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60/141. Dziecko płci �e�skiej 
 
 
 
Zgromadzenie Ogólne, 
 
Przypominaj�c swoj� rezolucj� nr 58/156 z 22 grudnia 2003 r., a tak�e wszelkie rezolucje 
zwi�zane z tym tematem, wł�cznie z uzgodnionymi konkluzjami Komisji ds. Statusu Kobiet, 
zwłaszcza za� te, które odnosz� si� do statusu dzieci płci �e�skiej,  
 
Potwierdzaj�c jednakowe prawa kobiet i m��czyzn, chronione mi�dzy innymi w Preambule do 
Karty Narodów Zjednoczonych, w Konwencji ws. Eliminacji Wszystkich Form Dyskryminacji 
Kobiet1, a tak�e w Konwencji Praw Dziecka2 
 
Przypominaj�c wszelkie prawa człowieka oraz inne instrumenty ochrony praw dziecka,              
w szczególno�ci za� dziecka płci �e�skiej, w tym Protokoły Opcjonalne Konwencji Praw Dziecka 
dotycz�ce udziału dzieci w konfliktach zbrojnych3 oraz handlu dzie�mi, prostytucji w�ród dzieci, 
a tak�e pornografii dzieci�cej4, a tak�e Protokół ws. Zapobiegania, Zwalczania i Karania Handlu 
Lud�mi, a w szczególno�ci Kobietami i Dzie�mi, uzupełniaj�cy Konwencj� Narodów 
Zjednoczonych przeciw Mi�dzynarodowej Przest�pczo�ci Zorganizowanej5 
 
Potwierdzaj�c Deklaracj� Milenijn� Narodów Zjednoczonych przyj�t� w dniu 8 wrze�nia            
2006 r.6, a tak�e zobowi�zania dotycz�ce dzieci płci �e�skiej, zawarte w Dokumencie 
Ko�cowym �wiatowego Szczytu z roku 2005 przyj�tym 16 wrze�nia 20057 roku, 
                                                 
1 United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 
2 Ibid., vol. 1577, No. 27531. 
3 Ibid., vol. 2173, No. 27531. 
4 Ibid., vol. 2171, No. 27531 
5 Rezolucja 55/25, aneks II. 
6 Patrz rezolucja 55/2 
7 Patrz rezolucja 60/1 
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A tak�e potwierdzaj�c dokument ko�cowy 27. sesji specjalnej Zgromadzenia Ogólnego na temat 
dzieci, zatytułowany “�wiat przyjazny dzieciom”8, jak równie� Deklaracj� Zobowi�za�              
w sprawie HIV/AIDS, przyj�t� na 26. sesji specjalnej Zgromadzenia Ogólnego na temat 
HIV/AIDS, zatytułowan� – “Globalny Kryzys – Globalne Działania”9. 
 
 
2 
 
Ponadto potwierdzaj�c wszystkie inne, zwi�zane z tym wyniki głównych szczytów i konferencji 
ONZ dotycz�cych sytuacji dzieci płci �e�skiej, a tak�e przegl�dy przeprowadzane w tym zakresie 
w odst�pach pi�cio- i dziesi�cioletnich, wł�cznie z Deklaracj� Peki�sk�10 oraz Platform� 
Działa�11, przyj�tymi podczas Czwartej �wiatowej Konferencji ds. Kobiet, wyniki 23. sesji 
specjalnej Zgromadzenia Ogólnego zatytułowanej: „Kobiety 2000: równo�� płci, rozwój i pokój 
w dwudziestym pierwszym wieku”12, Program Działania Mi�dzynarodowej Konferencji na temat 
Populacji i Rozwoju13, a tak�e Program Działania �wiatowego Szczytu na Rzecz Rozwoju 
Społecznego14, a tak�e witaj�c z zadowoleniem deklaracj� przyj�t� 4 marca 2005 r. przez 
Komisj� ds. Statusu Kobiet na jej 46. sesji15, 
 
Potwierdzaj�c Platform� Działa� z Dakaru przyj�t� na �wiatowym Forum Edukacyjnym16, 
 
Uznaj�c wysiłki wspólnoty mi�dzynarodowej w celu wzmocnienia standardów zwalczania 
nadu�y� i eksploatacji seksualnej, oraz odnotowuj�c w tym zakresie biuletyn Sekretarza 
Generalnego na temat specjalnych �rodków ochrony przed eksploatacj� i nadu�yciami                 
o charakterze seksualnym17, a tak�e inne �rodki polityczne i kodeksy post�powania opracowane 
przez system Narodów Zjednoczonych w celu reagowania na takie wypadki i przeciwdziałania 
im, 
 
A tak�e uznaj�c potrzeb� osi�gni�cia równo�ci płci, w celu zapewnienia sprawiedliwego               
i równoprawnego �ycia dla dziewcz�t, 
 
Gł�boko zaniepokojone dyskryminacj� dzieci płci �e�skiej oraz łamaniem ich praw, 
prowadz�cym cz�sto do utrudnionego dost�pu dziewcz�t do edukacji, �ywienia oraz do ochrony 

                                                 
 
9 Rezolucja S-26/2, aneks 
10 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 September 1995 (United Nations 
publication, Sales No. E.96.IV.13), rozdz. I, rezolucja 1, aneks I. 
11 Ibid., aneks II 
12 Rezolucja S-23/2, aneks, oraz rezolucja S-23/3, aneks. 
13 Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5–13 September 1994 
(United Nations publication, Sales No. E.95.XIII.18), rozdz. I, rezolucja 1, aneks 
14 Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen, 6–12 March 1995 (United Nations 
publication, Sales No. E.96.IV.8), rozdz. I, rezolucja 1, aneks II. 
15 patrz Official Records of the Economic and Social Council, 2005, Supplement No. 7 oraz corrigendum 
(E/2005/27 and Corr.1), rozdz. I, cz��� A. 
16 patrz United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Sprawozdanie Ko�cowe �wiatowego Forum 
Edukacyjnego, Dakar, Senegal, 26–28 kwietnia 2000 (Paris, 2000). 
17 ST/SGB/2003/13. 
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zdrowia fizycznego i psychicznego, a tak�e do tego, �e dziewczynki ciesz� si� w okresie 
dzieci�cym i młodzie�czym mniejszymi prawami, szansami i korzy�ciami ni� chłopcy – ich 
rówie�nicy – cz�sto b�d�c ofiarami ró�nych form wyzysku kulturalnego, społecznego, 
seksualnego,  ekonomicznego, a tak�e przemocy i szkodliwych praktyk, takich jak zabójstwa 
niemowl�t płci �e�skiej, gwałt, przedwczesne mał�e�stwa, wymuszane zwi�zki mał�e�skie, 
prenatalna selekcja płciowa oraz uszkadzanie �e�skich organów płciowych, 
 
A tak�e gł�boko przej�te faktem, �e w sytuacjach ubóstwa, wojen i konfliktów zbrojnych dzieci 
płci �e�skiej nale�� do najbardziej dotkni�tych nimi ofiar, oraz �e sytuacje takie ograniczaj� 
potencjalne mo�liwo�ci rozwoju dziewcz�t, 
 
Poruszone tym, �e dziewcz�ta staj� si� ponadto ofiarami gwałtów, chorób przenoszonych drog� 
płciow�, a tak�e w coraz wi�kszym stopniu zaka�e� wirusem HIV, co wywiera powa�ny wpływ 
na jako�� ich �ycia oraz nara�a je na dalsz� dyskryminacj�, przemoc i zaniedbania, 
 
Podkre�laj�c, �e zwi�kszony dost�p ludzi młodych, w tym dziewcz�t, do edukacji, wł�cznie         
z dziedzinami takimi jak zdrowie seksualne i reprodukcyjne, drastycznie obni�a poziom 
nara�enia na choroby, którym mo�na zapobiega�, w szczególno�ci za� na infekcj� HIV/AIDS 
oraz na choroby przenoszone drog� płciow�, 
 
Zaniepokojone rosn�c� liczb� gospodarstw domowych, w których głow� rodziny jest dziecko,     
w szczególno�ci za� tymi, w których głow� rodziny staj� si� osierocone dziewcz�ta, w tym 
równie� osierocone na skutek pandemii HIV/AIDS, 
 
Gł�boko zaniepokojone faktem, �e wczesne macierzy�stwo oraz ograniczony dost�p do ochrony 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, wł�cznie z dziedzin� pogotowia poło�niczego, 
powoduje wysoki poziom zjawiska przetoki oraz du�� zachorowalno�� i �miertelno�� w�ród 
młodych matek, 
 
Przekonane, �e rasizm, dyskryminacja rasowa, ksenofobia oraz zwi�zana z nimi nietolerancja 
przejawiaj� si� na ró�ne sposoby w odniesieniu do kobiet i dziewcz�t, i mog� stanowi� jeden        
z czynników prowadz�cych do pogorszenia ich warunków �yciowych, ubóstwa, przemocy, 
wielorakich form dyskryminacji oraz ogranicze� lub odmawiania im praw człowieka, 
 
1. Podkre�la potrzeb� pełnej i pilnej realizacji praw dziewcz�t jako zagwarantowanych im na 
mocy wszelkich instrumentów praw człowieka, wł�cznie z Konwencj� Praw Dziecka2 oraz          
z Konwencj� o Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet1, a tak�e potrzeb� 
powszechnej ratyfikacji wspomnianych instrumentów; 
 
2. Nalega, by Pa�stwa członkowskie rozwa�yły podpisanie, ratyfikacj� lub przyst�pienie do 
Protokołu Opcjonalnego Konwencji o Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet18 oraz 
Protokołów Opcjonalnych Konwencji Praw Dziecka3, 4 
 
3. Nalega, by wszystkie Pa�stwa Członkowskie podj�ły wszelkie potrzebne �rodki oraz 
wprowadziły zmiany prawne w celu zapewnienia sytuacji, w której dzieci płci �e�skiej b�d� 
                                                 
18 United Nations, Treaty Series, vol. 2131, No. 20378. 
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cieszy� si� pełn� i równoprawn� ochron� z tytułu wszelkich praw człowieka i fundamentalnych 
wolno�ci, a tak�e podj�ły skuteczne działania przeciwko przypadkom naruszania wspomnianych 
praw i wolno�ci; 
 
4. Nalega, by wszystkie Rz�dy oraz system Narodów Zjednoczonych wzmogły wysiłki – 
zarówno w trybie bilateralnym w ramach współpracy organizacji mi�dzynarodowych z 
przedstawicielami sektora prywatnego – zmierzaj�ce do osi�gni�cia celów �wiatowego Forum 
Edukacyjnego16, w szczególno�ci za� w zakresie eliminacji nierówno�ci płci w edukacji 
podstawowej i ponadpodstawowej, do roku 2005, oraz do wdro�enia Inicjatywy Edukacji 
Dziewcz�t ONZ jako �rodka do osi�gni�cia wspomnianego celu, a tak�e ponownie potwierdza 
zobowi�zanie zawarte w tym zakresie w Deklaracji Milenijnej Narodów Zjednoczonych; 
 
5. Wzywa wszystkie Pa�stwa Członkowskie do podj�cia działa� w kierunku usuni�cia przeszkód, 
które w dalszym ci�gu wpływaj� negatywnie na osi�ganie celów postawionych w Platformie 
Peki�skiej11, zgodnie z paragrafem 33 dalszych działa� i inicjatyw dotycz�cych wdra�ania 
Deklaracji Peki�skiej oraz Platformy Działa�1919, w odpowiednim zakresie, w tym w kierunku 
wzmacniania mechanizmów krajowych słu��cych realizacji zasad i programów ochrony praw 
dziewcz�t, a tak�e w niektórych wypadkach – poprawy koordynacji w�ród instytucji 
odpowiedzialnych za realizacj� praw człowieka w odniesieniu do dziewcz�t, zgodnie z tym, co 
wskazano w dalszych działaniach i inicjatywach; 
 
6. Nalega, aby Pa�stwa Członkowskie ratyfikowały i �ci�le wprowadzały w �ycie prawa słu��ce 
zapewnieniu, by zwi�zki mał�e�skie były zawierane wył�cznie przy nieskr�powanej i pełnej 
zgodzie mał�onków; ratyfikowały i �ci�le wprowadzały w �ycie prawa dotycz�ce minimalnego 
prawnego wieku zgody na współ�ycie płciowe oraz minimalnego wieku mał�e�stwa, a tak�e w 
niezb�dnych wypadkach, by podniosły minimalny wiek zawierania mał�e�stwa; 
 
7. Nalega równie�, by Pa�stwa Członkowskie wypełniały swoje zobowi�zania z tytułu 
Konwencji Praw Dziecka oraz Konwencji o Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet,  
a tak�e z tytułu zobowi�zania do wdro�enia Peki�skiej Platformy Działa� oraz wyników 23. sesji 
specjalnej Zgromadzenia Ogólnego zatytułowanej „Kobiety 2000: równo�� płci, rozwój i pokój 
dla XXI wieku”12, jak równie� wyników 27. sesji specjalnej w sprawie dzieci8; 
 
8. Nalega, by wszystkie Pa�stwa Członkowskie promowały równo�� płci oraz równy dost�p do 
usług socjalnych, takich jak edukacja, wła�ciwe �ywienie, ochrona zdrowia, w tym równie� 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, szczepionki i ochrona przed chorobami stanowi�cymi 
główne przyczyny �miertelno�ci, a tak�e wprowadzały do głównego obiegu punkt widzenia płci 
we wszystkich programach rozwoju; 
 
9. Nalega równie�, aby wszystkie Pa�stwa Członkowskie ratyfikowały i wprowadzały w �ycie 
prawa chroni�ce dzieci płci �e�skiej przed wszelkimi formami przemocy i wyzysku, w tym 
równie� przed zabójstwami niemowl�t płci �e�skiej oraz przed prenataln� selekcj� płciow�, 
uszkadzaniem �e�skich organów płciowych, gwałtami, przemoc� domow�, kazirodztwem, 
nadu�yciami seksualnymi, wyzyskiem seksualnym, prostytucj� dzieci�c� i dzieci�c� pornografi�, 
handlem dzie�mi i prac� niewolnicz� – a tak�e by opracowały dostosowane do wieku, bezpieczne 
                                                 
19 Rezolucja S-23/3, aneks. 
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i poufne programy oraz usługi wsparcia medycznego, socjalnego i psychologicznego, dla 
zapewnienia pomocy dziewcz�tom b�d�cym ofiarami przemocy; 
 
10. Nalega, by Pa�stwa Członkowskie sformułowały pełne, wielodyscyplinarne i skoordynowane 
plany krajowe, programy oraz/lub strategie zmierzaj�ce do eliminacji wszelkich form przemocy 
wobec kobiet i dziewcz�t, które winny by� szeroko propagowane i zawiera� konkretne cele oraz 
czasowe harmonogramy realizacji, a tak�e skuteczne krajowe procedury realizacji, za pomoc� 
mechanizmów monitoruj�cych, dotycz�cych wszystkich zainteresowanych stron, w tym równie� 
konsultacje z organizacjami kobiecymi, zwracaj�c uwag� na zalecenia dotycz�ce 
Sprawozdawców Specjalnych Komisji ds. Praw Człowieka w zakresie praw dziewcz�t, dotycz�ce 
przemocy wobec kobiet, jej przyczyn i nast�pstw, a tak�e handlu lud�mi, w szczególno�ci za� 
kobietami i dzie�mi; 
 
11. Wzywa wszystkie Pa�stwa Członkowskie oraz organizacje mi�dzynarodowe i pozarz�dowe, 
indywidualnie i zbiorowo, do dalszego wdra�ania Peki�skiej Platformy Działa�, w szczególno�ci 
za� strategicznych celów dotycz�cych dzieci płci �e�skiej, a tak�e dalszych działa� i inicjatyw  
w zakresie wdra�ania Deklaracji Peki�skiej i Platformy Działa�; 
 
12. Nalega, by Pa�stwa Członkowskie zapewniały sytuacj�, w której prawo dzieci do wyra�ania 
opinii i uczestnictwa w sprawach, które ich dotycz�, w sposób odpowiedni do ich wieku               
i poziomu dojrzało�ci, przysługiwały w pełny i równoprawny sposób dzieciom płci �e�skiej; 
 
13. Uznaje, �e znacz�ca liczba dzieci, w tym równie� sierot, dzieci ulicy, dzieci-przesiedle�ców 
oraz uchod�ców, dzieci, których dotyka zjawisko handlu lud�mi lub wyzysku seksualnego i/lub 
ekonomicznego, a tak�e dzieci – wi��niów, �yje w warunkach pozbawionych wsparcia ze strony 
rodziców, i nalega w tym zakresie, by Pa�stwa Członkowskie podj�ły specjalne �rodki z my�l�   
o wspieraniu takich dzieci oraz instytucji, podmiotów i słu�b, które si� nimi opiekuj�, a tak�e by 
budowały i wzmacniały umiej�tno�ci dzieci w zakresie własnej ochrony w podobnych 
sytuacjach; 
 
14. Nalega, by Pa�stwa Członkowskie podejmowały odpowiednie działania z my�l� o spełnianiu 
potrzeb dziewcz�t osieroconych, poprzez wdra�anie krajowych programów i strategii budowania 
i wzmacniania zdolno�ci rz�dów, rodzin oraz społeczno�ci lokalnych w zakresie zapewniania 
�rodowiska wsparcia dla sierot oraz dziewcz�t i chłopców zara�onych wirusem 
HIV/AIDS lub po�rednio dotkni�tych jego nast�pstwami, w tym równie� w zakresie zapewniania 
odpowiedniej pomocy doradczej i psycho-społecznej, a tak�e zapewnienia ich uczestnictwa        
w szkolnictwie, dost�pu do bezpiecznego zamieszkania, odpowiedniego �ywienia oraz usług 
zdrowotnych i socjalnych na równi z innymi dzie�mi; a tak�e by chroniły sieroty i dzieci 
szczególnie nara�one przed wszystkimi formami nadu�y�, przemocy, wyzysku, dyskryminacji, 
handlu �ywym towarem oraz utraty dóbr dziedziczonych; 
 
15. Jak równie� nalega, by Pa�stwa Członkowskie podejmowały specjalne działania w celu 
ochrony dziewcz�t nara�onych na konsekwencje konfliktów zbrojnych oraz sytuacji powstałych 
w nast�pstwie takich konfliktów, w szczególno�ci za� chroniły je przed chorobami 
przenoszonymi drog� płciow�, takimi jak HIV/AIDS, przed przemoc� na tle płciowym, w tym 
przed gwałtami i nadu�yciami seksualnymi, a tak�e przed wyzyskiem seksualnym, torturami, 
porwaniami i prac� przymusow�, zwracaj�c szczególn� uwag� na dziewcz�ta- uchod�ców            
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i przesiedle�ców, oraz aby brały pod uwag� szczególne potrzeby dziewcz�t cierpi�cych na skutek 
konfliktów zbrojnych, w zakresie pomocy humanitarnej, zapewnienia rozbrojenia, demobilizacji, 
pomocy rehabilitacyjnej oraz procesów powtórnej integracji; 
 
16. Pot�pia wszelkie przypadki wyzysku seksualnego oraz wykorzystywania kobiet i dzieci,      
w szczególno�ci za� dziewcz�t, w sytuacjach kryzysów humanitarnych, wł�cznie z przypadkami 
dotycz�cymi pracowników słu�b humanitarnych oraz pokojowych sił zbrojnych; 
 
17. Nalega, aby wszystkie Pa�stwa Członkowskie oraz wspólnota mi�dzynarodowa 
przestrzegały, chroniły i promowały prawa dzieci, bior�c pod uwag� szczególnie wra�liwe 
aspekty poło�enia dziewcz�t w sytuacjach konfliktów oraz w czasie poprzedzaj�cym je                
i nast�puj�cym po konfliktach, a tak�e wzywa do podejmowania specjalnych inicjatyw 
zmierzaj�cych do zapewnienia wszelkich praw i potrzeb dziewcz�t, które cierpi� z powodu 
konfliktów zbrojnych; 
 
18. Wzywa Rz�dy, społecze�stwo obywatelskie, w tym media, a tak�e organizacje pozarz�dowe, 
do promowania edukacji w zakresie praw człowieka oraz pełnego poszanowania praw człowieka 
w odniesieniu do dzieci płci �e�skiej, mi�dzy innymi poprzez tłumaczenie, wytwarzanie               
i rozpowszechnianie dostosowanych do wieku odbiorców i wra�liwych na kwestie płci 
materiałów informacyjnych na temat tych praw, pod adresem wszystkich sektorów społecznych, 
w szczególno�ci za� dzieci; 
 
19. Wzywa Pa�stwa Członkowskie oraz organizacje mi�dzynarodowe i pozarz�dowe do 
zmobilizowania wszelkich niezb�dnych zasobów, wsparcia i wysiłków w celu realizacji zada�, 
celów strategicznych oraz planu działa� nakre�lonych w Peki�skiej Platformie Działa�, a tak�e 
dalszych działa� i inicjatyw zmierzaj�cych do wdro�enia Deklaracji Peki�skiej i Platformy 
Działa�; 
 
20. Prosi Sekretarza Generalnego, jako Przewodnicz�cego Rady Koordynacyjnej ONZ,                
o zapewnienie, by wszystkie organizacje i organy systemu Narodów Zjednoczonych, zarówno 
indywidualnie, jak i zbiorowo, w szczególno�ci za� Fundusz Dzieci�cy ONZ, UNESCO, 
�wiatowy Program 	ywno�ci, Fundusz Populacji ONZ, Fundusz Rozwoju ONZ na rzecz Kobiet,  
�wiatowa Organizacja Zdrowia, Program Rozwoju ONZ, Urz�d Wysokiego Komisarza NZ na 
rzecz Uchod�ców oraz Mi�dzynarodowa Organizacja Pracy, brały pod uwag� prawa i szczególne 
potrzeby dziewcz�t w krajowych programach współpracy, zgodnie z narodowymi priorytetami,  
w tym za po�rednictwem Systemu Pomocy Rozwojowej ONZ; 
 
21. Prosi, aby wszystkie organy traktatów dotycz�cych praw człowieka, specjalne procedury         
i inne mechanizmy Komisji Praw Człowieka oraz jej Podkomisji ds. Promocji i Ochrony Praw 
Człowieka, regularnie i systematycznie przyjmowały punkt widzenia uwzgl�dniaj�cy aspekt płci 
we wdra�aniu swych mandatów, a tak�e by w swoich sprawozdaniach zawierały informacje        
o analizie jako�ciowej przypadków naruszania praw człowieka w odniesieniu do kobiet                
i dziewcz�t, a tak�e zach�ca do wzmacniania współpracy i koordynacji w tym zakresie; 
 
22. Podkre�la znaczenie powa�nej oceny wdra�ania Peki�skiej Platformy Działa�                         
z uwzgl�dnienia pełnego cyklu takiego działania, tak by mo�na było zidentyfikowa� luki              
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i przeszkody w procesie wdra�ania, a tak�e opracowywa� dalsze działania zmierzaj�ce do 
osi�gania celów Platformy Działa�; 
 
23. Prosi Pa�stwa Członkowskie o upewnienie si�, by – zapobiegaj�c i zwalczaj�c HIV/AIDS – 
zwracano szczególn� uwag� i udzielano wsparcia dziewczynkom zara�onym wirusem HIV          
i nara�onym na objawy AIDS, w tym dorastaj�cym matkom; 
 
24. Nalega, by Pa�stwa Członkowskie stanowczo zwi�kszyły �rodki anga�owane na ka�dym 
poziomie, szczególnie w sektorach edukacji i ochrony zdrowia, aby umo�liwi� ludziom młodym, 
a zwłaszcza dziewcz�tom, zdobywanie wiedzy, postaw i sprawno�ci potrzebnych do 
zapobiegania HIV/AIDS, a tak�e cieszenia si� jak najwy�szym standardem zdrowia fizycznego  
i umysłowego, w tym równie� w aspekcie seksualnym i reprodukcyjnym; 
 
25. Prosi Sekretarza Generalnego o przedstawienie Zgromadzeniu Ogólnemu na jego 62. sesji 
sprawozdania na temat wdra�ania niniejszej rezolucji, wł�cznie ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na problematyk� wyst�powania zjawiska przetoki, wykorzystuj�c informacje przekazane 
przez Pa�stwa Członkowskie, organizacje oraz instytucje systemu Narodów Zjednoczonych,  
a tak�e organizacje pozarz�dowe, z my�l� o ocenie wpływu niniejszej rezolucji na poziom 
dobrobytu dzieci płci �e�skiej. 
 
61. sesja plenarna 
16 grudnia 2005 
 


