A/RES/60/231

Organizacja Narodów Zjednoczonych

Zgromadzenie Ogólne

Obieg: Ogólny
11 stycznia, 2006

Sesja 60.
Pozycja 67. porz dku dziennego

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego

[na temat sprawozdania Komisji Trzeciej (A/60/505)]

60/231. Prawa dziecka
Zgromadzenie Ogólne,
przypominaj c swoje poprzednie rezolucje na temat praw dziecka, z których ostatni była
rezolucja nr 59/261 z 23 grudnia 2004 r., a tak e rezolucj Komisji Praw Człowieka nr 2005/44
z 19 kwietnia 2005 r,1
podkre laj c, e Konwencja Praw Dziecka2 musi stanowi standard w promowaniu i ochronie
praw dziecka, a tak e pami taj c o znaczeniu Protokołów Opcjonalnych Konwencji,3 oraz innych
instrumentów praw człowieka,
ponownie potwierdzaj c Deklaracj Wiede sk i jej Program Działa 4, Deklaracj Milenijn
ONZ5, dokument ko cowy 27. sesji specjalnej Zgromadzenia Ogólnego na temat dzieci,
zatytułowany: „ wiat przyjazny dzieciom”6, oraz dokument ko cowy 26. sesji specjalnej
Zgromadzenia Ogólnego na temat HIV/AIDS, zatytułowany „Globalny Kryzys – Globalne
Działania”7,
odnotowuj c z uznaniem sprawozdania Sekretarza Generalnego na temat post pów dokonanych
w kierunku realizacji zobowi za wyszczególnionych w dokumencie ko cowym 27. sesji
specjalnej Zgromadzenia Ogólnego8, a tak e statusu Konwencji Praw Dziecka oraz spraw
podniesionych w rezolucji Zgromadzenia nr 59/2619, jak równie sprawozda Przewodnicz cego
Komisji Praw Dziecka, Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ds. Dzieci
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i Konfliktów Zbrojnych10, oraz studium przemocy wobec dzieci autorstwa Niezale nego Eksperta
ONZ11,
potwierdzaj c ponownie, e pierwszoplanowym czynnikiem we wszystkich działaniach
dotycz cych dzieci b dzie najlepiej poj ty interes dziecka,
uznaj c znaczenie wł czenia punktu widzenia ochrony dziecka do wszystkich działa z zakresu
praw człowieka, zgodnie z tym, co podkre laj dokumenty ko cowe Szczytu wiatowego z roku
2005,
gł boko zaniepokojone faktem, e sytuacja dzieci w wielu cz ciach wiata pozostaje krytyczna,
w rodowisku wzrastaj cej globalizacji, b d c wynikiem trwałego ubóstwa, nierówno ci
społecznych, nieodpowiednich warunków socjalnych i ekonomicznych, pandemii –
w szczególno ci HIV/AIDS, malarii i gru licy – zniszcze rodowiska, kl sk ywiołowych,
konfliktów zbrojnych, przesiedle , przemocy, nadu y , wyzysku, handlu dzie mi i ich organami,
prostytucji w ród dzieci, pornografii dzieci cej oraz dzieci cej turystyki seksualnej, zaniedbania,
analfabetyzmu, głodu, nietolerancji, dyskryminacji, rasizmu, ksenofobii, nierówno ci płci,
niepełnosprawno ci i nieodpowiedniej ochrony prawnej, a tak e przekonane, e niezb dne s
pilne i skuteczne działania w skali krajowej i mi dzynarodowej,
podkre laj c potrzeb wł czenia perspektywy płci w główny nurt wszystkich programów
dotycz cych dzieci, a tak e uznaj c dziecko za osob posiadaj c przysługuj ce jej prawa we
wszystkich programach dotycz cych dzieci,
I
Wdra anie Konwencji Praw Dziecka oraz jej Protokołów Opcjonalnych
1. Potwierdza, e ogólne zasady, m.in. w zakresie najlepiej poj tego interesu dziecka,
niedyskryminacji, uczestnictwa i rozwoju, stanowi ramowe zasady wszelkich działa
dotycz cych dzieci, w tym równie dorastaj cej młodzie y;
2. Nalega, by Pa stwa Członkowskie, które jeszcze tego nie uczyniły, przyst piły do Konwencji
Praw Dziecka2 oraz jej Protokołów Opcjonalnych3 traktuj c to w sposób priorytetowy, a tak e by
w pełni wdro yły zasady tych dokumentów, m.in. poprzez wdro enie skutecznych ustaw i zasad
na poziomie krajowym;
3. Nalega, by Pa stwa Członkowskie wycofały zastrze enia nieprzystaj ce do przedmiotu i celu
Konwencji lub jej Protokołów Opcjonalnych, a tak e by rozwa yły przeanalizowanie innych
zastrze e z my l o ich wycofaniu;
4. Wita z zadowoleniem prac Komisji Praw Dziecka, a tak e wzywa wszystkie Pa stwa do
wzmocnienia ich współpracy z Komisj , do terminowego wypełniania ich zobowi za
sprawozdawczych w ramach Konwencji i jej Protokołów Opcjonalnych, zgodnie
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z opracowanymi przez Komisj
wdra aniu Konwencji;

wytycznymi, a tak e do uwzgl dniania jej zalece

przy

5. Prosi, aby wszystkie wła ciwe organy i mechanizmy systemu ONZ regularnie
i systematycznie uwzgl dniały wyra n perspektyw praw dziecka we wszystkich działaniach
w ramach wypełniania ich mandatów, a tak e aby zapewniły przeszkolenie swego personelu
w zakresie praw dziecka, jak równie wzywa Pa stwa Członkowskie do dalszej cisłej
współpracy w ramach wszystkich tych mechanizmów, w szczególno ci do współpracy ze
specjalnymi sprawozdawcami i specjalnymi przedstawicielami ONZ;
6. Zach ca Pa stwa Członkowskie do wzmocnienia swych krajowych potencjałów
statystycznych oraz do korzystania z danych statystycznych w podziale – m.in. – na wiek, płe
i inne czynniki istotne z punktu widzenia powstawania ró nic, a tak e z innych wska ników
statystycznych na poziomie krajowym, ponadregionalnym, regionalnym i mi dzynarodowym,
w celu opracowania i oceny polityki i programów społecznych, tak aby umo liwi sprawne
i skuteczne wykorzystanie zasobów gospodarczych i społecznych w celu pełnej realizacji praw
dziecka;
II
Promocja i ochrona praw dziecka
Rejestracja, relacje rodzinne i adopcja
7. Po raz kolejny nalega, by wszystkie Pa stwa zintensyfikowały swe wysiłki w celu
zapewnienia zgodno ci z obowi zkami wynikaj cymi z Konwencji Praw Dziecka2 w zakresie
ochrony to samo ci dziecka, w tym w zakresie narodowo ci i relacji rodzinnych, zgodnie
z obowi zuj cym prawem; zezwalania na rejestracj dziecka natychmiast po porodzie,
zapewnienia, by procedury rejestracyjne były proste, szybkie i skuteczne oraz wykonywane jak
najmniejszym kosztem, a tak e by podnosiły wiadomo znaczenia rejestracji urodze na
poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym;
8. Zach ca Pa stwa do uchwalania i wdra ania ustaw – oraz ulepszania realizacji programów –
słu cych ochronie dzieci dorastaj cych bez opieki rodziców lub opiekunów, uznaj c, e tam,
gdzie niezb dna jest opieka alternatywna, promowa nale y formy opieki rodzinnej
i rodowiskowej jako preferowane w stosunku do umieszczania w instytucjach opieku czych;
9. Wzywa Pa stwa do zagwarantowania, w zakresie zgodnym ze zobowi zaniami ka dego z nich,
prawa dziecka, którego rodzice przebywaj w ró nych krajach, do utrzymywania regularnych
relacji osobistych i bezpo rednich kontaktów z obojgiem rodziców, z wył czeniem sytuacji
wyj tkowych, poprzez zapewnienie sposobów dost pu i odwiedzin w obu Pa stwach oraz przez
respektowanie zasady, zgodnie z któr oboje rodzice ponosz wspóln odpowiedzialno za
wychowanie i rozwój swoich dzieci;
10. Wzywa równie Pa stwa do zwrócenia szczególnej uwagi na wypadki mi dzynarodowych
porwa dzieci w kontek cie rodzicielskim lub rodzinnym i do reagowania na takie wypadki,
a tak e zach ca Pa stwa do współpracy wielostronnej i dwustronnej w rozwi zywaniu
podobnych konfliktów, przy czym preferowanym sposobem jest przyst pienie do Konwencji
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Haskiej w sprawie Aspektów Cywilnych Mi dzynarodowych Porwa Dzieci12, a tak e do
umo liwiania – mi dzy innymi – powrotów dzieci do kraju, w którym mieszkały bezpo rednio
przed porwaniem lub zatrzymaniem;
11. Ponadto, wzywa Pa stwa do podj cia wszelkich niezb dnych kroków w celu
przeciwdziałania i zwalczania nielegalnych adopcji, które nie le w najlepiej poj tym interesie
dziecka;
Ekonomiczny i socjalny dobrobyt dzieci
12. Wzywa Pa stwa i społeczno mi dzynarodow do tworzenia rodowiska, w którym dobrobyt
dziecka jest zapewniony, mi dzy innymi, poprzez:
(a) Współprac , wspieranie oraz uczestnictwo w globalnych wysiłkach na rzecz likwidacji
ubóstwa na poziomie globalnym, regionalnym i krajowym, uznaj c, e zwi kszona dost pno
zasobów i ich skuteczna alokacja s wymagane na ka dym z tych poziomów, w celu zapewnienia
realizacji wszystkich uzgodnionych w skali mi dzynarodowej celów w zakresie rozwoju
i likwidacji ubóstwa, wł cznie z tymi, które sformułowano w Deklaracji Milenijnej NZ5, zgodnie
z przyj tym harmonogramem czasowym, potwierdzaj c, e inwestowanie w dzieci oraz
wdra anie ich praw nale do najskuteczniejszych sposobów likwidacji ubóstwa;
(b) Podejmuj c wszelkie niezb dne kroki w celu zapewnienia prawa dziecka do tego, by cieszy
si jak najlepszym poziomem zdrowia oraz opracowuj c skuteczne systemy ochrony zdrowia
i usług socjalnych, zapewniaj c wolny od dyskryminacji dost p do takich systemów i usług,
zwracaj c szczególn uwag na odpowiednie wy ywienie i przyznaj c pierwsze stwo działaniom
i programom zapobiegania nałogom, szczególnie za nałogowi alkoholowemu i tytoniowemu,
a tak e nadu ywaniu narkotyków, substancji psychotropowych i inhalantów, jak równie –
mi dzy innymi – zapewniaj c odpowiedni opiek prenataln i postnataln na rzecz matek;
(c) Uznaj c prawo do edukacji oparte na zasadzie równych szans i wolne od dyskryminacji,
poprzez wprowadzanie obowi zku edukacji podstawowej, bezpłatnej i dost pnej dla wszystkich
dzieci, zapewnienie wszystkim dzieciom dost pu do o wiaty dobrej jako ci, a tak e poprzez
zapewnienie ogólnie dost pnej dla wszystkich edukacji drugiego stopnia, w szczególno ci
poprzez wprowadzanie edukacji nieodpłatnej, pami taj c, e specjalne rodki zapewniania
równego dost pu, w tym akcja afirmatywna, przyczyniaj si do osi gania równych szans i do
zwalczania wykluczenia społecznego;
(d) projektuj c i wdra aj c programy zapewnienia opieki socjalnej i wsparcia na rzecz ci arnych
dorastaj cych dziewcz t oraz matek w wieku dojrzewania, w szczególno ci umo liwiaj c im
kontynuowanie i uko czenie nauki;
Przemoc wobec dzieci
13. Pot pia wszelkie formy przemocy wobec dzieci, w tym przemocy fizycznej, mentalnej
i seksualnej, tortury, wyzysk i eksploatacj dzieci, branie zakładników, przemoc domow , handel
12
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dzie mi oraz ich organami, pedofili , prostytucj w ród dzieci, pornografi dzieci c oraz
turystyk seksualn w ród dzieci, a tak e wzrastaj ce zjawisko przemocy zwi zanej z gangami;
14. Pot pia równie wypadki porwa dzieci, w szczególno ci porwa dla okupu oraz porwa
dzieci w sytuacjach konfliktów zbrojnych, w tym w celu rekrutacji i wykorzystania dzieci
w konfliktach zbrojnych, oraz nalega, by Pa stwa podj ły wszelkie dost pne kroki dla
zapewnienia bezwarunkowego uwolnienia takich dzieci, ich rehabilitacji, reintegracji
i ponownego doł czenia do ich rodzin;
15. Nalega, by Pa stwa:
(a) Wzmogły wysiłki w celu zapobiegania wszelkim formom przemocy wobec dzieci i w celu
ochrony dzieci przed nimi w drodze wielostronnych działa ;
(b) Poło yły kres bezkarno ci sprawców przest pstw wobec dzieci, badały i karały wszelkie akty
przemocy oraz nakładały odpowiednie kary;
(c) Chroniły dzieci przed wszelkimi nadu yciami ze strony urz dników pa stwowych, takich jak
policjanci, słu by przestrzegania prawa oraz pracownicy i urz dnicy o rodków
resocjalizacyjnych i instytucji socjalnych;
(d) Podj ły kroki w celu chronienia dzieci przed przemoc lub nadu yciami w szkołach, w tym
przed wykorzystywaniem seksualnym, zastraszaniem, maltretowaniem i mobbingiem;
ustanowienia mechanizmów skarg odpowiednich dla wieku i płci oraz dost pnych dla dzieci,
a tak e podj ły działania w celu eliminacji stosowania kar cielesnych w szkołach;
(e) Wzmocniły mi dzynarodow współprac
bezkarno ci przest pstw przeciwko dzieciom;

i wzajemn

pomoc w celu poło enia kresu

16. Uznaje wkład Mi dzynarodowego Trybunału Karnego w poło enie kresu najpowa niejszym
przest pstwom przeciwko dzieciom, w tym zabójstwom, przest pstwom przeciw ludzko ci oraz
zbrodniom wojennym; wzywa Pa stwa do nieudzielania amnestii wobec takich zbrodni;
Zakaz dyskryminacji
17. Wzywa wszystkie Pa stwa do zapewnienia sytuacji, w której dzieci b d cieszyły si pełni
praw obywatelskich, politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturalnych, bez
jakiejkolwiek dyskryminacji;
18. Odnotowuje z niepokojem du liczb dzieci b d cych ofiarami rasizmu, dyskryminacji
rasowej, ksenofobii i zwi zanej z ni nietolerancji, podkre la potrzeb zastosowania specjalnych
rodków, zgodnie z zasad najlepiej poj tego interesu dziecka oraz poszanowania jego pogl dów,
w programach zwalczania rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii i zwi zanej z ni
nietolerancji, oraz wzywa Pa stwa do zapewnienia szczególnego wsparcia i równego dost pu do
usług kierowanych do wszystkich dzieci;
19. Wzywa Pa stwa do podj cia wszelkich niezb dnych kroków, wł cznie z reformami prawnymi
w wymagaj cych tego sytuacjach, w celu wyeliminowania wszelkich form dyskryminacji
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dziewcz t oraz wszelkich form przemocy, wł cznie z zabójstwami niemowl t płci e skiej
i prenataln selekcj płci, gwałtami, nadu yciami seksualnymi oraz szkodliwych praktyk
tradycyjnych i zwyczajowych, w tym uszkodze
e skich organów płciowych, mał e stw
zawieranych bez wolnej i pełnej zgody mał onków, mał e stw przedwczesnych oraz
wymuszonej sterylizacji – poprzez uchwalanie i egzekwowanie praw oraz w odpowiednich
wypadkach przez formułowanie wszechstronnych, wielodyscyplinarnych i skoordynowanych
programów narodowych lub strategii ochrony dziewcz t;
20. A tak e wzywa Pa stwa do podejmowania kroków niezb dnych dla zapewnienia, by dzieci
niepełnosprawne cieszyły si w sposób pełny i równoprawny wszelkimi prawami człowieka
i fundamentalnymi wolno ciami, zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej, wł cznie
z dost pem do dobrej jako ci edukacji i ochrony zdrowia, oraz z ochron przed przemoc ,
nadu yciami i zaniedbaniami, a tak e do opracowania i egzekwowania praw zabraniaj cych
dyskryminacji takich osób, w celu zagwarantowania im przyrodzonej godno ci, promowania
umiej tno ci polegania na sobie oraz ułatwiania im aktywnego udziału i integracji w yciu
lokalnej społeczno ci, bior c pod uwag szczególnie trudne poło enie niepełnosprawnych dzieci
yj cych w warunkach ubóstwa;
Promowanie i ochrona praw dzieci, w tym dzieci w szczególnie trudnych sytuacjach
21. Wzywa wszystkie Pa stwa do zapobiegania łamaniu praw dzieci pracuj cych oraz/lub
yj cych na ulicy, w tym dyskryminacji, arbitralnym zatrzymaniom, pozas dowym, arbitralnym
lub nagłym egzekucjom, torturom oraz wszelkiego rodzaju przemocy i wyzyskowi, a tak e do
stawiania sprawców przed wymiarem sprawiedliwo ci, przyjmowania i wdra ania programów na
rzecz ochrony, rehabilitacji społecznej i psycho-społecznej oraz ponownej integracji takich
dzieci, a tak e do przyjmowania strategii gospodarczych, społecznych i edukacyjnych
zmierzaj cych do pokonywania problemów dzieci pracuj cych oraz/lub yj cych na ulicy;
22. Wzywa równie wszystkie Pa stwa do ochrony dzieci uchod ców, szukaj cych azylu lub
przesiedlonych w ramach swojego kraju, w szczególno ci za tych, które nie s w towarzystwie
swych rodzin, szczególnie nara onych na zagro enia w zwi zku z konfliktami zbrojnymi, takie
jak rekrutacja do wojska, przemoc seksualna i wyzysk, podkre laj c konieczno , by Pa stwa,
jak równie społeczno mi dzynarodowa, w dalszym ci gu zwracały bardziej systematyczn
i dokładniejsz uwag na specjaln pomoc, ochron i potrzeby rozwojowe takich dzieci, mi dzy
innymi poprzez programy zmierzaj ce do rehabilitacji oraz fizycznej i psychicznej odnowy,
a tak e programy dobrowolnej repatriacji oraz – w miar mo liwo ci – integracji lokalnej
i przesiedle , daj c przy tym pierwsze stwo poszukiwaniom rodziny i ł czeniu rodzin, a tak e,
tam gdzie to wskazane, współpracuj c z mi dzynarodowymi organizacjami humanitarnymi
i organizacjami pomocy uchod com, w tym równie ułatwiaj c ich prac ;
23. Nast pnie wzywa wszystkie Pa stwa do zapewnienia dzieciom nale cym do grup
mniejszo ciowych i wra liwych – w tym dzieciom migrantów oraz ludów tubylczych – pełni
praw człowieka oraz dost pu do opieki zdrowotnej, usług socjalnych i edukacji na równych
prawach z innymi dzie mi, a tak e zapewnienia, by wszystkie takie dzieci, szczególnie za ofiary
przemocy i eksploatacji, otrzymały szczególn ochron i pomoc;
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24. Wzywa wszystkie Pa stwa do chronienia praw dziedziczenia i własno ci sierot prawnych
i faktycznych, zwracaj c szczególn uwag na zjawisko gł bokiej dyskryminacji płciowej, które
mo e zakłóca zaspokajanie tych praw;
25. Wzywa równie wszystkie Pa stwa do przekładania na konkretne działania ich intencji co do
skutecznej eliminacji pracy dzieci, która mo e by niebezpieczna albo mo e by w konflikcie
z nauk dziecka lub przynosi szkod jego zdrowiu albo rozwojowi fizycznemu, psychicznemu,
duchowemu, moralnemu lub socjalnemu; do natychmiastowej eliminacji najgorszych form pracy
dzieci, do promowania edukacji jako głównej strategii w tym zakresie, wł cznie z tworzeniem
programów szkole i praktyk zawodowych oraz z integrowaniem dzieci pracuj cych do
formalnego systemu edukacyjnego, a tak e w miar potrzeb do przeanalizowania i stworzenia we
współpracy ze wspólnot mi dzynarodow takich programów, które b d wpływa na przyczyny
wspomnianych form pracy dzieci;
26. Nalega, by wszystkie Pa stwa, które jeszcze tego nie uczyniły, rozwa yły podpisanie
i ratyfikacj Konwencji w sprawie Minimalnego Wieku Przyjmowania do Pracy z 1973 r.
(Konwencja nr 138) oraz Konwencji w sprawie Zakazu i Natychmiastowych Działa dla
Eliminacji Najgorszych Form Pracy Dzieci z 1999 r. (Konwencja nr 182) Mi dzynarodowej
Organizacji Pracy;
27. Wzywa wszystkie Pa stwa, a w szczególno ci te, w których nie zniesiono kary mierci:
(a) Do jak najszybszego zniesienia w drodze prawnej kary mierci dla osób poni ej 18 lat
w czasie popełnienia przest pstwa;
(b) Do stosowania si do ich obowi zków przyj tych w ramach odpowiednich postanowie
mi dzynarodowych instrumentów praw człowieka, wł cznie z Konwencj Praw Dziecka2 oraz
z Mi dzynarodow Konwencj Praw Obywatelskich i Politycznych13;
(c) Do przestrzegania rodków bezpiecze stwa gwarantuj cych ochron praw osób, którym grozi
kara mierci, a tak e gwarancji sformułowanych przez Rad Ekonomiczno-Społeczn ;
28. Wzywa równie wszystkie Pa stwa do zapewnienia, by adne dziecko podlegaj ce
zatrzymaniu nie było skazane na przymusow prac lub kar cielesn , albo pozbawione dost pu
do usług medycznych, higieny, rodków czysto ci, edukacji, podstawowej nauki oraz szkolenia
zawodowego;
29. Zach ca Pa stwa do promowania działa – w tym poprzez współprac techniczn i pomoc
finansow dwustronn i wielostronn – zmierzaj cych do społecznej reintegracji dzieci
w trudnym poło eniu, uwzgl dniaj c m.in. pogl dy, umiej tno ci i sprawno ci, jakie dzieci te
nabyły w dotychczasowych warunkach, a tak e – tam gdzie jest to mo liwe – wykorzystuj c ich
wiadome uczestnictwo;
Zapobieganie handlu dzie mi, prostytucji w ród dzieci oraz pornografii dzieci cej, a tak e
eliminacja tego zjawiska
13
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30. Wzywa wszystkie Pa stwa do:
(a) Skutecznego cigania i karania wszelkich form wykorzystywania seksualnego dzieci
i nadu y wobec dzieci, w tym aktów pedofilii, wł cznie z tymi, które maj miejsce w rodzinie
lub dla celów komercyjnych; pornografii dzieci cej i prostytucji w ród dzieci, turystyki
seksualnej dzieci, handlu dzie mi, sprzeda y ich organów oraz wykorzystywania dla tych celów
Internetu, a tak e do podj cia skutecznych działa przeciw karaniu dzieci b d cych ofiarami
wyzysku;
(b) Zapewnienia cigania sprawców, niezale nie od tego czy s obywatelami danego kraju czy
obcokrajowcami, przez wła ciwe krajowe władze, w kraju popełnienia przest pstw, kraju
zamieszkania lub obywatelstwa sprawcy, czy te w kraju narodowo ci ofiary albo na wszelkich
innych podstawach dopuszczalnych prawem, a tak e zapewnia sobie wzajemnie w tym celu jak
najwi ksz pomoc w zwi zku z post powaniem ledczym, karnym lub ekstradycyjnym;
(c) Zwi kszenie współpracy na wszystkich szczeblach, w celu zapobiegania sieciom handlu
dzie mi i/lub ich organami oraz likwidowania ich, a tak e – wobec krajów, które tego jeszcze nie
uczyniły – do rozwa enia przył czenie si lub ratyfikacj Protokołu w sprawie Zapobiegania,
Eliminacji i Karania Handlu Lud mi, Szczególnie Kobietami i Dzie mi, uzupełniaj cego
Konwencj ONZ Przeciw Mi dzynarodowej Przest pczo ci Zorganizowanej14;
(d) W wypadkach handlu dzie mi, sprzeda y dzieci, prostytucji i pornografii dzieci cej –
skutecznego odpowiadania na potrzeby ofiar, w tym potrzeb ochrony i bezpiecze stwa, leczenia
fizycznego i psychologicznego oraz pełnej reintegracji społecznej, w tym równie poprzez
współprac techniczn i pomoc finansow w wymiarze dwustronnym i wielostronnym;
(e) Zwalczania rynku, który umo liwia opisane praktyki wobec dzieci, w tym równie poprzez
ustanawianie, skuteczne stosowanie i egzekwowanie rodków prewencyjnych, rehabilitacyjnych
i karnych wobec „klientów” lub osób, które seksualnie wykorzystuj lub eksploatuj dzieci,
a tak e poprzez zapewnienie wiadomo ci publicznej zjawiska;
(f) Przyczyniania si do eliminacji zjawisk handlu dzie mi, prostytucji i pornografii dzieci cej
poprzez przyj cia podej cia cało ciowego, reaguj c na czynniki sprzyjaj ce tym zjawiskom, takie
jak m.in. zacofanie, ubóstwo, nierówno ci gospodarcze, niesprawiedliwe struktury społecznoekonomiczne, dysfunkcyjne rodziny, braki edukacyjne, migracja mi dzy miastem a wsi ,
dyskryminacja płciowa, kryminalne lub nieodpowiedzialne zachowania seksualne dorosłych,
turystyka seksualna dzieci, przest pczo
zorganizowana, szkodliwe praktyki tradycyjne,
konflikty zbrojne oraz handel dzie mi;
Dzieci nara one na nast pstwa konfliktów zbrojnych
31. Stanowczo pot pia wszelkie wypadki rekrutacji i wykorzystywania dzieci w konfliktach
zbrojnych, sprzeczne z prawem mi dzynarodowym, jak równie inne wypadki nadu y
14
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i pogwałce prawa popełniane przeciwko dzieciom w sytuacji konfliktów zbrojnych, a tak e
nalega, by Pa stwa oraz inne strony zaanga owane w konflikty zbrojne, a stosuj ce takie
praktyki, do zaniechania ich;
32. Potwierdza zasadnicz rol Zgromadzenia Ogólnego, Rady Ekonomiczno-Społecznej oraz
Komisji Praw Człowieka w promowaniu i ochronie praw i dobrobytu dzieci, w tym równie
dzieci nara onych na nast pstwa konfliktów zbrojnych, a tak e odnotowuje rosn c rol Rady
Bezpiecze stwa w zapewnianiu ochrony dzieci nara onych na konflikty zbrojne;
33. Wzywa Pa stwa do:
(a) Podniesienia minimalnego wieku dobrowolnej rekrutacji do narodowych sił zbrojnych – przy
ratyfikowaniu Protokołu Opcjonalnego do Konwencji Praw Dziecka dotycz cego udziału dzieci
w konfliktach zbrojnych15 – w stosunku do ustanowionego w Artykule 38 paragraf 3 Konwencji,
pami taj c, e na mocy Konwencji osoby poni ej 18 lat maj prawo do szczególnej ochrony,
a tak e do podj cia rodków bezpiecze stwa gwarantuj cych, by takiego typu rekrutacja nie była
przedmiotem namów ani wymusze ;
(b) Podj cia wszelkich wykonalnych kroków w celu demobilizacji i skutecznego rozbrojenia
dzieci wykorzystywanych w konfliktach zbrojnych, a tak e wdro enia skutecznych metod
rehabilitacji, leczenia fizycznego i psychologicznego oraz reintegracji społecznej,
w szczególno ci poprzez edukacj , bior c pod uwag prawa oraz specyficzne potrzeby
i mo liwo ci dziewcz t;
(c) ochrony dzieci nara onych na skutki konfliktów zbrojnych, w szczególno ci przed
naruszeniami mi dzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka oraz zapewnienia, by
dzieci takie otrzymały niezwłocznie pomoc humanitarn , zgodne z mi dzynarodowym prawem
humanitarnym, w tym z Konwencjami Genewskimi z 12 sierpnia 1949 r16, a tak e wzywa
społeczno mi dzynarodow do rozliczania odpowiedzialnych za pogwałcenia tych praw,
mi dzy innymi przed Mi dzynarodowym Trybunałem Karnym;
(d) priorytetowego podj cia wszelkich niezb dnych kroków, zgodnie z mi dzynarodowym
prawem humanitarnym oraz prawami człowieka, dla zapobie enia rekrutacji i wykorzystywaniu
dzieci przez grupy zbrojne, w odró nieniu od sił zbrojnych konkretnego Pa stwa; przyj cie zasad
nietoleruj cych rekrutacji i wykorzystywania dzieci w konfliktach zbrojnych, a tak e podj cie
kroków prawnych zakazuj cych i penalizuj cych podobne praktyki;
34. Z uznaniem odnotowuje przyj cie Rezolucji Rady Bezpiecze stwa nr 1612 (2005) z 26 lipca
2005 na temat ochrony dzieci nara onych na skutki konfliktów zbrojnych, a tak e wysiłki
Sekretarza Generalnego w celu wdro enia mechanizmów monitoringu i sprawozdawczo ci
postulowanych we wspomnianej rezolucji, przy udziale oraz we współpracy z Rz dami
krajowymi oraz z wła ciwymi podmiotami ONZ i społecze stwa obywatelskiego, w tym równie
na szczeblu krajowym;
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35. Uznaje post py osi gni te od czasu ustanowienia mandatu Specjalnego Przedstawiciela
Sekretarza Generalnego ds. Dzieci i Konfliktów Zbrojnych, w odniesieniu do paragrafów 35 do
37 rezolucji Zgromadzenia Ogólnego nr 51/77 z 12 grudnia 1996, a tak e – pami taj c
sprawozdanie Sekretarza Generalnego na temat reakcji Narodów Zjednoczonych na
problematyk dzieci i konfliktów zbrojnych17, zaleca, by Sekretarz Generalny przedłu ył mandat
Specjalnego Przedstawiciela na okres kolejnych 3 lat;
36. Przymomina zalecenie zawarte w rezolucji nr 51/77, zgodnie z którym Specjalny
Przedstawiciel ma wspomaga współprac mi dzynarodow w zakresie praw dzieci w sytuacjach
konfliktów zbrojnych oraz przyczynia si do koordynacji wysiłków Rz dów oraz odpowiednich
organów ONZ, a tak e pro b pod adresem Rz dów i wła ciwych ciał ONZ o współprac ze
Specjalnym Przedstawicielem;
III
Dzieci zara one wirusem HIV/AIDS oraz cierpi ce w wyniku jego nast pstw
37. Przyznaje e zapobieganie, opieka i wsparcie oraz leczenie osób zara onych wirusem
HIV/AIDS lub nara onych na jego skutki, w tym równie dzieci, stanowi wzajemnie
wzmacniaj ce si elementy reakcji na ten problem i musz by zintegrowane w ogólnym
podej ciu do zwalczania tej pandemii; potwierdza, e pełna realizacja praw człowieka oraz
podstawowych swobód dla wszystkich stanowi kluczowy element globalnej reakcji na pandemi
HIV/AIDS, a tak e potwierdza znaczenie eliminowania wszelkich form dyskryminacji ludzi
yj cych z HIV/AIDS lub nim zagro onych, szczególnie za tych z grup najwy szego ryzyka;
38. Wzywa Pa stwa do:
(a) Zapewnienia powszechnego dost pu do pełnej informacji o zapobieganiu pandemii do roku
2010 poprzez edukacj , szkolenie dorastaj cej młodzie y w umiej tno ciach yciowych, a tak e
wykorzystywanie mediów skierowanych do dzieci, a tak e do zapewnienia, by informacje te były
adekwatne, wła ciwe dla danego wieku i płci, podane na czas, anga uj ce dzieci i ich
rodziców/opiekunów do wiadomego uczestnictwa w opracowywaniu takich materiałów, a tak e
uznaj ce dzieci za aktywnych sprawców przemian, aby mogły chroni si przed zara eniem
wirusem HIV;
(b) Wspierania dorastaj cej młodzie y, tak aby mogła ona w pozytywny i odpowiedzialny sposób
radzi sobie z własn seksualno ci dla ochrony przed zara eniem HIV/AIDS, a tak e do
wdra ania rodków zmierzaj cych do umo liwiania młodzie y chronienie si przed HIV/AIDS,
mi dzy innymi poprzez zapewnienie opieki zdrowotnej, w tym równie w zakresie zdrowia
seksualnego i reprodukcyjnego, a tak e poprzez edukacj zapobiegawcz promuj c równo
płci;
(c) Wdro enia strategii, planów i programów identyfikuj cych czynniki sprawiaj ce, e pewne
osoby s szczególnie nara one na infekcj wirusem HIV oraz pomagaj cych reagowa na takie
czynniki, w celu uzupełniania programów zapobiegawczych dotycz cych działa nios cych
17
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ryzyko infekcji HIV, takich jak ryzykowny/niebezpieczny seks i u ywanie wstrzykiwanych
narkotyków;
(d) Zapewnienia, aby przy zapobieganiu i reagowaniu na HIV/AIDS szczególn uwag zwracano
na dziewcz ta, w zwi zku z gł boko niepokoj cym faktem, e globalna pandemia HIV/AIDS
w nieproporcjonalnie wysokim stopniu dotyczy kobiet i dziewcz t, e wi kszo przypadków
nowych zaka e HIV ma miejsce w ród młodzie y oraz e nierówny status prawny,
ekonomiczny i społeczny, a tak e postawy negatywne lub os dzaj ce, które ograniczaj zdolno
dziewcz t do podejmowania kroków prewencyjnych, a tak e przemoc wobec dziewcz t –
zwi kszaj ich nara enie na HIV/AIDS;
(e) Podj cia działa zapobiegaj cych zara aniu wirusem HIV na drodze dziecko-matka, w tym
zapewnienia podstawowych leków, odpowiedniej opieki przedporodowej, porodowej
i poporodowej, dobrowolnego doradztwa poufnego doradztwa i usług testowych dla kobiet
ci arnych i ich partnerów, a tak e wsparcia dla matek, w tym porad na temat karmienia
niemowl t oraz dost pu do leczenia, w tym równie terapii antyretrowiralnej;
39. Wzywa równie Pa stwa do:
(a) Zapewnienia pełnego, równego dost pu dla dzieci do dobrowolnych, bezpłatnych i poufnych
porad, testów i opieki, w tym do przyst pnych cenowo i skutecznych leków przeciw HIV i AIDS,
a tak e przeciw infekcjom pokrewnym, uznaj c potrzeb przyjaznych dla młodych ludzi usług
w tym zakresie, a tak e nalega, by Pa stwa współpracowały z przemysłem farmaceutycznym
i innymi zainteresowanymi dla zapewnienia opracowania i stałej dost pno ci odpowiednich dla
dzieci lekarstw i form terapii;
(b) Wzmocnienia partnerstwa i współpracy mi dzynarodowej na poziomie krajowym,
regionalnym i lokalnym, w celu oferowania dzieciom zaka onym i chorym leków i zwi zanej
z nimi technologii, które b d przyst pne cenowo, łatwe w u yciu i dost pne, w celu wspierania
krajów rozwijaj cych si , które mog nie dysponowa potencjałem finansowym lub ludzkim dla
adekwatnej reakcji na pandemi HIV/AIDS;
(c) Wł czenia wszystkich aspektów zapobiegania HIV i AIDS, leczenia, opieki i wsparcia
chorych i zara onych, do wszystkich programów i usług z zakresu ochrony zdrowia;
40. Ponadto, wzywa Pa stwa do podj cia skutecznych działa w celu wyeliminowania
stygmatyzacji i dyskryminacji na podstawie statusu zara enia HIV lub AIDS, faktycznego b d
zakładanego, dziecka lub rodzica, a tak e do zapewnienia, by status w kontek cie HIV lub AIDS
nie wpływał na dysponowanie przez dziecko pełni praw człowieka;
41. Wzywa Pa stwa do podj cia odpowiednich rodków wobec dzieci zara onych HIV/AIDS,
które nie mog dłu ej mieszka z rodzicami, tak by mogły utrzyma zwi zki z szersz rodzin
i społeczno ci ; nalega, aby wszystkie Pa stwa wdro yły Ramowy Dokument ONZ w sprawie
Ochrony, Opieki i Wsparcia wobec Sierot oraz Dzieci Zagro onych, yj cych w wiecie z HIV
i AIDS, a tak e jego kluczowe strategie i programy, m.in. poprzez przyj cie i wdro enie – jako
integralnej cz ci narodowych procesów planowania i bud etowania – narodowych planów
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działa w celu ochrony i opieki nad sierotami oraz dzie mi zagro onymi, a tak e prosi
sponsorów, system ONZ oraz społecze stwo obywatelskie o wspieranie ich wysiłków;
42. Nalega, by sponsorzy:
(a) Zapewnili do roku 2007 pełne i skuteczne wdro enie Globalnego Funduszu Zwalczania
AIDS, Gru licy i Malarii, a tak e składnika programów pracy agencji i programów ONZ
dotycz cego HIV/AIDS, a tak e odnotowuje, e du a cz
luki w programie mi dzynarodowego
finansowania kampanii HIV i AIDS dotyczy dzieci osieroconych oraz/lub najbardziej
zagro onych HIV/AIDS;
(b) Podnie li skuteczno swoich programów poprzez lepsz koordynacj i wyeliminowanie
dublowania działa , a tak e wzywa sponsorów oraz system ONZ do wdro enia zalece
Globalnego Zespołu Zadaniowego w sprawie Poprawy Koordynacji Walki z AIDS w ród
Instytucji Wielostronnych i Mi dzynarodowych Sponsorów;

Dalsze działania
43. Postanawia:
(a) Poprosi Sekretarza Generalnego o przedstawienie Zgromadzeniu Ogólnemu podczas jego 61
sesji sprawozdania na temat praw dziecka, zawieraj cego informacje o statusie Konwencji Praw
Dziecka2 oraz zagadnienia zawarte w niniejszej rezolucji;
(b) Poprosi Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ds. Dzieci i Konfliktów
Zbrojnych o dalsze przedstawianie sprawozda Zgromadzeniu Ogólnemu oraz Komisji Praw
Człowieka;
(c) Poprosi Niezale nego Eksperta ds. Bada ONZ w sprawie przemocy wobec dzieci
o przedstawienie jego sprawozdania ko cowego Zgromadzeniu Ogólnemu na jego 61 sesji;
(d) Ponowi swoje zaproszenie pod adresem Przewodnicz cego Komisji Praw Dziecka do
przedstawienia sprawozdania ustnego z praw Komisji Zgromadzeniu Ogólnemu na jego 61 sesji,
jako sposób ulepszenia komunikacji mi dzy Zgromadzeniem Ogólnym, a Komisj ;
(e) Zwraca szczególn uwag na prawa dzieci zara onych wirusem HIV i /lub chorych na AIDS
podczas swej specjalnej sesji po wi conej HIV i AIDS w roku 2006;
(f) Kontynuowa rozwa anie wspomnianych kwestii podczas swojej 61. sesji w punkcie
zatytułowanym „Promowanie i ochrona praw dzieci”, skupiaj c si na cz ci III dotycz cej
zagadnienia: „Dzieci i ubóstwo”.
69. sesja plenarna
23 grudnia 2005 r.
05-50146

