال واالجتـــار باألطفـــال يف األغـــراض  
ــسية ــة املعنيــ   ،اجلن ــة  وجمموعــة املنظمــات غــري احلكومي ة باتفاقي

وقد دعم املؤمتر العـاملي الـسابق الـشراكات يف          . حقوق الطفل 
مجيــع أحنــاء العــامل وعــزز االلتــزام العــاملي مبــشاركة كــثري مــن    

  .البلدان يف أعماله
ــة إن اهلــدف مــن املــؤمتر العــاملي الثالــث      - ٦ ومــضت قائل

تعبئــة الــدول لــضمان حقــوق الطفــل ومحايتــه مــن االســتغالل   
ل املـــؤمتر التحـــديات واألبعـــاد اجلديـــدة    وســـيتناو. اجلنـــسي

لالســـتغالل اجلنـــسي؛ وحتديـــد أوجـــه التقـــدم والفجـــوات يف  
اإلطـــار القـــانوين وآليـــات املـــساءلة؛ وتعزيـــز النـــهج الـــشاملة  
واملشتركة بني القطاعات واملشتركة بـني الوكـاالت؛ وتوسـيع          
. نطـــاق الـــشراكات؛ وحتديـــد اســـتراتيجيات التعـــاون الـــدويل
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ــد  ــادل مثمــر  ول األعــضاء إىل ودعــت مجيــع ال املــشاركة يف تب
قائمـة  وللتجارب يف املؤمتر، واستحداث اسـتراتيجيات شـاملة         

  .على احلقوق حملاربة االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقات
قالــت إن ): اململكــة املتحــدة  (الــسيدة شــاالكومب   - ٧

وفــدها يــويل أمهيــة كــبرية للوفــاء بالتزاماتــه مبوجــب اتفاقيــة        
 الـيت أبـدهتا اللجنـة عقـب         لطفل وباملالحظات اخلتامية  حقوق ا 

وأضـــافت أن . النظـــر يف التقريـــر الـــدوري للمملكـــة املتحـــدة
اململكة املتحدة ختلت عـن حتفظـني علـى االتفاقيـة فيمـا يتعلـق               

وسـوف تـصدِّق أيـضاً      . بـالغني باهلجرة وباألطفـال يف رعايـة ال      
 بـشأن    علـى الربوتوكـول االختيـاري      ٢٠٠٨حبلول هنايـة عـام      

. الـصور اإلباحيـة لألطفـال     إنتاج  بيع األطفال وبغاء األطفال و    
وأعربـــت عـــن ترحيـــب حكومتـــها مبـــشاركة املنظمـــات غـــري 
احلكومية يف احلوار التفاعلي مـع اللجنـة بـشأن حقـوق الطفـل              

أن تـــشهد اســـتمرار هـــذه   رغبتـــها يف  يف دورهتـــا األخـــرية و 
ضـافت أن   وأ. املمارسة يف اهليئات األخـرى لرصـد املعاهـدات        

اململكة املتحدة تنظـر يف املالحظـات اخلتاميـة وحتـدد اجملـاالت             
كما سيواصل بلدها العمل حمليـاً ودوليـاً مـن          . املمكنة للمتابعة 

  .حول العامل ورفاههمالسن أجل صحة األطفال وصغار 
ــسماح باالجتمــاع يف      - ٨ ــة ال ــق بطلــب اللجن وفيمــا يتعل

ملعاجلـة املتـأخر يف عـبء       بصفة استثنائية   إطار فريقني متوازيني    
عملــها، ســألت عــن احللــول األخــرى الــيت مت النظــر فيهــا قبــل  

  .اللجوء إىل إجراء من هذا القبيل
وقالت إن هيئات رصد املعاهدات الفعالة واحدة مـن           - ٩

واملــشاركة . أفــضل اآلليــات لتعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها
 أساسـية   اإلجيابية من جانب الدول األطراف مع تلـك اهليئـات         

  .لتكامل النظام الدويل
ــت إن بلـــدها أنـــشأ   ): مـــصر (الـــسيدة جنـــدي   - ١٠ قالـ

كمتابعـة للوثيقـة    طموحة عـرب قطاعيـة      وطنية  عمل  استراتيجية  
املعتمـــــدة يف الـــــدورة “ لاطفـــــ لألصـــــاحلعـــــامل ”املعنونـــــة 

وخصصت مـصر دعمـاً تقنيـاً هلـذا الغـرض، وهـي             . االستثنائية
كما جنحت احلكومـة    . قليميةتروج الوثيقة على املستويات اإل    

يف ختفــيض اعــتالل األطفــال واُألمهــات، وقــضت علــى شــلل   
، وتعمـل بالتعـاون مـع منظمـات          والتيتـانوس الوليـدي    األطفال

ــدين، وتوســعت كــثرياً يف   ــات اجملتمــع امل ــيم الفتي قامــت و.  تعل
  .ختان اإلناثللقضاء على ملة ناجحة حب
 الدراســة وأضــافت قائلــة إن مــصر ســاعدت يف إعــداد   - ١١

ــال       ــف ضــد األطف ــم املتحــدة عــن العن ــدهتا األم ــيت أع انظــر (ال
كما سـحبت   .  وسامهت يف تنفيذها ونشرها    A/61/299) الوثيقة

حتفظاهتــا علــى مــواد معينــة يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل، ورفعــت  
ــن   ــزواج م ــْن ال ــسؤولية   ١٨ إىل ١٦ِس ــْن امل ــاً، ورفعــت ِس  عام

العقـاب البـدين،   مـت   جرَّو.  سـنة  ١٢ سنوات إىل    ٧اجلنائية من   
، وتقدم الرعاية إىل األطفال الـذين ُولـدوا         اً ساخن اًخطأنشأت  و

  .خارج إطار الزواج
وطالبت بضرورة التعجيل بتعـيني ممثـل خـاص لألمـني        - ١٢

وأضـافت بـأن مـصر      . العام معين مبناهضة العنف ضد األطفـال      
قلقة أيضاً من طلب جلنة حقوق الطفل السماح هلا بـأن تعقـد              

ابتــداًء الثالثــة واخلمــسني إىل الــسادسة واخلمــسني مــن هتــا دورا
 ٢٠١١ينـاير   /كانون الثاين و ٢٠٠٩أكتوبر  /من تشرين األول  

ومــن شــأن هــذا الترتيــب أن يــؤثر . إطــار فــريقني متــوازينييف 
على التوزيع اجلغرايف العـادل للجنـة ككـل، وبالتـايل شـفافيتها         

ــايف و  ــا الثقـ ــهاوتنوعهـ ــشاملةرؤيتـ ــاء .  الـ ــن  وإلهنـ ــراكم مـ املتـ
ــارير، ســيكون حــالً وســطياً    ــادة مــدة  التق ــرغم  زي ــدورات ب ال

  .آثار ماليةقد يترتب عليه من  ما
وقالت يف ختـام كلمتـها إن مـصر رحبـت بالزيـارات               - ١٣

ــة األمــني العــام لــشؤون األطفــال      ــة الــيت قامــت هبــا ممثل امليداني
والــرتاع املــسلح لألراضــي احملتلــة والعــراق وأفغانــستان وأيــضا  
للسجون اإلسرائيلية؛ وهي تقدِّر استنتاجاهتا املوضوعية بـشأن        
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ــن      ــس األمـ ــاذ جملـ ــع إىل اختـ ــالف وتتطلـ ــع اخلـ ــسائل موضـ املـ
  . استناداً إىل تقاريرهامواقف فاعلةواجلمعية العامة 

قال إن تقـارير األمـني      ): بيالروس (كوفشالسيد را   - ١٤
لـيت  العام عن محاية حقـوق الطفـل شـاهد علـى تنـوع النتـائج ا               

حتققــت يف اجملــاالت الرئيــسية احملــددة يف الــدورة االســتثنائية      
كتعزيـز  (ويف اجملاالت اليت مت فيها إحراز تقـدم         . املعنية بالطفل 

ــة مــن      ــد واحلماي ــيم اجلي ــوفري التعل ــصحية، وت ــاة ال ــذاء اإلاحلي ي
 /واالســتغالل والعنــف وحماربــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية  

ب معينـة مل يـتم بعـد معاجلتـها علـى      ، هناك غالباً جوانـ  )اإليدز
النحو الكايف، كنقص التحـصني واملـوظفني الطبـيني املـؤهلني،           
ونقــص الوصــول إىل ميــاه الــشرب املأمونــة وخــدمات املرافــق  

  .الصحية األساسية
وأشــار إىل أن وفــده يتفــق يف الــرأي علــى أن الفــشل     - ١٥

يف حتقيــق أهــداف الــدورة االســتثنائية مــن شــأنه أن يقــوض       
ــة   ا ــة لأللفي ــق األهــداف اإلمنائي ــة لتحقي غــري أن . جلهــود املبذول

ختفـيض وفيـات األطفـال أمـر مـشجع، رغـم          املتمثل يف   االجتاه  
ــني      ــاة ملالي ــات يف دعــم احلــق األساســي يف احلي ــشل احلكوم ف

  .األطفال حديثي الوالدة كل عام
وبــــيَّن أن وفيَّــــات األطفــــال واُألمهــــات آخــــذة يف       - ١٦

ــدرجيياً  ــاض ت ــدالت     االخنف ــى مع ــديها أعل ــيت ل ــيالروس، ال  يف ب
ودعـا  . التحصني يف العامل لألطفال يف ِسْن أقـل مـن عـام واحـد            

األمم املتحدة إىل إيالء االهتمام بالبلدان املتخلفة يف هـذا اجملـال            
وأشــار إىل أن أعــداد  . بــسبب اخلــدمات الطبيــة غــري املرضــية    

يدز مثار قلـق   اإل/األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية     
أيضاً وينبغي إعطاء االهتمام بسّد فجوات التمويـل حملاربـة هـذا            

وقـد جنحـت بـيالروس يف ختفـيض     . الوباء يف صـفوف األطفـال   
 إىل األطفــال حــديثي الــوالدةالنــسبة املئويــة لــنقص الــوزن بــني  

  .مستوى أقل مما هو قائم يف كثري من بلدان االحتاد األورويب

ملتزمــة بتحقيــق األهــداف احملــددة وقــال إن بــيالروس   - ١٧
املـــدارس االبتدائيـــة االلتحـــاق بيف الـــدورة االســـتثنائية بـــشأن 

بـني  الشبان  ووفقاً لليونيسيف، فإن    . وإكمال التعليم االبتدائي  
  . عاماً أُميون٢٤ و ١٥
وأعـــرب عـــن ترحيـــب بـــيالروس جبهـــود الوكـــاالت   - ١٨

لطفـــل املتخصـــصة التابعـــة لألمـــم املتحـــدة يف محايـــة حقـــوق ا
الـواردة   اخلطة االستراتيجية متوسطة األجل      هاومصاحله ودعم 

. ٢٠٠٨الســتعراض الــذي أجرتــه اليونيــسيف عــام  يف نتــائج ا
ــديالت امل   ــل يف أن التعـ ــن األمـ ــرب عـ ــا  وأعـ ــع إجراؤهـ يف زمـ

ــة يف إطــار اخلطــة االســتراتيجية، مبــا يف ذلــك     جمــاالت األولوي
بــيالروس،  التعــديالت الــيت تعكــس التعليقــات الــيت قدمتــها      
  .سوف تسهم يف فاعلية التدابري املتعلقة حبماية الطفل

ــه مـــن     - ١٩ ــيالروس تتفـــق يف الـــرأي علـــى أنـ ــال إن بـ وقـ
لتحقيـق  زيادة الشعور باحلاجة امللحَّة     املطلوب من احلكومات    

وجـود  ومـن شـأن     . أهداف الـدورة االسـتثنائية املعنيـة بالطفـل        
راكات أوسـع   التزامات أقـوى مـن جانـب اجملتمـع الـدويل وشـ            

القيـام باملهـام    يف  دماً   قُـ  وأكثر تركيزاً أن جتعل باإلمكان املضيّ     
: الــــواردة يف الوثيقــــة اخلتاميــــة للــــدورة االســــتثنائية املعنونــــة

  .“صاحل لألطفال عامل”
ــسيد د  - ٢٠ ــديالـ ــبني  ): الفلـــبني (فيـ ــتور الفلـ ــال إن دسـ قـ

. يتــضمَّن أحكامــاً كــثرية لــضمان رفــاه الطفــل ومحايــة حقوقــه
ــوه و   وت ــة الطفــل ومن ــوانني حمــددة محاي ــهكفــل ق ــبني . منائ والفل

ملتزمــة بــشدة بأحكــام اتفاقيــة حقــوق الطفــل وغريهــا مــن        
ــصلة  ــة ذات الـ ــصكوك الدوليـ ــة  . الـ ــدم وزارة الرعايـ ــا تقـ كمـ

ــدمات لـــصاحل األ  ــة خـ ــة االجتماعيـ ــوالتنميـ ــدرت اطفـ ل وأصـ
  .احملكمة العليا أحكاماً خمتلفة حلماية حقوق الطفل وتعزيزها

الطفل يـدعو لتعزيـز     فاه  وأشار إىل أن جملس الفلبني لر       - ٢١
ويكفـــل اإليـــذاء حقـــوق األطفـــال ورعايتـــهم ومحايتـــهم مـــن 

وأضـــاف أن . أولويـــة االهتمـــام هبـــم علـــى مجيـــع املـــستويات 
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ــشهر      ــبني ب ــسنوي يف الفل ــال ال ــاً لالحتف ــة حالي ــشطة جاري األن
  .أكتوبر/الطفل يف تشرين األول

 وافــق علــى تنفيــذ قــرار جملــس  ومــضى قــائالً إن بلــده  - ٢٢
ــن  ــال يف   ) ٢٠٠٥ (١٦١٢األم ــة األطف ــي إىل محاي ــذي يرم ال

اخلاصـة لألمـني    الرتاع املسلح، وسوف يستقبل املمثلة      حاالت  
ديـسمرب  /الطفـل والـرتاع املـسلح يف كـانون األول      املعنية ب العام  

ــام   . ٢٠٠٨ ــذا العـ ــع هـ ــدمت يف مطلـ ــبني قـ وأضـــاف أن الفلـ
لربوتوكــــول االختيــــاري التفاقيــــة تقريرهـــا األويل مبوجــــب ا 

. الـرتاع املـسلح   حاالت  حقوق الطفل فيما يتعلق باألطفال يف       
وستــضع احلكومــة يف االعتبــار مالحظــات اللجنــة واقتراحاهتــا  
ــد       ــشريعاهتا وجتدي ــل وســتقوم بتحــديث ت ــوق الطف ــشأن حق ب

  .سياساهتا وفقاً لذلك
ل وأضاف قـائالً إن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وجـدو         - ٢٣

حيظيـان بأولويـة عليـا      “ صاحل لألطفـال  عامل  ”األعمال املعنون   
ويبيِّن تقرير الفلـبني املرحلـي عـن نـصف املـدة            . لدى حكومته 

بشأن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة إجنـازات خمتلفـة تـشمل احلـد               
مــن وفيــات األطفــال والفقــر وحتــسني التغذيــة، واملــساواة بــني  

ــة  ــة فـــريوس نقـــص املناعـ اإليـــدز / البـــشريةاجلنـــسني ومكافحـ
كمــا التزمــت الفلــبني ببــذل     . واملالريــا واألمــراض األخــرى  

جهود إضافية يف جماالت أخرى كالوصول إىل رعاية الطفولـة          
املبكـــرة والتعلـــيم االبتـــدائي واحلـــد مـــن وفيـــات اُألمهـــات       

  .واحلصول على خدمات الصحة اإلجنابية
 وأعرب عن ترحيب الفلـبني باعتمـاد اإلعـالن بتوافـق            - ٢٤

ــزال      ــك، ال ي ــع ذل ــه، م ــال إن ــة، وق ــسة االفتتاحي اآلراء يف اجلل
هناك الكثري الذي يـتعني القيـام بـه لتحـسني حيـاة األطفـال يف                

ويلـزم وجـود تعـاون حقيقـي ومـستمر بـني مجيـع              . كل مكـان  
  .فاألطفال ُهم أمل كل أُمة. الدول
قالـت إنـه علـى الـرغم        ): الـصني  (السيدة زهانغ دان    - ٢٥

طرد احملرز عن طريق اجلهود الوطنيـة والدوليـة يف          من التقدم امل  

. تعزيز حقوق الطفل ومحايتها، ال تزال هناك حتـديات عديـدة          
ومن مث من املطلوب بذل جهود أقوى من أجل محايـة حقـوق          

وأضـافت  . الطفل والقضاء على األسباب اجلذرية لالنتهاكات     
 تقدمـة النمـو تقاسـم قـدر أكـرب         املأن حكومتها هتيـب بالبلـدان       

من املسؤوليات وااللتزامات مـن خـالل تزويـد البلـدان الناميـة             
  .باملساعدة الالزمة للتنمية الصحية جلميع األطفال

ومـــضت قائلـــة إن أطفـــال الـــصني يـــشكلون ُخمـــس   - ٢٦
وقد وضـعت الـصني نظامـاً قانونيـاً         . سكان العامل من األطفال   

ن وتنظيمياً على الصعيد الداخلي حلماية حقوق الطفـل، يتكـو         
من الدستور وقانون األحوال املدنيـة والقـوانني املتعلقـة بـالتبين            

ــي    ــيم اإللزامـ ــرات والتعلـ ــرين والقاصـ ــة القاصـ ــى . ومحايـ وعلـ
املستوى التشغيلي، سامهت جلنة العمـل الوطنيـة التابعـة جمللـس            
ــة      ــرأة والطفــل والوكــاالت احلكومي ــشؤون امل ــة ب ــة املعني الدول

ــى صــ     ــصة يف صــياغة نظــام شــامل عل ــد بأســره املخت . عيد البل
، مت تنفيـذ خمطـط تنميـة        ٢٠٠١وعالوة علـى ذلـك، منـذ عـام          

.  علــى نطــاق البلــد ٢٠١٠-٢٠٠١الطفــل يف الــصني للفتــرة  
ويركز هذا املخطط علـى الـصحة والتعلـيم واحلمايـة القانونيـة             
والبيئية فيمـا يتعلـق باألطفـال وهـو جـزء مـن اإلجـراءات الـيت                 

ــق األهــداف اإل   ــصني لتحقي ــداف   اختــذهتا ال ــة وأه ــة لأللفي منائي
  .الدورة االستثنائية املعنية بالطفل

وقالـــت إن احلكومـــة اعتمـــدت أيـــضاً خطـــط عمـــل    - ٢٧
حمــددة ملعاجلــة املــشاكل الــيت متــس األطفــال مــن بينــها برنــامج  
ــال    ــساء واألطفــ ــار بالنــ ــة االجتــ العمــــل الــــوطين األول حملاربــ

أولـــت اهتمامـــاً خاصـــاً باخلـــدمات كمـــا ). ٢٠١٢-٢٠٠٨(
قدمــة لأليتــام، مبــا يف ذلــك أيتــام اإليــدز واألطفــال املعــاقني، امل

ــال،     ــة األطفـ ــدابري حلمايـ ــذت تـ ــأوى، واختـ ــال مـ ــال بـ واألطفـ
  . واالستغالل والعنفاإليذاءسيما الفتيات، من  ال

وأشارت إىل أن الـصني صـدَّقت علـى اتفاقيـة حقـوق               - ٢٨
ــام  ــذ ذلــــك احلــــني إىل  ١٩٩١الطفــــل يف عــ  وانــــضمت منــ
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 االختيــاري املعــين ببيــع األطفــال وبغــاء األطفــال   الربوتوكــول
الـصور اإلباحيـة لألطفـال، وإىل اتفاقيـة منظمـة العمـل             إنتاج  و

  خبصوص حظر أسوأ أشـكال عمالـة الطفـل         ١٨٢الدولية رقم   
، وإىل اتفاقيــة محايــة الطفــل   والعمــل العاجــل للقــضاء عليهــا   

 وصــدَّقت يف. والتعــاون فيمــا يتعلــق بــالتبين القطــري املــشترك  
 علــى الربوتوكــول االختيــاري  ٢٠٠٧ديــسمرب /كــانون األول

يونيــه /ويف حزيــران. بــشأن إشــراك األطفــال يف الــرتاع املــسلح
، سنَّت حكومتها قانوناً يتضمَّن األحكـام ذات الـصلة          ٢٠٠٧

الــواردة يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل وضــمان احلقــوق األساســية  
ــة واحلمايــ  للقاصــرات والقُــ  ة واملــشاركة صَّر يف احليــاة والتنمي

ــيم ــسيف     . والتعل ــع اليوني ــا م ــضاً تعاوهن ــها أي وتواصــل حكومت
  .بشأن متابعة املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل

 حاسم من أجل تنفيـذ برنـامج        ٢٠٠٨وقالت إن عام      - ٢٩
، والوثيقـة اخلتاميـة للـدورة االسـتثنائية         “صاحل لألطفـال  عامل  ”

 اإلعـالن الـصادر عـن       وأضافت أن . واألهداف اإلمنائية لأللفية  
االجتماع رفيـع املـستوى بـشأن متابعـة الـدورة االسـتثنائية قـد         

وستواصـل حكومتـها    . أعطى قوة دفع لتنفيـذ الوثيقـة اخلتاميـة        
جهودها لتحسني صحة األطفال وتعلـيمهم ورعايتـهم وتعزيـز         

وسـتزيد أيـضاً مـن املـساعدة املقدمـة          . التشريعات ذات الـصلة   
ــواً    ــدان من ــل البل ــة   إىل أق ــيم والرعاي ــذاء والتعل يف جمــاالت كالغ

ــق       ــدويل لتحقيـ ــع الـ ــع اجملتمـ ــاون مـ ــتعمل بالتعـ ــصحية وسـ الـ
  .لألطفالصاحل األهداف اإلمنائية لأللفية وبناء عامل 

قالـــت إن بـــنغالديش ): بـــنغالديش (الـــسيدة جاهـــان  - ٣٠
ــة       ــى اتفاقي ــيت صــدَّقت عل ــدول ال ــل ال كانــت واحــدة مــن أوائ

االختيــاريني، وهــي تنفــذ حاليــاً  حقــوق الطفــل وبروتوكوليهــا 
وجيـري اسـتعراض    . خطة العمل الوطنية الثالثة من أجل الطفـل       

ومت . مايـة مجيـع األطفـال     حلالتشريعات الداخلية بصورة شاملة     
 ٢٠٠٦وتضمَّن قانون العمل لعـام      . رفع ِسْن املسؤولية اجلنائية   

وأصـــبحت صـــناعة . أحكامـــاً للقـــضاء علـــى عمالـــة األطفـــال
ية حالياً مـن عمالـة األطفـال، علـى الـرغم مـن أنـه                املالبس خال 

وأضـافت  . يتعني على قطاع الشركات أن يكـون أكثـر جتاوبـاً          
أنــه مت إحــراز تقــدم كــبري بــشأن صــحة الطفــل مبــا يف ذلــك        

حاليـاً  بـنغالديش   التحصني اجلماعي وأمالح اإلماهة الفموية؛ و     
  .لفية من األهداف اإلمنائية لأل١يف سبيلها للوفاء باهلدف رقم 

وأشارت إىل أن هناك حالياً تكافؤاً تاماً بني اجلنـسني يف             - ٣١
وقــد أســفر التعــاون بــني . االلتحــاق باملــدارس االبتدائيــة والثانويــة

احلكومة والقطـاع اخلـاص واملنظمـات غـري احلكوميـة عـن بـرامج              
  .خلدمة األطفال املتخلى عنهم وأطفال الشوارع وذوي اإلعاقات

حيب بـنغالديش بتعـيني مركـز تنـسيق        وأعربت عن تر    - ٣٢
. حلماية الطفل يف إدارة األمم املتحدة لعمليـات حفـظ الـسالم           

وأضــــافت أن بــــنغالديش، كمــــا كــــان احلــــال يف الــــسنوات 
قــرار للجمعيــة العامــة نــضم إىل مقــدمي مــشروع الــسابقة، ست

ــدويل للفتــرة     ــشأن العقــد ال ــة الــسالم  ٢٠١٠-٢٠٠١ب  لثقاف
وشــددت يف ختــام كلمتــها . ملومنــع العنــف ضــد أطفــال العــا 

  .على أمهية تعبئة املوارد الدولية لتضييق فجوات التمويل
قـال إن واحـداً     ): االحتاد الربملاين الدويل   (رطالسيد م   - ٣٣

من أهم احلقوق األساسية للطفل هو احلق يف صحة جيدة مـن       
حتـدث  تقريباً  ومجيع وفيات اُألمهات واألطفال     . حلظة الوالدة 

 بلداً يف طريقها إىل حتقيـق       ١٦ يف العامل، من بينها       بلداً ٦٨يف  
 من األهداف اإلمنائية لأللفية بشأن احلد من وفيـات          ٤اهلدف  
وعلـى الـرغم مـن بعـض التقـدم، فإنـه مـن احملـبط أن              . األطفال

وأضـــاف أن أفريقيـــا ال تـــزال موضـــع . التغـــيري مـــا زال بطيئـــاً
فـال  اهتمام خاص حيث حتدث نصف وفيات اُألمهـات واألط        

  .على األقل يف أفريقيا جنوب الصحراء
ومــضى قــائالً إنــه جيــري إيــالء اهتمــام متزايــد بــصحة      - ٣٤

ــيما    ــاء األطفـــال علـــى مجيـــع املـــستويات، ال سـ اُألمهـــات وبقـ
ونتيجـة لـذلك، أصـبح      . يتعلق بزيـادة الـوعي وتتبـع التغـيري         فيما

ي من املمكن حالياً حتديد احتياجات كل بلد والتدابري اليت ينبغـ          
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أما التغيري فإنه ممكـن حدوثـه،       . اختاذها للوفاء هبذه االحتياجات   
  .لكنه يقتضي إرادة سياسية وترمجة تلك اإلرادة إىل عمل

وأضاف قائالً إن االحتاد الربملاين الدويل انضم يف عـام       - ٣٥
الــشركاء يف العــد التنــازيل لعقــد مــؤمتر يف   جهــود  إىل ٢٠٠٨

لطفـل هبـدف تعزيـز اجلهـود         بشأن اُألمومة وبقاء ا    ٢٠١٥عام  
الربملانية لتعزيـز صـحة اُألمهـات واملواليـد حـديثاً واألطفـال يف            

ويف االجتمـاع   .  بلداً ٦٨البلدان اليت هلا األولوية البالغ عددها       
ــودين يف       ــام املعق ــؤمتره الع ــة لالحتــاد وم ــد املائ ــامن عــشر بع الث

ــسان   ــاون يف ني ــب ت ــل /كي ــن   ٢٠٠٨أبري ــانيون م ــى برمل ، التق
لعـــامل مـــع خـــرباء عـــامليني بـــارزين يف جمـــال الـــصحة،  حـــول ا
ي سياسـات وممـثلني للمجتمـع املـدين وملنظمـات دوليـة             عوصان

ــع واخلــامس     ــق اهلــدفني الراب ــسريع التقــدم حنــو حتقي ــرز . لت وأب
املــشاركون أمهيــة تعزيــز الــسياسات والــنظم الــصحية وضــمان 

وتقتضي هـذه اإلجـراءات اعتمـاد أُطـر         . وجود رعاية مستمرة  
ــة و  قا ــادرة وختــصيص أمــوال كافي ــة ق ــادة  بــذل نوني جهــود لزي

  .الوعي العام، ومجيعها يف متناول الربملانيني
ومنذ ذلك احلني، بذل االحتاد وشـركاء العـد التنـازيل             - ٣٦

جهوداً لدعم الربملانات يف مراقبة اإلجراءات احلكومية وميزنـة         
هـداف  صحة اُألمهات واملواليد واألطفال، والدعوة إلجنـاز األ       

اإلمنائيــة لأللفيــة، ومتثيــل أصــوات النــساء واألطفــال ووضــع       
. التشريعات الـيت تكفـل الوصـول العـام إىل الرعايـة الـضرورية             

وسيتابع االحتـاد عـن كثـب املبـادرات الـيت يتخـذها الربملـانيون          
يف هــذا الـــصدد وإبرازهــا يف اجتماعاتـــه الــسنوية، بـــدءاً مـــن    

  .٢٠٠٩اد يف عام االجتماع العشرين بعد املائة لالحت
قال إن  ): املنظمة الدولية للهجرة   (غليوأولولالسيد د   - ٣٧

تأثري هجرة األطفال حظي باهتمام أقل مما حظيت بـه املـسائل            
ــيِّن اإلحــصاءات أنــه . األخــرى  هــاجر ، يف بعــض البلــدان،وتب

وملــا كــان األطفــال . الــشبان يف املائــة مــن ٥٠يقــرب مــن  مــا
 بـالطبع مـن     يتـأثرون يهـاجرون،   عنـدما    آبـاؤهم الذين يتركهم   

جرَّاء اهلجـرة، فـإن العـدد اإلمجـايل لألطفـال املتـأثرين بـاهلجرة             
وقد نشرت املنظمـة الدوليـة مـؤخراً دراسـة          . أصبح أكثر أمهية  

  .جديدة عن القانون الدويل ومحاية األطفال املهاجرين
ــال        - ٣٨ ــصنيف األطف ــاً ت ــه ميكــن عموم ــائال إن وأضــاف ق

الــذين بقــوا يف بلــدان : رة إىل ثــالث فئــاتاملــشاركني يف اهلجــ
املنــشأ، وأولئــك الــذين ســافروا بــدون رفقــة أبــويهم، وأولئــك 

أمـــا البيانـــات املتعلقـــة   . الـــذين يعيـــشون يف بلـــدان املقـــصد   
. باألطفــال الــذين بقــوا يف أوطــاهنم، فإهنــا نــادرة بوجــه خــاص

ومن الضروري إجراء مزيـد مـن الدراسـة لتحـسني فهـم تـأثري               
  . يف أوطاهنمبقوالى رفاه األطفال الذين اهلجرة ع

وأشــار إىل أن األطفــال املــسافرين وحــدهم مــن املــرجح   - ٣٩
أهنــم يفعلــون ذلــك بــصفة غــري منتظمــة، حيــث أن القــدرة علــى   

. السفر بصورة قانونية بـدون صـحبة شـخص بـالغ حمـدودة متامـاً              
وبناء عليه، فـإن مثـل هـؤالء األطفـال يف خطـر متزايـد يتمثـل يف                  

تكون  وقد ال . ستغالل واإليذاء وأسوأ أشكال عمالة األطفال     اال
ــذه احلــاالت،       ــل ه ــة يف مث ــة كافي ــسان احلالي ــوق اإلن ــات حق آلي

كــان مــن األفــضل محايــة األطفــال املهــاجرين، وخباصــة        ورمبــا
املهـــاجرين منـــهم مبفـــردهم، عـــن طريـــق إبـــرام اتفاقـــات ثنائيـــة   

  .قوق اإلنسانومتعددة األطراف على أساس القواعد احلالية حل
ــرم البلــدان املــضيفة حقــوق     - ٤٠ ودعــا إىل ضــرورة أن حتت

األطفــــال ومحايتــــهم، مبــــا يف ذلــــك حقــــوقهم يف اخلــــدمات 
وعليهـا أن تعـزز الوئـام واالحتـرام بـني           . االجتماعية األساسـية  

ــع    ــراد اجملتم ــة أف ــاجرين وبقي ــيم أوضــاع    . امله ــن شــأن تنظ وم
 يف جمتمعـات بلـدان      اهلجرة أن ييسر إدماج األطفال املهاجرين     

وينبغي أن يتمتـع األطفـال املهـاجرون بـنفس احلقـوق            . املقصد
  .شأن األطفال ذوي املواطنة

قالـت إن   ): منظمة العمل الدوليـة    (غاستالدوالسيدة    - ٤١
عمالــة األطفــال اخنفــضت كــثرياً يف الــسنوات األربــع املاضــية، 

، مـع   مريـة معينـة   حيث هبطت مبقدار الثُلث تقريباً يف فئـات عُ        
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تسجيل بلـدان أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب أكـرب               
كثر تقـدماً يف    األومع ذلك، حىت البلدان     . تقدم يف هذا الشأن   

، ال يــزال لــديها قــدر معــني مــن عمالــة األطفــال، جمــال التنميــة
وأضـافت أن منظمـة العمـل       . يف ذلك أكثـر أشـكاهلا سـوءاًً        مبا

التوقيــت للقــضاء علــى أســوأ  الدوليــة اعتمــدت أهــدافاً حمــددة  
أشكال عمالة األطفال، وانـضم عـدد كـبري مـن البلـدان حـول         

  .العامل إىل هذه العملية
وأشـــارت إىل أنـــه علـــى الـــرغم مـــن أن الفقـــر عـــادة    - ٤٢
يف صلب مشكلة هجرة األطفال واالجتـار هبـم، فإنـه           يكون   ما

فهناك جمموعـة مـن     . ال ميكن وحده أن يفسر ضخامة الظاهرة      
ضــني ، جتعــل األطفــال معرَّعنــدما جتتمــع معــاً  اخلطــر، عوامــل

ومــن املطلـوب كـإجراء فعــال وجـود إطــار    . للـهجرة واالجتـار  
  .ملعاجلة املسألةحامسة قانوين قوي والتزامات حكومية 

ــة      - ٤٣ ــال يف املدرسـ ــون األطفـ ــه جيـــب أن يكـ وقالـــت إنـ
ولـن يتحقـق    . وقادرين علـى االسـتعداد للقيـام بأعمـال مفيـدة          

 عندما يتم معاجلة العوامل اليت تسبب عمالة األطفـال          ذلك إال 
وجيــب أن . وامتنــاع اُألســر عــن إرســال أطفــاهلم إىل املدرســة  

بـد    وال ،لآلباء أعمـال تتـيح لُألسـر التمتـع حبيـاة كرميـة            توافر  ي
من وجود محاية اجتماعية متكِّن الناس مـن اخلـروج مـن دائـرة              

  .الفقر واألزمات
 للـصليب األمحـر     دويلالحتاد الـ  ا (السيدة كريستنسن   - ٤٤
قالـــت إن حالــة األطفــال الـــذين   ): اهلــالل األمحــر  مجعيــات  و

يعيــشون مــع فــريوس نقــص املناعــة البــشرية ســاءت كــثرياً يف    
ويعــيش كــثري مــن األطفــال بــدون عــالج  . الــسنوات األخــرية

حيـث  ويف أفريقيـا،    . وتعليم ومعلومات وأشياء أخرى أساسية    
 مليــون ١١يــدز يف العــامل، هنــاك  يف املائــة مــن حــاالت اإل٨٠

  .طفل أصبحوا أيتاماً بسبب اإليدز
ــصليب      - ٤٥ ــوعي الـ ــن متطـ ــني مـ ــة إن ماليـ ــافت قائلـ وأضـ

اهلالل األمحر يقدمون معلومات عـن اإليـدز، وحيطمـون          /األمحر

 إىل معاجلـة أولئـك      نعار، ويواجهون التمييز ويـدعو    أنه  الوهم ب 
مجعيــات الــصليب  ويف اجلنــوب األفريقــي، تقــدم   . املتــضررين

 من األيتام وغريهـم مـن       ١٢٠ ٠٠٠األمحر الدعم إىل أكثر من      
األطفـــال املتـــضررين مـــن اإليـــدز وإىل أوليـــاء أمـــور األطفـــال   

مـــضاد لـــى عـــالج  عصول املـــصابني باإليـــدز وســـيكون احلـــ   
. ٢٠٠٩موضـوع دعـوة رئيـسية يف عـام          للفريوسات املعكوسة   

ــصليب األمحــر الــيت تعمــل     مــع شــركاء  كمــا تقــدم مجعيــات ال
  . بلدا١٣ًإقليميني، الدعم النفسي لألطفال املتأثرين باإليدز يف 

ــأثريات صــحية       - ٤٦ ــضاً ت ــاخ أي ــر املن وأشــارت إىل أن لتغّي
علــى األطفــال، حيــث ميكــن أن يــسفر عــن مزيــد مــن حــاالت 
اإلصابة باملالريا واإلسـهال ويـؤثر علـى كميـة األغذيـة وتـوافر              

الشواغل تعاجلها برامج الـصليب     وقالت إن تلك    . املياه النظيفة 
. اهلالل األمحر احمللية حول العامل بوسـائل مالئمـة ثقافيـاً     /األمحر

 التكيف  نويف جزيرة توفالو، الدولة الصغرية جداً، يتعلم الشبا       
مــع الكــوارث الطبيعيــة، كارتفــاع مــستويات ميــاه البحــر، يف   

لتعلـيم  ) الـُدمى (حني تـستخدم يف كولومبيـا عـروض العـرائس           
  .لشباب حتديداً األخطار الطبيعية وإجياد احللولا

ــسيد ز  - ٤٧ ــوفهال ــاد الروســي  (يغل ــم  ): االحت ــال إن دع ق
ــل    ــة الطف ويف االحتــاد . مؤســسة اُألســرة أساســي لتحــسني حال

األطفـال يف حـاالت صـعبة       إىل  دعم  الـ الروسي، يقـدم مـشروع      
وكجـزء مـن    .  لألطفال الذين ليس هلـم آبـاء       حلّالتبين ك ويعزز  
ــه يف االحتــاد الروســي يف عــام    عــام ا ، ٢٠٠٨لطفــل، املعلــن عن

جيري غرس القيَّم اُألسرية، كاحترام املسنني واالهتمام بالصغار        
. واألشخاص األقل قـدرة بـدنياً، يف نفـوس األطفـال واملـراهقني         

  .وجيري التدريب على منع الرتاعات اُألسرية وحلها
خراً وأضـــاف قـــائالً إن االحتـــاد الروســـي صـــدَّق مـــؤ   - ٤٨
ــى ــة حقــوق الطفــل     عل ــاري التفاقي املعــين الربوتوكــول االختي

ــاة  . األطفــال يف الرتاعــات املــسلحة مبــشاركة  ويف ســياق املعان
اليت يتحملها األطفال يف الرتاعات املسلحة، جيب اإلشـارة إىل          
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ــام        ــب النظ ــن جان ــة م ــيتيا اجلنوبي ــى أوس ــاء اهلجــوم عل ــه أثن أن
، اضـطر حنـو     ٢٠٠٨أغـسطس   /احلاكم الـساكاشيفيلي يف آب    

 مـــن الـــصغار إىل مغـــادرة بيـــوهتم، يف حـــني قـــضى ١٠ ٠٠٠
حتـت الـنريان    ثالثـة أيـام     أولئك الذين مل يتمكنـوا مـن املغـادرة          

 بـاءهم آوأُصـيب األطفـال أو قُتلـوا، وفقـد آخـرون            . اجلورجية
 اجتهــن إىل األدوار وهلكــت النــساء احلوامــل الــاليت. وأقــارهبم

و طعــام أو مــساعدة طبيــة،   الــسفلى وظلــوا فيهــا دون مــاء أ   
  .وكذلك املواليد اجلدد

ومضى قائالً إن القوات اجلورجية اسـتهدفت املـدنيني        - ٤٩
رت املنازل وقتلت أُسراً بأكملها وألقت القنابـل الـصغرية        وفجَّ

وقــصفت عــن . داخــل األدوار الــسفلى الــيت اختبــأ فيهــا النــاس
ــستخدمه    ــاً كــان ي ــونعمــد طريق ــي الالجئ هم  الفــارون، مبــن ف

ــال ــى ســيارات اإلســعاف وجتــاهلوا     . األطف ــار عل ــوا الن وأطلق
ومت إطــالق النــار علــى . طلبــات فــتح ممــر لألغــراض اإلنــسانية 

ــة      ــة النهاريــ ــز الرعايــ ــدارس ومراكــ ــسكنية واملــ ــاكن الــ األمــ
وأضـاف أنـه جيـب      . واملستشفيات وتدمريها يف حاالت كـثرية     

ية حبـق  على اجملتمع الدويل أن يدين حبـزم هـذه اجلـرائم الوحـش     
  .اإلنسانية وال ينبغي هلا أن متر دون عقاب

ــسيدة   - ٥٠ ــام  ): ســلوفينيا (كتيغليســال حثَّــت األمــني الع
على االنتهاء من عملية تعـيني ممثـل خـاص معـين بـالعنف ضـد                

ــأخري   ــن الت ــد م ــال دون مزي وأشــارت إىل أن ســلوفينيا  . األطف
ة ألزمــــت نفــــسها بالتنفيــــذ التــــام لنتــــائج الــــدورة االســــتثنائي

وبتوصيات الدراسـة الـيت أجرهتـا األمـم املتحـدة بـشأن العنـف               
، ال سـيما مبنـع العنـف    A/62/209)انظـر الوثيقـة   (ضد األطفال   

  .املرتيل وحظر العقاب البدين
ــه مــع احتمــال اعتمــاد بروتوكــول      - ٥١ ــة إن وأضــافت قائل

ــد للعهــد الــدويل   ــاري جدي ــا اختي حلقوق االقتــصادية اخلــاص ب
فية، يظل هناك صـك واحـد رئيـسي بـدون           واالجتماعية والثقا 

ــة حقــوق الطفــل    ــه املتعلقــة بالــشكوى، وهــو اتفاقي وقــد . آليت

أعربت جلنة حقوق الطفل عـن تأييـدها إلضـافة آليـة مـن هـذا                
القبيـــل إىل اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل؛ وأشـــارت إىل أن وفـــدها 

  .يتطلع إىل مناقشة بنَّاءة يف هذا الشأن
، “معـاً ”ء مؤسـسة ُتـدعى      وقالت إنـه مت مـؤخراً إنـشا         - ٥٢

وهــي مركــز إقليمــي للرعايــة النفــسية االجتماعيــة لألطفــال       
أُقيمت من خالل اجلهود املشتركة حلكومة سـلوفينيا، ومدينـة          

. لوبليانــا ومنظمــة ســلوفني غــري احلكوميــة لألعمــال اخلرييــة      
وسوف تتخصص يف تقدمي املساعدة وإعادة التأهيـل لألطفـال          

احلـرب  عقـب انتـهاء     ملـسلحة والفقـر     املتضررين من الرتاعات ا   
ــان    ــة الـــسلبية األخـــرى يف غـــريب البلقـ والعمليـــات االجتماعيـ

وتأمــــل حكومتــــها أيــــضاً يف أن . والعــــراق ومشــــال القوقــــاز
العــاملي الثالــث ملكافحــة االســتغالل اجلنــسي لألطفــال    املــؤمتر

، ســوف ٢٠٠٨نــوفمرب /واملراهقــات، احملــدد لــه تــشرين الثــاين
  .مشوالً إزاء هذه املسألةيتخذ هنجاً أكثر 

إنـه علـى الـرغم      قالـت   ): كوبـا  (السيدة برييز ألفاريز    - ٥٣
ــدالت        ــيض مع ــال، يف ختف ــبيل املث ــى س ــدم احملــرز، عل ــن التق م

 يف املائة تقريبـاً، ينبغـي بـذل جهـود           ٢٥وفيات األطفال بنسبة    
 مــن  ٤أقــوى للوفــاء بااللتزامــات الدوليــة، مبــا فيهــا اهلــدف       

 لأللفية بشأن ختفيض وفيات األطفـال مبقـدار   األهداف اإلمنائية 
نه وفقاً للبيانات من عام     أوأضافت  . ٢٠١٥الثلثني حبلول عام    

 ماليـني طفـل دون اخلامـسة        ١٠، ميوت ما يقـرب مـن        ٢٠٠٦
وت كــل ميــكــل عــام؛ ويف أفريقيــا جنــوب الــصحراء وحــدها، 

 طفل بسبب املالريـا واحلمـى واألنيميـا،       ٢ ٠٠٠يوم أكثر من    
  . الباقني على قيد احلياةمناءتزال آثارها تعوق اليت ال 
ــة        - ٥٤ ــاقم حال ــة تف ــذاء احلالي ــة الغ ــول إن أزم ومــضت تق

ــيهم      ــا يكفـ ــدون مـ ــر وال جيـ ــشون يف فقـ ــذين يعيـ ــال الـ األطفـ
وأضـــافت أن أكثـــر مـــن .  أو كـــانوا مهمـــشنيرمقهـــم سدلـــ

ــر مــن       ٢٠٠ ــهم أكث ــون، مــن بين ــامل يعمل ــون طفــل يف الع ملي
وآالف األطفـال  .  املناجم ويف الزراعة مليون يعملون يف   ١٠٠
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ــهم   ــسبب حالتـ ــعفاء بـ ــصحية ضـ ــتغالل  الـ ــون لالسـ أو معرضـ
الـسياسات املناهـضة للمهـاجرين، مبـا يف         أما. اإليذاءاجلنسي و 

ذلك داخل االحتاد األورويب ويف الواليات املتحدة األمريكيـة،        
  .فإهنا تنتهك حقوق املهاجرين وعائالهتم

ــها،  - ٥٥ ــصادية  وقالـــت إن حكومتـ ــرغم العواقـــب االقتـ  بـ
ــن    ــر م ــن    ٤٠اخلطــرية ألكث ــصادي م ــن احلــصار االقت ــاً م  عام

جانــب الواليــات املتحــدة، قــد نفــذت عديــد مــن الــسياسات   
ــل   ــوق الطف ــز حق ــة    . لتعزي ــال، بفــضل الرعاي ــى ســبيل املث وعل

الصحية اجملانية، لدى كوبا أدىن معـدالت وفيـات األطفـال يف            
أمـــا التقـــدم . الدة حيـــة و١ ٠٠٠ لكـــل ٥,٣العـــامل، مبعـــدل 

احملــرز يف جمــال حقــوق الطفــل، فإنــه يعــود مباشــرة إىل اإلرادة 
السياسية حلكومتـها وجهـود شـعب كوبـا، الـذي صـمم علـى               
ــه سياســـات     ــيادته يف وجـ ــدفاع عـــن سـ ــتقالله والـ إثبـــات اسـ

أمــا األعاصــري األخــرية . الواليــات املتحــدة، مهمــا كــان الــثمن
هنـا زادت الـدعم علـى الـصعيد          عاماً، فإ  ٥٠ منذاألشد تدمرياً   

الدويل بل وداخـل قطاعـات معينـة يف الواليـات املتحـدة، مـن               
  .أجل إهناء احلصار غري الشرعي والالإنساين

وقالــت إنــه ال ينبغــي أن ُيحــرم األطفــال مــن مــستقبل   - ٥٦
مزدهــر وصــحة جيــدة وتعلــيم أفــضل وغــذاء صــحي وأنــشطة  

ة الفتــاة ولــذلك جيــب بــذل كــل جهــد حلمايــ. تروحييــة صــحية
ــار       ــال واالجت ــة األطف ــسي وعمال ــن االســتغالل اجلن ــل م والطف
والرتاعــات املــسلحة واســتعمال املخــدرات وال بــد مــن وقــف  

ويف وقـت يعـاين فيـه       . تدهور البيئة الذي باملثل يضّر بصحتهم     
األطفال حول العـامل مـن اجلـوع واإلمهـال والقتـل واالحـتالل              

 النـــاس غـــىن  األجـــنيب والفقـــر، وعنـــدما تـــزداد حفنـــة مـــن     
، ال ســيما يف بلــدان اجلنــوب،  فقــراًيــزداد معظــم النــاس بينمــا

جيــب علــى اجملتمــع الــدويل، بــروح التــضامن اإلنــساين، العمــل 
علــى تلبيــة احتياجــات أطفــال العــامل الــذين يتوقــف مــستقبلهم 

  .ومستقبل العامل على ذلك التضامن

قال إن هناك مكاسـب حتققـت       ): كينيا (السيد مويتا   - ٥٧
ــال في ــق بــــصحة األطفــ ــا يتعلــ ــتخدام  ،مــ ــادة اســ  تــــشمل زيــ

للوقاية مـن البعـوض يف      املشرَّبة باملبيدات احلشرية    الناموسيات  
.  وارتفاع معدل الشمول بالتحـصني     ،أفريقيا جنوب الصحراء  

يـزداد  كما أن وفيات األطفال آخذة يف التناقص حول العامل و         
ــد باملــدارس طــول الوقــت   ــاك حتــدي  . القي ــزال هن ات لكــن ال ت

  .كالرتاع املسلح وسوء التغذية وعمالة األطفال
وأضاف قائالً إن كينيـا صـدَّقت علـى اتفاقيـة حقـوق               - ٥٨

ــة    الطفــل وبروتوكوليهــا االختيــاريني وجعلــت قوانينــها الوطني
ومت إنــشاء حمكمــة اُألســرة لتعزيــز . تتفــق مــع أحكــام االتفاقيــة

  .لطفلاحلماية القانونية لُألسرة بصفتها الراعية حلقوق ا
 شاملوأشار إىل أن كينيا أدخلـت التعلـيم االبتـدائي الـ             - ٥٩

.  ويتزايــد االلتحــاق باملــدارس االبتدائيــة بــاطراد٢٠٠٣يف عــام 
كما حتقق تقريبـاً التكـافؤ بـني اجلنـسني يف الوصـول إىل التعلـيم                
ــة وشــبه       ــاطق القاحل ــات يف املن ــني الفتي ــدا ب ــا ع ــدائي، فيم االبت

ملتعلقـة بتوسـيع هيكـل التعلـيم الثـانوي،          ومـع التـدابري ا    . القاحلة
ــالتعليم اجملــاين، حتــسنت كــثرياً معــدالت االنتقــال مــن     ــاً ب مقترن

ــانوي    ــدائي إىل التعلــيم الث ــيم االبت إال أن هنــاك نقــصاً يف  . التعل
املدرسني، كما أن أسلوب احلياة البدويـة للمجتمعـات الرعويـة     

 اإلبقـاء علـى     يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة جيعل مـن العـسري         
 /ولفـريوس نقـص املناعـة البـشرية       . األطفال املقيدين يف املدارس   

اإليــدز تــأثري علــى حيــاة املدرســني واألطفــال علــى الــسواء،         
ومت اعتماد إطـار عمـل وطـين     . أدى إىل ارتفاع أعداد األيتام     مما

خمــصص يف تعــيني لتحــسني حمنــة األيتــام واألطفــال الــضعفاء، و 
  . أُسرة معيشية٣٠ ٠٠٠امليزانية يستهدف 

ويف جمال صـحة الطفـل، قـال إن الـشمول بالتحـصني               - ٦٠
يتزايد بدرجـة كـبرية يف كينيـا، وحتققـت مكاسـب رئيـسية يف           

. حماربة املالريا القاتل رقم واحـد لألطفـال دون سـن اخلامـسة            
وملكافحة العنـف ضـد األطفـال، مت إنـشاء خـط سـاخن جمـاين                



A/C.3/63/SR.14  
 

08-55275 11 
 

ــساعة    ــدار ال ــى م ــال عل ــشأن األطف ــر مــن  ومت. ب  اســتقبال أكث
أغــسطس /مــايو وآب/ مكاملــة يف الفتــرة بــني أيــار   ٥٠ ٠٠٠
. االسـتجابة واإلحالـة   مـن حيـث      طلباً كـبرياً     وجد مما أ  ٢٠٠٨

وجيــري إنــشاء نظــام وطــين حلمايــة الطفــل، ســيقدم مبــادئ        
األطفـال  األخـذ بيـّد     توجيهية للمهنيني واجلمهور بشأن كيفية      

  .احملتاجني إىل املساعدة
قـال إنـه مـن املؤسـف أن         ): أيـسلندا  (يد هانيسون الس  - ٦١

. تعيني ممثـل خـاص معـين بـالعنف ضـد األطفـال ال يـزال معلقـاً                 
 ةوأضاف أنه علـى الـرغم مـن أن التقريـر احلـادي عـشر للممثلـ                

ــ ـــ ةاخلاصــ ــام املعنيـ ــسلح  ة لألمــــني العــ ــرتاع املــ ــال والــ  باألطفــ
(A/63/227)            يبيِّن حدوث بعض التقدم، فإنـه يلـزم عمـل الكـثري  

وقــد جتــاوز مــدى . حلمايــة األطفــال يف حــاالت الــرتاع املــسلح
االنتهاكات واإلساءات املرتكبة ضد األطفال يف هـذه احلـاالت          

). ٢٠٠٥ (١٦١٢الفئــــات الــــواردة يف قــــرار جملــــس األمــــن 
يتعلق بأعمال العنف اجلنسي، قال إن أيـسلندا دعـت إىل            وفيما

 الـرتاع املـسلح   تنفيذ األحكام الرئيسية بشأن األطفال وحـاالت    
  ).٢٠٠٨ (١٨٢٠الواردة يف قرار جملس األمن 

 قـدرات رصـد حقـوق اإلنـسان داخـل      عزيـز ودعا إىل ت   - ٦٢
 وضـرورة أن يعمـل      ،عمليات حفـظ الـسالم والبعثـات القطريـة        

ــب املمثلــ  ــب املفــوض     ة اخلاصــةمكت ــع مكت ــق م ــى حنــو أوث  عل
ــسان   ــوق اإلن ــسامي حلق ــة حبــزم   . ال ــسلندا ملتزم وأضــاف أن أي

  .تنفيذ التام التفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختيارينيبال
قال إنه من املهم معاجلة األثـر       ): إيران (السيد عمادي   - ٦٣

اخلطــــري للرتاعــــات األخــــرية، مبــــا فيهــــا الــــرتاع يف األراضــــي 
وجيـب محايـة    . الفلسطينية احملتلة، ال سيما فيما يتعلـق باألطفـال        

اجلـزاءات واالحـتالل والفقـر      األطفال من األخطار الناشئة عـن       
وأضاف . األحاديةوالعنصرية والتمييز والظلم والتدابري القسرية      

القاصرات إىل صَّر والقُأنه جيب إجراء حتسينات لضمان وصول 
ــيم    ــصحية والتحــصني والغــذاء والتعل ــة واملرافــق ال ــاه املأمون . املي

ــدونات      ــدريب وم ــاهج الت ــل يف من ــوق الطف ــي إدراج حق وينبغ
  . واملناهج التعليمية على مجيع املستوياتالسلوك
وأشـــار إىل أن مركـــز حقـــوق اإلنـــسان يف مجهوريـــة   - ٦٤

إيران اإلسالمية يعمل على هتيئة بيئة مواتية ينشأ فيها األطفـال           
كمـا سـاهم    . وفقاً للشريعة اإلسالمية واتفاقية حقوق اإلنسان     

ــد ــتحداث قـــوانني      عديـ ــاكم كـــثرياً يف اسـ ــن قـــرارات احملـ  مـ
سات وطنية يف جمال قانون اُألسـرة وتـوفري محايـة قانونيـة             وسيا

.  ووضع معـايري لقـضاء األحـداث       ، العنف ضدأفضل لألطفال   
وبــدأت احملــاكم اإلشــارة إىل االتفاقيــة عنــد تفــسري القــوانني       

ــة ــوفر إذاعــة  . احمللي ــاء  “ صــوت اُألســرة ”وت ــاء لآلب نقطــة التق
  .واألطفال لتقاسم ما لديهم من خربات

 إن مكتـب اليونيـسيف يف إيـران بـدأ يف التمـاس              وقال  - ٦٥
الـــدعم والتعـــاون مـــن القـــادة والعلمـــاء الـــدينيني يف مكافحـــة 

وتـــسليماً بالتقليـــد الراســـخ الهتمـــام . العنـــف ضـــد األطفـــال
اإلسالم باألطفال، هناك جمال فسيح لقيـام شـراكة عمليـة بـني            
ــها إجــراء     اليونيــسيف والقــادة اإلســالميني يف جمــاالت مــن بين

ث أساســي عــن حقــوق الطفــل واإلســالم، وزيــادة الــوعي   حبــ
حبقوق الطفل والدعوة من أجل معايري قانونية لضمان حقـوق          

  .الطفل والنهوض بالسلوكيات صديقة الطفل يف اجملتمع
قالـت إن وزارة اُألسـرة      ): اجلزائر (السيدة عبد احلق    - ٦٦

. وشــؤون املــرأة تتــوىل تنــسيق املــسائل املتــصلة حبقــوق الطفــل  
وقــد حتــسَّنت صــحة األطفــال واخنفــضت معــدالت وفيــات       
الُرضع، بفـضل التحـسينات الـيت حـدثت يف اهليكـل األساسـي         

ــد   ــع أحنــاء البل ــة   . للــصحة يف مجي ــذل جهــود خاصــة حلماي وُتب
ويوضـــع األطفـــال . النـــساء واألطفـــال وتعزيـــز رفـــاه اُألســـرة 

ــة أو الرعايــة  أُاملهجــورون يف كنــف  . ســر بفــضل نظــام الكفال
يم جمــــاين وإلزامــــي، وال يوجــــد متييــــز بــــني الــــصبيان والتعلــــ

وتسري الربامج التعليمية جنباً إىل جنـب مـع الـربامج          . والفتيات
االجتماعية، كمنحة التعليم ملساعدة اُألسر الفقرية على الوفاء        



A/C.3/63/SR.14
 

12 08-55275 
 

بتكــاليف العــودة إىل املدرســة، والوجبــات املدرســية والنقــل      
تقـدمي أنـواع أخـرى مـن        ويـتم أيـضاً     . اجملاين يف املنـاطق النائيـة     

  .التدريب كربامج التعلُّم من ُبعد
وأضـافت قائلـة إن اللجنـة االستـشارية الوطنيـة املعنيــة        - ٦٧

حقـــوق اإلنـــسان ومحايتـــها وجلنتـــها الفرعيـــة للتعلـــيم بتعزيـــز 
ويـتم  . وحقوق الطفل جتريان تقييمات دوريـة لتنفيـذ االتفاقيـة        

. ربامج التعليميـة  نشر مبادئ االتفاقية وأحكامها مـن خـالل الـ         
وأشــارت إىل أن العقــاب البــدين حمظــور وهنــاك اســتراتيجية      

وتبــذل وزارة اُألســرة  . وطنيــة حملاربــة العنــف ضــد األطفــال    
وشــؤون املــرأة كــل جهــد لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة   

  .وأهداف اإلعالن املعتمد يف الدورة االستثنائية
ل إن بلـــده قـــا): فييـــت نـــام ( غيـــانغزيالــسيد بـــو    - ٦٨

واظــب علــى وضــع محايــة الطفــل ورعايتــه وتعليمــه يف صــلب  
وكانـت فييـت نـام البلـد األول يف آسـيا            . استراتيجياته الوطنية 

بلــده كمــا عمــل . والثــاين يف العــامل الــذي انــضم إىل االتفاقيــة 
بنشاط لتنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل ويعّد حاليـاً تقريـره           

  .األخري لتقدميه إىل اللجنة
ومــضى قــائالً إنــه لتنفيــذ االتفاقيــة، أخــذت فييــت نــام    - ٦٩

تدرجيياً يف إدماج أحكام االتفاقية يف خمتلف قوانينـها الداخليـة،           
كقانون العمل، وقانون اخلدمـة العـسكرية، والقـوانني األخـرى           

ــل  ــة حبقــوق الطف ــة . املتعلق ــضاً محاي ــدمج أي ــه   وُت الطفــل ورعايت
 ووضـعت   ؛ االقتـصادية  -يـة   وتعليمه يف برامج التنميـة االجتماع     

ــام       ــرة حــىت ع ــع ٢٠١٠خطــة عمــل مــن أجــل الطفــل للفت ، م
ــيما    ــيمهم، ال سـ ــال وتعلـ ــز علـــى حتـــسني صـــحة األطفـ التركيـ

وتتخذ أيضاً عدداً مـن اخلطـوات لرصـد تنفيـذ           . احملرومني منهم 
كمـا تـستقطب مجيـع مـصادر التمويـل املتاحـة،            . حقوق الطفل 

ية واألفراد، وكـذلك املـساعدة   فيها احلكومة واجملتمعات احملل    مبا
وتعزز أيضاً التعاون الدويل    . األجنبية الثنائية واملتعددة األطراف   

باالنــضمام إىل الــصكوك الدوليــة ذات الــصلة وتنفيــذ أحكامهــا 
  .وبذل اجلهود لزيادة توعية اجلمهور حبقوق الطفل

وأشــار إىل أن جهــود حكومتــه أســفرت عــن تقــدم        - ٧٠
وحيـصل  . ايلّ الرعاية الـصحية والتعلـيم     ملموس، ال سيما يف جم    

 يف املائة من األطفـال دون الـسادسة علـى رعايـة       ٩٠أكثر من   
طبيــة جمانيــة، واخنفــضت معــدالت وفيــات األطفــال دون ســن  

واختارت منظمة الـصحة    . اخلامسة وأقل من سنة على السواء     
منــع العامليــة فييــت نــام للمــشاركة يف إعــداد تقريــر قــادم عــن   

يف أحنـاء   وجودتـه   ومت تعزيز نطاق نظام التعليم      . ال األطف إيذاء
 يف املائـة تقريبـاً مــن األطفـال يف سـن الــسادسة     ١٠٠و . البلـد 

وبلـغ إمجـايل معـدل االلتحـاق        . مقيدون يف املـدارس االبتدائيـة     
 يف ٨٥ يف املائــة والتعلــيم الثــانوي ٩٧,٥يف التعلــيم االبتــدائي 

أقليات إثنيـة، فـإن لـديهم       األطفال الذين ينتمون إىل      أما. املائة
فــرص أكــرب للحــصول علــى التعلــيم واملزايــا االجتماعيــة علــى  

وتعتزم احلكومـة أن  . أساس هنج جديد يستند إىل االحتياجات 
 يف ٩٠ الرعايــة االجتماعيــة لنحــو ٢٠١٠تــضمن حبلــول عــام 

املائة من األطفال الـذين يعيـشون يف ظـروف خاصـة كاأليتـام              
األشـــخاص الـــذين تـــأثروا وهـــم واألطفـــال ذوي اإلعاقـــات و

  .أطفال من استخدام غاز األورانج أثناء حرب فييت نام
ــرة      - ٧١ ــاين مــن اخلطــة اخلمــسية للفت ــال إن النــصف الث وق

 ســــريكز علــــى اجلرميــــة املنظمــــة، واالجتــــار  ٢٠١٠-٢٠٠٦
بالنساء واألطفال عـرب احلـدود، والبغـاء، واالجتـار باملخـدرات            

ــري   ــشار ف ــشرية  وإســاءة اســتعماهلا، وانت ــة الب / وس نقــص املناع
اإليــدز وكــذلك علــى حتــسني البنيــة التحتيــة والقــدرة علــى        
ــة بــني     اإلدارة واحلــد مــن أوجــه التفــاوت يف مــستويات التنمي

ــد   ــاطق البل ــف من ــزم حتــسني التعــاون     . خمتل ــرض، يل وهلــذا الغ
وأعــرب عــن امتنانــه للمــساعدة الــواردة علــى مــدى   . الــدويل

ا يف ذلك منظومة األمم املتحـدة،       السنني من اجملتمع الدويل، مب    
مــن أجــل املــشاريع الراميــة إىل مــساعدة األطفــال مــن الفئــات  

  .وأعرب عن األمل يف مواصلة تقدمي هذه املساعدة. احملرومة
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قالـت  ): اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة      (السيدة أبـو بكـر      - ٧٢
إن بلدها أنشأ مراكز لُألمومة ومستوصفات ودور حـضانة يف          

واجمللس األعلى للطفولة ومديرية رعايـة الطفـل يف         . كل مدينة 
وزارة الــــشؤون االجتماعيــــة مهــــا املــــسؤوالن عــــن تــــصميم 

  .السياسات املتعلقة بقضايا الطفل
وأضافت تقول إن اجلماهريية العربية الليبية طـرف يف           - ٧٣

ــاريني    ــا االختي ــوق الطفــل ويف بروتوكوليه ــة حق وهــي . اتفاقي
. رات واملبـادرات الدوليـة ذات الـصلة       ملتزمة حبزم جبميع القـرا    

ــة       ــشار لالتفاقي ــدويل واســع االنت ــد ال ــرغم التأيي ــك، ب ــع ذل وم
وبروتوكوليها االختياريني، ال تزال حتدث انتـهاكات صـارخة         

ساء معاملتـهم جنـسياً     كجنود، وتُـ  ويتواصل استغالل األطفال    
ولـذلك يهيـب بلـدها بـاجملتمع الـدويل          . رغمون على اهلجرة  وُي

  .دة أولئك األطفال إىل ديارهم وأُسرهمضمان عو
ــة       - ٧٤ ــة الليبيـ ــة العربيـ ــب اجلماهرييـ ــن ترحيـ ــت عـ وأعربـ

بتوصـــيات الفريـــق العامـــل املعـــين باألطفـــال والـــرتاع املـــسلح 
ــة    ــام املعنيـ ــة لألمـــني العـ ــة اخلاصـ ــة للممثلـ ــارات امليدانيـ وبالزيـ

ــسلح   ــرتاع امل ــال وال ــن   . باألطف ــرار جملــس األم وأضــافت أن ق
ــضما  ) ٢٠٠٥ (١٦١٢  خــضوع نميكــن أن يعمــل كــرادع ل

وأشارت إىل أن وفـدها يـدين مجيـع حـاالت           . املذنبني للعقاب 
عمـــل األطفـــال وقـــسوة الـــشرطة ضـــد األطفـــال، ويـــشجب  

  .أوضاع أطفال الشوارع
ــة      - ٧٥ ــة إزاء حمنـ ــة قلقـ ــة الليبيـ ــة العربيـ وقالـــت إن اجلماهرييـ

فلسطينية األطفال حتت االحتالل األجنيب، ال سيما يف األراضي ال        
فاألطفال هناك يواجهـون العنـف والقمـع، والـبعض منـهم            . احملتلة

  .حمجوزون داخل السجون اإلسرائيلية يف أحوال الإنسانية
قالـت إن الـرئيس باشـيليت       ): شـيلي  (السيدة سـاباغ    - ٧٦

، محلـة إقليميـة نـسقتها حركـة         ٢٠٠٨سـبتمرب   /دشَّن يف أيلول  
د واألطفــال، الــيت الــشراكة مــن أجــل صــحة اُألمهــات واملواليــ

تشكل حمفالً للتعاون من أجل القـضاء علـى وفيـات اُألمهـات             
  .والُرضع يف أمريكا الالتينية

وأضــافت قائلــة إن شــيلي تــويل اهتمامــاً خاصــاً بإعــادة    - ٧٧
 إدماج األطفال وفقاً ملبادئ بـاريس، كمـا ورد يف تقريـر املمثلـة             

، (A/63/227املسلح  اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاع       
كما صدَّقت شيلي على مبادئ بـاريس املـستكملة       ). ٤٧الفقرة  

وأضــافت أن املمثلــة اخلاصــة ســاعدت يف  . مببــادئ كيــب تــاون 
. حتسني حالة األطفـال يف الـرتاع املـسلح وينبغـي جتديـد واليتـها              

وأيـــدت شـــيلي أيـــضاً تعـــيني ممثـــل خـــاص معـــين بـــالعنف ضـــد 
ها بـالقرار األخـري للمجلـس       وأعربت عن ترحيب وفد   . األطفال

املــسامهات املقدمــة مــن املــوارد  ســتمرار التنفيــذي لليونيــسيف با
ميكِّن شـيلي مـن اسـتمرار        لبلدان متوسطة الدخل مما   إىل ا العادية  

  .احلصول على الدعم من اليونيسيف
وأشارت إىل أن شيلي قدمت تقاريرها األوليـة بـشأن            - ٧٨

ـــ  ة حقــــوق الطفــــل، وأن الربوتوكــــولني االختيــــاريني إىل جلنـ
. احلكومة أحالت توصيات اللجنة إىل الكيانات الوطنية املعنيـة    

وأيــدت شــيلي تقــدمي طلــب إىل اجلمعيــة العامــة باملوافقــة علــى 
بـالتوازي يف الفتـرة بـني    من خالل فريقني  ري أعمال اللجنة    يست

ــوبر /تــشرين األول ــاين ٢٠٠٩أكت ــاير / وكــانون الث ، ٢٠١١ين
 يكــون مفهومــاً أن القــصد األصــلي  كتــدبري مؤقــت، علــى أن 

ــة يف جلــسات عامــة  هــو وأعلنــت أن شــيلي . أن جتتمــع اللجن
ــرة        ــة لفت ــدى اللجن ــيني ل ــوراس للتع ــا م ــسيدة مارت رشــحت ال

  .٢٠١٣-٢٠٠٩العضوية 
أهاب باجملتمع الدويل العمل    ): تونس (السيد منصور   - ٧٩

 معاً لضمان القيام علـى األصـعدة الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة            
بتنفيذ التوصيات الـواردة يف كـل مـن تقريـر األمـني العـام عـن                 

 ويف  (A/63/308)متابعة نتائج دورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية          
بقــاء : ٢٠٠٨حالــة أطفــال العــامل،   ”تقريــر اليونــسكو عــن   

وأضــاف أن العمــل أصــبح أكثــر . “األطفــال علــى قيــد احليــاة
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 الغـذاء واألزمـة   إحلاحاً يف ضوء حتديات كتدهور البيئـة وأزمـة       
  .املالية وانتشار الفقر واملرض

وقال إن تصديق تونس علـى اتفاقيـة حقـوق الطفـل يف         - ٨٠
 ١٩٩٥ وتنفيـــذ مدونـــة محايـــة الطفـــل يف عـــام     ١٩٩١عـــام 

 بتنمية مواردها البشرية يف     املستمرتشهدان على التزام حكومته     
ــشباب     ــن ال ــن ســكانه م ــسبة كــبرية م ــد ن ــدابري . بل ــشمل الت  وت

فية لتعزيز حقوق الطفل، اجلائزة الرئاسية حلقوق الطفـل؛         اإلضا
لـضمان حقـوق     واالحتفال باليوم الوطين للطفـل؛ وإنـشاء هيئـة        

الطفــل  األطفــال الــذين يواجهــون صــعوبات؛ وإنــشاء برملــان     
  .٢٠١٠-٢٠٠٢للفترة واخلطة الوطنية الثانية املعنية بالطفل، 

فقــال إن   ٦٢/١٣٩وأشــار إىل قــرار اجلمعيــة العامــة      - ٨١
ــة      ــادة التوعي ــال الفــصاميني لزي ــشأت مركــزاً لألطف ــه أن حكومت
بتلك احلالة وتقدمي الرعاية لألطفال املتضررين والتدريب لآلباء        

ولتهيئة . واالختصاصيني واملعلمني ومنظمات أصحاب املصلحة
بيئة متمكنة جلميع األطفال لتحقيق االزدهـار، اعُتمـدت تـدابري           

يم والتـدريب والتـشغيل واالنـدماج يف        يف جماالت الصحة والتعل   
  .اجملتمع لكي حيقق األطفال إمكاناهتم بالكامل

ــال        - ٨٢ ــأن األطفـ ــخ بـ ــان الراسـ ــل اإلميـ ــه يف ظـ ــال إنـ وقـ
 ٢٠٠٨يقدمون املشاكل بل احللول، أعلنت حكومتـه عـام           ال

سنة احلوار الشامل مع الـشباب؛ وجـرت مـشاورات يف مجيـع             
ــا   ــد أدت إىل صــياغة ميث ــشباب التونــسي املقــرر  أحنــاء البل ق ال

، والــذي حيــدد رؤيــة ٢٠٠٨نــوفمرب /إعالنــه يف تــشرين الثــاين
الشباب التونسي لبناء مستقبل أفضل، علـى سـبيل املثـال، مـن             
ــات     ــة، واســتخدام تكنولوجي ــاة العام ــشاركة يف احلي خــالل امل

  .جديدة، ونشر الرتعة التطوعية، واملساعدة املتبادلة
 خاصــاً باملــشاركة يف اًًيــويل اهتمامــونــوَّه بــأن امليثــاق   - ٨٣

األنــــشطة العامــــة الترابطيــــة، الــــيت تعكــــس وعــــي الــــشباب  
بالتحديات يف املستقبل مبا يف ذلك إتاحة التـشغيل واالنـدماج           
ــة       ــع األزمن ــف م ــة وضــرورة التكي ــى املعرف ــائم عل يف جمتمــع ق

كما يؤكـد مـن جديـد التـزام الـشباب مبواجهـة تلـك               . احلديثة
ة احلـوار يف جـو مـن التبـادل احلـر لألفكـار              التحديات ومواصل 

وأضاف أن صياغة امليثـاق تؤكـد الـدور اخلـاص       . والدميقراطية
  .للشباب التونسي كمواطنني يف ظل دميقراطية حديثة

رحبـت بالتقـدم احملـرز يف       ): باكستان (ىصقالسيدة أ   - ٨٤
تلبيــة احتياجــات األطفــال وقالــت إنــه جيــب علــى احلكومــات  

 زيـــادة اإلســـراع بـــاجلهود املبذولـــة يف هـــذا  واجملتمـــع الـــدويل
. الشأن، ألن االسـتثمار يف األطفـال هـو اسـتثمار يف املـستقبل             

وأضــافت أن حقــوق الطفــل مهملــة يف كــثري مــن األحيــان؛       
تــزال اجلــرائم ضــد األطفــال متفــشية يف أحنــاء خمتلفــة مــن     وال

 علـى  العامل، مما يفرض عبئاً اجتماعياً وأخالقياً واقتصادياً ثقيالً  
كاهل اجملتمـع، سـوف تتـضح آثـاره يف األجـل البعيـد، عنـدما                

بـدون  إعـدادهم جيـداً و   دون   يدخل األطفال يف مرحلة البلوغ    
ومن مث ال ميكن عزل حقوق الطفـل عـن قـضيّيت            . أية مهارات 

وعلى الرغم مـن إحـراز بعـض التقـدم يف تلبيـة             . التنمية والفقر 
ــة  احتياجــات األطفــال يف جمــاالت كــالتعليم وا   لــصحة والتغذي

اســتمرار واملــأوى، ال تــزال هنــاك حتــديات كــثرية، مــن بينــها   
  .عدم املساواة، والظلم والفقر والتمييز

وأشـــارت إىل أن نتـــائج مـــؤمتر القمـــة العـــاملي املعـــين    - ٨٥
ــان      ــاالن واقعي ــل مث ــة بالطف ــدورة االســتثنائية املعني ــل وال بالطف

ــامل بالطفــل  ــزام الع ــدور  وأضــافت أن باكــستان ق . اللت امــت ب
رئيــسي يف إعــداد اتفاقيــة حقــوق الطفــل وكانــت واحــدة مــن  

وكانت باكستان أيضاً طرفـاً     . أوائل الدول اليت صدَّقت عليها    
يف اتفاقيــة رابطــة جنــوب آســيا للتعــاون اإلقليمــي ملنــع االجتــار 

  .مكافحتهبالنساء واألطفال ألغراض البغاء و
بري وقالـــت إن حكومتـــها اعتمـــدت عـــدداً مـــن التـــدا   - ٨٦

اإلضافية، حيث أنشأت، بالتعاون مع اليونيسيف، جلنة وطنيـة         
ــة ومنــاء الطفــل، وحظــرت العقــاب البــدين يف املــدارس؛     لرعاي

ــستقالً    ــاً م ــشأت نظام ــضاء األحــداث؛ وجيــري صــياغة   لوأن ق
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سياسة وخطـة عمـل وطنيـة بـشأن الطفـل؛ واعتمـدت يف عـام           
جهـوداً   نظاماً ملنع االجتـار بالبـشر ومكافحتـه؛ وتبـذل            ٢٠٠٢

إلعــــادة األطفــــال املهــــرَّبني يف اخلــــارج إىل الــــوطن وإعــــادة 
ــة املتعلقــة      ــذ خطــة العمــل الوطني ــاً تنفي ــهم؛ وجيــري حالي تأهيل
ــى        ــشامل عل ــد ال ــق القي ــي إىل حتقي ــيت ترم ــع ال ــالتعليم للجمي ب

، وتركـز اجلهـود     ٢٠١٥مستوى التعليم االبتدائي حبلـول عـام        
ابـــة بوجـــه خـــاص علـــى الوطنيـــة لتعزيـــز تعلُّـــم القـــراءة والكت

ــة الطفــل، املعــروض علــى    . الفتيــات ــانون محاي أمــا مــشروع ق
ــسن       ــشأن احلــد األدىن ل ــاً ب ــضمن أحكام ــسوف يت ــان، ف الربمل
الــــزواج، واإلســــاءة اجلنــــسية واالجتــــار باألطفــــال، وعمالــــة 

وتقـــوم وســـائط اإلعـــالم . األطفــال وحقـــوق الطفـــل عمومــاً  
 التوعيــة بقــضايا مبــشاركة اجملتمــع املــدين بــدور هــام يف زيــادة  

  .الطفل وباحلاجة إىل حتسني اهلياكل القانونية واإلدارية
وأهابت باحلكومات واجملتمع الدويل، يف وقت رخـاء          - ٨٧

عــاملي غــري مــسبوق، ختــصيص مــوارد كافيــة وزيــادة االهتمــام 
وأضـافت أن   . بالدفاع عن حقوق الطفل يف مجيع أحنـاء العـامل         

  .قفان على ذلك االلتزامها يتوئنوعية جمتمعات الغد ورخا
قال إن بلده يشارك بنـشاط      ): يسراوس (السيد فيغين   - ٨٨

يف تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وأعرب عـن دعمـه عمـل جلنـة              
وأثـىن علـى املمثلـة اخلاصـة لألمـني          . حقوق الطفل واليونسكو  

ــة باألطفــال والــرتاع املــسلح لتقريرهــا     (A/63/227)العــام املعني
جلهود املبذولة حلمايـة األطفـال يف حـاالت         ودعا إىل استمرار ا   

وأضاف أنه من املهم علـى وجـه اخلـصوص أن           . الرتاع املسلح 
يدعم اجملتمع الدويل تطبيق املعايري الدوليـة وأن يـضمن حماسـبة       
أولئــك املــسؤولني عــن االنتــهاكات اجلــسيمة حلقــوق الطفــل،  
وتوسيع نطاق آلية تطبيق الرصد واإلبالغ لتشمل مجيع أنواع          

وينبغـي، باملثـل،   . االنتهاكات اخلطرية ال سيما العنف اجلنـسي  
مـسؤولني  تقوية آلية الرصد واإلبـالغ، رمبـا مـن خـالل إحلـاق            

وجيـب أن يعـزز مجيـع       . محاية الطفل ببعثات حفظ السالم    عن  
  .أصحاب املصلحة التعاون فيما بينهم حلماية الطفل

 وأشـــار إىل أن حكومتـــه صـــدَّقت علـــى الربوتوكـــول  - ٨٩
االختيـــاري التفاقيـــة حقـــوق الطفـــل بـــشأن منـــع وإهنـــاء بيـــع 
األطفــال وبغــاء األطفــال واســتخدام األطفــال يف إنتــاج املــواد   
اإلباحيــة، واعتمــدت يف وقــت الحــق تــدابري لتحــسني التنفيــذ  

ــوطين  وشــدد علــى ضــرورة أن مينــع اجملتمــع   . علــى الــصعيد ال
ريـة الـيت    األطفال عن طريق معاجلة األسباب اجلذ     إيذاء  الدويل  

وأضـاف أنـه لـذلك      . جتعل األطفال ُعرضة لالستغالل اجلنسي    
يتطلع إىل املؤمتر العـاملي الثالـث ملكافحـة االسـتغالل التجـاري             
لألطفال يف األغراض اجلنسية هبدف تعزيـز التعـاون الـدويل يف     

  .هذا الصدد
ــامل،     - ٩٠ ــاء العـ وحـــول مـــسألة حقـــوق احملتجـــزين يف أحنـ

ــق إزاء حا  ــاههم    أعــرب عــن القل ــأثر رف ــذين يت ــاهلم، ال ــة أطف ل
وأشــار إىل . واســتقرارهم االجتمــاعي عنــدما ُيحتجــز آبــاؤهم 

ــة حقــوق الطفــل،     الــذكرى الــسنوية العــشرين القادمــة التفاقي
فدعا إىل زيادة االهتمام حبقوق مجيع فئات األطفال مبـن فـيهم           

  .أطفال احملتجزين
ت وأعــرب عــن رغبــة وفــده يف املــشاركة يف املفاوضــا  - ٩١

بـــشأن مـــشروع القـــرار املعـــين حبقـــوق الطفـــل املقـــدم برعايـــة 
جمموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب واالحتـاد         

وأعرب عن األسف العميق ألن اليوم السابق لتقدمي        . األورويب
مشروع القرار، مل تكـن بعـد العمليـة الـيت يـضطلع هبـا مقـدمو                 

  . بينها وفدهالقرار واضحة لكثري من الوفود ومن
قالـت إن حكومتـها عملـت       ): السنغال (واالسيدة س   - ٩٢

على تنفيـذ الوثيقـة اخلتاميـة للـدورة االسـتثنائية بـإدراج قـضايا               
. الطفل يف سياساهتا الوطنية واإلقليمية وزيادة التمويل بانتظـام        

كمــا تــضمنت اســتراتيجية حكومتــها للحــد مــن الفقــر تــدابري  
ــال املعرضــني ل   ــة األطف ــى    حلماي ــها، عل ــر، يف جمــاالت من لخط

سـبيل املثــال، عمالـة األطفــال، والعنــف ضـد املــرأة، وتــسجيل    
ــد ــاملة لتنميـــة األطفـــال     . املواليـ الـــصغار وهنـــاك سياســـة شـ
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ــسادسة    ــن الـ ــىت سـ ــال حـ ــستهدف األطفـ ــشروع يف . تـ ومت الـ
برنــامج ملــدة عــشر ســنوات للنــهوض بالــشباب، وكــذلك يف    

تعليم والتدريب لتحقيـق    فترة عشر سنوات يف جمايلّ ال     برنامج ل 
ويرمــي برنــامج حتــسني  . ٢٠١٠التعلــيم للجميــع حبلــول عــام  

التغذية إىل القضاء على أوجـه الـنقص يف مـادة اليـود وفيتـامني         
  .ألف وضمان الوصول إىل غذاء جيد النوعية

وأشارت إىل أن أطفـال الـسنغال يقومـون بـدور نـشط            - ٩٣
ا يف إعـــداد وفقــد شــارك  . يف صــياغة الــسياسات الــيت تعنــيهم    

التقرير التكميلي للمنظمات غري احلكومية املقدم أثناء نظر جلنة         
ــام     ــسنغال يف ع ــدوري لل ــر ال ، ٢٠٠٦حقــوق الطفــل يف التقري

وشــاركوا أيــضاً يف إعــداد تقريــر اخلــرباء املــستقلني فيمــا يتعلــق  
بالدراسـة الـيت أعــدهتا األمـم املتحــدة عـن العنــف ضـد األطفــال      

(A/61/299) .فـــال مـــن اجلنـــسني حبريـــة يف برملـــان  وشـــارك أط
  .الطفل على مستوى األقسام واملناطق وعلى املستوى الوطين

ــام عــامل صــاحل       - ٩٤ ــز قي ــها لتعزي وقالــت إن جهــود حكومت
لألطفــال أدت إىل زيــادة الــوعي العــام حبقــوق الطفــل وااللتــزام   

وعلـــى الـــرغم مـــن وجـــود حتـــديات باقيـــة، فـــإن . احلقيقـــي هبـــا
تعزيز التقدم حنو تنفيذ خطة العمل الـواردة يف   حكومتها ملتزمة ب  

  .حبلول هناية هذا العقد“ الفعامل صاحل لألط”الوثيقة املعنونة 
  .٠٥/١٣ُرفعت اجللسة الساعة   

  


