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الطفلة

إن لجنة مركز املرأة،

   إذ تؤكد مجددا منهاج عمل بيجني، الذي اعتمده املؤمتر العاملي 
الرابع املعني باملرأة وال سيام الفصل الرابع - الم املتعلـــق 

بالطفلة، وإعـــالن وبرنامج عمل فيينا الذي اعتمده املؤمتر 
العاملي لحقوق اإلنســـان، واتفاقيـــة القضـــاء علـــى 

جميـــع أشكـــال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل،

تقرتح ما ييل:   

   تعجيال بتنفيذ األهداف االسرتاتيجية الواردة يف الفصل الرابع - 
الم:

ألف - تعزيز وحامية حقوق اإلنسان املتعلقة بالطفلة

اإلجراءات الواجب اتخاذها من جانب الحكومات، والسلطات 
املحلية، واملنظامت غري الحكومية، واملجتمع املدين، ومنظومة األمم 

املتحدة، حسب االقتضاء:

 التشجيع عىل زيادة متتع األطفال ال سيام بالنسبة للطفلة، 	 
بحقوق اإلنسان الخاصة بهم، وذلك عن طريق وضع بروتوكول 

اختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن التدابري الالزمة ملنع 
بيع األطفال وبغاء األطفال واستغاللهم يف إنتاج املواد اإلباحية 

والقضاء عىل هذه املامرسات؛

 تنظيم إجراءات مجتمعية، مبا يف ذلك إنشاء لجان محلية إليجاد 	 
الوعي باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال 

التمييز ضد املرأة ورصدهام واالمتثال لهام، مع الرتكيز بوجه 
خاص عىل حالة الفتيات املراهقات واألمهات صغريات السن؛

 تنظيم حمالت لزيادة الوعي مصممة لتعبئة املجتمعات املحلية، 	 
مبا يف ذلك قادة املجتمع، واملنظامت الدينية، واآلباء وغريهم 

من أفراد األرس، ال سيام أفراد األرسة الذكور، فيام يتعلق بحقوق 
الطفل، مع إيالء انتباه خاص للطفلة، ورصد التغيريات يف املواقف؛

 تنظيم حمالت لزيادة الوعي والتدريب املتعلق بنوع الجنس 	 
ملوظفي إنفاذ القانون ونظم العدالة فيام يتعلق بحقوق الطفل، 

مع إيالء اهتامم خاص للطفلة؛

 القضاء عىل املامرسات القامئة عىل العادات والتقاليد التي تعطي 	 
أفضلية للبنني وذلك عن طريق تنظيم حمالت زيادة الوعي 

والتدريب املتعلق بالجنسني؛

 تشجيع وتعزيز مساهمة الفتيات والذكور يف التنمية؛	 

 تشجيع املعاملة غري التمييزية بني الفتيات والذكور داخل األرسة، 	 
والقيام، يف هذا الصدد، باعتامد تدابري لضامن تكافؤ فرص حصول 

الفتيات والذكور عىل األغذية والتعليم والصحة. 

اإلجراءات الواجب اتخاذها من جانب الدول األطراف يف اتفاقية 
حقوق الطفل واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة:

 إدراج معلومات شاملة وبيانات مصنفة حسب الجنس والسن عن 	 
األطفال يف تقاريرها املقدمة إىل لجنة حقوق الطفل ولجنة القضاء 

عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، ودعوة هيئات رصد املعاهدات 
إىل إيالء اهتامم خاص لحقوق الطفلة لدى تقييم تلك التقارير؛

 ضامن أن تكون أي تحفظات مبداة عىل اتفاقية القضاء عىل 	 
جميع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل قد 

صيغت بأقىص قدر من الدقة واإليجاز، وأال تكون متعارضة مع 
أهداف ومقاصد هاتني االتفاقيتني، واستعراض التحفظات املتاحة 
عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية 

حقوق الطفل لغرض سحبها.

باء - تعليم ومتكني الطفلة

اإلجراءات الواجب اتخاذها من جانب الحكومات واملؤسسات 
التعليمية ومنظومة األمم املتحدة، حسب االقتضاء:

 النظر يف االعتامد عىل نتائج وتوصيات اجتامع فريق الخرباء التابع 	 
لألمم املتحدة املعني مبسألة الفتيات املراهقات، املعقود يف أديس 

أبابا، يف ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٧؛

 النظر يف جعل التعليم االبتدايئ إجباريا؛	 

 ضامن االلتحاق الشامل للفتيات باملدارس وبقائهن فيها وضامن 	 
مواصلة تعليم املراهقات الحوامل وغريهن من صغار الفتيات من 

أجل كفالة توفري التعليم األسايس للطفلة؛
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 تشجيع جميع مستويات املجتمع، مبا يف ذلك اآلباء، والحكومات، 	 
واملنظامت غري الحكومية، عىل دعم تنفيذ السياسات التعليمية 

الرامية إىل تحسني الوعي بنوع الجنس يف املجتمع املحيل؛

 توفري التدريب الذي يراعي نوع الجنس ملديري املدارس، واآلباء، 	 
وجميع أفراد املجتمع التعليمي، كاملديرين املحليني، وأعضاء 

هيئات التدريس، واملدرسني، واملجالس التعليمية، والطالب؛

 استعراض املواد التعليمية، مبا يف ذلك الكتب املدرسية، لتعزيز 	 
احرتام الذات لدى النساء والفتيات عن طريق إتاحة تكوين الصور 

الذاتية اإليجابية وتنقيح هذه املواد، وإبراز دور املرأة الفعال يف 
املجتمع، مبا يف ذلك يف مجال اتخاذ القرارات، والتنمية، والثقافة، 
والتاريخ، والرياضة، وغري ذلك من الجهود االجتامعية والسياسية 

واالقتصادية؛ 

 وضع برامج للتوعية باملنظورات املتعلقة بنوع الجنس ملوظفي 	 
املكاتب الحكومية الذين يتناولون قضايا تعليمية تتعلق 

بالفتيات من السكان األصليني والفتيات من املناطق الريفية، 
ووضع مواد تعليمية مكيفة حسب حاالتهن؛

 تحديد االحتياجات الخاصة للفتيات الاليئ يعشن ظروفا صعبة، 	 
مبا يف ذلك الفتيات من األرس املهاجرة، والالجئات واملرشدات، 
والفتيات من أقليات إثنية، والفتيات من السكان األصليني، 
واليتيامت، والفتيات املعوقات، وغريهن من الفتيات ذوات 
االحتياجات الخاصة، وتوفري املوارد الالزمة لهن لتلبية هذه 

االحتياجات؛

 إرشاك الفتيات، مبن فيهن ذوات االحتياجات الخاصة، واملؤسسات 	 
هن كرشيكات  التي متثلهن يف عملية اتخاذ القرارات، وضمُّ

يتمتعن باملشاركة التامة والفعالة يف تحديد االحتياجات الخاصة 
بهن ويف تصميم وتخطيط وتنفيذ وتقييم السياسات والربامج 

الرامية إىل تلبية هذه االحتياجات؛

 توفري فرص التدريب للفتيات لتنمية مهاراتهن يف مجال القيادة 	 
والدعوة وحل املنازعات؛

 إبراز العمل غري املدفوع الذي تقوم به الفتيات والذكور داخل 	 
األرس عن طريق إجراء البحوث بشأن االختالفات بني الجنسني 

وتوثيقها، وال سيام يف املجتمعات الريفية، ومالحظة اآلثار 
الناجمة عن عمل الفتيات املنزيل عىل تكافؤ فرص حصولهن عىل 

التعليم األسايس ومواصلة التعليم والتطوير الوظيفي، واتخاذ 
تدابري ملعالجة هذه االختالالت والقضاء عىل التمييز؛

جيم - االحتياجات الصحية للفتيات

اإلجراءات الواجب اتخاذها من جانب الحكومات، واملجتمع املدين، 
ومنظومة األمم املتحدة، حسب االقتضاء:

 حامية الطفلة من جميع أشكال االستغالل الجنيس وإساءة 	 
املعاملة الجنسية عن طريق اتخاذ التدابري املالمئة، مبا يف ذلك، 

عىل سبيل املثال، وضع وتنفيذ الترشيعات؛ 

 تشجيع اآلباء، وأشكال التحالف بني املنظامت املختصة واألفراد 	 
املعنيني، وال سيام بني الزعامء السياسيني والشخصيات العامة 

وشخصيات املجتمع املحيل ووسائط اإلعالم، عىل الدعوة من أجل 
صحة األطفال، مبا يف ذلك الصحة اإلنجابية والجنسية للمراهقات؛

 القضاء عىل جميع املامرسات القامئة عىل العادات والتقاليد، وال سيام 	 
فيام يتعلق بتشويه األعضاء الجنسية لإلناث، والتي ترض بالنساء 

والفتيات وتشكل متييزا ضدهن، وتعد انتهاكا لحقوق اإلنسان 
الخاصة باملرأة كام متثل عقبات عىل طريق التمتع التام بحقوق 

اإلنسان والحريات األساسية للمرأة، وذلك من خالل تصميم وتنفيذ 
برامج زيادة الوعي، والتعليم والتدريب، فضال عن الربامج الرامية إىل 

مساعدة ضحايا هذه املامرسات عىل التغلب عىل محنتهن؛

 وضع وتنفيذ الترشيعات والسياسات الوطنية لحظر املامرسات 	 
القامئة عىل العادات والتقاليد والتي تشكل انتهاكا لحقوق 

اإلنسان الخاصة باملرأة وعقبة عىل طريق التمتع التام للمرأة 
بحقوق اإلنسان والحريات األساسية الخاصة بها، ومقاضاة 

مرتكبي املامرسات التي ترض بصحة النساء والفتيات؛

 القيام عىل نطــاق واسع بتوفري املعلومــات واملشورة 	 
للمراهقيـن من الفتيات والذكور، ال سيام فيام يتعلق بالعالقات 

اإلنسانية والصحة اإلنجابية والجنسية، واألمراض املنقولة عن 
طريق االتصال الجنيس، وحمل املراهقات، عىل أن يكون ذلك 

بشكل يتوخى الرسية ويسهل الحصول عليه، وتأكيد املسؤولية 
املتساوية للفتيات والذكور؛

 تحسني الرعاية الصحية للمراهقات من جانب املوظفني 	 
الصحيني وتزويد هؤالء املوظفني بالتدريب املناسب وتشجيع 

موظفي الرعاية الصحية عىل العمل مع الفتيات من أجل تفهم 
احتياجاتهم الخاصة؛

 االعرتاف باملراهقات الحوامل وصغار األمهات وحاميتهن من 	 
التمييز ودعم استمرار حصولهن عىل املعلومات والرعاية الصحية 

والتعليم والتدريب؛
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 دعم األنشطة التي تقوم بها املنظامت غري الحكومية يف مجال 	 
الصحة اإلنجابية ومراكز التوجيه الصحي للفتيات؛ 

 سن القوانني املتعلقة بالحد األدىن لسن الزواج ورفع الحد األدىن 	 
لهذه السن، عند االقتضاء، لضامن احرتام حقوق الطفل، عىل 

النحو املنصوص عليه يف اتفاقية حقوق الطفل؛

دال - الفتيات املتأثرات بالنزاع املسلح

اإلجراءات الواجب اتخاذها من جانب األمم املتحدة والحكومات:

 إدراج معلومات عن حقوق الطفل يف الواليات واملبادئ التوجيهية 	 
التشغيلية لقوات حفظ السالم والعسكريني والعاملني يف مجال 

املعونة اإلنسانية، وتزويدهم بالتدريب املتعلق بنوع الجنس؛

 تشجيع الفتيات وغريهن من األفراد واملجتمعات املحلية عىل 	 
القيام بدور رئييس يف إبالغ السلطات املختصة بانتهاكات حقوق 

الفتيات يف النزاعات املسلحة وضامن توفري خدمات الدعم 
واملشورة الكافية وامليرسة والتي تراعي نوع الجنس؛

 حامية الطفلة يف حاالت النزاع املسلح من املشاركة يف هذه 	 
النزاعات، ومن التجنيد واالغتصاب واالستغالل الجنيس، ال سيام 
عن طريق اعتامد بروتوكول إضايف التفاقية حقوق الطفل، عىل 

نحو ما أوصت به الجمعية العامة؛

 اتخاذ تدابري ملعالجة االحتياجات الخاصة للفتيات من أجل 	 
حاميتهن، وملراكز الدعم واملشورة التي تراعي نوع الجنس يف 

مخيامت الالجئني، ويف جهود إعادة التوطني وإعادة اإلدماج؛

 إنشاء واحرتام مناطق سالم لألطفال يف حاالت النزاع املسلح؛	 

هاء - االتجــار بالفتيــات، مبا فـي ذلك ألغراض البغاء وغريه 
من أشكال االستغالل الجنيس

اإلجراءات الواجب اتخاذها من جانب الحكومات واملنظامت الدولية 
واملجتمع املدين:

 جمع املعلومات وزيادة وعي الجمهور بقضية االتجار بالفتيات 	 
وإساءة معاملتهن الجسدية والنفسية واستغاللهن الجنيس، وذلك 

لغرض وضع وتحسني الربامج الوقائية بصورة أفضل؛

 النظر يف تنفيذ توصيات إعالن وبرنامج عمل املؤمتر العاملي 	 
ملكافحة االستغالل الجنيس لألطفال ألغراض تجارية، املعقودة يف 

ستوكهلم يف عام 1٩٩٦؛

 إنشاء برامج لعالج األطفال الذين تعرضوا لسوء املعاملة أو 	 
االستغالل الجنسيني مع توفري املوظفني املدربني تدريبا خاصا 

لتهيئة بيئة آمنة وداعمة؛

اإلجراءات الواجب اتخاذها من جانب الحكومات:

 َسن وإنفاذ القوانني التي تحظر االستغالل الجنيس، مبا يف ذلك 	 
البغاء، وغشيان املحارم، وإساءة معاملة األطفال واالتجار بهم، مع 

إيالء اهتامم خاص للفتيات؛

 مقاضاة ومعاقبة األشخاص واملنظامت املشرتكني يف أنشطة صناعة 	 
الجنس، واالستغالل الجنيس، واالشتهاء الجنيس لألطفال، واالتجار يف 

األعضاء، واستغالل األطفال يف إنتاج املواد اإلباحية، والسياحة الجنسية 
، و/أو التشجيع عىل هذه األنشطة، وإدانة  التي يستخدم فيها الُقصَّ

ومعاقبة جميع املشرتكني يف ارتكابها، سواء كانوا محليني أو أجانب، مع 
ضامن عدم تعريض األطفال ضحايا هذه املامرسات للعقاب؛

 وضع آليات لتعزيز التعاون الدويل من أجل تحقيق حامية أفضل 	 
للفتيات وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إىل العدالة؛

 اعتامد تدابري لضامن مراعاة اإلجراءات القضائية والقانونية 	 
لالحتياجات املحددة للفتيات الاليئ أسيئت معاملتهن ملنع زيادة 

تعرضهن للصدمات واإليذاء؛

واو - الفتيات العامالت

اإلجراءات الواجب اتخاذها من جانب الحكومات، واملنظامت الدولية، 
والقطاع الخاص:

 النظر يف التصديق عىل االتفاقات الدولية الرامية إىل حامية 	 
األطفال، وتنفيذ هذه االتفاقات، مبا يف ذلك اتفاقيات منظمة 
العمل الدولية، وجعل الترشيعات الوطنية متمشية مع هذه 

االتفاقات من أجل حامية الطفلة؛

 ضامن حصول الفتيات العامالت عىل فرص التعليم والتدريب 	 
املهني، والصحة، واألغذية، واملأوى، والرتفيه، برشوط متكافئة 

ومواتية، وحاميتهن من االستغالل االقتصادي، واملضايقة الجنسية، 
وإساءة املعاملة الجنسية يف مكان العمل؛



4

 إيالء اهتامم خاص للفتيات العامالت يف القطاع الخاص، 	 
كالعامالت يف املنازل، ووضع تدابري لحامية حقوق اإلنسان 

والحريات األساسية الخاصة بهن، ومنع استغاللهن التجاري، 
وسوء املعاملة، وإساءة املعاملة الجنسية؛

 زيادة وعي الحكومة والجمهور فيام يتعلق بطابع ونطاق 	 
االحتياجات الخاصة للفتيات العامالت يف املنازل، والاليئ يضطلعن 
مبهام منزلية ثقيلة داخل أرسهن، ووضع التدابري الالزمة لحاميتهن 

من االستغالل االقتصادي وإساءة املعاملة الجنسية؛

 املساهمة بشكل فعال يف الجهود املبذولة يف دورة مؤمتر منظمة 	 
العمل الدولية لعام 1٩٩٨ لوضع اتفاقية دولية جديدة للقضاء 

عىل معظم األشكال البشعة لعمل األطفال؛

 النظر يف تنفيذ اإلجراءات املحددة يف برنامج العمل ملؤمتر أوسلو 	 
لعام 1٩٩٧ بشأن عمل األطفال؛

زاء - توصيات عامة

اإلجراءات الواجب اتخاذها من جانب الحكومات ومنظومة األمم 
املتحدة:

 إعداد برامج للطفلة كجزء من خطط العمل الوطنية من أجل 	 
التنفيذ التام ملنهاج عمل بيجني الذي اعتمده املؤمتر العاملي 

الرابع املعني باملرأة؛

 ينبغي ملنظومة األمم املتحدة، وال سيام اليونيسيف، بوصفها 	 
الوكالة املكلفة بتناول حقوق وشواغل األطفال، إيالء اهتامم أكرب 

للطفلة عن طريق الربامج القطرية لليونيسيف، واالستعانة 
برُسل الخري التابعني لها يف زيادة الوعي بشأن حالة الطفلة عىل 

كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والدويل؛

 ينبغي لألمني العام أن يقدم تقريرا عن الطفلة إىل لجنة مركز املرأة 	 
قبل استعراض الخمس سنوات املتعلق بتنفيذ منهاج عمل بيجني؛

 ضامن أن تكون الربامج والسياسات الخاصة بالطفلة مستندة إىل 	 
حقوق الطفل، وإىل مسؤوليات وحقوق وواجبات اآلباء، وتطور 

قدرات الطفلة، وفقا ملنهاج عمل بيجني واتفاقية حقوق الطفل؛ ■

املصدر: وثيقة األمم املتحدة ى/1998/27 


