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أولا -مادمة
الطفل بأنه كل إنساان م يتجااو الثامناة عشارةا ماا م يبلا
عرف اتفاقية حقوق الطفل
 -1تُ ّ
َ
س اان الرش ااد قب اال ال اامل طوج ااه الق ااانون املنطب ااق علي ااها وتش اادد عل ااى أن اارتم ال اادول احلق ااوق
املوضاحة يف هااذه التفاقيااة وتضامنها ل اال طفاال اضاع لوليتهااا دون أي نااوع مان أناواع التمييااز.
وتعرتف التفاقياة ققاوق عياع األشاداص دون سان الثامناة عشارةا ول ان إعماال احلقاوق ينب ا
انهج املتبعااة لضاامان إعمااال حقااوق امل اراهقني
أن يراع ا ءاااء الطفاال وقدراتااه املتطااورة .وجتلااف الا ُ
النهج املتبعة إ اء األطفال األص ر سنا.
اختالفا كبريا عن ُ
 -2واملراهقااة مرحلااة ماان مراحاال احلياااة تتساام بتزايااد الفاارص والقاادرات والتطلعااات والطاقااة
واإلبااداعا ول نهااا تتساام أيض اا بالقابليااة للتااأثر الشااديد .واملراهقااون عناصاار ت يااري ومصااادر إث اراء
وماوارد رسيساايةا م اانهم اإلسااهام إأاب اا يف أساارهم واتمعااالم وبلااداام .وعلااى الصااعيد العااامل ا
يشاار املراهقاون مشاااركة إأابياة يف العدياد ماان ا االتا طاا يف الاامل لاالت الصاحة والتعلاايما
ودعم األسارةا وتعلايم األقارانا ومباادرات التنمياة ا تمعياةا وامليزناة التشااركيةا والفناون اإلبداعياةا
ويسهمون يف مسااع قياق الساالم وإعماال حقاوق اإلنساان وضامان الساتدامة البيئياة وإرسااء
العدالااة املناخيااة .ويوجااد العديااد ماان امل اراهقني يف طليعااة البيئااة الرقميااة وبيئااات وساااس التواصاال
الجتماع ا اليت تؤدي دورا متزايد األمهية يف تعليمهم وثقافتهم وشب الم الجتماعيةا وتنطاوي
على إم انات من حيث املشاركة السياسية ورصد املساءلة.

 -3وتالحااا اللجنااة أن إم انااات امل اراهقني معرضااة للدطاار علااى نطاااق واسااع ألن الاادول
األط اراف ل تعاارتف بالتاادابري الال مااة لتمااتعهم ققااوقهم ول تسااتثمر فيهااا .فااال توجااد يف مع اام
البلدان بيانات مصنفة حسه العمر واجلانس واإلعاقاة لتوجياه السياساات و دياد الث ارات ودعام
جصاي املاوارد املناساابة للماراهقني .والسياسااات العاماة املصاممة لاطفااال أو الشاباب ل تتناااول
يف كثري من األحيان املراهقني على اخاتالفهم وليسام مالسماة لضامان إعماال حقاوقهم .وترتتاه
على هذا التقاعس أو الفشل ت اليف باه ة :فالركاسز املوضوعة أثناء املراهقة فيماا يتعلاق بااألمن
العاطف والصحة واحلياة اجلنسية والتعليم واملهارات والقدرة على التحمل وفهم احلقاوقا ل تاؤثر
تأثريا عميقا يف ءاسهم الفردي األمثل فحسها بل تؤثر أيضا يف ءااسهم الجتمااع والقتصاادي
حاضرا ومستقبالا.

 -4وتقاادم اللجنااةا يف هااذا التعليااق العاااما إرشااادات إىل الاادول بشااأن التاادابري الال مااة لضاامان
إعمال حقاوق الطفال أثنااء املراهقاةا خاذة يف اعتبارهاا أيضا ا خطاة التنمياة املساتدامة لعاام .2030
وتُااأ أمهي ااة اتب اااع ا ااج ق اااسم عل ااى حق ااوق اإلنس ااان يش اامل العا ارتاف ب رام ااة وأهلي ااة املا اراهقني
واحرتامهماااو وي ياانهم ويتاايعهم باملواطنااة ومشاااركتهم الفعالااة يف حيااالمو وتعزيااز الصااحة والرفاااه
والتنميااة علااى الوجااه األمثاالو واللت ازام بااالنهون ققااوق اإلنسااان الواجبااة اام ولايتهااا وإعما ااا
دون يييز.
 -٥وتدر اللجنة أن ديد فرتة املراهقة لايس أمارا هيّنااا وأن كال طفال يبلا مرحلاة النضاج يف
عم اار فتل ااف ع اان س اااسر األطف ااال .ويص اال الفتي ااان والفتي ااات إىل مرحل ااة البل ااو يف أعم ااار فتلف ااةا
كما أن وظاسف الدما املدتلفة تصبح ناضجة يف أوقات فتلفة .وتتأثر عملية النتقال مان مرحلاة
الطفولااة إىل مرحلااة البلااو بالسااياق والبيئااةا مثلمااا يتجلااى يف التباااين الشااديد بااني التوقعااات الثقافيااة
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املرتبطااة باااملراهقني يف التشاريعات الوطنيااةا الاايت تاان علااى عتبااات فتلفااة لباادء الضااطالع بأنشااطة
البال نيا وعلى صعيد ا يئات الدولياة الايت تساتددم اموعاة متنوعاة مان النطاقاات العمرياة لتحدياد
فاارتة املراهقااة .ولااذا ل يسااعى هااذا التعليااق العااام إىل ديااد فاارتة املراهقااةا باال يركااز علااى فاارتة الطفولااة
املمتدة من  10سنوات حىت سن الثامنة عشرة تيسريا لالتساق يف عع البيانات(.)1
 -6وتالحااا اللجنااة أن لعاادد ماان تعليقالااا العامااة صااد خاص اا بالنساابة للم اراهقنيا ول ساايما
التعليقات املتصلة بصحة املراهقني وءاسهما وفاريو نقا املناعاة البشارية/اإليد ا والقضااء علاى
املمارسااات الضااارة بالنساااء واألطفااالا واألطفااال ااري املصااحوبني بااذويهم أو املنفصاالني عاانهما
وقضاء األحداث .وتشدد اللجنة على ما تنطوي عليه التوصيات املنبثقاة مان ياوم املناقشاة العاماة
بشأن وساس اإلعالم الرقمية وحقوق الطفل مان أمهياة خاصاة للماراهقني .وقاد أُعاد هاذا التعلياق
العااام لتقااد حملااة عامااة عاان ال يفيااة الاايت ينب ا أن تُفهاام ااا التفاقيااة برمتهااا وتُنفااذ فيمااا يتعلااق
جبمي ااع املا اراهقنيا وينب ا ا قراءت ااه مقرتنا اا بالتعليق ااات العام ااة األخ اار وبالوث اااسق املنبثق ااة م اان ي ااوم
املناقشة العامة.

ثقنيقا -األهداف
-7

فيما يل أهداف هذا التعليق العام:

تقااد إرشااادات إىل الاادول بشااأن التش اريعات والسياسااات واخلاادمات الال مااة
(أ)
لتعزيز ءاء املراهقني الشامل طا يتماشى مع إعمال حقوقهمو
(ب)

التوعية بالفرص اليت تتيحها فرتة املراهقة والتحديات اليت تطرحهاو

(ج)

يادة فهم واحرتام قدرات املراهقني املتطورة و ثارها يف إعمال حقوقهمو

(د) تعزيااز احلجااج لزيااادة إب ارا صااورة امل اراهقني والتوعيااة اام ولالسااتثمار ماان أجاال
ي ينهم من إعمال حقوقهم طوال حيالم.

ثقلثقا-

جج التركيز الى اللراهاين
 -8تلفاام اللجنااة انتباااه الاادول األطاراف إىل احلجااج القويااة للرتكيااز علااى املاراهقني للنهااون
بإعمال حقوقهما وتعزيز إم انية مسامهتهم يف التحول الجتماع اإلأاا والتادرأ ا والت لاه
علااى التحااديات الاايت تعرتضااهم يف النتقااال ماان مرحلااة الطفولااة إىل مرحلااة البلااو يف عااام يتزايااد
عوملة وتعقيدا.
 -9وينمو املراهقون بسرعة .ول ن أمهية ت ريات النمو اليت دث أثناء املراهقة م تُفهم بعد
فهماا واسااع النطاااق علااى ارار الت اريات الاايت اادث يف الساانوات األوىل .واملراهقااة مرحلااة حا ااة
فري اادة م اان مراح اال النم ااو البش ااري تتس اام بسا ارعة ء ااو ال اادما والنم ااو اجلس ااديا وتع ااز الق اادرات
املعرفيةا وبداية البلو والوع اجلنس ا والقدرات ومواطن القوة واملهارات الناشئة حديثا .ويشهد
املراهقااون تزايااد التوقعااات املرتبطااة باادورهم يف ا تمااع و يااادة أمهيااة العالقااة بااأقراام ألااام ينتقلااون
من حالة التبعية إىل استقالل أكأ.

__________

()1
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 -10وأثناء مرور األطفاال بسانوات عقادهم الثااينا يباد ون يف است شااف وتشا يل هوياالم
الفرديااة وا تمعيااة بناااءا علااى تفاعاال معقااد مااع أساارهم وتاااراهم الثقااايفا ويشااهدون ت ااون شااعور
ناشئ بالذاتا يعأون عناه البا ا بالل اة والفناون والثقافاةا ساواء كاأفراد أو بالشارتا ماع أقاراام.
وبالنسبة إىل ال ثري منهما تتمحاور هاذه العملياة حاول تفااعلهم ماع البيئاة الرقمياة وتساتنري وتتاأثر
كث اريا ااذا التفاعاال .وعمليااة بناااء ا ويااة والتعبااري عنهااا معقاادة جاادا بالنساابة إىل امل اراهقني ألااام
يشقون طريق ا بني ثقافة األقلية والثقافة الساسدة.
الاتراف بقللراهاة جزءا من مجرى الحيقة
 -11ب ية كفالة النماء األمثل ل ل طفل طوال مرحلة الطفولةا من الضروري إدرا تاأثري كال
فاارتة ماان فارتات احلياااة يف املراحاال الالحقااة .واملراهقااة فاارتة ماان فارتات الطفولااة قيّمااة يف حااد االاااا
ومناساابة لتحسااني ف ارص احلياااة .وتيساار التاادخالت واخل اأات
ول نهااا أيض اا فاارتة انتقاليااة حا ااة َ
()2
اإلأابياة يف مرحلااة الطفولااة املب اارة ءاااء صا ار األطفااال األمثاال يف سااياق انتقااا م إىل املراهقااة .
اول حقاوقهم أيضا ا طاوال مرحلاة املراهقاة
ري أن أي استثمار يف الشباب قاد ياذهه هبااءا ماا م ت َ
الهتم ااام ال ااايف .وع ااالوة عل ااى ال ااملا م اان ا تن ااام الف اارص اإلأابي ااة والداعم ااة أثن اااء املراهقا اة
للتعاوي عاان بعا ااثااار الناعااة عاان الضاارر املت باد أثناااء مرحلااة الطفولااة املب اارةا وبناااء القاادرة
علااى التحم اال للتدفي ااف م اان أي ض اارر يف املس ااتقبل .ولااذلمل تش اادد اللجن ااة عل ااى أمهي ااة األخ ااذ
طن ور شامل ملسار احلياة بأكمله.
بيئة صعبة
 -12م اان أن يعااو بلااو مرحلااة املراهقااة التعاارن موعااة ماان املداااطرا تتعااز أو تتفاااقم ماان
جاراء البيئااة الرقميااةا طااا يف الاامل تعاااط املداادرات وإدماااااا أو العنااف واإليااذاءا أو الساات الل
اجلنسا أو القتصاااديا أو البااار بالبشاارا أو ا جاارةا أو التشااددا أو التجنيااد يف عصااابات أو
ميليش اايات .وحيت اااج املراهق ااونا عن ااد اقا ارتا م م اان مرحل ااة البل ااو ا إىل التعل اايم وال اادعم املناس اابني
ملواجه ااة التح ااديات احمللي ااة والعاملي ااةا ط ااا يف ال اامل الفق اار وع اادم املس اااواةا والتميي اازا وت ااري املن ااا
وتدهور البيئةا والتوسع احلضري وا جرةا وتزايد عدد املسنني يف ا تمعا والض مان أجال أداء
مدرس ا جياادا وتفاااقم األ مااات اإلنسااانية واألمنيااة .والنمااو يف اتمعااات تتساام بقلااة التجااانس
وتعدد األعراقا نتيجة لزيادة ا جارة العاملياةا يتطلاه أيضاا مزيادا مان القادرات مان أجال التفااهم
والتسااامح والتعااايال .ول بااد ماان السااتثمار يف تاادابري لتعزيااز قاادرات املاراهقني علااى الت لااه علااى
تل اامل التح ااديات أو التدفي ااف منه اااا والتص اادي للعوام اال ا تمعي ااة ال اايت ت ااؤدي إىل اس ااتبعادهم
ولميشهما وإعدادهم طا يلزم ملواجهة بيئات اجتماعية واقتصادية ورقمية صعبة ومت رية.
فترة اللخقطر الصحية
 -13علااى الاار م ماان أن فئااة امل اراهقني تتميااز عموم اا با فااان معاادل الوفيااات نساابيا مقارنااة
بالفئات العمرية األخر ا ي ل خطر الوفاة أو املارن أثنااء سانوات املراهقاة حقيقيااا طاا يف الامل
الوفاااة أو املاارن الناعااان عاان أسااباب م اان الوقايااة منهااا مثاال الااولدةا واإلجهااان ااري املااأمونا

__________

()2
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وحاوادث الطاارقا واألماران املنقولااة جنسااياا طااا فيهااا فااريو نقا املناعااة البشاريةا واإلصااابات
الناعاة عان اعتاداء شاد علاى خارا واعاتالل الصاحة العقلياةا والنتحاارا وها عوامال يارتب
عيعها بسلوكات معيّنة ويتطله التعاون الشامل لعدة قطاعات.

ابعقا -اللبقدئ العقمة لالت ق ية
 -14تتاايح املبااادئ العامااة لالتفاقيااة املن ااور الااذي ينب ا مراعاتااه يف عمليااة التنفيااذا وتش ا ل
دليالا لتحديد التدابري الال مة لضمان إعمال حقوق الطفل أثناء املراهقة.

ألف -الحا في التنلية
نهج ميجقبي وكلي
 -1٥تشاادد اللجنااة علااى أمهيااة تقاادير قيمااة املراهقااة ومااا ي ارتب ااا ماان خصاااس باعتبارهااا
مرحلة ءاء إأابية من مراحل الطفولة .وتأسف اللجنة لنتشاار التوصايف السالل للمراهقاة الاذي
يااؤدي إىل تاادخالت وخاادمات ضاايقة تركااز علااى املشاااكلا باادلا ماان اللتازام بتهيئااة بيئااات مثلااى
لضاامان حقااوق املاراهقني ودعاام تنميااة قاادرالم البدنيااة والنفسااية والروحيااة والجتماعيااة والعاطفيااة
واملعرفية والثقافية والقتصادية.
 -16وينب ا أن تعماال الاادول مااع اجلهااات الفاعلااة ماان ااري الاادولا ماان خااالل احل اوار مااع
املاراهقني أنفسااهم وإشاراكهما علااى ليئااة بيئااات تعارتف بالقيمااة األصاايلة للمراهقااةا واجاااا تاادابري
ملساااعدلم علااى الرتعاارعا واست شاااف هويااالم الناشاائة ومعتقاادالم وحيااالم اجلنسااية والفاارص
املتاحة ما واملوا نة بني املداطر والسالمةا وبناء القدرة على اجاا قرارات وخيارات حياتياة حارة
ومسااتنرية وإأابيااةا والنتقااال بنجااال إىل مرحلااة البلااو  .ويلاازم اتباااع اااج يسااتند إىل ماواطن القااوة
ويعارتف طااا م اان أن يسااهم بااه املراهقااون يف حياالم وحياااة ااريهما والعماال يف الوقاام ااتااه علاى
تذليل العقبات اليت تعيق تلمل الفرص.
 -17وماان العواماال الاايت يُعاارف أاااا تعااز قاادرة امل اراهقني علااى التحماال وتساااعد علااى ءااوهم
الص ااح م ااا يل ا ا ( :أ) العالق ااات املتين ااة بالب ااال ني الرسيس اايني يف حي ااالم وتلق ا ا ال اادعم م اانهمو
(ب) فرص املشاركة وصانع القارارو (ج) مهاارات حال املشااكل والتاأقلمو (د) وجاود بيئاات حملياة
منة وصحيةو (ه) احرتام اخلصوصية الفرديةو (و) فرص إقامة عالقات الصداقة واحلفاظ عليها.
وتشدد اللجنة على أن الفرص املتاحة للمراهقني لبناء هذه األصول الجتماعية والساتفادة منهاا
ستعز قدرلم على اإلسهام يف إعمال حقوقهما بطرق تشمل احلفاظ علاى صاحة بدنياة وعقلياة
جيدةا وبنه السلو احملفاوف باملدااطرا والتعاايف مان الشاداسدا والنجاال يف املدرساةا والتحلا
بالتسامحا وإقامة عالقات الصداقةا واألخذ بزمام القيادة.
ا ترام الاد ات اللت ف ة
 -18تاان املااادة  ٥ماان التفاقيااة علااى أن يااوفر الوالاادان التوجيااه واإلرشاااد بطريقااة تتفااق مااع
قاادرات الطفاال املتطااورة .وتُعا ّارف اللجنااة القاادرات املتطااورة باعتبارهااا مباادأا ي يني اا يتناااول عمليااة
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النضج والتعلم اليت ي تسه األطفال من خال ا تدرأيا ال فاءات والفهم( )3ومستويات متزايادة
من األهلياة لتحمال املساؤولية وسارساة حقاوقهم .ودفعام اللجناة بأناه كلماا ادت معاارف الطفال
واتسع فهمها وجه على والديه التحول من التوجيه واإلرشااد إىل التاذكريا والنتقاال تادرأي ا إىل
تبادل ااراء على قدم املساواة(.)4
 -19وتؤكااد اللجنااة أن احلااق يف م ال مسااتويات متزاياادة ماان املسااؤولية ل يعف ا الاادول ماان
التزامالا بضامان احلماياة( .)٥وم ان أن يصابح املراهقاون عرضاة لنتهاا حقاوقهم بسابه اخلاروج
التاادرأ ماان لايااة األساارة أو ريهااا ماان أوساااج الرعايااةا إىل جانااه الفتقااار النساال إىل اخلااأة
وإىل الساالطة .وتشاادد اللجنااة علااى أن إشارا املاراهقني يف ديااد املداااطر احملتملااة ووضااع وتنفيااذ
بارامج للتدفيااف ماان حاادلا ساايؤدي إىل لايااة أكثاار فعاليااة .وعناادما يُ فاال للم اراهقني احلااق يف
السااتماع إلاايهما واحلااق يف شااجه انتهاكااات احلقااوق والتمااا النتصااافا فااإام ُم نااون ماان
سارسة أهليتهم تدرأيا حلماية أنفسهم.
 -20ويف إط ااار الس ااع إىل قي ااق الت ا اوا ن املناس ااه ب ااني اح ا ارتام ق اادرات امل ا اراهقني املتط ااورة
ومساتويات احلمايااة املالسمااةا ينب ا مراعاااة اموعااة ماان العواماال الاايت تااؤثر يف صاانع القارارا طااا يف
الاامل مسااتو املداااطر القاسمااةا واحتمااال الوقااوع عرضااة لالساات اللا وفهاام ءاااء املاراهقنيا والعارتاف
ب ااأن ال ف اااءة والفه اام ل يتط ااوران بالتس اااوي يف عي ااع ا ااالت وب اانفس ال ااوتريةا وتق اادير خ اأات
وقدرات كل فرد.

بقء -ادم التلييز
 -21حااددت اللجنااة أش ا الا متعااددة ماان التميياازا ينطااوي كثااري منهااا علااى ثااار خاصااة يف
مرحلة املراهقة ويتطله إجراء ليل متعدد اجلوانه واجاا تدابري شاملة حمددة ا دف( .)6وم ان
عام اال العدي ااد م اان
أن ت ااون املراهق ااة يف ح ااد اال ااا مص اادرا للتميي ااز .فد ااالل ه ااذه الف اارتةا ق ااد يُ َ
امل اراهقني علااى أااام أشااداص خطااريون أو عااداسيونا وقااد يُسااجنون أو يتعرضااون لالساات الل أو
للعنف كنتيجاة مباشارة لوضاعهم .ومان املفارقاات أاام الباا ماا يُعااملون أيضاا علاى أاام فاقادون
لاهلياة و ااري قااادرين علااى اجااا القارارات بشااأن حيااالم .و ااث اللجناة الاادول علااى كفالااة إيااالء
عيع حقوق املاراهقني كافاةا فتيانا ا وفتيااتا نفاس القادر مان الحارتام واحلماياةا واجااا إجاراءات
إأابية شاملة ومناسبة لتقليل أو إ الة ال روف اليت تاؤدي إىل التميياز املباشار أو اري املباشار ضاد
()7
كل تفرياق يف املعاملاة
ما
بأن
الدول
ر
ذك
وت
أي اموعة من املراهقني ألي سبه من األسباب  .
ُ
ّ
يش ل يييزا إاا كانم معايري اا التفرياق معقولاة وموضاوعية وإاا كاان ا ادف مناه قياق ارن
()8
مشروع طوجه التفاقية .
__________

()3
()4
()٥
()6
()7
()8
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املرجع نفسها الفقرة .17
ان ر التعليق العام رقم  )2009(12بشأن حق الطفل يف الستماع إليها الفقرة .84
ان ر مثالا املواد  39-32من التفاقية.
ان ر .www2.ohchr.org/english/issues/women/rapporteur/docs/15YearReviewofVAWMandate.pdf
ان ر التعليق العام رقم  )2003(٥بشأن التدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفلا الفقرة .12
ان ر اللجنة املعنية ققوق اإلنسانا التعليق العام رقم  )1989(18بشأن عدم التمييزا الفقرة .147
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جي  -اللصقلح ال ضلى
 -22حااق الطفاال يف إيااالء مصاااحله الفضاالى العتبااار األول هااو حااق أساس ا ومباادأ قااانوين
تفسريي وقاعدة إجراسياةا وينطباق علاى األطفاالا ساواء كاأفراد أو كمجموعاة( .)9وينب ا أن تتباع
عيع التدابري الرامية إىل تنفيذ التفاقيةا طا يف المل التشاريعات والسياساات وعملياات التدطاي
القتص ااادي والجتم اااع وص اانع القا ارار واج اااا الق ارارات املالي ااةا إجا اراءات ت ف اال إي ااالء مص اااحل
األطفال الفضلىا طان فايهم املراهقاونا العتباار األول يف عياع اإلجاراءات املتعلقاة ام .وتشادد
اللجن ااةا يف ض ااوء تعليقه ااا الع ااام رق اام  )2013(14بش ااأن ح ااق الطف اال يف إي ااالء العتب ااار األول
ملصاحله الفضلىا على أن تُوضع يف احلسبانا عند ديد املصاحل الفضالىا راء الطفال طاا يتفاق
مااع قدراتااه املتطااورة( )10ويراع ا خصاسصااه .ويتعااني علااى الاادول األطاراف أن اارص علااى إعطاااء
األمهية املناسبة اراء املراهقني كلما ادوا فهما ونضجا.

داو-

ا اللراهاين في الستلقع مليه وفي اللشق كة
 -23وفق ا ا للمااادة  12ماان التفاقيااةا ينب ا للاادول األط اراف أن تتدااذ تاادابري لضاامان حااق
املراهقني يف التعبري عن راسهم بشأن عيع املساسل اليت لمهما حسه عمرهم وماد نضاجهما
وت فاال إيالءهاام العتبااار الواجااها علااى ساابيل املثااالا يف القارارات املتصاالة بتعلاايمهم وصااحتهم
وحيالم اجلنسية وحيالم األسارية واإلجاراءات القضااسية واإلدارياة الايت تعنايهم .وينب ا للادول أن
ت فل إشارا املاراهقني يف وضاع وتنفياذ ورصاد عياع التشاريعات والسياساات واخلادمات والاأامج
اات الصاالة الاايت تااؤثر يف حيااالما يف املدرسااة ويف ا تمااعا حمليا ا ووطنيا ا ودوليا ا( .)11وتتاايح البيئااة
اإلل رتونيااة فرصاا هامااة جدياادة لتعزيااز إشارا املاراهقني وتوساايع نطاقااه .وينب ا أن تقاارتن التاادابري
بوضع ليات مأمونة ويف املتناول لتقاد الشا او والنتصااف فولاة سالطة الفصال يف الادعاو
املقدماة ماان املاراهقنيا وتااوفري إم انياة احلصااول علااى اخلادمات القانونيااة املدعوماة ماليا ا أو ا انيااة
و ريها من أش ال املساعدة املناسبة.
 -24وتشدد اللجنة على أمهية املشاركة بوصفها وسيلة من وساسل ال اراج السياسا واملادين
م اان ماان خال ااا للماراهقني التفاااون والاادعوة إىل إعمااال حقااوقهم ومساااءلة الاادول .وينب ا أن
تعتماد الاادول سياسااات لزيااادة فاارص املشاااركة السياسااية الاايت تااؤدي دورا أساساايا يف بناااء املواطنااة
الفاعلة .وم ن أن يتواصل املراهقون مع أقراام ويشاركوا يف العمليات السياسية ويزيدوا شاعورهم
باألهلية لجاا قرارات وخيارات مستنريةا ولذلمل ينب دعمهم يف ت وين من مات م نهم مان
خال ااا املشاااركة بطاارق متنوعااةا طااا يف الاامل وساااس اإلعااالم الرقميااة .وإاا قااررت الاادول خف ا
سن التصويم إىل ما دون الثامنة عشرةا فينب ا أن تستثمر يف تدابري تادعم املاراهقني يف فهام
دورهاام كم اواطنني فاااعلني وتقااديره وأداسااها بوساااسل تشاامل التثقيااف باملواطنااة وحقااوق اإلنسااانا
و ديد وباو العقبات اليت ول دون إشراكهم ومشاركتهم.

__________

( )9ان اار جلنااة حقااوق الطفاالا التعليااق العااام رقاام  )2013(14بشااأن حااق الطفاال يف إيااالء العتبااار األول ملصاااحله
ال ُفضلىا الفقرة .6
( )10ان ر التعليق العام رقم 12ا الفقرات 74-70ا والتعليق العام رقم 14ا الفقرات .4٥-43
( )11ان ر التعليق العام رقم 12ا الفقرة .27
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 -2٥وتالحا اللجنة أن فهم البال ني وإدراكهام حلاق املاراهقني يف املشااركة عنصار هاام لتمتاع
ادول عل ااى الس ااتثمار يف الت اادريه والتوعي ااةا ول س اايما ل ب اااء
امل اراهقني ااذا احل ااقا وتش ااجع ال ا َ
ومقاادم الرعايااةا واملهنيااني العاااملني مااع املاراهقني وماان أجلهااما وصااانع السياسااات والقارارات.
ول بد من توفري الدعم ليصبح البال ون مدربني وميسارين كا يتسال للماراهقني الضاطالع طزياد
من املسؤولية عن حيالم وحياة احمليطني م.

خقمسقا -اللراهافإ الذين يحتقجفإ ملى اهتلقم خقص
 -26قد تتعرن فئاات معيناة مان املاراهقني بوجاه خااص ألشا ال متعاددة مان أوجاه الضاعف
وانتهااا احلقااوقا طااا يف الاامل التمييااز والسااتبعاد الجتماااع  .وينب ا أن تراع ا عيااع التاادابري
املتداذة يف ااال التشاريعات والسياساات والاأامج الايت تركاز علاى املاراهقني النتهاكاات املتقاطعااة
للحقوق وتفاقم ااثار السلبية على املراهقني املعنيني.
ال تيقت
 -27تاازداد أوجااه عاادم املساااواة خااالل املراهقااة .و الب اا مااا تااد م اااهر التمييااز والالمساااواة
والقوالااه النمطيااة ضااد الفتيااات سااا يااؤدي إىل مزيااد ماان النتهاكااات اجلساايمة حلقااوقهنا طااا يف
ال اامل ت اازويج األطف ااال وال اازواج القس ااريا واحلم اال املب اارا وتش ااويه األعض اااء التناس االية ل ن اااثا
والعنااف الباادين والااذهو واجلنسا علااى أسااا نااوع اجلاانسا والعتااداء والساات الل والبااار(.)12
وم اان أن ت ااؤدي املع ااايري الثقافي ااة ال اايت تس ااند وض ااعا أدق للفتي ااات إىل ي ااادة احتم ااال إبق اااسهن
حبيسااات املناازلا وع اادم حصااو ن علااى التعل اايم الثااانوي والعااايلا واحل ااد ماان فرصااهن يف الرتفي ااه
والرياضااة والسااتجمام وإدرار الاادخلا وعاادم اسااتفادلن ماان احلياااة الثقافيااة والفنااونا و ماايلهن
ع ااهء األعم ااال املنزلي ااة ومس ااؤوليات رعاي ااة األطف ااال .وتُبلا ا الفتي ااات يف كث ااري م اان البل اادان ع اان
ا فان مستويات الصحة ومؤشارات الرضاا عان احليااة مقارناة بالفتياانا وهاذا فارق يازداد تادرأيا
مع التقدم يف السن.
 -28ويتعني على الدول أن تستثمر يف تادابري اساتباقية للنهاون بتم اني الفتيااتا والتصادي
للمعايري اجلنسانية اليت ت ر سلطة الذكر و ريها مان املعاايري الضاارة والقوالاه النمطياةا وإجاراء
إصالحات قانونية ملعاجلة التمييز املباشار و اري املباشار ضاد الفتيااتا بالتعااون ماع عياع اجلهاات
املعني ااةا طا ااا يشا اامل ا تما ااع املا اادين والنسا اااء والرجا ااال والزعما اااء التقليا ااديني والا اادينيني وامل ا اراهقني
أنفس ااهم .ويل اازم اج اااا ت اادابري ملموس ااة يف عي ااع القا اوانني والسياس ااات والا اأامج لض اامان حق ااوق
الفتيات على قدم املساواة مع الفتيان.
ال تيقإ
 -29م ن أن تؤدي املفاهيم التقليدية للذكورة واملعايري اجلنسانية املرتبطة بالعنف وا يمنة إىل
املسا ققوق الفتياان .ويشامل الامل فارن طقاو البلاو الضاارة والتعارن للعناف والعصاابات
واإلكراه على النضمام إىل امليليشيات واجلماعات املتطرفة والبار .ويش ل أيضا إن ار تعرن
__________

( )12ان ر A/HRC/26/22ا الفقرة .21
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الفتي ااان ل ي ااذاء الب اادين واجلنس ا والس اات الل حا اواجز كب اارية منتش اارة ااول دون حص ااو م عل ااى
املعلومااات والساالع واخلاادمات املتعلقااة بالص ااحة اجلنسااية واإلاابيااةا سااا يااؤدي إىل افتق ااارهم إىل
اخلدمات الوقاسية.
 -30و ااث اللجنااة الاادول علااى اجاااا تاادابري ملواجهااة هااذه النتهاكااات للحقااوقا وتشااجعها
علاى التصاادي للتصااورات الساالبية بشااأن الفتيااانا وتعزيااز أشا ال الااذكورة اإلأابيااةا وباااو القاايم
الثقافيااة القاسمااة علااى الساالطة الذكوريااةا وتشااجيع يااادة الع ارتاف بالبعااد اجلنساااين لالعتااداءات
الاايت يتعاارن ااا الفتيااان .وينب ا للاادول أيض اا أن تعاارتف بأمهيااة التحاااور مااع الفتيااان والرجااالا
وكذلمل مع الفتيات والنساءا يف عيع التدابري املتدذة لتحقيق املساواة بني اجلنسني.
اللراهافإ ذوو اإلاق ة
 -31سبق أن سلطم اللجنة الضوء على تفش التحيز واإلقصاء والعزلة الجتماعية والتمييز
الاايت يواجههااا العديااد ماان األطفااال اوي اإلعاقااة( .)13وعااادة مااا يسااتبعد املراهقااون اوو اإلعاقااة
يف دول كث اارية م اان الف اارص املتاح ااة لس اااسر املا اراهقني .وم اان م اانعهم م اان املش اااركة يف الطق ااو
وحي اارم كث ااري م اانهم م اان
الجتماعي ااة والثقافي ااة والديني ااة املتعلق ااة بالنتق ااال م اان مرحل ااة إىل أخ اار ُ .
احلصول على التعليم الثانوي أو العاايل أو التادريه املهاوا ول م انهم مان ت اكتسااب املهاارات
وحيرماون علاى
الجتماعية والتعليمية والقتصاادية الال ماة للعمال يف املساتقبل والتحارر مان الفقارُ .
نطاق واسع من احلصاول علاى املعلوماات واخلادمات املتعلقاة بالصاحة اجلنساية واإلاابياةا وم ان
أن يتعرض اوا للتعقاايم القسااري أو تُفاارن علاايهم وساااسل منااع احلماالا سااا يش ا ل انتهاك اا مباش ارا
حلقوقهم وم ن أن يصال إىل حاد التعاذيه أو ساوء املعاملاة( .)14ويتعارن املراهقاون اوو اإلعاقاة
وحيرماون
أكثر من ريهم للعنف البدين واجلنس ا فضاالا عان تازويج األطفاال أو الازواج القساريا ُ
عادة من الوصول إىل العدالة أو سبل النتصاف(.)1٥
 -32وينب ا لل اادول األط اراف أن تتدااذ ت اادابري لت ااذليل هااذه العقب اااتا وض اامان املس اااواة يف
احرتام حقوق املراهقني اوي اإلعاقاةا والنهاون بإدمااجهم ال امالا وتيساري انتقاا م مان املراهقاة
إىل مرحل ااة البل ااو ا ط ااا يتس ااق م ااع امل ااادة  23م اان التفاقي ااة والتوص اايات ال اواردة يف التعلي ااق الع ااام
رق اام  ) 2006(9بش ااأن حق ااوق األطف ااال اوي اإلعاق ااة .وباإلض ااافة إىل ال ااملا ينب ا ا أن تت ااال
للمراهقني اوي اإلعاقة فرص احلصول على الادعم يف اجااا القارارات مان أجال تيساري مشااركتهم
الفعالة يف عيع املساسل اليت لمهم.
اللراهاققفإ مققن اللثليقققت واللثليققين ومزدوجققي اللي ق الجنسققي وميقققيري الهفيققة الجنسقققنية
و قملي ص قت الجنسين
 -33عادة ما يتعرن املراهقاون مان املثلياات واملثلياني ومزدوجا امليال اجلنسا وم اايري ا وياة
اجلنسااانية وحااامل صاافات اجلنسااني لالضااطهادا طااا يف الاامل اإليااذاء والعنااف والوصاام والتمييااز
والتساال والسااتبعاد ماان التعلاايم والتاادريها فضاالا عاان الفتقااار إىل الاادعم األسااري والجتماااع
__________

( )13ان ر التعليق العام رقم  )2006(9بشأن حقوق األطفال اوي اإلعاقةا الفقرات .10-8
( )14ان ر .A/HRC/22/53
( )1٥ان ر A/66/230ا الفقرات .49-44
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أو انع اادام ف اارص احلص ااول عل ااى اخل اادمات واملعلوم ااات املتعلق ااة بالص ااحة اجلنس ااية واإلاابي ااة(.)16
ويتعرضااون يف احلااالت القصااو لالعتااداء اجلنسا وال تصااابا باال والقتاال أيضا ا .وتارتب هااذه
املعاناة بقلة العتداد بالنفس وارتفاع معدلت الكتئاب والنتحار والتشرد(.)17
 -34وتشدد اللجنة على حق عيع املراهقني يف حرية التعبري واحارتام ساالمتهم البدنياة والنفساية
وهويتهم اجلنسانية واستقال م الناشئ .وتدين اللجنة فرن ما يسمى "العالج" الرام إىل حماولة
ت يااري املياال اجلنس ا وإكااراه امل اراهقني حااامل صاافات اجلنسااني علااى اخلضااوع لعمليااات جراحيااة
ادول علااى القضاااء علااى هااذه املمارساااتا وإل اااء عيااع الق اوانني الاايت باارم
أو للعااالج .و ااث الا َ
األفا اراد أو يي ااز ض اادهم عل ااى أس ااا م اايلهم اجلنسا ا أو ه ااويتهم اجلنس ااانية أو لله اام لص اافات
اجلنس اانيا واعتم اااد قا اوانني اار التميي ااز عل ااى ه ااذه األس ااس .وينب ا ا لل اادول أيضا ا ا أن تتد ااذ
إجراءات فعالة حلماية عيع املراهقني من املثليات واملثليني ومزدوج امليل اجلنس وم ايري ا وية
اجلنسانية وحامل صفات اجلنسني من عيع أش ال العنف أو التمييز أو التسل ا بتوعية الناا
وتنفيذ تدابري السالمة والدعم.
اللراهافإ من أفراد األ ليقت والشعفب األصلية
 -3٥إن قل ااة الهتم ااام بثقاف ااات املا اراهقني م اان أفا اراد األقلي ااات والش ااعوب األص االية وق اايمهم
ور يتهم للعام وعدم احرتامها م ن أن يؤديا إىل التمييز والستبعاد الجتماع والتهميال وعادم
اإلدماج يف الفضاء العام .ويزيد المل من تعرن املاراهقني مان أفاراد األقلياات والشاعوب األصالية
للفقاار وال لاام الجتماااع ومشاااكل الصااحة العقليااةا طااا يف الاامل الرتفاااع الشااديد يف معاادلت
النتحارا وسوء النتاسج التعليميةا وارتفاع مستويات الحتجا يف إطار ن ام العدالة اجلناسية.
 -36و ااث اللجنااة الاادول األط اراف علااى اجاااا تاادابري لاادعم امل اراهقني ماان أف اراد األقليااات
واتمعات الس ان األصليني ل يتسل م التمتع ويالم الثقافياة والساتفادة مان ماواطن قاوة
ثقافالم ليصبحوا مسامهني فاعلني يف احلياة األسرية وا تمعيةا مع إيالء حقوق املراهقاات عناياة
خاصااة .وينب ا للاادول يف هااذا الصاادد أن تسااتجيه للتوصاايات ال اواردة يف تعليااق اللجنااة العااام
رقم  )2009(11بشأن أطفال الشعوب األصلية وحقوقهم طوجه التفاقية.

سقدسقا -تدابير التن يذ العقمة
 -37وفق ا ا للتعليااق العااام رقاام  )2003(٥بشااأن التاادابري العامااة لتنفيااذ التفاقيااة (املادتااان 4
و 42والفقرة  6من املادة )44ا والتعليق العام رقم  )2016(19بشاأن عملياة امليزناة العاماة مان
أجل إعمال حقوق الطفل (املادة )4ا توجه اللجناة النتبااه إىل التزاماات الادول األطاراف بتنفياذ
التاادابري التالي ااة م اان أجاال وض ااع إط ااار إلعمااال حق ااوق الطف اال أثناااء املراهق ااة .وينب ا أن ااى
خأات ومن ورات املراهقني أنفسهم بالعرتاف التام وتؤخذ على حممل اجلد يف وضع عياع هاذه
التدابريا طا يشمل اايت:

__________

( )16ان اار البيااان املااؤر  13أيار/مااايو  201٥الصااادر عاان جلنااة حقااوق الطفاال و ريهااا ماان ليااات األماام املتحاادة
وااليات اإلقليمية حلقوق اإلنسانا متال يف الراب التايل:
.www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15941&LangID=E
( )17املرجع نفسه.
GE.16-21563

11

CRC/C/GC/20

اس ارتاتيجيات وطنيااة شاااملة ومتعااددة القطاعااات ت ااون متجااذرة يف التفاقيااةا
(أ)
مع الرتكيز بوجه خاص على املراهقنيا من أجل معاجلة اجلاذور الجتماعياة والقتصاادية ا ي لياة
الاايت ترت ااز عليهااا انتهاكااات احلقااوق الاايت يتعاارن ااا املراهقااونا وضاامان اتباااع اااج منسااق علااى
نطاق الو ارات احل وميةو
(ب)
واخلدماتو

رصا ااد التنفيا ااذ لضا اامان اح ا ارتام حقا ااوق امل ا اراهقني يف التش ا اريعات والسياسا ااات

(ج) عااع بيانااات مصاانفةا كحااد أدقا قسااه العماار واجلاانس واإلعاقااة والنتماااء
اإلثااو والوضااع الجتماااع القتصاااديا إلبارا حياااة املاراهقنيا وتوصا اللجنااة بااأن تتفااق الاادول
على مؤشرات مشرتكة يُستند إليها لرصد التقدم احملر يف إعمال حقوق املراهقنيو
(د) التزاماات شافافة يف ااال امليزانياة ل فالاة إياالء املاراهقني العتباار الواجاه عنااد
املوا نة بني أولويات اإلنفاق املتضاربةا والمتثال ملبادئ ال فاية والفعالية وال فاءة واملساواةو

(ها) ت ا اادريه عي ا ااع املهني ا ااني الع ا اااملني م ا ااع املا ا اراهقني وم ا اان أجله ا اام بش ا ااأن التفاقي ا ااة
واللتزامات املرتبطة اا مع الرتكيز على ال فاءات الال مة للعمل مع املراهقني وفقا لقدرالم املتطورةو
(و) نش اار معلوم ااات يس ااهل الوص ااول إليه ااا ع اان حق ااوق الطف اال وكيفي ااة سارس ااتهاا
بوساااسل تشاامل املناااهج الدراساايةا ووساااس اإلعااالما طااا فيهااا وساااس اإلعااالم الرقميااةا وامل اواد
اإلعالميةا وبذل جهود خاصة للتواصل مع املراهقني املهمشني.

سقبعقا -تعريف ال 
-38

ر التفاقية أي يييز جنساينا وينب

املساواة بني الفتيات والفتيان يف ديد السن.

 -39وينب أن تستعرن الدول تشريعالا أو تعتمد تشريعات تعرتف قق املراهقني يف مل
مسؤولية متزايدة عن القرارات اليت تؤثر يف حيالم .وتوص اللجنة بأن تساتحدث الادول حادودا
دنيا للسن القانونيةا طا يتفق مع احلق يف احلمايةا ومبدأ مصاحل الطفل الفضلىا واحرتام قادرات
املراهقني املتطورة .فعلى سبيل املثالا ينب أن تعرتف حدود السن باحلق يف اجاا قارارات بشاأن
اخلاادمات الصااحية أو العااالجا أو املوافقااة علااى التبااوا أو ت يااري السااما أو تقااد الطلبااات إىل
حماكم األسرة .ويف عيع احلالتا ينب العارتاف قاق أي طفال م يبلا السان الادنيا ويساتطيع
أن يُ هاار فهم اا كافي اا يف التعب ااري ع اان املوافق ااة أو رفض ااها .وينب ا احلص ااول عل ااى موافق ااة املراه ااق
الطوعية واملستنرية سواء أكان يلزم أم ل احلصول على موافقة أحد الوالدين أو الوص ا للدضوع
ألي عالج طال أو أي إجاراء .وينب ا الن ار أيضا ا يف األخاذ باافرتان قاانوين ماؤداه أن املاراهقني
مؤهلون للسع والوصول إىل سلع وخادمات وقاسياة أو مرتبطاة بالوقام يف ااايل الصاحة اجلنساية
واإلاابية .وتشدد اللجنة على حق عياع املاراهقني يف احلصاول علاى املشاورة الطبياة السارية بادون
احلاجة إىل موافقة أحد الوالدين أو الوص ا وبصرف الن ر عن السنا إاا ر بوا يف المل .ويتميز
هذا احلق عن احلق يف إعطاء املوافقة الطبيةا ول ينب إخضاعه ألي حد من حدود السن(.)18
__________

( )18ان ر التعليق العام رقم 12ا الفقرة .101
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 -40وتااذكر اللجنااة الاادول األط اراف باااللتزام بااالعرتاف قااق األشااداص حااىت ساان الثامنااة
عشرة يف لاية متواصلة من عيع أش ال الست الل واإليذاء .وتؤكد من جديد أن الثامنة عشرة
من العمر ينب أن ت ون ه احلد األدق لسن الزواجا والتجنياد يف القاوات املسالحةا واملشااركة
يف األعمال اليت تنطوي علاى خطار أو اسات اللا وشاراء ال حاول والتبا واساتهالكهماا ن ارا إىل
درجة املداطر واألضرار املرتبطة بذلمل كله .وينب للدول األطراف أن تأخذ يف العتبار احلاجة
إىل املوا نة بني احلماية والقدرات املتطاورةا وأن ادد سان ا دنياا مقبولاة عناد دياد السان القانونياة
للرضاا اجلنسا  .وينب ا للادول أن تتفااد بار املاراهقني مان نفاس العمار علاى النشااج اجلنسا
الذي تبني الوقاسع أنه قاسم على الرتاض ول ينطوي على الست الل.

ثقمنقا -الحافل والحريقت

اللدنية

تسجي اللفاليد
 -41م اان أن يااؤدي عاادم تسااجيل املواليااد إىل تعقياادات إضااافية كباارية أثناااء املراهقااةا مثاال
احلرمان من اخلدمات األساسيةا والعجز عن إثبات اجلنسية أو احلصول على وثيقة هويةا و ياادة
خط اار التع اارن لالس اات الل أو الب ااارا و ي اااب الض اامانات الال م ااة يف ن ااام العدال ااة اجلناسي ااة
وا جاارةا وبنيااد القصاار يف القاوات املساالحة .وينب ا أن تتااال شااهادات املاايالد املتااأخرة وإم انيااة
التسجيل املدين بعد األجل احملدد اانا للمراهقني الذين م يُسجلوا عند الولدة أو بعيدها.
رية التعبير
 -42تؤكااد املااادة  13ماان التفاقيااة أن للطفاال احلااق يف حريااة التعبااريا وأن سارسااة هااذا احلااق
ل أو أن جضع إل للقيود اليت تن عليها الفقرة  2من املادة  .13ول ينب أن يش ل التازام
الوالدين ومقدم الرعاية بتوفري التوجياه املناساه وفقا ا لقادرات املاراهقني املتطاورة عاسقا ا أماام حاق
املراهقني يف حرية التعبري .وحيق للمراهقني التما املعلومات واألف ار وتلقيها ونقلهاا واستددام
وساااسل نشاارهاا طااا يف الاامل الل ااة املنطوقااة وامل توبااة ول ااة اإلشااارة والتعبااري بل ااة ااري لف يااةا مثاال
الصاور والقطااع الفنيااة .وتشاامل وساااسل التعبااريا مااثالاا ال تااه والصااحف وال راسااات وامللصااقات
والالفتات ووساس اإلعالم الرقمية والسمعية البصريةا فضالا عن اللبا وء العيال الشدص .


رية الدين
 -43اث اللجناة الادول األطاراف علاى سااحه أي ف اات علاى املاادة  14مان التفاقيااةا
اليت تؤكد حق الطفل يف حرية الدينا وتعرتف ققوق وواجبات الوالادين واألوصاياء القاانونيني يف
توجياه الطفال طاا ينساجم ماع قدراتاه املتطاورة (ان ار أيضاا املاادة  .)٥وبعباارة أخار ا فمان مااار
احلق يف حرية الدين هو الطفل ل والداها ويقل دور الوالدين بالضرورة كلما اكتساه الطفال دورا
متزايد الفعالية يف الختيار طوال فرتة املراهقة .وينب احارتام حرياة الادين يف املادار و ريهاا مان
املؤسساتا طا يف المل ما يتعلق باختيار اللتحاق بدرو التعليم الاديوا وينب ا ح ار التميياز
على أسا املعتقدات الدينية(.)19

__________

( )19ان اارا عل ااى س اابيل املث ااالا CRC/C/15/Add.194ا الفقرت ااان  32و33ا CRC/C/15/Add.181ا الفقرت ااان 29
و.30
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رية تكفين الجلعيقت
 -44ير ااه املراهق ااون يف قض اااء ق اادر متزاي ااد م اان الوق اام م ااع أقا اراام وحيت اااجون إىل ال اامل.
والفواسد املرتبطة بذلمل ليسم اجتماعية فحسها بل تُسهم أيضا يف اكتسااب كفااءات أساساية
للنجال يف العالقات والعمل واملشاركة ا تمعيةا وترس من ت اإلملام باجلوانه العاطفية والشعور
بالنتماااءا وتُ سااه مهااارات مثاال تسااوية النزاعاااتا وتعااز الثقااة والنسااجام .والرتباااج باااألقران
لبناة أساساية يف ءااء املاراهقني ينب ا العارتاف بقيمتهاا يف املدرساة والبيئاة التعلمياةا ويف األنشااطة
الرتفيهية والثقافيةا وفرص ال راج الجتماع واملدين والديو والسياس .
 -4٥وينب ا ا لل اادول أن تض اامن الح ا ارتام الت ااام حل ااق امل ا اراهقني يف حري ااة ت ااوين اجلمعي ااات
والتجم ااع الس االم جبمي ااع أشا ا الها ط ااا يتف ااق والقي ااود احمل ااددة يف الفق اارة  2م اان امل ااادة  1٥م اان
التفاقيةا بطرق تشمل توفري أماكن منة للفتيات والفتيان على السواء .وينب العارتاف قانونيا ا
ق ااق امل اراهقني يف إنش اااء ععي ااالم ونا اواديهم ومن م ااالم وبرملان ااالم ومنت ااديالما داخ اال املدرس ااة
وخارجهاا وإقاماة شاب ات إل رتونياةا والنضامام إىل األحازاب السياسايةا والنضامام إىل النقاباات
أو تش ا يل أخاار خاصااة اام .وينب ا أيض اا اجاااا تاادابري حلمايااة امل اراهقني الااذين ياادافعون عاان
حق ااوق اإلنس ااانا ول س اايما الفتي ااات الالسا ا يتعرض اان يف كث ااري م اان األحي ااان للتهدي ااد والعن ااف
القاسمني على نوع اجلنس.
الخصفصية والسرية
 -46ي تس احلق يف اخلصوصية أمهية متزايدة أثناء املراهقة .وقد أعربم اللجناة مارارا وت ارارا
عن قلقها من انتهاكات اخلصوصية فيما يتعلقا على سبيل املثالا باملشورة الطبية السريةو واحليز
املتال للمراهقني املودعني يف املؤسسات وأمتعتهمو واملراساالت و ريهاا مان الرسااسلا ساواء داخال
األسرة أو يف سياق أشا ال الرعاياة األخار و وفضاح املعنياني باإجراءات جناسياة( .)20وااول احلاق
يف اخلصوصااية امل اراهقني أيض ا ا إم انيااة الطااالع علااى سااجاللم الاايت ااتفا ااا مرافااق التعلاايم
والرعايااة الصااحية ورعايااة الطفاال واحلمايااة ون اام العدالااة .ول ينب ا أن يتااال احلصااول علااى هااذه
املعلومات إل وفقا لضمانات اإلجراءات القانونية الواجباة ولافاراد الاذين ااو م القاانون إم انياة
تلقيها واستددامها( .)21وينب للادولا مان خاالل احلاوار ماع املاراهقنيا أن تتحقاق مان حاالت
انتها اخلصوصيةا طا يف المل ما يتعلق باملشاركة الشدصية يف البيئة الرقمية واستددام البيانات
مان جانااه ال يانااات التجاريااة وال يانااات األخاار  .وينب ا للاادول أيضاا أن تتدااذ عيااع التاادابري
املناسبة لتعزيز وضمان احرتام سرية البيانات وخصوصية املراهقني طا يتفق مع قدرالم املتطورة.

__________

( )20ان ر

Implementation Handbook on the Convention on(UNICEF),FundChildren’sNationsUnited

)the Rights of the Child (2007ا الصفحات  .211-203متال يف الراب التايل
_www.unicef.org/publications/files/Implementation_Handbook_for_the_Convention_on_the_Rights

.of_the_Child_Part_1_of_3.pdf
( )21ان اار اللجن ااة املعني ااة قق ااوق اإلنس ااانا التعلي ااق الع ااام رق اام  )1988(16بش ااأن احل ااق يف حرم ااة احلي اااة اخلاص ااةا
الفقرات .4-2
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الحا في اللعلفمقت
 -47يشامل احلصاول علاى املعلوماات عياع أشا ال وسااس اإلعاالما ول ان يلازم إياالء البيئاة
الرقمي ااة اهتمام ا ا خاص ا اا ألن امل اراهقني يس ااتددمون اس ااتددام ا متزاي اادا الت نولوجي ااا النقال ااة وألن
وساااس التواصاال الجتماااع والوساااس الرقميااة أصاابحم وساايلتهم األساسااية يف التواصاال وتلقا
املعلومااات واسااتحداثها ونشاارها .ويسااتددم املراهقااون البيئااة اإلل رتونيااة أل اران شااىت ماان بينهااا
است شاااف هااويتهم والااتعلم واملشاااركة والتعبااري عاان ااراء واللعااه واملشاااركة يف ا تمااع وال اراج
السياس ا واكتشاااف فاارص العماال .وباإلضااافة إىل الااملا تتاايح شااب ة اإلنرتناام فرص ا ا للحصااول
علااى املعلومااات الصااحية اإلل رتونيااةا والاادعم الوقاااس ا والوصااول إىل مصااادر املشااورة واإلرشااادا
وم ن أن تستددمها الدول وسيلة للتواصل مع املراهقني وإشراكهم .وم ن أن تؤثر القدرة علاى
احلصااول علااى املعلومااات اات الصاالة تااأثريا إأابي ا ا كب اريا يف املساااواة .وتنطااوي التوصاايات املنبثقااة
ماان يااوم املناقشااة العامااة بشااأن وساااس اإلعااالم يف عااام  1996و 2014علااى أمهيااة خاصااة
للم اراهقني( .)22وينب ا أن تتدااذ الاادول تاادابري لضاامان وصااول عيااع امل اراهقنيا دون ييياازا إىل
فتلف أش ال وساس اإلعالم والادعما والنهاون باملسااواة يف اكتسااب املواطناة الرقمياةا بطارق
تشاامل تعزيااز أشا ال يف متناااول املاراهقني اوي اإلعاقااة .وينب ا تااوفري التاادريه والاادعم يف إطااار
املناهج التعليمية األساسية لضمان تنمية مهاارات املاراهقني الرقمياة ويف ااايل املعلوماات ووسااس
اإلعالما فضالا عن مهارات التعامل الجتماع (.)23
 -48وم اان أن تُعا ّارن البيئااة الرقميااة امل اراهقني أيض ا ا ملداااطرا مثاال الحتيااال عااأ اإلنرتنااما
والعن ااف وخط اااب ال راهي ااةا واخلط اااب املتحي ااز جنس ااانيا ض ااد الفتي ااات واملا اراهقني م اان املثلي ااات
واملثليااني ومزدوج ا املياال اجلنس ا وم ااايري ا ويااة اجلنسااانية وحااامل صاافات اجلنساانيا والتساال
عااأ اإلنرتنااما والسااتمالة أل اران الساات الل اجلنس ا ا والبااار واساات الل األطفااال يف امل اواد
اإلباحيااةا واإلفاراج يف اجلنساانةا والسااتهداف علااى يااد اجلماعااات املساالحة أو املتطرفااة .ااري أن
المل ل ينب أن يقيد إم انية وصول املراهقني إىل البيئة الرقمياة .بال ينب ا تعزياز ساالمتهم مان
خااالل وضااع اس ارتاتيجيات شاااملةا طااا يف الاامل حمااو األميااة الرقميااة فيمااا يتعلااق باملداااطر علااى
اإلنرتنما واسرتاتيجيات ت فل أمنهما ويتني التشريعات و ليات إنفاا القاانون للتصادي ل ياذاء
علاى اإلنرتناام وم افحااة اإلفااالت ماان العقااابا وتادريه ااباااء واملهنيااني العاااملني مااع األطفااال.
وُ ث الدول على كفالة مشااركة املاراهقني بنشااج يف تصاميم وتنفياذ مباادرات لادف إىل توطياد
السالمة على اإلنرتنما بطرق تشمل توجيه األقران .ويلازم الساتثمار يف إأااد حلاول ت نولوجياة
بشااأن الوقايااة واحلمايااة وت اوافر املساااعدة والاادعم .وتُشااجع الاادول علااى إلازام مؤسسااات األعمااال
باإيالء حقاوق الطفال العنايااة الواجباة ب ياة ديااد ومناع وجفياف تااأثري املدااطر املرتبطاة باسااتددام
وساس اإلعالم الرقمية وت نولوجيا املعلومات والتصالت يف حقوق الطفل.
__________

( )22لالطالع على مناقشة عام 2014ا ان ر

www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2014/DGD_report.pdfو وللحصا ا ا ااول عل ا ا ا ااى
معلومات عن مناقشة عام 1996ا ان ر
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/Recommendations/Recommendations19

.96.pdf
( )23ان ر www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2014/DGD_report.pdfا الفقرة .9٥
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تقسعقا -العنف ضد األط قو
الحلقية من جليع أشكقو العنف
 -49ياال اللجنااة الاادول األطاراف إىل التوصاايات الاواردة يف التعليااق العااام رقاام )2011(13
بشاأن حااق الطفاال يف التحاارر مان عيااع أشا ال العناافا والتعلياق العااام رقاام  )2014(18بشااأن
املمارسات الضارةا من أجل اجاا تدابري تشريعية وإدارياة واجتماعياة وتعليمياة شااملة لوضاع حاد
جلمياع أشا ال العناافا طااا يف الاامل فاارن ح اار قااانوين علااى العقاااب الباادين يف عيااع األوساااجا
وت يااري عي ااع املمارس ااات الض ااارة وإااسه ااا .وينب ا أن تت اايح ال اادول األط اراف املزي ااد م اان الف اارص
للنهااون بااالأامج املؤسسااية بشااأن الوقايااة وإعااادة التأهياالا وإعااادة إدماااج املاراهقني الضااحايا يف
ا تمااع .وتااأ اللجنااة احلاجااة إىل إشارا املاراهقني يف وضااع اسارتاتيجيات الوقايااة وتاادابري احلمايااة
لضحايا العنف.

اقشرا -البيئة األسرية والراقية البدي 
لة
تففير الدا للفالدين ومادمي الراقية
 -٥0ي اال دور الوالاادين ومقاادم الرعايااة يف تااوفري األماان للطفاال واسااتقراره العاااطف وتشااجيعه
ولايته هام ا طوال مرحلة املراهقة .وتشدد اللجنة على أن التزامات الادول بتقاد املسااعدة املناسابة
للوال اادين ومق اادم الرعاي ااةا عل ااى النح ااو املب ااني يف الفقا ارتني  2و 3م اان امل ااادة  18م اان التفاقي ااةا
ومساااعدة الوالاادين يف تااوفري الاادعم الااال م وال ااروف املعيشااية الضاارورية للنماااء األمثاال طااا يتسااق مااع
الفقاارة  2ماان املااادة 27ا ه ا التزامااات تنطبااق باملثاال علااى والاادي املراهااق .وينب ا أن حياارتم هااذا
الاادعم حقااوق امل اراهقني وقاادرالم املتطااورة وإسااهامهم املتزايااد يف حيااالم .وينب ا للاادول أن ت فاال
أل تتس ااامح م ااع العن ااف أو تت اض ااى عن ااها باس اام الق اايم التقليدي ااةا أو تع ااز عالق ااات الق ااو ااري
()24
املت افئة داخل حمي األسرةا و رم املراهقني بالتايل من فرصة سارسة حقوقهم األساسية .
 -٥1وتوجااه اللجنااة انتباااه الاادول األطاراف إىل أمهيااة الفجااوة املتزاياادة بااني البيئااات الاايت يعاايال
فيهااا املراهقااونا وماان الااا العصاار الرقما والعوملااةا والبيئااات الاايت ترعاارع فيهااا بااا هم أو مقاادمو
الرعاية م .فاملراهقون معرضون لعام باري معوم يؤثر فيهم حتماا ل تتدخل فياه قايم اابااء أو
القاايم ا تمعيااة ول تن مااها وم اان أن يعيااق التفاااهم بااني األجيااال .ويطاارل هااذا السااياق املت ااري
ااديات أمااام قاادرة ااباااء ومقاادم الرعايااة علااى التواصاال الفعااال مااع امل اراهقني وتااوفري التوجيااه
واحلمايااة بطريقااة تراع ا واقااع حيااالم الاراهن .وتوص ا اللجنااة الاادول بااإجراء قااوث م اع امل اراهقني
و باسهم ومقدم الرعاية م تتناول طبيعة ما يلزم من توجيه وعون وتادريه ودعام للمسااعدة يف
حل املشاكل اليت يثريها اختالف التجارب بني األجيال.
اللراهافإ اللفدافإ في مؤسسقت الراقية البديلة
 -٥2توجد أدلة كثرية على سوء النتاسج املتعلقة باملراهقني املاودعني يف مؤسساات الرعاياة ملادة
طويلةا وكذلمل يف األش ال األخر من مؤسسات الرعاية البديلةا مثل ال فالة والرعاياة املقدماة
__________

( )24ان ر .A/HRC/32/32
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ض اامن اموع ااات ص ا ا ريةا وإن ك ااان ال اامل بدرج ااة أق اال ب ث ااري .ويع اااين أولئ اامل املراهق ااون ما اان
ا ف ااان مس ااتو التحص اايل العلما ا والعتم اااد عل ااى الرعاي ااة الجتماعي ااة و ي ااادة خط اار التش اارد
والسااجن واحلماال ااري املر ااوب فيااه واألبااوة املب اارة وتعاااط املداادرات وإيااذاء الاانفس والنتحااار.
وع ااادة م ااا يُل ا َازم املراهق ااون املودع ااون يف مؤسس ااات الرعاي ااة البديل ااة ط ادرل ااا عن ااد بل ااو م ااا ب ااني
السادسة عشرة والثامنة عشرة من العمرا ويتعرضون بوجه خاص لالعتاداء والسات الل اجلنسايني
والبااار والعنااف ألااام يفتقاارون إىل ن اام الاادعم أو احلمايااةا ول تتااال اام أي فاارص لكتساااب
املهارات والقدرات الال مة حلماية أنفسهم .وكثريا ما ُحيرم املراهقون اوو اإلعاقة من فرص العيال
وس اجلماعةا ويُنقلون إىل املؤسسات اخلاصة بالبال نيا حيث يزياد خطار تعرضاهم لنتهاكاات
مستمرة حلقوقهم.
 -٥3وينب للدول أن تلتزم التزاما قويا بدعم املراهقني املاودعني يف مؤسساات الرعاياة البديلاة
ودور الرعاي ااة الص ا ا رية
و ي ااادة الس ااتثمار يف ال اامل .وينب ا ا أن يُس اات مل تفض اايل ُدور ال فال ااة ُ
بالتادابري الال مااة للتصاادي للتمييازا وضاامان إجاراء استعراضاات منت مااة حلالااة كال مراهااقا ودعاام
تعليمااها وإعطاسااه فرصااة حقيقيااة للتعبااري عاان راسااه يف العمليااات الاايت تعنيااها وبنااه نقلااه م ارات
اث ال اادول عل ااى ض اامان ع اادم اإلي ااداع يف مؤسس ااات الرعاي ااة
متع ااددة م اان م ااان إىل خ اار .وُ ا ّ
إل كحاال أخااريا وكفالااة تااوفري احلمايااة املناساابة جلميااع األطفااال الااذين يعيشااون يف مؤسساااتا
بطاارق تشاامل إم انيااة الوصااول بس ارية إىل ليااات تقااد الش ا او وإىل العدالااة .وينب ا للاادول
أيض ا ا أن تتدااذ تاادابري لاادعم اسااتقالل امل اراهقني املااودعني يف مؤسسااات الرعايااة البديلااة و سااني
ف اارص حي ااالما ومعاجل ااة ما اواطن ض ااعفهم اخلاص ااة وف اااوفهم عن اادما يبل ااون س اانا كافي ااة مل ااادرة
تلمل املؤسسات.
 -٥4وحيت اااج املراهق ااون ال ااذين ي ااادرون مؤسس ااات الرعاي ااة البديل ااة إىل ال اادعم يف الس ااتعداد
لالنتقال إىل الوضع اجلديدا واحلصول على العمل والس ن والدعم النفس ا واملشااركة يف عملياة
التأهيل ماع أسارهم عنادما ي اون الامل يف مصالحتهم الفضالىا واحلصاول علاى خادمات ماا بعاد
الرعايةا طا يتسق مع املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لاطفال(.)2٥
األسر التي يعفلهق مراهافإ
 -٥٥يتااوىل عاادد كبااري ماان املاراهقني املسااؤولية الرسيسااية عاان رعايااة أساارهما إمااا ألااام أنفسااهم
بااء أو ألن باااءهم متوفاون أو فتفااون أو ااسبون .وتاان املادتاان  24و 27ماان التفاقياة علااى
تزويد الوالدين ومقدم الرعاية من املراهقني باملعلومات األساسية املتعلقاة بصاحة الطفال وت ذيتاه
والرضاااعة الطبيعيااةا والاادعم املناسااه ملساااعدلم يف الضااطالع طسااؤوليالم باااه األطفااال اخلاضااعني
ملسؤوليتهما وتزويدهما عند الضرورةا باملساعدة املادية فيما يتعلق بالت ذية وال ساء واإلسا ان.
وحيتاااج مقاادمو الرعايااة ماان املاراهقني إىل دعاام إضااايف ماان أجاال التمتااع ققهاام يف التعلاايم واللعااه
واملشاركة .وينب للدولا على وجه اخلصوصا أن تتدخل لتاوفري احلماياة الجتماعياة يف مراحال
رسيسية من دورة احلياةا وتلل الحتياجات احملددة للمراهقني مقدم الرعاية.

__________

( )2٥قرار اجلمعية العامة 142/64ا املرفق .ان ر أيضا جلنة حقوق الطفلا التعليق العام رقم .9
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قدي اشر-

الصحة األسقسية والرفقه
الراقية الصحية
 -٥6نادرا ما تُصمم اخلدمات الصاحية لساتيعاب الحتياجاات الصاحية اخلاصاة بااملراهقنيا
وهااذه مش ا لة تتفاااقم بساابه الفتقااار إىل بيانااات وإحصاااءات دم رافيااة ووباسيااة مصاانفة حسااه
السن ونوع اجلنس واإلعاقة .وعندما يلاتمس املراهقاون املسااعدةا يواجهاون يف كثاري مان األحياان
حواجز قانونية ومالياةا ويتعرضاون للتميياز والفتقاار إىل السارية وعادم الحارتام والعناف والعتاداء
والوصم واملواقف القاسمة على األح ام السلبية من موظف الرعاية الصحية.
 -٥7ومع اام نت اااسج امل اراهقني الص ااحية ناب ااة ع اان حم ااددات اجتماعي ااة واقتص ااادية وتفاوت ااات
هي ليةا تتأثر بالسلو والنشاجا علاى صاعيد الفارد واألقاران واألسارة واملدرساة واجلماعاة وا تماع
بأساره .وعلياها ينب ا للادول األطاراف أن بااريا بالتعااون ماع املاراهقنيا استعراضاات شااملة مااع
جه ااات معني ااة متع ااددة لطبيع ااة ونط اااق مش اااكل املا اراهقني الص ااحية واحلا اواجز ال اايت تعرتض ااهم يف
احلصول على اخلدماتا يُستند إليهاا لوضاع السياساات والاأامج الصاحية واسارتاتيجيات الصاحة
العامة الشاملة يف املستقبل.
 -٥8ومشاااكل الصااحة العقليااة والنفساايةا مثاال النتحااار وإيااذاء الاانفس واضااطرابات األكاال
والكتئااابا أسااباب رسيسااية لسااوء الصااحة والعااتالل والوفيااات يف صاافوف املاراهقنيا ول ساايما
املنتمااني إىل الفئ اات الضااعيفة( .)26وتنشااأ هااذه املشاااكل عاان تفاعاال معقااد بااني األسااباب الوراثيااة
والبيولوجية والشدصية والبيئياةا وتتفااقم ماثالا مان جاراء التعارن للنازاع والتشارد والتميياز والتسال
والس ااتبعاد الجتم اااع ا فضا االا ع اان الضا ا وج املتعلق ااة ط ه اار اجلس اام وثقاف ااة "ال م ااال" .وم اان
العواماال الاايت يُع ارف أاااا تعااز القاادرة علااى التحماال والنماااء الصااح و م ا ماان سااوء الصااحة
العالقات املتينة بالبال ني الرسيسيني واحلصول على دعمهاما والنماااج اإلأابياةا واملساتو
العقلية
ُ
املعيش املناسها واحلصول علاى التعلايم الثاانوي اجليادا وعادم التعارن للعناف والتمييازا وفارص
الت ااأثري وص اانع الق ا ارارا والتوعي ااة يف ا ااال الص ااحة العقلي ااةا ومه ااارات ح اال املش اااكل والت ي اافا
والبيئااات احملليااة اامنااة والصااحية .وتشاادد اللجنااة علااى أن تتبااع الاادول اج ا ا قاسم ا ا علااى الصااحة
العامة والدعم النفس الجتماع بدلا مان اإلفاراج يف التطبياه واإلياداع يف املؤسساات .وهناا
حاجاة إىل اساتجابة شاااملة متعاددة القطاعاااتا مان خاالل ن اام مت املاة لرعايااة صاحة املاراهقني
العقلي ااة تش اار ااب اااء واألقا اران واألس اارة برمته ااا وامل اادار ا وتق ااد ال اادعم واملس اااعدة ع اان طري ااق
موظفني مدربني(.)27
 -٥9و ا ااث اللجنا ااة الا اادول علا ااى اعتما اااد سياسا ااات يف اا ااال الصا ااحة اجلنسا ااية واإلاابيا ااة
للمراهقني تراع العتبارات اجلنسانية واحلياة اجلنسيةا وتشدد على أن عادم املسااواة يف حصاول
املراهقني على هذه املعلومات والسلع واخلدمات يش ل يييزا( .)28ويساهم انعدام فرص احلصاول
على تلمل اخلدمات يف جعل املراهقات أكثر الفئات عرضة للوفاة أو املعاناة من إصابات خطرية

__________

( )26ان ر التعليق العام رقم  )2013(1٥بشأن حق الطفل يف التمتع بأعلى مستو صح م ن بلو ها الفقرة .38
( )27ان ر .A/HRC/32/32
( )28ان اار اللجنااة املعنيااة باااحلقوق القتصااادية والجتماعيااة والثقافيااةا التعلي ااق العااام رقاام  )2009(20بشااأن عاادم
التمييز يف احلقوق القتصادية والجتماعية والثقافيةا الفقرة .29
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أو داسمااة خااالل احلم اال والااولدة .وينب ا ض اامان حصااول عيااع امل اراهقني قريااة ويف إطااار اح ارتام
الس ارية وعلااى عااو م اراع خلصوصاايالم و ااري ييياازيا علااى اخلاادمات واملعلومااات املتعلقااة بالصااحة
اجلنساية واإلاابياة والتثقياف ااا شدصاي ا أو علاى اإلنرتنااما طاا فيهاا تلامل املتعلقاة بتن ايم األساارةا
ومنااع احلماالا طااا يف الاامل وساااسل منااع احلماال التداركيااةا والوقايااةا والرعايااة والعااالج ماان األم اران
املنقولة جنسياا واملشورةا والرعاية السابقة للحملا وخدمات صحة األما والن افة يف فارتة احلاي .


 -60ول ينب ا وضااع أي ح اواجز تعاارتن احلصااول علااى الساالع واملعلومااات واملشااورة بشااأن
الصااحة واحلقااوق اجلنسااية واإلاابيااةا مثاال اش ارتاج موافقااة أو إان طاارف ثالااث .وباإلضااافة إىل
الااملا ينب ا بااذل جهااود خاصااة للت لااه علااى حاواجز الوصاام واخلااوف الاايت تقااف مااثالا يف وجااه
املراهق ااات والفتي ااات اوات اإلعاق ااة وامل ا اراهقني م اان املثلي ااات واملثلي ااني ومزدوج ا ا املي اال اجلنس ا ا
وم ااايري ا ويااة اجلنسااانية وحااامل صاافات اجلنساانيا يف احلصااول علااى تلاامل اخلاادمات .و ااث
اللجنااة الاادول علااى إل اااء باار اإلجهااان لضاامان حصااول الفتيااات علااى خاادمات اإلجهااان
املأمون وخدمات ما بعد اإلجهانا ومراجعة التشريعات ب ية كفالة املصاحل الفضلى للمراهقات
احلواملا وضمان الستماع إىل راسهن واحرتامها داسما يف القرارات املتصلة باإلجهان.
 -61وينب ا ا أن ي ااون التثقي ااف الش ااامل بالص ااحة اجلنس ااية واإلاابي ااةا ال ااذي يراعا ا الس اان
ويس ااتند إىل األدل ااة العلمي ااة ومع ااايري حق ااوق اإلنس ااانا وياُ َع ااد م ااع املا اراهقنيا ج اازءا م اان املن اااهج
الدراسااية اإللزاميااةا يسااتفيد منااه ح اىت املراهقااون ااري امللتحقااني باملاادار  .وينب ا إيااالء اهتمااام
خاااص للمساااواة بااني اجلنساانيا والتنااوع اجلنس ا ا وحقااوق الصااحة اجلنسااية واإلاابيااةا والوالديااة
املسؤولةا والسلو اجلنس املسؤولا ومنع العنفا فضالا عن الوقاية من احلمل املب ار واألماران
املنقولااة جنساايا .وينب ا إتاحااة املعلومااات بأش ا ال بديلااة ك ا ت ااون يف متناااول عيااع امل اراهقنيا
ول سيما املراهقني اوي اإلعاقة.
فيروس ناص اللنقاة البشرية/اإليدز
 -62املراهق ااون ه اام الفئ ااة العمري ااة الوحي اادة ال اايت تتزاي ااد نس اابة الوفي ااات يف ص اافوفها بس اابه
اإلي ااد ( .)29وم اان أن يواج ااه املراهق ااون ااديات يف الوص ااول إىل الع ااالج طض ااادات فريوس ااات
النس اال الع س ا والس ااتفادة م اان الع ااالج باس ااتمرارو وم اان ب ااني احل اواجز ال اايت تعرتض ااهم يف ه ااذا
الصدد ضرورة احلصول على موافقة الوص من أجال احلصاول علاى اخلادمات املتصالة باالفريو ا
وفضح أمرهما ووصمهم .وتتأثر املراهقات أكثر من ريهن ويش لن ثلث املصابني اجلدد .ويزيد
خط اار اإلص ااابة ب ااالفريو يف ص اافوف املا اراهقني م اان املثلي ااات واملثلي ااني ومزدوجا ا املي اال اجلنسا ا
وم ااايري ا ويااة اجلنسااانيةا وامل اراهقني الااذين مارسااون اجلاانس مقاباال مااال أو ساالع أو مصاالحةا
واملراهقني الذين يتعاطون املددرات باحلقن .
 -63وتش ااجع اللجن ااة ال اادول عل ااى الع ارتاف بتن ااوع واق ااع امل اراهقني وض اامان حص ااو م عل ااى
اختبار ال شف عن فريو نق املناعاة البشارية وخادمات املشاورة علاى عاو ساريا واساتفادلم
من برامج الوقاية والعالج من الفريو القاسمة على األدلة اليت ينفاذها موظفاون مادربون حيرتماون

__________

( )29ان ا ا اار http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112750/1/WHO_FWC_MCA_14.05_eng.pdf?ua=1ا
الصفحة .3
GE.16-21563

19

CRC/C/GC/20

احرتام اا تام اا حااق امل اراهقني يف اخلصوصااية وعاادم التمييااز .وينب ا أن تشاامل اخلاادمات الصااحية
املعلومااات املتعلقااة بفااريو نق ا املناعااة البش اريةا واختبااار ال شااف عاان الفااريو وتشديصااهو
واملعلومات عن وساسل منع احلملا واستددام الرفالتو والرعاية والعالجا طا يف المل مضادات
فريوسا ااات النسا اال الع س ا ا و ريها ااا ما اان األدويا ااة والت نولوجيا ااات اات الصا االة لرعايا ااة وعا ااالج
املصااابني بفااريو نقا املناعااة البشارية/اإليد و وإسااداء املشااورة بشااأن الت ذيااة املناساابةو والاادعم
الروح ا والنفس ا والجتم اااع و والرعاي ااة األس ارية وا تمعي ااة واملنزلي ااة .وينب ا الن اار يف مراجع ااة
التش اريعات اخلاصااة بفااريو نق ا املناعااة البش ارية الاايت باارم نقاال الفااريو ااري املقصااودا وعاادم
كشف الشد عن إصابته بالفريو .
تعقطي اللخد ات في ص فف اللراهاين
 -64املراهقا ااون أكثا اار عرضا ااة للشا ااروع يف تعا اااط املدا اادرات وخلطا اار التضا اارر منها ااا مقارنا ااة
بالبااال نيا ويااؤدي الشااروع يف تعاااط املداادرات أثناااء املراهقااة إىل اإلدمااان يف كثااري ماان األحيااان.
واملراهقون الذين حيددون على أاام األكثار عرضاة لاضارار املتصالة باملدادرات هام أولئامل الاذين
يعيشااون يف الش اوارعا والااذين اسااتُبعدوا ماان املاادار ا والااذين عاش اوا صاادمات نفسااية أو تف ا ا
أسا اريا أو إي ااذاءا وال ااذين يعيش ااون يف أس اار فيه ااا إدم ااان عل ااى املد اادرات .وم اان واج ااه ال اادول
األط اراف لاي ااة امل اراهقني م اان الس ااتددام ااري املش ااروع للمد اادرات وامل ااؤثرات العقلي ااة .وينب ا
للاادول األطاراف أن ت فاال حااق املاراهقني يف الصااحة يف سااياق اسااتددام هااذه املاوادا فضاالا عاان
التب وال حول واملذيباتا وتتيح خدمات الوقاياة واحلاد مان الضارر وعاالج اإلدماانا دون يييازا
وتوفر ا ما ي ف من املدصصات يف امليزانية .وينب البحث عن بداسل للسياسات العقابية أو
القمعيااة املتعلقااة ط افحااة املداادرات يف صاافوف املاراهقني( .)30وينب ا تزوياادهم طعلومااات دقيقااة
وموضوعية تستند إىل األدلة العلمية دف منع وتقليل الضرر الناجم عن تعاط املددرات.
اإلصقبقت والبيئة اآلمنة
 -6٥تعتأ اإلصاابات اري املقصاودة أو الناباة عان العناف سابب ا رسيساي ا مان أساباب الوفااة أو
اإلعاقة يف صفوف املراهقني .وتناتج مع ام اإلصاابات اري املقصاودة عان حاوادث الطارق وال ارق
واحلروق والسقوج والتسمم .وللحد مان املدااطرا ينب ا للادول األطاراف أن تضاع اسارتاتيجيات
متعااددة القطاعااات تشاامل التش اريعات الاايت تاان علااى اسااتددام معاادات الوقايااةا والسياسااات
املتعلقااة بالسااياقة يف حالااة س ا ر وطاانح رخ ا السااياقةا وب ارامج التعلاايم وتنميااة املهااارات وت يااري
السلو ا والت يف مع البيئةا وتقد خدمات الرعاية وإعادة التأهيل ملن يعانون من اإلصابات.
اللستفى اللعيشي اللنقسب
 -66يااؤثر الفقاار تااأثريا عميق ا ا أثناااء املراهقااةا يااؤدي أحيان ا ا إىل اإلجهاااد الشااديد وانعاادام األماان
والساتبعاد الجتمااع والسياسا  .وم اان أن تشامل السارتاتيجيات الاايت تُفارن علاى املاراهقني أو
الاايت يعتماادواا بأنفسااهم للت لااه علااى املصاااعه القتصااادية التساارب ماان املدرسااةا والاازواج وهاام
أطفال أو الازواج قساراا والتاورج يف السات الل اجلنسا ا والباارا واألعماال اخلطارة أو الايت تنطاوي
على الست الل أو تعيق التعليما والنضمام إىل العصاباتا والتجنيد يف امليليشياتا وا جرة.

__________

( )30ان ر .A/HRC/32/32
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 -67وتُااذكر الاادول قااق كاال طفاال يف مسااتو معيش ا مالساام ماان أجاال ءااوه الباادين والعقل ا
والروح ا واملعنااوي والجتماااع ا وَُااث علااى اعتماااد حاادود دنيااا ماان احلمايااة الجتماعيااة تااؤمن
للم اراهقني وأساارهم الاادخل األساس ا ا وتتاايح اام احلمايااة ماان الصاادمات القتصااادية واأل مااات
القتصادية الطويلة األمدا واحلصول على اخلدمات الجتماعية.

ثقني اشر -التعلي والترفيه واألنش ة الثاقفية
التعلي
 -68إن ضا اامان احلا ااق يف التعلا اايم اجليا ااد الشا ااامل للجميا ااع والتا اادريه أها اام اسا ااتثمار يف اا ااال
السياسة العامة م ن أن تنفذه الدول ل فالة ءاء املاراهقني يف األجلاني القرياه والبعيادا وةاة حجام
متزايااد ماان األدلااة الاايت تثباام التااأثري اإلأااا الااذي يرتتااه علااى التعلاايم الثااانوي بوجااه خاااص(.)31
وتُشااجع الاادول علااى تااوفري التعلاايم الثااانوي للجميااع علااى نطاااق واسااع علااى ساابيل السااتعجالا
وجعل التعليم العايل يف متناول اجلميع على أسا القدراتا ب ل الوساسل املناسبة.
 -69وتش ااعر اللجن ااة بقل ااق ب ااال إ اء التح ااديات ال اايت يواجهه ااا العدي ااد م اان ال اادول لتحقي ااق
املساواة يف التحاق الفتيات والفتيان باملدار ا وإبقاء الفتيات فيها إىل ما بعد التعليم البتاداس .
ويساعد الستثمار يف التعليم الثانوي للفتياات أيضااا وهاو التازام ضاروري لالمتثاال للماواد  2و6
و 28من التفاقيةا يف لاية الفتياات مان واج األطفاال والازواج القساريا والسات الل اجلنسا ا
واحلم اال املب اارا ويس ااهم إس ااهام ا كب ا اريا يف بن اااء اإلم ان ااات القتص ااادية للفتي ااات وأطف ااا ن يف
املستقبل .وينب الستثمار أيضا يف اسرتاتيجيات تعز العالقاات اجلنساانية واملعاايري الجتماعياة
اإلأابيااةو وتتصااد للعنااف اجلنس ا واجلنساااينا طااا يف الاامل داخاال املاادار و وتشااجع النمااااج
اإلأابيةا والدعم األسريا والتم ني القتصاادي للمارأةا للت لاه علاى احلاواجز القانونياة والسياساية
والثقافيااة والقتصااادية والجتماعيااة الاايت تعاارتن الفتيااات .وعااالوة علااى الااملا ينب ا للاادول أن
تعرتف بأن عددا متزايدا من الفتيان ل يلتحقون باملدار ول يبقاون فيهااا و ادد أساباب الاملا
وتتدذ تدابري مناسبة لدعم استمرار مواصلة الفتيان تعليمهم.
 -70وتالحااا اللجنااة بقلااق أعااداد املاراهقني املهمشااني الااذين ل تتااال اام فرصااة النتقااال إىل
التعلاايم الثااانويا مثاال املاراهقني الفقاراءو واملاراهقني ماان املثليااات واملثليااني ومزدوجا املياال اجلنس ا
وم اايري ا ويااة اجلنسااانية وحاامل صاافات اجلنساانيو واملاراهقني املنتمااني إىل األقلياااتو واملاراهقني
اوي إعاقااات نفسااية اجتماعيااة أو حسااية أو بدنيااةو واملاراهقني املهاااجرينو واملاراهقني يف حااالت
النا ازاع املس االح أو ال ا اوارث الطبيعي ااةو واملا اراهقني الع اااملني أو ال ااذين يعيش ااون يف الشا اوارع .وم اان
الضروري اجاا تدابري استباقية إلااء التمييز ضد الفئات املهمشة يف احلصول على التعلايما ومان
الاامل وضااع بارامج التحااويالت النقديااةا واح ارتام ثقافااات األقليااات والشااعوب األصاالية واألطفااال
ماان عيااع الطواسااف الدينيااةا وتعزيااز التعلاايم الشااامل لاطفااال اوي اإلعاقااةا وم افحااة التساال
واملواقف التمييزية يف الن ام التعليم ا وتوفري التعليم يف فيمات الالجئني .
__________

( )31ان ر .www.unicef.org/adolescence/files/SOWC_2011_Main_Report_EN_02092011.pdf
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 -71ويتع ااني ب ااذل جه ااود للتش اااور م ااع املا اراهقني بش ااأن احلا اواجز الا ايت تعي ااق اس ااتمرارهم يف
املدار ا ن را إىل ارتفاع معدلت تسر م املدرسا املب ار وهام ل يزالاون أمياني أو دون احلصاول
على مؤهالت .وقد لح م اللجنة أن العوامل التالياة تساهم يف الامل :الرساوم والت االيف اات
الصاالةو وفقاار األساارة وانعاادام ن اام احلمايااة الجتماعيااة املناساابةا طااا يف الاامل التااأمني الص ااح
ال ااايفو والفتقااار إىل مرافااق الصاارف الصااح املالسمااة واملأمونااة للفتياااتو واسااتبعاد التلميااذات
احلواما اال واألمها ااات املراهق ا اااتو واسا ااتمرار اللج ا ااوء إىل العقوبا ااة القاس ا ااية والالإنسا ااانية واملهين ا ااةو
والفتقار إىل تدابري فعالة للقضاء على التحرش اجلنس يف املادار و واسات الل الفتياات جنساي او
ووجااود بيئااات ااري مؤاتيااة إلدماااج الفتيااات وضاامان سااالمتهنو واتباااع منهجيااات تعليميااة ااري
مالسمااةو والعماال طناااهج دراسااية ااري وجيهااة أو عفااى عليهااا الاازمنو وعاادم إش ارا الطااالب يف
تعلمه اامو والتس اال  .وباإلض ااافة إىل ال ااملا البا ا ا م ااا تفتق اار امل اادار إىل املرون ااة الال م ااة ليتس اال
للمراهقني اجلمع بني العمل و/أو مسؤوليات الرعاية األسرية وتعلايمهما وهاو ماا ل م انهم دوناه
الس ااتمرار يف م اال الت اااليف املرتبط ااة ب ااالتعليم .ويش اايا م ااع الفق اارة (1ه) م اان امل ااادة  28م اان
التفاقية وا دف  4من أهداف التنمية املستدامةا ينب أن تضع الادول تادابري شااملة واساتباقية
للتصاادي جلمي ااع ه ااذه العوام اال و ي ااادة اللتح اااق بامل اادار واحلض ااور إليه اااا واحل ااد م اان التس اارب
املدرس املب را وإتاحة فرصة إكمال التعليم ملن ادر قبل المل.
 -72وتوجااه اللجنااة النتباااه إىل تعليقهااا العااام رقاام  )2001(1بشااأن أهااداف التعلاايما الااذي
تشدد فيه على ضرورة أن ي ون التعليم مركازا علاى الطفال ومناساب ا لاه وي ينيا اا وتاأ أمهياة اتبااع
منهجياة تعاونياة وتشاااركية( .)32وينب ا تصاميم املناااهج الدراساية للتعلايم الثااانوي لتأهيال املاراهقني
للمشاااركة النشااطةا والنهااون باااحرتام حقااوق اإلنسااان واحلريااات األساساايةا وتعزيااز املشاااركة يف
احلي اااة املدني ااةا وإع ااداد املا اراهقني للع اايال حي اااة مس ااؤولة يف اتم ااع ح اار .وب ي ااة تط ااوير طاق ااات
املاراهقني علااى أكماال وجااه وإبقاااسهم يف املاادار ا ينب ا الن اار يف كيفيااة ليئااة البيئااات التعليميااةا
لضامان اساتفادلا مان قاادرة املاراهقني علاى الااتعلما وحاوافزهم علاى العماال ماع األقاران والتم اانيا
والرتكيز على التعلم التجريل والست شاف واختبار اإلم انات القصو .
النتاقو من التعلي ملى التد يب و/أو العل الالئا
 -73ةة أعداد كبرية من املراهقني ل تستفيد من التعليم أو التدريه أو العملا ساا ياؤدي إىل
مسااتويات ااري متناساابة ماان البطالااة والعمالااة الناقصااة والساات الل يف معاارن انتقااا م إىل مرحلااة
البلو  .و ث اللجنة الدول على دعم املراهقني ري امللتحقني باملدار طا يناسه سنهم لتيساري
النتق ااال إىل العم اال الالس ااقا ب ااإجراءات تش اامل ض اامان التس اااق ب ااني التعل اايم وقا اوانني العم االا
واعتم اااد سياس ااات لتعزي ااز عم ااالتهم يف املس ااتقبل( .)33وياش اايا م ااع الفق اارة (1د) م اان امل ااادة 28ا
ينب للدول أن تتيح املعلومات والتوجيهات التعليمية واملهنية للمراهقني وبعلها يف متناو م.

__________

( )32ان ر جلنة حقوق الطفلا التعليق العام رقم  )2001(1بشأن أهداف التعليما الفقرة .2
( )33تتعلاق ال ايااة  6-8ماان أهااداف التنميااة املسااتدامة ب ا "الشااباب" (املراهقااون الااذين تارتاول أعمااارهم بااني  1٥عاما ا
و 24عاما) .ان ر قرار اجلمعية العامة .1/70
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 -74وينب ا تصااميم التعلاايم الر ا و ااري الر ا والتاادريه علااى عااو يالساام مهااارات القاارن
احلااادي والعشارين( )34املطلوبااة يف سااوق العماال احلديثااةا طااا يف الاامل إدماااج املهااارات ااري التقنيااة
واملهااارات القابلااة للنقاال يف املناااهج الدراساايةو و يااادة فاارص الااتعلم التج اريل أو العمل ا و وتطااوير
الت اادريه امله ااو الق اااسم عل ااى الطل ااه يف س ااوق العم االو وإنش اااء شا اراكات ب ااني القط اااعني الع ااام
واخل اااص م اان أج اال تن اايم املش اااريع والت اادريه ال ااداخل والت اادرب امله ااوو وت ااوفري التوجي ااه بش ااأن
الفاارص األكادميااة واملهنيااة .وينب ا للاادول أيض ا ا أن تنشاار املعلومااات عاان حقااوق العماالا طااا يف
المل احلقوق املتعلقة بعضوية النقابات والرابطات املهنية.
الترفيه والستجلقم وال نفإ
 -7٥إن ح ا ااق امل ا اراهقني يف الراح ا ااة والرتفي ا ااه واملش ا اااركة قري ا ااة يف أنش ا ااطة اللع ا ااه والس ا ااتجمام
واألنشااطة الفنيااةا ساواء علااى شااب ة اإلنرتناام أو خارجهاااا أساسا لست شاااف هااويتهما وي ااني
امل اراهقني ماان سااأ ثقااافتهما وصاايا ة أش ا ال فنيااة جدياادةا وإقامااة العالقاااتا والتطااور بوصاافهم
بش ارا .وم اانح الرتفي ااه والس ااتجمام والفن ااون امل اراهقني إحساس ا ا ب ااالتفرد ل ب ااد من ااه للتمت ااع ب اااحلق يف
ال رامااة اإلنسااانية والنماااء األمثاال وحريااة التعبااري واملشاااركة واخلصوصااية .وتالحاا اللجنااة بأسااف أن
تلمل احلقوق مهملة على نطاق واسع يف مرحلة املراهقةا ول سايما بالنسابة إىل الفتياات .وم ان أن
يش ا ل اخل ااوف م اان امل اراهقني وإب ااداء العااداء ب اااههم يف األم اااكن العام ااةا والفتق ااار إىل التدط ااي
احلضااري املالساام للم اراهقنيا وا ياكاال األساسااية التعليميااة والرتفيهيااةا عاسق ا ا أمااام حريااة ال اراج يف
األنشطة الرتفيهية والرياضية .وتوجه اللجنة اهتمام الدول إىل احلقوق املنصاوص عليهاا يف املاادة 31
من التفاقياة وإىل توصايالا الاواردة يف التعلياق العاام رقام  )2013(17بشاأن حاق الطفال يف الراحاة
ووقم الفرا ومزاولة األلعاب واألنشطة الرتفيهية ويف احلياة الثقافية والفنون.

ثقلث اشر -تدابير الحلقية الخقصة
الهجرة
 -76تتزايااد أعااداد املراهقااات واملاراهقني املهاااجرينا س اواء داخاال بلاادهم األصاال أو خارجااها
قثا ا عاان سااني مسااتويات املعيشااة والتعلاايم أو م تاال األساارة .وتتاايح ا جاارة ل ثااري ماانهم فرصا ا
اجتماعية واقتصادية كبرية .ول نها تش ل أيض ا فاطر تشمل الضارر البادين والصادمات النفساية
والتهميال والتمييز وكره األجانه والست الل اجلنس والقتصاديا فضالا عن شن ارات علاى
()3٥
وحيارم العدياد مان املاراهقني املهااجرين مان احلصاول
املهاجرين واحتجاا هم عناد عباور احلادود ُ .
عل ااى التعل اايم والس ا ن والص ااحة والس ااتجمام واملش اااركة واحلماي ااة والض اامان الجتم اااع  .وح ااىت
عندما م القوانني والسياساات احلاق يف احلصاول علاى اخلادماتا قاد يواجاه املراهقاون عقباات
__________

( )34يش ااري مص ااطلح "مه ااارات الق اارن احل ااادي والعشا ارين" إىل اموع ااة واس ااعة م اان املع ااارف وامله ااارات وع ااادات العم اال
والس اامات الشدص ااية ال اايت يعتق ااد املرب ااون واملعني ااون بإص ااالل املن اااهج الدراس ااية وأس اااتذة ال لي ااات وأرب اااب العم اال
و ريهم أن ا أمهية حا ة للنجال يف عام اليوما ول سيما يف برامج ال ليات والوظاسف وأماكن العمل املعاصرة.
( )3٥ان ر
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2012/DGD2012ReportAndRecommenda
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إداريااة وعقبااات أخاار يف احلصااول علااى هااذه اخلاادماتا تشاامل مااا يلا  :طلااه وثاااسق ا ويااة أو
أرقااام الضاامان الجتماااع و واإلج اراءات الضااارة و ااري الدقيقااة لتحديااد الساانو واحل اواجز املاليااة
والل ويةو وخطار التعارن لالحتجاا أو الرتحيال عناد التماا اخلادمات( .)36و يال اللجناة الادول
األطراف إىل توصيالا الشاملة فيما يتعلق باألطفال املهاجرين(.)37
 -77وتشاادد اللجنااة علااى أن املااادة  22ماان التفاقيااة تقاار بااأن األطفااال الالجئااني وملتمسا
اللج ااوء حيت اااجون إىل ت اادابري خاص ااة إاا أري ااد اام التمت ااع قق ااوقهم والس ااتفادة م اان الض اامانات
اإلض ااافية املمنوح ااة اام م اان خ ااالل الن ااام ال اادويل حلماي ااة الالجئ ااني .ول ينب ا تع اري أولئ اامل
امل ا اراهقني إلج ا اراءات الطا اارد املعجل ااة با اال ينب ا ا الن ا اار يف الس اامال ا اام بالا اادخول إىل اإلقلا اايما
ول ينب ا إعااادلم أو رفا دخااو م قباال ديااد مصاااحلهم الفضاالى وتااوفري احلمايااة الدوليااة اام.
وينب ا للاادولا يشاايا مااع مااا تاان عليااه املااادة  2ماان واجااه اح ارتام وضاامان حقااوق كاال طفاال
اضع لوليتها ب الن ر عن وضعها أن تضع تشريعات مراعية للسن ونوع اجلنس تن م وضاع
امل اراهقني الالجئااني وملتمس ا اللجااوء ااري املصااحوبني بااذويهم أو املنفصاالني عاانهما فض االا عاان
املراهقني املهاجرينا ترت ز علاى مبادأ املصااحل الفضالىا وتعطا األولوياة لتقيايم الحتياجاات مان
احلمايا ااة علا ااى ديا ااد وضا ااع ا جا اارةا و ا اار الحتجا ااا ألسا ااباب تتعلا ااق با ااا جرةا وتشا ااري إىل
التوص اايات الا اواردة يف التعلي ااق الع ااام رق اام  )200٥(6بش ااأن معامل ااة األطف ااال ااري املص ااحوبني
واملنفص االني ع اان اويه اام خ ااارج بل اادهم األص اال ا ال اايت تتن اااول ما اواطن الض ااعف اخلاص ااة ألولئ اامل
املراهقني( .)38وينب للدول أيض ا أن تتدذ تادابري ملعاجلاة العوامال الايت تادفع املاراهقني إىل ا جارة
ومااواطن ضااعف امل اراهقني املتدلااى عاانهم بعااد مهاااجرة والااديهم ومااا يتعرضااون لااه ماان انتهاكااات
حلق ااوقهما ط ااا يف ال اامل التس اارب م اان املدرس ااةا وعم اال األطف ااالا والتع اارن للعن ااف واألنش ااطة
اإلجراميةا و مل املسؤوليات املنزلية املرهقة.
التجق 
 -78يق ااع العدي ااد م اان املا اراهقني عرض ااة خلطا ار الب ااار اام ألس ااباب اقتص ااادية أو أل ا اران
اساات ال م جنسااي ا .وُ ااث الاادول علااى إنشاااء ليااة شاااملة ومنهجيااة جلمااع البيانااات املتعلقااة ببيااع
األطفال والبار م واختطافهما وكفالة تصانيف تلامل البياناات وإياالء األطفاال الاذين يعيشاون
يف حااالت ضااعف شااديد اهتمام اا خاص اا .وينب ا للاادول أيض اا أن تسااتثمر يف خاادمات إعااادة
التأهيل وإعادة اإلدماج والدعم النفس الجتماع لاطفال الضحايا .وينب الهتمام باألبعاد
اجلنسااانية للضااعف والساات الل .وينب ا الضااطالع بأنشااطة التوعيااةا طااا يف الاامل ماان خااالل
وساس التواصل الجتماع ا من أجل توعية ااباء واألطفال طداطر البار احملل والدويل على
الساواء .وُ ااث الاادول علااى التصااديق علااى الأوتوكااول الختياااري امللحااق باتفاقيااة حقااوق الطفاال
بشأن بيع األطفال واست الل األطفال يف الب اء ويف املواد اإلباحيةا ومواءمة تشريعالا وفق ا له.

__________

( 36) ان ار

– fundamentalsituationirregularaninmigrantsof“ApprehensionAgency,RightsFundamental

”considerationsrightsا  9تشرين األول/أكتوبر  .2012متال يف الراب التايل:

 .https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013-apprehension-migrants-irregular-situation_en.pdf

( )37ان ر احلاشية  3٥أعاله.
( )38ان ر التعليق العام رقم  )200٥(6بشأن معاملاة األطفاال اري املصاحوبني واملنفصالني عان اويهام خاارج بلادهم
األصل .
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النزااقت واألزمقت
 -79تؤدي حالت النازاع املسالح وال اوارث اإلنساانية إىل ااياار املعاايري الجتماعياة وهياكال
الدعم األسري وا تمع  .وبأ العديد من املراهقني املشردين واملتضررين مان األ ماات علاى تاويل
مسا ااؤوليات الب ا ااال ني وتعرض ا ااهم ملد ا اااطر العنا ااف اجلنس ا ا واجلنس ا اااينا و واج األطف ا ااال وال ا اازواج
القسريا والبار .وعالوة على الملا من املرجح أن ُحيرم املراهقون يف هذه احلالت من التعلايم
والت اادريه عل ااى امله ااارات وف اارص العم اال اام اان واحلص ااول عل ااى اخل اادمات واملعلوم ااات املالسم ااة
فيمااا يتعلااق بالصااحة اجلنسااية واإلاابيااةا وأن يتعرض اوا للعزلااة والتمييااز والوصاام ومشاااكل الصااحة
العقلية والسلو احملفوف باملداطر.
 -80ويساااور اللجنااة القلااق إ اء فشاال ال اأامج اإلنسااانية يف تلبيااة احتياجااات وحقااوق امل اراهقني
اخلاصة .و ُث الدول األطراف علاى أن ت فال إتاحاة الفارص للماراهقني باساتمرار ألداء دور نشا
يف وضع وتصميم ن م احلماية وعمليات املصاحلة وبناء الساالم .وينب ا اعتباار الساتثمار امللماو
يف إعااادة اإلعمااار يف مرحلااة مااا بعااد الن ازاع واملرحلااة النتقاليااة فرصااة للم اراهقني ل سااهام يف التنميااة
القتصادية والجتماعياةا وبنااء القادرة علاى التحمالا وانتقاال البلاد السالم  .وباإلضاافة إىل الاملا
ينب أن تشامل بارامج الساتعداد حلاالت الطاوارئ املاراهقنيا وتعارتف طاواطن ضاعفهم وققهام يف
احلمايةا ودورهم احملتمل يف دعم ا تمعات احمللية واملساعدة يف التدفيف من املداطر.
التجنيد في الافات والجلقاقت اللسلحة
 -81تعاارب اللجنااة عاان بااال قلقهااا إ اء بنيااد امل اراهقني واملراهقاااتا بطاارق تشاامل اسااتددام
وس ا اااس التواص ا اال الجتم ا اااع ا م ا اان جان ا ااه القا ا اوات املس ا االحة التابع ا ااة للدول ا ااةا واجلماع ا ااات
وامليليشاايات املساالحةا و ااث عيااع الاادول األط اراف علااى التصااديق علااى الأوتوكااول الختياااري
لتفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتا األطفال يف املنا عات املسلحة .ويسااور اللجناة القلاق أيضا ا
إ اء قابليااة املاراهقني لال اداع بالدعايااة اإلرهابيااة وااراء املتطرفااة واملشاااركة يف األنشااطة اإلرهابيااة.
وينب ا ا إجا اراء ق ااوث م ااع املا اراهقني لست ش اااف العوام اال ال اايت ت اادفعهم إىل ال ا اراج يف تل اامل
األنشااطةا وينب ا للاادول أن تتدااذ اإلج اراءات املناساابة وفق اا للنتاااسجا مااع إيااالء تاادابري اإلدماااج
الجتماع اهتمام ا خاص ا.
 -82وينب ا أن تضاامن الاادول تعااايف املاراهقني ا نادين يف القاوات واجلماعااات املساالحةا طاان
فيهم املراهقون املهاجرونا وإعادة إدماجهم على عاو يراعا العتباارات اجلنساانيةا وح ار بنياد
املاراهقني أو اسااتددامهم يف عيااع األعمااال العداسيااة فض االا عاان مفاوضااات واتفاقااات السااالم أو
وقف إطاالق الناار ماع اجلماعاات املسالحة( .)39وينب ا أن تادعم الادول فارص مشااركة املاراهقني
يف حرك ااات الس ااالم وال اانهج القاسم ااة عل ااى األق اران لنب ااذ العن ااف يف تس ااوية النزاع اااتا وه ا اُااج
متجذرة يف ا تمعات احملليةا من أجل تادخالت مساتدامة ومالسماة ثقافيا ا .و اث اللجناة الادول
األط اراف علااى اجاااا تاادابري صااارمة لضاامان التصاادي علااى وجااه الساارعة وعلااى النحااو الواجااه
حلالت العنف اجلنس املتصل بالنزاعات والست الل اجلنس والعتداء اجلنسا و اري الامل مان
انتهاكات حقوق اإلنسان ضد املراهقني.
__________

( )39ان ر A/68/267ا الفقرات .87-81
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 -83وتسا االم اللجنا ااة با ااأن امل ا اراهقني ُأنا اادونا يف العديا ااد ما اان أعا اااء العا اااما يف العصا ااابات
وا موعات اإلجراميةا اليت الب ا ما توفر الدعم الجتمااع ومصادر الار ق واحلماياة واإلحساا
با ويااة يف ياااب ف اارص لتحقيااق ه ااذه األهااداف ماان خ ااالل األنشااطة املش ااروعة .ااري أن من ااا
اخل ااوف وانع اادام األم اان والتهدي ااد والعن ااف ال ااذي يشا ا له النتم اااء إىل العص ااابات يه اادد إعم ااال
حقوق املراهقنيا ويش ل عامالا رسيسيا يساهم يف هجارة املاراهقني .وتوصا اللجناة بزياادة الرتكياز
على وضع سياسات عامة شاملة تعاجل األسباب اجلذرية لعنف األحداث وعصابات األحاداثا
باادلا ماان اتباااع ُاااج تنطااوي علااى العنااف يف إنفاااا الق اوانني .ويلاازم السااتثمار يف أنشااطة وقايااة
امل اراهقني املعرضااني للدطاارا والتاادخالت الراميااة إىل تشااجيع امل اراهقني علااى م ااادرة العصاااباتا
وإع ااادة تأهي اال أف اراد العص ااابات وإع ااادة إدم اااجهما والعدال ااة التص اااحليةا وإقام ااة الف ااات بلدي ااة
للتصدي للجرمة والعنفا مع الرتكياز علاى املدرساة واألسارة وتادابري اإلدمااج الجتمااع  .و اث
اللجنة الدول على إياالء العتباار الواجاه للماراهقني الاذين أُجاأوا علاى م اادرة بلادهم ألساباب
تتعلق بعنف العصاباتا ومنحهم صفة الالجئني.
ال األط قو
 -84تشدد اللجنة على أن جلميع املراهقني احلق يف احلماياة مان السات الل القتصاادي ومان
أس اوأ أش ا ال عم اال األطف ااالا و ااث ال اادول عل ااى تنفي ااذ أح ااام الفق اارة  2م اان امل ااادة  32م اان
التفاقيا ااةا فض ا االا عا اان اتفا اااقييت من ما ااة العما اال الدوليا ااة بشا ااأن احلا ااد األدق لسا اان السا ااتددام
لعام ( 1973رقم  )138وبشأن ح ر أسوأ أش ال عمل األطفال لعام ( 1999رقم .)182
 -8٥ويؤدي يهيد الطرياق للماراهقني ملزاولاة أشا ال العمال الايت تناساه سانهم دورا إءاسيا ا هاما ا
يف حيالما إا يزودهم باملهارات وم ّ نهم من تعلم املسؤولياتا واإلساهاما عناد القتضااءا يف رفااه
أساارهم القتصاااديا ودعاام حصااو م علااى التعلاايم .وينب ا أن تتضاامن إج اراءات التصاادي لعماال
األطف ا ااال ت ا اادابري ش ا اااملةا ط ا ااا يف ال ا اامل النتق ا ااال م ا اان املدرس ا ااة إىل العم ا االا والتنمي ا ااة الجتماعي ا ااة
والقتصاااديةا وب ارامج القضاااء علااى الفقاارا وتعماايم احلصااول اان ا ا علااى التعلاايم البتااداس والثااانوي
اجليااد والشااامل للجميااع .وينب ا التشااديد علااى أن للم اراهقنيا مااا أن يبل اوا احلااد القااانوين األدق
لسن العمل على الصعيد الوطوا الذي ينب أن يتماشى مع املعايري الدولية وماع التعلايم اإللزاما ا
احلق يف مزاولة أعمال بسيطة يف ظل ظروف مناسبةا ماع إياالء العتباار الواجاه حلقهام يف التعلايم
والراحة ووقم الفرا ومزاولة األلعاب واألنشطة الرتفيهية ويف احلياة الثقافية والفنون.
 -86وتوص اللجنة بأن تعتمد الادول اجاا انتقالياا صاوب قياق التاوا ن باني الادور اإلأاا
الااذي يؤديااه العماال يف حياااة امل اراهقني وضاامان حقهاام يف التعلاايم اإللزام ا ا دون يييااز .وينب ا
التنسيق بني التعليم وفسح ا ال أمام مزاولة العمل الالسق لتيساريمها معا ا يف حيااة املاراهقنيا وفقا ا
لساانهم ول ليااات الفعالااة املنشااأة لتن اايم هااذا العماالا وجااأ الضاارر عناادما يقااع املراهقااون ضااحايا
الساات الل .وينب ا الاان علااى لايااة عيااع األطفااال دون الثامنااة عشاارة ماان األعمااال اخلطاارةا
ووضااع قاسمااة واضااحة ماان األعمااال الضااارة احملااددة .وينب ا أن تُبااذل علااى ساابيل األولويااة جهااود
لادف إىل مناع األعماال وظاروف العمال الضاارةا ماع إياالء عناياة خاصاة بالفتياات العاامالت يف
املنا ل و ريهن من العمال "احملجوبني".
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تففير العدالة لللراهاين
 -87قد حيتمل املراهقون بن م العدالة من خالل فالفة القانونا إما باعتبارهم ضحايا اجلرماة
أو شهودا عليها أو ألسباب أخر ا مثل الرعاية أو احلضانة أو احلماية .ويلزم اجاا تادابري للحاد
من مواطن ضعف املراهقني بوصفهم ضحايا اجلراسم أو مرت بيها.
 -88وُ ااث الاادول األط اراف علااى اعتماااد سياسااات شاااملة يف اااال قضاااء األحااداث تركااز
علا ااى العدالا ااة التصا اااحليةا وتا اااليف اإلج ا اراءات القضا اااسيةا واألخا ااذ بالتا اادابري البديلا ااة لالحتجا ااا
والتدخالت الوقاسيةا ملعاجلة العوامل الجتماعية واألسباب اجلذريةا يشي ا مع املاادتني  37و40
ماان التفاقيااة ومااع مبااادئ األماام املتحاادة التوجيهيااة ملنااع جنااول األحااداث .وينب ا أن ينصااه
الرتكيااز علااى إعااادة التأهياال وإعااادة اإلدماااجا طااا يشاامل امل اراهقني املتااورطني يف أنشااطة تُصاانف
ضاامن فئااة اإلرهااابا وفق ا ا للتوصاايات ال اواردة يف التعليااق العااام رقاام  )2007(10بشااأن حقااوق
الطف اال يف قض اااء األح ااداث .ول ينب ا ا اللج ااوء إىل الحتج ااا إل كم ااالا أخ ااري وألقص اار م اادة
مناساابةا وينب ا احتجااا املاراهقني طعاازل عاان البااال ني .وتشاادد اللجنااة علااى ضاارورة ح اار عقوبااة
اإلعدام والسجن املؤبد علاى أي شاد مادان بارت ااب جرماة قبال بلاو الثامناة عشارة .وتشاعر
ادول
اللجنااة بقلااق بااال إ اء عاادد الاادول الاايت تسااعى إىل خفا ساان املسااؤولية اجلناسيااة .وتاادعو الا َ
إىل إبقاء احلد األدق لسن املساءلة اجلناسية يف  18عام ا.

ابع اشر -التعقوإ الدولي
 -89تشدد اللجنة على أن تنفيذ التفاقية سارسة تعاونية بني الادول األطارافا وتاأ احلاجاة
إىل التعاااون الاادويل .وتشااجع اللجنااة الاادول األط اراف علااى أن تقاادم املساااعدة التقنيااةا وتسااتفيد
حسه ما يلزما مان املسااعدة التقنياة الايت تقادمها األمام املتحادة واملن ماات اإلقليمياة يف إعماال
حقوق املراهقني.

خقمس اشر -النشر
 -90توص اللجنة بأن تنشر الدول على نطاق واسع هذا التعليق العام علاى عياع أصاحاب
املصاالحةا ول ساايما الأملااان وعيااع املسااتويات احل وميااةا طااا يف الاامل داخاال الااو ارات واإلدارات
ولااد الساالطات البلدية/احملليااةا ويف صاافوف عيااع امل اراهقني .وتوص ا اللجنااة أيض ا ا برتعااة هااذا
التعليااق الع ااام إىل عي ااع الل ااات اات الص االةا بص ااي مالسم ااة للم اراهقني ويف أش ا ال يف متن اااول
املراهقني اوي اإلعاقة.
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