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59/261. Prawa dziecka
Zgromadzenie Ogólne,

Odwołuj c si do dotychczasowych rezolucji o prawach dziecka, z których do
ostatnich nale y rezolucja 58/157 z 22 grudnia 2003 roku, jak równie do rezolucji
2004/48 Komisji Praw Człowieka z 20 kwietnia 2004 roku,1
Podkre laj c to, e Konwencja o prawach dziecka2 musi stanowi standardy
w zakresie promowania i ochrony praw dziecka, i pami taj c o znaczeniu Protokołu
Dodatkowego do Konwencji o prawach dziecka na temat anga owania dzieci
w konflikty zbrojne i na temat handlu dzie mi, dzieci cej prostytucji i pornografii3,
jak równie innych instrumentów zwi zanych z prawami człowieka,
Przyjmuj c z zadowoleniem wej cie w ycie w dniu 25 grudnia 2003 roku
Protokołu o Przeciwdziałaniu, Zwalczaniu i Karaniu za Handel Lud mi, szczególnie
Kobietami i Dzie mi, stanowi cej uzupełnienie do Konwencji NZ przeciwko
Mi dzynarodowej Przest pczo ci Zorganizowanej,4
Nawi zuj c do dokumentów ko cowych sesji specjalnej Zgromadzenia
Ogólnego po wi conej dzieciom, zatytułowanej “ wiat dla Dzieci” i zobowi za w
niej zawartych, dotycz cych promowania i ochrony praw ka dego dziecka, ka dej
istoty ludzkiej poni ej 18 roku ycia, w tym młodocianych, oraz nawi zuj c do
wszystkich głównych konferencji NZ a tak e do problematyki integracji praw
dziecka zawartej w dokumentach ko cowych wszystkich głównych konferencji NZ,
sesji i szczytów specjalnych,
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Przyjmuj c z zadowoleniem raport Sekretarza Generalnego na temat statusu
Konwencji Praw Dziecka5 i post pów osi gni tych w realizacji zobowi za
zawartych w dokumencie zatytułowanym “ wiat dla Dzieci”,6
Przyjmuj c tak e z zadowoleniem prace Komisji Praw Człowieka na temat
weryfikacji post pów Pa stw stron Konwencji we wprowadzaniu zobowi za
przyj tych w Konwencji i w dostarczaniu rekomendacji Pa stwom stronom
Konwencji dotycz cych implementacji Konwencji i współpracy z Biurem
Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka w umacnianiu wiadomo ci
w zakresie głównych zasad Konwencji,
Gł boko zatroskane tym, e sytuacja dzieci w wielu cz ciach wiata
pozostaje w stanie krytycznym, jako rezultat utrzymuj cego si ubóstwa, społecznej
nierówno ci, nieodpowiednich warunków społecznych i ekonomicznych w stale
globalizuj cym si ekonomicznie rodowisku, epidemii, w szczególno ci HIV/AIDS,
malarii i gru licy, zanieczyszczenia rodowiska, kl sk ywiołowych, konfliktów
zbrojnych, wysiedle , eksploatacji, analfabetyzmu, głodu, nietolerancji,
dyskryminacji, nierówno ci płci, niepełnosprawno ci i niewystarczaj cej opieki
prawnej, wyra a przekonanie o pilnej potrzebie podj cia efektywnych działa na
szczeblu krajowym i mi dzynarodowym,
Podkre laj c potrzeb postrzegania spraw z perspektywy płci, zarówno
w tworzonej polityce, jak i programach zwi zanych z dzie mi,
Przyj cie Konwencji o prawach dziecka i Protokołów Dodatkowych
o anga owaniu dzieci w konflikty zbrojne, handlu dzie mi, dzieci cej prostytucji
i pornografii dzieci cej
1. Potwierdza, e główne zasady, mi dzy innymi, najlepszy interes dziecka,
niedyskryminacja, uczestnictwo, przetrwanie i rozwój wyznaczaj ramy działania na
rzecz dzieci, w tym tak e nastoletnich;
2. Namawia Pa stwa, które jeszcze tego nie uczyniły, do podpisania i ratyfikowania
lub respektowania Konwencji o Prawach Dziecka² i namawia Pa stwa do ich
pełnego wprowadzenia, podkre laj c, e przyj cie postanowie Konwencji
i realizacja celów wiatowego Szczytu na rzecz Dzieci jak i sesja specjalna
Zgromadzenia Ogólnego po wi cona dzieciom wzajemnie si uzupełniaj ;
3. Wyra a swoje zaniepokojenie du
liczb zastrze e odno nie Konwencji
i namawia Pa stwa do ich wycofania, poniewa s one nie do pogodzenia z celami
i zamierzeniami Konwencji i wzywa do rozwa enia pozostałych zastrze e z my l
o ich wycofaniu;
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4. Namawia Pa stwa, które jeszcze tego nie uczyniły, do podpisania i ratyfikowania
lub respektowania postanowie Protokołu Dodatkowego do Konwencji o prawach
dziecka o anga owaniu dzieci w konflikty zbrojne i handlu dzie mi, dzieci cej
prostytucji i pornografii dzieci cej³, i namawia je do pełnego ich przyj cia;
5. Namawia Pa stwa do podj cia stosownych rodków w celu przyj cia praw
wskazanych w Konwencji, w tym m.in. poprzez wcielenie w ycie efektywnych
regulacji krajowych, polityki i planów działania, wzmocnienie istotnych struktur
rz dowych działaj cych na rzecz dzieci i poprzez zapewnienie odpowiednich
i systematycznych szkole w zakresie praw dziecka dla wyspecjalizowanych
podmiotów pracuj cych w imieniu i na rzecz dzieci;
6. Zach ca Pa stwa do zwi kszenia ich zasobów i do stosowania ró nych
wska ników statystycznych, mi dzy innymi wieku, płci i badania innych
powi zanych z nimi kryteriów, które prowadzi mog do nierówno ci
i wykorzystania innych wska ników statystycznych na szczeblu krajowym,
subregionalnym, regionalnym i mi dzynarodowym, w celu rozwoju i oceny polityki
społecznej i programów w taki sposób, aby rodki ekonomiczne i społeczne na rzecz
pełnej realizacji praw dzieci były wykorzystane najbardziej wydajnie i skutecznie;
7. Zach ca tak e Pa stwa do zacie nienia ich współpracy z organami NZ w ramach
przysługuj cych im mandatów, z instytucjami Bretton Woods i innymi instytucjami
i multinarodowymi agencjami, jak równie stwierdza nadrz dn rol promocji
i ochrony praw dzieci, szczególnie przy uwzgl dnieniu praw ekonomicznych,
socjalnych i kulturalnych;
8. Wzywa Pa stwa do zacie nienia współpracy z Komisj Praw Człowieka i do
stosowania si do jej zobowi za zawartych w Konwencji i Protokole Dodatkowym,
zgodnie ze wskazówkami poddanymi przez Komisj , i wzywa te do uwzgl dnienia
rekomendacji poczynionych przez Komisj dotycz cych przyj cia zabezpiecze
Konwencji;
9. Z zadowoleniem przyjmuje wysiłki podejmowane ze strony Komisji maj ce na
celu usprawnienie sposobu jej funkcjonowania, w tym tak e mo liwie szybkie
rozwa enie raportów Pa stw stron, w tym propozycji pracy w dwóch izbach, jako
inicjatywy wyj tkowej o charakterze krótkoterminowym na okres 2 lat, w celu
zniwelowania istniej cych zaległo ci w sporz dzaniu raportów, maj c na uwadze
sprawiedliwy geograficzny rozdział, namawia Komisj do kontynuowania przegl du
swoich metod działania, w celu poprawy swojej efektywno ci i zwraca si z pro b
o dokonanie oceny post pów poczynionych w okresie ostatnich dwóch lat, przy
uwzgl dnieniu szerszego kontekstu reformy tego organu;
10. Wzywa Pa stwa i zwi zane z nimi podmioty do kontynuowania współpracy ze
specjalnymi sprawozdawcami i przedstawicielami systemu NZ w implementacji ich
mandatów;

11. Zwraca si z pro b do wszystkich istotnych organów systemu NZ, Biura
Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka o regularne i systematyczne
uwzgl dnianie w podejmowanych przez siebie działaniach perspektywy praw
dziecka, jak równie perspektywy płci we wszystkich swoich działaniach
zwi zanych ze sprawowanym przez nich mandatem, jak równie do zapewnienia
szkolenia podległego im personelu w dziedzinie ochrony dzieci i wzywa wszystkie
Pa stwa do cisłej współpracy z nimi;
Promowanie i ochrona praw dzieci i nie-dyskryminowanie dzieci, w tym dzieci
znajduj cych si w szczególnie trudnej sytuacji
To samo , relacje rodzinne i rejestracja urodze
12. Namawia wszystkie Pa stwa do zintensyfikowania swoich wysiłków w celu
zapewnienia przyj cia przez nie praw dzieci do rejestracji ich narodzin, zachowania
ich to samo ci, w tym narodowo ci, relacji rodzinnych, jako uznanych przez prawo,
poprzez:
(a) Utrzymanie, po mo liwie najni szych kosztach szybkiej i efektywnej procedury
rejestracji narodzin;
(b) Wzrastaj c
wiadomo
na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym
w zakresie znaczenia rejestracji narodzin dzieci;
(c) Zagwarantowanie spójnego z zobowi zaniami Pa stw przestrzegania praw dzieci,
których rodzice zamieszkuj w innych Pa stwach i na tej podstawie, do zachowania
w wyj tkowych sytuacjach, osobistych relacji i bezpo redniego kontaktu z obojgiem
rodziców poprzez umo liwienie dost pu i odwiedzin w obu Pa stwach i poprzez
respektowanie zasady, e obydwoje rodzice ponosz jednakow odpowiedzialno za
wychowanie i rozwój swoich dzieci;
(d) Tam gdzie konieczne jest istnienie alternatywnych form pomocy, do promowania
opieki ze strony rodziny i społecze stwa zamiast forsowania pomocy ze strony
instytucji;
13. Wzywa Pa stwa do powzi cia wszelkich mo liwych działa w celu zapobiegania
i zwalczania nielegalnej adopcji;
14. Wzywa Pa stwa do przyj cia i wprowadzenia w ycie stosownych regulacji
prawnych i poprawy w kreowaniu polityki i w przyjmowaniu programów na rzecz
ochrony dzieci dorastaj cych bez rodziców i opiekunów, w szczególno ci sierot
i innych nara onych na niebezpiecze stwo dzieci od wszelkich form przemocy,
lekcewa enia, maltretowania i eksploatacji i do zapewnienia im dost pu do edukacji,
systemu opieki zdrowotnej i usług społecznych;
15. Wzywa Pa stwa do podj cia wszelkich niezb dnych działa zmierzaj cych do
zapewnienia pełnej realizacji praw człowieka i fundamentalnych zasad sierot

i innych dzieci nara onych na niebezpiecze stwo i do powzi cia efektywnych
rodków przeciwko naruszeniom tych praw;
16. Wzywa wszystkie Pa stwa do zajmowania si mi dzynarodowymi przypadkami
uprowadze dzieci i zach ca do bilateralnej i multilateralnej współpracy, w celu
ułatwienia, m.in. powrotu dzieci do pa stw ich zamieszkania przed ich usuni ciem
i przetrzymywaniem, zwracaj c szczególn uwag na przypadki mi dzynarodowych
uprowadze dzieci przez jednego z rodziców albo osob spokrewnion ;
Ubóstwo
17. Wzywa Pa stwa i mi dzynarodow społeczno do wzajemnej współpracy,
wsparcia i uczestnictwa w mi dzynarodowych przedsi wzi ciach na rzecz eliminacji
ubóstwa na szczeblu globalnym, regionalnym i krajowym, uznaj c, e wzmocnienie
dost pno ci i efektywna alokacja zasobów, s konieczne na wszystkich tych
szczeblach, aby zapewni poprzez wszystkie uzgodnione przez społeczno
mi dzynarodow cele, dotycz ce rozwoju oraz eliminacji ubóstwa, w tym równie te
zawarte w Deklaracji Milenijnej NZ,7 ich realizacj zgodnie z przyj tym planem, jak
równie potwierdz , e inwestycje na rzecz dzieci i realizacja ich praw nale do
najbardziej efektywnych dróg zmierzaj cych do likwidacji ubóstwa;
Zdrowie
18. Wzywa wszystkie Pa stwa do podj cia wszelkich mo liwych rodków, w celu
zapewnienia odpowiedniego, niedyskryminuj cego funkcjonowania praw dzieci,
przyjemno ci osi gni cia wy szego standardu opieki zdrowotnej i rozwini cia
odpowiedniego systemu opieki zdrowotnej i usług społecznych, do umo liwienia
niedyskryminuj cego dost pu do niego i do zwrócenia szczególnej uwagi na
wystarczaj c ilo
ywno ci i od ywianie w celu zapobiegania chorobom
i niedo ywieniu, do prenatalnej i postnatalnej opieki zdrowotnej, maj c na uwadze
specjalne potrzeby nastolatków i do zapewnienia im odpowiedniej opieki medycznej
zwi zanej z yciem seksualnym i rozrodczo ci ;
19. Namawia wszystkie Pa stwa do wyznaczenia priorytetów w działaniach
i programach skierowanych na zapobieganie za ywania narkotyków, substancji
psychotropowych i wdychanych, jak równie zapobieganie innym uzale nieniom,
w szczególno ci uzale nieniom od alkoholu, tytoniu, wyst puj cym w ród
młodzie y i młodych ludzi, szczególnie tych, znajduj cych si w trudnej sytuacji
yciowej, i tu wymieni mo na wykorzystanie dzieci w nielegalnej produkcji
i handlu narkotyków i substancji psychotropowych;
20. Wzywa wszystkie Pa stwa do wspierania i rehabilitacji dzieci i ich rodzin
dotkni tych HIV/AIDS i do zaanga owania dzieci i ich opiekunów, jak równie
sektora prywatnego, do zapewnienia efektywnego zapobiegania infekcjom HIV
poprzez wła ciw informacj i dost p do poufnej opieki, wiadczonej na zasadach
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wolontariatu, zapewnienie odpowiedniego traktowania i mo liwo ci poddania
testowaniu, w tym produktów farmaceutycznych i technologii medycznych,
dost pnych dla wszystkich, wskazuj c tym samym znaczenie w zapobieganiu
przenoszeniu wirusa z matek na dzieci;
Edukacja
21. Wzywa tak e wszystkie Pa stwa:
(a) Do uznania prawa do edukacji na zasadzie równo ci szans i niedyskryminacji
poprzez uczynienie edukacji podstawowej obowi zkow i bezpłatn dla wszystkich
dzieci, poprzez zapewnienie, e dzieci b d miały dost p do edukacji na dobrym
poziomie, jak równie poprzez uczynienie szkolnictwa ponadpodstawowego
dost pnego i osi galnego dla wszystkich, a w szczególno ci poprzez post powe
wprowadzenie bezpłatnej edukacji, maj c na uwadze, e specjalne rodki
zapewniaj ce równy dost p, w tym działania je popieraj ce, przyczyniaj si do
osi gni cia równych szans i zwalczenia wykluczenia;
(b) Do zaprojektowania i wdro enia programów maj cych na celu dostarczenie usług
społecznych i wsparcia dla nastolatek w ci y i nastoletnich matek, w szczególno ci
poprzez umo liwienie im kontynuowania i uko czenia rozpocz tej przez nie
edukacji;
(c) Do podj cia wszelkich mo liwych rodków, aby poprzez edukacj zapobiec
rasizmowi, dyskryminacji i postawom ksenofobii, maj c na uwadze rol , jak pełni
dzieci w zmianie takich zachowa ;
(d) Do zapewnienia, e dzieci, od najmłodszych lat, korzysta b d z programów
edukacyjnych, materiałów i zaj maj cych na celu rozwój wiadomo ci w zakresie
respektowania praw człowieka, refleksji na temat istoty pokoju, braku przemocy w
stosunku do siebie i innych, tolerancji i równo ci płci;
(e) Do wykorzystania szybko rozwijaj cych si technologii informacyjnych i
komunikacyjnych, w celu wspierania szkolnictwa dost pnego po mo liwie niskich
kosztach, w tym wspierania edukacji otwartej i „kształcenia na odległo ”, poprzez
redukcj nierówno ci w dost pie i jako ci edukacji;
(f) Do umo liwienia dzieciom, w tym tak e nieletnim, do korzystania ze swoich
praw i do swobodnego wyra ania swoich pogl dów, w nawi zaniu do ich stale
rozwijaj cych si zdolno ci i poczucia własnej warto ci, wiedzy i umiej tno ci,
takich jak zdolno
rozwi zywania konfliktów, podejmowanie decyzji,
i komunikowanie si , zmaganie si z wyzwaniami ycia;
22. Zach ca Organizacj NZ ds. O wiaty, Nauki i Kultury do kontynuowania swojej
roli w koordynowaniu prac nad realizacj programu Edukacji dla Wszystkich, jako
rodka do wypełnienia zobowi za zawartych w Deklaracji Milenijnej;

23. Namawia Pa stwa:
(a) Do powzi cia rodków w celu ochrony dzieci w szkole przed przemoc , urazami
albo maltretowaniem, w tym przed seksualnym wykorzystaniem, zastraszaniem lub
maltretowaniem w szkole, do ustalenia mechanizmów wniesienia skarg, które b d
wła ciwe dla wieku dzieci i w pełni przez nich zaakceptowane i do powzi cia działa
i do wszcz cia natychmiastowych dochodze we wszystkich przypadkach przemocy
i dyskryminacji;
(b) Do powzi cia stosownych rodków w celu eliminacji stosowania kar cielesnych
w szkołach;
Wolno

od przemocy

24. Wzywa kraje:
(a) Do powzi cia wszelkich stosownych rodków w celu zapobiegania i ochrony
dzieci przed przemoc , w tym przemoc fizyczn , psychiczn i seksualn , torturami,
nadu yciami, przemoc domow , nadu yciami ze strony policji i innych organów
pa stwowych, a tak e urz dników i pracowników o rodków wychowawczych albo
placówek opieku czych, w tym sieroci ców;
(b) Do prowadzenia dochodze i informowania stosownych władz o wszelkich
przypadkach torturowania albo innych formach zn cania si nad dzie mi, celem
wniesienia oskar enia i nało enia okre lonych sankcji dyscyplinarnych i karnych
przeciwko tym, którzy s odpowiedzialni za stosowanie takich praktyk;
25. Wzywa wszystkie Pa stwa do sko czenia z bezkarno ci wobec osób
dopuszczaj cych si przest pstw przeciwko dzieciom, uznaj c z szacunkiem wkład
wniesiony w stworzenie Mi dzynarodowego S du ds. Przest pstw, jako formy
zapobiegania naruszeniom praw człowieka i mi dzynarodowemu prawu
humanitarnemu, w szczególno ci w sytuacji, gdy dzieci s ofiarami przest pstw
seryjnych, w tym tak e ludobójstwa, przest pstw przeciwko człowiecze stwu,
przest pstw wojennych, aby osoby popełniaj ce te przest pstwa stan ły przed
wymiarem sprawiedliwo ci i aby nie mogło im by przyznane prawo do amnestii
i aby w taki sposób wzmocni mi dzynarodow współprac , eby sko czy
z istniej c bezkarno ci ;
26. Zwraca si z pro b do wszystkich istotnych podmiotów wchodz cych w skład
mechanizmu praw człowieka, w szczególno ci do specjalnych wysłanników i grup
roboczych, aby w ramach swoich mandatów i przy uwzgl dnieniu swojego
do wiadczenia w powy szej dziedzinie, zwracały uwag na szczególne przypadki
przemocy wobec dzieci;
27. Zaprasza niezale nych ekspertów do wł czenia si w prace NZ dotycz ce
zjawiska przemocy wobec dzieci i przedło enie wyników swoich bada podczas
obrad 60-ej sesji Zgromadzenia Ogólnego;

Niedyskryminacja
28. Wzywa wszystkie Pa stwa do zapewnienia wszystkim dzieciom, w sposób
niedyskryminacyjny, przysługuj cych im praw cywilnych, politycznych,
ekonomicznych, społecznych i kulturalnych;
29. Odnotowuje z zaniepokojeniem istniej c du liczb dzieci, w szczególno ci
dziewczynek i dzieci nale cych do mniejszo ci, które s ofiarami rasizmu,
dyskryminacji rasowej, ksenofobii i innych form nietolerancji, podkre laj c potrzeb
wł czenia specjalnych rodków, w nawi zaniu do głównej zasady najlepszego dobra
dziecka i respektowania jego pogl dów, w postaci programów zwalczaj cych rasizm,
dyskryminacj rasow , ksenofobi i zbli one formy nietolerancji, i wzywa Pa stwa
do zapewnienia specjalnego wsparcia i zapewnienia równego dost pu do usług
skierowanych na potrzeby dzieci;
Dziecko płci e skiej
30. Wzywa wszystkie Pa stwa do podj cia wszystkich stosownych rodków, w tym
tak e podj cia reform prawnych, je li to b dzie konieczne, aby:
(a) Zapewni pełne i jednakowe traktowanie dzieci płci e skiej w zakresie
przysługuj cych im praw człowieka i fundamentalnych wolno ci, podj efektywne
działania przeciwko łamaniu tych praw i wolno ci i oprze programy i polityk na
prawach dziecka, przy uwzgl dnieniu szczególnej sytuacji dzieci płci e skiej;
(b) Poprzez uchwalenie i wprowadzenie regulacji prawnych, gdzie w odpowiedni
sposób sformułowane zostan pełne, multidyscyplinarne i skoordynowane plany
narodowe, programy i strategie chroni ce dzieci płci e skiej, wyeliminowa
wszystkie istniej ce formy dyskryminacji wobec dzieci płci e skiej i inne formy
przemocy, w tym zabijanie dzieci płci e skiej i prenataln selekcj pod wzgl dem
płci, gwałty, wykorzystywanie seksualne i szkodliwe tradycyjne, jak i powszechne
praktyki, w tym okaleczanie e skich narz dów rozrodczych, preferowanie dzieci
płci m skiej, mał e stwa zawierane bez woli i zgody zamierzonej mał onki,
wczesne mał e stwa i zmuszanie do sterylizacji;
Dzieci niepełnosprawne
31. Wzywa tak e wszystkie Pa stwa do podj cia wszelkich stosownych rodków
w celu zapewnienia pełnego i jednakowego korzystania z przysługuj cym dzieciom
niepełnosprawnym, zarówno w sferze prywatnej, jak i pa stwowej, praw człowieka
i fundamentalnych wolno ci, w tym dost pu do edukacji i opieki zdrowotnej na
odpowiednim poziomie, jak i ochrony przed przemoc , zn caniem si
i zaniedbaniem, a tak e wzywa pa stwa do rozwoju i tam gdzie ju one istniej , do
wcielania w ycie regulacji prawnych zakazuj cych dyskryminacji dzieci
niepełnosprawnych i potwierdzaj cych ich godno , promuj cych ich samodzielno

i ułatwiaj cych im aktywne uczestnictwo i integracj w społecze stwie, szczególnie
maj c na uwadze trudn sytuacj dzieci niepełnosprawnych yj cych w ubóstwie;
32. Zach ca Komisj ad hoc ds. Wszechstronnej i Spójnej Mi dzynarodowej
Konwencji o Ochronie i Promowaniu Praw i Godno ci Osób Niepełnosprawnych do
dalszego
podejmowania
podczas
swoich
obrad
tematyki
zwi zanej
z niepełnosprawnymi dzie mi;
Dzieci migrantów
33. Wzywa wszystkie Pa stwa do zapewnienia wszystkim migruj cym dzieciom
mo liwo ci pełnego korzystania z praw człowieka, jak równie dost pu do opieki
zdrowotnej, wiadcze społecznych i edukacji na dobrym poziomie, a tak e wzywa
do roztoczenia specjalnej opieki i wsparcia migruj cym dzieciom, szczególnie tym
b d cym ofiarami przemocy i wykorzystania;
Dzieci pracuj ce i/lub yj ce na ulicy
34. Wzywa tak e wszystkie Pa stwa do zapobiegania naruszeniom praw dzieci
pracuj cych i/lub yj cych na ulicy, w tym dyskryminacji, przypadkowych
zatrzyma i pozas dowych, przypadkowych i natychmiastowych egzekucji, tortur
i innych rodzajów przemocy i eksploatacji, i do postawienia sprawców przed
wymiarem sprawiedliwo ci, do przyj cia i implementacji polityki ochrony,
społecznej i psychospołecznej rehabilitacji i reintegracji tych dzieci, i do przyj cia
ekonomicznych, społecznych i edukacyjnych strategii, aby wyj
naprzeciw
problemom dzieci pracuj cych i/lub yj cych na ulicy;
Uchod cy i dzieci wysiedle cy zewn trzni
35. Nast pnie wzywa wszystkie Pa stwa do ochrony uchod ców, poszukuj cych
azylu i dzieci wysiedle ców, w szczególno ci tych, które s pozostawione bez
opieki, które szczególnie nara one s na ryzyko w zwi zku z wyst pieniem konfliktu
zbrojnego, takim jak rekrutacja, przemoc seksualna i wykorzystanie, oraz wzywa do
zwrócenia szczególnej uwagi na programy dobrowolnej repatriacji i je li to mo liwe,
lokalnej integracji i ponownego osadnictwa i aby nada priorytet odszukiwaniu
rodzin, reunifikacji i je li to konieczne, do współpracy z mi dzynarodowymi
organizacjami humanitarnymi i organizacjami ds. uchod ców, w celu ułatwienia im
pracy;
Praca dzieci
36. Wzywa wszystkie Pa stwa do przetłumaczenia przyj tych przez siebie
zobowi za dotycz cych post puj cego i efektywnego eliminowania zjawiska pracy
dzieci, które zdaje si by czynnikiem niezwykle niebezpiecznym, istotnie
utrudniaj cym edukacj dzieci, szkodliwym dla ich zdrowia oraz fizycznego,
psychicznego, duchowego, moralnego i społecznego rozwoju, a tak e wzywa do

natychmiastowej eliminacji najci szych form pracy dzieci, promowania szkolnictwa
jako kluczowej strategii w tym zakresie, w tym tworzenia programów szkole
zawodowych i praktyk zawodowych, wł czenia pracuj cych dzieci do oficjalnego
systemu kształcenia, poddania analizie i wysuni ciu propozycji dotycz cych zmiany
polityki gospodarczej, a tam gdzie to wskazane, do dokonania tego przy współpracy
z mi dzynarodow społeczno ci , w celu skutecznego wskazania czynników
maj cych wpływ na powy sze formy pracy dzieci;
37. Wzywa wszystkie Pa stwa, które jeszcze tego nie uczyniły, aby rozwa yły
mo liwo ratyfikacji Konwencji dotycz cej Minimalnego Wieku Zatrudnienia,
1973 (Konwencja nr 138) i Konwencji dotycz cej Zakazu i Natychmiastowych
Działa na rzecz Eliminacji Najci szych Form Pracy Dzieci, 1999 (Konwencja nr
182) Mi dzynarodowej Organizacji Pracy i wzywa je do pełnego ich przyj cia
i mo liwie najlepszego ich stosowania zgodnie z przyj tymi zobowi zaniami;
Dzieci, które rzekomo naruszyły albo, które zostały uznane za naruszaj ce prawo
karne
38. Wzywa:
(a) Wszystkie Pa stwa, w szczególno ci Pa stwa, w których nie została dotychczas
zniesiona kara mierci, do wypełnienia swoich zobowi za przyj tych w ramach
mi dzynarodowych instrumentów praw człowieka, w tym, w szczególno ci
zawartych w art. 37 i 40 Konwencji o Prawach Dziecka² i art. 6 i 14
Mi dzynarodowej Konwencji Praw Społecznych i Politycznych,8 maj c na uwadze
zabezpieczenie ochrony praw osób staj cych w obliczu kary mierci i gwarancji
zawartych w rezolucji Rady Społeczno-Ekonomicznej nr 1984/50 z 25 maja 1984
roku i rezolucji nr 1989/64 z 24 maja1989 roku, i wzywa te Pa stwa, tak szybko jak
to mo liwe, do zniesienia kary mierci w ustawodawstwie krajowym dla osób
poni ej 18 roku ycia w chwili popełnienia przest pstwa;
(b) Wszystkie Pa stwa, w nawi zaniu do zobowi za przyj tych w Konwencji, do
zapewnienia, aby adne zatrzymane dziecko nie zostało skazane na kar pracy
przymusowej albo było karane ciele nie albo pozbawione zostało dost pu do opieki
medycznej, odpowiednich warunków higieny i warunków sanitarnych, edukacji,
szkole podstawowych i zawodowych, przy uwzgl dnieniu specjalnych potrzeb,
jakie przysługuj zatrzymanym niepełnosprawnym dzieciom;
Odbudowa i społeczna reintegracja
39. Zach ca Pa stwa do wspierania działa , w tym tak e poprzez bilateraln
i multilateraln techniczn współprac i wsparcie finansowe na rzecz społecznej
reintegracji dzieci znajduj cych si w trudnej sytuacji, uwzgl dniaj c mi dzy
innymi, pogl dy, umiej tno ci i mo liwo ci tych dzieci, które zostały przez nie
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osi gni te w warunkach, w których dotychczas one
zaanga owania;

yły, stosownie do ich

40. Dostrzega, e dzieciom dotkni tym przez powa ne naturalne kataklizmy musi
by zapewniony dost p do podstawowej pomocy społecznej;
Zapobieganie i wyeliminowanie sprzeda y dzieci, prostytucji i pornografii
dzieci cej
41. Wzywa wszystkie Pa stwa:
(a) Do kryminalizacji i efektywnej penalizacji wszystkich form seksualnej
eksploatacji i seksualnego wykorzystywania dzieci, w tym tak e wszystkich aktów
pedofilii, wyst puj cej równie w rodzinie oraz tej dla celów komercyjnych,
dzieci cej pornografii i dzieci cej prostytucji, seksturystyki dzieci cej, handlu
dzie mi, sprzeda y dzieci i ich organów i u yciu Internetu dla tych celów, i do
powzi cia efektywnych działa przeciwko kryminalizacji dzieci, które s ofiarami tej
eksploatacji;
(b) Do zapewnienia, aby kompetentne władze pa stwowe wniosły oskar enia wobec
lokalnych, jak i zagranicznych przest pców, w kraju, w którym dokonano
przest pstwa, albo w kraju, którego stałym rezydentem jest sprawca przest pstwa,
albo kraju, którego obywatelem jest ofiara, albo w oparciu o inn zasad
dopuszczon przez prawo krajowe w powi zaniu z prawem procesowym, i z tych
powodów, do posłu enia si innymi dopuszczalnymi rodkami wsparcia,
z uwzgl dnieniem dochodzenia, procedur kryminalnych, czy te ekstradycji;
(c) Do rozwini cia współpracy na wszystkich szczeblach w celu zapobiegania
i demonta u grup zaanga owanych w handel dzie mi;
(d) Do rozwa enia mo liwo ci ratyfikacji Protokołu o Zapobieganiu, Zwalczaniu
i Karaniu Handlu Lud mi, w szczególno ci Kobietami i Dzie mi, stanowi cego
uzupełnienie do Konwencji NZ przeciwko Mi dzynarodowej Przest pczo ci
Zorganizowanej;
(e) W przypadku wyst pienia przypadków handlu dzie mi, dzieci cej prostytucji
i dzieci cej pornografii, do wiadczenia efektywnej pomocy ofiarom, wychodz c
naprzeciw ich potrzebom, w tym m.in. na zapewnieniu im bezpiecze stwa i ochrony,
fizycznej i psychicznej odbudowy i pełnej reintegracji do ich rodzin i społeczno ci;
(f) Do zwalczania istniej cego rynku, który zach ca do dalszego stosowania
kryminalnych praktyk skierowanych przeciwko dzieciom, w tym adopcj , poprzez
efektywne przyjmowanie wniosków i wprowadzanie odpowiednich rodków
o charakterze prewencyjnym, rehabilitacyjnym jak i rodków o charakterze karnym,
skierowanych przeciwko klientom lub osobom indywidualnym, które wykorzystuj
seksualnie dzieci, a tak e do u wiadomienia społecze stwa w zakresie istniej cych
zagro e ;

(g) Do przyczyniania si do wyeliminowania sprzeda y dzieci, dzieci cej prostytucji
i dzieci cej pornografii poprzez przyj cie holistycznego podej cia, skierowanego
w kierunku czynników przyczyniaj cych si do rozwoju tego zjawiska, takich jak
niedorozwój gospodarczy, ubóstwo, nierówno ci ekonomiczne, niesprawiedliwa
struktura społeczno-ekonomiczna, dysfunkcyjno rodzin, brak dost pu do edukacji,
migracja miejsko-wiejska, dyskryminacja płci, nieodpowiedzialne seksualne
zachowanie dorosłych, szkodliwe praktyki wynikaj ce z tradycji, konflikty zbrojne
i handel dzie mi;
Dzieci dotkni te konfliktem zbrojnym
42. Potwierdza zasadnicz rol Zgromadzenia Ogólnego, Rady SpołecznoEkonomicznej i Komisji Praw Człowieka w promowaniu i ochronie praw i dobra
dzieci, odnotowuje znaczenie debaty prowadzonej przez Rad Bezpiecze stwa
po wi con dzieciom, konfliktom zbrojnym i jej rezolucjom,9 jak równie dostrzega
inne dokumenty zwi zane z tym zagadnieniem10 i znaczenie stanowiska Rady, która
po wi ca wiele uwagi ochronie, opiece i prawu dzieci dotkni tych konfliktami
zbrojnymi i podejmuje działania na rzecz pokoju i bezpiecze stwa, w tym
dotycz cych zapewnienia ochrony dzieciom na obszarach, na których
przeprowadzane s operacje pokojowe, jak i wł czenie w ramach tych operacji
doradców w zakresie opieki nad dzie mi;
43. Zwraca uwag na raport Sekretarza Generalnego po wi cony dzieciom
dotkni tym konfliktami zbrojnymi;11
44. Zwraca tak e uwag na raport Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza
Generalnego ds. Dzieci i Konfliktów Zbrojnych; 12
45. Uznaje wł czenie przest pstw wojennych do Statutu Rzymskiego
Mi dzynarodowego S du Kryminalnego; 13 za które uznaje si przest pstwa b d ce
wynikiem seksualnej przemocy, a tak e nabór dzieci poni ej 15 roku ycia i u ycie
ich w działaniach wojennych, w mi dzynarodowych, jak i niemi dzynarodowych
konfliktach zbrojnych;
46. Zdecydowanie pot pia wszelki nabór i u ywanie dzieci w konfliktach zbrojnych,
jako niezgodnych z mi dzynarodowym prawem i namawia wszystkie Pa stwa i inne
strony konfliktów zbrojnych do zako czenia stosowania powy szych praktyk;
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47. Dostrzega starania Pa stw, systemu NZ i społeczno ci cywilnej zmierzaj ce do
zlikwidowania rekrutacji dzieci i ich u ywania w konfliktach zbrojnych;
48. Wzywa Pa stwa:
(a) Kiedy ratyfikuj Protokół Dodatkowy do Konwencji o prawach dziecka
dotycz cy anga owania dzieci w konflikty zbrojne14, do podwy szenia minimalnego
wieku wymaganego dla osób wcielanych do sił zbrojnych, zgodnie
z postanowieniami art. 38, § 3 Konwencji, maj c na uwadze przyj t w Konwencji
ochron osób poni ej 18 roku ycia oraz wzywa do przyj cia odpowiednich
uregulowa w celu zapewnienia, e rekrutacja ta nie b dzie si odbywa pod
przymusem i w aden sposób nie b dzie wymuszona;
(b) Do podj cia wszelkich mo liwych rodków w celu zapewnienia demobilizacji i
rozbrojenia dzieci wykorzystywanych w konfliktach zbrojnych i do przyj cia
stosownych działa dla ich rehabilitacji, fizycznej i psychicznej odbudowy i
reintegracji do społecze stwa, maj c na uwadze prawa i specyficzne potrzeby oraz
mo liwo ci dzieci płci e skiej;
(c) Do podj cia wszelkich mo liwych rodków, traktuj c spraw jako priorytetow ,
w celu zapobiegania rekrutacji i u yciu dzieci przez grupy o charakterze militarnym,
jako odr bnych od sił zbrojnych Pa stwa, w tym tak e do przyj cia rozwi za
prawnych zapobiegaj cych i kryminalizuj cych takie praktyki;
(d) Do ochrony dzieci dotkni tych konfliktami zbrojnymi, w szczególno ci do
ochrony przed naruszeniami mi dzynarodowego prawa humanitarnego i praw
człowieka i do zapewnienia, e otrzymaj one na czas, efektywne wsparcie
humanitarne zgodnie z postanowieniami Konwencji Genewskiej z 12 sierpnia 1949
roku15 i humanitarnym prawem mi dzynarodowym;
49. Wzywa podmioty wchodz ce w skład systemu NZ, jak i mi dzynarodow
społeczno do współpracy z Pa stwami przy tworzeniu projektów maj cych na celu
tworzenie zasobów i kształcenie oraz szkolenie zdemobilizowanych dzieci, aby
przywróci je społecze stwu;
Wnioski
50. Namawia te kraje, które jeszcze tego nie uczyniły, do uko czenia, tak szybko jak
to mo liwe, prac nad narodowym planem działania zawieraj cy cele uzgodnione
podczas obrad specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego po wi conej dzieciom,
zawarte w dokumencie ko cowym zatytułowanym “ wiat dla Dzieci ”5 i do
umieszczenia tych celów w planie działa Konwencji o prawach dziecka;²
51. Postanawia:
14
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(a) Zwróci si z pro b do Sekretarza Generalnego o przygotowanie
zaktualizowanego raportu na temat post pów osi gni tych w realizacji zobowi za
zawartych w dokumencie zatytułowanym “ wiat dla Dzieci”, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na rozpoznanie nowych wyzwa i przedstawienie rekomendacji
odno nie przyszłych zada słu cych osi gni ciu dalszego post pu;
(b) Zwróci si z pro b do Sekretarza Generalnego o przedło enie Zgromadzeniu
Ogólnemu, podczas jego 61-ej sesji, raportu na temat praw dziecka, który b dzie
zawierał informacje dotycz ce statusu Konwencji i zagadnie zawartych w
powy szej rezolucji;
(c) Zwróci si z pro b do Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ds.
Dzieci i Konfliktów Zbrojnych do kontynuowania przedkładania Zgromadzeniu
Ogólnemu i Komisji Praw Człowieka raportów i do zapewnienia, e zawieraj one
odpowiednie i obiektywne informacje na temat sytuacji dzieci dotkni tych
konfliktami zbrojnymi, maj c na uwadze stanowiska Pa stw i dokumenty ko cowe
przyj te przez Zgromadzenie Ogólne podczas specjalnej sesji po wi conej dzieciom;
(d) Zaprosi Przewodnicz cego Komitetu Praw Dziecka do wygłoszenia
Zgromadzeniu Ogólnemu, podczas jego 60-ej sesji, raportu na temat prac Komitetu;
(e) Skupi główne rozwa ania podczas przyszłych sesji, pocz wszy od 60-tej, maj c
na uwadze dalsze promowanie praw dziecka, na specyficznych wyzwaniach, ze
szczególnym naciskiem na przyj cie postanowie Konwencji o prawach dziecka,
które mo e przyczyni si do wyeliminowania ubóstwa i głodu;
(f) Kontynuowa swoje rozwa ania w przedmiotowej sprawie podczas obrad swojej
61-ej sesji w punkcie zatytułowanym “Promocja i ochrona praw dzieci”.
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