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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الثامنة والعشرون
البند  3من جدول األعمال
تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان ،المدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،بما في ذلك الحق في التنمية
األرجنت ي يييم ،يرميني ي ييا* ،إس ي يي*انيا* ،يس ي ييتراليا* ،إس ي ييتونيا ،إاي ي يوادور* ،يل*اني ي ييا ،يلماني ي ييا ،ين ي ييدورا*،
يوروغ يوا * ،ييرلن ييدا ،ايس ييلندا* ،إياالي ييا* ،ب يياراغوا  ،ال*رابي ييا ،ال*رتر ييا  ،بلجي ييا* ،بلراري ييا*،
بنما* ،بولندا* ،بوليفيا (دولة  -المتعددة القوميات) ،بيرو* ،تايلند* ،ترايا* ،تيميور  -ليشيتي*،
جاماي ييا* ،الج*ييا األسييود ،الجماورييية التشييي ية* ،الجماورييية الدوميني ييية* ،جماورييية مقييدونيا
اليوغوس ي ييسفية س ي ييابقا ،جماوري ي يية مول ي ييدوفا* ،جورجي ي ييا* ،ال ي ييدانمر * ،روماني ي ييا* ،الس ي ييلفادور،
س ييلوفاايا* ،س ييلوفينيا* ،السي يويد* ،سويسي يرا* ،يييلي* ،ي يربيا* ،طاجي س ييتان* ،غواتيم يياال*،
فرنس ييا ،فني ييزويس (جماوريي يية  -ال*وليفاريي يية) ،فنلني ييدا* ،ق*ي ييرن* ،اابايسي ييتان ،ارواتيي ييا* ،اوبي ييا،
اوسي ييتاري ا* ،اولوم*يي ييا* ،ال ونري ييو ،التفيي ييا ،ل سي ييم*رش* ،ليتوانيي ييا* ،لي تنشي ييتايم* ،مالاي يية*،
الم سي يييك ،الممل ي يية المتحي ييدة ل*رياانيي ييا العمم ي ي وييرلني ييدا الشي ييمالية ،الني ييرويا* ،النمسي ييا*،
ني اراغوا* ،نيوبيلندا* ،هايتي* ،هندوراس* ،هنراريا* ،هولندا ،اليونان* :مشروع قرار

.../28
حقوق الافا :نحو استثمر يفضا في حقوق الافا
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يشدد علد نن افاايةدح حقدوق ال ادك فشدديك االةداي الد إ يسديفند إلةدح و فل يد حقددوق
ال اك ومحاييفها ،وإذ يدعو ،آخد اً و اعيفبداي نيةدح التوفولدولال ايخيفةداييال لقفاايةدح ،إص اليف ددي
اللااي علةهما وعل صيوك حقوق اإلنسان األخرى ذات ال لح وفناة ها فناة اً فلايً،
__________

*
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وإذ يشددري إص مجةددا القدرايات السدداتقح اايفللقددح فقددوق ال اددك وال ددا ية عددن نددح حقددوق
اإلنس ددان ،وجمل ددس حق ددوق اإلنس ددان ،وا ملة ددح اللام ددح ،وآخره ددا يد دراي ا ل ددس  6/25ااد د ي 27
آذاي/مايس  2014ويراي ا ملةح اللامح  157/69اا ي  18لانون األول /يسمت ،2014
وإذ ي لد من جديد نن اابا ئ اللامح يفاايةح حقوق ال ادك ،مبدا و ذلد عددا اليفمةةد
ومراع دداة م ددلحح ال ا ددك والق دددية علد د البق دداو والنم ددو وااش ددايلح ،فيف ددة اإلط دداي ااناسد د مة ددا
اإلجراوات اايفللقح تاألطاال،
وإذ يرح تأعمال نح حقوق ال اك وسدارر هةادات ملاهددات األمدم اايفحددة ،و دة
علماً تيفللةقاهتدا اللامدح ،ي سدةما اليفللةد اللداا ييدم  5تشدأن اليفدداتري اللامدح ليفناةد افاايةدح حقدوق
ال اك،
وإذ ددة علم داً ت دداليفللةقال الل ددامال للجن ددح اقق ددوق ايييف ددا يح وايجيفماعة ددح وال قافة ددح
ييم  3تشأن طبةلح اليف امات الدول األطراف ،وييم  9تشأن اليف بة احمللي لللهد الدويل اخلاص
تاققوق ايييف ا يح وايجيفماعةح وال قافةح،
وإذ يرح د مب ددا يل ددري ااق ددري اخل دداص اال ددس مبس ددألح تة ددا األطا ددال واسد ديف ق م و الب دداو
ددد األطا ددال واام ددك اخل دداص
وو اا دوا اإلتاحة ددح واام ددك اخل دداص لعم ددال الل دداا االددس ت دداللن
لعمددال اللدداا االددس تاألطاددال والند ا ااسددل مددن اهيفمدداا فقددوق ال اددك و ددة علمداً مددا اليفقدددير
تيفقاييرهم األخرية(،)1
وإذ يشددري إص ايليف امددات الدده ي ليفهددا الدددول و م د ير القمددح اللددااي مددن نجددك ال اددك
لل دداا  1990وو ال دددوية ايس ديف نارةح الس دداتلح واللش درين للجملة ددح اللام ددح لعم ددم اايفح دددة ت ددر
ميفاتلددح فناةد خ ددح اللمددك( ،)2وإعددقن األمددم اايفحدددة تشددأن األلاةددح( ،)3واابددا ئ اليفوجةهةددح تشددأن
الاقددر ااددديا وحقددوق اإلنسددان( ،)4وافاايةددح األمددم اايفحدددة ايافحددح الاسددا  ،وفوافد آياو مددونيفريإ
للم ير الدويل ليفمويدك اليفنمةدح( ،)5وإعدقن الدوحدح تشدأن يويدك اليفنمةدح( ،)6وإعدقن وترندامع عمدك
فةةنددا ،ومبددا ئ األمددم اايفحدددة وفوجةهاهتددا تشددأن سددبك اق ددول عل د ااسدداعدة القانونةددح و ن ددم
اللدالح ا نارةح( ،)7واابا ئ اليفوجةهةح تشدأن األعمدال اليفجاييدح وحقدوق اإلنسدان ،وحقدوق ال ادك
__________

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
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ومبا ئ األعمال اليفجاييح ،ويقر تأيةيفها ،حس مقيفض اقال ،للجهات ذات اا لحح االنةدح
األخرى ،م ك م سسات األعمال،
وإذ ي ل ددد جم ددد اً نن مجة ددا حق ددوق اإلنس ددان عااة ددح وي فقب ددك اليفج ر ددح ومرتات ددح ويليفم ددد
تلضها عل الدبل اخخدر ويلد  ،ونندح ند نن فلامدك مجةدا حقدوق اإلنسدان علد دو ييفدوخ
فةح اإلن اف واليفياف  ،عل يدا ااسداواة وتدناس القددي مدن ايهيفمداا ،ويقدر تضدروية لاالدح ييفدا
ا مةا مبا م من حقوق اإلنسان ،مبا فةها اق و اليفنمةح ،ييفلاً لامقً وفللةاً،
وإذ يشد عل نن الدول فيفحمدك ااسد ولةح الررةسدةح عدن احدرتاا مجةدا حقدوق اإلنسدان،
ي س د ددةما حق د ددوق ال ا د ددك ،ومحاييفه د ددا وإعما د ددا ،ونن هد د د ااسد د د ولةح فق د ددا علد د د ع د دداف مجة د ددا
نجه ة الدولح،

وإذ ي لد جمد اً نن ال اك ،لي فنمو شخ ةيفح مناوً لامقً وميفناسدقاً ،ينب دي نن ينشدأ و
تةاددح عارلةددح ،وو الويددف ناسددح ييفلددال نن فيددون اا دداه الاضددل لل اددك هددي الدده يسرتشددد دا
ااس ولون عن فنشايفح ومحاييفح ،وننح ينب ي فل يد يدديات األسدر ومقددمي الرعايدح لةيفسدو دم فدوفري
الرعايح والبةاح اخمنح لل اك،
وإذ يقر تأن الواجبات وااس ولةات و جمال محايدح حقدوق ال ادك فقدا و وايدا اامايسدح
لددةس فق د عل د الدولددح والدددوارر واا سسددات اليفاتلددح ددا وإمنددا فقددا نيض داً عل د األط دراف الااعلددح
اخلواص وعل م سسات األعمال،
وإذ ي لددد نن ايس ديف ماي و األطاددال يييفسددي نيةددح حةويددح ليفحقة د فنمةددح تش دريح شدداملح
ومن اح ومسيفدامح لعجةال اقالةح والقا مح ،ويلو تالناا عل ا يفما وايييف ا توجح عاا،
وإذ يقددر تددأن ايس ديف ماي و خدددمات فللةمةددح وصددحةح جةدددة م ددممح ل ديفقرم األطاددال
عن ددر حةددوإ لوف دداو الدولددح تواجباهتددا ومس د ولةاهتا فةمددا ييفلل د ت دداحرتاا حقددوق ال اددك وفل ي ه ددا
ومحاييفها،
وإذ يقر تأن األطاال مي لون نل ر من  30و اااردح مدن سديان اللدا تدك نل در مدن 50
و ااارح من السيان و تلد البلددان ،ويلدرن عدن يلقدح البدال ألندح يغدم سدلي الددول إص إندا
نطر يانونةح ل اه األطاال وحتسةنها ي ك نقص ايسديف ماي اللمدومي و األطادال اسديف ماياً لافةداً
وفلايً وشامقً وعا يً يشيك إحدى اللقبات اله حتول ون إعمال حقوق ال اك،
وإذ يلددرن عددن يلقددح البددال لوجددو ملةدداي طاددك نددروا مددن واحدددة نو نل ددر مددن اخلدددمات
األساسةح لبقارهم ومنارهم،
وإذ يليفت نن آثاي السةاسات ايييف ا يح عل حقوق األطاال لةسف نايدة،
وإذ يقددر تددأن ايسديف ماي الشددامك و حقددوق األطاددال نوسددا مددن جمددر فلباددح اادواي اللامددح
وو ا ااة انةات وإنااق فل ااواي ،
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وإذ يددديك نن إعمددال حقددوق ال اددك يددد ف د ثر فةددح طاراددح مددن اللوامددك ،لاأل مددات ااالةددح
وايييف ا يح ،نو اليفدفقات ااالةدح غدري ااشدروعح ،نو حدايت ال دوايئ ،نو اإليهدان ،نو الن اعدات
ااسلحح ،نو عدا لاايح اقمايح القانونةدح ،نو اخثداي الضداية النامجدح عدن ف ادري ااندا  ،نو اليدواي
ال بةلةح ،نو انلداا األمن ال اري واااري ،نو الاقر ،نو نوجح اليفااوت عل ال لةد اللااي،
وإذ يقددر تددأن الددديون ال ويلددح األجددك يددد لد نثددراً علد يدددية الدولددح علد فلباددح اادواي
قماي ددح وإعم ددال حق ددوق ال اد دك ،وإذ يش ددد د ا اخل ددوص علد د نية ددح اإل اية الالال ددح لل ددديون
تاعيفبايها عن راً من عناصر مان القدية عل حتمك الديون طويلح األجك،

وإذ يلددرن عددن يلقددح البددال ألن حالددح الاقددر ااددديا وايس ديفبلا ايجيفمدداعي مس ديفمرة و
مجةا تلددان اللدا  ،نيداً لاندف حاليفهدا ايييف دا يح وايجيفماعةدح وال قافةدح ،وألن انيفشداي هد ا الاقدر
وايسديفبلا وم اهريددا علد نشدددها و البلدددان النامةددح توجددح خدداص ،وألن األطاددال هددم مددن تددال
الد د ين يلش ددون نو دداعاً هش ددح لل اي ددح ،ويقح ددا نن البن ددات يل ددانال نوج ددح ددل ش ددديد نيفةج ددح
اليفلر ألشيال ميفلد ة من اليفمةة ،
وإذ يق ددر ت ددأن اقولم ددح واللملة ددات ااالة ددح القارم ددح علد د الش دداافةح والش ددمولةح وااش ددايلح
وااساولح ف إ وياً حامساً و ميافحح الاسا و مان فلباح ااواي و ة ها وإناايةها تالالةح
من نجك محايح حقوق األطاال وإعما ا،
وإذ ي لد ددد جمد ددد اً نن ايس د ديف ماي اان د د وااس د ديفداا والواسد ددا و األطاد ددال ت ةد ددح محايد ددح
حقويهم وإعما ا يياك و ا األسس يفما عا ل واييف ا ميفال وعا خال من الاقر،
وإذ يقر تأن فل ي اليفلاون الدويل لدعم ا هو الده فبد ل علد ال دلةد الدوطس و جمدال
حقددوق اإلنسددان ددرويإ ليددي ييفسددو حتقة د مقاصددد األمددم اايفحدددة لاملددح ،مبددا و ذل د فل ي د
ومحايح مجةا حقوق اإلنسان ،ومنها حقوق ال اك،
دة علمداً مدا اليفقددير تيفقريدر مادو
-1
()8
االنون " و اسيف ماي نفضك و حقوق ال اك" ؛

األمدم اايفحددة السدامي ققدوق اإلنسدان

 -2يناشددد مجةددا الدددول ددمان ييفددا األطاددال كمةددا اققددوق ااياولددح ددم ،وفق داً
يفاايةح حقوق ال اك ،ون يةة مدن نإ ندو لدان ،وي لدد و هد ا ال دد علد ال دلح ا وهريدح
تددال الق دوانال والسةاسددات وااة انةددات مددن جهددح ،ومددن جهددح نخددرى مس د ولةح الدددول عددن ددمان
جتسددةد الق دوانال والسةاسددات الوطنةددح ذات ال ددلح و شدديك مة انةددات وناقددات فيفسددم تالشدداافةح
وااشايلح وااساولح من نجك فل ي حقوق ال اك ومحاييفها وإعما ا؛
 -3يناشد نيضاً الدول ا اذ مجةا اليفداتري اليفشريلةح واإل اييح والقضارةح وغريها من
اليف د ددداتري ااناس د ددبح إلعم د ددال اقق د ددوق اان د ددوص علةه د ددا و افااية د ددح حق د ددوق ال ا د ددك ،ونن فيفخد د د ،
__________

()8
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فةمددا ييفللد تدداققوق ايييف ددا يح وايجيفماعةددح وال قافةددح ،هد اليفددداتري إص ني د حددد فسددم تددح
مواي ها ،وو إطاي اليفلاون الدويل حة ما ل ا األمر؛
 -4ي لددد نن ايس ديف ماي و األطاددال يلددو تناددا اييف ددا إ واجيفمدداعي عمددةم ،ونن
مجةدا ا هدو الده فبد ل و هد ا ال دد لضدمان دةص وإناداق اادواي علد األطادال ينب ددي نن
فشيك ن اة إلعمال حقوق األطاال؛
 -5يشددد عل د نن ااس د ولةح الررةسددةح عددن هتةاددح تةاددح موافةددح فياددك يفددا األطاددال
وصددون فل د البةاددح حةددز مييددن فل يد ومحايددح واح درتاا وإعمددال حقددوق لددك طاددك ،إمنددا فقددا عل د
ع دداف ل ددك ول ددح ،ونن م ددن اا ل ددون حتقةقد داً د د ال اي ددح ايسد ديف ماي و األطا ددال اسد ديف ماياً فل ددايً
ومن ااً ،ملرتفاً تأن وجو مواي إ افةح ،وطنةح و ولةح عل حد سواو ،م لون ا ال ر ؛
 -6ي ل د ددد جم د ددد اً مسد د د ولةات الوال د دددين نو األوص د ددةاو الق د ددانونةون نو غ د ددريهم م د ددن
األشخاص اخخرين ااس ولال ت اح يانونةح عن ال اك عن فوفري اليفوجةح واإليشا السلةم لل اك
و ممايسيفح ققويح ،مبا ييفا ويديافح اخخ ة و اليف وي؛

يوال -السياسات الوطنية وحقوق الافا
 -7يد د الر ت ددأن اللم ددك اقي ددومي الرام ددي إص فل يد د ومحاي ددح وإعم ددال مجة ددا حق ددوق
اإلنسان واقريات األساسةح للجمةا تاليفماا واليمال ،مبا و ذل حقدوق ال ادك ،علد ال دلةد
الددوطس ييددون نل ددر فلالةددح عنددد إ يال ه د ا اللمددك ما دقً و الق دوانال والسةاسددات الوطنةددح عل د
نسدداس ف ددوي ققددوق اإلنسددان وعل د ددو ميفسد مددا اليف امددات الدولددح مبوج د القددانون اإلنسددا
الدويل؛
 -8ي لددد جمددد اً نن للدددول اقد و اخيفةدداي اإلطدداي األنسد يحيفةاجاهتددا و روفهددا
اخلاصددح عل د ال ددلةد الددوطس ،ويشددد عل د نن السةاسددات الوطنةددح ،مبددا فةهددا سةاسددات ااوا نددح
والسةاسددات ااالةددح ،ييفلددال فناةد ها علد ددو يياددك احدرتاا ومحايددح وإعمددال حقددوق اإلنسددان وننددح
ينب ددي اعيفب دداي النمددو وايس ديفقراي ايييف ددا يال الشدداملال وااس ديفدامال عل د ن مددا وس ددةلح ليفحقة د
اليفنمةح البشريح؛
 -9يشددد علد مددا لعخد تددنهع ااشددايلح والشدداافةح لدددى ددة وصدةاغح وفقةددةم
السةاسات اللامح ذات ال دلح مدن نيةدح تالنسدبح قمايدح وإعمدال مجةدا حقدوق اإلنسدان ،مبدا فةهدا
حقوق ال اك ،ويقر تالدوي ا اا والبناو ال إ ميين نن فض لا تح التاانات واا سسات الوطنةدح
ققوق اإلنسان وا ها القضاري وا يفما ااد و جمال إعمال حقوق ال اك؛
 -10يشدجا الدددول علد ف ددوير وفل يد عملةددح مجددا البةانددات ألغدرا اإلح ددارةات
الوطنةح وحتلةلها ونشرها ،واللمك يدي اإلميان عل اسديفخداا تةاندات م دناح وفد فادات فشدمك
اللمددر وا ددنس واألصددك اإلثددس وااويددا والل ددح و خددك األسددرة واإلعايددح وغريهددا مددن اللوامددك ذات
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ال ددلح الدده يددد ف د إ إص نشددوو ف دوايق ،واس ديفخداا اا ش درات اإلح ددارةح األخددرى ا املددح عل د
ال د ددلد ون ال د ددوطس وال د ددوطس و ون اإليلةم د ددي واإليلةم د ددي وال د دددويل ،لو د ددا سةاس د ددات وتد د درامع
اجيفماعةح وفقةةمها لةما ييفسدو اسديفخداا اادواي ايييف دا يح وايجيفماعةدح اايفاحدح تياداوة وفلالةدح
ااهمشددح واحملرومددح،
مددن نجددك إعمددال حقددوق ال اددك ،ي سددةما حقددوق البنددات وفاددات األطاددال ا
إعمايً لامقً؛

ثانيا -تع*ئة الموارد برية تعزيز حقوق الافا وحمايتاا وإعمالاا
 -11ي لد مددن مجةددا الدددول ا دداذ لددك مددا مييددن مددن فددداتري و سددبةك فل يد ومحايددح
وإعمددال حقددوق ال اددك ون يةة د مددن نإ نددو لددان ،مددا إيددقو اهيفمدداا خدداص لعطاددال ال د ين
يلةشون و روف تارسح؛
ما يلي:

 -12يشجا الدول عل القةاا تأعمال ليفلباح ااواي إلعمدال حقدوق ال ادك ،فشدمك

ا دداذ فددداتري ملموسددح ليفلباددح اا دواي عل د ال ددلةد الددوطس وإذا ل د ا األمددر عل د
(ن)
ال ددلةد الدددويل ،م ددك حت ددةك الض درار وغريهددا مددن اللاردددات ،وفناة د إج دراوات إ اييددح شدداافح
وفلالددح ،وفل ي د النمددو واإلنيفاجةددح ااس ديفدامال والشدداملال ،و عددوة الق ددا اخلدداص عنددد ايييفض دداو
للمشايلح عل و يياك فل ي إعمال حقوق ال اك؛
ددمان اسديفخداا اادواي تيادداوة وفلالةددح واللمددك ،إص ني د حددد مميددن ،علد
(ن)
إع او األولويح لإلنااق ايجيفماعي ال إ يلو تالناا علد األطادال ،مبدا و ذلد نثنداو األ مدات
ايييف ا يح وااالةح الق رية وال ويلح األمد؛
(ل) ت ل جهو ميفواصلح يسيفدامح ايسيف ماي و األطاال ،وطنةاً ونلةاً ،من اادى
اايفوسد إص اادددى البلةدد تاعيفبدداي ذلد سدبةقً إلحدددا نثدر ارددم علد النمدو و ااسديفقبك وعلد
اليفنمةح ااسيفدامح وعل الوراا ايجيفماعي ما صون حقوق ال اك و الويف ناسح؛
( ) ا اذ فدداتري لدك اليفسدلة واإليدرا مسد ولال ونيفملدال وإل اية الدديون إ اية
فلالح من نجك ااسايح و فل ي القدية عل حتمك الديون عل اادى البلةد؛
(ه) ميافحددح الاس ددا نو اامايسددات غ ددري ااشددروعح عل د ااس ديفويات لاف ددح ،مب ددا و
ذل د اليفهددرن الض دريد واليفدددفقات ااالةددح غددري ااشددروعح ،ممددا ي د ثر فددأثرياً مباشددراً و اا دواي اايفاحددح
إلعمددال حقددوق األطاددال ،والن ددر و ه د ا ال ددد  ،إذا اييفض د األمددر ،و إميانةددح ف ددوير ش درالح
عااةح ا ال ر ؛
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ثالثا -الشفافية في ت صيص الموارد واست داماا
 -13يناش د ددد ال د دددول جل د ددك عملة د ددات و د ددا ااة انة د ددات مايفوح د ددح وش د دداافح وميفاح د ددح
وفشايلةح؛
 -14يشجا الدول عل ا اذ إجراوات و سبةك:
جلك االلومات اايف لح تو ا ااة انةح وا وان ااالةح اايفللقح تاألطاال ميفاحح
(ن)
للام ددح الن دداس وش دداملح وو الوي ددف ااناسد د  ،مب ددا و ذلد د األولوي ددات ال دده فسرتش ددد ددا عملة ددح
ددةص اا دواي ذات ال ددلح ،واليفشددجةا عل د ااسدداولح واليفدددية اللدداا مددا األطاددال ،مددن خددقل
مللومات مبقدوي األطاال اسيفةلا ا ،وما جهات نخرى ذات م لحح؛
(ن) إفاحد ددح حتديد ددد تند ددو ااة انةد ددات ال د ده ف د د ثر فد ددأثرياً مباشد ددراً نو غد ددري مباشد ددر عل د د
األطاال ،وفقدد البةاندات واا شدرات ذات ال دلح تانيف داا ،مبدا و ذلد اا شدرات الده فرلد علد
فبال اخثاي عل حقوق األطاال؛
األطاال وآلةات ا

رابعا -المساءلة
 -15يناشد الدول اللمك ،و إطاي سةاساهتا الوطنةح اايفللقح فمايدح حقدوق ال ادك
وفل ي هددا وإعما ددا ،عل د فل ي د ن ددم اإل اية ااالةددح اللامددح ،لضددمان ااسدداولح عددن اا دواي اللامددح،
وإنددا اقلددول الالالددح انددا وملا ددح سددوو إ اية األم دوال اللامددح وغريهددا مددن اا دواي واخثدداي السددلبةح
اارتفبددح عل د الق درايات واامايسددات ايس ديف ماييح الدده حتددرا األطاددال مددن اق ددول عل د اخلدددمات
األساسةح إلعمال حقويهم؛
 -16يشجا الدول عل ا اذ إجراوات و سبةك:
مان اإلشراف ااايل الدداخلي ،م دك عملةدات ااراجلدح الداخلةدح للحسداتات،
(ن)
ا
فضدقً عددن اإلشدراف اخلددايجي مددن يبددك التاددان وم سسددات مراجلددح اقسدداتات اليددتى ااسديفقلح،
واإلي دراي تال دددوي ال د إ ميي ددن نن فض د لا ت ددح م سس ددات حق ددوق اإلنس ددان ااس ديفقلح اانش ددأة وفق داً
ابددا ئ تدداييس ونمندداو اا ددا االنةددال تاألطاددال وا مهددوي اللدداا ،مبددا و ذلد األطاددال ،و جمددال
مساولح اقيومات عن اسيف ماياهتا و األطاال؛
(ن) إج د دراو عملة د ددات فقةد ددةم نث د ددر السةاس د ددات ااالةد ددح ،فض د دقً عد ددن آث د دداي د ددةص
اعيفما ات ااة انةح وإناايها ،عل إعمال حقوق ال اك مبن فةهم األل ر حرماناً وهتمةشداً ،وفقةدةم
مدى يدية ايسيف مايات و نإ ي ا عل خدمح اا اه الاضل لل اك؛
 -17يناش ددد ال دددول فش ددجةا الق ددا اخل دداص عل د اي د د ق ت دددوي نل ددر نش دداطاً
وفاعلةح ومسد ولةح و جمدال ميافحدح الاقدر ومحايدح حقدوق ال ادك وإعما دا و مجةدا ا دايت الده
ينش د فةهددا وت دايفح طرف داً اييف ددا ياً فدداعقً وجهددح مقدمددح خدددمات ،ت ةددح اليفشددجةا عل د حتمددك
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الشرلات مس ولةح اجيفماعةدح ،وا دلح و اعيفبايهدا نن علد الشدرلات اليفقةادد تاليفشدريلات الوطنةدح،
واليفشددجةا عل د يددا ة فوعةددح الشددرلات تددالرتات تددال اليفنمةددح ايجيفماعةددح والنمددو ايييف ددا إ مددن
نجك إعمال حقوق اإلنسان ،مبا فةها حقوق ال اك؛
 -18يشددجا الدددول عل د مجددا تةانددات إح ددارةح ومللومددات وجةهددح وصددحةحح عددن
ايس د ديف ماي و األطا د ددال ،مب د ددا و ذل د د إن نمي د ددن ع د ددن اليفق د دددا ال د د إ نحر ف د ددح و ه د د ا ال د ددد
وال ددلوتات ال دده واجهيفه ددا ،والن ددر و إميانة ددح إ يال إح ددارةات وتةان ددات مقاين ددح و فقاييره ددا
الدوييح الده فقددمها إص آلةدات األمدم اايفحددة ذات ال دلح وفقداً لويياهتدا ،مبدا و ذلد االلومدات
اله فقدا إص جملس حقوق اإلنسان و سةاق ايسيفلرا الدويإ الشامك؛
 -19يشددد عل د نيةددح وي ا يفمددا ااددد و فل يد ااسدداولح و جمددال ايس ديف ماي و
إعمددال حقددوق ال اددك عل د ااس ديفويات لافددح ،مبددا و ذل د عددن طري د آلةددات ااشددايلح ا يفملةددح
ااراعةح لعطاال؛

يامسا -مشاراة األطفا في العمليات المتعلقة بالميزانية والضرائب
 -20يقر تضروية نن يياك لل اك القا ي علد فيدوين آياردح اخلاصدح اقد و اليفلبدري
يسددح ،وتددأن فددوص
عددن فلد اخياو فريددح و ون يةةد علد نإ نسدداس لددان ،و مجةددا ااسددارك الدده ا
آياؤ األيةح الواجبح وفقاً لسنح ومدى نضجح؛

 -21يهة د تالدددول نن فن ددر ،حس د ايييفضدداو ،و فل ي د وفةسددري ويويددك ااشددايلح
ا ا فددح لعطاددال واليفشدداوي الاللددي ملهددم و مجةددا ااسددارك الدده يسددهم ،مبددا و ذل د و صددةاغح
وفناة د السةاس ددات اللام ددح وفق ددد اخل دددمات ،وي س ددةما فل د ال دده هت دددف إص حتقة د األه ددداف
وال ايددات الوطنةددح اايفللقددح تاألطاددال واا دراهقال ،ويلددرتف تالدددوي ا دداا ال د إ يللبددح نمندداو م ددا
األطا د ددال ااس د ديفقلون ،واا سس د ددات اليفللةمة د ددح ،ووس د ددار اإلع د ددقا ،واان م د ددات ا يفملة د ددح ،م د ددك
من مات األطاال ،والتاانات و مان ااشايلح ا ا فح لعطاال و ه اللملةات اللامدح ،مدا
مراعاة م اه ال اك الاضل ؛

سادسا -ت صيص الموارد واإلنفاق عل تعزيز حقوق الافا وحمايتاا وإعمالاا
 -22ي لد عل واج مجةدا الددول اايفم دك و دةص وإناداق مدواي عامدح ت دوية
لافة ددح ومن دداح ليفل يد د مجة ددا حق ددوق اإلنس ددان ومحاييفه ددا وإعما ددا ،ويش ددد علد د نن ااة انة ددات
واإلنا دداق اقي ددومةال ش ددرطان نساس ددةان ليف ددوفري اخل دددمات واخلة دات والبنة ددح اليفحيفة ددح ااقرم ددح ال دده
فسدداعد علد إعمددال حقددوق األطاددال و مجةددا األويددات ،مبددا و ذلد الويايددح مددن ويددو حددايت
ال وايئ واقايت اإلنسانةح األخرى وايسيفجاتح ا ،ويشجا الدول عل ما يلي:
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نن فياد ددك الن د ددر إص ااة انةد ددح الوطنةد ددح لد ددأ اة لضد ددمان األهد ددداف ايجيفماعةد ددح
(ن)
وايييف ا يح ومحايح وإعمدال حقدوق ال ادك ،مسرتشددة و ذلد تافاايةدح حقدوق ال ادك ،ومبدا ئ
عدددا اليفمةة د  ،وم دداه ال اددك الاضددل  ،وتقدداو ال اددك ومنارددح ،وااشددايلح ،والشددمولةح ،والشدداافةح،
وااساولح و مجةا اإلجراوات واللملةات اقيومةح ذات ال لح ا؛
(ن) نن جتلك األطاال نولويدح و يصدد ص
نعل عارد من ااواي احملدو ة اايفاحح؛

دات ااة انةدح واإلناداق لوسدةلح لياالدح

(ل) نن فيفخ د خ دوات ليفحسددال اليفنسددة واليفلدداون فةمددا تددال الددو ايات فةمددا ييفلل د
تايسد ديف ماي و حق ددوق ال ا ددك علد د مجة ددا ااسد ديفويات ،ونن فيا ددك ،حسد د ايييفض دداو ،امد ديفقك
السل ات ون الوطنةح للمواي ااالةح والبشريح وغريها من ااواي الق مح ي قعها تااس ولةات
ااسددندة إلةهددا تالالةددح ،ونن فضددا ددمانات فياددك ني فد إ القمرل يددح نو نقددك ال ددقحةات إص
اليفمةة و ييفا نطاال ااناط ااخيفلاح فقويهم؛
 -23يهة تالددول نن فضدمن ،علد نيدك فقددير وت د الن در عدن مسديفوى فنمةيفهدا
نو ندو ي د ددح مواي ه د ددا ،فلبة د ددح ااس د ديفويات األساس د ددةح ال د دددنةا لليفميف د ددا كمة د ددا اقق د ددوق ايييف د ددا يح
وايجيفماعةددح وال قافةددح ،وذل د تب د ل ني د مددا و وسددلها يس ديفخداا اا دواي اايفاحددح ددا ليفحقة د
ه ااسيفويات الدنةا عل سبةك األولويح؛
 -24ي لد نن الدول فبق  ،عنددما فيدون اادواي اايفاحدح غدري لافةدح علد دو داهر،
م البددح تا دداذ فددداتري نددد ة ا دددف لقنيفقددال تأسددر ونوددا صددوية ممينددح صددون اإلعمددال اليامددك
ققوق ال اك ،مبا و ذل و إطاي اليفلاون الدويل؛

سابعا -النمم الشاملة لحماية الافا
 -25يهة كمةا الدول نن فيفخ مجةا اليفداتري الق مدح إلنشداو ن دم شداملح قمايدح
ال اك ،مبا و ذل من خقل القوانال والسةاسات واللدوار ويصدد ص دات لافةدح و ااة انةدح،
لضد ددمان الوصد ددول إص اخلد دددمات و مجةد ددا الق اعد ددات ايجيفماعةد ددح ،ومنهد ددا عل د د سد ددبةك اا د ددال
ي اق د ددر ال د ددحح واليف ي د ددح ،واليفلل د ددةم ،والرعاي د ددح ايجيفماعة د ددح ،واألم د ددن والل د دددل ،ت ة د ددح فلبة د ددح
ايحيفةاجات اايفلد ة ونوجح الضل اليامنح مةا األطاال ون نإ يةة ؛
 -26يد د لر ال دددول تاليف امه ددا تيفس ددجةك ال ددوي ات ون يةةد د م ددن نإ ن ددو  ،ويهةد د
تالدول القةاا ت ل ت رف الن ر عدن مرلد والددإ ال ادك ،ونن فيادك فسدجةك الدوي ات جمانداً،
مبددا و ذل د لاال ددح اليفسددجةك اايفددأخر لل ددوي ات جمان داً نو ترسددوا منخاض ددح تشدديك يقيف ددر عل د
اقايت اله من شأ ا نن ف إ إص عدا اليفسجةك من ون ذل  ،عن طري إجدراوات فسدجةك
ملممددح ومةسددرة وتسددة ح وسدريلح وفلالددح ،و ون يةةد مددن نإ نددو  ،وذل د لوسددةلح ليفددوفري سددجك
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يمسي توجو الشخص وايعرتاف لح تالشخ ةح القانونةح ،ومنحح إميانةدح الوصدول إص اخلددمات
واليفميفا كمةا اققوق اله لل اك اليفميفا ا؛
 -27يهةد د كمة ددا ال دددول نن فيفخد د مجة ددا اليف ددداتري الق م ددح لض ددمان فل يد د حق ددوق
ال اددك و اقةدداة والبقدداو والنمدداو ،وو اليفميفددا تددأعل مس ديفوى مميددن مددن ال ددحح البدنةددح واللقلةددح
ومحاييفهد ددا وإعما د ددا ،ون يةة د د مد ددن نإ ند ددو  ،مبد ددا و ذل د د مد ددن خد ددقل و د ددا وفناة د د ي د دوانال
واسرتافةجةات وسةاسات ،ما ااة نح ااقرمح و ةص ااواي وايسديف ماي اليداو و ن دم صدحةح
وخدمات صحح عامح مرنح ومسيفجةبح ،فضم يوة عاملح دا مدا ييادي مدن ااهداية واليفدديي ا ةدد
واقواف  ،ومن خقل لاالدح فدوافر هد اخلددمات ويسدر الوصدول إلةهدا ويسدر فيالةاهدا ومقبولةيفهدا
وجو هتا؛
 -28يهةد تالدددول األعضدداو نيضداً نن فواصددك اليفقدددا صددون حتقةد فلمددةم اليف ةددح
ال حةح و مان إميانةح وصول مجةا الناس ،مبن فةهم األطاال ،و ون يةة  ،إص جمموعح ند ة
وطنة داً مددن اخلدددمات ال ددحةح اليفل ي يددح والويارةددح واللقجةددح واليفأهةلةددح ،مبددا فةهددا خدددمات يعايددح
ال حح ا نسةح واإلواتةح ،ونن حتد ااقومات األساسةح ل دحح ال ادك وعوامدك اخل در لعمدرا
غري االديح واالديح لليفةهما؛
 -29يهة د ل د ل كمةددا الدددول ا دداذ مجةددا اليفددداتري الق مددح ،مبددا و ذل د يص ددد
ص ددات لافةددح و ااة انةددح ،لضددمان فللددةم شددامك للجمةددا ومن د وخددال مددن اليفمةةد وجةددد،
وليفل ي د فددرص ال ديفللم مةددا األطاددال ،و ددز الدددول عل د إيددقو اهيفمدداا خدداص و ه د ا ال ددد
لعطاال ذوإ اإلعايح واألطادال الد ين يلةشدون و نو دا هشدح ،م دك نطادال الشدلون األصدلةح
ونف درا األيلة ددات والقجا ددال وااه دداجرين واألطا ددال غ ددري ااس ددجلال وع دددميي ا نس ددةح ،وال ا ددقت
وااراهقددات اايف وجددات نو اقددامقت ،وااراهقددات األمهددات ،واألطاددال ال د ين يلةشددون و حالددح
فق ددر ،وغ ددريهم م ددن األطا ددال ااهمش ددال نو احمل ددرومال ،ول د ا األطا ددال ااوج ددو ين وس د الن اع ددات
ااسلحح نو حايت ال وايئ؛
 -30يهة د د تال د دددول نن جتل د ددك اليفلل د ددةم ايتيف د ددداري ميفاحد د داً وجمانة د داً وإل امةد د داً مة د ددا
األطاددال ،فة ددز فض ددمن ح ددول مجةددا األطا ددال عل د فلل ددةم جةددد ش ددامك للجمة ددا من د نلوم ددح
األ ااي ،وجتلك اليفللدةم ال دانوإ ميفاحداً توجدح عداا وو ميفنداول ا مةدا ،وصاصدح عدن طريد األخد
اليفديني مبجانةح اليفللةم ،ول ا نن فضمن فياف فدرص اق دول علد اليفللدةم والرعايدح و ال اولدح
اابيددرة ،والوصددول علد نسدداس فيدداف الاددرص وعدددا اليفمةةد إص اليفللددةم مددا تلددد ال ددانوإ واللددايل،
ونن فليفمد ف قةااً شامقً ويارماً عل األ لح فةما ييفللد تاقةداة ا نسدةح لإلنسدان ييفسد مدا ف دوي
يديات ال اك؛
 -31يهة د نيض داً تالدددول نن فلددرتف ليددك طاددك تدداق و ايس ديفاا ة مددن الضددمان
ايجيفماعي ،مبا و ذل اليفأمال ايجيفماعي ،ونن فيفخ اليفداتري الق مح ليفحقة اإلعمال اليامك
د ا اق د وفق داً لقوانةنهددا الوطنةددح ،مبددا و ذل د مبراعدداة م دواي ال اددك واألشددخاص ااس د ولال عددن
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ناقيفددح و ددروفهم ،ول د ا نإ اعيفبدداي آخددر ذإ صددلح ت ل د ال اددك لقس ديفحقايات نو طلبهددا نةاتددح
عنح؛ ويشجا الدول عل نن فضا نو فيفلهد وف ا
لمك ،من ن مها للحمايح ايجيفماعةح ،حدو اً
نةددا للحمايددح ايجيفماعةددح ،فشددمك الضددمانات األساسددةح للضددمان ايجيفمدداعي لمددا هددي نددد ة
علد ال ددلةد الددوطس وفسددهم و ددمان اقددد األ ن األساسددي مددن اقمايددح ،وو إعمددال اققددوق
ايييف ددا يح وايجيفماعة ددح وال قافة ددح لعطا ددال ،وو من ددا نو اليفخاة د م ددن ح دددة الاق ددر والض ددل
وايسيفبلا ايجيفماعي؛
 -32ددز ال دددول علد د نن فيفخد د  ،وفقد داً ل روفه ددا الوطنة ددح وو ح دددو إميانةاهت ددا،
اليفددداتري ااقرمددح مددن نجددك مسدداعدة الوالدددين وغرييددا مددن األشددخاص ااسد ولال عددن ال اددك علد
إعم ددال ح د د ل ددك طا ددك و مس د ديفوى ملةش ددي مقر ددم لنم ددو الب ددد واللقل ددي والروح ددي واالن ددوإ
وايجيفماعي ونن فقدا ،عند الضروية ،مساعدات ما يح وفوفر ترامع عم ،وي سدةما فةمدا ييفللد
تاليف يح واليساو واإلسيان؛
 -33ي ل د إص مجة ددا ال دددول فش ددجةا ال دتامع ايتيفيايي ددح ال دده ف ددوفر ح دواف لعس ددر
اانخاضددح الدددخك الدده لددديها نطاددال و سددن الدياسددح مددن نجددك يددا ة ملددديت اليفحدداق الايفةددات
والايفةددان تاادددايس وانيف ددامهم فةهددا ،و ددمان عدددا ا د راي األطاددال إص اللمددك عل د ددو يل ددك
فللددةمهم نو مي ددك خ دراً عل د ص دحيفهم نو حسددن نح دوا م ،وعدددا حرمددا م مددن ايس ديفاا ة مددن
الرعايح تسب الاقر؛
 -34يشددجا الدددول عل د و ددا ت درامع ارحلددح ال اولددح اابيددرة موجهددح إص مسدداعدة
األسددر ال دده فواج ددح روف داً عس ددرية عل د ددو خ دداص ،مب ددا فةه ددا األسددر ال دده يلةله ددا نح ددد الوال دددين
نو يلةلها نطاال واألسر اله فلةش و نشد حايت الضل واقرمان واألسر اله فلةش و فقدر
مديا نو اله فرع نطاايً ذوإ إعايح ،نو فل ي ما هو يارم من فل التامع؛
 -35يشددجا نيض داً الدددول عل د نن فأخ د تلددال ايعيفبدداي اابددا ئ اليفوجةهةددح للرعايددح
البديلح لعطاال ،ونن فليفمدد وفناد القدوانال وحتسدن فناةد السةاسدات والدتامع وفلد ص دات
ااة انةح وااواي البشريح من نجك محايح األطاال ،وي سةما األطاال ال ين يلةشون و نسر نرومح
ومهمشددح ،و ددمان فلقددةهم يعايددح فلالددح مددن نسددرهم وجميفملدداهتم احمللةددح ،ومحايددح األطاددال ال د ين
يشبون ون نتوين نو ون من يرعاهم؛ وحة ما فلال اللجدوو إص الرعايدح البديلدح ،ينب دي نن فيفخد
القرايات مبراعاة م اه ال اك الاضل  ،وتاليفشداوي اليامدك مدا ال ادك مبدا ييفناسد مدا سدنح ومدا
األوصةاو القانونةال علةح؛

 -36يهة د كمة ددا ال دددول نن فيفخ د إج دراوات ملموس ددح ف ددرتجم واجباهت ددا واليف اماهت ددا
اايف ددلح تلمددك األطا دال ،مبددا فةهددا اايف ددلح تالقضدداو الاللددي عل د عمددك األطاددال الد إ يددد ييددون
خ دراً علدةهم نو عارقداً نمدداا فللدةمهم نو داياً ت دحيفهم نو تنمددوهم البدد نو اللقلدي نو الروحددي
نو األخقيددي نو ايجيفمدداعي ،ونن فقضددي فددوياً عل د نس دون نشدديال عمددك األطاددال ،ونن فشددجا
اليفللةم تاعيفباي اسرتافةجةح يرةسةح و ه ا ال د  ،ونن فديس وفضا ،تاليفلاون ما ا يفما الددويل
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عند الل وا ،سةاسات اييف ا يح فلاجل عوامدك هدوي هد األشديال مدن عمدك األطادال ،مدن م دك
الاقر وايسيفبلا ايجيفماعي ،وفنقك اللمال ،واليفمةة  ،وعدا وجدو اقمايدح ايجيفماعةدح والادرص
اليفللةمةح ااقرمح؛
 -37ددز مجةددا ال دددول الدده ف دددق تلددد عل د افاددايةه من م ددح اللمددك الدولة ددح
تش ددأن اق ددد األ ن لس ددن ايس ديفخداا (ايفااية ددح يي ددم  )138وتش ددأن ح ددر نس دون نش دديال عم ددك
األطاال واإلجراوات الاوييح للقضاو علةهدا (ايفاايةدح ييدم  )182علد نن فن در و القةداا تد ل
عل د سددبةك األولويددح ،ويشددجا الدددول عل د نن فن ددر و اليف دددي عل د ايفاايةددح اايفللقددح تاللمددك
القر لللمال اان لةال (ايفاايةح ييم )189؛
ددد األطاددال ،ويهة د تالدددول ا دداذ فددداتري
 -38يدددين تقددوة مجةددا نعمددال اللن د
ددةص م دواي لافة ددح ،ان ددا مجة ددا
فش دريلةح وغريه ددا م ددن اليف ددداتري الالال ددح وااناس ددبح ،مب ددا و ذل د
د األطاال و مجةا ال روف وح رها والقضاو علةها؛
نشيال اللن
 -39يهةد كمةددا نط دراف الن اعددات ااسددلحح نن حتددرتا احرتامداً فام داً األحيدداا ذات
ال ددلح مددن القددانون الدددويل اان بقددح فةمددا ييفللد فقددوق األطاددال و الن اعددات ااسددلحح ومحدداييفهم،
مبا و ذل ما ييفلل تيفجنةد واسيفخداا األطاال من يبك نطراف الن اعات ااسلحح؛
 -40يهة تالدول نن فيفخ  ،عل سبةك ايسيفلجال ،مجةا اليفداتري ااناسبح ،مبا و
ذل من خقل ةص مواي لافةدح ،مدن نجدك ويايدح ومحايدح األطادال ،ون يةةد مدن نإ ندو ،
م ددن اليفلد د ي وغ ددري م ددن ددرون االامل ددح نو اللقوت ددح القاس ددةح نو القإنس ددانةح نو ااهةن ددح ،وإل دداو
اامايسات الضاية اله يس تيرامح وسقمح ال اك ،واله فضر ت حح البندال والبندات ،وي سدةما
عددن طري د منددا ه د اامايسددات وإ انيفهددا إ انددح صددر ح ،ول د ا اليف دددإ لللن د اا د إ إص إي د او
األطاال ألناسهم وإيدامهم عل اينيفحاي؛
 -41ز الدول عل لاالح نن فيفة مةا األطاال حايا اللن وحايت الند ا
ااسددل واامايسددات الضدداية إميانةددح الوصددول إص تدرامع لافةددح اليفمويددك ومقرمددح ومراعةددح للادوايق
تال ا نسال ومأمونح وحتاا السريح ،وإص خدمات الدعم ال د وايجيفمداعي والناسدي مدن نجدك
محايددح األطاددال الضددحايا وعقجهددم وإسددداو ااشددوية ددم وإعددا ة إ مدداجهم ،ول د ل إص نمددالن
صددديقح لعطاددال وآمنددح ،مبددا فةهددا اادددايس؛ ونن فيفخ د فددداتري ويارةددح ليفددوفري الدددعم الددق ا لل اددك
وان ييفولون يعاييفح؛ ونن فيفياك تيفوفري نشيال نخرى من الويايح وتيفحديد حدايت إسداوة ملاملدح
ال اك واإلتقغ عنها وإحاليفها واليفحقة فةها وملا يفها وميفاتليفها وتيفدخك القضاو فةها؛
 -42يهةد د تال دددول نن فيف ددة س ددبك انيف دداف فلال ددح لليف دددإ ينيفهال ددات حق ددوق
ال اددك ،ويشددجا الدددول عل د إيددقو اهيفمدداا خدداص ليفددوفري إج دراوات ومللومددات ومشددوية مراعةددح
لعطاال ،ويوة عاملح مديتح فدييباً مقرماً ،وحس ايييفضاو إفاحح تدارك للسجن وآلةات تديلح
ق ددك اانا ع ددات وطل د د اينيف دداف لعطا ددال ومم ل ددةهم؛ ويهة د د تال دددول نيض د داً نن ف ددوفر س ددبك
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اينيف دداف القضددارةح ،مددا مددا يل د ا مددن مسدداعدة يانونةددح وغددري يانونةددح ،ونن ددص نم دوايً لافةددح
ليفحقةد هد األهدداف ،ولد ل ليفقدد اليفلويضدات ااقرمدح ،ونن فيفخد  ،عندد ايييفضداو ،فدداتري
ليفشجةا اليفلاو البد والناسي لعطاال وإعدا ة فدأهةلهم وإعدا ة إ مداجهم ،مبدا يشدمك األطادال
ال ين سب نن جندهتم ا موعات ااسلحح والقوات ااسلحح نو األطاال حايا اللن ؛


ثامنا -التعاون الدولي

 -43يشددجا مجةددا الدددول نن فلد اليف امهددا وفلاو ددا وفلا دددها دددف فناةد افاايةددح
حقددوق ال اددك وإعمددال حقددوق ال اددك إعمددايً لددامقً ،توسددارك منهددا فبددا ل اامايسددات ا ةدددة،
والبحو  ،والسةاسات ،والرصد ،وتناو القديات؛
 -44يهة تالدول نن فواصك النهو تأنش ح تناو القديات ،وي سدةما و البلددان
النامةح ،توسارك منها ترامع اليفلاون ال نارةح واإليلةمةح واللااةح والشرالات اليفقنةح ،مدن نجدك فل يد
حقوق ال اك ومحاييفها؛
 -45يش ددجا ال دددول عل د الوف دداو تاليف اماهت ددا وحتقة د األه ددداف اايفا د علةه ددا ولة داً،
مبددا فةهددا نهددداف األمددم اايفحدددة للمسدداعدة اإلمنارةددح الدولةددح ،وي سددةما مددن نجددك إعمددال حقددوق
ال اك؛
 -46ي لد عل وي اليفلاون الدويل و عدم ا هدو الوطنةدح و ون الوطنةدح وو الرفدا
مددن مسديفوى القددديات ،مبددا و ذلد علد ال ددلةد ا يفملددي ،مددن نجددك إعمددال حقددوق ال اددك مددن
خددقل وسددارك منهددا فل يد اليفلدداون مددا آلةددات حقددوق اإلنسددان ،وولددايت األمددم اايفحدددة وتراجمهددا
وصددنا يقها ااخيف ددح ،مبددا و ذل د مددن خددقل فقددد ااسدداعدة اليفقنةددح وااالةددح ،تندداو عل د طل د
الدول االنةح ووفقاً لعولويات اله حد هتا؛
 -47يشجا مجةدا الددول علد لاالدح احدرتاا حقدوق ال ادك ومحاييفهدا و الدتامع الده
فنا من خقل اليفلاون اإلمناري ال ناري واايفلد األطراف؛

 -48يد دددعو اا سسد ددات ااالةد ددح الدولةد ددح وغريهد ددا مد ددن اان مد ددات اقيومةد ددح الدولةد ددح
واان مددات غددري اقيومةددح إص اللمددك جنب داً إص جن د مددا اقيومددات اايفلقةددح ،تندداو عل د طلبهددا
ووفقداً ألولوياهتددا ،مددن نجددك فل يد يددديهتا علد األخد مبة نددح يارمددح علد احدرتاا حقددوق ال اددك و
إعدا ااة انةات الوطنةح ومن نجك مان فنسة اليفلاون فنسةقاً فلايً؛
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تاسعا -المتابعة
 -49يشجا الدول عل إيقو ايعيفبداي الواجد ققدوق ال ادك و اانايشدات تشدأن
خ ح اليفنمةح اا تلد عاا  2015ويويك اليفنمةح ،و مان إطاي مايفوح وشااف وفشدايلي وشدامك
للجمةا ومراعي يحيفةاجات ال اك خل ح اليفنمةح فل ؛
 -50ي ل إص مجةا هةادات األمدم اايفحددة وولايهتدا وآلةاهتدا وخ هدا وتراجمهدا نن
فدعم الدول و جهو ها اإلمنارةح وإعمال حقوق ال اك ،ونن فديل تانيف اا مللومدات عدن لةاةدح
ةص ااواي وإناايها عل حقوق ال اك و عملها وفقاً لوييح لك منها؛

 -51ي دددعو ااا ددو الس ددامي إص إع دددا فقري ددر ميفاتل ددح ع ددن ايس د ديف ماي و حق ددوق
ال اددك ،اسديفنا اً إص اامايسددات ا ةدددة والددديوس ااسديفاا ة ،تيفلدداون وثةد مددا نصددحان اا ددلحح
االنةددال ،مبددا و ذل د الدددول ومن مددح األمددم اايفحدددة لل اولددح وغريهددا مددن هةاددات األمددم اايفحدددة
وولايهتا وصنا يقها وتراجمهدا ااخيف دح ،واايلادال توييدات و إطداي اإلجدراوات اخلاصدح االنةدال،
واان مددات اإليلةمةددح وا ةاددات اإليلةمةددح ققددوق اإلنسددان ،وا يفمددا ااددد  ،واا سسددات الوطنةددح
ققددوق اإلنس ددان واألطاددال نناس ددهم ،وإص فقدمي ددح إص جملددس حق ددوق اإلنسددان و ويف ددح اقا ي ددح
وال قثال؛
 -52يقري مواصلح الن ر و مسألح حقدوق ال ادك وفقداً لتندامع عملدح ويدرايإ جملدس
حق د د د د ددوق اإلنس د د د د ددان  29/7اا د د د د د د ي  28آذاي/م د د د د ددايس  2008و 37/19اا د د د د د د ي  23آذاي/
ددد
مددايس  ،2012وايس ديفاا ة مددن األعم دال ال ده نو هددا اام ددك اخلدداص االددس مبسددألح اللن د
األطاددال ،وااقددرية اخلاصددح االنةددح تبةددا األطاددال واس ديف ق م و الب دداو وو اا دوا اإلتاحةددح ،و نددح
حق ددوق ال ا ددك ،م ددن نج ددك فرلةد د اجيفماع ددح ااقب ددك لة ددوا لام ددك او ددو "فينولوجة ددا االلوم ددات
وايف ايت وايسيف قل ا نسي لعطاال"؛ وي ل إص اااو ةح السامةح إعدا فقريدر عدن هد
دد األطادال وااقدرية اخلاصدح االنةدح
ااسألح ،تيفلاون وثة ما اام ك اخلاص االدس مبسدألح اللند
تبةددا األطاددال واس ديف ق م و الب دداو وو اا دوا اإلتاحةددح ،ولد ا مددا غرييدا مددن نصددحان اا ددلحح
االنةددال ،مبددا و ذلد الدددول ومن مددح األمددم اايفحدددة لل اولددح وغريهددا مددن هةاددات وولددايت األمددم
اايفحددة ااخيف ددح ،واايلادال توييددات و إطدداي اإلجدراوات اخلاصددح االنةدال ،واان مددات اإليلةمةددح
وا ةاد ددات اإليلةمةد ددح ق قد ددوق اإلنسد ددان ،وا يفمد ددا ااد ددد  ،واا سسد ددات الوطنةد ددح ققد ددوق اإلنسد ددان
واألطا ددال نناس ددهم ،ونن فق دددمها إص ا ل ددس و ويف ددح اقا ي ددح وال قث ددال ،ونن ف ل ددا علة ددح ي ددوا
اانايشح السنوإ ااخ دص ققدوق ال ادك؛ وي لد إص ااادو السدامي فلمدةم فقريدر مدوج عدن
اجيفما الةوا اليامك ااقبك ااخ ص ققوق ال اك.
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