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مصوووا  مراعووا  ومنهووا أن املبووادا العامووة  تفاقيووة حقوووق الطفوول،  وإذ ي كوود موون جديوود 
، توووفر اإلرووار النوواعم جلميوو  ا الطفوول الفضوولى وعوودي التمييووز واملشوواركة والقوودر  علووى البقووا  والنموو

 اإلجرا ا  املتعلقة ةاألرفال،
ةأعموووال جلنوووة حقووووق الطفووول وغرهوووا مووون هييوووا  املعاهووودا ، وإذ يالحووو  وإذ يرحووو   

 ةصفة خاصة التعليقا  العامة للجنة،
 حلقووق اهتمواي مون اإلنسوان حقووق جمللوس اخلاصة جرا ا اإل تعر  مبا أيضاً  يرح  وإذ 

 األرفوووال ةبيووو  املعنيوووة اخلاصوووة املقووورر  عمووول سووويما و  حووود ، علوووى و يوووة كووول سوووياق يف الطفووول
رفوال األ ضد ةالعنف املعنية العاي لألمني اخلاصة واملمثلة اإلةاحية املواد ويف البغا  يف واستغالهلم

تقوووودير موووو  الواملمثلووووة اخلاصووووة لألمووووني العوووواي املعنيووووة ةاألرفووووال والنووووزا  املسوووول ، وإذ  ووووي  علموووواً 
 ،(1)األخر  نةتقاريره

 السولو  قواعد مدونة ةشأن 5/2و اجمللس م سسا  ةنا  ةشأن 5/1 قراريه إىل يشر وإذ 
، 2007 يونيووه/يوورانحز  18 املوو رخني للمجلووس، اخلاصووة اإلجوورا ا  إرووار يف الو يووا  ألصووحا 

 وإذ يشدد على أن يضطل  مجي  املكلفني ةو يا  ةواجباهتم وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،
، املعنوووون 2015أيلول/سوووبتمرب  25، املووو ر  70/1قووورار اجلمعيوووة العاموووة  إىلوإذ يشووور  

"، الوووذي اعتمووود  اجلمعيوووة العاموووة مبوجبوووه 2030"حتويووول عاملنووواا خطوووة التنميوووة املسوووتدامة لعووواي 
جمموعووة موون األهووداا واملقاصوود العامليووة الشوواملة والبعيوود  املوودا يف جمووال التنميووة املسووتدامة تركووز 

تنفيووذ هووذ  اخلطووة حبلووول علووى التحووول، وإىل التزامووه ةالعموول دون كلوول  علووى النوواس وتفضووي إىل
تنفيذاً كاماًل، وإىل إقرار  ةأن القضا  على الفقر جبمي  أشكاله وأةعاد ، مبا يف ذلك  2030 عاي

الفقور املوودق ، هووو أكوورب حتوودع علووى الصووعيد العوواملي وشوورط   غووة عنووه لتحقيووق التنميووة املسووتدامة، 
 - ا قتصووادي وا جتموواعي والبييووي -تحقيووق التنميووة املسووتدامة يف أةعادهووا الثال ووة وإىل التزامووه ة

اإلجنوواكا  الووق حتققووا يف إرووار األهووداا اإل ا يووة راكمووة علووى علووى  ووو متووواكن ومتكاموول، وةامل
لأللفية والسعي ملعاجلة ما مل يُنجز منها، وإذ يسلم ةأن حتقيق أهداا التنمية املستدامة ميكن أن 

 اعد يف كفالة متكن األرفال من تأكيد حقوقهم والتمت  هبا،يس
( 2030خطووووة عوووواي ) 2030أن خطووووة التنميووووة املسووووتدامة لعوووواي  إىلوإذ يشوووور كووووذلك  

تسرتشووود مبقاصووود ومبوووادا ميثووواق األموووم املتحووود ، وتسوووتند إىل اإلعوووالن العووواملي حلقووووق اإلنسوووان 
 ةا ا ختياريوووهتوووة حقووووق الطفووول وةروتوكو واملعاهووودا  الدوليوووة حلقووووق اإلنسوووان، مبوووا فيهوووا اتفاقيووو

واتفاقيووة القضووا  علووى مجيوو  أشووكال التمييووز ضوود املوورأ  واتفاقيووة حقوووق األشوو ا  ذوي اإلعاقووة 
نهوول مون صووكو  أخوورا ي، وإذ 2005وإعوالن األلفيووة والو يقوة اخلتاميووة ملو متر القمووة العوواملي لعواي 

ج مجيو  املو مترا  وموو مترا  القموة الر يسووية مثول إعوالن احلووق يف التنميوة، وإذ ي كود موون جديود نتووا 
للتنميووة املسووتدامة وأسوهما يف تشووكيل اخلطووة اجلديوود ، اً متينوواً لألموم املتحوود  الووق أرسووا أساسو

إعالن ريو ةشأن البيية والتنمية وم متر القموة العواملي للتنميوة املسوتدامة ومو متر القموة العواملي ومنها 
املوو متر الوودوس للسووكان والتنميووة ومنهووا  عموول ةيجووني وموو متر للتنميووة ا جتماعيووة وةرنووامج عموول 

نفذ وتتووواة  وتسوووتعر  األموووم املتحووود  للتنميوووة املسوووتدامة ومتاةعوووة هوووذ  املووو مترا ، وأن اخلطوووة سوووتُ 
 ةطريقة تتسق م  التزاما  الدول مبوج  القانون الدوس، 

__________ 

(1) A/HRC/34/55 وA/HRC/34/45 وA/HRC/34/44. 
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م املتحوود  اإلراريوووة ةبوود  نفوواذ اتفوواق ةوواريس، املعتموود يف إرووار اتفاقيووة األموووإذ يرحوو   
ةشأن تغر املنا ، وإذ يالح  أن تغر املنوا  يفواقم امل وارر علوى مون يعيشوون يف أشود األوضوا  

 ،2030هشاشة، مبن فيهم األرفال، وإذ يشدد على أن التنفيذ الفعال لالتفاق يعزك خطة عاي 
 املا ووة والتسووعة والسووتني واملقاصوود السووبعة عشوور أن أهووداا التنميووة املسووتدامةوإذ يوودر   

هتدا إىل إعمال حقوق اإلنسوان للجميو ، وأ  يت لوف أحود عون  2030الوارد  يف خطة عاي 
عن الرك  عن رريق أموور منهوا حتقيوق املسواوا  ةوني اً إىل من هم أشد ختلف الرك ، والوصول أو ً 

سووهم يف إعمووال يد اجلنسووني، ومتكووني النسووا  والفتيووا ، وأن حتقيووق مجيوو  األهووداا واملقاصوود قوو
 حقوق الطفل،

رفوول   يزالووون ميوتووون كوول يوووي علووى الصووعيد  18 000لكووون وإذ يسوواور  ةووالق القلووق 
 جمموعوةيقودر ا كل أرةعة دون سن اخلامسة، مو ن رفل منلكو العاملي ألسبا  متصلة ةالفقر، و 

يف املا وة  6.1ن لكوو ، يعاين من توقف النمو، و  سيما يف البلدان النامية، و رفل مليون 159 ةو
 يعانون من كياد  الوكن،

اخنفضووا علووى الصووعيد العوواملي، قوود  ةووأن وفيووا  األرفووال دون سوون اخلامسووةوإذ يسوولم  
، حيووب ةلووق املعوودل 2015ماليووني رفوول توفوووا دون سوون اخلامسووة عوواي  5.9 إ  أن مووا يقوودر ةووو

 مولود حي، 1 000لكل  43العاملي لوفيا  األرفال دون سن اخلامسة 
ن خطوور لكوو لكوون مليوون فتوا  دون سون اخلامسووة عشور  يلودن كول سونة، و  يسواور  القلوق وإذ 

 لمراهقا  الال ي تقل أعمارهن عن اخلامسة عشر ،ما يكون ةالنسبة لالوفيا  النفاسية أعلى 
لكووون كوول قووس دقووا ق تشووهد وفووا  رفوول نتيجووة للعنووف علووى  وإذ يسوواور  ةووالق القلووق 

سونة تعرضووا يف السونة املاضوية  17و 2الصعيد العاملي، ولكون ةليوون رفول تورتاوع أعموارهم ةوني 
مليووون  120للعنووف البوودين أو اجلنسووي أو العووارفي أو ألنوووا  متعوودد  موون العنووف، إذ يقوودر أن 

موا مون حيواهتم، وإذ يرحو  يف هوذا  نقطوةنسوي يف للعنوف اجلوقعوا ضوحايا مليون فىت  73فتا  و
مووون أهوووداا التنميوووة املسووووتدامة الراموووي إىل إ وووا  إسووووا    2-16الصووودد ةوجوووه خوووا  ةاملقصوووود 

 ،املعاملة وا ستغالل وا جتار ةالبشر ومجي  أشكال العنف ضد األرفال وتعذيبهم
أ  علوى قيود احليوا  اليووي مليون فتوا  وامور  200لكون أكثر من  وإذ يساور  ةالق القلق أيضاً  

ماليوني فتوا  معرضوا  خلطور تشوويه  3قد تعرضن لعملية تشويه األعضا  التناسلية لإلناث، ولكون 
مليوون امورأ  علوى  720أعضا هن التناسلية كل سنة، وإذ يعور  عون القلوق كوذلك لكوون أكثور مون 
 250 هن )حوووواسث لووو مووونقيووود احليوووا  اليووووي قووود توووزوجن قبووول ةلووووو سووون الثامنوووة عشووور  ولكوووون أكثووور 

لكوون كوا  األرفوال والوزوا  املبكور والوزوا  و قبول سون اخلامسوة عشور ،   الزجيوا  مليون( دخلن هذ
 ،القسري ي  ر ةشكل غر متناس  على الفتيا ، وإن كان يطال الفتيان أيضاً 

عموول تسووم مليووون رفوول يقاسووون عموول األرفووال، إذ ي 168لكووون  وإذ   يووزال يسوواور  القلووق 
ماليوني رفول يعملوون يف السو ر ،  5.5، ولكوون األرفوال أسوأ أشكال عمولةأنه من نصف هذا العدد 

 معرضني لزياد  خمارر عمل األرفال والرق املعاصر وا جتار ةالبشر،رفل مليون  50وما يقار  
مليووون رفوول يف سوون الدراسووة يف العووامل، واحوود موون كوول  263 لوجووودز  عوور  عوون اجلوووإذ ي 

 واحد من كل قسة من ه    األرفال عن الدراسة، نقطا  و  2015خار  املدرسة عاي عشر ، 
األرفوووال يتضوووررون ةصوووور  غووور متناسوووبة يف حوووا   الطووووارا اإلنسوووانية  ةوووأنوإذ يسووولم  

أن أو مهووواجرين، وإذ يشووور إىل اً املعقووود ، موووا يزيووود مووون هشاشوووتهم كالجيوووني أو مشوووردين داخليووو
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 10 حول العامل، مون ةيونهم أكثور موناً هاجروا عرب احلدود أو شردوا قسر مليون رفل  50حواس 
رفوووول غوووور مصووووحو  ةذويووووه ومنفصوووول عوووونهم، وأن  98 000ماليووووني رفوووول  جوووو  وأكثوووور موووون

 نصف مجي  الالجيني،اً األرفال يشكلون حالي
 2030أن التعهووود الووووذي قطووو  يف خطووووة التنميوووة املسووووتدامة لعوووواي  يف اعتبووووار يضووو  وإذ  

لف أحد عن الرك  ينطوي على التصدي لألشكال املتعدد  من عدي املساوا  والتمييز، يت  ةأ 
ن أو الضوووعفا ، و ويتوووي  فرصوووة ملعاجلوووة أوجوووه التفووواو  الوووق يواجههوووا األرفوووال، و  سووويما املهمشووو

متعودد األةعواد إلعموال اً يتطلو   جوو الذين يواجهون الوصم أو التمييز أو العنف أو اإلقصوا ، و 
 م ةاعتبارهم عوامل للتغير،هل مكنيللتفال وحتقيقهم لكامل إمكاناهتم، و حقوق األر

الراميوووة إىل مسووواعد  البلووودان يف ذا  الصووولة املبوووادرا  والشوووراكا  العامليوووة وإذ يالحووو   
، ومنها ا سرتاتيجية العاملية ةشأن صوحة املورأ  والطفول واملراهوق 2030تنفيذ التزاما  خطة عاي 

(، وشراكة صحة األي والوليد والطفل، والشراكة العاملية من أجل القضوا  علوى 2016-2030)
ا  الراميووة إىل القضووا  علووى كوا  العنووف ضوود األرفووال، والربنووامج العوواملي لتعجيوول وتوور  اإلجوورا 

األرفووال، والربنووامج املشوورت  ةشووأن تشووويه/ةرت األعضووا  التناسوولية لإلنوواث، ومبووادر  حووان الوقووا 
للقضووا  علووى السوو ر  وإ ووا  الوورق  8-7إل وا  العنووف ضوود األرفووال، والتحووالف املعوو  ةاملقصوود 

التعلوويم ‘موون أجوول التعلوويم، ومبووادر  املعاصوور وا جتووار ةالبشوور وعموول األرفووال، والشووراكة العامليووة 
العامليوووة، والتحوووالف العووواملي لإلةوووالو عووون التقووودي ا ووورك يف تعزيوووز جمتمعوووا  سووولمية وعادلوووة ‘ أو ً 

وشاملة للجمي ، والتحالف العواملي للقضوا  علوى ا عتودا  اجلنسوي علوى األرفوال علوى اإلنرتنوا 
علووى وةووا  متالكمووة نقوو  املناعووة املكتسوو  ، واسوورتاتيجية املسووار السووري  للقضووا  ‘نتوووىل احلمايووة‘

، وأدوا  مثووول اإلرشوووادا  التقنيوووة املتعلقوووة ةتطبيوووق  وووج قوووا م علوووى 2030)اإليووودك( حبلوووول عووواي 
حقوووق اإلنسووان يف تنفيووذ السياسووا  والووربامج الراميووة إىل احلوود مووا ميكوون الوقايووة منووه موون وفيووا  

 ،(2)واعتالل األرفال دون سن اخلامسة والقضا  عليه
ةتقريور مفوو  األموم املتحود  السوامي حلقووق اإلنسوان  تقوديرمو  ال وي  علمواً  -1 

 ؛(3)2030ةشأن محاية حقوق الطفل يف سياق تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعاي 
ةالوودول اختوواذ مجيوو  التووداةر الالكمووة لضوومان متتوو  األرفووال ةكوول مووا هلووم يهيوو   -2 

مبووا يف ذلووك يف اجلهووود الراميووة إىل حتقيووق أهووداا  موون حقوووق اإلنسووان دون متييووز موون أي نووو ،
 ؛2030ومقاصد خطة عاي 

  اً علوووى  وووو ش صووويته  وووو اً علوووى ضووورور  أن يرتعووور  الطفووول، حرصووو ي كووود جمووودداً  -3 
وووه لألشووو ا   كوووامالً  ومتناسوووقاً، يف ةييوووة عا ليوووة، وأن تكوووون مصووواحله الفضووولى هوووي املبووودأ املوج 

لطفول املس ولني عن تنشيته ومحايته، وأنه ينبغوي تعزيوز قودرا  األسور ومقودمي الرعايوة علوى مون  ا
 ؛الرعاية وإحارته ةبيية آمنة

  2030 عام اتناع ن ج قائم عل  حقوق الطفل في تنفي   طة -أوالا  
ةالووودول أن تعمووول علوووى تعزيوووز ومحايوووة واحووورتاي وإعموووال حقووووق الطفووول  يهيووو  -4 

وتعمويم مراعاهتوا، حسوو  ا قتضوا ، يف مجيوو  التشوريعا  والسياسوا  والووربامج وامليزانيوا  الراميووة 
 ؛2030إىل تنفيذ خطة عاي 

__________ 

(2) A/HRC/27/31. 
(3) A/HRC/34/27. 
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عوودي توور  أي رفوول يت لووف عوون الركوو  يف تنفيووذ مجيوو   أيضوواً ةالوودول يهيوو   -5 
ش يموذين يعيشوون التهلألرفوال الواً خاصواً وأن تووس اهتمامو 2030أهداا ومقاصد خطوة عواي 

، ومنهم على سبيل املثال   احلصر األرفال ذوو اإلعاقوة، واألرفوال املصواةون ةفوروس شاشةواهل
واألرفوووال املتضووووررون موووون النووووزا  ويف أوضووووا   نقووو  املناعووووة البشوووورية/اإليدك، والفتيووووا  احلواموووول،

اللجووو ، واألرفووال املنتمووون إىل األقليووا ، واألرفووال الووذين يعيشووون يف فقوور، واألرفووال املودعووون 
يف م سسا  الرعاية البديلة، واألرفال املهاجرون، مبن فيهم األرفال املهاجرون غور املصوحوةني 

دميو اجلنسية، واألرفال املتوررون م  نظاي العدالة عاألرفال ةذويهم واألرفال ملتمسو اللجو  و 
، وأرفوووووال الشوووووعو  األصووووولية، واألرفوووووال اجملنووووودون يوووووةر احلاجلنا يوووووة، مبووووون فووووويهم ا روموووووون مووووون 

املعرضووون للتجنيوود موون جانوو  اجلماعووا  اإلجراميووة املنظمووة واجلماعووا  املسوولحة، واألرفووال  أو
 ذوو ا حتياجا  اخلاصة؛

عزيوووز اتبوووا   وووج يقووووي علوووى حقووووق الطفووول يف تنفيوووذ خطوووة الووودول علوووى تيشوووج   -6 
 لتزاماهتووا مبوجوو  القووانون الوودوس، ويسووتند يف مجلووة املبووادا الووق يسووتند إليهووا إىل اً ، وفقوو2030 عوواي

حقوق اإلنسان واحلريا  األساسية للجمي ، واملسواوا  وعودي التمييوز، ومصوا  الطفول الفضولى، وحوق 
 واملسا لة؛ ،والتعاون الدوس ،والشفافية ،وا ستدامة ،لنما  واملشاركةالطفل يف احليا  والبقا  وا

  يتجوووزأ مووون اسووورتاتيجيا  اً أمهيوووة حقووووق الطفووول ةوصوووفها جوووز  علوووىيشووودد  -7 
التنمية املستدامة، و ب الدول على إدما  منظور حقوق الطفل يف األرور اإل ا يوة الورنيوة لكول 

وهشاشوة، لضومان أ  يت لوف أي رفول اً هتميشواألوضا  أكثر من يعيشون يف منها، م  مراعا  
 عن الرك ؛اً إىل من هم أشد ختلف عن الرك  والوصول أو ً 

  يتجوزأ مون خطوة اً خطة عمل أديس أةاةوا، الوق تشوكل جوز ي كد من جديد  -8 
ملة التسليم ةأن ا ستثمار يف األرفال أمر حاسم لتحقيق التنمية الشواوفيها جرا ، 2030عاي 

األمهية احليوية لتعزيز ومحاية حقوق مجي  األرفال ةواملنصفة واملستدامة لألجيال احلالية واملقبلة، و 
ةشوووأن حتسوووني  28/19وضووومان أ  يت لوووف أي رفووول عووون الركووو ، وإذ يشووور إىل قووورار اجمللوووس 

 ؛2015آذار/مارس  27ا ستثمار يف حقوق الطفل، امل ر  
ي  موارد حملية، وعنود ا قتضوا ، مووارد دوليوة، الدول على تعبية وختص يشج  )أ( 

 يف حتقيق أهداا التنمية املستدامة؛اً أساسياً إعمال حقوق الطفل، ةوصفها عنصر ألمور منها 
يف تنفيذ أهوداا اً إجياةياً يدعو إىل إشرا  القطا  اخلا  ةشكل يسهم إسهام ) ( 

 التنمية املستدامة و رتي ويعزك إعمال حقوق الطفل؛
يف إروووار كووول هووودا مووون أهوووداا الووووارد  أن وسوووا ل تنفيوووذ املقاصووود  إىليشووور  -9 

وتكتسي نفس أمهية األهوداا  2030أساسية لتحقيق خطة عاي  17التنمية املستدامة واهلدا 
احلكوموا  والقطوا  اخلوا  واجملتمو  املودين ضم واملقاصد األخرا، وأن التنفيذ سيتطل  شراكة ت

 هم من اجلها  الفاعلة وتعبية مجي  املوارد املتاحة؛ومنظومة األمم املتحد  وغر 
الووودول واملنظموووا  الدوليوووة، مبوووا فيهوووا م سسوووا  منظوموووة األموووم املتحووود   وووب  -10 

وصناديقها وةراجمها، وآليوا  التمويول، وامل سسوا  املاليوة، وغرهوا مون اجلهوا  صواحبة املصولحة 
الوودوس للتنفيووذ الفعووال وةنووا  القوودرا  علووى أن تعووزك، ةالتنسوويق موو  احلكومووا  الورنيووة، الوودعم 

موون أجوول دعووم اخلطوو  الورنيووة الراميووة إىل تنفيووذ خطووة وذلووك ا وودد اهلوودا يف البلوودان الناميووة، 
 ها، مبا فيها ما يهدا إىل إعمال حقوق الطفل؛رمتة 2030 عاي
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ةالوودول العموول علووى وضوو  م شوورا  ورنيووة، وكووذا دون ورنيووة وإقليميووة، يهيوو   -11 
على أن ت خذ يف ا عتبار، عنود ا قتضوا ، امل شورا  الوق وضوعتها ا افول  ،قوق الطفلمراعية حل

واإلةوالو عنوه  2030ك لقيواس التقودي ا ورك يف تنفيوذ خطوة عواي لالعاملية واإلقليمية املال مة، وذ
من  وغرهاة ا ا ختياريهتوحتديد ما يعرتيه من  غرا ، مسرتشدً  ةاتفاقية حقوق الطفل وةروتوكو 

 املعاهدا  الدولية ذا  الصلة؛
الوووودول علووووى تعزيووووز قوووودراهتا علووووى رصوووود التقوووودي ا وووورك  ووووو تنفيووووذ خطووووة يشووووج   -12 

من خالل حتسني مج  وحتليل ونشور واسوت داي البيانوا  واإلحصوا ا ، مصونفًة حسو   2030 عاي
واإلعاقوووة، واملوقووو  الووودخل، واجلووونس، والسووون، والعووورق، واألصووول اإل ووو ، والوضووو  مووون حيوووب اهلجووور ، 

 اجلغرايف وغرها من اخلصا   ذا  الصلة ةالسياقا  الورنية، م  مراعا  منظور حقوق الطفل؛
هيو  جبميو  الودول يسجل ةعود و دتوه علوى الفوور، و حبق الطفل يف أن يُ يسلم  -13 

أو ةرسوووووي اً مبووووا يف ذلووووك تسووووجيل الووووو دا  املتووووأخر جمانوووواً، أن تكفوووول تسووووجيل الووووو دا  جمانوووو
وميسور  وةسويطة وسوريعة وفعالوة، دون متييوز مون أي  وحود ن فضة، ةواسطة إجرا ا  تسجيل مم

هشووة، موون أوضووا  نووو ، وأن جتموو  اإلحصووا ا  احليويووة جلميوو  األرفووال، و  سوويما موون هووم يف 
 خالل نظم تسجيل مدين شاملة تكون متاحة وميسور  التكلفة؛

الووودول علوووى أن تتوووي  للعمووووي ويف الوقوووا املطلوووو  ةيانوووا  ومعلوموووا  يشوووج   -14 
حصوول إمكانية األرفال، م  محاية خصوصيتهم، وأن تضمن ةشأن مصنفة شاملة وقاةلة للمقارنة 

هلووووذ  الغايووووة اً األرفووووال علووووى املعلومووووا  يف أشووووكال مال مووووة لألرفووووال وةطريقووووة يفهمو ووووا، وحتقيقوووو
 ا  احللول والتكنولوجيا  الرقمية، حس  ا قتضا ؛شجعها على حسن است داي إمكانيي
مبنظومووووة األمووووم املتحوووود  ومجيوووو  اجلهووووا  الفاعلووووة يف جمووووال تعزيووووز ومحايووووة يهيوووو   -15 

، وأعضووا  جلنووة تنسوويق األنشووطة اإلحصووا ية، واملنظمووا  الدوليووة، التاةعووة هلووا حقوووق الطفوول املعنيووة
ر  املكاتوووو  اإلحصووووا ية الورنيووووة يف البلوووودان واجلهووووا  املا ووووة الدوليووووة أن تكثووووف الوووودعم لتعزيووووز قوووود

النامية، وأن متكنها من ا ضطال  جبم  وحتليل البيانوا  ةفعاليوة علوى النحوو املطلوو  واملتووخى يف 
 لألهداا الرامية إىل ضمان تعزيز حقوق الطفل وإعماهلا؛اً أهداا التنمية املستدامة، وذلك دعم

 د ً يسوتفم، القانوين والسياسايت الور اإلرار  الدول على أن تستعر يشج   -16 
موووووون االيووووووا  الورنيووووووة القا مووووووة، و  سوووووويما امل سسووووووا  الورنيووووووة حلقوووووووق اإلنسووووووان وعمليووووووا  

ومبشوواركة واسووعة ألصووحا  املصوولحة املتعووددين، وأن تتتبوو  التقوودي ا وورك والوودروس  ،ا سووتعرا 
والوووربامج موجهوووة  وووو حتقيوووق احللوووول وتضووومن كوووون القووووانني والسياسوووا  درس املسوووتفاد ، وأن تووو

أهووووداا ومقاصوووود التنميووووة املسووووتدامة وا لتزامووووا  املتعلقووووة حبقوووووق اإلنسووووان، وأن توووودر  ضوووومنها 
 احرتامها وتعزيزها؛ كفالةحقوق الطفل ل

علووووى أن تأخووووذ يف اعتبارهووووا يف ا ستعراضووووا  الورنيووووة  أيضوووواً الوووودول  يشووووج  -17 
امة التقوووارير والتوصوويا  الصوووادر  عمووا يوجووود مووون أهوووداا التنميووة املسوووتديف حتقيووق للتقوودي ا ووورك 

، حبيوب تودر  املعلوموا  الووارد  عمليا  استعرا  حلقوق اإلنسان الق تشار  الدول فيها سولفاً 
ما يوجد من آليا  إشراا واستعرا  ورنيوة تعوة ةاملسوا ل املتصولة حبقووق الطفول، مبوا يف ذلوك 

نيووة حلقوووق اإلنسووان، وأمنووا  املظووامل وآليووا  اإلةووالو الربملووان، واحلكومووة ا ليووة، وامل سسووا  الور
 والتنسيق الورنية الدا مة املعنية حبقوق اإلنسان، حس  ا قتضا ؛
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ةالوودور اهلوواي الووذي تلعبووه منظمووا  اجملتموو  املوودين يف دعووم تنفيووذ خطووة عوورتا ي -18 
ا  موون خووالل مبشوواركتها ومسووامهتها الفاعلووة يف عمليووا  املتاةعووة وا سووتعر يسوولم ، و 2030عوواي 

 االيا  القا مة، و  سيما فيما يتصل حبقوق الطفل؛
القطوووا  اخلوووا  علوووى العمووول علوووى ضووومان موا موووة أنشوووطته مووو  القوووانون يشوووج   -19 

الوودوس حلقوووق اإلنسوووان واملعوواير ذا  الصوولة، مبوووا يف ذلووك تلووك املتعلقوووة حبقوووق الطفوول، واملبوووادا 
وحقووووق اإلنسووان واملبوووادا املتعلقووة حبقووووق الطفوول واألعموووال التوجيهيووة املتعلقووة ةاألعموووال التجاريووة 

ف(، من خوالل ةوذل العنايوة الواجبوة حبقووق الطفول يالتجارية ملنظمة األمم املتحد  للطفولة )اليونيس
 ةغية حتديد اا ار السلبية ا تملة لعملياته على التمت  حبقوق الطفل والوقاية والت فيف منها؛

أن يكفووول للطفووول القوووادر علوووى تكووووين آرا وووه اخلاصوووة احلوووق يف ينبغوووي  ةأنوووهسووولم ي -20 
التعبر عن تلك اارا  حبرية، دون متييز على أي أساس، يف مجيو  املسوا ل الوق متسوه، وأن تووىل آرا  

لسوونه ودرجووة نضووجه، ويهيوو  ةالوودول أن تعووزك، حسوو  ا قتضووا ، اً الطفوول ا عتبووار الواجوو  وفقوو
قووووق الطفووول، وأن تيسووور مشووواركة األرفوووال اجملديوووة والتشووواور وح 2030معرفوووة األرفوووال مطوووة عووواي 

تصول ةتنفيوذ ورصود ما يمعهم، مبا يف ذلك من خالل التمويل، يف مجي  املسا ل الق متسهم  الالفع
 ، م  مراعا  مصا  الطفل الفضلى؛2030ومتاةعة واستعرا  خطة التنمية املستدامة لعاي 

 2030في  طة عام تعزيز حقوق الطفل وحمايت ا  -ثانياا  
غورا  الدول على اختاذ مجي  التداةر الالكمة من أجول التنفيوذ الكامول أل  ب -21 

 مسامهًة يف إعمال حقوق الطفل، ةوسا ل منهاا 2030خطة عاي 
القضووا  علوووى الفقوور املووودق  واحلوود مووون عوودد األرفوووال الووذين يعيشوووون يف فقووور،  )أ( 

احلدود الودنيا للحمايوة ا جتماعيوة، يشمل وذلك ةوسا ل منها إنشا  نظم ضمان اجتماعي، مبا 
تضمن احلصول على الرعاية الصحية األساسية وتأمني دخل أساسوي لألرفوال، علوى األقول عنود 

وتوووووفر إمكانيووووة احلصووووول علووووى التغذيووووة والتعلوووويم والرعايووووة وكوووول اً، املسووووتوا األدد ا وووودد ورنيوووو
 عداها من السل  واخلدما  الضرورية؛ ما
مواصوولة اجلهووود الراميووة إىل كفالووة تعزيووز حووق الطفوول يف التمتوو  ةووأعلى مسووتوا  ) ( 

 ميكون ةلوغووه موون الصووحة البدنيووة والعقليووة ومحايتووه، ةوسووا ل منهووا حتقيووق مجيوو  األهووداا واملقاصوود
 ؛3املتصلة ةاهلدا 

مواصلة اختاذ توداةر تكفول جلميو  الفتيوا  والفتيوان، مبون فويهم األرفوال الوذين  ) ( 
يعيشوووووون يف أوضوووووا  هشوووووة واملهمشوووووون أو املستضوووووعفون والوووووذين يواجهوووووون الوصوووووم أو التمييوووووز 

احلصووول علووى   و وإمكانيووة النمووا ،وجيووداً اً ومنصووفاً متاموواً جمانيوواً و انويوواً اةتوودا ياً تعليموو اإلقصووا ، أو
م آمنة وخالية من العنوف قبل ا ةتدا ي يف ةييا  تعل  ما الرعاية يف مرحلة الطفولة املبكر  والتعليم 

 وشاملة للجمي  وفعالة، وكذا القضا  على الفوارق ةني اجلنسني يف التعليم؛
محايووة األرفووال موون مجيوو  أشووكال التمييووز والقضووا  علووى مجيوو  أشووكال العنووف  )د( 

رفال يف مجي  األماكن، مبا يف ذلك تعذي  األرفال، وإسا   املعاملة، واإلمهال، والبي ، ضد األ
وا عتوودا ، وا سووتغالل، وا جتووار، وا سووتغالل اجلنسووي وغوور  موون أشووكال ا سووتغالل، وضوومان 
القضووا  علووى السوو ر  وحظوور واستيصووال أسوووأ أشووكال عموول األرفووال، مبووا يف ذلووك التجنيوود غوور 

عمول األرفوال جبميو  أشوكاله وجتنيود األرفووال وضو  حود لسوت داي األرفوال كجنوود، و القوانوين وا
موون جانوو  اجلماعووا  اإلجراميووة املنظمووة، وكفالووة أن تتوواع جلميوو  األرفووال إمكانيووة اللجووو  إىل 
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العدالووة وإىل م سسووا  خاضووعة للمسووا لة وشووفافة علووى قوودي املسوواوا  موو  غوورهم، وتزويوود مجيوو  
 ة القانونية، مبا يف ذلك شهادا  امليالد؛األرفال ةو ا ق اهلوي

حتقيووق املسوواوا  ةووني اجلنسووني ومتكووني مجيوو  الشوواةا  والفتيووا  عوون رريووق إ ووا   ( )ه 
مجي  أشكال التمييز والعنوف ضودهن يف اجملوالني العواي واخلوا ، مبوا يف ذلوك ا جتوار وا سوتغالل 

مارسووا  الضووار  مثوول كوا  األرفووال اجلنسووي وغوور  موون أنوووا  ا سووتغالل، والقضووا  علووى مجيوو  امل
والزوا  املبكر والوزوا  القسوري وتشوويه األعضوا  التناسولية لإلنواث، مبوا يف ذلوك عون حتقيوق مجيو  

 ؛5األهداا واملقاصد املتصلة ةاهلدا 
تعوووزك متكوووني أن ةالووودول أن تووووفر التثقيوووف يف جموووال حقووووق اإلنسوووان، و يهيووو   -22 

 ومكافحووة العنووف ضوود األرفووال واسووتغالهلم وا عتوودا  علوويهماألرفوال ومشوواركتهم، كوسوويلة ملنوو  
 ؛والتصدي هلا

ةووأن الفقوور وعوودي املسوواوا  وامل ووارر الصووحية العامليووة والكوووارث الطبيعيووة  سوولمي -23 
وحوووا   الطووووارا اإلنسوووانية والتشوووريد القسوووري، وكوووذلك العنوووف وتصووواعد النزاعوووا  والتطووورا 

ثووور مووون التقووودي اإل ووا ي ا ووورك، وةوووأن اسوووتنفاد املووووارد الكاجتووا  تنوووذر ةعكوووس  ،العنيووف واإلرهوووا 
الطبيعيوووة، ونووودر  الغوووذا  وامليوووا ، واا وووار املناو وووة للتووودهور البييوووي، وتغووور املنوووا ، والتنميوووة احلضووورية 

مون التووداةر اً ةالوودول أن تت وذ، حسوو  ا قتضوا ، مزيوود يهيو تشوكل حتووديا  إضوافية، ولووذلك 
قانون الدوس، إلكالوة العقبوا  والقيوود، وتعزيوز الودعم املوجوه إىل تلبيوة للاً قوفواإلجرا ا  الفعالة، 

أن توووووفر جلميوووو  وذلووووك هبوووودا ا حتياجووووا  اخلاصووووة لألرفووووال، و  سوووويما أكثوووورهم هشاشووووة، 
 األرفال ةيية مواتية من أجل اإلعمال الكامل حلقوقهم وقدراهتم؛

  2030تعميم مراعاة حقوق الطفل في تنفي   طة عام  -ثالثاا  
يف أعمالوووه، ويف أعموووال آلياتوووه، ةصوووور  اً التزاموووه ةادموووا  حقووووق الطفووول فعليوووي كووود  -24 

ة للفتيان والفتيا ، اص، وكذا ا حتياجا  اخل2030منتظمة ومنهجية وشفافة، م  مراعا  خطة عاي 
 اإلقصا ؛ مبن فيهم من يعيشون يف أوضا  هشة واملهمشون ومن يواجهون الوصم أو التمييز أو

اإلجوورا ا  اخلاصووة وغرهووا موون آليووا  حقوووق اإلنسووان التاةعووة جمللووس يشووج   -25 
حقووووق اإلنسوووان علوووى أن تواصووول إدموووا  منظوووور حقووووق الطفووول يف تنفيوووذ و ياهتوووا وأن تووودر  يف 
تقاريرهووا معلومووا  وحتلوويال  نوعيووة وتوصوويا  ةشووأن حقوووق الطفوول، مبووا يف ذلووك ةشووأن التقوودي 

 ؛2030 ا رك والثغرا  يف تنفيذ خطة عاي
مجيووو  هييوووا  معاهووودا  حقووووق اإلنسوووان إىل إدموووا  حقووووق الطفووول يف  يوودعو -26 

أعماهلووا، وةصووفة خاصووة يف مالحظاهتووا اخلتاميووة وتعليقاهتووا العامووة وتوصووياهتا، موو  إيووال  ا عتبووار 
 ؛2030الكامل لتعزيز ومحاية حقوق الطفل يف تنفيذ خطة عاي 

 متابعةال -رابعاا  
األموم املتحود  السوامي حلقووق اإلنسوان املسوامهة يف أعموال مفوو   إىليطل   -27 

املنتدا السياسي الرفي  املستوا املع  ةالتنميوة املسوتدامة، ةالتشواور مو  اجلهوا  املعنيوة، مبوا فيهوا 
منظمة األمم املتحد  للطفولة، وغرها مون هييوا  ووكوا   األموم املتحود  ذا  الصولة، واملمثلوة 

ملعنية ةالعنف ضد األرفوال، واملمثلوة اخلاصوة لألموني العواي املعنيوة ةاألرفوال اخلاصة لألمني العاي ا
ن، واملنظمووا  اإلقليميووة و اإلجوورا ا  اخلاصووة املعنيوويف إرووار ن ةو يووا  و والنووزا  املسوول ، واملكلفوو

دخال  موون تقوودم ُمووموون خووالل قوووق اإلنسووان، واجملتموو  املوودين، و  سوويما اإلقليميووة حلييووا  اهلو 
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الطفوول إىل ا ستعراضووا  املواضوويعية السونوية للتقوودي ا وورك يف املنتوودا، موو  الرتكيووز  منظوور حقوووق
علوووى اإلجنووواكا  والتحوووديا ، ومووو  مراعوووا  تنفيوووذ التوصووويا  الووووارد  يف القووورارا  السووواةقة جمللوووس 

 حقوق اإلنسان ةشأن حقوق الطفل؛
 7/29ه يوووقرار لربنووامج عملووه اً مواصوولة النظوور يف مسووألة حقوووق الطفوول وفقوو يقوورر -28 

، والرتكيووووز يف اجتمووووا  2012آذار/مووووارس  23املوووو ر   19/37و 2008آذار/مووووارس  28املوووو ر  
اليوووووي الكامووووول السوووونوي املقبووووول الووووذي يعقووووود  علوووووى موضووووو  "محايوووووة حقوووووق الطفووووول يف احلوووووا   

عوون هووذا املوضووو ، ةتعوواون و يووق موو  مجيوو  اً اإلنسووانية"، ويطلوو  إىل املفووو  السووامي أن يعوود تقريوور 
حا  املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك الدول، ومنظمة األمم املتحد  للطفولة، وغرهوا مون هييوا  أص

ووكووا   األمووم املتحوود  ذا  الصوولة، واملمثلووة اخلاصووة لألمووني العوواي املعنيووة ةووالعنف ضوود األرفووال، 
إلجورا ا  اخلاصوة واملمثلة اخلاصة لألمني العاي املعنية ةاألرفال والنزا  املسل ، واملكلفوني ةو يوا  ا

قووووق اإلنسوووان، وامل سسوووا  الورنيوووة حلقووووق اإلقليميوووة حلييوووا  اهلاملعنيوووني، واملنظموووا  اإلقليميوووة و 
اإلنسان، واجملتم  املدين، مبوا يف ذلوك األرفوال أنفسوهم، وأن يقدموه إىل جملوس حقووق اإلنسوان يف 

 املتعلق حبقوق الطفل؛ دورته الساةعة والثال ني، ةغية توفر معلوما  ليوي املناقشة السنوي
دراسووووة عامليووووة اجرا  ةتعيووووني خبوووور مسووووتقل لقيوووواد  األعمووووال املتعلقووووة ةوووويرحوووو   -29 

متعمقووة جديوود  ةشووأن حالووة األرفووال ا وورومني موون احلريووة، ويشووج  الوودول األعضووا  ووكووا   
األمووم املتحوود  وصووناديقها وةراجمهووا ومكاتبهووا، وكووذا غوورهم موون أصووحا  املصوولحة، علووى دعووم 

والتعهود ةعودي تور   2030ةأن الدراسة ميكن أن تدعم حتقيوق خطوة عواي سلم داد الدراسة، ويإع
 أحد يت لف عن الرك ؛

والييية المقييررة ال اصيية المعنييية بنيييع األالفيياي واسييت الل م فييي الن ييا   - امساا  
 وفي المواد اإلباحية

واسوووتغالهلم يف ةأعمووال وإسوووهاما  املقوورر  اخلاصووة املعنيوووة ةبيوو  األرفووال يرحوو   -30 
 ا، لفورت   والث سونوا ، ةوصوفه7/13لقورار  اً البغا  ويف املواد اإلةاحية، ويقرر أن ميدد الو ية، وفق

، مبووووا يف ذلووووك ةغووووا  األرفووووال واسووووتغالل املقوووورر  اخلاصووووة املعنيووووة ةبيوووو  األرفووووال واسووووتغالهلم جنسووووياً 
 اعتدا  جنسي على األرفال؛األرفال يف املواد اإلةاحية وغرها من املواد الق تنطوي على 

املقوورر  اخلاصووة أن تشووار  يف املنتووديا  واألحووداث الدوليووة الر يسووية  إىليطلو   -31 
، وأن تسوودي املشووور  للوودول واملنظمووا  احلكوميووة الدوليووة 2030ذا  الصوولة ةتنفيووذ خطووة عوواي 

واجملتم  املدين وغرهم من أصحا  املصلحة ةشأن املمارسا  الفعالة واملستدامة  حرتاي ومحاية 
تنفيوووذ خطووووة سووووياق رفوووال ضوووحايا البيوووو  وا سوووتغالل اجلنسوووي يف وإعموووال حقووووق اإلنسووووان لأل

، وأن جتري، ةتعاون م  اإلجرا ا  اخلاصة واجلها  الفاعلة املعنية يف منظومة األمم 2030 عاي
، موو  الرتكيووز ةصووفة خاصووة 16و 8و 5مواضوويعية عوون التنفيووذ الفعووال لألهووداا اً املتحوود ، حبو وو
 ؛2-16و 7-8و 3-5على املقاصد 

أن تواصوول تقوودم تقووارير سوونوية عوون تنفيووذ و يتهووا اً أيضووإىل املقوورر  اخلاصووة يطلوو   -32 
امج عمووول كووول منهموووا، وتقووودم اقرتاحوووا  نووولرب اً إىل جملوووس حقووووق اإلنسوووان وإىل اجلمعيوووة العاموووة، وفقووو

 وتوصيا  ةشأن من  ةي  األرفال واستغالهلم اجلنسي، وةشأن إعاد  تأهيل األرفال الضحايا؛
األمني العاي واملفو  السامي أن يووفرا للمقورر  اخلاصوة مجيو  املووارد  ىلإيطل   -33 

 .فّعا ً  واملساعد  الالكمني لتنفيذ و يتها تنفيذاً 
    


