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الدورة الثالثة والسبعون
البند  14من جدول األعمال
التنفيذ واملتابعة املتكامالن واملنس ق ق ق ق ق ان لنتا امل ا
ال يس ق ق ققية وم ا ال مة ال ألع د ا ا م املتحدة يف
امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة هبما
ا رجنتني ،وإس ق ق ق ق ققبانيا ،وأسق ق ق ق ق ق اليا ،وإكوادور ،واإلمارا الع بية املتحدة ،وأنغوال ،وأوروغواي،
وأوغندا ،وأي لندا ،وابراغواي ،والربازيل ،وبلجيكا ،وبلغاراي ،وبنما ،وبنن ،وبولندا ،وبريو ،وأل كيا،
وألشق ق ققيكيا ،وجامايكا ،ومجهورية أف ي يا الوس ق ق ق  ،وجورجيا ،ورومانيا ،والسق ق ققلفادور ،وسق ق ققلوفينيا،
وس ققورينا  ،وش ققيلي ،وغواأليماال ،وغينيا ،وف نس ققا ،وكابو فريدي ،وكندا ،وكولومبيا ،وكينيا ،ومصقق ،
واملغ ب ،واملكسيك ،والن وي  ،ونيجرياي ،و نغاراي :مش وع ق ار

السنة الدولية لل ضاء عل عمل ا طفال2021 ،
إن اجلمعية العامة،

إذ ألعيد أتكيد قرارها  1/70املؤرخ  25أيلول/سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتم  2015واملعنون ”حتويل عاملِنا :خطة
التنمية املس ـ ـ ــتدامة لعا  ،“2030الذي اعتمدت مبوجبه جمموعة من األهداف والغاايت العاملية الش ـ ـ ــاملة
والبعيدة املدى املتعلقة ابلتنمية املســتدامة ،الت كر ع علا الناو وكي ـ لت التحول ،والتعاملا ابلعمل ون
لل من أجل كنييذ هذه اخلطة ابلكامل حبلول عا  ،2030ول را لا أن الق اء علا اليقر جبميع صوره
وأبعا ه ،مبا يف ذلك اليقر املدقع ،هو أ حتد يواجه العامل وشــرال غ ع عنه لتحقيا التنمية املســتدامة،
والتعاملا بتحقيا التنمية املس ــتدامة دبعا ها ال ة  -اغقتص ــا ي واغجتماع والبيئ  -علا حنو متوازن
ومتكامل ،وابغسـتيا ة من اجناازات الت حتقق يف لاار األهداف اجناايية للليية والسـع لت النلو
مبا مل يكتمل من أعماهلا،
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وإذ ألش ق ققدد علا أن اكياقية حقوق الطيل( )1كش ـ ـ ــكل املعيار الذي يس ـ ـ ــتند لليه يف كععيع حقوق
الطيل ومحايتلا ،آخذة يف اعتبارها أمهية ال وكو ولني اغختياريني ل كياقية( ،)2ولذ كدعو لت التص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديا
عليلما وعلا ساير صكوك حقوق اجننسان عامليا وكنييذها كنييذا فعاغ،
وإذ ألش ق ق ققري لت اكياقية احلد األ ىن لس ـ ـ ـ ــن اغس ـ ـ ـ ــت دا ( 1973 ،رقم  )3()138واكياقية أس ـ ـ ـ ـوأ
أشكال عمل األايال (1999 ،رقم  )182ملنظمة العمل الدولية(،)4
وإذ ألعيد أتكيد قراريلا  199/53املؤرخ  15انون األول /يســم  1998و  185/61املؤرخ
 20ــانون األول /يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  2006املتعلقني إبع ن السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات الــدوليــة ،وقرار ا ل اغقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ي
واغجتمــاع  67/1980املؤرخ  25متوز/يوليــه  1980املتعلا ابلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات الــدوليــة واحتيــاغت الــذ رى
الس ـ ــنوية ،وغ س ـ ــيما اليقرات  1لت  10من مرفقه بش ـ ــان املعايق املتيا عليلا جنع ن الس ـ ــنوات الدولية،
واليقراتن  13و  14اللتان كنص ـ ـ ــان علا أنه ينبغ أغ يعلن يو و أو س ـ ـ ــنة ولية قبل لجراء ال كيبات
األساسية لتنظيم ومتويل ذلك اليو أو كلك السنة،
وإذ ألعيد أيضا أتكيد اغلتعامات الت كعلدت هبا الدول األع اء بشان اختاذ كدابق فورية وفعالة
من أجل الق اء علا الس رة ،ولهناء الرق املعاصر واغجتار ابلبشر ل مان حظر واستئصال أسوأ أشكال
عمل األايال ،مبا يف ذلك جتنيدهم واسـ ـ ـ ـ ـ ــت داملم عنو  ،ولهناء عمل األايال جبميع أشـ ـ ـ ـ ـ ــكاله حبلول
عا ،2025
وإذ ألسققل دمهية كنشــيل الش ـرا ات العاملية ل ــمان كنييذ خطة التنمية املس ـتدامة لعا ،2030
مبا يف ذلك كنييذ األهداف والغاايت املتصلة ابلق اء علا عمل األايال،
وإذ ألسققل أيضققا دن مجاعة البلدان النااقة ابل كغالية قررت أن يكون عا  2016ســنة الق ــاء
علا عمل األايال،
وإذ حتيط علما ابعتما لع ن بوين آيرو بشـ ـ ـ ــان عمل األايال والعمل القسـ ـ ـ ــري وكشـ ـ ـ ــغيل
الشـ ــبا خ ل املؤمتر العامل الرابع املعض ابلق ـ ــاء املسـ ــتدا علا عمل األايال ،املعقو يف بوين آيرو
يف الي ة من  14لت  16كشرين ال اين/نوفم  ،2017مبا يف ذلك اغلتعامات الوار ة فيه،
-1

أل ر لع ن عا  2021السنة الدولية للق اء علا عمل األايال؛

 - 2ألدعو مجيع الدول األع اء ومؤسسات منظومة األمم املتحدة وساير املنظمات الدولية
واجنقليمية وا تمع املدين ،مبا يشـ ـ ــمل املنظمات ق احلكومية واألفرا وسـ ـ ــاير احلات صـ ـ ــاحبة املصـ ـ ــلحة
ذات الصلة ،لت اغحتيال ابلسنة الدولية ،علا النحو املناسب ،من خ ل أنشطة هتدف لت زاي ة الوع
دمهية الق اء علا عمل األايال ،ولت كبا ل املمارسات الي لا يف هذا الصد ؛
__________
(.United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531 )1
( )2املرجع نيسه ،vols. 2171 and 2173, No. 27531 ،والقرار  ،138/66املرفا.
(.United Nations, Treaty Series, vol. 1015, No. 14862 )3
( )4املرجع نيسه.vol. 2133, No. 37245 ،
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 - 3ألدعو منظمة العمل الدولية لت أن كتوت ،واض ـ ــعة يف اعتبارها األحكا الوار ة يف مرفا
قرار ا ل اغقتصا ي واغجتماع  ،67/1980كيسق اغحتيال ابلسنة الدولية؛
 - 4أل كد أن ككاليف مجيع األنش ـ ـ ـ ـ ــطة الت قد كنش ـ ـ ـ ـ ــا عن كنييذ هذا القرار وكتعاوز نطاق
األنشطة الت كندرج حاليا ضمن وغية الو الة الرايدة ينبغ أن كغطا من خ ل الت عات؛
-5
للسنة الدولية؛

ألدعو مجيع احلات ص ـ ـ ــاحبة املص ـ ـ ــلحة لت كقدمي الت عات وأش ـ ـ ــكال الدعم األخرى

 - 6أل لب لت األمني العا أن يُطلع مجيع الدول األع اء ومؤسسات منظومة األمم املتحدة
ومنظمات ا تمع املدين علا هذا القرار من أجل اغحتيال ابلسنة الدولية علا النحو املناسب.
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