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جملس حقوق اإلنسان
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البند  3من جدول األعمال
تعزيز ومحايةة يعةح حقةوق اإلنسةاند اةدنعةة والسعااةعة واية ةا ية
وايج ماععة والثقافعةد مبا يف ذلك احلق يف ال نمعة
األرجن ةةند أرمعنعةةاد إاةةنانعاد إاة ونعا*د إكةةوا ور*د ألنانعةةا*د أةانعةةاد أوروغةةوا د أوكرانعةةاد أيرلنةةدا*د
آيسلندا*د إيطالعاد ابراغةوا *د الربازية د بةراب و**د الربتغةا**د بلجعكةا*د بلغةاراد بلعةز*د بنمةا*د
بولنداد بولعفعا ( ولة  -اة عد ة القومعات)*د بريود تشعكعاد تونس*د جامايكا*د اجلن األاةو *د
جزر النهاماد جزر مارشا*د اجلمهورية الدومعنعكعة*د جورجعا*د الدامنركد رومانعةا*د اةان مةارينو*د
السةةلفا ور*د اةةلوفاكعاد اةةلوفعنعا*د السةةويد*د ا ةريالعون*د شةةعل د غواتعمةةاي*د غعةةا *د فرنسةةا*د
الفلنند فنزويال (يهورية  -النولعفارية)د فنلندا*د فعج د ةربص*د كازاخس ان*د كرواتعا*د كندا*د
كةةواب*د كوا ة اريكا*د كولومنعةةا*د يتفعةةا*د لكسةةمرب *د لع وانعةةا*د لعخ نش ة اي *د مالطةةة*د مقةةدونعا
الشةةمالعة*د اةكسةةعكد ملةةدي *د معنعةةاد النمسةةاد نعنةةا*د نعكةةاراغوا*د هةةاي *د هنةةدورا**د هنغةةارا*د
هولنداد العو ن* :مشروع ةرار

 .../45حقوق الطف  :إعما* حقوق الطف م خال* بعئة صحعة
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يؤكددد علددأ أن اتقاة ددو حقددوق الكقددأل تشددلأل األسدداد القددانوُ الدددوي الد يسددتند إل د
احدماح حقددوق الكقددأل و ايتمددا وإعمايددا ،وإذ يرددأ اعتبدداكو أ ددو الربوتوكددوقي اق ت اكيددو ل تقاة ددو،
ويدعو إىل التصديق العاملي عل ما وتنق ها تنق اً فعاقً،

وإذ يشد ددر إىل مج د ددأ القد دراكاي السد ددابقو املتعلقد ددو دقد ددوق الكقد ددأل والصد ددا ك عد ددن ند ددو حقد ددوق
اإلنسد ددان ،وجملد ددس حقد ددوق اإلنسد ددان وا مع د ددو العامد ددو ،و رهد ددا ةد دراك ا لد ددس  14/40املد ددؤك  22ذاك/
م دداكد  2019وة دراكو  22/43امل ددؤك  22حزيران/يون د  ،2020وة دراك ا مع ددو العام ددو  133/74امل ددؤك 18
كانون األول /يسمرب ،2019
وإذ يرحد إبةامددو مناسددباي ت كاكيددو ل حتقددال للد كرا السددنويو الا فددي قعتمددا اتقاة ددو حقددوق
الكقأل ،وللتقدح احملرز علأ مر السنواي جمال صون حقوق الكقأل،

__________
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وإذ يشر إىل مج أ املعاهداي الدول دو األ درا ذاي الصدلو دقدوق اإلنسدان ،وق سد ما العمدد
الد دددوي اابد دداا لتقد ددوق اقةتصد ددا يو واقجتماع د ددو والاقاف د ددو ،والعمد ددد الد دددوي اابد دداا لتقد ددوق املدن د ددو
والس اس و ،واتقاة و القراء علأ مج أ أشلال التم ز ضد املدرأ  ،واقتقاة دو الدول دو للقرداء علدأ مج دأ
أشلال التم ز العنصر  ،واتقاة و حقوق األشخاا ذو اإلعاةو،
وإذ يؤكد من جديد أن املبا ئ العامو قتقاة دو حقدوق الكقدأل ،فدا ف مدا مصدال الكقدأل القردلأ،
وعدح التم ز ،واملشاككو ،والبقاء والنماء ،تت ح إطاكاً يستوع مج أ اإلجراءاي املتعلقو لألطقال،
وإذ يؤك ددد م ددن جدي ددد أير داً أن اتقاة ددو حق ددوق الكق ددأل تتكل د م ددن ال دددول األط درا ف م ددا أن
تواصأل إعمال حقوق الكقأل التمتأ أبعلأ مستوا مملن من الصحو البدن و والعقل و إعماقً كدام ً،
لختاذ تدابر ترمي ،مجلو أموك ،إىل ملافحو األمراض وسوء التغ يو ،بكرق ،منما توفر ما يلقي من
األغ يددو املغ يددو وم دداو الشددر النق ددو ،فراعددا أ كدداك التلددو الب هددي و دداطرو ،وأن الدددول األط درا ةددد
اتققت علأ أن يلون تعل م الكقأل موجماً ،مجلو أموك ،إىل غرد احماح الب هو الكب ع و،
وإذ يشر إىل يوح املناةشو العامو للجنو حقوق الكقأل عاح  2016الد ككدز علدأ ايتدو ي
اتقاة و حقوق الكقأل و اثكها ف ما يتعلق لملسائأل الب ه و ،وإذ حي ط علماً بتقريرها اابتامي وبتوص اهتا،
وإذ يرح أيراً فا يعرو املللقون بوق ي إطاك اإلجراءاي ااباصو لس حقوق اإلنسدان،
كددأل س د اق وقيت د  ،مددن اهتمدداح تقددوق الكقددأل ،وق س د ما أعمددال املقددرك ااباصددو املعن ددو بب ددأ األطقددال
واستغ يم جنس اً ،فدا ذلدا اسدتغ يم البغداء و املدوا اإللح دو وغرهدا مدن مدوا اقعتدداء ا نسدي
علددأ األطقددال ،واملقددرك اابدداا املعددت فسد لو التزامدداي حقددوق اإلنسددان املتعلقددو للتمتددأ بب هددو منددو ون قددو
وصح و ومستدامو ،واملقرك ااباا املعت لآلاثك املمتبو جمال حقوق اإلنسان علأ إ اك املوا والنقا ي
اابكر والدتخل منمدا بكريقدو سدل مو ب ه داً ،فرد ً عدن أعمدال املمالدو ااباصدو لامدي العداح املعن دو للعند
ض ددد األطق ددال ،واملمال ددو ااباص ددو لام ددي الع دداح املعن ددو لألطق ددال والن دزا املس ددلح ،وإذ ي ح ددل م ددأ التق دددير
التقاكير اليت ةدموها مؤ راً إىل ا لس،
وإذ يشر إىل ةراك ا مع و العامو  1/70املؤك  25أيلول/سبتمرب  ،2015املعنون "حتويأل عاملنا:
كو التنم و املستدامو لعاح  ،" 2030ال اعتمدي ف ا مع و العامو جمموعدو شداملو ،وبع دد املددا،
وغد ر ةابلددو للتجددزت ،وترك دز علددأ الندداد مددن أهدددا ومقاصددد التنم ددو املسددتدامو العامل ددو واملقر د و إىل
التحول ،واقلتزاح بتحق ق التنم و املستدامو أببعا ها الا فو  -اقةتصا يو واقجتماع و والب ه و  -بكريقو
متوازنو ومتلاملو ،وإعمدال حقدوق اإلنسدان للجم دأ ،مدأ عددح تدر أحدد يتخلد عدن الركد والوصدول
أوقً إىل من هم أشد ختلقاً عن الرك  ،وإذ يسلم أبن إعمال حقوق الكقأل من ل ب هو صح و ،أ
كو
حقوق اإلنسان للجم أ ،والرفاو واستدامو اللوك  ،أمر للغ األ و لتحق ق األهدا احملد
التنم و املستدامو لعاح ،2030
وإذ ي ح ددل "ن ددداء العم ددأل م ددن أج ددأل حق ددوق اإلنس ددان" ال د أطلق د األم ددي الع دداح ،وال د
يدعو ،مجلو أموك ،إىل توفر ح ز للشبا للمشاككو ص اغو القراكاي اليت تؤفر علأ مستقبلمم،
فا ذلا علأ سب أل املاال ق اتصر ايو الب هو ،و ايو املدافعي عن حقوق اإلنسان والناشدكي
جمددال الب هددو ،وق س د ما الشددبا والنسدداء والقت دداي ،وتعزيددز التوع ددو والتعل د م ال د يم د الشددبا
مج ددأ مس ددتو ي
للمس ددتقبأل ال د يواجمون د  ،ف ددا ذل ددا املن دداهمل الدكاس د و املتعلق ددو بتغ ددر املن ددا
التعل م اقبتدائي والاانو ،
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وإذ يؤكددد جمددد اً أن الدددول ملزمددو لحدماح حقددوق اإلنسددان و ايتمددا وإعمايددا ،فددا ذلددا
مج ددأ اإلجدراءاي املتخد للتصددد للتحددد ي الب ه ددو ،ماددأل فقدددان التنددو الب ولددوجي ،وتغددر املنددا  ،والتلددو ،
والتعددرض للم دوا والنقددا ي اابكددر  ،ولختدداذ تدددابر تمايددو حقددوق ا م ددأ ،فددا يشددمأل حقددوق الكقددأل،
وأن ينبغي اختاذ تدابر إضاف و لصال القهاي األشد تعرضاً آلاثك األضراك الب ه و،
فا

وإذ يشر إىل التزاماي الددول وتعمدداهتا فوجد الصدلو واقتقاةداي الب ه دو املتعدد األطدرا ،
ذلا ما يتعلق منما بتغر املنا ،

وإذ يشر أيراً إىل الققر  2من املا  2من اتقاق لكيس ،اليت تن علأ أن اقتقاق س َّنق
علدأ ودو دسدد اإلنصدا ومبدددأ املسدؤول اي املشدمكو وإن كاندت متباينددو وةددكاي كدأل طدر  ،ضددوء
ال رو الوطن و املختلقو ،وإذ يشد الوةت نقس علأ أن ه ا املبدأ ق ينكبق علأ التزاماي الدول
جمال حقوق اإلنسان،
وإذ يس دداوكو لل ددغ القل ددق ألن األطق ددال أو دداء كا ددر م ددن الع ددات م ددا زال دوا يت د فرون س ددلباً لآلاثك
املناوئو للردرك الب هد ي ،فدا ذلدا تغدر املندا  ،واسدتمراك ا قدا وال دواهر ا ويدو القصدوا ،واللدواك
الب ه و ،وتدهوك األكاضي ،واكتقا مستوا سكح البحر ،والتحاي الساحلي ،وحتمض احمل كاي،
وإذ يعدر عددن القلددق ألن م يددي األطقدال مج ددأ أودداء العددات ق يزالدون ينمددون ايددرومي مددن
كعايددو الوالدددين ،ومنقصددلي عددن أسددرهم ألسددبا عديددد  ،منمددا اللدواك الكب ع ددو ،واآلاثك املناوئددو لتغددر
املنا  ،و تل أشلال الررك الب هي،
وإذ يؤكد من جديد أن ينبغي للكقأل أن ينش ب هو أسريو ،للي تنمو شخصد ت مندواًكدام ً
ومتناغماً ،وأن مصال الكقأل القرلأ د أن تلون هي املبدأ ال يقتد بد املسدؤولون عدن تنشدهت
و ايتد  ،وأند ينبغددي تعزيد ز ةدددكاي األسددر واملتلقلددي للرعايددو علددأ تددوفر الرعايددو والب هددو اآلمنددو للكقددأل،
فا ذلا س اق اللواك الكب ع و ،واآلاثك السلب و لتغر املنا أو غرو من أشلال الررك الب هي،
وإذ يسددلم أبن األطقددال معرضددون أكاددر مددن غددرهم ،بسددب احت اجدداهتم القريددد مددن نوعمددا
عمل و التما أل الغ ائي ،واحت اجداهتم الق زيولوج دو والنمائ دو ،آلاثك الردرك الب هدي ،وق سد ما تلدو ايدواء
والمبددو واملدداء والتعددرض للمدوا والنقددا ي اابكددر  ،وأبن التعددرض لتلددا اآلاثك الددن أن يددؤفر مدددا ات ددا
علأ األطقال ،ألهنم ممد ون من سن مبلر لابكر ف ما خي حالتمم الصح و وكفاهمم ومنائمم،
وإذ يساوكو للغ القلق ألن أكار من  1,7مل ون طقأل ون سن اابامسدو يققددون ح داهتم كدأل
عاح نت جو لتعرض كان الدن ننبد آلاثك الردرك الب هدي ،وأن  12مل دون طقدأل البلددان النام دو يعدانون
من تل ائم الدماغ بسب التسمم للرصاا ،وأن وو  85مل دون طقدأل مج دأ أوداء العدات يعملدون
ظرو كر ويتعرضون لنت اح للموا السامو ،اليت تسب تل الدماغ واملرض وجمموعو مدن أشدلال
أ را من الررك ،واليت الن أن يؤ بعرما إىل اثك ق كجعو ف ما تستمر مدا ات ا  ،ماأل العاهو،
وإذ يسددلم أبن ا لرددرك الب هددي ،فددا ذلددا تغددر املنددا  ،يقدداةم اللدواك الب ه ددو ،ممددا ةددد حيددرح
التشدريد وايجدر  ،فدا ذلدا تشدريد وهجدر
األشخاا املترركين من سبأل العد األساسد و ويتسدب
األطقال والشبا غر املصحوبي ب ويمم،
وإذ يسدداوكو للددغ القلددق ألن اثك الرددرك الب هددي ةددد تقددوض التمتددأ اللامددأل بكائقددو واسددعو مددن
حقوق الكقأل ،ومنمدا اتدق ات دا  ،واتدق التمتدأ أبعلدأ مسدتوا الدن بلوغد مدن الصدحو البدن دو
والعقل و ،واتق مستوا مع شي كا ٍ لنماء الكقأل البدُ ،والعقلي ،والروحي ،واأل ةدي ،واقجتمداعي،
وات ددق التعلد د م ،وح ددق الكق ددأل أن ين ددال الرعايد ددو م ددن والديد د  ،وات ددق الراح ددو والمف د د  ،و مماكسد ددو
GE.20-12837
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األلعددا واألنشددكو المف م ددو ،وحددق الكقددأل اتمايددو مددن اقسددتغ ل اقةتصددا ومددن الق دداح أب عمددأل
حيتمأل أن يلون كراً عل أو متعاكضاً مأ تعل م  ،أو أن يلون ضاكاً بصحت أو بنموو البدُ ،أو الد هت،
أو الروحي ،أو األ ةي أو اقجتماعي.
وإذ يسددلم بوجددو كوابددط وف قددو بددي األشددلال املتقاطعددو للتم ددز وأوجد عدددح املسدداوا الدديت يواجممددا
األطقال ومستوا تعرضمم آلاثك الررك الب هي ،وعدح املسداوا التعدرض للمخداطر الصدح و الب ه دو مج دأ
البلدان واملناطق ،مأ ز الع ء البلدان النام و،
وإذ يسلم أيراً أبن القت اي ةد يتعرضن أكار من غرهن آلاثك الررك الب هي ،فا ذلا
ما يتعلق للتمتأ دقمن التعلد م و التمتدأ أبعلدأ مسدتوا مملدن مدن الصدحو البدن دو والعقل دو،
ف ددا يش ددمأل الص ددحو ا نسد د و واإلياب ددو ،وإذ يش ددد عل ددأ أ ددو ددايتمن م ددن العن د واقس ددتغ ل
واملماكسدداي الردداك  ،فددا ذلددا ،مجلددو أمددوك ،زواز األطقددال والددزواز املبلددر والقسددر وتشددوي
األعردداء التناسددل و األناويددو ،وضددمان مشدداككتمن اللاملددو واملتسدداويو وايا فددو صددنأ القدراك الد
يؤفر جمرا ح اهتن،
وإذ يشر إىل أن التم ز ضد القت اي ينتما مبدأ املساوا  ،وأن مج أ التدابر اليت تتخد وتنقد ملندأ
الررك الب هي والتصد ل ينبغي أن تتق د فبدأ املساوا املوضوع و وعدح التم دز ،فدا ذلدا مراعدا أوجد
عدح املساوا بي ا نسي القائمو من ةبأل ومعا تما،
وإذ يسلم أبن األطقال ذو اإلعاةو ةد يت فرون بصوك غدر متناسدبو راثك الردرك الب هدي ،وأند
ةددد يلددزح اختدداذ تدددابر ايددد لرددمان ددايتمم وسد متمم علددأ ةدددح املسدداوا مددأ اآل درين ،وإذ يسددلم
الوةت نقس أيراً برروك عم مشاككو وإ مداز األطقدال ذو اإلعاةدو واملن مداي الديت دالمم وضدأ
ه و التدابر و عمل و اختاذ القراكاي بش هنا،
وإذ يشر إىل أن للأل طقأل اتق التمتأ أبعلأ مستوا مملن من الصحو البدن و والعقل و،
فا يشدمأل اختداذ الددول تددابر مللافحدو األمدراض والوةايدو منمدا ومدن اثكهدا علدأ الصدحو وضدمان إ حدو
إملان و اتصول علأ دماي الرعايو الصح و ،فر ً عن مجلو أموك منما مندأ التعدرض للمدوا الرداك
أو ال رو الب ه و اليت تؤفر بشلأل مباشر أو غر مباشر علأ صحت واتد من ،
وإذ يعر عدن القلدق مدن أن األوبهدو وا دوائح ،والعواةد غدر املقصدو لتددابر الصدحو العامدو
الرام ددو إىل ملافحتمددا ،الددن أن تقددوض حقددوق الكقددأل ،وق س د ما األطقددال ال د ين يع شددون للقعددأل
أوضا هشو بسب الررك الب هي ،وإذ يؤكد الوةت نقس أن الب هو الصح و هي وس لو انجعو للوةايو
من األوبهو وا وائح و ايو حقوق اإلنسان ،فا ذلا حقوق الكقأل،
وإذ يعددر ع ددن القل ددق أير داً إزاء اس ددتمراك تع ددرض األطق ددال للتل ددو والنق ددا ي وامل دوا اابك ددر ،
سدواء مددن تلقدداء أنقسددمم أو املخددال ط ،فددا ذلددا مددن د ل املنتجدداي والعمل دداي الاانويددو املتصددلو
لألنشددكو التجاكيددو والصددناع و وأنشددكو التعدددين الصددغر واللبددر القريبددو ،وكد لا مددن د ل اسددتخداح
مب ددداي اآلفدداي مللافحددو اللائندداي ات ددو غددر املرغددو ف مددا ،فددا ذلددا الزكاعددو ،وأن ح دواي 73
مل دون طقدأل يعملددون أعمدال كددر تتصدأل طد و األنشددكو ،مدأ تزايددد عدد األطقدال األصددغر سدناً العمددأل
اابكر ،مما يؤفر أتفراً شديداً علأ صحو األطقال وكفاهمم ومندائمم،
ن ددو الق ددانون ال دددوي بش د ن لق دداي ات ددر الس ددامو ،وإذ
وإذ يع ددم لملناةش دداي ا اكي ددو
يساوكو القلق إزاء ما الن أن تشلل من كر علأ تأ الكقأل تعاً كام ً دقوة ،
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وإذ يشد ددر إىل أن علد ددأ الد دددول احد دماح حقد ددوق اإلنسد ددان و ايتمد ددا وإعمايد ددا ،وعل مد ددا واجد د اختد دداذ
التدابر الرروكيو ملنأ تعرض األطقال للتلو واملوا والنقا ي اابكر  ،للدن املؤسسداي التجاكيدو تتحمدأل هدي
األ ددرا مس ددؤول و ع ددن اح دماح حق ددوق الكق ددأل ،بك ددرق منم ددا ب د ل العناي ددو الواجب ددو جم ددال حق ددوق اإلنس ددان
فا يتناس مأ حجمما وظروفما ،ومأ كر حدو أفدر شدديد وسد اق عمل اهتدا ،طدد مندأ اآلاثك الرداك
علددأ حقددوق الكقددأل والتخق د منمددا مددن د ل إجدراءاي تدرتبط مباشددر بعمل اهتددا أو منتجاهتددا أو اابدددماي
املقدمو من ل ع ةاهتا التجاكيو ،حىت وإن ت تلن ةد أسممت تلا اآلاثك ،وعن معا و التلو ،
وإذ يع ددر ع ددن القل ددق ألن األطق ددال املت د فرين راثك الر ددرك الب ه ددي ق يس ددتك عون كا ددر م ددن
األح ددان أن ااكس دوا لللام ددأل حق ددوةمم حري ددو التعب ددر ،وحري ددو تل ددوين ا مع دداي والتجم ددأ الس ددلمي،
أو اتصول علأ سب أل انتصا فعال ،وإذ يؤكد أن علأ الدول واج ضمان توفر سدبأل انتصدا
فعالو من انتماكاي حقوق الكقأل ،واترا علأ أن حيصأل األطقال علأ املعلوماي أشلال م ئمو
يم ،وأن يلون للأل طقأل ةا ك علأ تلوين كائ اتق التعبر عن ه و اآلكاء دريو مج أ املسائأل
الدديت ددس الكقددأل ،مددأ إي د ء كاء الكقددأل اقعتبدداك الواج د وفقداً لسددن الكقددأل ونرددج  ،فددا ذلددا
عمل اي صنأ القراك الب هي اليت ةد تلون ذاي صلو د ات ،
جم ددال الب ه ددو لتمل ددي
وإذ يس ددلم أب ددو حص ددول ا مم ددوك عل ددأ املعلوم دداي الب ه ددو والتاق د
األطقال مدن فمدم املخداطر الب ه دو و اثك الردرك الب هدي علدأ التمتدأ دقدوةمم ،والكدابأ اتاسدم ألن تلدون
املعلوماي م سر ومراع و للعمر ونو ا نس واإلعاةو ه ا الصد ،
وإذ يسددلم أيرداً للدددوك اإلددداهل وايدداح واملشددرو الد يؤ يد األطقددال واتركدداي الدديت يقو هددا
األطقال والشبا واليت تدافأ عن حقوق اإلنسان املتصلو للتمتأ بب هو صح و ،وإذ يساوكو للدغ القلدق
ألهنم ةد يلونون من بي القهاي األكار تعرضاً وهتديداً ،وإذ يسلم برروك ايتمم،

وإذ يؤك ددد أ ددو اي ددو األطق ددال م ددن اآلاثك املناوئ ددو للر ددرك الب ه ددي م ددن د ل اخت دداذ إج دراءاي
حامسو بش ن املنا  ،بكرق منما التخق من اثك تغدر املندا والتل د معد  ،وحقدل التندو الب ولدوجي
واس ددتخدام املس ددتداح ،والتخق د م ددن التل ددو  ،واإل اك الس ددل مو للم دوا الل م ائ ددو اابك ددر ط دوال وك
ح اهتا ،والتخل اآلمن من النقدا ي ،واللشد عدن املعلومداي ،وحتسدي ددماي امل داو والصدر الصدحي
والن افو الصح و وتوفرها أبسعاك مقبولو،
من

يرح بتقرير مقوضو األمم املتحد السام و تقوق اإلنسان بش ن إعمال حقوق الكقدأل
-1
()1
ل ب هو صح و ؛

حيد الدددول علددأ احدماح حقددوق الكقددأل و ايتمددا وإعمايددا ،ون أ نددو مددن أندوا
-2
التم ز ،فا ذلا إطاك ا مو اليت تب يا للوفاء للتزاماهتا وتعمداهتا فوج الصلو واقتقاةاي
الب ه و املتعد األطرا  ،ولتحق ق أهدا وغا ي كو التنم و املستدامو لعاح 2030؛
يعم لأل و ات ويو لرمان تأ كأل طقأل من أج ال اتاضدر واملسدتقبأل بب هددو م ئمدو
-3
لصحو األطقال وكفاهمم ،وأبن منأ الررك الب هي هو أيأ السبأل تمايو األطقال من اثكو ايو كاملو؛
حيد الدددول علددأ اختدداذ التدددابر الرددروكيو لرددمان تددأ األطقددال تعداً كددام ً م ددأ
-4
حقددوق اإلنسددان واتددر ي األساسد و ،و ددايتمم مددن اثك الرددرك الب هددي مددن د ل ل دداي فعالددو للتن د م
واإلنقاذ ،بكرق ،منما ما يلي:
ضمان أن تلون مصلحو الكقأل القرلأ اعتباكاً كئ س اً عمل و صنأ القراك الب هي
(أ)
لعتما هنمل ةائم علأ حقوق الكقأل ،واقعما لأل دو اتامسدو لعمل داي كاسدو األفدر تق د م األفدر
القعلي للقواني واملعاير والس اساي ذاي الصلو علأ حقوق الكقأل؛

__________
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( ) اقلتدزاح لختداذ إجدراءاي احمازيدو كلمدا كانددت هندا هتديدداي بوةدو أضدراك جسد مو
أو ق الن الرجو عنما لاطقال من جراء اثك الررك الب هي ،مأ اإلشاك إىل أن اقفتقداك إىل التد قن العلمدي
اللامأل ق دوز أن يستخدح سبباً لت ج أل اختاذ تدابر فعالو من ح التللقو ملنأ ه و التمديداي؛
(ز) الن ددر اقع دما لتددق ب هددو صددح و التشدريعاي الوطن ددو مددن أجددأل تشددج أ
إملان و التقاضي ،وتعزيز املساءلو وت سر ز املشاككو ،وحتسدي اتمايدو الب ه دو واأل اء الب هدي وضدمان
حقوق األج ال اتال و واملقبلو؛
تعزيددز التع دداون ب ددي القكاعد اي وت دددع م الوك دداقي التن م ددو وال ددوزاكاي املس ددؤولو ع ددن
()
اإلشرا علأ احماح املعاير ذاي الصلو دقوق الكقدأل الديت يدا ع ةدو فسدائأل التعدرض للتلدو  ،واملدوا
والنقا ي اابكدر  ،وتغدر املندا وفقددان التندو الب ولدوجي ،وذلدا طدد ضدمان الرصدد اللدا للقدواني
والس اساي و ل اي التنق من أجأل ايو األطقال من اثك ه ا الررك الب هي؛
(هد) تعزيددز ا مددو الرام ددو إىل كصددد تعددرض األطقددال عددن طريددق مجددأ املعلومدداي عددن أفددر
الر ددرك الب ه ددي عل ددأ األطق ددال ،وق س د ما التع ددرض للم دوا اابك ددر  ،والنق ددا ي والتل ددو  ،وك د لا مراع ددا
الكرق اليت تؤفر طا األضراك الب ه و علأ القت ان والقت اي بشلأل تل برمان أن تلون تق ماي أفر
حقددوق الكقددأل متباينددو حسد نددو ا ددنس ،وجعددأل هد و املعلومدداي متاحددو للعمددوح وم سددر  ،مددأ ضددمان
إ حتما أيراً لللغو واألشلال املناسبو للسن؛
اختدداذ تدددابر فوكيددو وفعالددو للقردداء علددأ العمددأل القسددر وضددمان ح ددر وإزالد و أس دوأ
(و)
أشلال عمأل األطقال ،فا ذلدا عمدأل األطقدال اابكدر ،ووضدأ حدد لعمدأل األطقدال م دأ أشدلال ،
وذلا بكرق منما إنقاذ املبا ئ واتقوق األساسد و العمدأل والقرداء علدأ عمدأل األطقدال األمداكن
اليت يتعرضون ف مدا للمدوا والنقدا ي اابكدر  ،مدأ ضدمان حصدول األطقدال الد ين يتعرضد ون يدا علدأ مدا
يلزح من الع ز والتعويض؛
إ كاز التدابر املراع دو للمن دوك ا نسداُ ةوان نمدا وس اسداهتا وبراجممدا ذاي الصدلو
(ز)
دمايو األطقال من اثك الررك الب هي ،فا ذلا التصد ملخاطر العن ا نسي والعن القائم علأ
نو ا نس؛
حي أيراً الدول علأ ضمان تأ األطقدال طدوال ح داهتم ،دقمدم التمتدأ أبعلدأ
-5
مس ددتوا ممل ددن م ددن الص ددحو البدن د ددو والعقل ددو ،ون ددز م ددن أ ند ددو  ،ف ددا ذل ددا الص ددحو ا نسد د و
واإلياب و ،وذلا ملو أموك منما ما يلي:
ضددمان تدوافر املعلومدداي واملنتجدداي واابدددماي املتعلقددو للرعايددو الصددح و ،وجو هتددا،
(أ)
وإملان و اتصول عل ما ،ومقبول تما؛
( )
من املوا اابكر ؛

اختاذ تدابر لردمان لدو املقومداي األساسد و للصدحو ،مادأل الغد اء واملداء والسدلن،

(ز) حتديد مصا ك تعرض األطقدال لتلدو ايدواء ا دأل املبداُ و اكجمدا واملدوا الديت تادر
ةلقاً كبراً ،ماأل املعا ن الاق لو واملوا الل م ائ و اليت تعكأل الغد الصماء وإزالتما؛
اتددرا علددأ ضددمان ايددو مج ددأ األطقددال ،وق س د ما القت دداي ،مددن التعددرض املمددت
()
للموا والنقا ي اابكر ؛
(هد) اخت دداذ مج ددأ الت دددابر الر ددروكيو تماي ددو األطق ددال م ددن العواة د الص ددح و واقجتماع ددو
واقةتصا يو لاوبهو وا وائح ،وذلا إب كاز حقوق الكقأل اابكط الوطن و للكواكئ واإلنعاش؛
6
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حيد كد لا الدددول علددأ اختدداذ تدددابر فعالددو لرددمان أن يددتملن مج ددأ األطقددال
-6
ال د ين يع ش ددون أوض دداعاً هش ددو م ددن مماكس ددو حق ددوةمم عل ددأ ة دددح املس دداوا م ددأ غ ددرهم م ددن األطق ددال،
وأق خير ددعون لت د فر عواة د الر ددرك الب ه ددي عل د مم بش ددلأل غ ددر متناس د  ،ف ددا ذل ددا ع ددن طري ددق
تعزيز مجأ الب ااني املصنقو ،وذلا لشماط أن تراعي إجراءاي كصد تعرض األطقال وتق م األفر
علأ حقوق األطقال مراعا مو أتفر الس اساي والرباممل واملشاكيأ املقمحدو علدأ الد ين يع شدون
أوضا أكار هشاشو ،فا ذلا األبعا ا نسدان و ،وعدن طريدق مدنح األطقدال املعرضدي أكادر
مددن غددرهم للخكددر و لئمددم ،أو املتلقلددي بصددقو كئ س د و برعددايتمم أو األوص د اء القددانون ي عل د مم،
املساعد اتصول علأ سبأل انتصا فعالو؛
حيد الدددول علددأ ضددمان إملان ددو ددوء األطقددال إىل القردداء وتددوفر سددبأل انتصددا
-7
مناسبو التوة ت وفعالو وشاملو ومراع و لنو ا دنس واإلعاةدو والسدن عندد تعرضدمم قنتماكداي حقدوةمم
أو لتجاوزه ددا م ددن د ل اثك الر ددرك الب ه ددي ،بك ددرق ،منم ددا ت ددوفر املعلوم دداي ذاي الص ددلو بش د ن اقنتماك دداي
و ل اي ا رب ،والوصول إىل إجراءاي الشلاوا املستقلو اليت تراعي احت اجداي الكقدأل ،وضدمان التعدويض
القعال والقوك عن الررك ال تق طم ومنأ اقنتماكاي املستقبأل ،من ل أموك منما إصد
املواةأ امللوفو ،ووضأ حد ملا يؤ إىل اثك سلب و للقعأل أو للتقاعس عند  ،وتدوفر مدا يلدزح مدن اابددماي
والرعايو الكب و والنقس و ،وسن لوائح لوة إنتاز وب أ املنتجاي الراك  ،وتقدمي تعويض كا ؛
يكل د إىل الدددول أن تن ددر التصددديق علددأ اتقاة ددو حقددوق الكقددأل والربوتوكددوقي
-8
اق ت اكيو امللحقو طا ،ويدعو أيراً إىل نديد ا مو من أجأل تنق مج أ األطرا يا تنق اًكام ً؛
حي الدول علأ هت هو القرا ملشاككو األطقال الشاملو وايا فو ،وفقداً لتكدوك ةددكاهتم،
-9
عمل اي صنأ القراك الب هي اليت من املرجح أن تؤفر علأ منائمم وبقائمم ،بكرق منما ضمان مشداككو
القت اي ه و العمل اي مشاككو جمديو علأ ةدح املساوا مأ القت ان ،وذلا عن طريق ما يلي:
اختاذ إجراءاي إداب و قحماح حقوق الكقأل
(أ)
وحريو التجمأ السلمي و ايتما وإعمايا؛

حريو التعبر ،وحريو تلوين ا مع اي

( ) وضأ ل اي استشاكيو وضمان اختاذ تدابر للتخق د والتل د  ،مدأ إيد ء اقعتبداك
األول ملصددال الكقددأل القرددلأ ،لقسددتنا إىل عمل دداي صددنأ القدراك القائمددو علددأ األ لددو وعلددأ املشدداككو
واليت تراعي كاء األطقال؛
(ز) تددوفر س د اق مددن و ل ددت للمبددا كاي الدديت ين ممددا األطقددال واتركدداي الدديت يقو هددا
األطقال والشبا والديت تددافأ عدن حقدوق اإلنسدان ف مدا يتعلدق للتمتدأ بددب هو صدح و و مندو ومسدتدامو،
وتلقأل ايتمم من مج أ أعمال التخوي واملرايقو واقعتداء؛
تددوفر التاق د الب هددي مج ددأ مراحددأل العمل ددو التعل م ددو للت م د لددز وعد مم وفمممددم
()
للقرا الب ه و واحماممم للب هو الكب ع و ،وتعزيز معرفتمم وةدكهتم علأ اقستجابو للتحد ي الب ه و ،مأ
مراعا فقافو األطقال ولغتمم وحالتمم الب ه دو مج دأ مراحدأل هد و العمل دو التعل م دو ،والن در اعتمدا
اسمات ج اي ومناهمل تعل م و متعلقو للب هو؛
(هد) توفر التدكي بش ن القردا الب ه دو ملعلمدي املدداكد لتمل دنمم مدن الق داح للتددكيس
القعال بش ن القرا والتحد ي الب ه و؛
ضمان توافر املعلوماي اللاف و واملناسبو للسن واإلعاةو فر ً عن إملان دو اتصدول
(و)
عل م ددا ف م ددا يتعل ددق راثك الر ددرك الب ه ددي ،ف ددا ذل ددا التل ددو وامل دوا والنق ددا ي اابك ددر  ،وفق دددان التن ددو
الب ولوجي وتغر املنا  ،ولستجا لي الت فر والتل  ،وااب اكاي املناسبو ألمناط ات ا من أجأل التنم دو
املستدامو ،فا ذلا أمناط السلو اقستم كي؛
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ز الوعي العاح لتعزيز مشاككو ا تمأ احمللي وتشج أ ابتلداكاي األطقدال ومعداكفمم،
(ز)
وتعزي ددز التع دداون وا م ددو املش ددمكو وتب ددا ل املع دداك إلش درا مج ددأ أص ددحا املص ددلحو وإةام ددو ش دراكاي
ل ستجابو ا ماع و للتحد ي الب ه و؛
 -10حيد الدددول أيرداً علددأ اختدداذ مج ددأ التدددابر الرددروكيو وامل ئمددو واملعقولددو ملنددأ مؤسسدداي
انتما حقوق الكقأل أو املسا و انتماكما بكرق منما ما يلي:
األعمال التجاكيو من التسب
الرصد ددد املند ددت م لد د اثك الب ه د ددو الد دديت حتد دددفما األنشد ددكو التجاكيد ددو وضد ددمان امتاد ددال هد د و
(أ)
األنش ددكو م ددأ الق دواني واملع دداير املنكبق ددو جم دداقي الص ددحو والس د مو ،والعم ددأل ،والب ه ددو واقس ددتم ،
وح اما يلون ذلا مناسباً ،تعزيز اللوائح التن م و لرمان إنقاذ حقوق الكقدأل سد اق األنشدكو التجاكيدو
واألضراك الب ه و؛
( ) إلزاح مؤسسداي األعمدال ببد ل العنايدو الواجبدو جمدال حقدوق الكقدأل ،فدا يتناسد
مددأ حجممددا ،و كددر حدددو أفددر شددديد ،ومددأ سد اق عمل اهتددا ،وضددمان وفدداء املؤسسدداي التجاكيددو للتزاممددا
لحماح حقوق الكقأل طوال عمل اهتا؛
(ز) وضأ وحتدي كط العمأل الوطن و بشد ن األعمدال التجاكيدو وحقدوق اإلنسدان الديت
تشمأل الن ر اثك الردرك الب هدي ،وق سد ما اآلاثك املناوئدو لانشدكو التجاكيدو علدأ حقدوق الكقدأل مدن
ل التعرض للتلو واملوا والنقا ي اابكر ؛
اختاذ كواي لرمان أن تتا للمترركين ،مدن د ل الوسدائأل القردائ و ،أو اإل اكيدو
()
أو التشريع و أو غرهدا مدن الوسدائأل املناسدبو ،إملان دو اتصدول علدأ سدب أل انتصدا فعدال ،ون دو
من اقنتقاح ،عند وةو انتماكاي تقوق الكقأل ا أل أكاض ما و/أو نكاق وقيتما القرائ و؛
 -11يكل د إىل مج ددأ مؤسس دداي األعم ددال الوف دداء فسددؤول تما ع ددن اح دماح حق ددوق الكق ددأل
بب د ل ال عنايددو الواجبددو جمددال حقددوق الكقددأل ،فددا يتناس د مددأ حجممددا ،و كددر حدددو أفددر ش ددديد،
وس اق عمل اهتا ،وحتديد املخاطر ،ومنأ تعرض األطقال آلاثك الررك الب هي من ل أنشكتما ،ومندأ
التعرض الناتمل عدن ع ةاهتدا التجاكيدو والتخق د مدن اثكو ،علدأ النحدو املبدي توصد اي ندو حقدوق
الكق ددأل تعل قم ددا الع دداح كة ددم  ،)2013(16واملب ددا ئ التوج م ددو املتعلق ددو لألعم ددال التجاكي ددو وحق ددوق اإلنس ددان،
واإلع ن الا في للمبا ئ املتعلقو لملؤسسداي املتعدد ا نسد اي والس اسدو اقجتماع دو ملن مدو العمدأل
الدول و ،واملبا ئ املتعلقو دقوق الكقأل واألعمال التجاكيو؛
 -12يكل د إىل الدددول أن تزيددد التعدداون مددن أجددأل معا ددو اثك األض دراك الب ه ددو علددأ
حقوق األطقال ،بكرق ،منما تبا ل املعلوماي عن صائ املوا الل م ائ و اابكر  ،ماأل السم و
وغرها من اابصاا املار للقلق واملنتجاي اليت حتتو عل ما ،للت كد من أن التجاك الدول دو
امل دوا الل م ائ ددو والنق ددا ي متوافقددو ام داً م ددأ املعاهددداي الب ه ددو ذاي الص ددلو ،وللتق ددد للتزاماهت ددا
دقوق اإلنسان؛
 -13حيد الدددول علددأ ضددمان إ مدداز اعتبدداكاي حقددوق الكقددأل أنشددكتما ،و الرصددد
واإلب غ ف ما يتعلق للب هو ،واملنا  ،واتد مدن داطر اللدواك  ،واملسداعد اإلنسدان و ،والتنم دو وكد لا
علأ ضمان اتساق الس اساي ه و ا اقي من أجأل وضأ هندمل متسدق إزاء التنم دو املسدتدامو يعدو
للقائد علأ مج أ األشخاا ،وق س ما األطقال واألج ال املقبلو؛
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 -14يكل إىل الدول وضأ تدابر طموحو للتخق د إىل أةصدأ حدد مملدن مدن اآلاثك
السلب و املرتقبو لتغر املنا علأ األطقال من ل اإلبقاء علأ اكتقا متوسدط كجدو اتدراك العامل دو
حدو أةأل بلادر مدن كجتدي مهدويتي فدوق مسدتو ي مدا ةبدأل اتقبدو الصدناع و ،ومواصدلو ا مدو
الرام و إىل اتد من اكتقا كجو اتراك عند  1,5كجو مهويو فوق مستو ي ما ةبأل اتقبو الصناع و،
ووضأ كط للتل  ،وجعأل التدفقاي املال و متسقو مأ مساك يدؤ إىل قدض انبعدااثي غدازاي
الدف هو وتنم و ةا ك علأ حتمأل تغر املنا وفقاً ل لتزاماي اليت تعمددي طدا كدأل ولدو فوجد اتقداق
لكيددس واتقاة ددو األمددم املتحددد اإلطاكيددو بشد ن تغددر املنددا  ،والن ددر التزامدداي كددأل منمددا ف مددا يتعلددق
دقوق الكقأل واملساوا بي األج ال اسمات ج اهتا ااباصو للتل مأ تغر املنا والتخق مدن
اثكو واسمات ج اهتا الب ه و؛
اة ابعة
 -15يشجأ اإلجراءاي ااباصو وغرها مدن ل داي حقدوق اإلنسدان التابعدو لدس حقدوق
اإلنسددان علددأ أن تواصددأل إ مدداز من ددوك تقددوق الكقددأل عنددد تنق د وق هتددا ،وأن تدددكز تقاكيرهددا معلومدداي
وحتل ي نوع و وتوص اي بش ن حقوق الكقأل ،مدأ إيد ء اقهتمداح تمايدو األطقدال مدن اآلاثك املناوئدو
للررك الب هي علأ التمتأ اللامأل ط و اتقوق؛
 -16يدعو مج أ ه هاي معاهداي حقوق اإلنسدان إىل مواصدلو إ مداز حقدوق الكقدأل
أعمايا ،وبصقو اصو م ح اهتا اابتام و ،وتعل قاهتدا العامدو وتوصد اهتا ،مدأ إيد ء اقهتمداح تمايدو
األطقال من اآلاثك املناوئو للررك الب هي علأ تعمم اللامأل دقوةمم؛
 -17يق ددرك أن يواص ددأل ن ددرو مس د لو حق ددوق الكق ددأل وفق داً ل ددربانممل عمل د وةراكي د
املدؤك  28ذاك/مدداكد  2008و 37/19املدؤك  23ذاك/مدداكد 2012؛ وأن يركددز اجتماعد السددنو املقبددأل
ال يعقد يوما كام ً علأ موضو "حقوق الكقدأل وأهددا التنم دو املسدتدامو" ،ويكلد إىل مقوضد و
األمددم املتحددد السددام و تقددوق اإلنسددان أن نعددأل املناةشددو متندداول األشددخاا ذو اإلعاةددو بشددلأل
كامأل ،وأن تعد تقريراً موجزاً عدن يدوح املناةشدو السدنو وأن تقدمد إىل جملدس حقدوق اإلنسدان وكتد
الاامنو واألكبعي؛
29/7

 -18يكلد إىل مقوضددو األمددم املتحددد السددام و تقددوق اإلنسددان أن تعددد تقريدراً عددن حددق
الكقددأل لددم ألددأل األسددر  ،للتعدداون الوف ددق مددأ مج ددأ أصددحا املصددلحو املعن ددي ،فددا ذلددا الدددول،
ومن مو األمم املتحد للكقولو ،وغرها من ه هاي األمم املتحد ووكاقهتا ذاي الصلو ،واملمالو ااباصو
لامي العاح املعن و للعن ضد األطقال ،واملمالو ااباصو لامي العاح املعن و لألطقال والنزا املسلح،
واملللقون بوق ي إطاك اإلجدراءاي ااباصدو ،واملن مداي اإلةل م دو وه هداي حقدوق اإلنسدان ،واملؤسسداي
الوطن ددو تقددوق اإلنسددان وا تمددأ املدددُ ،فددا ذلددا التشدداوك مد أ األطقددال أنقسددمم ،وأن تقدددح التقريددر
إىل جملدس حقدوق اإلنسدان وكتد التاسددعو واألكبعدي ،بغ دو تدوفر معلومدداي عدن يدوح املناةشدو السددنو
لعاح  2022بش ن حقوق الكقأل ،ويكل إىل املقوض و السام و أن نعأل املناةشو متناول األشدخاا
ذو اإلعاةو بشلأل كامأل.
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