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قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  24آذار/مارس 2017
 -16/34حقوق الطفل :حماية حقوق الطفل في سيااق نففايخ ةطية التفماية
المستدامة لعام 2030

اإلنسان،
إن جملس حقوق
إذ يشدد على أن اتفاقية حقوق الطفل تشكل املعيار الذي يُستند إليه يف تعزيز حقووق
الطف وول ومحايته ووا ،وإذ يضو و يف اعتب ووار أمهي ووة الربوتوك ووو ا ختياري ووة لالتفاقي ووة ،وإذ ي وودعو إىل
التصديق العاملي عليها وتنفيذها تنفيذاً فعا ً،
وإذ يشوور إىل مجي و الق ورارا السوواةقة املتعلقووة حبقوووق الطفوول الصووادر عوون جلنووة حقوووق
اإلنس ووان وجملو ووس حق وووق اإلنسو ووان واجلمعي ووة العامو ووة ،وآخره ووا ق و ورار اجملل ووس  7/31امل و و ر 23
آذار/مارس  2016وقرار اجلمعية العامة  177/71امل ر  19كانون األول/ديسمرب ،2016
وإذ ي كوود موون جديوود أن املبووادا العامووة تفاقيووة حقوووق الطفوول ،ومنهووا مراعووا مصووا
الطفوول الفضوولى وعوودي التمييووز واملشوواركة والقوودر علووى البقوواو والنمواو ،توووفر اإلرووار النوواع جلميو
اإلجراوا املتعلقة ةاألرفال،
وإذ يرح و ةأعم ووال جلن ووة حقوووق الطف وول وتره ووا موون هيي ووا املعاه وودا  ،وإذ يالح و
ةصفة خاصة التعليقا العامة للجنة،
وإذ يرحو أيضواً مبووا تعوور اإلجوراوا اخلاصووة جمللووس حقوووق اإلنسووان موون اهتموواي حلقوووق
الطفوول كوول يف سووياق و يتووه ،و سوويما عموول املقوورر اخلاصووة املعنيووة ةبي و األرفووال واسووتمال يف
البماو ويف املواد اإلةاحية واملمثلة اخلاصوة لألمون العواي املعنيوة ةوالعن ضود األرفوال واملمثلوة اخلاصوة
()1
لألمن العاي املعنية ةاألرفال والنزاع املسلح ،وإذ حييط علماً م التقدير ةتقاريرهن األخر ،
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وإذ يشوور إىل قراريووه  1/5ةشووأن ةنوواو م سسووا جملووس حقوووق اإلنسووان و 2/5ةشووأن
مدونووة قواعوود السوولو ألصووحا الو يووا يف إرووار اإلجوراوا اخلاصووة للمجلووس ،املو رخن 18
حزيران/يونيه  ،2007وإذ يشدد على أن يضطل مجيو املكلفون ةو يوا ةواجبواف وفقواً وذين
القرارين ومرفقافما،
وإذ يش وور أيضو واً إىل ق و ورار اجلمعي ووة العام ووة  ،1/70املو و ر  25أيلول/س ووبتمرب ،2015
املعنووون يلويوول عاملنووان خطووة التنميووة املسووتدامة لعوواي 2030ي ،الووذي اعتموود اجلمعيووة العامووة
مبوجبووه جمموعووة موون أهوودا ومقاصوود التنميووة املسووتدامة العامليووة الشوواملة والبعيوود املوود الو تركووز
علووى النوواس وتفضووي إىل التحووول وأعرةوون عوون التزامه وا ةالعموول دون كلوول موون أجوول تنفيووذ هووذ
اخلط ووة حبل ووول ع وواي  2030تنفي ووذاً ك ووامالً ،وإىل إدراك ووه ة ووأن القض وواو عل ووى الفق وور ميو و ص ووور
وأةعاد  ،مبا يف ذلك الفقر املدق  ،هو أكرب لود يواجوه العوام وشورط توع عنوه لتحقيوق التنميوة
املسووتدامة ،وإىل التزام ووه ةتحقي ووق التنميووة املس ووتدامة ةأةعاده ووا الثال ووة  -ا قتص ووادي وا جتم وواعي
والبييي  -على حنو متوازن ومتكامل ،وةا نطالق من اإلجنوازا الو لققون يف إروار األهودا
اإلمنائيووة لأللفيووة والسووعي إىل النهوووب مبوا م يكتموول موون أعما ووا ،وإذ يسوول ةووأن لقيووق أهوودا
التنمية املستدامة ميكن أن يساعد يف كفالة متكن األرفال من تأكيد حقوقه والتمت هبا،
وإذ يش وور ك ووذلك إىل أن خط ووة التنمي ووة املس ووتدامة لع وواي ( 2030خط ووة ع وواي )2030
تسرتشوود مبقاصوود ومبووادا ميثوواق األم و املتحوود  ،وتسووتند إىل اإلعووالن العوواملي حلقوووق اإلنسووان
واملعاه وودا الدولي ووة حلق وووق اإلنس ووان ،مب ووا فيه ووا اتفاقي ووة حق وووق الطف وول وةروتوكو فو وا ا ختياريو وة
واتفاقيووة القضوواو علووى مجيو أشووكال التمييووز ضوود املورأ واتفاقيووة حقوووق األش و ا ذوي اإلعاقووة
وإعوالن األلفيووة والو يقوة اخلتاميووة ملو متر القمووة العوواملي لعواي  ،2005وإذ ينهوول مون صووكو أخوور
مثول إعوالن احلووق يف التنميوة ،وإذ ي كود موون جديود نتووائا مجيو املو مترا ومو مترا القموة الرئيسووية
لألمو املتحوود الو أرسوون أساسواً متينواً للتنميووة املسووتدامة وأسوهمن يف تشووكيل اخلطووة اجلديوود ،
ومنها إعالن ريو ةشأن البيية والتنمية وم متر القموة العواملي للتنميوة املسوتدامة ومو متر القموة العواملي
للتنميووة ا جتماعيووة وةرنوواما عموول امل و متر الوودوت للسووكان والتنميووة ومنهووا عموول ةيجوون وم و متر
األم و املتح وود للتنمي ووة املس ووتدامة ومتاةع ووة ه ووذ امل و مترا  ،وأن اخلط ووة س ووتُنفذ وتت وواة وتس ووتعرب
ةطريقة تتسق م التزاما الدول مبوج القانون الدوت،
وإذ يرح و ةبوودو نفوواذ اتفوواق ةوواريس ،املعتموود يف إرووار اتفاقيووة األم و املتحوود اإلراريووة
ةشأن تمر املنا  ،وإذ يالح أن تمر املنوا يفواق امل وارر علوى مون يعيشوون يف أشود األوضواع
هشاشة ،مبن فيه األرفال ،وإذ يشدد على أن التنفيذ الفعال لالتفاق يعزز خطة عاي ،2030
وإذ يوودر أن أهوودا التنميووة املسووتدامة سووبعة عشوور واملقاصوود املائووة والتسووعة والسووتن الووارد يف
خطووة عوواي  2030فوود إىل إعمووال حقوووق اإلنسووان للجميو  ،وعوودي توور أحوود يت لو عوون الرك و ،
والوصووول أو ً إىل موون ه و أشوود لف واً عوون الرك و عوون رريووق أمووور منهووا لقيووق املسوواوا ةوون اجلنسوون،
ومتكن النساو والفتيا  ،وأن لقيق مجي األهدا واملقاصد قد يسه يف إعمال حقوق الطفل،
وإذ يسوواور ةووالق القلووق لكووون  18 000رفوول يزالووون ميوتووون كوول يوووي علووى الصووعيد
العوواملي ألسووبا متصوولة ةووالفقر ،ولكووون رفوول موون كوول أرةعووة دون سوون اخلامسووة ،مون أصوول عوودد
إمج ووات يق وودر ة و و  159ملي ووون رف وول ،يع ووا م وون توق و و النم ووو ،و س وويما يف البل وودان النامي ووة،
ولكون  6.1يف املائة يعانون من زياد الوزن،
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وإذ يسوول ةووأن وفيووا األرفووال دون سوون اخلامسووة قوود اخنفضوون علووى الصووعيد العوواملي،
إ أن مووا يقوودر ة و  5.9ماليوون رفوول توف ووا دون سوون اخلامسووة عوواي  ،2015حيووب ةلووق املعوودل
العاملي لوفيا األرفال دون سن اخلامسة  43لكل  1 000مولود حي،
وإذ يسواور القلوق لكوون مليوون فتوا دون سون اخلامسووة عشور يلودن كول سونة ،ولكوون خطوور
الوفيا النفاسية أعلى ما يكون ةالنسبة للمراهقا الالئي تقل أعمارهن عن اخلامسة عشر ،
وإذ يسواور ةووالق القلوق لكووون كوول وس دقووائق تشوهد وفووا رفوول نتيجوة للعنو ولكووون
ةليووون رفوول ،علووى الصووعيد العوواملي ،تورتاوأ أعموواره ةوون  2و 17سوونة تعرضووا يف السوونة املاضووية
للعن و البوود أو اجلنسووي أو العووارفي أو ألن وواع متعوودد موون العن و  ،إذ يقوودر أن  120مليووون
فتوا و 73مليووون فو وقعووا ضووحايا للعنو اجلنسوي يف مرحلووة مووا مون حيوواف  ،وإذ يرحو ةوجووه
خووا يف هووذا الصوودد ةاملقصوود  2-16موون أهوودا التنميووة املسووتدامة الرامووي إىل إ وواو إسوواو
املعاملة وا ستمالل وا جتار ةالبشر ومجي أشكال العن ضد األرفال وتعذيبه ،
وإذ يساور ةالق القلق أيضاً لكون أكثر من  200مليون فتوا وامورأ علوى قيود احليوا اليووي
قد تعرضن لعملية تشويه األعضاو التناسلية لإلناث ،ولكون  3ماليون فتوا معرضوا خلطور تشوويه
أعضائهن التناسلية كل سنة ،وإذ يعور عون القلوق كوذلك لكوون أكثور مون  720مليوون امورأ علوى
قيوود احليووا اليوووي قوود تووزوجن قبوول ةلووون سوون الثامنووة عشوور ولكووون أكثوور موون ل وثهن (ح ووات 250
مليون) دخلن هذ الزجيوا قبول سون اخلامسوة عشور  ،ولكوون زوا األرفوال والوزوا املبكور والوزوا
القسري ي ر ةشكل تر متناس على الفتيا  ،وإن كان يطال الفتيان أيضاً،

وإذ ي وزال يسوواور القلووق لكووون  168مليووون رفوول ميارسووون عموول األرفووال ،ونص و هووذا
العوودد ميارسووون أس ووأ أشووكال عموول األرفووال ،ولكووون  5.5ماليوون رفوول يعملووون يف إرووار الس و ر ،
وما يقار  50مليون رفل معرضن لزياد خمارر عمل األرفال والرق املعاصر وا جتار ةالبشر،
وإذ يعر عن اجلزع ألن رفالً واحوداً مون كول عشور أرفوال تقريبواً ،مون أصول ال و 263
مليون رفل يف سون الدراسوة يف العوام ،كوان خوار املدرسوة يف عواي  2015وألن واحود مون كول
سة من ه و األرفال انقط عن الدراسة،
وإذ يسوول ةووأن األرفووال يتضووررون ةصووور توور متناسووبة يف حووا الط ووارا اإلنسووانية
املعقوود  ،يووا يزيوود موون هشاشووته كالجيوون أو مشووردين داخلي واً أو مهوواجرين ،وإذ يشوور إىل أن
حوات  50مليون رفل حول العام هاجروا عرب احلدود أو شردوا قسراً ،مون ةيونه أكثور مون 10
مالي وون رف وول جو و وأكث وور م وون 98 000رف وول ت وور مص ووحو ةذوي ووه ومنفص وول ع وونه  ،وأن
األرفال يشكلون حالياً نص مجي الالجين،

وإذ يضو و يف اعتب ووار أن التعه وود ال ووذي قطو و يف خط ووة التنمي ووة املس ووتدامة لع وواي 2030
ةأ يت ل أحد عن الرك ينطوي على التصدي لألشكال املتعدد من عدي املساوا والتمييز،
ويتوويح فرصووة ملعاجلووة أوجووه التفوواو ال و يواجههووا األرفووال ،و سوويما املهمش وون أو الضووعفاو،
والووذين يواجهووون الوص و أو التمييووز أو العن و أو اإلقصوواو ،وال و تتطل و ج واً متعوودد األةعوواد
إلعمال حقوق األرفال ولقيقه لكامل إمكاناف  ،وللتمكن ةاعتباره عوامل للتمير،
وإذ يالحو املبووادرا والشوراكا العامليووة الراميووة إىل مسوواعد البلوودان يف تنفيووذ التزامووا خطووة
عو وواي  ،2030ومنهو ووا ا س و ورتاتيجية العامليو ووة ةشو ووأن صو ووحة امل و ورأ والطفو وول واملراهو ووق (،)2030-2016
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وش وراكة صووحة األي والوليوود والطفوول ،والش وراكة العامليووة موون أجوول القضوواو علووى العن و ضوود األرفووال،
والربنوواما العوواملي لتعجيوول وتوور اإلج وراوا الراميووة إىل القضوواو علووى زوا األرفووال ،والربنوواما املشوورت
ةش ووأن تشو وويه/ةرت األعض وواو التناس وولية لإلن وواث ،ومب ووادر ح ووان الوق وون إل وواو العنو و ض وود األرف ووال،
والتحووال املعووق ةاملقصوود  7-8للقضوواو علووى الس و ر وإ وواو الوورق املعاصوور وا جتووار ةالبشوور وعموول
األرفال ،والشراكة العاملية من أجل التعلوي  ،ومبوادر ‘التعلوي أو ً‘ العامليوة ،والتحوال العواملي لإلةوالن
عون التقودي اروورز يف تعزيوز جمتمعوا سوولمية وعادلوة وشوواملة للجميو  ،والتحوال العوواملي للقضواو علووى
ا عتووداو اجلنسووي علووى األرفووال علووى اإلنرتنوون ‘نتوووىل احلمايووة‘ ،واس ورتاتيجية املسووار الس وري للقضوواو
علووى وةوواو متالزمووة نقووت املناعووة املكتس و (اإليوودز) حبلووول عوواي  ،2030وأدوا مثوول اإلرشووادا
التقنيووة املتعلقووة ةتطبيووق ووا قووائ علووى حقوووق اإلنسووان يف تنفيووذ السياسووا وال ورباما الراميووة إىل احلوود
يا ميكن الوقاية منه من وفيا واعتالل األرفال دون سن اخلامسة والقضاو عليه(،)2
 -1حيويط علمواً مو التقودير ةتقريور مفووب األمو املتحود السوامي حلقووق اإلنسوان
ةشأن محاية حقوق الطفل يف سياق تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعاي )3(2030؛
 -2يهيو ةالوودول ا وواذ مجيو التووداةر الالزمووة لضوومان متتو األرفووال ةكوول مووا و
موون حقوووق اإلنسووان دون متييووز موون أي نوووع ،مبووا يف ذلووك يف اجلهووود الراميووة إىل لقيووق أهوودا
ومقاصد خطة عاي 2030؛
 -3ي كوود جم وودداً علووى ض وورور أن يرتع وورع الطفوول ،حرص واً عل ووى منووو ش ص وويته من وواً
ك ووامالً ومتناس ووقاً ،يف ةيي ووة عائلي ووة ،وأن تك ووون مص وواحله الفض وولى ه ووي املب وودأ املوج ووه لألشو و ا
املس ولن عن تنشيته ومحايته ،وأنه ينبمي تعزيز قدرا األسر ومقدمي الرعاية ملنح الطفل الرعايوة
وإحارته ةبيية آمنة؛
أولا -انباع نهج قائم على حقوق الطفل في نففاخ ةطة عام 2030

 -4يهي و ةال وودول أن تعم وول عل ووى تعزي ووز ومحاي ووة واح ورتاي وإعم ووال حق وووق الطف وول
وتعموي مراعافوا ،حسو ا قتضواو ،يف مجيو التشوريعا والسياسوا والورباما وامليزانيوا الراميووة
إىل تنفيذ خطة عاي 2030؛
 -5يهي و ةال وودول أيض واً أ ت ورت أي رف وول يت ل و ع وون الرك و يف تنفي ووذ مجي و
أهدا ومقاصد خطوة عواي  2030وأن تووت اهتمامواً خاصواً لألرفوال الوذين يعيشوون التهمويش
وا شاشة ،ومنه على سبيل املثال احلصر األرفال ذوو اإلعاقوة ،واألرفوال املصواةون ةفوروس
نق ووت املناع ووة البشو ورية/اإليدز ،والفتي ووا احلوام وول ،واألرف ووال املتض ووررون م وون النو وزاع املس وولح ويف
أوضوواع اللجوووو ،واألرفووال املنتمووون إىل األقليووا القوميووة أو اإل نيووة والدينيووة واللمويووة ،واألرفووال
الووذين يعيشووون يف فقوور ،واألرفووال املودعووون يف م سسووا الرعايووة البديلووة ،واألرفووال املهوواجرون،
مبن فيه األرفال املهاجرون تر املصحوةن ةذويه واألرفال ملتمسو اللجووو واألرفوال عودميو
اجلنس ووية ،واألرف ووال املتورر ووون مو و نل وواي العدال ووة اجلنائي ووة ،مب وون ف وويه األرف ووال مس وولوةو احلري ووة،
وأرفال الشعو األصلية ،واألرفال اجملنودون أو املعرضوون خلطور التجنيود مون جانو اجلماعوا
اإلجرامية املنلمة واجلماعا املسلحة ،واألرفال ذوو ا حتياجا اخلاصة؛
__________
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 -6يش ووج ال وودول عل ووى تعزي ووز اتب وواع ووا يق وووي عل ووى حق وووق الطف وول يف تنفي ووذ خط ووة
عاي  ،2030يتوافق م التزامافا مبوج القانون الدوت ويستند إىل مبوادا حقووق اإلنسوان واحلريوا
األساسووية للجمي و  ،واملسوواوا وعوودي التمييووز ،ومصووا الطفوول الفضوولى ،وحووق الطفوول يف احليووا والبقوواو
والنماو واملشاركة ،وا ستدامة ،والشفافية ،والتعاون الدوت ،واملساولة ،يف مجلة مبادا أخر ؛
 -7يش وودد عل ووى أمهي ووة حق وووق الطف وول ةوص ووفها ج ووزواً يتج وزأ م وون اسو ورتاتيجيا
التنمية املستدامة ،وحيب الدول على إدما منلور حلقوق الطفل يف األرور اإلمنائيوة الورنيوة لكول
منها ،م مراعا من يعيشون يف أكثر األوضاع فميشواً وهشاشوة ،لضومان أ يت لو أي رفول
عن الرك والوصول أو ً إىل من ه أشد لفاً عن الرك ؛

 -8ي كد من جديد خطة عمل أديس أةاةوا ،الو تشوكل جوزواً يتجوزأ مون خطوة
عاي  ،2030وفيها جر التسلي ةأن ا ستثمار يف األرفال أمر حاس لتحقيق التنمية الشواملة
واملنصفة واملستدامة لألجيال احلالية واملقبلة ،وةاألمهية احليوية لتعزيز ومحاية حقوق مجي األرفال
وضوومان أ يت ل و أي رفوول عوون الرك و  ،وإذ يشوور إىل ق ورار اجمللووس  19/28ةشووأن لس وون
ا ستثمار يف حقوق الطفل ،امل ر  27آذار/مارس 2015ن
يشج الدول على تعبية و صيت موارد حملية ،وعنود ا قتضواو ،مووارد دوليوة،
(أ)
ألمور منها إعمال حقوق الطفل ،ةوصفها عنصراً أساسياً لتحقيق أهدا التنمية املستدامة؛
( ) ي وودعو إىل مش وواركة القط وواع اخل ووا ةطريق ووة تس ووه إس ووهاماً إجياةي و واً يف تنفي ووذ
أهدا التنمية املستدامة ولرتي إعمال حقوق الطفل وتعزز ؛
 -9يشوور إىل أن وسووائل تنفيووذ املقاصوود ال ووارد يف إرووار كوول هوود موون أهوودا
التنمية املستدامة وا د  17أساسية لتحقيق خطة عاي  2030وتكتسي نفس أمهية األهودا
واملقاصد األخر  ،وأن التنفيذ سيتطل شراكة تض احلكوموا والقطواع اخلوا واجملتمو املود
ومنلومة األم املتحد وتره من اجلها الفاعلة وتعبية مجي املوارد املتاحة؛
 -10حيووب الوودول واملنلمووا الدوليووة ،مبووا فيهووا م سسووا منلومووة األم و املتحوود
وصناديقها وةراجمها ،وآليوا التمويول ،وامل سسوا املاليوة ،وترهوا مون اجلهوا صواحبة املصولحة
علووى أن تعووزز ،ةالتنسوويق م و احلكومووا الورنيووة ،الوودع الوودوت للتنفيووذ الفعووال وةنوواو القوودرا
اروودد ا وود يف البلوودان الناميووة ،وذلووك موون أجوول دع و اخلطووط الورنيووة الراميووة إىل تنفيووذ خطووة
عاي  2030ةرمتها ،مبا فيها هد إعمال حقوق الطفل؛
 -11يهيو و ةال وودول أن تس ووتويف ،م وون خ ووالل ة و وراما التع وواون الثنائي ووة واإلقليمي ووة والعاملي ووة
والش وراكا التقنيووة ،ةوون سووبل أخوور  ،املقاصوود املتفووق عليهووا دولي واً ،مبووا يف ذلووك مقاصوود األم و املتحوود
للمسوواعد اإلمنائيووة الدوليووة ،ويشوودد علووى دور التعوواون الوودوت يف دعو اجلهووود الورنيووة ودون الورنيووة ويف
رف القدرا  ،مبا يف ذلك على صعيد اجملتم ارلي ،حلماية حقوق الطفل يف تنفيذ خطة عاي .2030
 -12يهي ةالدول أن تعمل على وض م شرا ورنية ،مبا يف ذلك م شرا دون
ورني ووة ،وعن وود ا قتض وواو م شو ورا إقليمي ووة مراعي ووة حلق وووق الطف وول ،عل ووى أن آخ ووذ يف ا عتب ووار
امل ش ورا ال و وضووعتها ارافوول العامليووة واإلقليميووة املالئمووة ،وذل وك لقيوواس التقوودي اروورز يف تنفيووذ
خطة عاي  2030واإلةالن عنه ولديود موا يعرتيوه مون مورا  ،مسرتشود ً ةاتفاقيوة حقووق الطفول
وةروتوكو فا ا ختيارية وترها من املعاهدا الدولية ذا الصلة؛
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 -13يشج الدول على تعزيز قدرافا لرصد التقدي اررز حنو تنفيذ خطة عاي 2030
موون خووالل لسوون مجو ولليوول ونشوور واسووت داي البيانووا واإلحصوواوا  ،مصوونفةً حسو الوودخل،
واجلوونس ،والسوون ،والعوورق ،واألصوول اإل ووق ،والوض و موون حيووب ا جوور  ،واإلعاقووة ،واملوق و اجلم ورايف
وترها من اخلصائت ذا الصلة ةالسياقا الورنية ،م مراعا منلور حلقوق الطفل؛
 -14يسل حبق الطفل يف أن يُسجل ةعود و دتوه علوى الفوور ،ويهيو ميو الودول
أن تكفو وول تسو ووجيل الو ووو دا جمان و واً ،مبو ووا يف ذلو ووك تسو ووجيل الو ووو دا املتو ووأخر جمان و واً أو ةرسو وووي
من فضة ،ةواسطة إجراوا تسجيل موحود وميسور وةسويطة وسوريعة وفعالوة ،دون متييوز مون أي
نوووع ،وأن جتمو اإلحصوواوا احليويووة جلميو األرف وال ،و سوويما موون هو يف أوضوواع هشووة ،موون
خالل نل تسجيل مد شاملة تكون متاحة وميسور التكلفة؛
 -15يش ووج ال وودول عل ووى أن تت وويح للعم وووي ويف الوق وون املطل ووو ةيان ووا ومعلوم ووا
مصنفة شاملة وقاةلة للمقارنة ةشأن األرفال ،م محاية خصوصيته  ،وأن تضمن إمكانية حصوول
األرف ووال عل ووى املعلوم ووا يف أش ووكال مالئم ووة لألرف ووال وةطريق ووة يفهمو ووا ،ولقيقو واً ووذ الماي ووة
يشجعها على حسن است داي إمكانيا احللول والتكنولوجيا الرقمية ،حس ا قتضاو؛
 -16يهي مبنلومة األم املتحد ومجي اجلهوا الفاعلوة املعنيوة التاةعوة وا يف جموال
تعزي ووز ومحاي ووة حق وووق الطف وول ،وأعض وواو جلن ووة تنس وويق األنش ووطة اإلحص ووائية ،واملنلم ووا الدولي ووة،
واجلهووا املاحنووة الدوليووة أن تكثو الوودع لتعزيووز قوودرا املكاتو اإلحصووائية الورنيووة يف البلوودان
النامية ،ومتكينها من ا ضطالع م ولليل البيانا ةفعاليوة علوى النحوو املطلوو واملتووخى يف
أهدا التنمية املستدامة ،وضمان تعزيز حقوق الطفل وإعما ا دعماً لألهدا ؛

 -17يشج الدول على ا ستناد إىل اآلليا الورنية القائمة ،و سيما امل سسا
الورنيووة حلقوووق اإلنسووان وعمليووا ا سووتعراب ،مبشوواركة واسووعة ألصووحا املصوولحة املتعووددين،
سووتعراب اإلرووار القووانو والسياسوواي الووورق وتتب و التقوودي اروورز والوودروس املسووتفاد ودراسووة
احللووول املمكنووة وضوومان أن الق ووانن والسياسووا وال ورباما موجهووة حنووو لقيووق أهوودا ومقاصوود
التنمية املستدامة واحرتاي ا لتزاما املتعلقة حبقووق اإلنسوان ،وأ وا مون ت تتضومن حقووق الطفول
لكفالة احرتامها وتعزيزها؛
 -18يش ووج الو وودول أيض و واً علو ووى أن تأخو ووذ يف اعتباره ووا يف ا ستعراضو ووا الورنيو ووة
للتقوودي اروورز يف لقيووق أهوودا التنميووة املسووتدامة التقووارير والتوصوويا الصووادر عمووا يوجوود موون
عمليووا اسووتعراب حلقوووق اإلنسووان الو تشووار الوودول فيهووا فعوالً ،الو تتضوومن معلومووا وارد
من آليا اإلشرا وا ستعراب الورنية القائمة ال تعع ةاملسائل املتصلة حبقوق الطفل ،مبا يف
ذل ووك الربمل ووان ،واحلكوم ووة ارلي ووة ،وامل سس ووا الورني ووة حلق وووق اإلنس ووان ،وأمن وواو املل ووام وآلي ووا
اإلةالن والتنسيق الورنية الدائمة املعنية حبقوق اإلنسان ،حس ا قتضاو؛
 -19يعوورت ةالوودور ا وواي الووذي ت ديووه منلمووا اجملتمو املوود يف دعو تنفيووذ خطووة
عوواي  ،2030ويسوول مبشوواركتها ومسووامهتها الفاعلووة يف عمليووا املتاةعووة وا سووتعراب موون خووالل
اآلليا القائمة ،و سيما فيما يتصل حبقوق الطفل؛
 -20يشووج القطوواع اخلووا علووى العموول علووى ضوومان مواومووة أنشووطته م و القووانون
ال وودوت حلق وووق اإلنس ووان واملع وواير ذا الص وولة ،مب ووا فيه ووا تل ووك املتعلق ووة حبق وووق الطف وول ،واملب ووادا
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التوجيهيوة املتعلقوة ةاألعموال التجاريوة وحقووق اإلنسوان واملبوادا املتعلقوة حبقووق الطفول واألعموال
التجارية ملنلمة األم املتحد للطفولة ،من خالل ةذل العناية الواجبة حبقوق الطفول ةميوة لديود
اآل ار السلبية ارتملة لعملياته على متت الطفل حبقوقه والوقاية منها و فيفها؛
 -21يسوول ةأنووه ينبمووي أن يكفوول للطفوول القووادر علووى تكوووين آرائووه اخلاصووة احلووق يف
التعبر عن تلك اآلراو حبرية ،دون متييز على أي أساس ،يف مجيو املسوائل الو متسوه ،وأن تووىل آراو
الطفوول ا عتبووار الواج و وفق واً لسوونه ودرجووة نضووجه ،ويهي و ةالوودول أن تعووزز ،حس و ا قتضوواو،
معرف ووة األرف ووال ط ووة ع وواي  2030وحق وووق الطف وول ،وأن تيس وور ،ةس ووبل منه ووا التموي وول ،مش وواركة
األرفووال اجملديووة والتشوواور الفع وال معه و يف مجي و املسووائل ال و متسووه فيمووا يتصوول ةتنفيووذ ورصوود
ومتاةعة واستعراب خطة التنمية املستدامة لعاي  ،2030م مراعا مصا الطفل الفضلى؛
ثانا ا -نعزيز حقوق الطفل وحمايتها في ةطة عام 2030

 -22حيب الدول على ا اذ مجي التداةر الالزمة من أجول التنفيوذ الكامول ألتوراب
خطة عاي  2030هبد املسامهة يف إعمال حقوق الطفل ،ةوسائل منهان
القضوواو علووى الفقوور املوودق واحلوود موون عوودد األرفووال الووذين يعيشووون يف الفقوور،
(أ)
ةوسووائل منهووا إنشوواو نلو ضوومان اجتموواعي تشوومل احلوودود الوودنيا للحمايووة ا جتماعيووة وتضوومن
احلصول على الرعاية الصحية األساسية وتأمن دخل أساسي لألرفال ،على األقل عند مسوتو
أدىن حمدد ورنياً ،وتوفر إمكانية احلصول على التمذية والتعلي والرعاية وكل ما عداها من السل
واخلدما الضرورية؛
( ) مواصوولة اجلهووود الراميووة إىل كفالووة تعزيووز حووق الطفوول يف التمت و ةووأعلى مسووتو
ميكون ةلوتووه موون الصووحة البدنيووة والعقليووة ومحايتووه ،ةوسووائل منهووا لقيووق مجيو األهوودا واملقاصوود
املتصلة ةا د 3؛
( ) مواصلة ا اذ توداةر تكفول جلميو الفتيوا والفتيوان ،مبون فويه األرفوال الوذين
يعيش و ووون يف أوض و وواع هش و ووة واملهمش و ووون أو املستض و ووعفون وال و ووذين يواجه و ووون الوص و و أو التميي و ووز
أو اإلقصوواو ،تعليمواً اةتوودائياً و انويواً جمانيواً متامواً ومنصووفاً وجيووداً ،وإمكانيووة النموواو واحلصووول علووى
الرعاية يف مرحلة الطفولة املبكر والتعلي ما قبل ا ةتدائي يف ةييا تعل آمنة وخالية من العنو
وشاملة للجمي وفعالة ،وكذا القضاو على الفوارق ةن اجلنسن يف التعلي ؛
(د) محايووة األرفووال موون مجيو أشووكال التمييووز والقضوواو علووى مجيو أشووكال العنو
ضد األرفال يف مجي األماكن ،مبا يف ذلك تعذي األرفال ،وإساو املعاملة ،واإلمهال ،والبي ،
وا عتووداو ،وا سووتمالل ،وا جتووار ،وا سووتمالل اجلنسووي وتوور موون أشووكال ا سووتمالل ،وضوومان
القضوواو علووى السو ر وحلوور واستيصووال أسووأ أشووكال عموول األرفووال ،مبووا يف ذلووك التجنيوود توور
القانو واست داي األرفال كجنود ،ووض حد لعمل األرفال ميو أشوكاله ولتجنيود األرفوال
موون جان و اجلماعووا اإلجراميووة املنلمووة ،وكفالووة أن تتوواأ جلمي و األرفووال إمكانيووة اللجوووو إىل
العدالووة وإىل م سسووا خاضووعة للمسوواولة وشووفافة علووى قوودي املسوواوا مو تووره  ،وتزويوود مجي و
األرفال ةو ائق ا وية القانونية ،مبا يف ذلك شهادا امليالد؛
(ه) لقيووق املسوواوا ةوون اجلنسوون ومتكوون مجيو الشوواةا والفتيووا عوون رريووق إ وواو
مجي أشكال التمييز والعنو ضودهن يف اجملوالن العواي واخلوا  ،مبوا يف ذلوك ا جتوار وا سوتمالل
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اجلنسووي وتوور موون أنوواع ا سووتمالل ،والقضوواو علووى مجيو املمارسووا الضووار مثوول زوا األرفووال
والزوا املبكر والوزوا القسوري وتشوويه األعضواو التناسولية لإلنواث ،مبوا يف ذلوك عون لقيوق مجيو
األهدا واملقاصد املتصلة ةا د 5؛
 -23يهي و ةالوودول أن توووفر التثقي و يف جمووال حقوووق اإلنسووان ،وأن تعووزز متك وون
األرفال ومشاركته  ،كوسيلة ملن ومكافحة العن ضد األرفال واستمال وا عتداو عليه ؛
 -24يسوول ةووأن الفقوور وعوودي املسوواوا وامل ووارر الصووحية العامليووة والكووارث الطبيعيووة
وح ووا الطو ووارا اإلنس ووانية والتشو وريد القس ووري ،وك ووذلك العنو و وتص وواعد النزاع ووا املس وولحة
واإلرها أمور تنذر ةعكس اجتا الكثر من التقدي اإلمنائي اررز ،وةأن استنفاد املوارد الطبيعيوة،
وندر المذاو وامليا  ،واآل ار السلبية للتدهور البييي ،وتمر املنا  ،والتنمية احلضرية عوامول تشوكل
لو ووديا إضو ووافية ،ولو ووذلك يهي و و ةالو وودول أن تت و ووذ ،حس و و ا قتضو وواو ،مزيو ووداً مو وون التو ووداةر
واإلجراوا الفعالة ،وفقاً للقانون الدوت ،إلزالوة العقبوا والقيوود ،وتعزيوز الودع املوجوه إىل تلبيوة
ا حتياج ووا اخلاص ووة لألرف ووال ،و س وويما أكث ووره هشاش ووة ،هب وود ت وووفر ةيي ووة مواتي ووة جلميو و
األرفال من أجل اإلعمال الكامل حلقوقه وقدراف ؛
ثالثا -نعمام مراعاة حقوق الطفل في نففاخ ةطة عام 2030

 -25ي كد التزامه ةإدما حقوق الطفول فعليواً يف أعمالوه ،ويف أعموال آلياتوه ،ةصوور
منتلمة ومنهجية وشفافة ،م مراعا خطة عاي  2030وا حتياجا اخلاصة للفتيان والفتيا ،
مبن فيه من يعيشون يف أوضاع هشة واملهمشون ومن يواجهون الوص أو التمييز أو اإلقصاو؛
 -26يشووج اإلج وراوا اخلاصووة وترهووا موون آليووا حقوووق اإلنسووان التاةعووة جمللووس
حقوووق اإلنسووان علووى أن تواصوول إدمووا منلووور حقوووق الطفوول يف تنفيووذ و يافووا وأن توودر يف
تقاريرهووا معلومووا وللوويال نوعيووة وتوصوويا ةشووأن حقوووق الطفوول ،مبووا يف ذلووك ةشووأن التقوودي
اررز والثمرا املوجود يف تنفيذ خطة عاي 2030؛
 -27يوودعو مجي و هييووا معاهوودا حقوووق اإلنسووان إىل إدمووا حقوووق الطفوول يف
أعما ووا ،وةصووفة خاصووة يف مالحلافووا اخلتاميووة وتعليقافووا العامووة وتوصوويافا ،م و إيووالو ا عتبووار
الكامل لتعزيز ومحاية حقوق الطفل يف تنفيذ خطة عاي 2030؛
رابع ا -المتابعة

 -28يطل و و إىل مف وووب األم و و املتح وود الس ووامي حلق وووق اإلنس ووان أن يسو وواه يف
أعمال املنتود السياسوي الرفيو املسوتو املعوق ةالتنميوة املسوتدامة ،ةالتشواور مو اجلهوا املعنيوة،
مبا فيها منلمة األم املتحد للطفولة ،وترهوا مون هييوا ووكوا األمو املتحود ذا الصولة،
واملمثلووة اخلاصووة لألموون العوواي املعنيووة ةووالعن ضوود األرفووال ،واملمثلووة اخلاصووة لألموون العوواي املعنيووة
ةاألرفووال والن وزاع املسوولح ،واملكلف وون ةو يووا يف إرووار اإلجوراوا اخلاصووة املعني وون ،واملنلمووا
اإلقليمي ووة وا يي ووا اإلقليمي ووة حلق وووق اإلنس ووان ،واجملتم و و امل وود  ،و س وويما م وون خ ووالل تق وود
ُمو ودخال م وون منل ووور حق وووق الطف وول إىل ا ستعراض ووا املواض وويعية الس وونوية للتق وودي ار وورز يف
املنتد  ،م الرتكيز على اإلجنازا والتحديا  ،وم مراعا تنفيذ التوصويا الووارد يف القورارا
الساةقة جمللس حقوق اإلنسان ةشأن حقوق الطفل؛
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 -29يقوورر مواصوولة النلوور يف مسووألة حقوووق الطفوول وفق واً لربنوواما عملووه وقراري وه 29/7
املو ر  28آذار/مووارس  2008و 37/19املو ر  23آذار/مووارس  ،2012والرتكيووز يف اجتموواع اليوووي
الكام وول الس وونوي املقب وول ال ووذي يعق وود عل ووى موض وووع يمحاي ووة حق وووق الطف وول يف احل ووا اإلنس ووانيةي،
ويطلو و إىل املف وووب الس ووامي أن يع وود تقري ووراً ع وون ه ووذا املوض وووع ،ةتع وواون و ي ووق مو و مجيو و أص ووحا
املصوولحة املعنيوون ،مبووا يف ذلووك الوودول ،ومنلمووة األمو املتحوود للطفولووة ،وترهووا موون هييووا ووكووا
األم املتحد ذا الصلة ،واملمثلة اخلاصة لألمن العاي املعنية ةالعن ضود األرفوال ،واملمثلوة اخلاصوة
لألمن العاي املعنية ةاألرفال والنزاع املسلح ،واملكلفون ةو يوا يف إروار اإلجوراوا اخلاصوة املعنيوون،
واملنلم ووا اإلقليمي ووة وا يي ووا اإلقليمي ووة حلق وووق اإلنس ووان ،وامل سس ووا الورني ووة حلق وووق اإلنس ووان،
واجملتمو و امل وود  ،مب ووا يف ذل ووك األرف ووال أنفس ووه  ،وأن يقدم ووه إىل جمل ووس حق وووق اإلنس ووان يف دورت ووه
الساةعة والثال ن ،ةمية توفر معلوما ليوي املناقشة السنوي املتعلق حبقوق الطفل؛
 -30يرحو ةتعيوون خبوور مسووتقل لقيوواد األعمووال املتعلقووة ة وإجراو دراسووة عامليووة متعمقووة
جدي وود ةش ووأن حال ووة األرف ووال مس وولوي احلري ووة ،ويش ووج ال وودول األعض وواو ووك ووا األمو و املتح وود
وصووناديقها وةراجمهووا ومكاتبهووا وتووره موون أصووحا املصوولحة علووى دعو إعووداد الدراسوة ،ويسوول ةووأن
الدراسة ميكن أن تدع لقيق خطة عاي  2030والتعهد ةعدي تر أحد يت ل عن الرك ؛
ةامس ا-
وفي المواد اإلباحاة

ولييية المقييررة ال اليية المعفايية بباييا اغالفيياف واسييتءاللهم فييي البءييا

 -31يرح أيضاً ةأعمال وإسهاما املقرر اخلاصة املعنية ةبيو األرفوال واسوتمال يف
البموواو ويف امل وواد اإلةاحيووة ،ويقوورر متدي ود و يتهووا ،وفق واً لق ورار  ،13/7لفوورت ووالث سوونوا  ،ةوصووفها
املقرر اخلاصة املعنيوة ةبيو األرفوال واسوتمال جنسوياً ،مبوا يف ذلوك ةمواو األرفوال واسوتمالل األرفوال
يف املواد اإلةاحية وترها من املواد ال تنطوي على اعتداو جنسي على األرفال؛
 -32يطلو إىل املقوورر اخلاصووة أن تشووار يف املنتووديا الدوليووة واألحووداث الرئيسووية
ذا الصوولة ةتنفيووذ خطووة عوواي  ،2030وأن تسوودي املشووور للوودول واملنلمووا احلكوميووة الدوليووة
واجملتمو املوود وتوور ذلووك موون أصووحا املصوولحة ةشووأن املمارسووا الفعالووة واملسووتدامة ح ورتاي
ومحاية وإعمال حقوق اإلنسان لألرفال ضحايا البي وا ستمالل اجلنسي يف سياق تنفيوذ خطوة
عاي  ،2030وأن جتري ،ةتعاون م اإلجراوا اخلاصة واجلها الفاعلة املعنية يف منلومة األم
املتحوود  ،حبو واً مواضوويعية عوون التنفيووذ الفعووال لألهوودا  16و 8و ،5م و الرتكيووز ةصووفة خاصووة
على املقاصد  2-16و 7-8و3-5؛
 -33يطل و أيض واً إىل املقوورر اخلاصووة أن تواصوول تقوود تقووارير سوونوية عوون تنفيووذ و يتهووا
إىل جملووس حقوووق اإلنسووان وإىل اجلمعيووة العامووة ،وفق واً لربن واما عموول كوول منهمووا ،وتقوود اقرتاحووا
وتوصيا ةشأن من ةي األرفال واستمال اجلنسي ،وةشأن إعاد تأهيل األرفال الضحايا؛
 -34يطل إىل األمن العاي واملفوب السامي أن يووفرا للمقورر اخلاصوة مجيو املووارد
فعا ً.
واملساعد الالزمن لتنفيذ و يتها تنفيذاً ّ

[اعتُ ِمد ةدون تصوين].
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