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أوالا -املسائل التنظيمية ومسائل أخرى
ألف -الدول األطراف يف االتفاقية
لددد عدددد الدددول األط دراف يف اتفاقيددة حقددوق الطفددل  196دولددة ح د  6آذار/م ددار 2020ا
-1
اتريددا اختتددام الدددورة الرا عددة والثمددان ال ددتثنائية للجنددة حقددوق الطفددل .و د ل ا تكددون ذد ا التفاقيددة
ذي ألت ص من صكوأل حقوق النسان من حيث عدد التصديقاتا ومل يبق غري تصديق الولايت
املتحدة األمريكية لكي تصبح التفاقية عاملية ابلكامل .وميكن الطالع علد قائمدة َّ ةد دة ابلددول الديت
وقعت التفاقية أو صدقت عليها أو انضمت إليها يف املوقو ال بكي .http://treaties.un.org
ويف التدداريا نفسددها لانددت  170دولددة طرف دا قددد صد ربددقت عل د التوتولددول الختيددار لتفاقيددة
-2
حقدوق الطفددل دأن اشد األ األطفدال يف املنازعددات املسددلحة أو انضدمت إليددها أ د ايدة قدددرذا ددال
دول من صدور التقرير األخري املقدم إ اجلمعية العامة ()A/73/41ا ولانت  176دولة طرف ا قد صددقت
عل التوتولول الختيار لتفاقية حقوق الطفل أن يو األطفدال وا دت الل األطفدال يف الب داء ويف
املواد الابحيةا أو انضمت إليها أ ايدة قدرذا دولتان من صدور التقرير األخري.
ولانت  46دولة قد صدقت عل التوتولول الختيار لتفاقية حقوق الطفدل املتعلدق إبجدراء
-3
تقدمي البالغاتا أو انضمت إليها ح  6آذار/مار 2020ا أ ايدة قدرذا تسو دول من صددور التقريدر
األخدري املقدددم إ اجلمعيددة العامدة .وميكددن الطددالع علد قائمددة َّ ةد ددة ابلددول الدديت وقعددت التوتولددولت
الختيارية الثال ة أو صدقت عليها أو انضمت إليها يف املوقو ال بكي.http://treaties.un.org :

ابء -دورات اللجنة
عقدددت اللجنددة ددبو دورات يف الف د ة امل ددمولة ابلتقريددر ( 3ش ددبارب/فتاير  2018إ  6آذار/
-4
مدار  :)2020الددورة الثامندة والسدبعون ( 14أاير/مدايو  1 -ح يران/يونيده )2018ا والددورة التا دعة والسدبعون
( 17أيلول /ددبتمت  5 -ت درين األول/ألت ددو ر )2018ا والدددورة الثم ددانون ( 14لددانون الثاين/ين دداير 1 -
شددبارب/فتاير )2019ا والدددورة اداديددة والثمددانون ( 31-13أاير/مددايو )2019ا والدددورة الثانيددة والثمددانون
( 27-9أيلول /ددبتمت )2019ا والدددورة الثالثددة والثم ددانون ( 20لددانون الثاين/يندداير  7 -ش ددبارب/فتاير )2020ا
وعقدت الدورات الست األو يف جنيف.
والدورة الرا عة والثمانون ال تثنائية ( 6-2آذار/مار ُ .)2020
ووفقا ملقرر اللجنة رقم ( 14انظر الفقرة )51ا ُعقدت يف اموا الدورة الرا عدة والثمدانون ال دتثنائيةا
-5
وذددي أو دورة أل ذيئددة مددن ذيئددات معاذدددات حقددوق النسددانا تُددعقد علد الصددعيد القليمددي خددار
جنيف أو نيويورأل .وقد تسىن عقدد الددورة فضدل الددعم املدال واللوجسديت الد قدمده الفريدق القليمدي املعدين
ابلتثقيف يف جمال حقدوق النسدان التدا و جلماعدة احملديد اودادا واجلهدات املا دة لده  -أ د اليا والسدويد
واململكة املتحدة لتيطانيدا العظمد وأيرلنددا ال دمالية ونيوزيلنددا  -وحكومدة دامواا فضدالا عدن مكتد منسدق
األمم املتحدة املقيم يف اموا ومكت احمليد اوادا التا و ملنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف).
ويف أعقدا لددل دورةا تُعلددن اللجنددة حيددو املالحظدات اخلتاميددة الدديت اعتُمدددتا فضدالا عددن أ
-6
مقررات وتوصيات (ةا فيها تل الناشئة عن يوم املناق ة العامة)ا والتعليقات العامة املعتَمدة.

جيم -عضوية اللجنة وأعضاء مكتبها
خالل الف ة من الدورة الثامنة والسبع إ الدورة الثمان ا احتفظت اللجنة نفس األعضاء
-7
وأعضاء املكت الواردة أمساؤذم يف تقريرذا السا ق املقدم إ اجلمعية العامة ()A/73/41ا مو تو رينايت وين
منص الرائ ة (انظر A/73/41ا املرفق األول).
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ووفقد ا للمددادة  43مددن التفاقيددةا ُعقددد الجتمدداع السددا و ع ددر للدددول األط دراف يف التفاقيددة يف
-8
ح يران/يونيه 2018ا يف مقر األمم املتحدة .وانتخد أعضداء اللجندة التسدعة التاليدة أمسداؤذم أو أعيدد انتخداهبم
لفد ة أر ددو ددنوات تبدددأ يف  1آذار/مددار  :2019ددوزان أذددو أ ددوماا وذنددد األيددو الدريسدديا و راغددي
غود راند ددونا وفيلي د جددايفا وجهدداد ماضدديا وفيددث مارشددال ذدداريسا ولالرانددس نيلسددونا وخو دديه أ يددل
رودري يس رييسا وآيساتو أل ان يديكو.
29

وتددرد يف املرفددق األول و د ا التقريددر قائمددة امسدداء أعضدداء اللجنددة مددو يددان مدددة وليددتهم .ويب د
-9
املرفق األول أيض ا أعضاء املكت املنتخب يف الدورة ادادية والثمان للجنةا ةدن فديهم الدرئيس اجلديدد
لويس إرنستو يدنريا رينا.

دال -اعتماد التقرير
 -10اعتمد دددت اللجند ددة ابلحد دداعا يف جلسد ددتها  2470املعقد ددودة يف  6آذار/مد ددار 2020ا تقريرذد ددا
اخلامس ع ر ال يقدم لل نت إ اجلمعية العامدةا والد ي طدي أن دطتها يف الفد ة مدا د ايدة
الدورة السا عة والسبع و اية الدورة ال تثنائية الرا عة والثمان .

اثني ا -التقااارير املقدمااة ماان الاادول األط اراف وج ا املااادة  44ماان االتفاقيااة،
واملادة  8من الربوتوكول االختياار بشا ن اشا اك األطفاال يف املنا عاات
املس االحة ،وامل ااادة  12م اان الربوتوك ااول االختي ااار بشا ا ن بيا ا األطف ااال
واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلابحية
ألف -تقدمي التقارير
 -11توجد معلومات عن حالة تقدمي التقارير واعتماد املالحظات اخلتامية ذات الصدلة علد املوقدو
ال بكي .http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx
 -12وخالل الف ة امل مولة ابلتقريرا تلقت اللجنة  48تقريرا جديددا 40 :تقريدرا دورايا و 4تقدارير أوليدة
ةوج د التفاقيددةق وتقريددر أول واحددد ةوج د التوتولددول الختيددار ددأن اش د األ األطفددال يف املنازعددات
املسددلحة و 3تقددارير أوليددة ةوجد التوتولددول الختيددار ددأن يددو األطفددال وا ددت الل األطفددال يف الب دداء
ويف املواد الابحية .وتلقت اللجنة يف اجملموع  597تقريرا عمدالا ابملدادة  44مدن التفاقيدةا ةدا يف ذلد 202
تقريدرا أوليد ا و 395تقريدرا دوراياا فضدالا عددن  116تقريدرا أوليد ا وتقريدرين دوريد ةوجد التوتولددول الختيددار
ددأن اش د األ األطفددال يف املنازعددات املسددلحة و 114تقري درا أولي دا وتقري درين دوري د ةوج د التوتولددول
الختيار أن يدو األطفدال وا دت الل األطفدال يف الب داء ويف املدواد الابحيدة .وحد  6آذار/مدار 2020ا
لددد عدددد التقددارير املتددأخرة الدديت يتع د أن تنظددر فيهددا اللجنددة  41تقري درا :منهددا  37تقري درا ةوج د التفاقيددةا
وتقريددر واحددد ةوجد التوتولددول الختيددار ددأن اشد األ األطفددال يف املنازعددات املسددلحةا و ال ددة تقددارير
ةوج التوتولول الختيار أن يو األطفال وا ت الل األطفال يف الب اء ويف املواد الابحية.

ابء -النظر يف التقارير
و32

 -13نظددرت اللجنددةا خددالل الفد ة قيددد ال ددتعراضا يف مددا جمموعدده  48تقريدرا :تقريدران أوليددان
تقري درا دورايا ةوج د التفاقيددةا و 6تقددارير أوليددة ةوج د التوتولددول الختيددار ددأن اش د األ األطفددال
يف املنازعات املسلحةا و 8تقارير أولية ةوج التوتولدول الختيدار دأن يدو األطفدال وا دت الل األطفدال
يف الب اء ويف املواد الابحية.
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 -14ويب رب اجلدول التال تقارير الدول األطدراف الديت نظدرت فيهدا اللجندة يف لدل دورة خدالل الفد ة
امل مولة هب ا التقريرا ةا يف ذل رموز الواثئق املتعلقة هبا .ويب اجلدول ل ل رم الو يقة اليت نُ رت
فيها املالحظات ا خلتامية .وميكن الطالع عل تقدارير الددول األطدراف واملالحظدات اخلتاميدة للجندة يف
نظام الواثئق الرمسية لألمم املتحدة (.)http://documents.un.org/prod/ods.nsf/ home.xsp
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املالحظات اخلتامية

الدورة الثامنة والسبعون

اتفاقية حقوق الطفل
أن ول
األرجنت

ليسوتو
اجلبل األ ود
النرويج

التوتولول الختيار

اجل ائر
أن ول

التوتولول الختيار

أن ول

CRC/C/AGO/5-7

CRC/C/AGO/CO/5-7

CRC/C/ARG/5-6

CRC/C/ARG/CO/5-6

CRC/C/LSO/2

CRC/C/LSO/CO/2

CRC/C/MNE/2-3

CRC/C/MNE/CO/2-3

CRC/C/NOR/5-6

CRC/C/NOR/CO/5-6

أن اش األ األطفال يف املنازعات املسلحة
CRC/C/OPAC/DZA/1

CRC/C/OPAC/DZA/CO/1

CRC/C/OPAC/AGO/1

CRC/C/OPAC/AGO/CO/1

أن يو األطفال وا ت الل الطفال يف الب اء ويف املواد الابحية

الحتاد الرو ي
الدورة التاسعة والسبعون

CRC/C/OPSC/AGO/1

CRC/C/OPSC/AGO/CO/1

CRC/C/OPSC/RUS/1

CRC/C/OPSC/RUS/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

السلفادور

حهورية لو الدميقراطية ال عبية
موريتانيا
النيجر

التوتولول الختيار

نن
اململكة العر ية السعودية

التوتولول الختيار
نن

النيجر
اململكة العر ية السعودية
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CRC/C/SLV/5-6

CRC/C/SLV/CO/5-6 and
Corr.1

CRC/C/LAO/3-6

CRC/C/LAO/CO/3-6

CRC/C/MRT/3-5

CRC/C/MRT/CO/3-5

CRC/C/NER/3-5

CRC/C/NER/CO/3-5

أن اش األ األطفال يف املنازعات املسلحة
CRC/C/OPAC/BEN/1

CRC/C/OPAC/BEN/CO/1

CRC/C/OPAC/SAU/1

CRC/C/OPAC/SAU/CO/1

أن يو األطفال وا ت الل الطفال يف الب اء ويف املواد الابحية
CRC/C/OPSC/BEN/1

CRC/C/OPSC/BEN/CO/1

CRC/C/OPSC/NER/1

CRC/C/OPSC/NER/CO/1

CRC/C/OPSC/SAU/1

CRC/C/OPSC/SAU/CO/1
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الدورة الثمانون

اتفاقية حقوق الطفل

البحرين
لجيكا
غينيا
إيطاليا
الياابن
اجلمهورية العر ية السورية

التوتولول الختيار

CRC/C/BHR/4-6

CRC/C/BHR/CO/4-6

CRC/C/BEL/5-6

CRC/C/BEL/CO/5-6

CRC/C/GIN/3-6

CRC/C/GIN/CO/3-6

CRC/C/ITA/5-6

CRC/C/ITA/CO/5-6

CRC/C/JPN/4-5

CRC/C/JPN/CO/4-5

CRC/C/SYR/5 and
Corr.1

CRC/C/SYR/CO/5

أن يو األطفال وا ت الل الطفال يف الب اء ويف املواد الابحية

ت يكيا
الدورة احلادية والثمانون

CRC/C/OPSC/CZE/1

CRC/C/OPSC/CZE/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل
وتسواان
لا و فريد
مالطة
ن افورة
تون ا

التوتولول الختيار

ر لنكا
الدورة الثانية والثمانون

CRC/C/BWA/2-3

CRC/C/BWA/CO/2-3

CRC/C/CPV/2

CRC/C/CPV/CO/2

CRC/C/MLT/3-6

CRC/C/MLT/CO/3-6

CRC/C/SGP/4-5

CRC/C/SGP/CO/4-5

CRC/C/TON/1

CRC/C/TON/CO/1

أن يو األطفال وا ت الل الطفال يف الب اء ويف املواد الابحية
CRC/C/OPSC/LKA/1

CRC/C/OPSC/LKA/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل
أ اليا
البو نة واور
موزامبيق
التت ال
حهورية لوراي

التوتولول الختيار

جورجيا
نما

التوتولول الختيار

جورجيا
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CRC/C/AUS/5-6

CRC/C/AUS/CO/5-6

CRC/C/BIH/5-6

CRC/C/BIH/CO/5-6

CRC/C/MOZ/3-4

CRC/C/MOZ/CO/3-4

CRC/C/PRT/5-6

CRC/C/PRT/CO/5-6

CRC/C/KOR/5-6

CRC/C/KOR/CO/5-6

أن اش األ األطفال يف املنازعات املسلحة
CRC/C/OPAC/GEO/1

CRC/C/OPAC/GEO/CO/1

CRC/C/OPAC/PAN/1

CRC/C/OPAC/PAN/CO/1

أن يو األطفال وا ت الل الطفال يف الب اء ويف املواد الابحية
CRC/C/OPSC/GEO/1

CRC/C/OPSC/GEO/CO/1
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تقرير الدولة الطرف

املالحظات اخلتامية

الدورة الثالثة والثمانون

اتفاقية حقوق الطفل

النمسا
يالرو
لو تاريكا
ذن اراي
رواندا
دولة فلسط
الدورة الرابعة والثمانون االستثنائية

CRC/C/AUT/5-6

CRC/C/AUT/CO/5-6

CRC/C/BLR/5-6

CRC/C/BLR/CO/5-6

CRC/C/CRI/5-6

CRC/C/CRI/CO/5-6

CRC/C/HUN/6

CRC/C/HUN/CO/6

CRC/C/RWA/5-6

CRC/C/RWA/CO/5-6

CRC/C/PSE/1

CRC/C/PSE/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

ج ر لوأل
ميكروني اي (ولايت  -املوحدة)
توفالو

CRC/C/COK/2-5

CRC/C/COK/CO/2-5

CRC/C/FSM/2

CRC/C/FSM/CO/2

CRC/C/TUV/2-5

CRC/C/TUV/CO/2-5

 -15وخ ددالل الف د د ة امل ددمولة ابلتقري ددرا مل تتل ددق اللجن ددة م ددن ال دددول األط د دراف أ تعليق ددات عل د د
املالحظات اخلتامية.

جيم -التقدم احملر  :اجتاهات عملية التنفيذ وحتدايهتا
 -16تقدديربم اللجنددة يف ذ د ا الفصددلا وفددق ار ددتها املتعلقددة تقاريرذددا لف د ة السددنت ا مددا حت ةقددق مددن
إجنازات وما يُطرح من حتدايت يف جمال حقوق الطفلا فضالا عن التوجهات ادالية يف ذ ا اخلصوص.
وعل وجه التحديدا ختصص اللجنة قسما فرعيا دقوق الطفل يف نظام قضاء األطفال.
-1

التقدم احملر بوجه عام
 -17ورود تقارير الصومال وجنو السودان ودولة فلسدط وتون داا مل تعدد ذنداأل أ تقدارير أوليدة
متأخرة .وتلقت اللجنة أيض ا أول تقريرين وا يف إطار الجراء املبسدد لتقددمي التقدارير :أحددنا مدن ذن داراي
والثاين من لكسمتغ.
 -18وخالل الف ة قيد ال تعراضا اعتمددت اللجندة مقدررات دأن  31الغدا فدردايا ةوجد املدادة
من التوتولول الختيار املتعلق إبجراء تقدمي البالغات .واعتمدت يف دورهتدا الثامندة والسدبع تقريرذدا
األول عن التحقيق ةوج املادة  13من التوتولول الختيار نفسه.
5

 -19وأصدرت اللجندةا خدالل دورهتدا اداديدة والثمدان ا تنقيحهدا األول لتعليدق عدام .وحدل التعليدق
العددام رقددم  )2019(24ددأن حقددوق الطفددل يف نظددام قضدداء األطفددال َّددل التعليددق العددام رقددم )2007(10
ددأن حقددوق الطفددل يف قضدداء األحدددا (انظددر الفق درات  27-24أدانا) .وخددالل الدددورة نفسددهاا اعتمدددت
اللجنددة مبددادا توجيهيدة ددأن تنفيد التوتولددول الختيددار ددأن يددو األطفددال وا ددت الل الطفددال يف الب دداء
ويف املواد الابحية ( )CRC/C/156من أجل حتس نوعية التقارير املقدمة من الدول األطراف ولياانت
األمم املتحدة واملنظمات غري ادكومية وغريذا عن تنفي التوتولول الختيار ا فضالا عن دعم وتيسري
مهمة اللجنة يف رصد التنفي .
GE.20-06247
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 -20وواصلت اللجندة عملهدا دأن عمليدة تع يد نظدام ذيئدات املعاذددات عدن طريدق إاتحدة الجدراء املبسدد
لتقددمي التقددارير للدددول األطدراف الدديت قددل موعدد تقدددمي تقاريرذددا الدوريددة اعتبددارا مددن  1أيلول /ددبتمت 2019
فصاعدا .وح  6آذار/مار 2020ا تلقت  80دولة دعوة يف ذ ا الصددا وقررت  18دولة ال تفادة
مددن ذ د ا الج دراء .وقددررت اللجنددةا يف دورهتددا الثالثددة والثمددان ا عددد تقيدديم أول ا ددتعراض لدولددة طددرف
ةوج ذ ا الجراءا إاتحدة الجدراء املبسدد لتقددمي التقدارير للددول األطدراف املتدأخرة يف تقددمي تقاريرذدا
واليت قد ترغ يف تقدمي تقاريرذا ةوج ذ ا الجراء.
 -21وحتققت زايدة ملحوظة يف م ارلة األطفال يف أعمدال اللجندةا فضدل الد خم الد ولددا يدوم
املناق ة العامة لعام 2018ا أن موضوع "ااية األطفال وككيدنهم وصدفهم مددافع عدن حقدوق النسدان"
(انظددر الفقددرة  .)77ويف أعقددا يددوم املناق ددة العامددة ذل د ا اضددطلو األطفددال واملراذقددون ادوار رئيسددية
لمتحد ولمديرين للمناق ات يف حيو أن طة اللجندة .ولاندت ودم أنيدة َّوريدة يف الحتفدالت ابلد لرى
السنوية الثال د لالتفاقيدة يف عدام  2019ويف الجتماعدات املواضديعية الديت عقددت خدالل الددورة الرا عدة
والثمان ال تثنائية.
 -22وا تعرضت اللجنةا يف دورهتا القليميدة األو التارييدة املعقدودة يف دامواا حالدة حقدوق الطفدل يف
توفالو وج ر لوأل وميكروني اي (ولايت  -املوحدة)ا وعقدت اجتماعا حتضدريايا ل دتعراض لرييبدا يف وقدت
لحددق .واجتمعددت أيض د ا مددو األطفددال يف الدددورة الرمسيددةا ومددو ال ددبا وليدداانت األمددم املتحدددة وامل سددات
الوطنيددة دقددوق النسددان واجملتمددو املدددين مددن منطقددة احملدديد اوددادا لج دراء مناق ددات مواضدديعية ددأن ت ددري
املنددا ا وال د لرى السددنوية الثال د لالتفاقيددةا وقضددااي حقددوق النسددان الدديت هتددم األطفددال يف املنطقددة .وأعددر
امل ارلون عن تقدديرذم الكبدري للددورة القليميدةا أل دا أاتحدت تفاعدل اجلهدات الفاعلدة مدو اللجندةا ومدن تلد
اجلهددات األطفددال وجهددات اجملتمددو املدددين الفاعلددة الدديت لدديس و ددعها يف العددادة ادضددور إ جنيددف .وككنددت
وفود الدول واللجنة من إجراء حوار حضور ناء ومثمرا والتفاعل وتبادل اخلتات طريقة مل تكن كندة مدن
خدالل التواصدل ابلفيددديو .وأعدر امل دارلون األطفددال التسدعون عدن تقددديرذم للفرصدة الديت أتيحددت ودم للتعبددري
عن آرائهم عل قدم املساواة مو البال ا وقالوا إن الدورة مكنتهم من التحد عن حقوقهم.
 -23ويف الف ات الفاصلة الدوراتا شارأل أعضاء اللجنة شخصديا يف أن دطة عديددة .و لدت
تل د األن ددطة امل ددارلة يف عدددة اجتماعددات وم د كرات وحلقددات درا ددية وَّاض درات ودورات درا دديةا
فض دالا عددن القيددام فيمددا د الدددورات درا ددة البالغددات الفرديددةا وال تفسدداراتا والتعليقددات العامددةا
وتنظدديم أايم مددن املناق ددة العامددة والحتفددالت لتخليددد ال د لرى السددنوية الثال د لالتفاقيددة .وإضددافة إ
ذل ا شارأل الكثريون من أعضاء اللجنة يف متا عة املالحظات اخلتامية للجنة يف عدد من البلدان نداءا
عل د دع دوات تلقوذ ددا مددن دول ومنظمددات جمتم ددو مدددين وم ددن اليونيسدديف .ويظددل ذ د ا العمددل ض ددرورايا
لضمان حتس تطبيق أفضل لالتفاقية والتوتولولت الختيارية امللحقة هبا.
-2

حقوق الطفل يف نظام قضاء األطفال
 -24يف النسخة النكلي ية مدن التعليدق العدام رقدم ( 24انظدر الفقدرة  19أعدالا)ا ا دتخدمت اللجندة
مصدطلح "قضدداء األطفددال" ددلا مددن "قضدداء األحددا " لتد لري منهددا ان حيدو األشددخاص الد ين تقددل
أعمارذم عن  18نة ذم أطفال وفقا لالتفاقية وينب ي التعامل معهم يف نظم مصممة خصيصدا لألطفدال.
وال ددرض مددن ذلد التعليددق العددام ذددو توجيدده الدددول ددو التنفيد ال ددامل لددنظم قضدداء األطفددال الدديت تعد ز
حقوق الطفل وحتميها مو ال لي عل الوقاية والتدخل املبكر .وت جو اللجنة الدولا يف التعليق العاما
عل زايدة حتويل األطفال عن مسار إجراءات العدالة الرمسية إ رامج فعالةا وتو يو نطداق ا دتخدام
التدا ري غري الحتجازية لضمان أن يكون احتجاز األطفال تد ريا يُلجأ إليه لمالذ أخري.
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 -25ويتضمن التعليق العام إرشادات جديدة تستند إ العلوم المنائيدة والجتاذدات ادديثدةا وي دجو
الدددول عل د رفددو ادددد األدىن لسددن املس د ولية اجلنائيددة إ  14ددنة عل د األقددل .وتدددعو اللجنددة الدددول إ
حتديد أدىن ف ات للحرمان من ادريةا وت جو الدول عل حتديد ربن دنيا ل جيوز دو ا حرمان األطفال
قددانوانا مددن حدريتهما لسد ربدن  16عامدا علد ددبيل املثددال .وتد ربلر اللجنددة الدددول األطدراف ان التفاقيددة حتظددر
فددرض عقو ددة العدددام والسددجن مدددى اديدداة دون الفدرا امل ددرورب علد األشددخاص الد ين لددانوا دون ددن
الثامنددة ع ددرة وقددت ارتكددا اجلرميددةا وتوصددي دددة ان تل ددي الدددول حيددو أشددكال السددجن مدددى اديدداة
ود لء األشددخاص .وتالحد أيض د ا أن التدددا ري التأديبيددة الدديت تنتهد املددادة  37م دن التفاقيددة جي د أن كنددو
منعا اباتاا ةا يف ذل العقو ة البدنيةا واليداع يف زن انة مظلمةا وادبس النفراد .
 -26ويتضددمن التعليددق العددام إرشددادات تتعلددق ابألطفددال املتددورط يف حاعددات مسددلحة غددري ات عددة
للدول واملتهم يف دياقات مكافحدة الرذدا  .وت ددد اللجندة علد ضدرورة أن تضدو الددول إجدراءات
لتسليم ذد لء األطفدال سدرعة إ اجلهدات الفاعلدة املدنيدة املعنيدة ألمايدة األطفدالا وت ددد علد ضدرورة
معاملتهم يف املقام األول لضدحااي لنتهالدات القدانون الددول .وينب دي النظدرا ابلنسدبة ود لء األطفدالا
يف التدا ري غري القضائية وتدا ري إعدادة الدمدا الجتمداعي لبدديل عدن املالحقدة القضدائية والحتجداز.
اهتم األطفال ابرتكا جرائم يف تل السياقاتا فينب ي معاملتهم طبق ا ألحكدام املدادت  37و40
وإذا ُ
من التفاقية.
 -27وتقر اللجنة أيضاا يف التعليق العاما انيدة نظدم العدالدة الديت تعمدل ابلتدواز مدو نظدام العدالدة
الرمسي أو عل ذام ها ةا يف ذل نظم العدالة العرفية أو القبلية أو نظدم ال دعو األصدليةا ول ديما
الطددا و التصددادي ود ا الددنظم .وتالحد ن ددوء توافددق يف االراء علد أن إصددالحات درامج قطدداع العدددل
ينب ي أن تراعي ذ ا العمليات وتضمن اح ام حيو النظم دقوق الطفل.
-3

االجتاهات والتحدايت
 -28احتُفددل ابل د لرى الس ددنوية الثال د لالتفاقي ددة يف ت درين الث دداين/نوفمت  .2019وخ ددالل العق ددود
ومالربلا ُللربي واا وليسوا جمرد مستحق للعمدل
الثال ة املاضيةا أصبح األطفال أخريا أصحا حقوق ُ
اخلري  .وقد ا تحد ت حيو الدول األطراف تقريب ا يف لافة أ اء العامل ت ريعات و يا ات و ار ات
مكر ة دقوق الطفدلا ةدا يف ذلد ت دريعات هتددف إ القضداء علد العندف ضدد األطفدال .وا فد
معدددل وفيددات األطفددال دون ددن اخلامسددة علد الصددعيد العدداملي نحددو  60يف املائددة علد مدددى العقددود
الثال ة املاضدية .وا دتمر حتسدن فدرص ادصدول علد التعلديم يف املسدتوي ال تددائي والثدانو  .وق ربدل عددد
الفتيددات الالئددي يتد وجن قبددل ددن الثامنددة ع ددرةا وابت معدددل مددن تتعرضددن لت ددويه األعضدداء التنا ددلية
لإلان يف ا فاض مستمر .وحتسنت معدلت تسجيل املواليد يف حيو أ اء العامل(.)1
 -29وتالح اللجنة أيضا ابرتياح إحراز تقدم يف السنوات القليلة املاضدية دأن م دارلة األطفدال
يف حيو أ اء العدامل .وت ايدد عددد األطفدال واملدراذق الد ين يتولدون انفسدهم تع يد واايدة حيدو حقدوق
النسدانا ول ديما تلد الديت تد ر يف حيداهتم ومندائهما مثددل ت دري املندا ا ليمدا قصدلوا علد عدامل أفضددل
لنمائهم وعي هم .ومن املهم أن تستمو الدول إ آرائهم وأن أتخ ذا يف ادسبان.
 -30وعل الرغم من لل ذ ا التطوراتا ذنداأل حاجدة إ امل يدد فيمدا يتعلدق ابلتنفيد  .فهنداأل عددد
لبددري جدددا مددن األطفددال املنسددي ا ول دديما األطفددال ال د ين يعي ددون يف أوضدداع ذ ددة .ومددن امل ددف
أن ال دواغل املعددر عنهددا يف تقددارير السددنت السددا قةا ول دديما ددأن عدددم التميي د والعنددف ضددد األطفددالا

__________

()1
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ل تد ال ت ددكل شدداغالا خطددريا ي د ر يف األطفددال يف حيددو البيئددات ويف حيددو مندداطق العددامل .فعل د ددبيل
املثالا وعل الرغم من توصديات اللجندة إ حيدو الددول ألظدر العقو دة البدنيدة حظدرا صدرقا يف القدانون
يف حيو األو اربا فإن نسبة األطفال يف العدامل املسدتفيدين مدن ادمايدة الكاملدة يف القدانون مدن العقو دة
البدنية يف حيو األو دارب مل تد دا خدالل الفد ة امل دمولة ابلتقريدرا إل قلديالاا لتبلدد  12يف املائدةا عدد أن
لانت  10يف املائة .و ينما ترح اللجنة ان  59دولةا ح شبارب/فتاير 2020ا قد حققت حظرا يف
حيو األو اربا ةا يف ذل املن لا فإ ا ل ت ال ت عر ابلقلق ألن دو  70يف املائدة مدن حيدو الددول ل
ت ال تسمح ابلعقو ة البدنية يف املن ل ويف أو ارب أخرى( .)2وابلضافة إ ذل ا لثريا ما تكون التدا ري
الرامية إ تنفي األحكام القانونية املتعلقة ابلقضاء علد العقو دة البدنيدة وتع يد ال د اتيجيات الوالديدة
الجيا ية غري لافية .وذناأل حاجة ملحوظة إ ذيالل أ ا ية لافية للتصدد ل داءة معاملدة األطفدال
وإناوم يف مناطق لثرية من العاملا ةا يف ذل آليات ال الغا وإجراءات التدخل املعمول هباا والددعم
العالجي والجتماعي املنا لألطفال ومقدمي الرعاية وم .وجي عل حيو قدادة اجملتمعدات احملليدةا
ةن فيهم ال عماء السيا يون والجتماعيون والدينيونا أن يتوحدوا لوقف ذ ا املمار اتا اليت وا آاثر
ضارة طويلة األجل عل األطفال ال ين يعي ون يف حياهتم البال ة.
 -31وينب ددي أن تكددون مكافحددة العتددداء اجلنسددي عل د األطفددال وا ددت الوم جنسددي ا مددن أولددوايت
الدول يف حيو املناطق .وعل الرغم من أن العتداء اجلنسي عل األطفال يف دائرة الثقدةا ةدا يف ذلد
األ رة والطوائف الدينيةا ل ي ال ي كل ألت التحدايت يف جمدال اايدة األطفدال مدن العندف اجلنسديا
فددإن اللجنددة ت ددعر قلددق ابلددد إزاء الجتاذددات املثددرية للج د ع فيمددا يتعلددق ابلعتددداء اجلنسددي وال ددت الل
اجلنسي من خالل ا دتخدام تكنولوجيدات املعلومدات والتصدالتا ةدا يف ذلد ا دتخدام دث الفيدديو
املباشر لالعتدداءات اجلنسدية .وأصدبح األطفدال واملراذقدون االن ألثدر عرضدة لال دتدرا علد الن ندتا
و"ال ددتمالة ابلر ددائل الابحيددة القصددرية" و"ال ت د از اجلنسددي" .وتتطل د اايددة األطفددال مددن العتددداء
وال ت الل اجلنسي اختاذ تدا ري وقائيةا مثل توعيدة الوالددين واملهنيد واجملتمدو لكدلا فضدالا عدن ا دتحدا
نظددام ا ددتجا ة مالئددم لألطفددال ومتعدددد القطاعددات لتع يد القيمددة ال باتيددة لفددادات األطفددالا وحتاشددي إعددادة
صدمة األطفال الضحااي وضمان توافر الدعم النفسي والجتماعي.
 -32وتتصدددى اللجنددة أيض دا لالجتاذددات والتحدددايت اجلديدددة املرتبطددة ألقددوق الطفددل فيمددا يتعل دق
ابلبيئة الرقمية .فالوصول إ التكنولوجيات الرقميدة مهدم لتمكد األطفدال ولعمدال حقدوقهما ةدا يف ذلد
حق ددوقهم يف التعل دديم وامل ددارلة وادص ددول علد د املعلوم ددات املنا ددبة وحري ددة التعب ددري .ويف الوق ددت نفس ددها
يربنددت اللجنددة للدددول األط دراف ش دواغلها فيمددا يتعلددق ابلوصددول إ الن نددت وتكنولوجيددات املعلومددات
والتصالتا وضمان السالمة عل الن نتا وتع ي َّو األمية الرقمية يف صدفوف األطفدال والوالددين
واملهني د املعني د  .وتُددتز ال د ايدة األخددرية يف العتددداء وال ددت الل اجلنسددي عل د الن نددت أنيددة تع ي د
التعداون الددول د املهنيد املعنيد ابألطفدال وولدالت إنفداذ القدانون وجهدات تقريدر السيا داتا علد
النحددو املبد يف املبددادا التوجيهيددة املتعلقددة تنفيد التوتولددول الختيددار ددأن يددو األطفددال وا ددت الل
األطفددال يف الب دداء ويف املدواد الابحيددة .وعددالوة علد ذلد ا فددإن جائحددة فددريو لددوروان (لوفيددد)19-ا
الديت زادت صدورة لبدرية مددن ا دتخدام األطفدال للتكنولوجيددات الرقميدةا قدد ل ددفت لد ل عدن اداجددة
امللح ددة إ اخت دداذ ت دددا ري ت د دريعية و يا دداتية وغريذ ددا م ددن الت دددا ري املنا ددبة لض ددمان المتث ددال لالتفاقي ددة
و روتولولهتا الختيارية.
__________
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 -33وتكددرر اللجنددة العدرا عددن قلقهددا إزاء انتهالددات حقددوق األطفددال ذو العاقددة الدديت ل تد ال
مسددتمرةا عل د الددرغم مددن توصددياهتا السددا قة .وت ددمل ذ د ا النتهالددات انت ددار اليددداع يف امل سددات
و ددوء تفسددري مفهددوم التعلدديم ال ددامل الد يد أل العديددد مددن األطفددال ذو العاقددة خددار املدر ددة أو قدديلهم
إ م سددات التعلدديم اخلدداص .ويف ضددوء العمددل ال د قددام دده الفريددق العامددل امل د أل د جلنددة حقددوق
الطفل واللجنة املعنية ألقوق األشخاص ذو العاقةا ال أن ئ يف عام 2018ا وافقت جلنة حقدوق
الطفل عل أنه ابلرغم مدن أن اتفاقيدة حقدوق الطفدل تتضدمن نددا َّدددا مكر د ا لألطفدال ذو العاقدة
(امل ددادة  ) 23ف ددإن حق ددوق األطف ددال ذو العاق ددة ل تقتص ددر عل د ادق ددوق املدرج ددة يف ذل د البن دددا ددل
تتجاوز ذل لت مل حيو ادقوق والضماانت وآليات ادماية ةوج التفاقيةا فضالا عن لو ا ج ءا
مدن ددج العاقدة القددائم علد حقددوق النسددان .واختد ت اللجنددة لد ل قدرارا إبدرا فقدرة منفصددلة ددأن
األطفال ذو العاقة يف ذيكل ادوارا ول ل يف املالحظدات اخلتاميدةا وعددم إدرا ذد ا البندد ضدمن
"الرعاية الصحية".
 -34وتالح اللجنة قلق أن ادالة املتعلقة تحص األطفال املعرض لألمراض اليت ميكن الوقاية
منها ابلل قاحات قد تفاقمت خالل الف ة امل مولة ابلتقرير .وتالح وجه خاص عودة ظهدور ادصدبة
يف البل دددان النامي ددة والبل دددان املتقدم ددة علد د السد دواءا ويرج ددو ذلد د أ ا د دا إ املعلوم ددات املض ددللة ع ددن
اللقاحات عل و دائد التواصدل الجتمداعي .وحتدث اللجندة الددول علد زايدة نسدبة املي انيدة املخصصدة
للصددحة وزايدة ال ددتثمار يف اددالت التحص د الروتينيددة دون العتمدداد للي د ا عل د التمويددل املقدددم مددن
التعدداون ال دددولق ومعاجل ددة ع دددم لفاي ددة امل دوارد الب درية يف قط دداع الص ددحةق وحص ددر الختناق ددات الرئيس ددية
وحتديد النربد ُهج املنا بة دلهاق ووضو ا اتيجيات و رامج خمتلفة مدن أجدل الوصدول إ حيدو األطفدالا
ول دديما األطفددال الد ين يعي ددون يف أوضدداع ذ ددة والد ين يعي ددون يف مندداطق انئيددة .وينب ددي ن ددر املعلومددات
املنا ددبة عددن أنيددة التحص د و ددالمته لتحس د معرفددة الوالدددين ومقدددمي الرعايددة وتوطيددد قددتهم انيددة
حتص األطفال.
 -35وت ددعر اللجنددة قلددق ابلددد إزاء ا ددتمرار انتهالددات حقددوق عدددد لبددري مددن األطفددال يف ددياق
الن اع املسلح .وت مل ذ ا النتهالات ما ت ايدت الرواايت أنه مدن حدالت رفد وصدول املسداعدات
النسانية أو فرض قيود غري قانونية عليهاق واعتقدال األطفدال واملدراذق املتهمد ابلنتمداء إ حاعدات
مصدنفة لمنظمددات إرذا يدة واحتجددازذم دل ويف عد اددالت تعد يبهم وإ داءة معدداملتهمق وا ددتهداف
اليافع من الفتيات والفتيان ملمار دة العندف اجلنسدي علديهمق وحتويدل األمهدات وأطفداون املولدودين مدن
الغتصا يف زمن ادر إ منبوذين داخل جمتمعاهتم.
 -36ول ت د ال اللجنددة ت ددعر قلددق ابلددد إزاء األ ددر السددلت لت ددري املنددا والضددرر البيئددي عل د التمتددو
ألقوق الطفل .وت ت علد ذد ا األ در السدلت تدداعيات علد تنفيد قائمدة مطولدة مدن أحكدام التفاقيدة
و روتولولهتدا الختياريدة .وخدالل الفد ة امل دمولة ابلتقريدرا زادت معاجلدة اللجندة ود ا املسدألةا يف ددياق
ا تعراضدداهتا لتقددارير ا لدددول األط درافا ونتيجددة للدددورة الرا عددة والثمددان ال ددتثنائية يف دداموا .وقدددمت
اللجنددة تعليقددات إ املقددرر اخلدداص املعددين ةسددألة الت امددات حقددوق النسددان املتعلقددة ابلتمتددو بيئددة آمنددة
ونظيفددة وصددحية ومسددتدام علد تقريددرا عددن الصددلة د حقددوق الطفددل واايددة البيئددة (.)A/HRC/37/58
ويف عام 2019ا قدم  16طفدالا شدكوى إ اللجندة يف إطدار التوتولدول الختيدار املتعلدق إبجدراء تقددمي
البالغددات دددعوى عدددم وجددود تدددا ري حكوميددة ددأن ت ددري املنددا يف  12لددداا وذددو مددا ألددد مددن جديددد
أنيددة دور األطفددال لمدددافع ع دن حقددوق النسددان .وذندداأل أدلددة مت ايدددة عل د أندده جي د عل د الدددول
األطراف أن تضاعف جهودذا الرامية إ اح ام حقوق الطفل واايتها وإعماوا فيما يتعلق ت ري املنا
والضرر البيئي .ومثلما ذلرت اللجنة يف يان صحفي صادر يف  27أيلول /بتمت 2019ا فإن األطفال
ذم األلثر تضررا ا يقوم ه القادة اليوم من أفعال أو ميتنعون عن القيام ه.
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 -37ويف ددياق انت ددار جائحددة لوفيددد19-ا ت ددعر اللجنددة ابلقلددق إزاء النتهالددات احملتملددة دقددوق
الطفلا ول يما يف الددول الديت أعلندت حدالت الطدوارا وادجدر الصدحي الل امدي .وينب دي أن تراعدي
الدددولا عنددد وضددو ذد ا القيددودا مددا ي تد علد الددوابء مددن آاثر صددحية واجتماعيددة وتعليميددة واقتصددادية
وترفيهيددة ابلنسددبة لألطفددال .وتالحد اللجنددة علد وجدده اخلصددوص أن تدددا ري ادجددر املند ل قددد ت يددد مددن
الضرر النفسدي الد يتعدرض لده األطفدال وت يدد مدن خطدر العندف والعتدداء علد األطفدال .وينب دي أن
تكفل الد ول حصول األطفال عل الرعاية الصحية العقلية وإاتحة خدمات ادماية الجتماعية الفعلية
لألطفددال اب ددتمرارا ةددا يف ذل د ال د ايرات املن ليددةا عنددد الضددرورةا وتع ي د آليددات ال ددالغ والحالددة مددن
خ ددالل القن دوات اواتفي ددة واللك وني ددة .وابلض ددافة إ ذل د ا ينب ددي أن تس ددمح ال دددول لألطف ددال ةمار ددة
أن طة يف اوواء الطلقا حتت إشراف الكبارا مرة واحدة علد األقدل يف اليدوما يف ظدل المتثدال لقواعدد
التباعد الجتماعي وخالف ذل من قواعد النظافة الصحية.
 -38ومددو أن الددتعلم عددت الن نددت ددديل مبتكددر للددتعلم ادضددور يف الفصددول الدرا دديةا ينب ددي أن
تضددو الدددول يف اعتبارذددا التحدددايت اخلاصددة الدديت تواجدده األطفددال ذو الوصددول احملدددود إ الن نددت
واألطفددال ذو العاقددة .وابلضددافة إ ذل د ا ينب ددي أن تددوفر الدددول األطعمددة امل يددة لألطفددال ال د ين
يستفيدون عادة من وجبدات الطعدام يف املددار  .وعدالوة علد ذلد ا ينب دي أن تتداح لألطفدال إمكانيدة
ادصددول عل د املعلومددات املتعلقددة ائحددة لوفيددد 19-ل ددات وأشددكال مالئمددة لألطفددال ومتاحددة وددما
وينب ي ال تماع إ آرائهم يف أ عمليات لصنو القرار فيما يتعلق هب ا اجلائحة.
 -39وينب ي أن تتخ الدول األطراف تدا ري َّددة دماية األطفال ال ين قد يتفاقم ضعفهم وجه
خاص سب جائحة لوفيد 19-ةا يف ذل ما يتعلق ألصووم عل اخلدمات الصحية والتعليم وال اء
امليسدور التكلفدة وامليدداا النظيفدة ومرافدق النظافددة الصدحية والسددكن الالئدق .ومدن د ذد لء األطفددال ذوو
العاقةق واألطفال ال ين يعي ون يف الفقرق واألطفال املرتبطة أوضاعهم ابل وارعق واألطفال املهاجرون
وملتمسو اللجوء والالجئون وامل ردون داخلياق وأطفال األقليات والسدكان األصدلي ق واألطفدال الد ين
يعانون من ظروف صحية م منةا ةا يف ذلد فدريو نقدص املناعدة الب درية/اليدزق واألطفدال احملرومدون
من حريتهمق واألطفال املودعون يف امل سات .وعل وجه اخلصوصا ينب ي السماح لألطفال احملروم مدن
حريتهما ةا يف ذل مدن يوجددون مدنهم يف مرالد وم سدات احتجداز املهداجرينا ابلتصدال املندتظم ا درذم
يف لافددة األح دوال واألوقددات .وينب ددي إط دالق دراح ذ د لء األطفددال للمددا أمكددن ذل د  .وينب ددي جتن د
اعتقال األطفال واحتجازذم لنتهالهم القواعد املتعلقة دجائحة لوفيد.19-
 -40ويف ياق األزمة املالية والقتصادية احملتملة اليت قد تعق تدا ري الطوارا الرامية إ التصد
لنت ددار فددريو لوفيددد19-ا ت د ربلر اللجنددة ال ددول األط دراف اندده ل ميكددن النظددر يف تدددا ري تراجعيددة يف
أوقات األزمات القتصادية إل عد تقييم حيدو اخليدارات األخدرى وضدمان أن يكدون األطفدال ذدم آخدر
من يتأ ر تل التدا ريا ول يما األطفال ال ين يعي ون يف أوضاع ذ ة .وجي عل الدول األطراف
أن تثبت أن ذ ا التدا ري ضرورية ومعقولة ومتنا بة وغري كيي ية وم قتةا وأن أ حقوق تتأ ر من جدراء
اختاذذا تُستعاد يف أقر وقت كن( .)3وينب ي أن تستند حيو التدا ري اليت تتخ ذا الددول األطدراف
للتصد جلائحة لوفيد 19-وتعقبها إ املبادا العامة لالتفاقيةا ول يما اددق يف عددم التمييد وحدق
الطفل يف إيالء العتبار األول ملصاده الفضل .
 -41ولنقطة أخريةا فيما يتعلق ابألزمة املالية وأزمة السيولة اليت تضر األمم املتحدةا والديت ميكدن
أن ت ر عل عمل اللجنةا ةا يف ذل عقد دوراهتاا حتث اللجنة الدول عل الوفاء ةس ولياهتا الناشئة
عن معاذدات حقوق النسان اليت صدقت عليهاا ح ل تعرض للخطر نظام اويئات املن أة ةوج
معاذدات وحقوق حيو أصحا املصلحةا وخاصة ضحااي النتهالات.

__________
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اثلث ا -األنشطة املضطل هبا يف إطار الربوتوكول االختيار املتعلق إبجراء تقدمي
البالغات
 -42تنص املادة  16من التوتولول الختيار املتعلق إبجراء تقدمي البالغات عل أن تُدر اللجنة
يف تقريرذددا ال د يقدددم إ اجلمعيددة العامددة لددل ددنت مددوج ا عددن األن ددطة الدديت اضددطلعت هبددا اللجنددة
ةوج ذ ا التوتولول الختيار .

ألف -اإلج اراءات الااذ ا ااذهتا اللجنااة فيمااا يتااال ابملسااائل الناش ا ة عاان املااادة  5ماان
الربوتوكول االختيار
 -43تلقت اللجنةا خالل الف ة امل مولة ابلتقريرا ألثر من  200الغ فرد ةوج املادة  5مدن
التوتولول الختيار ا ُ جل  71منها .و ل يصل العدد الحال للحدالت املسدجلة إ  116حالدة
يف  6آذار/مددار  .2020ويف التدداريا نفس دها لانددت ذندداأل متددأخرات عددددذا  78قضددية مل تنظددر اللجنددة
عد.
فيها ُ
 -44واعتمدددت اللجنددة مقددررات ددأن  32قضددية خددالل الف د ة امل ددمولة ابلتقريددر :م .أ . .ضددد
إ بانيا ()CRC/C/83/D/24/2017ا وذ . .ضدد إ دبانيا ()CRC/C/83/D/25/2017ا ون .ر .ضدد
ابراغد د دوا ()CRC/C/83/D/30/2017ا وم .ه .ض د ددد فنلن د دددا ()CRC/C/83/D/23/2017ا و  .ف.
ضددد نمددا ()CRC/C/83/D/48/2018ا ود . .ضددد أملانيددا ()CRC/C/83/D/60/2018ا وأ .د .ضددد إ ددبانيا
()CRC/C/83/D/21/2017ا وم .د .ضد جورجيا ()CRC/C/83/D/45/2018ا وأ . .وآخرون ضدد
الدامنرأل ()CRC/C/83/D/52/2018ا وم .ت .ضد إ بانيا ()CRC/C/82/D/17/2017ا ور .أل .ضد
إ ددبانيا ()CRC/C/82/D/27/2017ا وأ . .ض ددد ال دددامنرأل ( )CRC/C/82/D/36/2017وأل .ه .وآخ ددرون
ضد ددد الد دددامنرأل ()CRC/C/82/D/32/2017ا وأ . .وأل . .ضد ددد الد دددامنرأل ()CRC/C/82/D/33/2017ا
وز .ر .وأل . .وآخ د د ددرون ض د د ددد ال د د دددامنرأل ()CRC/C/82/D/43/2018ا وأل .إ .م .ض د د ددد إ د د ددبانيا
()CRC/C/82/D/54/2018ا وأ .ل .ضد ددد إ د ددبانيا ()CRC/C/81/D/16/2017ا و  .أ . .ضد ددد إ د ددبانيا
()CRC/C/81/D/22/2017ا و  . .ضد ويسرا ()CRC/C/81/D/47/2018ا وص .وع .ضد فنلندا
()CRC/C/81/D/6/2016ا ول .ه .ل .وأ .ه .ل .ض ددد إ ددبانيا ()CRC/C/81/D/13/2017ا ود .ن.
وآخرون ضد ويسرا ()CRC/C/81/D/61/2018ا وانابرو ريسينتا يون وميدينا اب كوال ضد .إ بانيا
()CRC/C/81/D/19/2017ا ود .د .ض د ددد إ د ددبانيا ()CRC/C/80/D/4/2016ا وأ .د .ض د ددد إ د ددبانيا
()CRC/C/80/D/14/2017ا ود .أل .ن .ض ددد إ ددبانيا ()CRC/C/80/D/15/2017ا وش .أ .ض ددد لجيك ددا
()CRC/C/79/D/12/2017ا ون . .ف .ض د ددد إ د ددبانيا ()CRC/C/79/D/11/2017ا وز . .و . .
ضددد الدددامنرأل ()CRC/C/78/D/7/2016ا و  .م .ضددد إ ددبانيا ()CRC/C/78/D/8/2016ا وأل .أ. .
ضد أملانيا ()CRC/C/78/D/35/2017ا وم . .ضد إ بانيا (.)CRC/C/78/D/39/2017
 -45واعتمدت حيو املقدررات توافدق االراء .وذدي متاحدة علد نظدام الواثئدق الرمسيدة لألمدم املتحددة
( )http://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xspوصد د د ددفحة اللجند د د ددة عل د د د د شد د د ددبكة الن ند د د ددت
(.)http://juris.ohchr.org/en/search/results?Bodies=5&sort Order=Date
 -46وخلصددت اللجنددة إ وجددود انتهالددات لالتفاقيددة يف  10مددن تل د القضددااي 8 :ضددد إ ددبانياا
وقضددية واحدددة ضددد لجيكدداا وقضددية واحدددة ضددد ابراغ دوا  .وأعلنددت عدددم مقبوليددة  14قضددية 6 :ضددد
إ بانياا و 4ضدد الددامنرألا وقضديتان ضدد فنلندداا وقضدية واحددة ضدد أملانيداا وقضدية واحددة ضدد نمدا.
وأوقفددت النظددر يف  8قضددااي :قضدديتان ضددد الدددامنرألا وقضدديتان ضددد إ ددبانياا وقضدديتان ضددد ويس دراا
GE.20-06247
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وقضية واحدة ضد جورجياا وقض ية واحدة ضد أملانيا .وتناولت غالبية القضااي مسائل متصلة ابوجرة.
غري أن اللجندة لحظدتا خدالل عدام 2019ا وجدود جمموعدة أو دو مدن انتهالدات ادقدوق الديت ُعرضدت
عل نظرذاا فضالا عن تقدمي الغات ضد طائفة أو و من الدول األطراف.
 -47ويف إطددار إج دراء املتا عددة املن ددأ ةوج د امل دادة  11م ددن التوتول ددول الختيددار وامل ددادة  28م ددن
النظام الداخلي ةوج التوتولول الختيار ا أجرت اللجندة يف دورهتدا الثانيدة والثمدان تقييمدا للتددا ري
املتخد ة لتنفيد االراء والتوصدديات املتعلقددة ثال ددة الغددات فرديددة مقدمددة ةوجد التوتولددول الختيددار .
وقددد أُغلددق نجدداح إج دراء متا عددة قضدديت مددن القضددااي الددثال املدرجددة يف تقريددر املتا عددة األول يف ضددوء
التنفي الجيا من جان لجيكا والدامنرأل لآلراء والتوصيات الصادرة عن اللجنة.
 -48واعتمدت اللجندةا يف دورهتدا الثمدان ا مبدادا توجيهيدة دأن التددا ري امل قتدة املتخد ة ةوجد
التوتولددول الختيددار املتعلددق إبج دراء تقدددمي البالغددات()4ا يددة توضدديح الج دراء ال د تسددتخدمه ملددنح
التدا ري امل قتة ةوج املادة  )1(6من التوتولدول الختيدار  .وقدررت اللجندةا يف دورهتدا اداديدة والثمدان ا
أن تدر ا اعتبارا من تل الدورةا تعليالهتا يف املقدررات املتعلقدة وقدف النظدر .واعتمددت اللجندة يف دورهتدا
الثالثة والثمان مبادا توجيهية دأن تددخالت األطدراف الثالثدة ةوجد التوتولدول الختيدار املتعلدق
إبجدراء تقدددمي البالغددات( . )5و دددعم مددن عد الدددولا ةددا فيهددا أملانيددا و ددلوفاليا و ددلوفينيا واليونيسدديف
ومكت املمثلة اخلاصة لألم العام املعنية ابلعنف ضد األطفال وشرلاء اجملتمو املدينا نظمدت اللجندة
وشددارلت يف عدددد مددن املنا ددبات وامل دداورات غددري الرمسيددة الراميددة إ تع ي د عملهددا ةوج د التوتولددول
الختيار املتعلق إبجراء تقدمي البالغات.

ابء -اإلجاراءات الااذ ا ااذهتا اللجنااة فيمااا يتااال ابملسااائل الناش ا ة عاان املااادة  13ماان
الربوتوكول االختيار
 -49تلقت اللجنةا خالل الف ة امل مولة ابلتقريرا طلبا واحدا لفدتح حتقيدق .وفيمدا يتعلدق ابلطلد
الوارد يف  28أاير/مايو  2019واملسجل وصفه القضدية رقدم 1/2019ا طلبدت اللجندة إ الدولدة الطدرف
املعنية موافاهتا ةعلومات إضافية.
 -50وقدررت اللجنددةا يف دورهتددا التا ددعة والسددبع ا ابلشددارة إ القضددية رقددم 1/2015ا عدددم تعيد
أعضاء لجراء حتقيق ةوج املادة  )2(13من التوتولول الختيار املتعلق إبجراء تقدمي البالغات.
 -51وابلشددارة إ القضددية رقددم 1/2016ا قددررت اللجنددةا خددالل دورهتددا الثامنددة والسددبع ا اعتمدداد
التقريددر املتعلددق ابلتحقيددق الد أجرتدده يف شدديلي ()CRC/CHL/IR/1ا والد أُر ددل إ الدولددة الطددرف
يف  30أاير/م ددايو  .2018وق دددمت الدول ددة الط ددرف ردودذ ددا يف  4ل ددانون األول/ديسد ددمت  .2018ويف 8
شدبارب/فتاير  2019ا قددررت اللجنددةا يف دورهتددا الثمددان ا أن تبعددث ر ددالة يف ددياق متا عددة ردود الدولددة
الطددرف .وقدددمت الدولددة الطددرف م يدددا مددن املعلومددات يف  13لددانون األول/ديسددمت 2019ا وأر ددلت
اللجنة ر الة متا عة اثنية يف  18شبارب/فتاير  .2020وتعر اللجنة عن امتنا ا دكومة شيلي ملا قدمته
من دعم مستمر طوال إجراءات التحقيق.

__________

()4
()5
12

متاح عل صفحة اللجنة عل شبكة الن نت (.)www.ohchr.org/en/hrbodies/crc/pages/crcindex.aspx
متاح عل صفحة اللجنة عل شبكة الن نت (.)www.ohchr.org/en/hrbodies/crc/pages/crcindex.aspx
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رابع ا -استعراض عام لألنشطة األخرى للجنة
ألف -مقرر اعتمدته اللجنة
-52

اعتمدت اللجنة املقرر التال يف  27أيلول /بتمت  2019يف دورهتا الثانية والثمان :

املقرر رقم
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يف اجللسة 2430ا وعمالا ابملادة  )10(43من التفاقيدةا الديت تدنص علد أن تعقدد اجتماعدات
اللجنة عادة يف مقر األمم املتحدة أو يف أ مكان منا آخر حتددا اللجنةا قررت اللجندةا عدد أن
أحاطت علما ورقة املوقف املقدمة من رؤ اء اويئات املن أة ةوج معاذدات حقوق النسان أن
مستقبل نظام اويئات املن أة ةوج معاذدات (A/74/256ا املرفق الثالث)ا أن تنظر يف إمكانية عقد
دورة للجنة يف منطقة احمليد اوادا.

ابء -أسالي العمل
-1

النظام الداخلي اجلديد وأسالي العمل اجلديدة
 -53اعتمدت اللجنةا يف دورهتا الثامنة والسبع ا أ الي العمل اخلاصة ة ارلة األطفال يف أايم
املناق ددة العامددة للجنددة حقددوق الطفددل ( .)CRC/C/155وذددي هتدددف إ تيسددري م ددارلة حيددو األطفددال
م ارلة جمدية وتع ي ذاا ول يما األطفال احملرومون أو الضعفاءا يف أايم املناق ة العامة .ومو أن أ الي
العمل ذ ا ذي خاصة ة ارلة األطفال يف أايم املناق ة العامة للجنةا فإ ا تتضمن مبادا وتوجيهات
ميكددن أن تسددتع هبددا ادكومددات وذيئددات األمددم املتحدددةا ةددا يف ذلد اويئددات األخددرى املن ددأة ةوجد
معاذدات وولالهتا املتخصصدةا واملنظمدات غدري ادكوميدة وامل سدات الوطنيدة دقدوق النسدان وقطداع
األعمال التجارية و ائر أصحا املصلحة املعني يف تنظيم اجتماعات أخرىا ة ارلة األطفال علد
الصعيدين القليمي والدول.
 -54وقددررت اللجنددةا يف دورهتددا التا ددعة والسددبع ا توافددق االراءا اعتمدداد تعددديالت عل د نظامه دا
الداخلي (القواعد من  16إ  19و 23و 25من الصي ة السا قة) .وقد ُخف عدد أعضاء املكت من
تة إ مخسة أعضاءا ةا يتماش مو مكات اللجان األخرى.

-2

التعليقات العامة
 -55اعتمدت اللجنة يف دورهتا ادادية والثمان التعليق العام رقم  )2019(24أن حقوق الطفل
يف نظام قضاء األطفال .وقدمت تسو ع رة دولة تعليقات عل م روع النص.
 -56و دأت اللجنةا يف دورهتا الثانية والثمان ا العمل عل تعليقها العدام املقبدلا الد
حقوق الطفل والبيئة الرقمية.

يرلد علد

 -57وفيم ددا يتعل ددق ابلتوص ددية العام ددة امل د د لة رق ددم  31للجن ددة املعني ددة ابلقض دداء عل د د التميي د د ض ددد
املرأة/التعليدق العددام رقددم  18للجنددة حقددوق الطفددل ( )2019ددأن املمار ددات الضددارة()6ا قددررت اللجنتددان
__________

()6
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ح ف حيو الشارات إ ال تثناءات اليت تسمح ابلد وا يف دن  16دنة يف ظدروف ا دتثنائية واردة
يف الفق درت  20و( 55و) مددن التعليددق العددام امل د أل .ول د ل ينب ددي أن تكفددل الدددول األط دراف حتديددد
السن القانونية الدنيا ل وا الفتيات والفتيان يف  18نة دون ا تثناء.

 -3االجتماعات غري الرمسية م الدول
 -58عقدددت اللجنددةا يف دورهتددا الثمددان املعقددودة يف  31لددانون الثاين/يندداير 2019ا اجتماعهددا غددري
الرمسي اداد ع ر مو الدول يف قصر األمم نيف .وحضر الجتماع ما يقر مدن  70دولدة .وانق دت
اللجنة طائفة من املسدائلا ةدا يف ذلد الد لرى السدنوية الثال دون لالتفاقيدةا و ددء وتدرية التصدديق علد
التوتولولت الختيارية الثال ةا وعمل اللجندة دأن التعليقدات العامدة .وحتدد اخلدتاء أيضدا عدن اليدوم
الناجح للمناق ة العامة ال ُعقد يف أيلول /بتمت 2018ا وعن ا تعراض عام  2020للهيئات املن أة
ةوج معاذدداتا وشدددوا علد أن اللجندة تنظدر ديدة يف دبل زايدة لفداءة عملهدا وإ درازا .وتناو دت
عل الكلمة يف املناق ة الالحقة ال ع رة دولة.
 -59وعق دددت اللجن ددةا يف دورهت ددا الثالث ددة والثم ددان املعق ددودة يف  6ش ددبارب/فتاير 2020ا اجتماعه ددا غ ددري
الرمسددي الثدداين ع ددر مددو الدددولا ال د حضددرا مددا يقددر مددن  50دولددة .و لددت املسددائل الدديت نوق ددت الدددورة
املقبلدة للجندة يف ددامواا والتعليدق العددام املقبدل للجنددة دأن حقددوق الطفدل يف البيئددة الرقميدةا ويومهددا التدال مددن
املناق ددة العامددة ددأن األطفددال يف الرعايددة البديلددة .ومددن د أوجدده التقدددم احملددرز يف السددنة السددا قةا أشددارت
اللجنة إ ال تعراض األول للدولة الطرف يف إطار الجراء املبسد لتقدمي التقارير ورفو ن املسد ولية
اجلنائية إ  14نة يف التعليق العام رقم  .24وتناو ت عل الكلمة يف املناق ة الالحقة إحدى ع رة دولة.

 -4النشرات الاحفية
 -60أصدرت اللجنةا خالل الف ة امل مولة ابلتقريرا  17ن رة صحفيةا  9منها ن رات خاصة ابللجندة
و 8منهددا ابلش د األ مددو ذيئددات أخددرى من ددأة ةوج د معاذددداتا ةددا يف ذل د اللجنددة املعنيددة ابلقضدداء عل د
التميي ضد املرأة واللجنة املعنية ألماية حقوق حيدو العمدال املهداجرين وأفدراد أ درذما و/أو املكلفدون دولايت
يف إطددار الجدراءات اخلاصددةا ةددن فدديهم املقددررة اخلاصددة املعنيددة بيددو األطفددال وا ددت الوم جنسددي اا ةددا يف ذل د
ا ت الوم يف الب اء ويف املواد الابحية وغريذا من مواد العتداء اجلنسدي علد األطفدالا واملقدرر اخلداص املعدين
ألقددوق النسددان للمهدداجرينا واملقددررة اخلاصددة املعنيددة ألددالت العدددام خددار القضدداء أو إبج دراءات مددوج ة أو
تعسف اا واملقرر اخلاص املعين تع ي وااية ادق يف حرية الرأ والتعبريا واملقررة اخلاصة املعنيدة ألقدوق األشدخاص
ذو العاقددة .وصدددرت ن درات صددحفية ةنا ددبة اليددوم العدداملي لألطفددال ( 20ت درين الثدداين/نوفمت)ا وال د لرى
السددنوية الثال د لالتفاقي دةا وال د لرى السددنوية اخلامسددة للتوتولددول الختيددار املتعلددق إبج دراء تقدددمي البالغددات.
ورل د ت ن درات صددحفية أخ ددرى عل د حددالت َّ ددددة تتعلددق ألقددوق الطف ددل يف إي دران (حهوريددة  -ال ددالمية)
واململكة العر ية السعودية وفن ويال (حهورية  -البوليفارية) واليمن ويف الحتاد األورو  .وتناول عدد
مددن الن درات الصددحفية مواضدديو احتجدداز األطفددال يف ددياق اوجددرة وت ددري املنددا والدددورة ال ددتثنائية
الرا ع ددة والثم ددان يف دداموا .وحي ددو الن د درات الص ددحفية الص ددادرة ع ددن اللجن ددة متاح ددة علد د الد درا د:
.www.ohchr.org/EN/NewsEvents/ Pages/newssearch.aspx?MID=Committ_Rights_Child

 -5االجتماع التقدميي اخلاص ابألعضاء اجلدد
 -61مل تتمكن مفوضية األمم املتحدة السامية دقوق النسان (مفوضية حقوق النسان) من عقد
اجتمدداع تددوجيهي لألعضدداء األر عددة املنتخب د حددديث ا يددوم اجلمعددة قبددل الدددورة اداديددة والثمددان ا وذل د
وعق دددت جلس ددات توجيهي ددة ألض ددور أعض دداء اللجن ددة وم ددوظفي مفوض ددية حق ددوق
س ددب نق ددص امل دواردُ .
النسان خالل الدورة ادادية والثمان خار وقت اجللسات الرمسية.
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جيم -التعاون والتضامن الدوليان من أجل تنفيذ االتفاقية
-1

التعاون م كياانت األمم املتحدة وغريها من اهلي ات املختاة
 -62واصددلت اللجنددة خددالل الفد ة امل ددمولة هبد ا التقريددر تعاو ددا الن ددد مددو ليدداانت األمددم املتحدددة
املتخصصة ومو ذيئدات خمتصدة أخدرى .ومند الددورة التا دعة والسدبع للجندةا تُددع ليداانت
وولالهتا
رب
األمم املتحدة وغريذا من اويئات املختصدة إ الدلء بيداانت خدالل اجللسدة الفتتاحيدة دأن أعماودا
املتصلة ألقوق الطفل .ويف اية الف ة امل مولة ابلتقريرا لانت اويئدات التاليدة قدد أدلدت بيداانت :منظمدة
العمل الدوليةا واملنظمة الدولية للهجرةا ومنظمدة الصدحة العامليدةا ومفوضدية األمدم املتحددة ل د ون الالجئد ا
ومنظمددة األمددم املتحدددة لل يددة والعلددم والثقافددةا واليونيسدديفا فضدالا عددن شددبكة حقددوق الطفددلا والتحددالف
العاملي للم سات الوطنية دقوق النسان.
-63

وتعاونت اللجنة مو لياانت األمم املتحدة عل النحو املب أدانا:

يف  5شددبارب/فتاير 2020ا عقدددت اللجنددة اجتماعهددا السددا و الد يعقددد مددرة لددل ددنت
(أ)
مو اليونيسيفا وشارأل فيه ثلون من مقر اليونيسيف ونوا املديرين القليمي ا دعي ا إ إجيداد دبل
لتع ي التعاون القائم اللجنة واليونيسيف (الدورة الثالثة والثمانون)ق
( ) عقدت اللجنة اجتماعات منتظمة مو مفوضية حقوق النسان ملناق ة نتائج عملية
تع يد ذيئددات املعاذدددات .وتلقددت أيض د ا إحاطددات عددن حقددوق الطفددل والبيئددة والفسددادا فضدالا عددن معلومددات
مسددتكملة عددن جملددس حقددوق النسددانا واجتماعددات رؤ دداء اويئددات املن ددأة ةوجد معاذدددات حقددوق
النسانا واملسائل املتصلة ألقوق الطفلق
( ) ُعقدت جلسة إحاطة مو منظمة الصحة العاملية أن فدرص تع يد دعدم منظمدة الصدحة
العاملية لعملية تقدمي التقارير اليت جتريها اللجنة و بل املضي قدما يف ذل (الدورة الثانية والثمانون)ق
قدمت منظمة الصحة العاملية واليونيسيفا ابلش األ مو جلنة لنسيتا عرضا عن
(د)
الضرر التجار ال يلحق ابألطفال (الدورة الثالثة والثمانون)ق
(ذد) شدجعت اللجندةا يف مد لرة م رخدة  15آذار/مدار 2019ا املنتددى السيا دي الرفيدو
املسددتوى املعددين ابلتنميددة املس ددتدامة عل د ا تك دداف أوج دده التددهزر د التوص دديات الدديت قدددمتها اللجن ددة
وغريذددا مددن آليددات حقددوق النسددان وأذددداف التنميددة املسددتدامةا ةددا ي ددمل ددياق عمليددات ال ددتعراض
الوطين الطوعي.
-64
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واجتمعت اللجنة ابويئات املختصة واملمثل االخرين التالية أمساؤذم:
•

شددبكة حقددوق الطفددلا لعددرض خطددة عملهددا السددنوية (الدددوراتن الثمددانون والثالثددة
وعقدددت أيضدا عدددة اجتماعددات تتعلددق ة ددارلة األطفددال يف أعمددال
والثمددانون)ُ .
اللجن ددةا ة ددا يف ذلد د جلس ددة إحاط ددة يف فد د ة ال ددداء ع ددن م ددارلة األطف ددال يف
أعم ددال اللجن ددةا يسد درهتا ل ددورا لن ددد ا م ددن جامع ددة ل ددوين يونيفر ددييت لفا ددت
(الدورة الثالثة والثمانون).

•

املنظمة الدولية املعنية قضااي األطفال اجملندين (الدورة الثامنة والسبعون).

•

املنظمة الدولية ملناصر قضاء األحدا (الدورة الثامنة والسبعون).

•

الحتدداد الدددول ألرض النسددان وشددبكة املعلومددات والعمددل الدوليددة ددأن أولويددة
ال اءا لتقدمي عرض عن ادق يف ال اء والت ية (الدورة الثامنة والسبعون).
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•

ال بكة الدولية دقوق الطفل (الدورات الثامندة والسدبعون والتا دعة والسدبعون والثمدانون
وادادية والثمانون والثانية والثمانون والثالثة والثمانون).

•

منظمة اخلطة الدوليةا لتقدمي عرض عن حقوق الفتيات (الدورة الثامنة والسبعون).

•

اخلدم ددة الجتماعي ددة الدولي ددة ومنظم ددة إنق دداذ ق ددرى األطف ددالا لتق دددمي ع ددرض ع ددن
ال د لرى الس ددنوية العاشددرة للمب ددادا التوجيهيددة للرعاي ددة البديلددة لألطف ددال (ال دددورة
الثامنة والسبعون).

•

منظمة إ اء اعتداءات رجال الدينا لتقدمي عرض عن العدالدة لألطفدال ضدحااي
العتداءات اليت يرتكبها رجال الدين (الدورة الثامنة والسبعون).

•

م ددروع عمددوم الندداج ا لتقدددمي عددرض عددن ضددحااي العنددف اجلنسددي/الناج مددن
العنددف اجلنسدديا ةددن فدديهم الفتيددان يف حددالت الن د اع املسددلح والت دريد القسددر
(الدورة الثامنة والسبعون).

•

م سة ادقوق اخلمسةا لعرض عن العملية املتعلقة ة روع التعليق العام دأن
البيئة الرقمية (الدورة التا عة والسبعون).

•

اجلمعية املعنية اطفال ال وارع (الدورة التا عة والسبعون).

•

ال درالة الدولي ددة والكندي ددة دق ددوق الطف ددلا لتق دددمي ع ددرض ع ددن م ددارلة الطف ددل
فيما يتعلق ألماية الطفل (الدورة التا عة والسبعون).

•

اجلمعية الدوليدة لطد األطفدال الجتمداعي وصدحة الطفدلا لعدرض عدن الصدحة
العاملية ورفاا األطفال (الدورة التا عة والسبعون).

•

ولالة الحتاد األورو للحقوق األ ا يةا لعدرض عدن أذدداف التنميدة املسدتدامة
(الدورة الثمانون).

•

املعهد الدامنرلي دقوق النسدانا لعدرض عدن أذدداف التنميدة املسدتدامة وحقدوق
النسان (الدورة الثمانون).

•

الحتدداد الدددول ألرض النسددان ومفوضددية حقددوق النسددانا لتقدددمي عددرض عددن
حقوق الطفل والبيئة (الدورة الثمانون).

•

اخلدم ددة الجتماعي ددة الدولي ددةا ل ددا رين وي ددد ولااترين ددا ترميين د د ا لع ددرض ع ددن ا ددل
األرحام لفائدة ال ري (الدورة الثمانون).

•

ألادميية جنيف للقانون الددول النسداين وحقدوق النسدان لعدرض عدن أن دطتها
(الدورة ادادية والثمانون).

•

مرل د ادقددوق الجنا يددةا لعددرض عددن اددل األرحددام لفائدددة ال ددري (الدددورة اداديددة
والثمانون).

•

جامعددة د اتكاليد ووزارة ال د ون اخلارجيددة السويسدريةا لعددرض علد دورة علد
الن نت عن رعاية األطفال ال ين ينتقلون ةفردذم (الدورة ادادية والثمانون).

•

ألادمييددة جني ددف للق ددانون الدددول النس دداين وحق ددوق النسددان ومفوض ددية حق ددوق
النسانا لتقدمي عرض عن حقوق النسان والفساد (الدورة ادادية والثمانون).
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•

منتدى السيا ات من أجل الطفل األفريقيا لتقدمي عرض عدن التقريدر األفريقدي
عن رفاا الطفل (الدورة ادادية والثمانون).

•

املنظمدة الدوليددة للدددفاع عدن األطفددالا مددن أجددل تقددمي إحاطددة ددأن الدددعوة إ
اختاذ إجراءات أن حتقيق العدالة لألطفال (الدورة الثانية والثمانون).

•

املعهد املعين ألدالت انعددام اجلنسدية والدمدا ا مدن أجدل تقددمي إحاطدة م د لة
للجنة حقوق الطفل واللجنة املعنية ألماية حقوق حيو العمال املهداجرين وأفدراد
أ رذم أن ادق يف اجلنسية (الدورة الثانية والثمانون).

•

م روع أطفال العاملا لعرض عن م شرات حقوق الطفل (الدورة الثانية والثمانون).

•

األطفددال املددديرون للحدوار واألطفددال املرا ددلون الد ين حضددروا املنا ددبة الحتفاليددة
للجنة ابل لرى السنوية الثال لالتفاقية (الدورة الثانية والثمانون).

•

لر ي منظمة األمدم املتحددة لل يدة والعلدم والثقافدة يف معهدد تدرال للتكنولوجيداا
لحاطة عن تسخري الرايضة ألغدراض التنميدة والسدالم مدن خدالل إطدار جلندة حقدوق
الطفل (الدورة الثانية والثمانون).

•

شددهيد فاطمددةا لعددرض عددن التحقيددق يف األطفددال والن د اع املسددلح (الدددورة الثانيددة
والثمانون).

•

اخلدمة الجتماعية الدوليةا لحاطة عن م داريو املبدادا املتعلقدة ألمايدة حقدوق
الطفل يف ياق ال األرحام لفائدة ال ري (الدورة الثانية والثمانون).

 -65وفيما يتعلق ابلتعاون مو آليات األمم املتحدة األخرى دقوق النسدان واملكلفد دولايت يف
إطددار الج دراءات اخلاصددةا ويف إطددار الفريددق العامددل امل د أل امل د لور أعددالا (انظددر الفقددرة )33ا عملددت
اللجندة مدو اللجنددة املعنيدة ألقدوق األشددخاص ذو العاقدة هبدددف مواءمدة أ دالي عمددل اللجنتد ا الدديت
تندر أيضا يف إطار قرار اجلمعيدة العامدة  .268/68ويف أعقدا حلقدة درا دية ا دت رقت يومدا واحددا يف
أيلول /ددبتمت 2019ا دددعم مددن اليونيسدديفا أعددد أعضدداء الفريددق العامددل امل د أل حتلدديالا ملبدددأ وعمددل
اللجنت املعنيت ألقوق األطفال ذو العاقة.
 -66ووقعت اللجنةا يف دورهتدا الثالثدة والثمدان ا املعقدودة يف  4شدبارب/فتاير 2020ا إطدارا للتعداون
مو مكت املمثلة اخلاصة لألم العدام املعنيدة ابلعندف اجلنسدي يف حدالت الند اع .ويهددف التفداق إ
توطيددد العمددل عل د تع ي د إعمددال حقددوق األطفددال املتددأ رين ابلعنددف اجلنسددي املتصددل ابلن د اعا ةددن فدديهم
األطفال املولودون من الغتصا ا عل الصعيد الوطين.
 -67ويف  21شبارب/فتاير  2020ا قدمت اللجنة تعليقات عل م روع التعليق العام املنقح رقم
للجنة املعنية ألقوق النسان أن ادق يف التجمو السلمي.
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وابلضافة إ ذل ا عقدت اللجنة اجتماعات مو اخلتاء التالية أمساؤذم:
•

اخلبددري املسددتقل امل ددرف عل د الدرا ددة العامليددة عددن األطفددال احملددروم مددن ادريددة
(الدورة الثامنة والسبعون)ق

•

املقددررة اخلاصددة املعنيددة بيددو األطفددال وا ددت الوم جنسددياا ةددا يف ذل د ا ددت الوم
يف الب دداء ويف امل دواد الابحيددة وغريذددا مددن م دواد العتددداء اجلنسددي عل د األطفددال
(الدورة الثامنة والسبعون)ق
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•

اللجنة املعنية ألقوق األشخاص ذو العاقة (الدورة التا عة والسبعون)ق

•

ثلددون عددن مكتد املمثلددة اخلاصددة لألمد العددام املعنيددة ابألطفددال والند اع املسددلح
(الدورة الثمانون)ق

•

املقرر اخلاص املعين ابدق يف اخلصوصية (الدورة الثانية والثمانون).

 -69وعكست الدورة الرا عة والثمانون ال دتثنائية جهددا تعاونيدا انجحدا د اللجندة وحكومدة دامواا
والفريق القليمي املعين ابلتثقيف يف جمال حقوق النسان التا و جلماعة احمليد اواداا ومكت املنسدق
املقيم لألمم املتحدة يف امواا و رانمج األمم املتحدة المنائي يف امواا ومكت اليونيسديف يف احملديد
اواداا واملكت القليمي ملفوضية حقوق النسان ملنطقة احمليد اوادا .وابلضافة إ ذل ا نظمت
تل املنظماتا إ جان جهات فاعلدة أخدرىا ةدا يف ذلد أمد املظدامل يف دامواا ومصدرف التنميدة
اال يو ا وشدبكة حقدوق الطفدلا  15منا دبة جانبيدة علد مددار األ دبوع .وشدارأل يف الددورة مدا يقدر
من  50ثالا ملنظمدات غدري حكوميدة مدن  11لددا يف املنطقدةا فضدالا عدن دو  100طفدلا وككندوا للهدم
مددن التحدداور مددو اللجنددة .وأعددر عددن ابلددد التقدددير للدددعم املددال للدددورة ال د قدمتدده حكومددات أ د اليا
والسويد واململكة املتحدة ونيوزيلنداا من خالل حاعة احمليد اوادا(.)7
 -70و ددل الد دددعم امل د د لور أعد ددالا أيض د دا زايرات املتا عد ددةا ال دديت نظمهد ددا الفري ددق القليمد ددي املعد ددين
ابلتثقيددف يف جمددال حقددوق النسددان وحكومتددا فيجددي وفددانواتوا والدديت أجراذددا أحددد أعضدداء اللجنددة إ
ل ددل دول ددةا هب دددف زايدة تع يد د التف دداذم املتب ددادل ملنطق ددة احمل دديد او ددادا فيم ددا يتعل ددق عم ددل اللجن ددة.
وتضمنت ال ايرات عقد اجتماعات مو ثلي ادكومات واألمم املتحدة واويئات القليمية وامل سدات
الوطنية دقوق النسان ومنظمات اجملتمو املدينا فضالا عن إلقداء َّاضدرات عامدة يف اجلامعدات عدن
حقوق الطفل.
-2

املشاركة يف اجتماعات األمم املتحدة وغريها من االجتماعات ذات الالة
 -71ويف عددام 2018ا شددارلت أول ددا أ .خازوفدداا انئبددة رئدديس اللجنددة آن د األا يف الجتمدداع الثال د
لرؤ دداء اويئددات املن ددأة ةوج د معاذدددات حقددوق النسددان يف نيويددورأل .ويف عددام 2019ا مثددل رئدديس
اللجنددةا الس دديد ي دددرنريا رين دداا اللجن ددة يف الجتم دداع اد دداد والثال د لرؤ دداء اويئ ددات املن ددأة ةوج د
معاذدات حقوق النسان يف نيويورأل.
 -72ويف عددام 2018ا أجددرت السدديدة وين د ا رئيسددة اللجنددة آند األا وفق دا لقدرار اجلمعيددة العامددة 245/72ا
حوارا تفاعلي ا مو اللجنة الثالثة يف  13ت درين األول/ألتدو ر .يف  8ت درين األول/ألتدو ر 2019ا وعمدالا
ابلقرار 155/73ا أجرى رئيس اللجنةا السيد يدرنريا ريناا حوارا تفاعليا مو اللجنة الثالثة.
 -73ويف  20ت رين الثداين/نوفمت 2019ا أد رئديس اللجندةا وفقدا لقدرار اجلمعيدة العامدة 301/73ا
بيان يف الجتماع الرفيو املستوى للجمعية العامة ةنا بة ال لرى السنوية الثال لالتفاقية.
 -74وشددارأل أعضدداء اللجنددة يف جمموعددة متنوعددة مددن الجتماعددات عل د الصددعيد الدددول والقليمددي
والوطين أُ ريت فيها مسائل تتعلق ألقوق الطفل.

__________

()7

ميكن الطالع عل البث ال بكي جللسات الدورة القليمية الفتتاحية عل املوقو

http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-treaty-bodies/committee-on-the-rights-of-the-

.child/6138328960001
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-3

أنشطة أخرى ذات صلة ابملوضوع
 -75رحبت اللجنة تقرير اخلبري املستقل ال أشرف علد الدرا دة العامليدة عدن األطفدال احملدروم
مددن ادريددة () A/74/136ا احملددال إ اجلمعيددة العامددة واملعددروض عل د نظرذددا يف دورهتددا الرا عددة والسددبع
املعقودة يف  8ت رين األول/ألتو ر 2019ا و ن در الدرا دة العامليدة املتعلقدة ابألطفدال احملدروم مدن حدريتهم يف
ت درين الثداين/نوفمت  2019لحقد ا .و يت إصددار الدرا ددة يف أعقدا توصددية اللجندة يف عددام  2014ان
يُطل إ األم العداما عدن طريدق اجلمعيدة العامدةا إجدراء درا دة عامليدة متعمقدة عدن األطفدال احملدروم
مددن ادريددةا وفقد ا للمددادة  ) (45مددن اتفاقيددة حقددوق الطفددل (A/69/41ا املرفددق الثدداين) .ومددن خددالل الدرا ددةا
ألددث اخلبددري املسددتقل حالددة األطفددال يف جمددال إقامددة العدددلا ولد ل حالددة مددن ذددم يف السددجون مددو والددديهما
ويف حددالت اوجددرةا واملددودع يف م سدداتا ويف حددالت الن د اع املسددلحا ةددا يف ذل د الن اعددات املسددلحة
اليت ل تضم دولاا واألطفال يف ياقات مكافحة الرذا  .وأحاطت اللجنة علما ابلنتائج والتوصيات
وأدرجت ابلفعل ع الدرو املستخلصة من الدرا ة يف عملهاا ول يما مالحظاهتا اخلتامية.
 -76ويف آذار/مار 2019ا دعت اللجنة الدول األطراف وعددذا  196إ اغتنام منا بة ال لرى
الس ددنوية الثال د لالتفاقي ددة لتجدي ددد الت امه ددا ألق ددوق الطف ددل .وح د  6آذار/م ددار 2020ا وردت ردود
من  62دولةا حيث أعلنت ألثر من  200تعهد أن  24مادة من مواد التفاقيةا ةدا يف ذلد مدا يتعلدق
ن ر التفاقية وتوفري التددري عليهداا واختداذ تددا ري ت دريعية و يا داتية لتنفيد التفاقيدةا وضدمان حصدول
حيو األطفال عل التعليما وإمكانية التعبري عن آرائهم واايتهم مدن العندف .و تسدتخدم ذد ا التعهددات
لددأدوات للدددعوة مددن جان د اللجنددة ومفوضددية حقددوق النسددان ومنظمددات اجملتمددو املدددين العاملددة عل د
وعرضدت التعهددات علد الن ندت ويف معدرض أقديم يف
تنفي التفاقيدة علد الصدعيدين الدوطين واحمللديُ .
قصر األمم وقصر ويلسدون يف جنيدف يف الفد ة مدن  16أيلول /دبتمت إ  20ت درين الثداين/نوفمت .2019
ويف  16أيلول /ددبتمتا وإ جان د افتتدداح املعددرضا و دددعم مددال مددن دولددة قطددرا ا تضددافت اللجنددة
ص ربممت ذ ا
منا بة احتفالية يف قصر األمم حضرذا ألثر من  150م ارلاا من ينهم  50طفالا .وقد ُ
املنا د ددبة الحتفالي د ددةا املدعوم د ددة م د ددن اليونيس د دديف وشد ددبكة حق د ددوق الطف د ددل والحت د دداد األورو ا وندُ ربف د د ت
وككددن األطفددال إ جان د البددال مددن تقيدديم السددنوات
ابلش د األ مددو ف دريق ا ت دداري لألطفددالا رب
الثال اليت مضت عل التفاقية ومن مناق ة القضااي الرئيسية اليت ت ر يف حقدوق الطفدل اليدوما مثدل
العدالة وت ري املنا وامل ارلة والبيئة الرقمية.
 -77وشددارلت اللجن ددة أيض د ا يف أن ددطة أخددرى تتص ددل ابل د لرى الس ددنوية الثال د  .وخ ددالل ال دددورة
ادادي ددة والثم ددان ا اشد د لت اللجن ددة يف رعاي ددة منا ددبة ذات ص ددلة نظمته ددا البعثت ددان ال دددائمتان لروماني ددا
والنمسددا لدددى مكت د األمددم املتحدددة ومنظمددات دوليددة أخددرى يف جنيددفا وشددارلت حضددورايا يف تل د
املنا ددبة .وخ ددالل ال دددورة نفس ددهاا ق ددررت اللجن ددة دع ددم الص ددي ة الرمسي ددة للنس ددخة املالئم ددة لألطف ددال م ددن
التفاقي د ددةا ال د دديت أع د دددذا الفري د ددق ال ت د ددار الع د دداملي لألطف د ددال ال د د أن د ددأته ش د ددبكة حق د ددوق الطف د ددل
واليونيسدديف .وشددارأل عدددد مددن أعضدداء اللجنددة يف مد كر ةنا ددبة مددرور  30عامد ا علد التفاقيددة ُعقددد يف
قصر األمم نيف يف الف ة من  18إ  20ت درين الثداين/نوفمت  .2019ولدان املد كر ةدرة شدرالة لدت
را طددة  30عام د ا مددن حقددوق الطفددلا والبعثددة الدائمددة لسويس درا لدددى مكت د األمددم املتحدددةا ومنظمددات
دوليددة أخددرى يف جنيددفا وجامعددة جنيددفا ومدينددة ولددانتون جنيددفا وشددبكة حقددوق الطفددلا ومفوضددية
حقوق النسانا واللجنة.

GE.20-06247

19

A/75/41

دال -املناقشات املواضيعية العامة
 -78تددنظم اللجنددة لددل ددنت ا وفق د ا للمددادة  79مددن نظامهددا الددداخليا يددوم مناق ددة عامددة يف يددوم
اجلمعددة الثدداين مددن دورهتددا الدديت تُعقددد يف أيلول /ددبتمت .ويف الدددورة التا ددعة والسددبع ا املعقددودة يف 28
أيلول /بتمت 2018ا ُلر ت املناق ة املواضيعية دماية األطفال وككينهم وصفهم مدافع عن حقوق
النسددان .وحضددر املناق ددة العامددة ألثددر مددن  400م ددارألا مددن يددنهم ددو  60طف دالا .وقددد ات ددو البددث
ال ددبكي املباشددر للحددد  800م دداذد يف  66لدددا .ولددان يددوم املناق ددة العامددة لعددام  2018أول مناق ددة
عاملية ترلد علد األطفدال لمددافع عدن حقدوق النسدانا وذدي املدرة األو الديت يضدطلو فيهدا األطفدال
دددور َّددور يف ختطدديد أحددد أحدددا اللجنددة وتنفي د ا ومتا عتدده .وشددارأل األطفددال ن ددارب خددالل ذ د ا
اليددوما حيددث شددارلوا صددفة متحددد وم درف ومتددا ع إ جان د البددال  .وشددارأل فريددق ا ت ددار
لألطفالا يتألف من  21طفالا من  19لداا يف لل خطوة مدن خطدوات التخطديد ليدوم املناق دة العامدة
وتنفي د ا ومتا عتدده .وشددارأل يف امل دداورات ألثددر مددن  2 695طف دالا مددن  53لدددا .ولالطددالع عل د الددنص
الكامل للتوصيات املنبثقة عن يوم املناق ة العامةا اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا الثمدان ا انظدر املرفدق
الثالددث .وميكددن الطددالع عل د مددوج للمناق ددات وقائمددة امل ددارل عل د صددفحة اللجنددة عل د شددبكة
الن نت (.)www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Discussion2018.aspx
 -79وقررت اللجنةا يف دورهتا ادادية والثمان ا أن يصص يومها التال للمناق ة العامة لألطفال
يف الرعايددة البديلددة .وابلنظددر إ تف ددي جائحددة لوفيددد19-ا فقددد أرجددئ مبدددئيا إ أيلول /ددبتمت 2021
اليوم التال من املناق ة العامة املقرر عقدا أصالا يف أيلول /بتمت .2020
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املرفق األول
أعضاء جلنة حقوق الطفل
ا م العضو

أسوما**

وزان آذو
أمل لمان الدوسر *
ذند األيو اإلدريسي**
راغي غودبراندسون**
فيلي جايف**
أول ا أ .خا وفا*
يفا لومينا*
جهاد ماضي**
فايث مارشال  -هاريس**
نيام داويت مزمور*
لالرانس نيلسون**
أواتين ميكيكو*
لويس إرنستو بيديرنريا رينا*
خو يه أ يل رودريغيز رييس**
أيساتو ادسن سيديكو**
آن مار سكيلتون*
فيلينا تودوروفا*
رينايت وين *

مكت جلنة حقوق الطفل

الرئيس
انئبة الرئيس  -املقررة:
انئ الرئيس
انئبة الرئيس
انئبة الرئيس

2021-2019

لد اجلنسية

توغو
البحرين
امل ر
آيسلندا
ويسرا
الحتاد الرو ي
زامبيا
مصر
رابدو
إ يو يا
اموا
الياابن
أوروغوا
حهورية فن ويال البوليفارية
النيجر
جنو افريقيا
ل اراي
النمسا

السيد يدرنريا رينا
السيدة الدو ر
السيد ماضي
السيدة تودوروفا
السيدة وين

__________

*
**
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املرفق الثاين
التوص اايات الا ااادرة ع اان ي ااوم املناقش ااة العام ااة لع ااام  2018بشا ا ن ةاي ااة
األطفال ومتكينهم بوصفهم مدافعني عن حقوق اإلنسان
ا ددتنادا إ املناق ددات ال دديت ج ددرت يف ي ددوم املناق ددة العام ددةا ت ي ددد اللجن ددة التوص دديات التالي ددةا
-1
ددأن تع يد د ااي ددة
هب دددف ت ددوفري إرش ددادات لل دددول األطد دراف وغريذ ددا م ددن أص ددحا املص ددلحة املعني د
األطفال وككينهم وصفهم مدافع عن حقوق النسان .ومو أن التوصيات موجهدة أ ا دا إ الددول
وص ددفها اجله ددات املسد د ولة الرئيس دديةا ف ددإن أدوار امل س ددات الوطني ددة دق ددوق النس ددان واللجن ددة واألم ددم
املتحدة واجملتمو املدين وو ائد العالم والقطاع اخلاص والبال وجه عام موضوعة أيضا يف العتبار.

ألف -الدول
-1

توصيات عامة
ينب ي أن تتخ الدول حيو التدا ري املنا بة لتهيئة أمالن آمنة لألطفال املدافع عدن حقدوق
-2
النسانا حيث ميكنهم التعبري عن آرائهم أن حيو املسائل املتصلة ألقوقهم عن طي خاطر وابلكامل
ودون أ خوف .وينب ي أن حتمدي الددول األطفدال املددافع عدن حقدوق النسدان مدن لافدة أشدكال التهديدد
أو النتقام أو اخلوف من ذل .
وينب ي أن تكفل الددول إيدالء العتبدار الواجد الراء األطفدال املددافع عدن حقدوق النسدان
-3
يف عمليات صنو القرارات املتعلقة ميو املسائل اليت كسهم.
وينب ي أن تقدم الدول الدعم أل در األطفدال املددافع عدن حقدوق النسدان لالضدطالع ددورذا
-4
يف ااية األطفال املدافع عن حقوق النسان وككينهم.
وينب ي أن تكفل الدول عدم ا دتخدام تددا ري ادمايدة للحدد مدن نطداق عمدل األطفدال املددافع
-5
عن حقوق النسانا ةا يف ذل يف الفضاء اللك وين.

-2

التشريعات والسياسات والتنفيذ
وينب ددي أن تضددو الدددول وتعتمددد ق دوان و يا ددات وطنيددة ش داملة ددأن اايددة املدددافع عددن
-6
حقددوق النسددان وككيددنهما ةددن فدديهم األطفددال املدددافعون عددن حقددوق النسددانا وأن تتبددو ج دا يراعددي
الفدوارق د اجلنسد والسددنا مددو إيددالء اذتمددام خدداص لألطفددال الد ين يعي ددون يف أوضدداع ذ ددةا ةددن
فيهم األطفال يف ادالت النسانيةا واألطفال يف الرعاية البديلةا وأطفال ال عو األصليةا واألطفال
ذوو العاقددة .وينب ددي أن تكفددل الدددول امتثددال الطددار القددانوين الددوطين لتفاقيددة حقددوق الطفددل والسددماح
لألطفال ابلعمل ألرية لمدافع عن حقوق النسان.
وينب ي أن تنطلق الت ريعات الوطنية من آراء األطفال املدافع عن حقوق النسان وأن تعكسها.
-7
وينب دي أن تت داور الدددولا أ نداء صدياغة الت دريعاتا مدو اجملموعددات املمثلدة لألطفدال واملنظمددات الديت يقودذددا
األطفال وآليات م ارلة األطفال مثل رملاانت األطفال وأن أتخ يف ادسبان توصياهتا ومطالبها.
وينب ي أن تكفل الدول التنفي الفعال للت ريعات والسيا ات املتعلقة ابألطفال املدافع عن
-8
حقوق النسان عن طريق ختصيص املوارد الب رية والتقنية واملالية الالزمة.
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-3

حرية التعبري واملشاركة يف صن القرار
وينب ي أن تكفل الدول حصول األطفال املدافع عن حقوق النسان عل معلومات َّددة
-9
وشدداملة ومنا ددبة ح د يتمكن دوا مددن التعبددري عددن آرائهددم وامل ددارلة يف عمليددات صددنو الق درار .وينب ددي أن تكفددل
الدول جلميو األطفال توفري املعلومات جماانا وإاتحة فرص ادصول عليها و ائل خمتلفة منها الن نت.
 -10وينب ددي أن تكفددل الدددول إمكانيددة التعبددري عددن ال درأ ألريددة لألطفددال املدددافع عددن حقددوق النسددان
الد ين يعي ددون يف أوضدداع ذ ددةا ةددن فدديهم األطفددال ذوو العاقددةا واألطفددال الد ين يعي ددون يف أوضدداع
إنسدانيةا واألطفدال يف الرعايددة البديلدةا واألطفدال الد ين يعي دون يف فقدرا وأطفددال األقليدات وأطفدال ال ددعو
األصليةا وأن تقدم وم الدعم املنا حس نوع اجلنس والعمر لتيسري م ارلتهم الن طة يف حيدو املسدائل
هتمهم.
اليت رب

 -11وينب ي أن تضمن الدول تكليف رملاانت األطفال وأ آليات أخرى مل ارلة األطفال وليدة
واضحة وجمدية وتكفل ت ويدذا ةوارد رية وتقنية ومالية لافيةا تكون يف متنداول حيدو األطفدال وشداملة ودم
دون كيي .
-4

التعليم
 -12ينب ي أن تع ف الدول دور التعليم يف كك األطفال وصفهم مدافع عن حقوق النسان
وأن تتخ حيو التدا ري املنا بة لضمان التعليم ال امل واجملاين واجليد.
 -13وينب ددي أن تكفددل الدددول حصددول األطفددال عل د التثقيددف يف جمددال حقددوق النسددانا ةددا يف ذل د
التثقيف يف جمال حقدوق الطفدل والعدالن املتعلدق ألدق ومسد ولية األفدراد واجلماعدات وذيئدات اجملتمدو يف
تع ي وااية حقوق النسان وادرايت األ ا ية املع ف هبا عاملي ا.
 -14وينب ي أن ت كفل الدول م ارلة األطفال يف املدار وصف ذل عنصرا حامسد ا يف عمليدة
تعلمهما حيث يتعلم األطفال التعبري عن أنفسهما و لورة آرائهما وال تماع إ االخدرينا ليصدبحوا
م دواطن ن ددط  .وينب ددي أن هتدددف املندداذج الدرا ددية إ إش دراأل األطفددال وت ددكيل حيدداهتم صددورة
إجيا ية .وين ب ي أن تتصل املناذج الدرا دية واقدو األطفدال وأن تسدتكمل ابنتظدام للتكيدف مدو دياق
األطفال واحتياجاهتم.
 -15وينب ددي أن تكفددل الدددول أن ي ددمل التعلدديم أدوات لدارة الن اعددات وأن يعلربددم األطفددال تسددوية
التنمددر واملضددايقةا طريقددة خاليددة مددن العنددف .وينب ددي أن يتلقد موظفددو املدددار
حددالت التعددرضا مثددل رب
التدددري املنا د ل ددتخدام أشددكال تر ويددة وأتديبيددة إجيا يددة وغددري عنيفددة وت ددارليةا وأن يتجنب دوا ال ددتخدام
ادصر للتدا ري العقا ية للتصد للعنف األطفال.

-5

البي ة
 -16ينب ددي أن ُهتيربددئ الدددول ظروفدا آمنددة وككينيددة لألطفددال املدددافع عددن حقددوق النسددان يف جمددال
البيئة ال ين يهتمون يف أعماوم ابلقضااي البيئية ويقدمون توصيات أ ا.
 -17وينب ي أن ت جو الدول عل ن ر قصص إجيا ية عن األطفال املدافع عن حقوق النسدان
يف جمددال البيئددةا ةددا يف ذلد يف و ددائد العددالما وأن تيسددر م ددارلة األطفددال وال ددبا يف صددنو القدرار
وتنفي السيا ات والتامج البيئية.
 -18وينب ددي أن تكفددل الدددول اايددة األطفددال املدددافع عددن حقددوق النسددان يف جمددال البيئددة مددن
التخوي ددف واملض ددايقة والعن ددفا ة ددن ف دديهم املهتم ددون يف أعم دداوم ابدق ددوق املتعلق ددة ابألراض دديا والتل ددو ا
وت ري املنا ا وفرص ادصول عل املوارد الطبيعية.
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 -19وينب ي أن تدعم الدول األن طة اليت ينظمها األطفال املدافعون عن حقوق النسان يف جمدال
البيئةا مثل مبادرات التوعيةا وأن تع ز فرص وصووم إ و ائد العالم.
-6

فرص احلاول على اإلن نت واحلماية
 -20ينب ددي أن ت ددوفر ال دددول حي د د ا آمن د دا وككيني د دا علد د الن ن ددت لألطف ددال امل دددافع ع ددن حق ددوق
النسانا ةا يف ذل الوصول إ منصات إلك ونية آمنةا والتدري عل السالمة عل الن نت.
 -21وينب ي أن تكفل الدول قيام مقدمي خدمات الن ندت وال درلات تيسدري التصدال وإمكانيدة
الوصول جلميو األطفالا وضدمان أن تكدون إعددادات السدالمة واضدحة ومتاحدةا ةدا يف ذلد لألطفدال
ذو العاقة.
 -22وينب ي أن ت دجو الددول م سدات تكنولوجيدا املعلومدات والتصدالت علد إشدراأل األطفدال
يف وضو ورصد املبادرات واألدوات الالزمة دماية األطفال عل الن نت.

-7

فرص اللجوء إىل آليات االنتااف
 -23ينب ي أن تكفل الدول إمكانية جلوء األطفال املدافع عن حقوق النسان إ آليات الدتظلم
املالئم ددة لألطف ددال علد د الص ددعيدين ال ددوطين وال دددول لإل ددالغ ع ددن انتهال ددات حق ددوق النس ددان وتق دددمي
ال كاوى منها.
 -24وينب ي أن تنظر الدول يف التصديق عل التوتولول الختيار لتفاقية حقوق الطفدل املتعلدق
إبج دراء تق دددمي البالغ ددات لتمك د األطفددال امل دددافع ع ددن حق ددوق النسددان م ددن تق دددمي ش ددكاوى ددأن
انتهالات حقوق النسان اخلاصة هبم إ اللجنة والتما بيل انتصاف فعال.

-8

تقدمي التقارير إىل اللجنة
 -25ينب ي أن تقدم الدولا يف تقاريرذا الدورية إ اللجنةا معلومات عن حالة األطفدال املددافع
عن حقوق النسان واخلطوات املتخ ة دمايتهم وككينهم.
 -26وينب ددي أن ت ددجو الدددول األطفددال املدددافع عددن حقددوق النسددان وتتدديح وددم فرصددة امل ددارلة
ألرية يف إعداد تقارير الدول األطراف املقدمة إ اللجنة.
 -27وينب ي أل تعرقل الدول م ارلة األطفال يف عمليدة تقددمي التقدارير إ اللجندة أو تتددخل فيهدا
عل أ و.

ابء -أمناء مظامل األطفال واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
 -28ينب ددي أن ين ددر أمندداء مظددامل األطفددال وامل سددات الوطنيددة دقددوق النسددان معلومددات عددن ولايت
لل منهم والعمل ال يقومون ه يف صفوف األطفال املدافع عن حقوق النسان.
 -29ويُ ةجو أمناء مظامل األطفال وامل سات الوطنية دقوق النسان علد العمدل علد
مو األطفال املدافع عن حقوق النسان.

دو أو دق

 -30وينب ددي أن يفددور أمندداء مظددامل األطفددال وامل سددات الوطنيددة دقددوق النسددان الدددعم لألطفددال
املد دددافع عد ددن حقد ددوق النسد ددان يف جمد ددال ال د ددالغ عد ددن انتهالد ددات حقد ددوق النسد ددان والتمد ددا د ددبل
النتصاف.
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جيم -األمم املتحدة
 -31ينب ددي أن ت د ود األمددم املتحدددة األطفددال املدددافع عددن حقددوق النسددان ةعلومددات عددن األمددم
املتحدددة لتمكي ددنهم م ددن امل ددارلة فعالي ددة يف نظ ددام حق ددوق النس ددان فيه دداا وأن ُك د ربدد األطف ددال ةعلوم ددات
ل ة وشكل ميكنهم فهمهما.
مالئمة للسن ويف الوقت املنا
 -32وينب ي أن تع ز األمم املتحدة م ارلة األطفال املددافع عدن حقدوق النسدان يف عملهدا املتصدل
ألقددوق الطفددلا وأن تسددتحد منددا ر وعمليددات مالئمددة لألطفددال لتيسددري م ددارلة األطفددال شخصدديا
أو م ارلتهم عت الن نت.
 -33وتُ ةجو اويئات املن أة ةوج معاذددات علد تع يد م دارلة األطفدال املددافع عدن حقدوق
النسان يف ا تعراض الدول األطرافا و ائل منها تقدمي التقارير وامل ارلة يف الجتماعات.
 -34وتُ د ةجو اويئددات املن دأة ةوجد معاذدددات علد تقدددمي توصدديات إ الدددول األطدراف ت دددد
عل ضرورة اعتماد ت ريعات دماية األطفال املدافع عن حقوق النسان وككينهم.

دال -اجملتم املدين
 -35يُ ةجو اجملتمو املدين عل كك األطفال املدافع عن حقوق النسان والعمل معهدما ودعدم
مبادراهتما ون ر املعلومات عن عملهم.
 -36وينب ددي أن ييسددر اجملتمددو املدددين ويعد ز التعريددف ألقددوق الطفددل واملدددافع عددن حقددوق النسددان
يف أو ددارب متنوعددة مددن اجلمدداذريا ةددا يف ذل د ا ددتخدام أشددكال تعبرييددة يسددهل عل د حيددو األطفددال
التعامل معها.
 -37وينب ي أن يسهم اجملتمو املددين يف تع يد املواقدف الجيا يدة جتداا األطفدال املددافع عدن حقدوق
النسانا ول يما الفتيات منهم.
 -38وينب ي أن يكفل اجملتمو املدين م ارلة األطفال املدافع عن حقوق النسان يف أعمال اجملتمدو
املدين يف جمال حقوق النسانا ةا يف ذل أن طة الرصد وال الغ والدعوة.
 -39وينب ددي أن يدددعم اجملتمددو املدددين األطفددال املدددافع عددن حقددوق النسددان يف جمددال ال ددالغ عددن
انتهالات حقوق النسان والتما بل النتصاف.
 -40وينب ي أن يتخد اجملتمدو املددينا يف دياق عملده مدو األطفدال املددافع عدن حقدوق النسدانا
حيو الحتياطات الالزمة للتقليل إ أدىن حد من أ نتيجة لبية ألن طة حقوق النسان اليت يضطلو
هبا ذ لء األطفال .وينب ي أن يسع اجملتمو املدين أيضا إ ااية األطفال املدافع عن حقوق النسان
من لافة أشكال التهديد أو النتقام أو اخلوف من ذل .

هاء -وسائط اإلعالم
 -41تُ د ةجو و ددائد العددالم علد الد ويج لصددورة إجيا يددة عددن األطفددال املدددافع عددن حقددوق النسددانا
والتعريق ان طة حقوق النسان اليت يضطلو هبا األطفال.
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واو -القطاع اخلاص
 -42ينب ي أن تكفل األعمدال التجاريدة واجلهدات املا دة أل تضدر أن دطتهاا صدورة مباشدرة أو غدري
مباشددرةا ابألطفددال املدددافع عددن حقددوق النسددانا وأن تع د زا عنددد القتضدداءا عملهددم يف جمددال حقددوق
النسان.
 -43وينب ي أن تكفل األعمال التجارية واجلهات املا ة امل ارلة املستدامة واوادفة لألطفال املدافع
عن حقوق النسان يف ختطيد أن طتهم وتنفي ذا عل الصعيد احمللي.

ا  -الوالاادان وأف اراد األساارة واجملتم ا احملل ااي والبااالغون الااذين يعملااون م ا األطف ااال
أو من أجلهم
يتعرفدوا علد
 -44ينب ددي للبددال أن يسددعوا ن ددارب إ ا ددتقاء املعلومددات عددن حقددوق الطفددلا وأن رب
الت اماهتم يف جمال ااية األطفال وككيدنهما وأن يع فدوا ابألطفدال املددافع عدن حقدوق النسدان عنددما
يتصرفون عل ذ ا النحو وأن يعتتوذم مصدر إوام.
دودون أن يصدبحوا
 -45وينب ي أن ق م البال ون األطفال املدافع عن حقدوق النسدان أو الد ين ي رب
مدافع عنهاا وأن يوفروا وم الدعم.
 -46وينب ي أن يُهيئ البال ون مساحات لألطفدال املددافع عدن حقدوق النسدان للتعبدري عدن آرائهدما
وقرصوا عل تع ي م ارلتهم يف عمليات صنو القرارا ويكفلوا مراعاة آرائهدم وفدق األصدول يف املسدائل
اليت كسهم.
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