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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثة والثالثون 

 من جدول األعمال 3البند 

 2016أيلول/سبتمبر  29اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  قرار  
ارطفااال نون  الوفياااو وارماارات التااي يمقااة الوقايااة م  ااا لااد  -33/11

 اإلنسان سة الخامسة باعتبارها شاغاًل مة شواغل حقوق
 إن جملس حقوق اإلنسان،  
 2املذذذذذذذذ ر   27/14و 2013أيلول/سذذذذذذذذب م   26املذذذذذذذذ ر   24/11بق اريذذذذذذذذ   إذ يذذذذذذذذ     

بشذذذان الوت ذذام واألمذذذ ان الذذا ة ذذذن الو ايذذا من ذذذا لذذد  األ  ذذذال  2014األول/أ  ذذوب   شذذ ينت
سذذذذن اةامسذذذذا باع بار ذذذذا غذذذذاق ا مذذذذن غذذذذواقا حقذذذذوق اإلنسذذذذان، و  ذذذذ  القذذذذ ارام األ ذذذذ    دون
الصذذلا الصذذادر  عذذن ونذذا حقذذوق اإلنسذذان وجملذذس حقذذوق اإلنسذذان واوم  ذذا ال امذذا بشذذان  ذام

 حقوق الط ا، 
أن   ذذذ  حقذذذوق اإلنسذذذان  ذذذ  حقذذذوق عامل ذذذا قذذذ   ابلذذذا لل    ذذذا   ذذذد مذذذن جديذذذدوإذ ي   

ومرتابطا وم شاب ا، وإذ يسذل   باااجذا إض اذمان   ذ  اوم ذ  اقذوق اإلنسذان علذل  ذو  امذا 
 وت ل ، مبا يف ذلك ااق يف ال نم ا، 

ا   ا دون سذن اةامسذا ي وتذون  ذ 5 900 000ألن أ ث  من  وإذ يساوره  لق بالغ 
عذذذاس ألسذذذذبال ة ذذذذن الو ايذذذذا من ذذذذا وع ج ذذذذا يف م جذذذذ  األح ذذذذان، و ذذذذ  أسذذذذبال ت جذذذذ  إض  لذذذذا 

ان ذذداس تذذ ص ااصذذول علذذل ال عايذذا واةذذدمام الصذذا ا امل  املذذا واو ذذد  اةا ذذا باألم ذذام  أو
واملوال ذذذد واأل  ذذذال، وإض اامذذذا املب ذذذ  ت ذذذ ا عذذذن  ذذذددام الصذذذاا ال امذذذا مثذذذا م ذذذاه الشذذذ ل 

مام الصذذذ ل الصذذذا  وال ل يذذذا ال ات ذذذا والسذذذل ما، وألن امل ذذذدل األعلذذذل للوت ذذذام املامونذذذا و ذذذد
 ي ال بني األ  ال املن مني إض أغد اجمل م ام تق اا وم انا  من ال  م ش،  ال

مذن األ ذدال اإلئا  ذا ليل  ذا، و ذو   ذ    4ألن اهلذدل  وإذ يساوره  لذق بذالغ أي ذاا  
، مل ي اقذق رقذ  ال قذدس 2015و 1990م دل وت ام األ  ال مبقذدار الثلثذني يف ال ذرت  مذا بذني 
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احملذذذ   يف   ذذذ  م ذذذدل وت ذذذام األ  ذذذال، وأن وت ذذذام املوال ذذذد تذذذن    بذذذوت   أبطذذذا، مذذذ  تو ذذذ  
 ، إذا ما اس م م االجتا ام ال ا نا،2030حدوث  ياد  يف وت ام املوال د الول عاس 

، ويذذذذدر  أن ااذذذذذد مذذذذذن (1)2030باع مذذذذذاد  طذذذذذا ال نم ذذذذا املسذذذذذ داما ل ذذذذذاس  وإذ ي حذذذذ  
الوت ذذام واألمذذ ان الذذا ة ذذن الو ايذذا من ذذا لذذد  األ  ذذال دون سذذن اةامسذذا سذذ  طل  ج ذذوداا 

و ذو واذ  حذد لوت ذام املوال ذد  2-3، مبذا يف ذلذك اهلذدل 2030ت  لق جبم   بنود  طذا عذاس 
 واأل  ال دون سن اةامسا الا ة ن ت ادي ا، 

األمذذذ  امل اذذذد  وو االخذذذا امل  صصذذذا و ذذذناديق ا باألعمذذذال الذذذا ت ذذذطل   ذذذا  وإذ يقذذذ  
وب اجم ا ت ما ي  لق بااد من الوت ام واألم ان الا ة ذن الو ايذا من ذا لذد  األ  ذال دون سذن 
اةامسذذذا والق ذذذاا عل  ذذذا، وي حذذذد يف  ذذذ ا الصذذذدد، االسذذذرتات   ا ال امل ذذذا لصذذذاا املذذذ أ  والط ذذذا 

 ا املس قا، ( وإنشاا ت يق املساال2030-2016وامل ا ق )
بذذدور ت لذذ   النسذذاا وال   ذذام و   ذذن ن، وب ذذاني  ال  ذذاوم بذذني اونسذذني،  وإذ يقذذ  أي ذذاا  

 عندما ي  لق األم  مب اوا األسبال األساس ا لوت ام األ  ال وأم اا  ، 
أنذذذ  ينبلذذذ  للذذذدول أن ت  ذذذ    ذذذ  ال ذذذداب  املناسذذذبا ل ذذذمان حذذذق  وإذ ي  ذذذد مذذذن جديذذذد 

ل مسذذ و  ن ذذن مذذن الصذذاا البدن ذذا وال قل ذذا مذذن دون    ذذ  مذذن أ  نذذو ، الط ذذا يف ال م ذذ  بذذاعل
وأن تسرتغد، عند   ام ا بذ لك، مبصذاا الط ذا ال  ذلل، مذ  اذمان مشذار ا األ  ذال مشذار ا 
 ادتا، ت ماغل م   دراخ  الا ال ت  ا ت طور، يف     املسا ا والقذ ارام الذا تذ ني  يف ح ذاخ ، 

أو مقذذذدم  ال عايذذذا وواجبذذذاخ  ومسذذذ ول اخ  ت مذذذا ي  لذذذق بالو ايذذذا مذذذن  مذذذ  م اعذذذا  حقذذذوق ا بذذذاا
الوت ذذذام واألمذذذ ان لذذذد  األ  ذذذال دون سذذذن اةامسذذذا، وأن ت  ذذذ   طذذذوام ل ذذذمان  صذذذ   
أ صذذل  ذذدر ن ذذن مذذن املذذوارد امل احذذا إلعمذذال حذذق الط ذذا يف ال م ذذ  بذذاعلل مسذذ و  مذذن الصذذاا 

 ي  ال  اون الدويل يف   ا اجملال، ة ن بلوق  إعماالا تاماا، بوسا ا من ا ت   
أن ال وامذذا الذذا تذذ د  إض الوت ذذام واألمذذ ان الذذا ة ذذن الو ايذذا من ذذا لذذد   وإذ يذذدر  

 األ  ال دون سن اةامسا  د ت ون غديد  ااد  يف البلدان النام ا، 
أن هن اا  ا مذاا علذل حقذوق اإلنسذان للاذد مذن الوت ذام واألمذ ان الذا وإذ يدر  أي اا  

ة ن الو ايا من ا والق ذاا عل  ذا  ذو هنذت يسذ ند إض جمموعذا مذن املبذادا، من ذا املسذاوا ، وعذدس 
 ال م   ، واملشار ا، واالس داما، والش ات ا، ومصاا الط ا ال  لل، وال  اون الدويل، واملساالا، 

ب ق يذ  م ذون األمذ  امل اذد  السذام  اقذوق اإلنسذان  حيذ   علمذاا مذ  ال قذدي  -1 
اتبذذا  هنذذت  ذذا   علذذل حقذذوق اإلنسذذان يف تن  ذذ  الس اسذذام تن  ذذ  اإلرغذذادام ال قن ذذا بشذذان  عذذن

والذ امت ال ام ذا إض ااذذد مذن الوت ذذام واألمذ ان الذذا ة ذن الو ايذذا من ذا لذذد  األ  ذال دون سذذن 
 ؛ (2)اةامسا والق اا عل  ا

__________ 

 .  70/1  ار اوم  ا ال اما  (1)

(2) A/HRC/33/23.  
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اا، يف الذذذدول علذذذل ت مذذذ   اإلرغذذذادام ال قن ذذذا وتطب ق ذذذا حسذذذ  اال   ذذذ حيذذذ  -2 
تصذذذذم   وتن  ذذذذ  وتق ذذذذ   ور ذذذذد القذذذذوانني والس اسذذذذام والذذذذ امت وامل  ان ذذذذام و ل ذذذذام االن صذذذذال 

ال ام ذذذا إض الق ذذذاا علذذذل الوت ذذذام واألمذذذ ان الذذذا ة ذذذن الو ايذذذا من ذذذا لذذذد  األ  ذذذال دون  واوذذذ 
 اةامسا؛  سن

م بالذدول أن ت  مذد هن ذاا  ا مذاا علذل حقذوق اإلنسذان للاذد مذن الوت ذا ي    -3 
واألمذذ ان الذذا ة ذذن الو ايذذا من ذذا لذذد  األ  ذذال دون سذذن اةامسذذا والق ذذاا عل  ذذا، وال سذذ ما 
ب  ث ف او ود من أجا حتق ق ال  اما يف إدار  ال عايا واةذدمام الصذا ا او ذد  املقدمذا لذيس 
 واملولذذود والط ذذذا،  صو ذذاا علذذذل مسذذ وي  اجمل مذذذ  احمللذذ  واألسذذذ  ، وأن ت  ذذ  إجذذذ ااام مل اجلذذذا
 األسبال ال   س ا للوت ام واألم ان الا ة ن الو ايا من ا لد  األ  ال دون سن اةامسا؛

بالذذذدول وق  ذذذا مذذذن او ذذذام  ذذذاحبا املصذذذلاا، مبذذذا ت  ذذذا امل سسذذذام  ي  ذذذ  -4 
الو ن ا اقوق اإلنسان واملنجمام ق  اا وم ا، أن توا ا، مذ  إيذ ا االع بذار الواجذ  ل ن  ذ  

اذ وت ث ذذف اإلجذذ ااام علذذل املسذذ ويام  اتذذا مذذن أجذذا م اوذذا األسذذبال ، ا ذذ2030 طذذا عذذاس 
او ريذذا املرتابطذذا للوت ذذام وليمذذ ان الذذا ة ذذن الو ايذذا من ذذا لذذد  األ  ذذال دون سذذن اةامسذذا، 
مثذذا ال قذذ ، وسذذوا ال ل يذذا، واملمارسذذام ال ذذار ، وال نذذف، والو ذذ ، وال م  ذذ ، واألسذذ  امل  شذذ ا 

االت قذذذذار إض م ذذذذاه الشذذذذ ل املامونذذذذا و ذذذذدمام الصذذذذ ل الصذذذذا ، و لذذذذا والب ئذذذذام قذذذذ  ا منذذذذا، و 
اةذذذدمام وال عايذذذا الصذذذا ا واألدويذذذا واللقاحذذذام املناسذذذبا واو ذذذد  الذذذا يسذذذ ا ااصذذذول عل  ذذذا 
 ب  ل ا م قولا، وال ا   يف تش    أم ان الط ولا، واخن ان مس و  ال  ل   وتدين جودت ؛ 

ل  ام ا وت اوهنا وت ااد ا علذل الصذ  د الذدويل بالدول امل   يف ت  ي  ا ي    -5 
 ذذدل ااذذذد مذذذن الوت ذذذام واألمذذذ ان الذذذا ة ذذذن الو ايذذذا من ذذذا لذذذد  األ  ذذذال دون سذذذن اةامسذذذا 
والق ذذذاا عل  ذذذا، بوسذذذا ا من ذذذا تبذذذادل املمارسذذذام او ذذذد ، والباذذذوث، والس اسذذذام، واسذذذ   ان 

  ال قدس من   ل    الب انام وحتل ل ا، وبناا القدرام؛
الذذذذدول وق  ذذذذا مذذذذن او ذذذذام  ذذذذاحبا املصذذذذلاا علذذذذل اذذذذمان إيذذذذذ ا  يشذذذذ   -6 

اال  مذذذاس الواجذذذ  يف سذذذ اق عمذذذا جملذذذس حقذذذوق اإلنسذذذان، مبذذذا يف ذلذذذك عمل ذذذام ومنا شذذذام 
و ل ذذام اجمللذذس ذام الصذذلا، ومن ذذا االسذذ   ان الذذدور  الشذذاما، ملسذذالا الوت ذذام واألمذذ ان الذذا 

 سن اةامسا؛ ة ن الو ايا من ا لد  األ  ال دون 
جبم   و االم األم  امل اذد  ذام الصذلا موا ذلا إتاحذا ال  ذاون ال قذ   ي    -7 

مذذ  الذذدول ومسذذاعدخا، بنذذاا علذذل  لب ذذا، للاذذد مذذن الوت ذذام واألمذذ ان الذذا ة ذذن الو ايذذا من ذذا 
لد  األ  ال دون سن اةامسا والق اا عل  ا، عن   يق دع  تطب ق اإلرغادام ال قن ا بسذبا 

 ذا إعذذداد وت مذذ   األدوام ال  مذذا ل    ل ذذا يف   ذذ  امل احذذا ذام الصذذلا مذذن عمل ذذا ال  طذذ   من
 الو   ودورام ال ما امل  لقا بصاا الط ا وبقا  ؛ 
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م ذذذذذون األمذذذذذ  امل اذذذذذد  السذذذذذام  اقذذذذذوق اإلنسذذذذذان علذذذذذل أن ي مذذذذذا،  يشذذذذذ   -8 
أجذذا توج ذذ  ان بذذاه األمذذني بال  ذذاون الوني ذذق مذذ  منجمذذا الصذذاا ال امل ذذا، علذذل ت ث ذذف او ذذود مذذن 

ال اس و      انام األمذ  امل اذد  امل ل ذا بواليذام ت  لذق بالوت ذام واألمذ ان الذا ة ذن الو ايذا 
من ذا لذذد  األ  ذذال دون سذذن اةامسذا، مبذذا يف ذلذذك ال  يذذق ال امذا ال ت ذذ  املسذذ و  امل ذذ  بصذذاا 

ض اإلرغذادام ال قن ذا، وعلذل موا ذلا النساا واأل  ال وامل ا قني وحقوق اإلنسان امل  ولا هل ، إ
ااوار بشان مسذالا الوت ذام واألمذ ان الذا ة ذن الو ايذا من ذا لذد  األ  ذال دون سذن اةامسذا 

 ؛ 2030م      او ام ال اعلا امل ن ا م  إي ا االع بار الواج  ل ن     طا عاس 
 إض امل ون السام  ما يل : يطل  -9 
ال اسذذذ ا والث نيذذذني جمللذذذس حقذذذوق اإلنسذذذان، وبال  ذذذاون  أن يذذذنج ،  بذذذا الذذذدور  )أ( 

الوني ذذق مذذذ  منجمذذذا الصذذاا ال امل ذذذا، حلقذذذا عمذذا لل ذذذ اا ملنا شذذذا ال  ذذارل يف جمذذذال الو ايذذذا مذذذن 
الوت ذذذام واألمذذذ ان لذذذد  األ  ذذذال دون سذذذن اةامسذذذا، مذذذ  الرت  ذذذ  بشذذذ ا  ذذذاص علذذذل تطب ذذذق 

ام ال  ذذذذذذلل، والذذذذذذدرو  املسذذذذذذ  اد ، اإلرغذذذذذذادام ال قن ذذذذذذا، مبذذذذذذا يف ذلذذذذذذك ال اذذذذذذديام، واملمارسذذذذذذ
 يشما النج  يف ال اديام اةا ا امل  لقا باملوال د؛  ومبا

أن ي شاور م  الدول وو االم األم  امل اد  و ناديق ا وب اجم ا ذام الصلا،  )ل( 
مبذذذا يف ذلذذذك منجمذذذا األمذذذ  امل اذذذد  للط ولذذذا، وب نذذذامت األمذذذ  امل اذذذد  املشذذذرت  مل اتاذذذا اإليذذذد ، 

ن بواليذذذام يف إ ذذذار اإلجذذذ ااام اةا ذذذا امل ن ذذذون  ذذذ ا املواذذذو ، وونذذذا حقذذذوق الط ذذذا، وامل ل ذذذو 
و ل ذذام حقذذوق اإلنسذذان األ ذذ  ، مبذذا يف ذلذذك املنجمذذام اإل ل م ذذا، واملنجمذذام الطب ذذا امل ن ذذا، 
ومقذذ رو الس اسذذام الصذذا ا أو األ صذذا  ون الصذذا ون، ومنجمذذام اجمل مذذ  املذذدين، وأن يذذدعو ا 

 يف حلقا ال ما   ه؛  للمشار ا بنشاط
أن ي ذذذد تق يذذذ اا مذذذوج اا عذذذن حلقذذذا ال مذذذا املذذذ  ور   ن ذذذاا ي  ذذذمن أ  نارسذذذام  )ج( 

ج د ، وأ  خما    دد ، وال و  ام املنبثقا عن ا، ل قدة  إض جملذس حقذوق اإلنسذان يف دورتذ  
 ال اس ا والث نيني؛ 

 أن يبق    ه املسالا   د نج ه.  يق ر -10 
 39اولسا 

 2016يلول/سب م  أ 29
 [اعُ مد بدون تصويت.]

    


