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  املسائل التنظيمية ومسائل أخرى  -أوالً  

  الدول األطراف يف االتفاقية  -ألف  
 / شـباط  ٣ دولة حـىت     ١٩٣بلـغ عدد الدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل           -١

وبذلك تكون  . ، تاريخ اختتام الدورة التاسعة واخلمسني للجنـة حقوق الطفل        ٢٠١٢فرباير  
 موضع تصديق يف أكرب عدد مـن        - صكوك حقوق اإلنسان      مقارنة بغريها من   -االتفاقيةُ  

 موضع أكرب عدد مـن التحفظـات   أيضاًواالتفاقية . الدول، وهو مستوى يكاد يكون عامليا     
مقارنة بغريها من صكوك حقوق اإلنسان، على الرغم من أن عدة بلدان سحبت حتفظاهتـا               

).  ٢٠١٢فربايـر   / شـباط  ٣ - ٢٠١٠مـايو   / أيار ٢٥(خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير      
وميكن االطالع على قائمة حمدَّثة بالدول اليت وقعت على االتفاقية أو صـدقت عليهـا أو                

  .http://treaties.un.org أو www.ohchr.orgانضمت إليها يف املوقعني الشبكيني 
 دولة طرفاً على الربوتوكول االختياري التفاقية       ١٤٣وحىت التاريخ نفسه، صدقت       -٢

وحـىت هـذا    .  الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة، أو انضمت إليه          حقوق
 دولة طرفاً على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقيـة         ١٥٢التاريخ نفسه أيضاً، صدقت     

حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية، أو انـضمت              
  على قائمـة حمدَّثة بالدول اليت وقعت على الربوتوكولني االختيـاريني         وميكن االطالع    .إليه

ــشبكيني   ــوقعني ال ــا يف امل ــضمت إليهم ــا أو ان                     www.ohchr.orgأو صــدقت عليهم
  .http://treaties.un.orgأو 

  دورات اللجنة  -باء  
): A/65/41(نتني  عقدت اللجنة ست دورات منذ اعتماد تقريرها السابق لفترة الـس            -٣

؛ الـدورة اخلامـسة   )٢٠١٠يونيه / حزيران١١ -مايو  / أيار ٢٥(الدورة الرابعة واخلمسون    
؛ الـدورة الـسادسة     )٢٠١٠أكتـوبر   / تشرين األول  ١ -سبتمرب  / أيلول ١٣(واخلمسون  
؛ الدورة السابعة واخلمـسون     )٢٠١١فرباير  / شباط ٤ -يناير  / كانون الثاين  ١٤(اخلمسون  

  / أيلـول  ١٩(؛ الدورة الثامنـة واخلمـسون       )٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ - مايو/ أيار ٣٠(
 كـانون   ١٦(؛ الدورة التاسـعة واخلمـسون       )٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٧ -سبتمرب  
ويف أعقاب كل دورة، تصدر اللجنة تقريـراً عـن          ). ٢٠١٢فرباير  / شباط ٣ -يناير  /الثاين

امية اليت اعُتمدت، فضالً عن أي مقررات     الدورة يتضمن النص الكامل جلميع املالحظات اخلت      
. ، ويشري إىل التعليقات العامة املعتَمدة     )مبا فيها تلك الناشئة عن يوم مناقشة عامة       (وتوصيات  

ويرد النص الكامل للمالحظات اخلتامية املعتمدة وأي مقررات وتوصيات يف املوقع الشبكي            
  .http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc: التايل
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  عضوية اللجنة وأعضاء مكتبها  -جيم  
يف الدورات من الرابعة واخلمسني إىل السادسة واخلمـسني، احتفظـت اللجنـة               -٤

بأعضائها وأعضاء مكتبها أنفسهم املشار إليهم يف تقريرها السابق املقدم إىل اجلمعية العامـة              
)A/65/41املرفق األول ،.(  
، على تعيني   ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٥دة يف   ، املعقو ١٥٠٢ووافقت اللجنة يف جلستها       -٥

وعينت الـسيدة   .  من االتفاقية  ٤٣ من املادة    ٧ للفقرة   وفقاً) مصر(السيدة عزة العشماوي    
 ١العشماوي من جانب حكومة مصر لتحل حمل السيدة مشرية خطاب، اليت اسـتقالت يف               

  .٢٠١٠أبريل /نيسان
لثالث عشر للـدول األطـراف يف        من االتفاقية، ُعقد االجتماع ا     ٤٣ للمادة   وفقاًو  -٦

وانُتخب أعضاء اللجنة   .  يف مقر األمم املتحدة    ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١االتفاقية يف   
: ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٨التسعة التالية أمساؤهم أو أُعيد انتخاهبم لفترة أربع سنوات تبدأ يف            

اردونا يورينس، السيد   السيدة أنييس أكوسوا آيدو، السيدة أسيل الشهيل، السيد خورخي ك         
برنار غاستو، السيدة ماريا هريتسوغ، السيد حامت قطران، السيد جهاد ماضـي، الـسيدة              

   .كريسنت ساندبرغ، السيدة هريانيت وجييماين

، تعـيني   ٢٠١١مايو  / أيار ٣٠، املعقودة يف    ١٦١٤ يف جلستها    أيضاًوأقرت اللجنة     -٧
وُعيِّنت الـسيدة  .  من االتفاقية٤٣ من املادة ٧ة  للفقروفقاًالسيدة بيالر نوريس دي غارسيا    

نوريس من جانب حكومة بريو بدال من السيدة سوزانا فياران دي ال بوينيت، اليت استقالت               
وترد يف املرفق األول هبذا التقرير قائمة بأمساء أعضاء اللجنة مع           . ٢٠١١مارس  / آذار ٢٧يف  

 األول أمساء أعضاء املكتب الذين انتخبـوا يف          يف املرفق  أيضاًوترد  . إشارة إىل مدة واليتهم   
  .الدورة السابعة واخلمسني للجنة

  اعتماد التقرير  -دال  
، نظرت اللجنة يف مـشروع      ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٧ املعقودة يف    ١٧١٣يف اجللسة     -٨

تقريرها احلادي عشر لفترة السنتني املقدم إىل اجلمعية العامة، والذي يغطـي أنـشطتها يف               
  .واعتمدت اللجنة التقرير باإلمجاع.  من الرابعة واخلمسني إىل التاسعة واخلمسنيدوراهتا
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 من االتفاقيـة،    ٤٤التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة          -ثانياً  
 من الربوتوكول االختياري بـشأن اشـتراك األطفـال يف           ٨واملادة  

اري بشأن بيـع   من الربوتوكول االختي   ١٢املنازعات املسلحة، واملادة    
  األطفال واستغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية

  تقدمي التقارير  -ألف  
بغية االحتفاظ بسجل حمدَّث حلالة تقدمي التقارير واعتماد املالحظات اخلتامية ذات              -٩

الصلة، تصدر اللجنة قبل كل دورة وثيقة شاملة حتدد عدد التقارير املقدمة حىت تاريخ صدور           
، "التقارير املقدمة من الـدول األطـراف      "وتتضمن الوثيقة املذكورة، املعنونة     .  لوثيقةهذه ا 

معلومات وجيهة عن التدابري االستثنائية املتخذة ملعاجلة التأخر يف تقدمي التقـارير أو عـدم               
 ١٣وصدرت أحدث نسخة من هذا التقرير قبل الدورة التاسعة واخلمسني للجنة يف             . تقدميها

  .CRC/C/59/2 يف الوثيقة ٢٠١٢يناير /ينكانون الثا
 تقريـراً وفقـاً     ٥٢٨، كانت اللجنة قد تلقت      ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٥وحىت    -١٠

 ١٠٠ تقريراً دوريـاً ثانيـاً، و  ١٥٠ تقريراً أولياً، ١٩٦ من االتفاقية، مبا يف ذلك   ٤٤للمادة  
 وتقرير دوري ثـان     ريراً أولياً  تق ٩٠عاً، فضالً عن     تقريراً دورياً راب   ٨٠تقرير دوري ثالث، و   

قّدمتها دول أطراف مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بـشأن اشـتراك             
 تقريراً أولياً وتقرير دوري ثان قّدمتـها دول أطـراف           ٧٥األطفال يف املنازعات املسلحة، و    

فال واسـتغالل   مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األط         
، وهو آخر يوم مـن أيـام        ٢٠١٢فرباير  / شباط ٣وحىت  . األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية    

 ٤٧:  تقريـراً  ٩٢الدورة التاسعة واخلمسني، بلغ عدد التقارير اليت مل تنظر فيها اللجنة بعد             
ألطفال  مبوجب الربوتوكول االختياري بشأن اشتراك ا       تقريراً ٢٣تقريرا مبوجب االتفاقية، و   

 مبوجب الربوتوكول االختياري بـشأن بيـع األطفـال           تقريراً ٢٢يف املنازعات املسلحة، و   
ولالطالع على القائمة الكاملة هلذه التقـارير،       . واستغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية     

  .، املرفقات األول والثاين والثالث على التوايلCRC/C/59/2انظر الوثيقة 

   التقاريرالنظر يف  -باء  

 تقريراً  ٤١نظرت اللجنة يف دوراهتا من الرابعة واخلمسني إىل التاسعة واخلمسني يف              -١١
 تقريراً أولياً مبوجب الربوتوكول االختياري بـشأن        ١٨أولياً ودورياً مبوجب االتفاقية، ويف      

ياري بشأن  تقريراً أولياً مبوجب الربوتوكول االخت١٧اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة و
  .بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية
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ويبني اجلدول التايل تقارير الدول األطراف اليت نظرت فيها اللجنـة يف كـل دورة          -١٢
ويورد كذلك رمز تقرير الدورة الـذي نـشرت فيـه           . خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير    

ارير الدول األطراف اليت نظرت فيها اللجنـة، ورمـز          املالحظات اخلتامية للجنة، ورموز تق    
  .الوثيقة اليت نشرت فيها املالحظات اخلتامية واليت صدرت يف وثيقة منفصلة

 املالحظات اخلتامية تقرير الدولة الطرف 

  ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ - مايو/ أيار٢٥الدورة الرابعة واخلمسون،  
  اتفاقية حقوق الطفل

 CRC/C/ARG/3-4 CRC/C/ARG/CO/3-4  األرجنتني

 CRC/C/BEL/3-4 CRC/C/BEL/CO/3-4  بلجيكا

 Corr.1 و CRC/C/GRD/2 CRC/C/GRD/CO/2  غرينادا
 CRC/C/JPN/3 CRC/C/JPN/CO/3  اليابان

 CRC/C/NGA/3-4 CRC/C/NGA/CO/3-4  نيجرييا

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
  السابقة

CRC/C/MKD/2 CRC/C/MKD/CO/2 

 CRC/C/TUN/3 CRC/C/TUN/CO/3 ستون

 الربوتوكول االختياري بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة

 CRC/C/OPAC/ARG/1 CRC/C/OPAC/ARG/CO/1 األرجنتني

 CRC/C/OPAC/COL/1 CRC/C/OPAC/COL/CO/1 كولومبيا

 CRC/C/OPAC/JPN/1 CRC/C/OPAC/JPN/CO/1 اليابان

 CRC/C/OPAC/SRB/1 CRC/C/OPAC/SRB/CO/1 صربيا

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
 السابقة

CRC/C/OPAC/MKD/1 CRC/C/OPAC/MKD/CO/1 

  الربوتوكول االختياري بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية
 CRC/C/OPSC/ARG/1 CRC/C/OPSC/ARG/CO/1 األرجنتني

 CRC/C/OPSC/BEL/1 CRC/C/OPSC/BEL/CO/1  بلجيكا

 CRC/C/OPSC/COL/1 CRC/C/OPSC/COL/CO/1 كولومبيا

 CRC/C/OPSC/JPN/1 CRC/C/OPSC/JPN/CO/1 اليابان

 CRC/C/OPSC/SRB/1 CRC/C/OPSC/SRB/CO/1 صربيا

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
 السابقة

CRC/C/OPSC/MKD/1 CRC/C/OPSC/MKD/CO/1 
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 املالحظات اخلتامية تقرير الدولة الطرف 

  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١ -سبتمرب / أيلول١٣الدورة اخلامسة واخلمسون،  
 اتفاقية حقوق الطفل

 CRC/C/AGO/2-4 CRC/C/AGO/CO/2-4 أنغوال

 CRC/C/BDI/2 CRC/C/BDI/CO/2 بوروندي

 CRC/C/GTM/3-4 CRC/C/GTM/CO/3-4 غواتيماال

 CRC/C/MNE/1 CRC/C/MNE/CO/1 اجلبل األسود

 CRC/C/NIC/4 CRC/C/NIC/CO/4 نيكاراغوا

 CRC/C/ESP/3-4 CRC/C/ESP/CO/3-4 إسبانيا

 CRC/C/LKA/3-4 CRC/C/LKA/CO/3-4 سري النكا

 CRC/C/SDN/3-4 CRC/C/SDN/CO/3-4 السودان

 الربوتوكول االختياري بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة

 CRC/C/OPAC/BIH/1 CRC/C/OPAC/BIH/CO/1 البوسنة واهلرسك

 CRC/C/OPAC/MNE/1 CRC/C/OPAC/MNE/CO/1 اجلبل األسود

 CRC/C/OPAC/NIC/1 CRC/C/OPAC/NIC/CO/1 نيكاراغوا

 CRC/C/OPAC/SLE/1 CRC/C/OPAC/SLE/CO/1 سرياليون

 CRC/C/OPAC/LKA/1 CRC/C/OPAC/LKA/CO/1 سري النكا

 CRC/C/OPAC/SDN/1 CRC/C/OPAC/SDN/CO/1 السودان

 األطفال واستغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحيةالربوتوكول االختياري بشأن بيع 

 CRC/C/OPSC/BIH/1 CRC/C/OPSC/BIH/1 البوسنة واهلرسك

 CRC/C/OPSC/MNE/1 CRC/C/OPSC/MNE/CO/1 اجلبل األسود

 CRC/C/OPSC/NIC/1 CRC/C/OPSC/NIC/CO/1 نيكاراغوا

 CRC/C/OPSC/SLE/1 CRC/C/OPSC/SLE/CO/1 سرياليون

  ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين١٧ السادسة واخلمسون، الدورة
  اتفاقية حقوق الطفل

 CRC/C/AFG/1 CRC/C/AFG/CO/1 أفغانستان

 CRC/C/BLR/3-4 CRC/C/BLR/CO/3-4 بيالروس
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 املالحظات اخلتامية تقرير الدولة الطرف 

 CRC/C/DNK/4 CRC/C/DNK/CO/4 الدامنرك 

مجهورية الو الدميقراطية 
 الشعبية

CRC/C/LAO/2 CRC/C/LAO/CO/2 

 CRC/C/NZL/3-4 CRC/C/NZL/CO/3-4 نيوزيلندا

 CRC/C/SGP/2-3 CRC/C/SGP/CO/2-3 سنغافورة

 CRC/C/UKR/3-4 CRC/C/UKR/CO/3-4 أوكرانيا

 الربوتوكول االختياري بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة

   CRC/C/OPAC/MEX/1 CRC/C/OPAC/MEX/CO/1 املكسيك

  ي بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية االختيارالربوتوكول
 CRC/C/OPSC/BLR/1 CRC/C/OPSC/BLR/CO/1 بيالروس

  CRC/C/OPSC/MEX/1 CRC/C/OPSC/MEX/CO/1 وCorr.1 املكسيك

 CRC/C/OPAC/UKR/1 CRC/C/OPAC/UKR/CO/1 أوكرانيا

 ٢٠١١يونيه /زيران ح١١ -مايو / أيار٣٠الدورة السابعة واخلمسون، 

 اتفاقية حقوق الطفل

 CRC/C/BHR/2-3 CRC/C/BHR/CO/2-3 البحرين

 CRC/C/KHM/2 CRC/C/KHM/CO/2 كمبوديا

 CRC/C/CRI/4 CRC/C/CRI/CO/4 كوستاريكا

 CRC/C/CUB/2 CRC/C/CUB/CO/2 كوبا

 CRC/C/CZE/3-4 CRC/C/CZE/CO/3-4 اجلمهورية التشيكية

 CRC/C/EGY/3-4 CRC/C/EGY/CO/3-4 مصر

 CRC/C/FIN/4 CRC/C/FIN/CO/4 فنلندا

  الربوتوكول االختياري بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة
 CRC/C/OPAC/EGY/1 CRC/C/OPAC/EGY/CO/1 مصر

   االختياري بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحيةالربوتوكول
 CRC/C/OPSC/EGY/1 CRC/C/OPSC/EGY/CO/1  مصر
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 املالحظات اخلتامية تقرير الدولة الطرف 

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٧ -سبتمرب / أيلول١٩الدورة الثامنة واخلمسون، 
 اتفاقية حقوق الطفل

 CRC/C/ISL/3-4 CRC/C/ISL/CO/3-4 يسلنداآ

Corr.1 إيطاليا و  CRC/C/ITA/3-4 CRC/C/ITA/CO/3-4 

 CRC/C/PAN/3-4  CRC/C/PAN/CO/3-4 بنما

 CRC/C/KOR/3-4 CRC/C/KOR/CO/3-4 مجهورية كوريا

 CRC/C/SYC/2-4 CRC/C/SYC/CO/2-4 سيشيل

 CRC/C/SYR/3-4 CRC/C/SYR/CO/3-4 وAdd.1  اجلمهورية العربية السورية

  يةالربوتوكول االختياري بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباح
 CRC/C/OPSC/SWE/1 CRC/C/OPSC/SWE/CO/1 السويد

  ٢٠١٢فرباير / شباط٣ -يناير / كانون الثاين١٦الدورة التاسعة واخلمسون، 
  اتفاقية حقوق الطفل

 CRC/C/AZE/3-4 CRC/C/AZE/CO/3-4 أذربيجان

 CRC/C/COK/1 CRC/C/COK/CO/1 جزر كوك

 CRC/C/MDG/3-4 CRC/C/MDG/CO/3-4 مدغشقر

 CRC/C/MMR/3-4 CRC/C/MMR/CO/3-4 امنارمي

CRC/C/THA/3-4 Corr.1 تايلند و  CRC/C/THA/CO/3-4 

 CRC/C/TGO/3-4 CRC/C/TGO/CO/3-4 توغو

 الربوتوكول االختياري بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة

 CRC/C/OPAC/AZE/1 CRC/C/OPAC/AZE/CO/1 أذربيجان

 CRC/C/OPAC/COD/1 CRC/C/OPAC/COD/CO/1 الكونغو

 CRC/C/OPAC/THA/1 CRC/C/OPAC/THA/CO/1 تايلند

  الربوتوكول االختياري بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية
 CRC/C/OPSC/AZE/1 CRC/C/OPSC/AZE/CO/1 أذربيجان

 CRC/C/OPSC/THA/1 CRC/C/OPSC/THA/CO/1 تايلند

 CRC/C/OPSC/TGO/1 CRC/C/OPSC/TGO/CO/1 توغو
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 ) CRC/C/CUB/CO/2(أرسلت حكومة كوبا تعليقاهتا على املالحظات اخلتامية للجنـة            -١٣
 املوقـع الـشبكي     يفوميكن االطالع على هذه التعليقات      . ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول  ٢٠يف  

أرسلت و. http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs57.htm :للدورة السابعة واخلمسني  
املالحظـات اخلتاميـة للجنـة      بـشأن   حكومة اجلمهورية العربيـة الـسورية تعليقاهتـا         

)CRC/C/SYR/CO/3-4 (املوقع الشبكي للدورة    يفوهي متاحة   . ٢٠١٢فرباير  /شباط ١٧ يف 
 .http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs58.htm :الثامنة واخلمسني

 اجتاهات وحتديات عملية التنفيذ: التقدم احملرز  -جيم  

سنتني، ال لفترةتقاريرها بيف ما يتعلق املتبعة  تهاممارس، وفق يف هذا الفصلُتقيِّم اللجنة   -١٤
 عن االجتاهـات    فضالً ،يف جمال حقوق الطفل    حتدياتما يطرح من    إجنازات و ما حتقق من    

ةَ فرعا يتناول العملية اليت أفضت      الوثيق وبصفة خاصة، ُتضمِّن اللجنةُ   .  يف هذا الصدد   احلالية
الربوتوكول االختياري اجلديد  ٢٠١١ديسمرب /كانون األول ١٩إىل اعتماد اجلمعية العامة يف 

 الربوتوكـول    نص ميكن االطالع على  (التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات        
-http://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/CTC_4 :يف العنـوان التـايل    االختياري  

11d.pdf. 

  عامبوجهالتقدم احملرز   -١  

  جلنة حقوق الطفل   دورات، نظرت ست  تغطي   اليتاالستعراض،  ب املشمولةخالل الفترة     -١٥
وإضـافة إىل ذلـك،     .  األولني الربوتوكولني االختياريني  و مبوجب االتفاقية قدمت   تقريرا   ٧٦يف  

ـ  التحرر من ق الطفل يف    حب املتعلق) ٢٠١١(١٣ التعليق العام رقم  اللجنة  أصدرت   ل أشـكال   ك
 .٤٧ يف الفقرة الوارد ذكرها  اخلمسة مشاريع التعليقات العامةبشأنعملها بدأت  و،العنف

 يف العديـد مـن      شخصياًويف الفترات الفاصلة بني الدورات، شارك أعضاء اللجنة           -١٦
ات ومؤمترات وندوات وحماضرات     اجتماع عدةيف  املشاركة   األنشطةومشلت هذه   . األنشطة
  املالحظـات  وإضافة إىل ذلك، شارك العديد من أعضاء اللجنة يف متابعة         .  تدريبية ودورات
دين املتمع من اجملمن دول ومنظمات    تلقوها  يف عدد من البلدان بناء على دعوة        للجنة  اخلتامية  

 ال غىن عنه لـضمان      مراًأهذا العمل   ويظل  ). اليونيسيف (من منظمة األمم املتحدة للطفولة    و
 .األولني االختياريني هاالتفاقية ولربوتوكوليلأفضل تطبيق 

ـ  أطلقتـها  بنشاط يف العملية اليت      من السباقني إىل املشاركة   وكانت اللجنة     -١٧  ة مفوض
. عاهـدات امل بشأن تعزيز نظام هيئات      ٢٠٠٩ حلقوق اإلنسان يف عام      ةاألمم املتحدة السامي  

القضاء على التمييز ضـد     ب اللجنة املعنية  مع   وتشاورت  شىت؛ اوراتوشاركت اللجنة يف مش   
 وشاركتمستقبل نظام هيئات املعاهدات؛     منها  أمور  ب  املتعلقة املرأة من أجل حتديد اخليارات    

دبلـن  ويف بولندا، ب مجيع االجتماعات الرمسية، مبا فيها تلك اليت عقدت يف بوزنان  يفمثلني  مب
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 وعقدت عددا من االجتماعات بشأن      ؛سويسراب وسيون   ،ولي وس ،)األول والثاين االجتماع  (
 /شـباط  ٢يف  و. مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان      من  هذه املسألة مع ممثلني     

الوثيقة اخلتامية د ؤي ت اتعاهدامل من هيئات هيئة  أول  ، كانت جلنة حقوق الطفل      ٢٠١٢فرباير  
 .دبلن الثاينالجتماع 

 الختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات  الربوتوكول ا  -٢  

 الربوتوكـول   ٢٠١١ديـسمرب   /كانون األول  ١٩اعتماد اجلمعية العامة يف     شكّل    -١٨
تقدمي البالغات أهم إجنـاز شـهدته       إجراء  ب املتعلقاالختياري اجلديد التفاقية حقوق الطفل      

 ة من هيئات  الوحيداهليئة  جلنة حقوق الطفل    نت  فقد كا . الفترة املشمولة باالستعراض حديثا   
وتـنص  .  النظر يف البالغات املقدمة من األفراد      تكن خمّولة معاهدات حقوق اإلنسان اليت مل      

.  الفردية تلقي البالغات  إجراءات تتيح    علىقوق اإلنسان    األساسية الدولية حل   عاهداتسائر امل 
 يف حـاالت    التحقيـق   ظروف معينة،  يف،  وإضافة إىل ذلك، ميكن لبعض هيئات املعاهدات      

القضاء على التمييز ضد    ب  املعنية لجنةال و ،جلنة مناهضة التعذيب   (اليت تعنيها لمعاهدة  لانتهاك  
 ).االختفاء القسريب ة واللجنة املعني،املرأة، واللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 ، وسـلوفينيا  ، وسلوفاكيا ،د وتايلن ،أوروغواي(وأيدت جمموعة أساسية من الدول        -١٩
 ديـد اجلختياري  االربوتوكول  المبادرة  )  وملديف ، ومصر ، وكينيا ، وفنلندا ، وفرنسا ،وشيلي
وقد أسـهمت تلـك   .  يف ظل اتفاقية حقوق الطفلللبالغات إجراء  ُيستحدث مبوجبه  الذي
. ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ١٧ املؤرخ   ١١/١حقوق اإلنسان    قرار جملس     يف اعتماد  البلدان

 عامل مفتوح العضوية الستكشاف إمكانية وضع بروتوكول        فريقهذا القرار   وأنشئ مبوجب   
ل إلجـراء تقـدمي     كمِّ مُ للبالغاتإجراء  ُيستحدث مبوجبه   اختياري التفاقية حقوق الطفل     

 .التقارير مبوجب االتفاقية

  لتقـدمي اء إىل إجر يفتقروناألطفال وممثليهم   "أن  إىل  وأشار اجمللس يف ديباجة القرار        -٢٠
ومفاده أن وضع   ...  جلنة حقوق الطفل     رأي " إىل أيضاًأشار  ، و "تفاقيةالالبالغات مبوجب ا  

إجراء لتقدمي البالغات يف إطار اتفاقية حقوق الطفل من شأنه أن يسهم يف محايـة حقـوق                 
 ".األطفال بشكل عام

نون  كـا ١٩ إىل ١٦ يف الفتـرة مـن    اجتمع الفريق العامل املفتـوح العـضوية      و  -٢١
  )سـلوفاكيا ( له انتخب دراهوسالف شـتيفانيك       جلسةيف أول   و. ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
 دولة، وممثلون عن منظمات     ٨٠من  وحضر الدورة األوىل ممثلو أكثر      .  للفريق  مقرراً - رئيساً

 وعمـالً .  عن عدد من اخلـرباء     فضالًحكومية دولية واليونيسيف ومنظمات غري حكومية،       
    ، آنـذاك  رئيسة جلنة حقـوق الطفـل      أيضاًشارك يف الدورة    ،  ١١/١ من القرار    ٣لفقرة  با

 .بصفتهما من أصحاب الرأيرماتن، يلرئيس، جان زايانغي يل، ونائب 
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  علـى التـوايل    خالل الدورة ورقتني تناوال فيهمـا       ونائبها  اللجنة وقّدمت رئيسة   -٢٢
قوق احل"و" ق الطفل  حقو لتقدمي البالغات مبوجب اتفاقية   أسباب وتوقيت إجراء     "موضوعي

 ".اركةاملشيف وصوته اع إمس ه يف، مبا يف ذلك حقللطفلاصة اخل

   : اجملـاالت التاليـة  تناول العاملفريق الاملقرر، قرر   - اقتراح من الرئيس     وبناء على   -٢٣
اآلليـات الدوليـة   ) ب (؛ مبوجب االتفاقية لتقدمي البالغات أسباب وتوقيت وضع إجراء     ) أ(

كفاءة محاية حقوق الطفل يف إطـار       ) ج(منها؛   األطفال   استفادةا وسهولة   القائمة، وكفاءهت 
الطبيعة الفريدة حلقوق الطفل واحلقوق     ) د (؛ الوطين واإلقليمي  ىاآلليات القائمة على املستو   

آثـار  ) ه (أن ُيستمع إليـه؛   اخلاصة املنصوص عليها يف االتفاقية، مبا يف ذلك حق الطفل يف            
 إىل الـدورة    ه الدورة وقدم تقرير عن هذ   .  يف إطار االتفاقية   لبالغاتلتقدمي ا وجدوى إجراء   

 ).A/HRC/13/43(الثالثة عشرة جمللس حقوق اإلنسان 

متديـد  علـى    ينص الذي   ١٣/٣ هلس قرار اجمل اعتمد،  ٢٠١٠مارس  /آذار ٢٤يف  و  -٢٤
العامـل  الفريق  تكليف   أيضاًوقرر  . والية الفريق العامل حىت الدورة السابعة عشرة للمجلس       

مـشروع  مقتـرح   رئيس الفريق العامـل إعـداد      إىل بروتوكول اختياري، وطلب     بصياغة
 .ختيارياالربوتوكول لل

لفريق العامل يف إعداد مقترح مشروع الربوتوكـول        امقرر   -وبغية مساعدة رئيس      -٢٥
ورقة غري رمسيـة    بشأن   مشاورات   ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٦أجريت يف جنيف يف     االختياري،  

 مجيع  وشاركت يف تلك املشاورات    ملشروع الربوتوكول االختياري،     مكنةلعناصر امل  ا تتضمن
ـ /حزيـران  ٢٢ و ٢١يف  و. الدول األطراف وجهات معنية أخرى     ، نظمـت   ٢٠١٠ هيوني

 ةرئاسة رئيس حتت   وجلنة احلقوقيني الدولية،     ،مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     
 ربة يف من أهل اخل  ن  وملشاركاوكان  .  بني اخلرباء  وراتونائب رئيس جلنة حقوق الطفل، مشا     

 مناطق من العامل    ونثلمي قضايا األطفال على الصعيدين الوطين أو الدويل،         بشأن التقاضي   جمال
فيه لب  ، الذي طُ  ١٣/٣ لقرار اجمللس    وفقاًقدت هذه املشاورات    وقد عُ .  خمتلفة  قانونية امظُوُن

ربوتوكـول  ال إعداد مقتـرح مـشروع       يف االعتبار عند   أن يضع    قرر امل -رئيس  ال إىل أيضاً
 يف مجلة أمـور، آراء جلنـة    ، وأن يراعي على النحو الواجب،     ختياري آراء اخلرباء املعنيني   اال

 .املشاوراتمقرر الفريق العامل  -حضر رئيس و. حقوق الطفل

الفريـق   واجتمع. قدت الدورة الثانية للفريق العامل املفتوح العضوية يف جزأين        وُع  -٢٦
 األول ملـشروع    املقتـرح  ملناقشة   ٢٠١٠ ديسمرب/كانون األول  ١٠ إىل ٦ من   أوال يف الفترة  

 اجتمع ، مث)Corr.1 و A/HRC/WG.7/2/2(قرر   امل -رئيس  الالربوتوكول االختياري الذي أعده     
يف كـانون  صيغة املقتـرح املنقحـة    ملناقشة ٢٠١١فرباير / شباط١٦ إىل   ١٠ يف الفترة من  

 دولـة،   ٧٥أكثر من   وحضر االجتماع ممثلو    ). A/HRC/WG.7/2/4 (٢٠١٠ مربديس/األول
 عن عدد   فضالً ومنظمات غري حكومية،     ، واليونيسيف ،وممثلون عن منظمات حكومية دولية    
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بصفتهم من أصحاب   وشارك رئيس ونائب رئيس جلنة حقوق الطفل يف الدورة          . من اخلرباء 
 .١٣/٣قرار جملس األمن  من ٤ و٣ن ا الفقرتتنص عليه وفق ما الرأي

مبديـة   ،لفريـق العامـل  اليت عقدها ا جلنة حقوق الطفل يف هذه الدورة  أسهمتو  -٢٧
ـ  مشروع الربوتوكول االختيـاري الـذي أعـده          مقترح على   تعليقاهتا قـرر   امل -رئيس  ال

)A/HRC/WG.7/2/3 .(وجهـة  تمنهجه الشامل، وقـدّ بقرر و امل-رئيس ال مبقترحرحبت  و 
 . املشروع اليت تضّمنهاحكاماألن  عدد ميفنظرها 

املـشمولة   ال ُيستثىن أي حق من احلقـوق  أة أمور، ضروروأبرزت اللجنة، يف مجلة     -٢٨
غري  ومترابطة و  متداخلة احلقوق   تلكألن  تقدمي البالغات،   إجراء  حبماية الصكوك الثالثة من     

 اجلماعيـة،   غـات تقـدمي البال  إجراء  بشأن  تعليقات أخرى   اللجنة  مت  وقّد. قابلة للتجزئة 
 لتـسويات ؤقتـة، وا  املتدابري  والتلقي البالغات والنظر فيها،     ما يتصل ب  يفاختصاص اللجنة   و
 . وإجراء التحقيق،وديةال

 تـه يف اليوم األخري من دور    أي  ،  ٢٠١١فرباير  /شباط ١٦اعتمد الفريق العامل يف     و  -٢٩
ربوتوكول اللة مشروع    إحا  تقريره بشرط الرجوع إىل جهة االختصاص، ووافق على        الثانية،

         / حزيـران  ١٧يف  و. ة عـشر  ةجملس حقوق اإلنـسان يف دورتـه الـسابع        إىل  ختياري  اال
الربوتوكـول  مبوجبه ، الذي اعتمد  ١٧/١٨ جملس حقوق اإلنسان القرار      اختذ،  ٢٠١١ يونيه

 اختذت،  ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ١٩يف  و.  بإقراره االختياري، وأوصى اجلمعية العامة   
 الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل       يتضمن اليت   ٦٦/١٣٨جلمعية العامة القرار    ا

يف بيـان  وأشار رئيس جلنة حقوق الطفل، السيد زيرمـاتن،   . تقدمي البالغات إجراء  املتعلق ب 
الربوتوكول اجلديد يأخذ يف    "ن  إىل أ ،  )١(٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول  ٢٠صحفي صدر يف    
يف أداء وظائفهـا مبوجـب      وستـسترشد اللجنـة     . ات اخلاصة لألطفال  االعتبار االحتياج 

 ". حقوق وآراء الطفلواضعة يف اعتبارهابدأ املصاحل الفضلى للطفل، مبالربوتوكول 

فيما يتصل بتنـاول     جلنة حقوق الطفل     اتالربوتوكول االختياري اختصاص  وحيدد    -٣٠
 إجراءات  اختصاصها يف بدء   عن   فضالً فيما بني الدول،  البالغات املقدمة   الفردية و البالغات  

 هـا  االتفاقيـة وبروتوكوال تكفلـها  انتهاكات جسيمة أو منهجية حلقوق معينـة       يفحتقيق  
املواد اإلباحية وبشأن اشـتراك     يف البغاء و  األطفال  استغالل   بشأن بيع األطفال و    اناالختياري

اذ تدابري مؤقتة لتفـادي     للجنة طلب اخت  ا وخيول الربوتوكول .  املسلحة املنازعاتاألطفال يف   
إىل  الـذين يلجـؤون    عن اختاذ تدابري حلماية األفراد       فضالً ضرر ال ميكن إصالحه،      حدوث

ودية وإجراءات  ال ةتسويال بشأن دور اللجنة فيما يتعلق باتفاقات         أحكاماً أيضاً حيددو. للجنةا
صاحل الفضلى للطفل،   بدأ امل مبالربوتوكول االختياري على أن تسترشد اللجنة       وينص  . املتابعة

__________ 

 :متاح يف املوقع الشبكي التايل )١(
www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11732&LangID=E. 
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أن ملنـع   واختاذ ضمانات     وسيكفل اختاذ إجراءات مالئمة للطفل     .ه وآراء ه حقوق أن تراعي و
 .يقع ضحية تالعب به من جانب األشخاص الذين يتصرفون بامسه

، ٢٠١٢ فربايـر /شباط ٢٨الربوتوكول االختياري يف جنيف يف      وفُتح باب توقيع      -٣١
صـك    بعد ثالثة أشهر من إيـداع      نفاذ الربوتوكول  ويبدأ . دولة ٢٠ يف ذلك اليوم     تهووقع

وقعت أو صدقت على االتفاقيـة أو       ألي دولة من الدول اليت      العاشر  التصديق أو االنضمام    
على أي من بروتوكوليها االختياريني األولني أو انـضمت إىل االتفاقيـة أو إىل أي مـن                 

  .الربوتوكولني
 النظـام   وضـع  للبدء يف    مالًا ع اًة واخلمسني فريق  يف دورهتا التاسع  وأنشأت اللجنة     -٣٢

 .تنفيذ الربوتوكول االختياري اجلديديف  الذي سُيعتمدالداخلي 

 االجتاهات والتحديات  -٣  

االستعراض بعض االجتاهات اإلجيابية الناشئة     ب املشمولةخالل الفترة   الحظت اللجنة     -٣٣
رد خـالل  النمو االقتصادي املطّف. اء العاملفيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل يف مجيع أحن       

مـستوى   االستثمار االجتمـاعي و    وارتفاع من األلفية الثالثة  اجلزء األكرب من العقد األول      
ض معدالت الفقر يف كثري من البلدان يف        ااخنفكلها عوامل أدت إىل     احلماية يف بعض املناطق     

 إىل حد بعيـد قوض وت وجودةما زالت م أوجه التفاوت  أنمجيع أحناء العامل، على الرغم من 
 االستثمار االجتمـاعي،    وإىل جانب ارتفاع  . إعمال حقوق اإلنسان، ال سيما حقوق الطفل      

  هـذه الـسياسات     مناذج جيدة للسياسات االجتماعية، لكن استدامة       بعض البلدان  وضعت
ضـافة إىل  إو.  حتديات كربى يطرحان ا زاال مإعمال حقوق الطفل    فيما يتصل ب   هاوتقييم أثر 

 يف بعـض    املنفتحةسياسية  التعبئة  الاالستقرار الدميقراطي يف العديد من املناطق و      أتاح  ذلك،  
 اتتـشريع وما فتئت الدول تـضع      . تطلعاهتمحتقيق  ملشاركة الشباب و  مالئمة   البلدان سبالً 

 على ترمجة مثل هذه األطـر       متجددة ، مركزة بصورة  لتطبيق االتفاقية على املستوى الوطين    
 . سياسات عامةإىللقانونية ا

متثل  عددا من االجتاهات العاملية واإلقليمية اليت أيضاًومع ذلك، الحظت اللجنة بقلق   -٣٤
استمرار األزمـة االقتـصادية     ف. زيد من التقدم يف إعمال حقوق الطفل      إحراز م  حتديا يعيق 

كل من البلدان املتقدمـة     التفاقية يف   باؤثر على الوفاء    ي عاملواملالية خالل السنوات األخرية     
 -فرص العمـل    تقلص   االجتماعي، و  كبري لإلنفاق  منها خفض  أمور   يؤدي إىل والنامية، مما   

واخنفـاض   والوقـود،    ئيةالغذااملواد   وارتفاع أسعار    ،للشباب والنساء تلك املتاحة   وخاصة  
ع عـن   ، وارتفاع نسبة االنقطـا    األكثر احتياجاً املقدمة للفئات    اخلدمات الصحية    مستوى
 فـضالً  يف حالة ضعف،      ممن يعيشون  ص احلماية االجتماعية لألطفال واألسر    ي وتقل الدراسة،

 البلدان النامية والصناعية    تتأثر هبا ألزمة االقتصادية اليت    ويف ظل ا  . تباطؤ النمو االقتصادي  عن  
 علـى صـعيد   فض التكاليف سواء يف الداخل أو       خلتدابري  اختاذ   ة يف سببمت ،على حد سواء  
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هـود  وصون وحـىت تعزيـز اجل      محاية   بضرورة أن تظل واعية  تعاون الدويل، ينبغي للدول     ال
في أوقـات   ف. قوق الطفل حبما يتعلق   في، وخباصة   واالستثمار يف جمال السياسات االجتماعية    

احلمايـة االجتماعيـة    كفالة  استمرار متويل السياسات االجتماعية و    من شأن   ،  الضيق املايل 
 اًمـردود أن يؤيت   ز على األطفال،    يتركالهنج عادل و  اتباع  ، من خالل     األكثر ضعفاً  للفئات
 .االقتصاديعلى الصعيد اإلمنائي و هاماً

. تغري املناخ على حياة املاليني من األطفال يف مجيع أحناء العـامل            تأثري   أيضاًويزداد    -٣٥
موجـات  تزايـد    و ،الطقساشتداد قسوة   مناط هطول األمطار، و   أتغري  أن تنتج عن    ميكن  و

، منها تراجع نوعية إمـدادات       األطفال يتأثر هبا  عواقب صحية خطرية     ،اجلفاف والفيضانات 
 . على نطـاق أوسـع     ألمراضا ، وانتشار سوء التغذية تزايد نسب   املياه والصرف الصحي، و   

 بتغري املناخ،   وهو القطاع األكثر تضرراً    الزراعة،   اليت تلحق مبجال  سلبية  ال وتتسبب التأثريات 
 أو حـىت    مناطق عيـشها   تركىل  إضطر  ت قد   يتاحلياة االقتصادية لألسر، ال   تضر ب اقب  عويف  

 على م حصوهلتقويض قد تؤدي إىل األطفال يتعرض هلاآثار ضارة ويترتب على ذلك . بلداهنا
اضطرارهم إىل العمل يف    ، و  عن آبائهم وأمهاهتم   م، وانفصاهل  مناسبة صحيةو يةتعليمخدمات  
 .سن مبكرة

النـساء  يشتدان على حنو تتأثر به بصفة خاصة        التمييز وكراهية األجانب    فك  وما ان   -٣٦
    ممـن  أو أولئك الذين ينتمون إىل أقليات عرقية أو وطنية            املهاجرون أو املعوزون،   واألطفال

 التواصل بني الثقافات ة من مظاهر صعوباًمظهرقد يبدو   ومع أن ذلك   . عادة م صوهت  ُيسمع ال
إذ مـن    ،املـصاعب االقتـصادية   بعلى حنو متزايد     أيضاً اًتبطمر د يكون فق العوملة،    زمن يف
 وتعذر الوصول إىل السكن     الفقر والبطالة تزايد  الت   أنه، يف حا   جيداعروف على حنو موثق     امل

، مـن   لغرباء أو األجانـب   إىل ا   ما ُينظر  كثرياً والرفاه االجتماعي والتعليم والرعاية الصحية،    
 .اجملتمع احمللي"  ملكتسباتهتديدا "م يشكلونباعتباره زاوية ال يقبلها العقل،

 وغريه من عائليعنف ويتزايد يف مجيع أحناء العامل ما يتعرض له األطفال والنساء من       -٣٧
اعتمـدت   دولـة    ٣٢في حني أن    ف .أشكال العنف، مبا يف ذلك العنف الذي متارسه الدولة        

 اجلسمي البدين وغريه من أشكال العقاب       عقابل ل  شامالً اًحظر كجزء من تشريعاهتا الوطنية   
يف هذا الـصدد     ينبغي القيام به     مما لألطفال يف مجيع األماكن، ال يزال الكثري          املهينة والنفسي

أو مـن    األطفـال     حياة على مجيع جماالت  يف الواقع    التشريعات    هذه سواء من حيث تطبيق   
العقوبات وغريه من   العقاب البدين   ب تسمح   بلداً ٧٠ حنوهناك  و .حيث حتقيق عاملية االتفاقية   

 ٣٠وجييز حنو . يف املؤسسات العقابيةيؤخذ هبا تدابري تأديبية قانونية العنيفة باعتبارها  األخرى  
يف ذلك   ويتمثلرائم،  جب املداننيطفال  األ  األحكام الصادرة حبق   العقاب البدين يف  إدراج   بلداً

 من البلدان املتقدمة والنامية ال تزال تـسمح         وكثري. بترالالرجم أو    وأ اجللد   يفبعض البلدان   
 مـن   اً مناخ ، األمر الذي يعزز   من العقاب يف البيت واملدرسة    " معقولة"أو  " خفيفة"أشكال  ب

 .من جيل إىل جيل تدل األحباث على أنه ُيتوارث العنف
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 ملناطق املتقدمـة ان  م متزايدا يف كل نزوعا مع القلق أن هناك      أيضاًالحظت اللجنة   و  -٣٨
قـضاء األحـداث    تشريعات تقدمية يف جمـال  يف إمكانية تعديل لنظر  إىل ا والنامية يف العامل    

 سن املـسؤولية    خفض من خالل  وأحكامه اجلنائية، أو حىت إىل تنفيذ تعديل من هذا القبيل،         
للحد مـن   غري موفقة   ، يف حماولة    املدانني العقوبات املفروضة على األطفال      وتشديداجلنائية،  
  مسألة أنومع  . عمال حقوق الطفل  إلإضعاف  األمر الذي ينطوي على     ألمن العام،    ا تدهور

ن  القائلة إ وجهة النظرتؤيداألدلة ال ف، أيضاًوتتوخاه هي  اللجنة هتفهمت اهدفمتثل األمن العام 
 غالباًوهو رأي  (ةعامبصفة انعدام األمن  وإن لذلك صلة بجنوح األحداث يف تصاعد مستمر

أن معاملة اجملرمني الصغار    تلك األدلة   ال تظهر   كما  ،  ) أو تردده   وسائل اإلعالم  تدافع عنه ما  
 . األمن العامبتحسنييف حد ذاته مبزيد من الشدة كفيل 

حرمان األطفال من رعاية     ،بصورة غري عامة  وإن كان   يتزايد يف أحناء العامل،      أخرياًو  -٣٩
كـثرية،  وجود أدلـة     على الرغم من     يف حاالت تكون فيها هذه الرعاية غري كافية،       أسرهم  

الطفـل  اخلارجية على منـاء     لرعاية   ل  األثر السليب  مستمدة من األحباث واملمارسة، تشري إىل     
 أكثر كلفة من     أن تلك الرعاية   علماً،  )ويتجلى ذلك مثال يف تراجع مستوى النتائج التعليمية       (

  ، غالبـاً   دور الرعاية الداخلية   ال سيما  الرعاية،   مؤسساتوضع األطفال يف    ف. ةيالبدائل األسر 
تتيح رعاية ذات طـابع     دعم األسر،   خدمات ل  و وقائيةما يكون نتيجة لعدم وجود خدمات       

بصورة متزايدة األطفـال    ذلك  س  ومي. املقدمة من األقرباء  لرعاية  عائلي ونوعية عالية ودعم ا    
ن ينتمـون إىل    ، واألطفال الـذي   ذوي اإلعاقة ، واألطفال   ) سنوات ٣أقل من    (الصغار جداً 

األبوة واألمومة من خالل التعلـيم والـدعم،        لذا يلزم إيالء األولوية لتعزيز وظيفة       . أقليات
وإتاحـة  ،  املنتظمـة شراف واملراجعة   اإل و ، وغريهم من مقدمي الرعاية    مريب الصغار وإعداد  

 . مشل األسرومل، اليت ميكن أن يستفيد منها األطفالآليات الشكاوى 

  األنشطة األخرى للجنةنامة ععنبذة   -ثالثاً  

 أساليب العمل  -لفأ  

 غرفتني   يف غرفتني متوازيتنيسنوياًواحدة دورة قد عطلب   -١  

 إىل أن تطلـب     ٢٠٠٨ هيوني/حزيران ٦يف  املعقودة   ١٣٤٢ اجلستهقررت اللجنة يف      -٤٠
مل اجتماعات  يش ملدة أربع دورات، مبا      غرفتني يف   االجتماعاجلمعية العامة املوافقة على طلبها      

 ةملا قبل الدور   الفريق العامل   باجتماع  ، بدءا   ما قبل الدورات اليت تعقدها األفرقة العاملة املعنية       
  قـرار اجلمعيـة    ب وعمالً). CRC/C/48/3انظر تقرير الدورة     (٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  يف

 شمل اجتماعات مبا ي  ، لثالث دورات  غرفتنييأذن للجنة باالجتماع يف     الذي   ٦٣/٢٤٤العامة  
ــة، ــة العامل ــة يف األفرق ــت اللجن ــرفتني اجتمع ــسني غ ــة واخلم ــا الثالث                      يف دورهت
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 /حزيـران  ١١ -مـايو   /أيار ٢٥ (والرابعة واخلمسني ،  )٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  ٢٩-١١(
 ).٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ١ -سبتمرب /أيلول ١٣(اخلامسة واخلمسني و) ٢٠١٠ هيوني

  تقريرا٥٤ً اللجنة تناولت،  متوازيتني تنييف غرف اليت عقدت   خالل الدورات الثالث    و  -٤١
نت اللجنة   مكّ دورات الغرفتني  أن جلسات    ومع. مبوجب االتفاقية والربوتوكولني االختياريني   

تـسمح  فهـي مل    ،   تقريراً ٨٠ لمستوى يناهز ا   املتراكمةتقارير  من تفادي أن يتجاوز عدد ال     
آخر دورة مـن    منذ عقد   و. يف خفض العدد التقارير املتراكمة اليت مل ُينظر فيها        م  إحراز تقد ب

مـرة  التقارير املتراكمة يتزايـد       عدد ، بدأ ٢٠١٠أكتوبر  /دورات الغرفتني يف تشرين األول    
االتفاقيـة  منها مقدمة مبوجب     ٤٧ ،قريراً ت ٩٢إىل   ٢٠١٢فرباير  /شباط ٣ ليصل يف    أخرى،

 .ني االختياريني األول مبوجب الربوتوكولني٤٥و

 مواجهة من أجل    ٢٠١١فرباير  /شباط ١١يف  باملقرر الذي اعتمدته    ر اللجنة    تذكّ ذال  -٤٢
وينص ذلك املقرر على أن     .  يف الوقت املناسب   تقدمي التقارير لتراكم املستمر والتشجيع على     ا

راهتا السنوية الثالث    من دو   اللجنة دورة  عقدأن ت  اجلمعية العامة املوافقة على      إىلاللجنة  تطلب  
  يف فترة اجتماعـات الـدورة       إضايف  عمل  يوم ١٣ األمر الذي سيتيح هلا سنوياً    يف غرفتني،   
، املرفـق   ١٠ رقـم    املقررانظر   (يف فترة اجتماعات ما قبل الدورة     إضافية  عمل  ومخسة أيام   

 .ذا الطلبهل اجلمعية العامة تستجيبوتوصي اللجنة بشدة بأن ). الثالث

  املعدل التقارير والنظام الداخليلتقدميدئ التوجيهية اجلديدة املبا  -٢  

 اخلاصـة   توجيهيـة البادئ  امل، اعتمدت اللجنة    ٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين األول  ١يف    -٤٣
) أ (    :والغرض من هذه املبادئ التوجيهية هو     ). Corr.1 و CRC/C/58/Rev.2(مبعاهدة بعينها   

) ب(مجيع املعاهدات؛   املوحدة، اليت تنطبق على     اسية  ساألاستكمال املبادئ التوجيهية للوثيقة     
كـال     أو    األولني االختياريني لالتفاقيـة     الربوتوكولني أحد املتعلقة بتطبيق علومات  املدمج  

 مبوجب االتفاقية، كما هو منصوص عليـه  املطلوب تقدميها ةالدوريالتقارير  يف  الربوتوكولني
 مبوجـب   مجيع الدول األطراف يف االتفاقية تقـدميها      املطلوب من   لتقارير الدورية   بالنسبة ل 

 تقارير الـدول األطـراف يف       ال تتجاوز وقررت اللجنة أ  . ني األول نيالربوتوكولني االختياري 
تواتر التقارير  بشأن   ٩ رقم   املقرريف هذا الصدد     أيضاًواعتمدت اللجنة   .  صفحة ٦٠املستقبل  
 ).انظر املرفق الثاين(وشكلها 

يف دورهتا اخلامسة واخلمسني نظامها الـداخلي املـنقح         جنة واعتمدت   وناقشت الل   -٤٤
 . املتعلق بانتخاب أعضاء املكتبه الفرعفيعدل الذي 

 النظام  وضع مواد  للبدء يف     عامالً اًفريق  يف دورهتا التاسعة واخلمسني    وأنشأت اللجنة   -٤٥
 .قدمي البالغاتاملتعلق بت بتنفيذ الربوتوكول االختياري اجلديد املتعلقةالداخلي 



A/67/41 

GE.12-43474 16 

 التعليقات العامة  -٣  

 :التعليق العام التايلبالتقرير  املشمولة خالل الفترة اعتمدت اللجنة  -٤٦

ق الطفل يف التحرر مـن مجيـع أشـكال          املتعلق حب ) ٢٠١١(١٣التعليق العام رقم      
 )انظر املرفق الرابع (، يف دورهتا السادسة واخلمسنيالعنف

  تتنـاول فيهـا     اللجنة الشروع يف إعداد تعليقات عامـة         وإضافة إىل ذلك، قررت     -٤٧
املتعلقـة   ٢٤املادة  وبدأ املصاحل الفضلى للطفل؛     مب املتعلقةمن االتفاقية    ٣ املادة    من ١الفقرة  

ـ  املتعلقـة  ٣١ملادة واقطاع األعمال وحقوق الطفل؛    ؛ وموضوع   احلق يف الصحة  ب احلق يف ب
ام مشترك مع جلنة القضاء على التمييز ضد املـرأة           ومشروع تعليق ع   ؛الراحة وأوقات الفراغ  

 .املمارسات الضارةيتعلق ب

 عضاء اجلددباأل التقدميي اخلاصاالجتماع   -٤  

 ٢٠١١مـايو   /أيـار  ٢٧يف  نظمت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان          -٤٨
 ثالثة من أعضاء اللجنـة      ساهمو.  حديثاً  أو املعّينني  عضاء السبعة املنتخبني  أل ل  توجيهياً برناجماً
 . برنامج التوجيهني يفاحلالي

 التعاون والتضامن الدوليني من أجل تنفيذ االتفاقية  -باء  

 التعاون مع األمم املتحدة وهيئات خمتصة أخرى  -١  

 تعاوهنا النشط مع هيئات األمـم       ذا التقرير شمولة هب خالل الفترة امل  واصلت اللجنة     -٤٩
  .صصة وغريها من اهليئات املختصة املتخااملتحدة ووكاالهت

عقدت اللجنة اجتماعات مع وكاالت األمم املتحدة التالية وهيئاهتا وغريها مـن            و  -٥٠
 .اهليئات املختصة

 وهيئاهتاوكاالت األمم املتحدة     

     /أيلـول  ٢٩ يف   عقـدت اللجنـة   ): اليونيـسيف ( األمم املتحدة للطفولة     منظمة •
 من مقر اليونيسيف ومديرين إقليميني ونـواب        مع مديرين  اجتماعا ٢٠١١سبتمرب  

ـ (لبحث سبل تعزيز التعاون القائم بني اللجنة واليونيسيف         مديرين إقليميني     دورةال
 )الثامنة واخلمسني

صحة األسرة  املعين ب اجتمعت اللجنة مع املدير العام املساعد       : منظمة الصحة العاملية   •
 بـاإلعالم  اللجنـة املعنيـة    عمل   ناقشِة، مل  بوستريو  فالفيا الدكتور،  واملرأة والطفل 

صحة املرأة والطفل اليت أنشئت مبوجب االستراتيجية العاملية لـصحة          عن  واملساءلة  
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الـدورة الـسابعة    (نظمـة   امل مع    اللجنة طرائق تعزيز تعاون  تناولِ   و ،املرأة والطفل 
 )واخلمسون

دويل للقضاء على   اجتمعت اللجنة مع ممثلي برنامج املنظمة ال      : منظمة العمل الدولية   •
 ملناقشة كيفية حتسني التعاون والتنـسيق  ٢٠١٠سبتمرب /أيلول ١٧عمل األطفال يف  

 )الدورة اخلامسة واخلمسون(يف جمال تعزيز الربوتوكولني االختياريني لالتفاقية 

 هيئات وجهات أخرى    

 ١٩ و ١٨ يف يف أديـس أبابـا        ورفاهه، قوق الطفل حب املعنيةاألفريقية  اخلرباء  جلنة   •
 ٢٠١٠مارس /آذار

تفاقيـة حقـوق الطفـل      املعنية با  املنظمات غري احلكومية     جملموعةاللجنة التنفيذية    •
 )الدورتان الرابعة اخلمسون والتاسعة واخلمسون(

بشأن احلـق    تعليق عام إمكانية صياغة   ملناقشة  حلق الطفل يف اللعب،    الرابطة الدولية  •
 )الدورة اخلامسة واخلمسون(يف اللعب 

التعليق العام  حتديث   مشروع   آراء بشأن  لتلقي ، الدويل حلقوق الطفل والتنمية    املعهد •
 )الدورة اخلامسة واخلمسون (١٩املادة املتعلق ب

العنف ضد األطفال، السيدة مارتا سانتوس باييس       ب املعنية لألمني العام    ة اخلاص ةاملمثل •
 )الدورة اخلامسة واخلمسون(

 كـابوري،   ْنيِس، السيدة أ   ورفاهه قوق الطفل حب عنيةاملاألفريقية  اخلرباء   جلنة   ةرئيس •
 يف الدورة اخلامـسة واخلمـسني       تاشاركاللتان  ، السيدة مرمي سيسه،     وأمينة اللجنة 

  ولالجتمـاع   املتعلقة بالتقارير الواردة من الدول األفريقية،      للوقوف على احلوارات  
 لجنةالتابع لمل اعالفريق بال

الـدورة الـسادسة    (هورية إيـران اإلسـالمية       مج يف السلطات القضائية    ميثلوفد   •
 )نوواخلمس

 )نوالدورة السادسة واخلمس( تركمانستان ي منوفد حكوم •

رابطة أمم جنـوب شـرق    التابعة ل تعزيز ومحاية حقوق املرأة والطفل      ب املعنيةاللجنة   •
 )نوالدورة السادسة واخلمس(آسيا 

الـدورة  (ون الـدويل اخلـاص      األمني العام ونائب األمني العام ملؤمتر الهاي للقان        •
 )نوالسادسة واخلمس
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، موغاوي، السيد ديفيد    األفريقي الطفل   السياسات من أجل  املدير التنفيذي ملنتدى     •
 - ٢٠١١  لعـام  التقرير األفريقي لرفاه الطفل    -الذي عرض ملحق تقرير املنتدى      

 )الدورة السابعة واخلمسون ("الطفلاملرتبطة ب امليزنة"املعنون 

وضع بروتوكول اختياري التفاقيـة حقـوق       املعين ب فريق العامل   لقرر ل  امل -رئيس  ال •
الدورة السابعة  (السيد دراهوسالف شتيفانيك    تقدمي البالغات،   الطفل بشأن إجراء    

 )واخلمسون

، الـسيد   اجلنـود  األطفـال استغالل اهلادف إىل وقف الئتالف  لاملستشار القانوين    •
 )الدورة السابعة واخلمسون (٢٠١١ يونيه/ حزيران٢٠، يف فالشيتاتوماسو 

، ملناقشة اخلطوط العريضة واخلطوات املقبلـة        حلق الطفل يف اللعب    الرابطة الدولية  •
 املتعلقة حبق الطفل يف الراحـة       ٣١ املادة   بشأنلتعليق العام   ل الصيغة األولية شروع  مل

      /أيلـول  ٢٣ الفراغ واللعب واملشاركة يف احليـاة الثقافيـة والفنيـة، يف             ووقت
 )الدورة الثامنة واخلمسون (٢٠١١سبتمرب 

قـوق  حل املخـصص  اجلديد   املوقع التفاعلي الشبكة الدولية حلقوق الطفل، لتقدمي       •
 )الدورة الثامنة واخلمسون (٢٠١١سبتمرب /أيلول ٢٨الطفل، يف 

ألمـم  آلية حقوق اإلنسان التالية التابعة ل     عقدت اللجنة اجتماعات مع خرباء من       و  -٥١
 :ةاملتحد

من أجـل   مشاورة مشتركة   يف سياق    ،اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       •
مبا         ككل، ات املعاهد اتهيئمنظومة   عملوألعماهلم   املستقبليةيارات  اخلحتديد  
 ليناقشوا ات املعاهد ات ألعضاء هيئ  إتاحة الفرصة  ومن أجل عمل،  ال أساليب   يشمل

 ،رؤسـاء اجتمـاع ال   و انالجتماع املشترك بني اللج    ا على القضايا املطروحة مسبقا  
 ) السادسة واخلمسوندورةال(لالتفاق لتسهيل حتديد أسس 

ها ندوة دولية نظم  سياق   يف   ،اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      من  أعضاء   •
    ١١ مـن     يف الفتـرة   سويسرا،ب يف سيون    املعهد الدويل حلقوق الطفل واليونيسيف    

 لتعليـق ل اخلطوط العريضة ، ملناقشة مشروع    ٢٠١٠أكتوبر  /شرين األول ت ١٣إىل  
 )بعد الدورة اخلامسة واخلمسني(املمارسات الضارة ب العام املشترك املتعلق

  باملوضوعصلة اجتماعات أخرى ذاتيف  األمم املتحدة و أعمالاملشاركة يف  -٢  

والعشرين لرؤساء هيئـات     االجتماع الثاين    يفرئيسة اللجنة، السيدة يل،     شاركت    -٥٢
الـرئيس  وشـارك   .  مقررة -يف هذا االجتماع رئيسة     وانُتخبت  . معاهدات حقوق اإلنسان  

. عاهـدات املرؤساء هيئـات  لرماتن، يف االجتماع الثالث والعشرين      ياجلديد للجنة، السيد ز   
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 يف االجتماعات املـشتركة بـني       أيضاً اللجنة   منن  و وأعضاء آخر  وشاركت رئاسة اللجنة  
 : على النحو التايل، وذلكاالستعراضاملشمولة بلجان اليت عقدت خالل الفترة ال

ـ /حزيـران  (بني اللجان  املشترك    احلادي عشر  االجتماع  )أ(   ): ٢٠١٠ هيوني
 السيدة يل، والسيدة أيدو؛

  ): ٢٠١١ يونيـه /حزيـران (الثاين عشر املشترك بني اللجـان       االجتماع    )ب(  
 .رماتنيالسيدة يل، والسيد ز

، مبناسبة الذكرى السنوية العاشرة العتماد الربوتوكولني       ٢٠١٠مايو  /أيار ٢٥يف  و  -٥٣
بيـع األطفـال    ب املسلحة و  املنازعاتراك األطفال يف    تشباعلى التوايل   املتعلقني  االختياريني  

 رئيسة اللجنة، السيدة يل، مبـشاركة        حضرت املواد اإلباحية، البغاء و   يف األطفالاستغالل  و
من أجل تشجيع مجيع بلدان العامل على        مدهتا سنتان  إلطالق محلة عاملية      حفالً ،اماألمني الع 

العنف ضـد   ب املعنية ة اخلاص ةدعمها املمثل ت اليت   -هذه احلملة   و. التصديق على الربوتوكولني  
 ،جلنـة حقـوق الطفـل     ووالرتاعات املـسلحة،    املعين باألطفال   األطفال، واملمثل اخلاص    

عامليـة   هتدف إىل حتقيـق      - حلقوق اإلنسان    ة األمم املتحدة السامي   ية ومفوض ،واليونيسيف
 .٢٠١٢ حبلول عام  على الربوتوكولنيلتصديقا

 الـدويل واإلقليمـي     الصعيدمن االجتماعات على    عدد  وشارك أعضاء اللجنة يف       -٥٤
 . قضايا تتصل حبقوق الطفل فيهاوالوطين أثريت

  املواضيعية العامةاملناقشات  -جيم  

 للمناقـشة العامـة      سنوياً  من نظامها الداخلي، يوماً    ٧٩ للمادة   وفقاً نظم اللجنة، ت  -٥٥
كانت اللجنة قد قررت يف دورهتا الثانيـة        و. سبتمرب/أيلوليوم اجلمعة الثاين من دورة      تعقده  

     الـيت   لتزايد تراكم التقـارير       نظراً ٢٠١٠عقد يوم مناقشة عامة يف عام       ت لن   اواخلمسني أهن 
 . فيها بعدرظمل ُين

         /أيلـول  ٣٠  سـياق املناقـشة املواضـيعية الـيت جـرت يف           يفوتناولت اللجنة     -٥٦
. واألمهات الـسجناء  حقوق أطفال اآلباء    مسألة   الثامنة واخلمسني،    هتايف دور ،  ٢٠١١سبتمرب  

ها  ممثلي الدول األطراف، ووكاالت األمم املتحدة وصـناديق        لدنمن  لقيت املناقشة إقباال جيدا     و
قائمـة  موجز املناقـشات، و    ويرد. وبراجمها، واملنظمات غري احلكومية، واملؤسسات األكادميية     

اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتـا التاسـعة        باملوضوع  املشاركني، وجمموعة التوصيات ذات الصلة      
ــسني  ــشبكي   يفواخلم ــع ال ــةاملوق  /http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc( للجن

discussion2011.htm.(  
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  املرفقات
  املرفق األول

  أعضاء جلنة حقوق الطفل    
  بلد اجلنسية  اسم العضو

  غانا  **أيدوالسيدة أنيس أكوسوا 
 اجلمهورية العربية السورية  *األمسرالسيدة هديل 

 اململكة العربية السعودية **الشهيلالسيدة أسيل 

  إسبانيا **يورينسالسيد خورخي كاردونا 
  موناكو **غاستوبرنار السيد 

  سلوفاكيا *غورانالسيد بيتر 
  هنغاريا **هريتزوغالسيدة ماريا 

  تايلند *كومربافانتالسيد سانفاسيت 
  تونس **قطرانالسيد حامت 
 اجلمهورية الكورية * يلالسيدة يانغي

  مصر  **ماضيالسيد جهاد 
  شيلي *موراس برييسالسيدة مارتا 
  وبري *نوريسالسيدة بيالر 
  أوغندا *بوالرالسيد أويش 

  النرويج  **ساندبرغالسيدة كريسنت 
  موريشيوس *فارماهالسيدة كامال ديفي 

  سري النكا **وجييماينالسيدة هريانيت 
  سويسرا *زيرماتنالسيد جان 

__________ 

  .٢٠١٥فرباير / شباط٢٨عضوية يف تنتهي مدة ال  **  
 .٢٠١٣فرباير / شباط٢٨تنتهي مدة العضوية يف   *  
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  ٢٠١٣-٢٠١١مكتب جلنة حقوق الطفل 

  السيد زيرماتن الرئيس
 السيد قطران  نائب الرئيس
 السيدة يل  نائبة الرئيس
 السيدة موراس برييس  نائبة الرئيس
  السيدة فارماه  نائبة الرئيس

 السيدة أيدو  املقررة
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  املرفق الثاين
 الذي اعتمدته جلنة حقوق الطفل بشأن دورية وشـكل          ٩املقرر رقم       

 يف دورهتـا اخلامـسة      ٢٠١٠أكتـوبر   / تشرين األول  ١التقارير، يف   
  *واخلمسني

  إن جلنة حقوق الطفل،  
 لاللتـزام   وفقاً على األمهية احلامسة لتقدمي الدول األطراف  تقارير دورية،           إذ تشدد   

  من اتفاقية حقوق الطفل،٤٤الذي تنص عليه املادة 

 إزاء حجم أعمال اللجنة، مبا يف ذلك التحدي الـذي تطرحـه             القلق وإذ يساورها   
 مـن   اريني، وإزاء ما تراكم حالياً    التزامات تقدمي التقارير األولية مبوجب الربوتوكولني االختي      

 تقارير مل ينظر فيها بعد،

 بصفة خاصة إزاء عدم تقيد الدول األطراف يف تقاريرها باملبادئ           وإذ يساورها القلق    
التوجيهية لتقدمي التقارير، وإزاء طول بعض التقارير الدورية املقدمـة مبوجـب االتفاقيـة              

ت املناسب لتقارير الدول األطراف وردودها على       والصعوبات املرتبطة بإتاحة ترمجة يف الوق     
 قائمة املسائل املطروحة،

 : بالتايل تطبيق القواعد التاليةتقرر  

سُتبلّغ مجيع الدول األطراف، يف سياق املالحظات اخلتامية املتعلقة هبـا الـصادرة               -١
لتايل عـادة بعـد     وحيل موعد تقدمي التقرير ا    . مبوجب االتفاقية، مبوعد تقدمي تقاريرها التالية     

وفيما يتصل بالدول األطراف اليت     . مخس سنوات من تاريخ اعتماد اللجنة مالحظاهتا اخلتامية       
 .تأخر تقدمي تقاريرها، ستواصل اللجنة إجازة تقدمي تقارير دورية جامعة لعدة تقارير

    / تـشرين األول   ١وختطر اللجنة الدول األطراف بأن اللجنـة قـد اعتمـدت يف               -٢
 )Corr.1 و CRC/C/58/Rev.2( املبادئ التوجيهية  اخلاصة مبعاهـدة بعينـها          ٢٠١٠ أكتوبر

 وحتث اللجنة مجيع    . صفحة ٦٠وبأن التقارير املقبلة للدول األطراف ينبغي أال تتجاوز         
الدول األطراف على أن تقدم تقاريرها وفق املبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير سواء من حيث              

 حالة  جتاوز تقرير ما العدد احملدد من الصفحات، سيطلب من الدولة             ويف. حمتواها أو طوهلا  
وتذكّر اللجنـة   .  وفق املبادئ التوجيهية السالفة الذكر     الطرف إعادة النظر فيه وتقدميه جمدداً     

، فلن يكون  الدول األطراف بأنه يف حالة عدم متكنها من إعادة النظر يف التقرير وتقدميه جمدداً             
  . ترمجته ألغراض استعراضه من جانب اللجنة أن تتسىنمضموناً

__________ 

 .حيل حمل املقررات السابقة ذات الصلة باملوضوع  *  
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 لـشروط  وفقاً الدول األطراف إىل أن تقدم وثيقة أساسية حمدثة        أيضاًوتدعو اللجنة     -٣
تقدمي هذه الوثيقة الواردة يف املبادئ التوجيهية املوحدة لتقدمي التقارير، اليت أقرها االجتمـاع         

 ٢٠٠٦يونيـه   /إلنـسان يف حزيـران    اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقوق ا       
)HRI/GEN/2/Rev.6  وتشكل الوثيقة اخلاصة باملعاهدة والوثيقة األساسـية       ). ، الفصل األول

 . التقرير الكامل الذي تقدمه الدولة الطرف مبوجب اتفاقية حقوق الطفلاملشتركة معاً
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 املرفق الثالث

نـة   جل٢٠١١فربايـر  / شـباط ١١ الذي اعتمدته يف    ١٠املقرر رقم       
حقوق الطفل بشأن طلبها إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السابعة والستني        

  أن تأذن هلا بأن جتتمع مرة يف السنة يف غرفتني
 ويف،   دولة ١٩٣ اآلن   البالغعدد الدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل،        إىل   نظراً  

بغـاء واملـواد    فـال يف ال   استغالل األط  االختياريني بشأن بيع األطفال و      االتفاقية بروتوكويل
على  دولة   ١٣٩ و ١٤٢ البالغ اآلن  املسلحة،   املنازعات وبشأن اشتراك األطفال يف      ،اإلباحية

الوضع احلايل لتقدمي   وإىل   بتقدمي التقارير،    فيما يتعلق   تلك الدول  التزامات إىل   نظراًالتوايل، و 
أن عن اقتناعها ب  نة حقوق الطفل    جلتعرب   يف املستقبل،     تقدميها املتوقعوإىل التقارير    ،التقارير

 ٨ من االتفاقية واملادتني     ٤٤ة ويف الوقت املناسب مبوجب املادة       يفعالاضطالعها مبسؤولياهتا ب  
 من الوقت املخصص اً مزيددائم على أساس هاطلب منحيتاالختياريني ها   من بروتوكولي  ١٢و

 .لالجتماعات

واجهة تراكم التقارير   مل ،٢٠٠٤ عام    يف دورهتا السابعة والثالثني يف     ، اللجنة واختذت  
يف أثناء ذلـك العـام،      و. ٢٠٠٦ه يف عام    ت نفذ غرفتني للعمل يف     قراراً  بعد اليت مل ينظر فيها   

وتداركت التأخر املتراكم فيمـا يتـصل        اً طرف ةدول ٤٨مقدمة من    يف تقارير    ت اللجنة نظر
 من الدول األطراف على تقدمي      اًكثرياألمر الذي شجع     مل ينظر فيها بعد،   التقارير اليت   بتناول  
 التقارير اليت مل ينظر ، بدأتواحدة غرفة عملها يف اللجنة   استأنفتعندما  و.  املتأخرة هاتقارير

أن تأذن اجلمعية العامة إىل  أن تطلب  اللجنة، قررت ٢٠٠٨يف عام   و.  مرة أخرى  فيها تتراكم 
    يف  دورات    ثـالث  عامة علـى  ووافقت اجلمعية ال  ؛  يف غرفتني  دورات أخرى     أربع عقدب هلا

 مبوجـب االتفاقيـة      تقريـراً  ٥٤ تناولـت اللجنـة   خالل تلك الدورات،    و. ٢٠١٠عام  
  عـدد  حلفاظ على من ا  اللجنة   الغرفتني مكنت  أن جلسات    ومع. والربوتوكولني االختياريني 

تقـدم  أي  إحراز  بتسمح  فهي مل   ،   تقريباً  تقريراً ٨٠ املتراكمة يف مستوى ال يتجاوز    التقارير  
، ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   يفعقد آخر جلسات الغرفتني     منذ  ف. تراكمال تقليصحنو  

 . حالياً تقريرا٩٠ً حالياًعددها يبلغ لتراكم مرة أخرى التقارير تبدأت 

، على تقدمي التقارير يف موعـدها     تشجيع  ال و ا التراكم للتقارير  من أجل معاجلة هذ   و  
روتوكوالهتا االختيارية على أساس مستدام، خلصت اللجنة        لالتفاقية وب  املالئملضمان الرصد   

األمـر   من دوراهتا السنوية الثالث يف غـرفتني،  دورة واحدة أن تعقدإىل أن األمر سيتطلب     
إضافية عمل   الدورة ومخسة أيام     خالل فترة اجتماعات    إضافياً  عمل  يوم ١٣ الذي سيتيح هلا  

 .تقبل الدورة اجتماعااجتماعات ما  خالل

 علـى   املوافقة اجلمعية العامة، يف دورهتا السابعة والستني،         إىل ذا تطلب اللجنة  ل  
اجتماعات  الدعم املايل املناسب لتمكني اللجنة من العمل يف غرفتني يف إتاحةالطلب وهذا 
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 يف  أيـضاً لتمكينها من ذلك     و ٢٠١٣عام  أفرقتها العاملة ملا قبل الدورة املقرر عقدها يف         
 .٢٠١٤اليت ستعقد يف عام دورة من الدورات 

 يف غرفتني    املنعقدة وستنظر اللجنة يف تقارير الدول األطراف خالل دوراهتا العادية،          
األمر  اللجنة، مع مراعاة التوزيع اجلغرايف العادل،        منا تسعة أعضاء    م كل منه  تضممتوازيتني  

واحدة من دورات   اليت سيتسىن تناوهلا خالل دورة      عدد تقارير الدول األطراف     الذي سيزيد   
 نظر فيها ستىل زيادة عدد التقارير اليت      وبالتايل سيؤدي إ  ،  تقريراً ١٨إىل  تقارير   ١٠السنة من   

  .اً تقرير٣٨ إىل ٣٠اللجنة يف سنة من 
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  املرفق الرابع
ستتخذه جلنة حقـوق    بيان شفوي بشأن ما سيترتب على املقرر الذي             

  امليزانية الربناجميةيفالسادسة واخلمسني من أثر الطفل يف دورهتا 

ستطلب جلنة حقوق الطفل إىل اجلمعية العامة، يف دورهتا السابعة والستني، مبوجب              -١
 لفترة  A/67/41، والذي سريفق بتقريرها     ٢٠١١فرباير  / شباط ٤املقرر الذي اختذته اللجنة يف      

 :السنتني املقدم إىل اجلمعية العامة، أن توافق على ما يلي

 ابتداء،  غرفتنيالثالث يف   دوراهتا السنوية    واحدة من    دورة لجنةأن تعقد ال    )أ(  
 ،سنةيف كل  تقارير إضافية يف تلك الدورة و١٠، لتمكينها من النظر يف ٢٠١٢من عام 

 من االجتماعات السنوية الثالثة اليت تعقدها        واحداً  اللجنة اجتماعاً  عقدت أن  )ب(  
، لتمكني اللجنة مـن      أيضاً ٢٠١٢ عام   ابتداء من ،   غرفتني يف أفرقتها العاملة ملا قبل الدورات    

 قوائم إضافية من قوائم القضايا املتعلقة بتقارير الدول األطراف اليت سيجري حبثها           ١٠اعتماد  
 .يف دورة الغرفتني

 أن  )٦٣/٢٤٤القرار  ( اجلمعية العامة كانت قد قررت        إىل أن  أيضاًجتدر اإلشارة   و  -٢
 تسعة  متوازيتني تضم كل منهما    يف غرفتني أن جتتمع   ، ب ومؤقت كتدبري استثنائي    ،تأذن للجنة 

يف كـل    أيـام عمـل      ٥ وملدة العادية   ا كل دورة من دوراهت    يف أيام عمل    ١٠أعضاء، ملدة   
ليت تعقدها أفرقتها العاملة، وذلك يف الفتـرة        قبل الدورة ا  اجتماع من االجتماعات الثالثة ملا      

 يف تقارير   من أجل النظر  ،  ٢٠١٠أكتوبر  / األول إىل تشرين  ٢٠٠٩أكتوبر  /من تشرين األول  
 االختياري  ا من بروتوكوهل  ٨ من االتفاقية، واملادة     ٤٤الدول األطراف املقدمة مبوجب املادة      

شأن بيع ب االختياري ا من بروتوكوهل١٢ املسلحة، واملادة املنازعاتراك األطفال يف بشأن اشت
وأهم د اإلباحية، مع مراعاة التوزيع اجلغرايف العادل بغاء واملوا استغالل األطفال يف ال   األطفال و 

 .ة القانونيالنظم

 مبوجـب  قدمت  تقريراً ٩٠اللجنة   لدى   ، كان ٢٠١١ يناير/ كانون الثاين  ٢٨ وحىت  -٣
 ترتيـب ما أخذ يف االعتبار فقـط ال      إذا  وميثل ذلك   . ومل تنظر فيها اللجنة بعد    الصكوك الثالثة   

 .هاظر فيورود التقارير إىل تاريخ الن ثالث سنوات من تاريخ تهمد اتأخريلورود التقارير  الزمين

 واجمللـس اجلمعية العامـة    شؤون   - ١بالربنامج  هبا   اليت سُيضطلع ألنشطة  وتتعلق ا   -٤
 دعـم هيئـات حقـوق       - ٢إدارة املؤمترات، والربنامج الفرعي     واالقتصادي واالجتماعي   

 خـدمات  - ٤والربنامج الفرعـي  ؛  نسان حقوق اإل  - ١٩اإلنسان وأجهزهتا، من الربنامج     
      فتـرة   برنـامج أولويـات والدعم، مـن خطـة      ودارة  اإل خدمات - ٢٤الدعم، من الربنامج    

اجلمعيـة  شـؤون    - ٢  يف إطار الباب   أيضاًتلك األنشطة   تندرج  و. ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  
؛ ق اإلنـسان  حقو - ٢٤والباب  ؛  العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي وإدارة املؤمترات     
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             اإلدارة، جنيف، مـن امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة لفتـرة الـسنتني      - هاء   ٢٩والباب  
٢٠١٣-٢٠١٢. 

 الذي  للجنةاأحكام مشروع مقرر    املتعلقة ب تقديرات  ال وقد نظرت يف   ، األمانة وتذكِّر  -٥
، ٦٣/٤٤ة للقـرار     اسـتجاب  اليت أتيحت  املوارد   بأن ، يف دورهتا السادسة واخلمسني    سُيتخذ

تـضم كـل    ،  تنيوازيت م غرفتنيالجتماع يف   با للجنة   الذي أُِذن فيه  ،  ٢املشار إليه يف الفقرة     
 ٥ وملـدة  العادية   ا كل دورة من دوراهت    يف أيام عمل    ١٠ ملدة   من اللجنة تسعة أعضاء   منهما  

قتها العاملة،  ليت تعقدها أفر  قبل الدورة ا  يف كل اجتماع من االجتماعات الثالثة ملا        أيام عمل   
وإضافة . ٢٠١٠أكتوبر  /إىل تشرين األول   ٢٠٠٩أكتوبر  /وذلك يف الفترة من تشرين األول     

     مبوجـب  طلبـت إىل األمـني العـام،        انتباه اللجنة إىل أن اجلمعية العامة       يوّجه  ،  إىل ذلك 
  بـشأن  ملموسـة مقترحات   السادسة والستني    هتا يف دور  إليهاأن يقدم   ،  ٦٥/٢٠٠قرارها  

مـن أعمـال     األمني العام    ما اضطلع به  ، بناء على    رصد معاهدات حقوق اإلنسان   ت  هيئا
ـ   ٢٠٠٨ سبتمرب  /أيلول ٢٤ املؤرخ   ٩/٨ قرار جملس حقوق اإلنسان      مبوجب ة ، لزيادة فعالي

من أجـل    تكاليفحتديد ال الكفاءة يف أساليب عملها و    أوجه تعزيز    واستخالص تلك اهليئات 
 . واألعباء املتغرية لكل جلنةامليزانيةمع مراعاة قيود ، اه وبرامج عملعباءأفضل ألإدارة 

 املقـرر استجابة ملشروع   الالزمة   املوارد اإلضافية    يف حني ُيقدَّر أن   أنه  بغ اللجنة   بلَُّتو  -٦
مل تـتمكن   ،  الـضيق زمين  ال فبالنظر إىل احليز  ،  ٢٠١٣-٢٠١٢رة السنتني   يف فت سوف تنشأ   

ملستوى املوارد اإلضافية املطلوبة    حتليل كامل   لوضع  من ختصيص ما يكفي من الوقت       األمانة  
 على صياغة امليزانية الربناجمية املقترحـة       حالياًتعمل  جتدر اإلشارة إىل أن األمانة      و. هوحتديد

  أن تتـأثر   امليزانيـة هـذه    يفاملوارد املقترحـة    ، ومن شأن    ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني   
 . تقرير جلنة حقوق الطفلتترتب على أن املرجحالحتياجات من املوارد اليت من با

ففي حالة اعتمدت جلنة حقوق الطفل مشروع املقرر سُتعرض االحتياجاُت   ،  وبالتايل  -٧
 من النظام الداخلي للجمعيـة العامـة،        ١٥٣ للمادة   وفقاً من املوارد اليت تترتب على ذلك،     

معيـة العامـة يف    اجله قد تتخذ باملوضوع الذي  الصلة يقرار ذ ال االقتضاء، بناء على     حسب
 .تقرير جلنة حقوق الطفلاملتعلق بقرار الدورهتا السادسة والستني، عندما تنظر يف مشروع 
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  املرفق اخلامس
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 مقدمة  -أوالً  

  : على ما يلي١٩تنص املادة   -١
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري التـشريعية واإلداريـة واالجتماعيـة             -١"  

كال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية       والتعليمية املالئمة حلماية الطفل من كافة أش      
أو العقلية، واإلمهال أو املعاملة املنطوية على إمهال، وإساءة املعاملة أو االسـتغالل،             

أو الوصـي القـانوين     ) الوالدين(يف ذلك اإلساءة اجلنسية، وهو يف رعاية الوالد          مبا
  .يتهعليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعا) األوصياء القانونيني(
ينبغي أن تشمل هذه التدابري الوقائية، حسب االقتضاء، إجـراءات فعالـة              -٢"  

لوضع برامج اجتماعية لتوفري الدعم الالزم للطفل وألولئك الذين يتعهدون الطفـل            
برعايتهم، وكذلك لألشكال األخرى من الوقاية، ولتحديد حاالت إساءة معاملـة           

 واإلحالة بشأهنا والتحقيق فيها ومعاجلتـها       الطفل املذكورة حىت اآلن واإلبالغ عنها     
  ".ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب االقتضاء

يشار إليها فيما يلي    ( تصدر جلنة حقوق الطفل      .األساس املنطقي هلذا التعليق العام      -٢
يشار إليها فيمـا يلـي      ( من اتفاقية حقوق الطفل      ١٩هذا التعليق العام على املادة      ) باللجنة
وجيب تعزيز تـدابري    . ، ألن العنف ضد األطفال بلغ درجة مهولة يف مداه وشدته          )قيةباالتفا

القضاء على العنف وتوسيع نطاقها بشكل كبري للحد بفعالية من هذه املمارسات اليت تقوض              
  .منو الطفل وتعوق إمكانية إجياد حلول سلمية يف اجملتمعات لتسوية الرتاع

  : العام إىل االفتراضات واملالحظات األساسية التالية يستند هذا التعليق.عامة نبذة  -٣
ال ميكن تربير أي عنف ضد األطفال؛ فجميع أنواع العنف ضد األطفـال    "  )أ(  

  ؛)١("ميكن منعها
يتطلب اتباع هنج قائم على حقوق الطفل فيما يتعلق برعاية الطفل ومحايته              )ب(  

سانية وسالمته البدنية والنفسية باعتبـاره      حتويل النماذج حنو احترام وتعزيز كرامة الطفل اإلن       
  باألساس؛" بصفته ضحية"فرداً صاحب حقوق بدالً من النظر إليه 

يقتضي مفهوم الكرامة االعتراف بكل طفل واحترامه ومحايتـه باعتبـاره             )ج(  
صاحب حقوق وكائناً بشرياً فريداً ومثيناً له شخـصيته واحتياجاتـه املتميـزة ومـصاحله               

  وخصوصيته؛
ينبغي أن ينطبق مبدأ سيادة القانون انطباقاً تاماً على األطفال مثلما ينطبـق               )د(  

  على البالغني؛
__________ 

 .١، الفقرة )A/61/299(تقرير اخلبري املستقل املعين بإجراء دراسة لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال  )١(
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جيب احترام حق الطفل يف أن ُيستمع إليه ويف أن تـوىل آراؤه االعتبـار                 ) ه(  
الواجب، احتراماً منهجياً يف مجيع عمليات اختاذ القرارات، وينبغي أن يكون متكني الطفـل              

  ري استراتيجيات وبرامج تقدمي الرعاية واحلماية لألطفال؛ومشاركته حمو
جيب احترام حق الطفل يف أن يوىل االعتبار يف املقام األول ملصاحله الفضلى               )و(  

يف مجيع املسائل اليت تتعلق به أو تؤثر فيه، ال سيما عندما يكون ضحية العنف، وكـذلك يف        
  مجيع التدابري الوقائية؛

ألولية من مجيع أشكال العنف، من خالل الـصحة العامـة           تتسم الوقاية ا    )ز(  
  والتعليم واخلدمات االجتماعية والنهج األخرى، بأمهية بالغة؛

تقر اللجنة باملكانة الرئيسية لألسر، مبا فيها األسر املوسعة، يف رعاية الطفل              )ح(  
 حتـدث يف    غري أن اللجنة تعترف أيضاً بأن معظم حاالت العنـف         . ومحايته ويف منع العنف   

سياق األسرة، وبذلك ال بد من التدخل وتقدمي الدعم عندما يصبح الطفل ضـحية الـشدة                
  والضيق املفروضْين على األسرة أو الناجتْين فيها؛

تدرك اللجنة أيضاً انتشار وشدة العنف ضد األطفال يف مؤسسات الدولـة        )ط(  
كـز الرعايـة ودور اإلقامـة       وعلى يد الفاعلني احلكوميني، مبا يف ذلك يف املـدارس ومرا          

ومؤسسات االحتجاز لدى الشرطة ومؤسسات العدالة، وهو عنف قد يصل إىل حد تعذيب             
األطفال وقتلهم، واللجنة على علم كذلك بالعنف الذي كثرياً ما متارسه اجلماعات املسلحة             

  .والقوات العسكرية احلكومية ضد األطفال
كافة أشكال  "على أنه يعين    " العنف"ام، ُيفهم    ألغراض هذا التعليق الع    .تعريف العنف   -٤

العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية، واإلمهال أو املعاملة املنطوية على إمهال، وإساءة               
       مـن  ١، على النحو الـوارد يف الفقـرة         "املعاملة أو االستغالل، مبا يف ذلك اإلساءة اجلنسية       

تري مصطلح العنف يف هذا السياق للتعبري عن مجيع أشكال إيذاء           وقد اخ .  من االتفاقية  ١٩املادة  
، متاشياً مع املـصطلحات املـستخدمة يف        ١٩ من املادة    ١األطفال، وفق ما تنص عليه الفقرة       

 أن العبـارات األخـرى       بشأن العنف ضد األطفال، علمـاً      ٢٠٠٦دراسة األمم املتحدة لعام     
اإلساءة، واإلمهال أو املعاملة املنطوية على إمهـال،        الضرر، و (املستخدمة لوصف أنواع اإليذاء     

وكثرياً ما ُيفهم مصطلح العنف يف اللغـة         .)٢(حتمل الداللة ذاهتا  ) وإساءة املعاملة، واالستغالل  
غري أن اللجنة تؤكد بشدة على      . أو اإليذاء املتعمد  /العامة على أنه ال يعين سوى اإليذاء البدين و        

 هذا التعليق العام ال جيب أن ُيفسر، بأي شكل من األشكال، على             أن اختيار مصطلح العنف يف    
ومنـها  (أو غري املتعمد ومن ضرورة التصدي هلا /أنه يقلل من تأثري أشكال اإليذاء غري املادي و     

  ).على سبيل املثال ال احلصر اإلمهال وإساءة املعاملة النفسية

__________ 

 ".violence" أخرى بالضرورة مقابالت دقيقة للمصطلح اإلنكليزي ال تتضمن ترمجات االتفاقية إىل لغات )٢(
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 يقـصد   .لـة األخـرى   التزامات الدول ومسؤوليات األسرة والعناصـر الفاع        -٥
التزامات الدول األطراف بتحمل مسؤولياهتا إزاء األطفال،       " الدول األطراف "باإلحاالت إىل   

وتشمل هـذه  . ال على الصعيد الوطين فحسب، بل على صعيدي املقاطعات والبلديات أيضاً 
نـسان،  االلتزامات اخلاصة توخي احليطة الوافية وااللتزام مبنع العنف أو انتهاكات حقوق اإل           

وحبماية األطفال الضحايا والشهود من انتهاكات حقوق اإلنـسان، وبـالتحقيق ومعاقبـة             
وسواء أحدث العنف   . املسؤولني، وبتوفري سبل االنتصاف لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان       

أم مل حيدث، تلتزم الدول األطراف التزاماً إجيابياً وفعلياً بدعم ومساعدة اآلباء وسائر مقدمي              
ية للقيام، يف حدود إمكانياهتم املالية وقدراهتم، ومبا ينسجم مع قدرات الطفل املـتغرية،              الرعا

وتكفـل  ). ٢٧ و ١٨املادتان  (بتأمني ظروف املعيشة الالزمة لنمو الطفل على النحو األمثل          
الدول األطراف كذلك أن يقوم مجيع األشخاص الذين يتحملون، يف سياق عملهم وضـمن       

لية منع العنف واحلماية منه والتصدي له، بتلبيـة احتياجـات األطفـال       نظم العدالة، مسؤو  
  .واحترام حقوقهم

 يستند هذا التعليق العام إىل التوجيهات القائمة الـيت          .١٣تطور التعليق العام رقم       -٦
قدمتها اللجنة يف استعراضها لتقارير الدول األطـراف، واملالحظـات اخلتاميـة عليهـا،              

عن مناقشة عامة بشأن العنف ضد األطفال أجريت على مدى يومني يف            والتوصيات املنبثقة   
بشأن حق الطفل يف احلمايـة مـن        ) ٢٠٠٦(٨، والتعليق العام رقم     ٢٠٠١ و ٢٠٠٠عامي  

، واإلشارات الواردة يف تعليقات  )٣(العقاب البدين وغريه من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة        
 التعليق العام االنتباه إىل التوصيات الـواردة يف         ويوجه هذا . عامة أخرى إىل موضوع العنف    

 الصادر عن اخلبري املستقل املعين بإجراء دراسة لألمم املتحدة بشأن العنف            ٢٠٠٦تقرير عام   
. ، ويهيب بالدول األطراف أن تنفذ تلك التوصيات دون تـأخري          )A/61/299(ضد األطفال   

ويستند  .)٤(التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال   وينبه إىل التوجيهات املفصلة الواردة يف املبادئ        
هذا التعليق العام أيضاً إىل خربات وجتارب وكاالت األمم املتحدة واحلكومات واملنظمـات             
غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية والوكاالت اإلمنائية واألطفال أنفسهم يف إطار السعي إىل            

   .)٥( على أرض الواقع١٩تطبيق املادة 
  : تدرك اللجنة ما يلي.١٩ق املادة سيا  -٧

.  هي حكم ضمن أحكام عديدة يف االتفاقية تتعلق مباشرة بالعنف١٩املادة   )أ(  
وتقر اللجنة أيضاً مبا للربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء             

ال يف املرتاعات املسلحة مـن      واملواد اإلباحية والربوتوكول االختياري املتعلق باشتراك األطف      
__________ 

 .، املرفق الرابع)A/65/41 (٤١الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم  )٣(
 .٦٤/١٤٢مرفق قرار اجلمعية العامة  )٤(
مرفق قـرار  (ا اجلرمية والشهود عليها  انظر املبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحاي          )٥(

 ).٢٠٠٥/٢٠اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
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 تشكل احلكم الرئيسي الذي تقوم      ١٩غري أن اللجنة ترى أن املادة       . ١٩صلة مباشرة باملادة    
عليه املناقشات واالستراتيجيات الرامية إىل التصدي جلميع أشكال العنف والقضاء عليها يف            

  سياق االتفاقية على نطاق أوسع؛
ياً بطائفة واسعة من األحكام يف االتفاقية تتجاوز      ارتباطاً قو  ١٩ترتبط املادة     )ب(  

وإضافة إىل املواد اليت تتضمن احلقوق احملـددة باعتبارهـا          . األحكام املتعلقة بالعنف مباشرة   
 جيب أن يندرج    ١٩ ، فتنفيذ املادة  )انظر الفرع اخلامس من هذا التعليق العام      (مبادئ االتفاقية   
  ؛٢٧ و١٨ و٩ و٥يف سياق املواد 

 أخرى يف جمال حقوق اإلنسان حبق الطفل وإقليميةتعترف أيضاً صكوك دولية   )ج(  
يف أن حتترم كرامته اإلنسانية وسالمته البدنية والنفسية وحبقه يف املساواة يف احلماية مبوجـب      

  القانون؛
 التعاون داخل اهليئات واآلليات الوطنية واإلقليميـة        ١٩يتطلب تنفيذ املادة      )د(  

   اإلنسان وكيانات األمم املتحدة وفيما بني هذه اجلهات؛والدولية حلقوق
ينبغي التعاون على وجه التحديد مع املمثلة اخلاصة لألمني العـام املعنيـة               ) ه(  

بالعنف ضد األطفال، اليت تتوىل تعزيز تنفيذ التوصيات الواردة يف دراسة األمم املتحدة بشأن              
لدول األعضاء وطائفة واسعة مـن اجلهـات        العنف ضد األطفال، يف إطار تعاون وثيق مع ا        

الشريكة ومنها وكاالت األمم املتحدة ومنظماهتا، ومنظمات اجملتمع املدين، واألطفال، مـن            
  .أجل ضمان حق الطفل يف التحرر من مجيع أشكال العنف

 توصي اللجنة بأن تنشر الدول األطراف هذا التعليق العام على نطاق واسع             .النشر  -٨
ل احلكومية واإلدارية، وكذا يف أوساط اآلباء وسائر مقدمي الرعاية واألطفـال            داخل اهلياك 

وينبغي استخدام مجيع قنوات النشر،     . واملنظمات املهنية واجملتمعات احمللية واجملتمع املدين عامة      
وسـيتطلب  . مبا فيها وسائط اإلعالم املطبوعة واإلنترنت ووسائل االتصال اخلاصة باألطفال         

هذا التعليق إىل اللغات املعنية، مبا فيها لغات اإلشارة وطريقة براي وصيغٌ تسهل             ذلك ترمجة   
ويتطلب ذلك أيضاً إتاحة صيغ مناسبة ثقافيـاً ومالئمـة   . على األطفال ذوي اإلعاقة قراءهتا 

لألطفال، وعقد حلقات عمل وحلقات دراسية، وتنفيذ إجراءات دعـم حـسب الـسن              
تعليق وكيفية تنفيذه على أفضل وجه، وإدراجه ضمن تـدريب          واإلعاقة، ملناقشة آثار هذا ال    

  .مجيع املهنيني العاملني لصاحل األطفال ومعهم
 حتيل اللجنة الدول األطراف إىل شـروط        .شروط تقدمي التقارير مبوجب االتفاقية      -٩

 CRC/C/58/Rev.2(تقدمي التقارير، كما هي مبينة يف املبادئ التوجيهية اخلاصة مبعاهدة بعينها            
ويف املالحظات اخلتامية للجنة اليت اعتمدت      ) ٥٣الفقرة   (٨ويف التعليق العام رقم     ) Corr.1و

وجيمع هذا التعليق العام وحيدد التدابري اليت ُيتوقع        . يف أعقاب احلوار مع ممثلي الدول األطراف      
 مـن  ٤٤من الدول األطراف أن تعرض معلومات عنها يف التقارير اليت ستقدم مبوجب املادة          
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وتوصي اللجنة أيضاً بأن تدرج الدول األطراف معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ           . االتفاقية
وينبغي ). ١١٦، الفقرة   A/61/299(توصيات دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال         

أن حتتوي التقارير على القوانني وسائر اللوائح املعتمدة حلظر العنف والتـدخل علـى حنـو            
ب عند حدوثه، وعلى التدابري املتخذة للوقاية منه، وأنشطة التوعية، وتعزيز العالقـات             مناس

وينبغي أن ُتحدَّد كذلك يف التقارير اجلهة املسؤولة عن الطفل واألسرة           . اإلجيابية غري العنيفة  
، وُتحدَّد تلك املسؤوليات، واملرحلـة  )مبا يف ذلك الوقاية  (يف كل مرحلة من مراحل التدخل       

  .لظروف اليت ميكن فيها أن يتدخل املهنيون، وكيفية عمل خمتلف القطاعات معاًوا
 تشجع اللجنـة أيـضاً وكـاالت األمـم املتحـدة            .مصادر املعلومات اإلضافية    -١٠

واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية واهليئات املختصة األخرى على           
لقانوين جلميع أشكال العنف ومدى انتشارها وعـن        مدها مبعلومات ذات صلة عن الوضع ا      

  .التقدم احملرز يف سبيل القضاء عليها

  األهداف  -ثانياً  
  :يسعى هذا التعليق العام إىل ما يلي  -١١

 مـن االتفاقيـة     ١٩إرشاد الدول األطراف يف فهم التزاماهتا مبوجب املادة           )أ(  
إلساءة البدنية أو العقلية، واإلمهال أو      حلظر ومنع ومواجهة كافة أشكال العنف أو الضرر أو ا         

املعاملة املنطوية على إمهال، وإساءة املعاملة أو االستغالل، مبا يف ذلك اإلساءة اجلنـسية، يف               
عليـه،  ) األوصياء القانونيني(، أو الوصي القانوين     )الوالدين(حق الطفل وهو يف رعاية الوالد       

   ذلك الفاعلون احلكوميون؛أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته، مبن يف
إبراز التدابري التشريعية والقضائية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية اليت جيب           )ب(  

  أن تتخذها الدول األطراف؛
التخلي عن املبادرات الرامية إىل معاجلة مسأليت رعاية الطفل ومحايته، الـيت     )ج(  

ليها، ألهنا مبادرات منفـصلة ومتفرقـة       مل جتد نفعاً يف منع مجيع أشكال العنف والقضاء ع         
  وقائمة على رد الفعل؛

 استناداً إىل منظور االتفاقية العام بـشأن        ١٩تعزيز هنج مشويل لتنفيذ املادة        )د(  
ضمان ما يهدد العنف إعمالَه من حقوق الطفل يف البقاء والكرامة والرفاه والصحة والنمـو               

  واملشاركة وعدم التمييز؛
ل األطراف وسائر اجلهات املعنية بقاعدة ُيستند إليها لوضع إطار    تزويد الدو   ) ه(  

للتنسيق من أجل القضاء على العنف من خالل تدابري شاملة لرعاية الطفل ومحايته مع مراعاة               
  حقوقه؛
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إبراز ضرورة إسراع مجيع الدول األطراف يف الوفاء بالتزاماهتـا مبوجـب              )و(  
  .١٩ املادة

  األطفالالعنف يف حياة   -ثالثاً  
 تعترف اللجنة وترحب مبا وضعته احلكومات وجهـات أخـرى مـن      .التحديات  -١٢

ورغم هذه اجلهود، ال تزال املبادرات      . مبادرات كثرية ملنع العنف ضد األطفال والتصدي له       
فما زالت األطر القانونية يف أغلبية الدول ال حتظر مجيع أشكال           . القائمة غري كافية بوجه عام    

. طفال، ويف احلاالت اليت يوجد فيها قوانني، يكون إنفاذها ناقصاً يف الغالـب            العنف ضد األ  
ويظل تأثري التـدابري    . وتتغاضى املواقف واملمارسات االجتماعية والثقافية السائدة عن العنف       

املتخذة تأثرياً حمدوداً بسبب قلٍَّة يف املعرفة والبيانات والفهم فيما خيص العنف ضد األطفـال               
 اجلذرية، وبذلِ جهود قائمة على رد الفعل تركز على األعراض والنتائج بدالً مـن               وأسبابه

أما املوارد املخصـصة    . األسباب، واتباع استراتيجيات جمزأة بدالً من استراتيجيات متكاملة       
  .ملعاجلة هذه املشكلة فهي غري كافية

طفال والقضاء   إن التصدي لالنتشار الواسع للعنف ضد األ       .مقتضى حقوق اإلنسان    -١٣
وضمان وتعزيز حقـوق الطفـل      . عليه التزام من التزامات الدول األطراف مبوجب االتفاقية       

األساسية يف أن حتترم كرامته اإلنسانية وسالمته البدنية والنفسية، من خالل منـع أشـكال               
وتعـزز كـل   . العنف كافة، أمر ال بد منه للنهوض جبميع حقوق الطفل الواردة يف االتفاقية 

حلجج األخرى املقدمة يف هذه الوثيقة هذا املقتضى من مقتضيات حقوق اإلنسان غري أهنـا               ا
ولذلك جيب على االستراتيجيات والنظم الرامية إىل منع العنف والتصدي لـه أن             . تعوضه ال

 ٥٣انظر الفقرة   . (تتبع هنجاً قائماً على حقوق الطفل بدالً من اعتماد هنج الرعاية االجتماعية           
  ).ع على مزيد من التفاصيللالطال
 إن تنشئة الطفل يف بيئة يسودها االحترام وتقوم         .التنمية اجملتمعية وإسهام األطفال     -١٤

على الدعم وختلو من العنف عامل يساعد على حتقيق الشخصية الفردية لكل طفل ويعزز منو               
وتـبني  . ألوسـع مواطنني اجتماعيني مسؤولني يسامهون بنشاط يف اجملتمع احمللي واجملتمع ا         

البحوث أن احتمال التصرف بعنف، يف مرحليت الطفولة والبلوغ، يقل لدى األطفال الـذين              
فمنع العنف يف جيل معني حيد من احتمـال         . يتعرضوا للعنف ويترعرعون يف حميط سليم      مل

 استراتيجية رئيسية للحد من مجيـع       ١٩وعليه، يشكل تنفيذ املادة     . وقوعه يف اجليل الالحق   
بالرقي االجتماعي قدماً ورفـع مـستوى       "ل العنف يف اجملتمعات ومكافحتها، وللدفع       أشكا
اليت تتساوى فيهـا    " األسرة البشرية "لصاحل  " احلرية والعدالة والسلم يف العامل    "وتعزيز  " احلياة

  ).ديباجة االتفاقية(قيمة األطفال والبالغني 
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 يتأثر بقـاء الطفـل      .ضد األطفال  األثر املدمر الناتج عن العنف       -البقاء والنمو     -١٥
تأثراً سلبياً  ) ٢٧ من املادة    ١الفقرة  " (منوه البدين والعقلي والروحي واملعنوي واالجتماعي     "و

  :شديداً من جراء العنف، كما ُيعرض أدناه
مثة إقرار واسع النطاق بالعواقب الصحية القصرية والطويلة األجل النامجـة             )أ(  

اإلصابة املميتة؛ واإلصابة   : وتشمل هذه العواقب  . ة معاملتهم عن العنف ضد األطفال وإساء    
مبا يف ذلك تـأخر     (؛ واملشاكل الصحية البدنية     )اليت ميكن أن تؤدي إىل اإلعاقة     (غري املميتة   

النمو، واإلصابة يف مرحلة الحقة بأمراض الرئة والقلب والكبد واألمراض املنقولة باالتصال            
؛ واآلثـار النفـسية     )ا يشمل اختالل األداء املدرسي واملهين     مب(؛ واختالل اإلدراك    )اجلنسي

مثل اإلحساس بالنبذ واإلمهال، واختالل الروابط، والصدمات، واخلوف، والقلق،         (والعاطفية  
مثل القلق واالكتئاب واهللوسة    (؛ واملشاكل الصحية النفسية     )وانعدام األمن، وجرح الكربياء   

؛ وأمناط السلوك اليت تشكل خطراً على الـصحة         )ارواضطرابات الذاكرة وحماوالت االنتح   
  ؛)مثل إدمان املخدرات وممارسة اجلنس يف سن مبكرة(

مثل عدم املواظبة علـى     (ميكن أن تؤدي النتائج على صعيد النمو والسلوك           )ب(  
إىل مجلة أمـور    ) املدرسة والتصرفات العدوانية املعادية للمجتمع والضارة بالنفس وباآلخرين       

وهناك أدلة على أن تعـرض      . هور العالقات واالستبعاد من املدرسة وخمالفة القوانني      منها تد 
الطفل للعنف يزيد من خطر تعرضه لإليذاء مرة أخرى وتراكم حاالت العنـف يف حياتـه،               

  ؛)٦(يف ذلك عنف العشري يف مراحل الحقة مبا
كافحة عنف اليت تتبعها الدول مل   " عدم التسامح "تؤثر سياسات االستبداد أو       )ج(  

األطفال تأثرياً شديد الضرر على األطفال، وخباصة املراهقون، باعتبارها هنجاً عقابياً يـؤذي             
وتصاغ تلك الـسياسات يف الغالـب       . األطفال من خالل الرد على العنف مبزيد من العنف        

ـ               الم انطالقاً من قلق عام إزاء أمن املواطنني وبسبب االهتمام الشديد الذي توليه وسائل اإلع
فيجب على السياسات اليت تتبعها الدولة يف جمال األمن العام أن تنظر بعناية يف              . هلذه القضايا 

  .األسباب اجلذرية جلرائم األطفال إلجياد خمرج من دوامة التصدي للعنف بعنف آخر
 تترتب على حرمان األطفال من حقهم     .التكاليف املترتبة على العنف ضد األطفال       -١٦

وميكن أن تنتج التكاليف    . كاليف إنسانية واجتماعية واقتصادية باهظة ومرفوضة     يف احلماية ت  
. املباشرة عن الرعاية الطبية واخلدمات القانونية وخدمات الرعاية االجتماعية والرعاية البديلة          

أما التكاليف غري املباشرة فقد تنتج عن إمكانية التعرض إلصابة أو إعاقة دائمتني، أو ألثـر                
آثار أخرى متس بنوعية حياة الضحية وتؤدي إىل تعطيل الدراسة أو االنقطاع عنها             نفسي أو   

ومن التكاليف غري املباشرة أيضاً ما يـرتبط بنظـام          . وإىل تراجع إنتاجية الطفل يف املستقبل     
ويؤدي اخللـل   . العدالة اجلنائية من جراء اجلرائم اليت يرتكبها األطفال الذين تعرضوا للعنف          

__________ 

انظر باولو سريجيو بنهريو، اخلبري املستقل املعين بإجراء دراسة لألمني العام لألمم املتحدة بشأن العنف ضد                 )٦(
 .World Report on Violence against Children (Geneva, 2006), pp. 63-66األطفال، 
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الناتج عن التخلص من الفتيات قبل الوالدة إىل تكاليف اجتماعية باهظة ميكـن أن       الدميغرايف  
تؤثر يف زيادة العنف ضد الفتيات، مبا يشمل االختطاف والزواج املبكر والقسري واالجتـار              

  .لألغراض اجلنسية والعنف اجلنسي

  ١٩التحليل القانوين للمادة   -رابعاً  

  ١٩ من املادة ١الفقرة   -ألف  

  ..."كافة أشكال ... "  -١  
 ما انفكت اللجنة تعترب مجيع أشكال العنف ضد األطفال مرفوضـة            .عدم االستثناء   -١٧

ال تفسح أي جمال إلباحة العنف      " كافة أشكال العنف البدين أو العقلي     "فعبارة  . مهما هانت 
. فوال يشكل تواتر الضرر وحدته ونية إحداثه شروطاً مسبقة لتعريفات العن          . ضد األطفال 

وجيوز للدول األطراف أن تشري إىل تلك العوامل يف استراتيجيات التدخل من أجل السماح              
باختاذ إجراءات تتناسب ومصاحل الطفل الفضلى، غري أن التعريفات ال جيب بأي شكل مـن               
األشكال أن تقوض حق الطفل املطلق يف الكرامة اإلنسانية والـسالمة البدنيـة والنفـسية،               

  .أو اجتماعياً/العنف على أهنا مقبولة قانونياً وبوصف بعض أشكال 
 ينبغي للدول األطـراف أن تـضع        .احلاجة إىل تعريفات قائمة على حقوق الطفل        -١٨

معايري وطنية لرفاه الطفل وصحته ومنوه ألن ضمان هذه الشروط هو اهلدف النهائي املنشود              
 واضحة ملختلف أشكال العنف     ويلزم وضع تعريفات قانونية عملية    . يف رعاية الطفل ومحايته   

وجيـب أن   .  من أجل حظر أشكال العنف كافة يف مجيع األوسـاط          ١٩املعروضة يف املادة    
تراعي هذه التعريفات التوجيهات املقدمة يف هذا التعليق العام، وأن تكون واضحة مبا يكفي              

وينبغي تشجيع اجلهود   . معات والثقافات ليتسىن استخدامها، وينبغي أن تنطبق يف خمتلف اجملت       
بغية تيسري مجع البيانـات وتبـادل       (املبذولة من أجل توحيد التعريفات على الصعيد الدويل         

  ).املعارف بني البلدان
 تنطبق القوائم التالية غري اجلامعة، اليت تربز أشـكال          . نبذة عامة  -أشكال العنف     -١٩

فقد يتعرض  . ساط وأثناء انتقاهلم من وسط إىل آخر      العنف، على مجيع األطفال يف مجيع األو      
األطفال للعنف على يد البالغني، وقد حيدث العنف أيضاً بني األطفال، بل إن هناك أطفـاالً                

وتدرك اللجنة أن أشكال العنف كثرياً ما حتدث جمتمعة وميكن أن تتـداخل             . يؤذون أنفسهم 
ع أن األطفال، فتيات وفتياناً، معرضـون       وم. بني الفئات املستخدمة يف هذا السياق للتبسيط      

فقد تتعرض الفتيات، . ألشكال العنف مجيعها، فالعنف ينطوي يف الغالب على عنصر جنساين
مثالً، للعنف اجلنسي يف املرتل أكثر من الفتيان، بينما يكون الفتيان على األرجح أكثر عرضة               

  ).بشأن أبعاد العنف اجلنسانية) ب(٧٢ انظر أيضاً الفقرة. (للعنف داخل نظام العدالة اجلنائية
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 ُيقصد باإلمهال عدم تلبية احتياجات الطفل       .اإلمهال أو املعاملة املنطوية على إمهال       -٢٠
البدنية والنفسية أو عدم محايته من اخلطر أو عدم احلصول على اخلدمات الطبية أو تـسجيل                

 عن رعاية الطفـل الوسـائل       الوالدة أو غري ذلك من اخلدمات عندما تكون لدى املسؤولني         
  :ويشمل اإلمهال ما يلي. واملعارف والفرص اليت تكفل هلم احلصول عليها

ألسباب منها عدم املراقبة،     ،)٧(عدم محاية الطفل من الضرر    : اإلمهال البدين   )أ(  
أو عدم تزويد الطفل بالضروريات األساسية ومنها الغذاء الكايف واملأوى وامللبس والرعايـة             

   األساسية؛الطبية
ومنه عدم إبداء أي دعم عاطفي أو اإلحاطـة         : اإلمهال النفسي أو العاطفي     )ب(  

إذ ال ينتبهون   " حضور مقدمي الرعاية نفسانياً   "باحلب، وعدم االهتمام مطلقاً بالطفل، وعدم       
إىل العالمات واإلشارات الصادرة عن الطفل، والتعرض لعنف العشري، وإدمان املخـدرات            

  الكحول؛ أو
  احلرمان من الرعاية الطبية األساسية؛: إمهال صحة الطفل البدنية أو العقلية  )ج(  
عدم االمتثال للقوانني اليت تلـزم مقـدمي        : اإلمهال على الصعيد التعليمي     )د(  

  الرعاية بضمان حصول أطفاهلم على التعليم باحلضور إىل املدارس أو بوسيلة أخرى؛
تثري قلقاً كبرياً وميكن أن تؤثر يف األطفال أكثر ممارسة : التخلي عن األطفال  ) ه(  

من غريهم، وخباصة األطفال املولودون خارج نطاق الزواج واألطفال ذوي اإلعاقة يف بعض             
  .)٨(اجملتمعات

، كما يشار إليـه يف االتفاقيـة،        "العنف العقلي " كثرياً ما يوصف     .العنف العقلي   -٢١
إلساءة العقلية، أو اإلساءة اللفظية واإلساءة العاطفية، أو        باعتباره إساءة املعاملة النفسية، أو ا     

  :اإلمهال، وميكن أن يشمل ذلك ما يلي
مجيع أشكال التفاعل مع الطفل اليت تنطوي دائماً على ضرر، مثل إشعاره              )أ(  

بأنه عدمي القيمة أو غري حمبوب أو مرغوب فيه أو بأنه معرض للخطر أو بأال قيمة له سـوى                   
  تياجات غريه؛يف تلبية اح
الترعيب والترهيب والتهديد؛ واالستغالل واإلفساد؛ واالزدهـاء والنبـذ؛           )ب(  

  والعزل والتجاهل والتحيز؛
__________ 

)   ه(٢ والفقـرة    ١٩املادة  ( على الدول األطراف أيضاً التزام بدعم مقدمي الرعاية للوقاية من احلوادث             يقع )٧(
 ).٢٤من املادة 

. يتخلى اآلباء ومقدمو الرعاية املعوزون عن األطفال يف كثري من البلدان ألهنم يفتقرون إىل وسائل إعالتـهم    )٨(
عن تقدمي الرعاية عندما تكون لديهم الوسائل الكفيلة بتلبية         أما اإلمهال املقصود بالتعريف فهو إحجام اآلباء        

أن تقدم املساعدة املالئمـة للوالـدين       " ما حثت اللجنة الدول األطراف على        وكثرياً. احتياجات أطفاهلم 
 ). من االتفاقية١٨ من املادة ٢الفقرة " (ولألوصياء القانونيني يف االضطالع مبسؤوليات تربية الطفل
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  اجملافاة؛ وإمهال الصحة العقلية واالحتياجات الطبية والتعليمية؛  )ج(  
  الشتم والنبذ واإلذالل واالزدراء والسخرية والنيل من مشاعر الطفل؛  )د(  
  ض للعنف املرتيل؛التعر  ) ه(  
اإليداع يف احلبس االنفرادي أو العزل أو االحتجـاز يف ظـروف مذلـة                )و(  

  مهينة؛ أو
تسلط البالغني أو األطفال اآلخرين تسلطاً نفسياً على غريهـم وتنكيلـهم              )ز(  

مبا يف ذلك من خالل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت مثل اهلواتـف النقالـة               ،)٩(هبم
  ").التسلط عرب احلواسيب " و ما يعرف بوه(واإلنترنت 

وترى اللجنة أن العنـف     .  يشمل العنَف البدين املميت وغري املميت      .العنف البدين   -٢٢
  :البدين يشمل ما يلي

مجيع أنواع العقاب البدين وكل األشكال األخرى من التعذيب أو املعاملة             )أ(  
  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

  .التسلط البدين والتنكيل على يد أشخاص بالغني أو أطفال آخرين  )ب(  
  :وقد يتعرض األطفال ذوو اإلعاقة لضروب معينة من العنف البدين مثل  -٢٣

  التعقيم القسري، ال سيما للفتيات؛  )أ(  
مثل العالج بالـصدمات الكهربائيـة واسـتخدام    (العنف بدعوى العالج    )ب(  

  ؛)ملراقبة سلوك الطفل"  تنفريياًعالجاً"الصدمات الكهربائية 
  .تعّمد إعاقة الطفل بغرض استغالله يف التسول يف الشوارع أو يف أماكن أخرى  )ج(    

" البدين"العقاب  ) ١١الفقرة   (٨ عرفت اللجنة، يف التعليق العام رقم        .العقاب البدين   -٢٤
ض منه إحلاق درجة على أنه أي عقاب تستخدم فيه القوة اجلسدية ويكون الغر" اجلسدي"أو 

ويشمل معظم أشكال هذا العقـاب ضـرب        . معينة من األمل أو األذى، مهما قلت شدهتما       
 سوط أو   -باليد أو باستخدام أداة     ") الضرب على الردفني  "أو  " اللطم"أو  " الصفع("األطفال  

وميكن أن يشمل هذا النـوع مـن        . عصا أو حزام أو حذاء أو ملعقة خشبية وما إىل ذلك          
 أيضاً، على سبيل املثال، رفس األطفال أو رجَّهم أو رميهم، أو اخلدش أو القرص أو                العقاب

العض أو نتف الشعر أو لكم األذنني أو الضرب بالعصا أو إرغام األطفال علـى البقـاء يف                  
وترى اللجنـة  . وضع غري مريح، أو احلرق أو الكي أو إجبار األطفال على تناول مواد معينة           

وترد أشكال أخرى حمددة من العقاب البـدين يف         .  مهني يف مجيع احلاالت    أن العقاب البدين  
__________ 

إىل طقوس وأنشطة أخرى تنطوي على التحرش أو العنف أو اإلذالل تستخدم كتمهيد لضم          " يلالتنك"يشري   )٩(
 .شخص إىل جمموعة ما
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تقرير اخلبري املستقل املعين بإجراء دراسة لألمم املتحـدة بـشأن العنـف ضـد األطفـال                 
)A/61/299 ٦٢ و٦٠ و٥٦، الفقرات.(  

 يشمل االعتداء اجلنسي واالستغالل اجلنسي      .االعتداء اجلنسي واالستغالل اجلنسي     -٢٥
  :ليما ي

محل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غري مشروع أو ضـار                )أ(  
  ؛)١٠(نفسياً

  استغالل األطفال جنسياً ألغراض جتارية؛  )ب(  
استغالل األطفال يف وضع تسجيالت مسعية أو بصرية حلـاالت االعتـداء             )ج(  

  عليهم جنسياً؛
 يف الـسفر والـسياحة،   بغاء األطفال والعبودية اجلنسية واالستغالل اجلنـسي    )د(  

ويقـع  . وبيعهم لألغراض اجلنسية والزواج القسري    ) داخل البلدان وفيما بينها   (واالجتار باألطفال   
العديد من األطفال ضحية اإليذاء اجلنسي الذي ال ُتستخدم فيه القوة اجلسدية أو القيـود، ومـع     

  .إىل الصدمةذلك فهو يشكل تعدياً على ذات اآلخر ويقوم على االستغالل ويؤدي 
 تشمل هذه الفئة مجيع أشكال      .التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة        -٢٦

العنف ضد األطفال اليت يراد منها انتزاع اعتراف، أو معاقبة األطفال خارج نطاق القـضاء               
مـاً  على تصرفات غري قانونية أو غري مقبولة، أو إجبار األطفال على املشاركة يف أنشطة رغ              

عنهم، وهو ما يعمد إليه عادة رجال الشرطة وموظفو إنفاذ القوانني وموظفـو مؤسـسات               
اإلقامة واملؤسسات األخرى واألشخاص الذين لديهم سلطة على األطفـال مبـا يف ذلـك               

وكثرياً ما يكون الضحايا من األطفـال املهمـشني         . اجلهات الفاعلة املسلحة من غري الدول     
للتمييز واألطفال الذين يفتقرون إىل محاية البالغني املسؤولني عن الدفاع       واحملرومني واملعرضني   

وتشمل هذه الفئة األطفال املخالفني للقـانون وأطفـال         . عن حقوقهم ومصاحلهم الفضلى   
وكـثرياً  . الشوارع وأطفال األقليات والشعوب األصلية واألطفال غري املصحوبني بـذويهم         

  .رر بدين ونفسي مدى احلياة وإىل اإلجهاد االجتماعيتؤدي وحشية تلك األعمال إىل ض ما
 تشمل هذه الفئة العنف اجلسدي والنفسي واجلنسي، الذي يقع      .العنف بني األطفال    -٢٧

يف الغالب من خالل تسلط أطفال على أطفال آخرين، يف إطار جمموعات من األطفـال يف                
سديني والنفسيني فور وقوعه    كثري من األحيان، وهو عنف ال يضر بسالمة الطفل ورفاهه اجل          

__________ 

يشمل االعتداء اجلنسي أي أنشطة جنسية يفرضها شخص بالغ على الطفل، وحيق للطفل أن يتمتع باحلماية                 )١٠(
ندما ميارسها على الطفل طفل آخر، إذا       وتعترب األنشطة اجلنسية أيضاً اعتداء ع     . منها مبوجب القانون اجلنائي   

 عمر الطفل الضحية أو إذا استعمل الطفل اجلاين لذلك الغرض القـوة        كان عمر الطفل اجلاين يتجاوز كثرياً     
وال تعترب األنشطة اجلنسية بني األطفال اعتداء جنـسيا         . أو التهديد أو أي وسيلة أخرى من وسائل الضغط        

 .نونية اليت حتددها الدولة الطرف ملمارسة اجلنس بالتراضيإذا كان سنهم يتجاوز السن القا
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فحسب، بل يؤثر يف الغالب تأثرياً شديداً على منوه وتعليمه واندماجه يف اجملتمع يف األجلـني        
ويلحق العنف الصادر عن عصابات الشباب أيضاً أضراراً بالغة باألطفـال،     . املتوسط والبعيد 

ون، فـإن دور البـالغني      ومع أن األطفال هم الفاعل    . سواء أكانوا ضحاياه أم مشاركني فيه     
املسؤولني عن هؤالء األطفال دوٌر حاسم يف مجيع حماوالت الرد بشكل مناسب ومنع ذلـك         
العنف، مع ضمان أال تؤدي التدابري املتخذة إىل تفاقم العنف باتباع هنج عقـايب ومواجهـة                

  .العنف بالعنف
ت وإدماهنـا    تشمل هذه الفئة اضطرابات األكل وتعـاطي املخـدرا         .إيذاء النفس   -٢٨

ويساور اللجنة  . واإلصابات الذاتية واألفكار االنتحارية وحماوالت االنتحار واالنتحار بالفعل       
  .قلق خاص إزاء االنتحار يف أوساط املراهقني

  : تشمل هذه الفئة، على سبيل املثال ال احلصر، ما يلي.املمارسات الضارة  -٢٩
  ية أو املهينة؛العقاب البدين وسائر ضروب العقوبة القاس  )أ(  
  تشويه األعضاء التناسلية األنثوية؛  )ب(  
  بتر األعضاء والتكبيل واجلرح واحلرق والكي؛  )ج(  
اتباع طقوس عنيفة ومهينة لضم فرد إىل جمموعة معينة؛ وتغذيـة الفتيـات       )د(  

  ؛)فحص عضو الفتاة التناسلي(باإلكراه؛ والتسمني؛ واختبار العذرية 
  لزواج املبكر؛الزواج القسري وا  ) ه(  
عندما ينتقل الرتاع بني    " (القصاص"؛ وأعمال العنف من أجل      "الشرف"جرائم    )و(  

  ؛ واملوت أو العنف املرتبط باملهر؛)جمموعات خمتلفة ليشمل االعتداء على أطفال األطراف املعنية
  ؛"التعويذ"واملمارسات الضارة ذات الصلة مثل " السحر"االهتام مبمارسة   )ز(  
  .تئصال اللهاة ونزع األسناناس  )ح(  

 يبدو أن وسائط اإلعالم، وال سيما صـحف اإلثـارة           .العنف يف وسائط اإلعالم     -٣٠
والصحافة الصفراء، تربز احلوادث الفظيعة، وتؤدي من مث إىل خلق صورة منحازة ومنطية عن              

هم عنيفني أو   األطفال، وخباصة األطفال أو املراهقون احملرومون، الذين يوصفون غالباً باعتبار         
ومتهد هذه الصور النمطية . جاحنني ال لشيء سوى أن تصرفاهتم أو مالبسهم قد تكون خمتلفة       

املثرية الطريق التباع سياسات حكومية قائمة على هنج عقايب، قد ينطوي على العنف كـرد               
  .فعل على جنح مفترضة أو فعلية يرتكبها األطفال أو الشباب
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 تشمل املخاطر املتعلقة    .)١١(ات املعلومات واالتصاالت  العنف من خالل تكنولوجي     -٣١
  :حبماية الطفل فيما يتصل بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اجملاالت املتداخلة التالية

االعتداء اجلنسي على األطفال إلنتاج تسجيالت بصرية ومسعيـة لـذلك             )أ(  
  واالتصاالت؛االعتداء تيسره شبكة اإلنترنت وسائر تكنولوجيات املعلومات 

") تشكيل الصور("عملية التقاط صور فوتوغرافية أو صور فوتوغرافية زائفة    )ب(  
وأشرطة فيديو منافية لآلداب تتعلق باألطفال واألشخاص الذين يسخرون من طفل أو فئة من 
  األطفال، أو إنتاجها أو السماح بالتقاطها أو توزيعها أو عرضها أو حيازهتا أو اإلعالن عنها؛

  :األطفال باعتبارهم مستعملني لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  )ج(  
طفال، بوصفهم متلقني للمعلومات، إلعالنات جتاريـة       ألميكن أن يتعرض ا    '١'

ورسائل إلكترونية طفيلية وإعالنات دعائية ومعلومات شخصية وحمتويات        
عدوانية أو عنيفة أو حتض علـى الكراهيـة أو متحيـزة أو عنـصرية أو                

أو غري مرغوب فيها أو مضللة، تكون ضارة بالفعل أو حيتمل أن             )١٢(ةإباحي
  تكون ضارة؛

ميكن أن يتعرض األطفال، يف سياق اتصاهلم بغريهم من خالل تكنولوجيا             '٢'
املعلومات واالتصاالت، للتسلط عليهم أو التحـرش هبـم أو مالحقتـهم      

انـب  أو إكراههم أو خداعهم أو إقناعهم بلقـاء أج        /و) الطفل" إغواء("
أو تقـدمي   /ملمارسة اجلـنس و   " استدراجهم"شخصياً خارج اإلنترنت، و   

  معلومات شخصية؛
 أن يتورط األطفال، كفاعلني، يف عمليات التسلط على غريهـم أو            ميكن '٣'

التحرش هبم، أو لعب ألعاب تؤثر سلباً يف منوهم النفسي، أو إنتاج وحتميل             
أو ترتيـل   /ح مضللة، و  مواد جنسية غري الئقة، أو تقدمي معلومات أو نصائ        

__________ 

تتيح تكنولوجيات املعلومات، مثل اإلنترنت واهلواتف النقالة، إمكانيات كبرية باعتبارهـا أدوات إجيابيـة               )١١(
 من العنـف أو     للمساعدة على توفري األمان للطفل ووسيلة لإلبالغ عما يشتبه يف حدوثه أو ما حيدث فعالً              

وينبغي إجياد بيئة توفر احلماية، من خالل وضع اللوائح ورصد تكنولوجيات املعلومات، مبـا       . عاملةإساءة امل 
 .يف ذلك متكني الطفل من استخدام هذه التكنولوجيات بأمان

 ن الذي األطفال على طفل آخر، ألن      ميكن أن يؤدي التعرض للمواد اإلباحية إىل زيادة اعتداء الطفل جنسياً           )١٢(
 غريهم ممن يسهل عليهم     على أو    أطفال يصغروهنم سناً   على ونهما ير " ونجيرب"اد اإلباحية    املو متعرض عليه 

 .الوصول إليهم والسيطرة عليهم
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أو /حمتويات بصورة غري قانونية أو القرصنة أو القمار أو االحتيال املـايل و            
  .)١٣(اإلرهاب

 ميكن أن تلحق السلطات     .انتهاكات حقوق الطفل على صعيد املؤسسات والنظام        -٣٢
العاملة على مجيع مستويات الدولة واملسؤولة عن محاية األطفال من مجيع أشكال العنـف،              

رراً بصورة مباشرة أو غري مباشرة بسبب افتقارها إىل الوسائل الفعالة لتنفيذ االلتزامـات              ض
وتشمل أوجه اإلخالل تلك عدم اعتماد أو تنقيح تـشريعات وأحكـام            . مبوجب االتفاقية 

أخرى، والقصور يف تنفيذ القوانني وغريها من اللوائح، وعدم كفاية املواد املتاحة واملـوارد              
ويتمثل إخالل آخر . تقنية والبشرية لتحديد العنف ضد األطفال ومنعه والرد عليه    والقدرات ال 

يف عدم توفري الوسائل الكافية للتدابري والربامج لتقييم ورصد أوجه التقـدم أو القـصور يف                
وعالوة على ذلك، لدى ارتكـاب أفعـال        . األنشطة الرامية إىل وقف العنف ضد األطفال      

يون املهنيون على حق األطفال يف التحرر مـن العنـف، عنـدما             معينة، قد يعتدي األخصائ   
يضطلعون مثالً مبسؤولياهتم على حنو يتجاهل مصاحل الطفـل الفـضلى وآراءه واألهـداف              

  .املتوخاة يف منوه

  ..."وهو يف رعاية "  -٢  
 ترى اللجنة، دومنا مساس بقـدرات الطفـل املـتغرية           ".مقدمي الرعاية "تعريف    -٣٣

شخص أو " رعاية" عاماً إال تشمله ١٨لتدرجيية، أن ما من إنسان يقل عمره عن واستقالليته ا
، وإما يف عهـدة  )١٤(فإما أن يكونوا متحررين: وأحوال األطفال ثالثة فقط   . ينبغي أن تشمله  

وتعريـف  . رعاهتم الرئيسيني أو رعاهتم بالوكالة، أو تشملهم رعاية الدولة حبكـم الواقـع            
أو ) الوالـدين (الوالد  " باعتبارهم   ١٩ من املادة    ١ إليهم يف الفقرة     ، املشار "مقدمي الرعاية "

، "، أو أي شخص آخر يتعهد الطفـل برعايتـه         ) [...]األوصياء القانونيني (الوصي القانوين   
 أخالقية أو ثقافيـة واضـحة       -يشمل األشخاص الذين يتحملون مسؤولية قانونية أو مهنية         

ومنوه ورفاهه، وهم باألساس الوالـدان، والوالـدان        ومعترفاً هبا عن سالمة الطفل وصحته       
الكافالن، والوالدان بالتبين، ومقدمو الرعاية يف نظـام الكفالـة يف القـانون اإلسـالمي،               

__________ 

 AUPs in Context: Establishing Safe and، وذُكر يفEUKids Onlineمقتبس من جدول أعده مشروع  )١٣(

Responsible Online Behaviours (Becta, 2009), p. 6 .يضاً إعالن ودعـوة ريـو دي جـانريو    وانظر أ
: متـاح يف العنـوان التـايل      . الختـاذ إجراءات ملنع ووقف االستغالل اجلنـسي لألطفـال واملـراهقني          

http://iiicongressomundial.net/congresso/arquivos/Rio%20Declaration%20and%20Call%20for%20 

Action%20-%20FINAL%20Version.pdf. 
 للفتيات   عاماً ١٨ إىل الدول األطراف بأن ترفع سن الزواج إىل          وصية اليت قدمتها اللجنة سابقاً     مع الت  متاشياً )١٤(

بشأن صحة املراهقني ومنوهم يف إطار اتفاقية حقـوق         ) ٢٠٠٣(٤التعليق العام رقم    (والفتيان على السواء    
 ١٩ اللجنة أن املـادة       إىل ضعف األطفال بوجه خاص إزاء سوء املعاملة، ترى         ، ونظراً )٢٠الطفل، الفقرة   

 سنة وبلغوا سن الرشد أو التحرر من خـالل الـزواج            ١٨تنطبق أيضاً على األطفال الذين تقل سنهم عن         
 .أو الزواج القسري/املبكر و
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واألوصياء، وأفراد األسرة املوسعة واجملتمع احمللي؛ والعاملون يف اجملال التربوي ويف املـدارس             
ية الذين يستخدمهم الوالدان؛ واملدربون الترفيهيون      ويف مرحلة الطفولة املبكرة؛ ومقدمو الرعا     

 مبن فيهم املشرفون على جمموعات من الشباب؛ وأرباب العمـل أو            -واملدربون الرياضيون   
الذين يتولـون   ) احلكومية أو غري احلكومية   (املشرفون يف مكان العمل؛ وموظفو املؤسسات       

ولني يف أوساط الرعاية الصحية وقضاء       مثل األشخاص البالغني املسؤ    -مهام شبيهة بالرعاية    
ويف حالة األطفال غري املـصحوبني      . األحداث ويف مراكز االستقبال ومرافق الرعاية السكنية      

  .بذويهم، تتوىل الدول تقدمي الرعاية حبكم الواقع
 أوساط الرعاية هي األماكن اليت يقضي فيها األطفال وقتاً          .تعريف أوساط الرعاية    -٣٤

" املؤقت"أو راعيهم بالنيابة أو     ) مثل الوالد أو الوصي   " (الدائم"عيهم الرئيسي   حتت إشراف را  
لفترات زمنية قصرية أو طويلة أو متكررة أو ملرة         ) مثل املدرس أو قائد جمموعة من الشباب      (

ومع أن األطفال يتنقلون يف الغالب، بكثرة ومرونة، بني أوساط تقدمي الرعاية،            . واحدة فقط 
 إما بصورة مباشرة أو بالتنسيق والتعاون مع راع         -اية الرئيسي هو املسؤول     يظل مقدم الرع  

كاالنتقال من املدرسـة وإليهـا      ( عن سالمتهم أثناء انتقاهلم بني هذه األوساط         -بالوكالة  
يف "ويعترب األطفال أيـضاً     ). أثناء البحث عن املاء أو الوقود أو الطعام أو علف احليوانات           أو

 أو راع بالوكالة عندما ال يكونون خاضعني إلشراف مادي داخل وسط            راع رئيسي " رعاية
من أوساط الرعاية، كما هو احلال أثناء اللعب بعيداً عن األنظار أو تصفح اإلنترنـت دون                

وتشمل أوساط الرعاية املعهودة مرتل األسرة، واملدارس وغريها مـن املؤسـسات            . إشراف
طفولة املبكرة، ومراكز الرعاية بعد الدوام املدرسـي،        التربوية، وأوساط الرعاية يف مرحلة ال     

ويكون . واملرافق الترفيهية والرياضية والثقافية والتروحيية، واملؤسسات الدينية وأماكن العبادة        
األطفال يف املرافق الطبية ومرافق إعادة التأهيل والرعاية، يف أماكن العمـل ويف األوسـاط               

ني أو فاعلني حكوميني ملزمني مبراعاة مـصاحل الطفـل          القضائية، يف عهدة أخصائيني مهني    
أما النوع الثالث من األوساط اليت جيب أن        . الفضلى وضمان حقه يف احلماية والرفاه والنمو      

ُيضمن فيها أيضاً حق الطفل يف احلماية والرفاه والنمو، فيشمل األحياء اجملاورة واجملتمعـات              
أو الكوارث  /ة بالالجئني واملشردين من جراء الرتاع و      احمللية واملخيمات أو املستوطنات اخلاص    

  .)١٥(الطبيعية
 ١٩ تنطبـق املـادة     .األطفال الذين ليس لديهم راع معروف رئيسي أو بالوكالة          -٣٥

أيضاً على األطفال الذين ليس لديهم راع رئيسي أو راع بالوكالـة أو شـخص مكلـف                 
 إىل أسر يرأسها طفل، أو أطفال الشوارع،        حبمايتهم أو العناية برفاههم، مثل األطفال املنتمني      

والدولة  .)١٦(أو أطفال املهاجرين، أو األطفال غري املصحوبني بذويهم خارج بلدهم األصلي          
__________ 

تعرض دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال األوساط اليت حيدث فيها العنف ضد األطفال؛ انظر                 )١٥(
 .لواردة يف املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفالأيضاً التوجيهات املفصلة ا

 ).٢٠٠٥(٦ من تعليق اللجنة العام رقم ٧على النحو املعرف يف الفقرة  )١٦(
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يتعهد "الطرف ملزمة باالضطالع مبسؤولية مقدم الرعاية حبكم الواقع أو بأن تكون هي من              
 الرعايـة املاديـة مثـل دور        ، حىت إذا كان هذا الطفل خارج نطاق أوساط        "الطفل برعايته 

بأن "والدولة الطرف ملزمة    . احلضانة أو املساكن اجلماعية أو مرافق املنظمات غري احلكومية        
رعاية ... تضمن "، و)٣ من املادة ٢الفقرة " (تضمن للطفل احلماية والرعاية الالزمتني لرفاهه

وهناك طرق خمتلفة ). ٢٠املادة " (للطفل احملروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية" "بديلة
لضمان حقوق هؤالء األطفال ُيستحسن أن تكون يف شكل ترتيبات رعاية شبه أسرية، وهي              

  .طرق جيب أن ُتدرس دراسة متأنية من حيث خطر تعرض الطفل للعنف
 ميكن أن يتعرض الطفل للعنف على يد راعيه الرئيـسي أو راعيـه              .مرتكبو العنف   -٣٦

مثل اجلريان واألقران   (على يد أشخاص آخرين يتوىل راعيه محايته منهم بالفعل          أو  /بالوكالة و 
وعالوة على ذلك، يتهدد األطفال خطر يتمثل يف تعرضهم للعنف يف أوسـاط             ). واألجانب

عديدة غالباً ما يسيء فيها األخصائيون املهنيون والفاعلون احلكوميون استعمال سلطتهم على 
وتندرج مجيع  .  دور اإلقامة أو مراكز الشرطة أو مؤسسات العدالة        األطفال، مثل املدارس أو   

 اليت ال تقتصر على العنف الذي يرتكبه مقدمو الرعايـة           ١٩هذه األحوال ضمن نطاق املادة      
  .وحدهم يف سياق خاص

  ..."تتخذ "  -٣  
وعليه، فـإن الـدول     . ال تدع للدول األطراف أي جمال للتأويل      " تتخذ"إن عبارة     -٣٧

إلعمال هذا احلق جلميع األطفال     " مجيع التدابري املالئمة  "ف ملزمة بشكل صارم باختاذ      األطرا
  .إعماالً كامالً

  "مجيع التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية املالئمة"  -٤  
 توجه اللجنة اهتمام الدول األطراف إىل التعليق العام         .تدابري التنفيذ والرصد العامة     -٣٨
وحتيل اللجنة الـدول     .)١٧(بشأن التدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل      ) ٢٠٠٣(٥ رقم

بشأن دور املؤسسات الوطنيـة املـستقلة       ) ٢٠٠٢(٢األطراف أيضاً إىل تعليقها العام رقم       
وتشكل هذه التدابري اخلاصـة بالتنفيـذ       . )١٨(حلقوق اإلنسان يف محاية وتعزيز حقوق الطفل      

  . على أرض الواقع١٩ياً لتطبيق املادة والرصد عنصراً أساس
إىل طائفة واسعة من التدابري اليت      " املالئمة" تشري عبارة    ".املالئمة ... مجيع التدابري "  -٣٩

تشمل مجيع القطاعات احلكومية، وهي تدابري جيب أن ُتتخذ وأن تكون فعالة من أجل منـع             
على أهنا تعـين قبـول      " املالئمة"وال ميكن تأويل عبارة     . مجيع أشكال العنف والتصدي هلا    

__________ 

انظر . ، املرفق الرابع  )A/59/41 (٤١الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم           )١٧(
بـشأن سـحب التحفظـات       (١٥ و ١٣، و )ابري الالزم اختاذها  طائفة التد  (٩على وجه التحديد الفقرات     

 ).نشر أحكام االتفاقية (٦٧ و٦٦، و)وصالحية التحفظات
 .، املرفق الثامن)A/59/41 (٤١الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم  )١٨(
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، ٢ويلزم وضع نظام يشمل كل اإلجراءات املذكورة يف الفقـرة           . ضروب معينة من العنف   
يكون متكامالً ومتماسكاً ومنسقاً ومتعدد االختصاصات ويدمج كل التـدابري الـواردة يف             

سياسات وهياكل أما الربامج واألنشطة املنفصلة اليت ال تندرج ضمن . ١٩ من املادة ١الفقرة 
ومشاركة الطفل عامل أساسي يف وضع      . حكومية مستدامة ومنسقة، فسيكون هلا أثر حمدود      
  .التدابري املعروضة يف هذا التقرير ورصدها وتقييمها

وتشري التدابري التشريعية إىل التشريعات، مبا فيها امليزانيـة، وإىل تـدابري اإلنفـاذ                -٤٠
مدة وطنياً وعلى صعيدي املقاطعات والبلديات وكل اللوائح        وتشمل القوانَني املعت  . والتطبيق

ذات الصلة، اليت حتدد األطر والنظم واآلليات وأدوار ومسؤوليات الوكاالت املعنية واملوظفني   
  .املختصني املعنيني

  :وجيب على الدول األطراف أن تقوم مبا يلي ما مل تكن قد فعلت ذلك بعد  -٤١
لني االختياريني امللحقني باالتفاقية، وسائر الصكوك التصديق على الربوتوكو   )أ(  

الدولية واإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت توفر احلماية للطفل، مبا فيها اتفاقيـة حقـوق               
األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري، واتفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن             

  نسانية أو املهينة؛ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإ
استعراض وسحب اإلعالنات والتحفظات اليت تتعـارض مـع أهـداف             )ب(  

  االتفاقية ومقاصدها أو اليت تتعارض على حنو آخر مع القانون الدويل؛
  تعزيز التعاون مع هيئات املعاهدات وسائر آليات حقوق اإلنسان؛  )ج(  
 وتنفيـذها   ١٩ع املـادة    استعراض وتعديل التشريعات احمللية مبا ينسجم م        )د(  

ضمن إطار االتفاقية الشامل، وإعداد سياسات شاملة بشأن حقوق الطفل وضـمان حظـر              
مطلق جلميع أشكال العنف ضد األطفال يف كل األوساط وكفالة فرض عقوبـات فعالـة               

  ؛)١٩(ومالئمة على اجلناة
 التدابري  توفري ما يكفي من املخصصات يف امليزانية لتنفيذ التشريعات ومجيع           ) ه(  

  األخرى املعتمدة لوقف العنف ضد األطفال؛
ضمان محاية األطفال الضحايا والشهود والوصـول الفعلـي إىل سـبل              )و(  

  االنتصاف والتعويض؛
ضمان وجود تشريعات ذات صلة تنص على توفري محاية كافية لألطفـال              )ز(  

  فيما يتعلق بوسائط اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

__________ 

أما معاملة األطفال الـذين     . ؤذون أنفسهم األطفال الذين ي  " اجلناة"، يستثىن من عبارة     "العقوبات"يف سياق    )١٩(
 .يؤذون أطفاال غريهم فيجب أن تكون من باب التعليم والعالج
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وضع وتنفيذ برامج اجتماعية لتعزيز تربية الطفل املثلى واإلجيابية بالعمـل،             )ح(  
من خالل خدمات متكاملة، على تقدمي الدعم الضروري للطفـل وألي شـخص يتعهـده        

  برعايته؛
إنفاذ القوانني واإلجراءات القضائية على حنو يالئم األطفال، مبـا يـشمل              )ط(  

  ا تنتهك حقوقهم؛إتاحة سبل االنتصاف لألطفال عندم
  .وضع ودعم مؤسسة وطنية مستقلة معنية حبقوق الطفل  )ي(  

وينبغي أن تعكس التدابري اإلدارية االلتزامات احلكومية بوضع السياسات والـربامج             -٤٢
  :ويشمل ذلك ما يلي. ونظم الرصد واملراقبة الالزمة حلماية الطفل من مجيع أشكال العنف

  :طنية ودون الوطنيةعلى مستويي احلكومة الو  )أ(  
حتديد جهة اتصال حكومية لتنسيق االستراتيجيات واخلـدمات املتعلقـة           '١'

  حبماية الطفل؛
حتديد أدوار اجلهات املعنية ومسؤولياهتا والعالقات بينها يف إطـار جلـان             '٢'

التوجيه املشتركة بني الوكاالت لكي يتسىن هلا حتقيـق الفعاليـة يف إدارة             
  ذ على الصعيدين الوطين ودون الوطين؛ورصد ومساءلة هيئات التنفي

ضمان استمرار اجلودة واملساءلة والتوزيع العادل يف اخلدمات رغم إضفاء           '٣'
  الطابع الالمركزي عليها؛

تطبيق عمليات منهجية وشفافة يف إعداد امليزانية، لتحقيق االستعمال األمثل           '٤'
  للموارد املخصصة حلماية الطفل، مبا يشمل جمال الوقاية؛

ام وطين شامل وموثوق به جلمع البيانات من أجل ضمان رصـد            وضع نظ  '٥'
واخلدمات والربامج والنتائج بناء على     ) حتليل األثر (وتقييم منهجيني للنظم    

مؤشرات ُتكيَّف وفقاً للمعايري العاملية، وتعدهلا وتوجهها األهداف والغايات         
  احملددة حملياً؛

ان بالدعم الالزم وتعزيـز     تزويد املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنس      '٦'
وضع واليات حمددة يف جمال حقوق الطفل، ما مل تكن قائمة، مثل واليات             

  .)٢٠(أمناء املظامل املعنيني حبقوق الطفل
  :على مستويات املؤسسات احلكومية واملهنية ومؤسسات اجملتمع املدين  )ب(  
م من خالل عمليات تشاركية تشجع على االستدامة واألخذ بزمـا         (العمل   '١'

  :على وضع ورصد ما يلي) األمور
__________ 

 .١٩ و٤ و٢ و١، ال سيما الفقرات ٢انظر التعليق العام رقم  )٢٠(



A/67/41 

47 GE.12-43474 

  سياسات محاية الطفل، داخل الوكاالت وفيما بينها؛  )أ(    
مدونات األخالقيات املهنية والربوتوكوالت ومذكرات التفـاهم         )ب(    

فيها مراكز الرعاية النهارية  مبا(واملعايري املتعلقة بالرعاية جلميع خدمات وأوساط رعاية الطفل     
  ؛)ات والنوادي الرياضية ومؤسسات اإلقامة، وما إىل ذلكواملدارس واملستشفي

إشراك املؤسسات األكادميية التعليمية والتدريبية فيما يتعلق مببادرات محاية          '٢'
  الطفل؛

  .تعزيز برامج البحوث اجليدة '٣'
ينبغي للتدابري االجتماعية أن جتسد التزام احلكومة بإنفاذ حقوق الطفل يف احلمايـة               -٤٣

وميكن للدولة واجلهـات الفاعلـة يف       . سية وتستهدف األطفال خصيصاً   وتوفر خدمات أسا  
ومن األمثلة علـى تلـك      . اجملتمع املدين أن تتخذ تلك التدابري وتنفذها على مسؤولية الدولة         

  :التدابري ما يلي
تدابري السياسة االجتماعية للحد من املخاطر ومنع العنف ضد األطفـال،              )أ(  

  :مثالً
ة األطفال ومحايتهم يف النظم السائدة يف جمال الـسياسة          إدماج تدابري رعاي   '١'

  االجتماعية؛
 واتقاء العوامل والظروف اليت تعيق تلقي الفئات الضعيفة اخلـدمات           حتديد '٢'

ومنها أطفال الشعوب األصلية وأطفـال األقليـات        (ومتتعها التام حبقوقها    
  ؛)واألطفال ذوو اإلعاقة وغريهم

نها الدعم املايل واالجتماعي لألسر املعرضة      استراتيجيات احلد من الفقر، وم     '٣'
  للخطر؛

  سياسات الصحة والسالمة العامني، والسكن، والتوظيف، والتعليم؛ '٤'
  تيسري سبل تلقي اخلدمات الصحية والقضائية وخدمات الرعاية االجتماعية؛ '٥'
  ؛"املدن املالئمة لألطفال " التخطيط ل '٦'
 املشروعة واحلد مـن     تقليص الطلب على اخلمر واألسلحة واملخدرات غري       '٧'

  فرص احلصول عليها؛
التعاون مع وسائل اإلعالم وصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على          '٨'

  وضع معايري عاملية لرعاية الطفل ومحايته وتروجيها وتطبيقها؛
وضع مبادئ توجيهية حلماية األطفال من املعلومات واملواد الـيت تنتجهـا             '٩'

كرامة الطفل اإلنسانية وال تقـدر حرمتـه،        وسائل اإلعالم اليت ال حتترم      
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وإبطال استعمال اللغة اليت تشّنع عليهم، واإلحجام عن نشر تقـارير عـن       
قضايا حدثت ألطفال يف إطار األسرة أو غريها وأضرت هبم، األمر الـذي            
جيعلهم ضحايا مرتني، وحتسني أساليب التحقيق املهنية اليت تستعني مبصادر          

  اف املعنية أن تدرسها؛شىت ميكن جلميع األطر
إتاحة الفرصة لألطفال كي يعربوا عن آرائهم وتطلعاهتم يف وسائل اإلعالم،            '١٠'

وأال يقتصر األمر على مشاركتهم يف الربامج اخلاصة باألطفـال، بـل أن             
يشاركوا يف إنتاج مجيع أنواع املعلومات ونقلها، بوصفهم مقررين وحمللني          

خ صورة جيدة عن األطفال والطفولة      ومعلقني على سبيل املثال، قصد ترسي     
  .لدى الناس

برامج اجتماعية لتعّهد الطفل فردياً وتعّهد أسرته وغريها من مقدمي الرعاية             )ب(  
  :لتنشئة الطفل خري تنشئة، مثل ما يلي

برامج رعاية الطفل ومنوه يف مرحلة الطفولة املبكرة ورعايته بعد          : لألطفال '١'
ة والشباب؛ وخدمات املشورة لألطفال     املدرسة؛ وجتمعات ونوادي الطفول   

؛ وخطوط هاتفية على    )مبا فيها اإلضرار بالنفس   (الذين يواجهون صعوبات    
مدار اليوم جماناً لألطفال يسهر عليها موظفون مدربون؛ وخدمات األسـر           

  احلاضنة اليت ختضع ملراجعة دورية؛
ساعدة للتغلب  اجملموعات احمللية لتبادل امل   : لألسر وغريها من مقدمي الرعاية     '٢'

مثل جمموعات التدريب   ( االجتماعية واالقتصادية    -على التحديات النفسية    
؛ وبرامج املساعدة   )على أداء دور الوالدين وجمموعات االئتمان البالغ الصغر       

االجتماعية لدعم املستوى املعيشي لألسر، مبا فيهـا العـالوات املباشـرة            
دمي الرعاية الذين يواجهـون     لألطفال يف سن معينة؛ وخدمات املشورة ملق      

صعوبات يف جماالت العمل والسكن وتنشئة األطفال؛ والربامج العالجيـة          
ملساعدة مقدمي الرعاية على التغلب على      ) منها جمموعات تبادل املساعدة   (

التحديات املرتبطة بالعنف املرتيل وإدمان اخلمر أو املخدرات أو على تلبيـة     
  .العقليةاحتياجات أخرى يف جمال الصحة 

وينبغي أن تعاجل التدابري التربوية املواقف والعادات والسلوكيات اليت تتغاضى عـن              -٤٤
وينبغي أن تشجع على إجراء مناقشات مفتوحـة بـشأن          . العنف ضد األطفال وحتض عليه    

وينبغي أن تدعم املهارات احلياتيـة      . العنف، تشمل مشاركة وسائل اإلعالم واجملتمع املدين      
عارفهم ومشاركتهم وتعزيز قدرات مقدمي الرعاية واملهنيني الذين لديهم اتصال          لألطفال وم 
وميكن للدولة واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين أن تتخذ تلك التدابري وتنفـذها              . باألطفال

  :وتشمل تلك التدابري على سبيل املثال ال احلصر ما يلي. على مسؤولية الدولة
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برامج إعالمية، تشمل محالت توعية، بواسـطة       : جلميع أصحاب املصلحة    )أ(  
األشخاص ذوي التأثري يف الرأي العام ووسائل اإلعالم، للتشجيع على تنشئة األطفال تنشئة             
إجيابية، ومكافحة املواقف واملمارسات االجتماعية السلبية اليت تتغاضى عن العنف أو حتـث             

دول األطراف يف شكل يناسب األطفـال       عليه؛ ونشر االتفاقية وهذا التعليق العام وتقارير ال       
وسهل املنال؛ ودعم التدابري الرامية إىل التثقيف باحلماية يف سياق تكنولوجيات املعلومـات             

  واالتصاالت وتقدمي املشورة بشأن تلك احلماية؛
تقدمي معلومات دقيقة وسهلة املنال ومناسبة لعمـر األطفـال،          : لألطفال  )ب(  

ملهارات احلياتية وحتقيق احلماية الذاتية ويف جمال خماطر حمـددة،          ومتكينهم يف جمال اكتساب ا    
فيها تلك املتعلقة بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وطريقة إقامة عالقات زمالة إجيابية           مبا

 خاصة بشأن حقه    -ومكافحة البلطجة بني التالميذ؛ والتمكني يف جمال حقوق الطفل عموماً           
   بواسطة املناهج الدراسية وبوسائط أخرى؛- آراؤه جبدية يف أن ُيستمع له وأن تؤخذ

توعية اآلباء ومقدمي الرعاية باألساليب اإلجيابية      : لألسر واجملتمعات احمللية    )ج(  
لتنشئة األطفال؛ وتقدمي معلومات دقيقة ويف املتناول عن خماطر حمددة وكيفيـة االسـتماع              

  لألطفال وأخذ آرائهم جبدية؛
  ):احلكومة واجملتمع املدين(ملؤسسات للمهنيني وا  )د(  
توفري تدريب أويل، وعام ومرتبط مبهام املوظفني وأدوارهم أثناء اخلدمـة             '١'

بشأن النهج الذي   ) فيه التدريب املشترك بني القطاعات، عند االقتضاء       مبا(
 وتطبيقها العملي، جلميع املهنـيني      ١٩يراعي حقوق الطفل يف ضوء املادة       

مبن فيهم املدرسون يف مجيع     (لني مع األطفال ومن أجلهم      وغري املهنيني العام  
مستويات النظام التعليمـي، واألخـصائيون االجتمـاعيون، واألطبـاء          
واملمرضون وغريهم من املهنيني الصحيني، وعلماء الـنفس، واحملـامون،          
والقضاة، والشرطة، ومراقبو السلوك وموظفو الـسجون، والـصحفيون،         

لية، ومقدمو الرعاية املؤسسية، وموظفو اخلدمـة       والعاملون باجملمعات احمل  
املدنية واملوظفون العموميون، وموظفو اللجـوء، والزعمـاء التقليـديون          

  ؛)والدينيون
وضع خطط اعتماد معترف هبا رمسياً مبعية مؤسسات تعليميـة وتدريبيـة             '٢'

  ومجعيات مهنية لتنظيم ذلك التدريب واالعتراف به؛
 من املقررات الدراسية لكل املهنيني املتوقع أن        التأكد من أن االتفاقية جزء     '٣'

  يعملوا مع األطفال ومن أجلهم؛
وغريها من املبادرات اليت تشمل، علـى       " املدارس املالئمة لألطفال  "دعم   '٤'

  سبيل املثال، احترام مشاركة األطفال؛
  .احلث على البحث يف جمال رعاية األطفال ومحايتهم '٥'
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  ١٩ من املادة ٢الفقرة   -باء  

  ..."هذه التدابري الوقائية، حسب االقتضاء نبغي أن تشملي"    
 يستلزم وجود نظام كُلِّي حلماية الطفل اختاذ تدابري شاملة ومتكاملة         . نطاق التدخالت   -٤٥

 الثقافية  -، مع مراعاة التقاليد االجتماعية      ١٩ من املادة    ٢يف جممل املراحل احملددة يف الفقرة       
  . )٢١(ف املعنيةوالنظام القانوين للدولة الطر

تشدد اللجنة تشديداً على أن محاية الطفل جيب أن تبدأ باتقاء كل أشكال             : الوقاية  -٤٦
والدول ملزمة باعتماد كـل التـدابري       . العنف، وكذلك حظر مجيع أشكال العنف صراحة      

الضرورية لضمان احترام البالغني املسؤولني عن رعاية األطفال وتوجيههم وتربيتهم حقـوَق            
وتشمل الوقاية تدابري الصحة العامة وغريها من التدابري اليت تشجع على           .  ومحايتهم هلا  الطفل

تنشئة مجيع األطفال تنشئة إجيابية ال عنف فيها، والتصدي لألسباب اجلذرية للعنـف علـى               
وجيب أن يظل التـشديد     . مستوى الطفل واألسرة واجلاين واجملتمع احمللي واملؤسسة واجملتمع       

احملددة األهداف هو العامل األهـم يف كـل         ) الثانوية(العامة والوقاية   ) األولية (على الوقاية 
غري . وتؤيت تدابري احلماية أكرب عائد يف األمد البعيد     . مراحل وضع نظم محاية الطفل وتنفيذها     

  .أن االلتزام بالوقاية ال يقلل من واجبات الدول القاضية بالتصدي للعنف بفعالية كلما حدث
  :ما يلي مناذج من تدابري الوقاية، على سبيل املثال ال احلصروفي  -٤٧

  :جلميع أصحاب املصلحة  )أ(  
التصدي للمواقف اليت تؤّبد التساهل مع العنف بكل أشكاله والتغاضـي            '١'

عنها، مبا فيها نوع اجلنس والعرق واللون والـدين واألصـل اإلثـين أو              
  لقوة؛االجتماعي واإلعاقة وغريها من اختالالت موازين ا

نشر املعلومات املتعلقة بالنهج الشامل واإلجيايب لالتفاقية يف التعاطي مـع            '٢'
مسألة محاية الطفل بواسطة احلمالت العامة املبتكرة، واملدارس، والتوعيـة          
عن طريق األقران، واألسرة، ومبادرات التعلـيم اجملتمعيـة واملؤسـسية،           

  كومية، واجملتمع املدين؛واملهنيني واجلماعات املهنية، واملنظمات غري احل
إقامة شراكات مع مجيع فئات اجملتمع، مبا فيها فئـة األطفـال أنفـسهم               '٣'

  واملنظمات غري احلكومية ووسائل اإلعالم؛
  :لألطفال  )ب(  

تسجيل مجيع األطفال لتسهيل تلقيهم اخلدمات وجلـوئهم إىل إجـراءات            '١'
  اإلنصاف؛

__________ 

 .يف كل مرحلة" املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال"ينبغي أيضاً مراعاة التوجيهات املفصلة الواردة يف  ) ٢١(
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وعية حبقوقهم وتطـوير    دعم األطفال حلماية أنفسهم وأقراهنم عن طريق الت        '٢'
  مهاراهتم االجتماعية، إضافة إىل استراتيجيات التمكني املناسبة ألعمارهم؛

اليت تشرك البالغني أهل املسؤولية والثقـة يف حيـاة       " التوجيه"تنفيذ برامج    '٣'
األطفال الذين تبني أهنم حيتاجون إىل دعم أكثر مما يتلقونه ممن يقدمون هلم             

  الرعاية؛
  :تمعات احملليةلألسر واجمل  )ج(  
مساعدة الوالدين ومقدمي الرعاية على فهم تنشئة األطفال تنشئة جيـدة            '١'

وتبنيها وتطبيقها، استناداً إىل املعرفة حبقوق الطفل ومنوه وأساليب التأديب          
  اإلجيايب لدعم قدرة األسر على توفري الرعاية ألطفاهلا يف بيئة آمنة؛

 وبرامج الزيارات املرتلية، وبرامج     تقدمي خدمات ما قبل الوالدة وما بعدها،       '٢'
  النمو يف مرحلة الطفولة املبكرة، وبرامج در الدخل للفئات احملرومة؛

تقوية الروابط بني خدمات الصحة العقلية والعالج من إدمان املخـدرات            '٣'
  وخدمات محاية الطفل؛

  توفري برامج راحة ومراكز لدعم األسر اليت تواجه ظروفاً صعبة للغاية؛ '٤'
الـذين  ) األمهات أساسا (الذات ومراكز إلدارة األزمات للوالدين      توفري م  '٥'

  عانوا وأطفاهلم العنف يف البيت؛
تقدمي املساعدة لألسرة عن طريق اعتماد تدابري حتث على وحدة األسـرة             '٦'

وتؤّمن لألطفال متام املمارسة حلقوقهم والتمتع هبا يف وسـطهم اخلـاص،            
الطفل الشخـصية والعائليـة،     واإلحجام عن التدخل بغري حق يف عالقات        

  .)٢٢(حسب الظروف
  ):احلكومة واجملتمع املدين(للمهنيني واملؤسسات   )د(  
 فرص الوقاية وتوجيه السياسات واملمارسات على أساس الدراسات         حتديد '١'

  البحثية ومجع البيانات؛
تنفيذ سياسات وإجراءات محاية األطفال القائمة على احلقوق وأخالقيات          '٢'

   الرعاية، وذلك عن طريق املشاركة؛املهنة ومعايري

__________ 

بشأن حقوق الطفل؛ احملكمة األوروبية حلقوق      ) ١٩٨٩(١٧لجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم        ال )٢٢(
، ١٣٠، رقم   A، السلسلة   ١٩٨٨مارس  / آذار ٢٤، حكم صادر يف     )١رقم   (أولسن ضد السويد  اإلنسان،  

، حكم بشأن   راسفيالسكيس رودريغيس ضد هندو   ؛ حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،       ٨١الفقرة  
 .١٧٢، الفقرة ٣، رقم C، السلسلة ١٩٨٩يناير / كانون الثاين١٠األسس املوضوعية، 
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خدمات  منع العنف يف مراكز الرعاية ودوائر القضاء بوسائل منها استحداث          '٣'
واالحتجـاز   جمتمعية وتنفيذها قصد تاليف اللجوء إىل املؤسسات اإلصالحية       

  .للضرورة القصوى أو إذا كانت تصب يف مصلحة الطفل العليا إال
ل اخلطر احمليقة بأفراد أو فئات بعينها من األطفـال          يشمل حتديد عوام  . )٢٣(التحديد  -٤٨

، وحتديد أمارات سوء    )بغية إطالق مبادرات حمددة الغرض يف جمال الوقاية       (ومقدمي الرعاية   
وهذا يقتضي أن يكون مجيع     ). هبدف التدخل املناسب يف أقرب وقت ممكن      (املعاملة الفعلية   

ات اخلطر اليت تنطوي عليها كل أشكال       من لديهم اتصال باألطفال مدركني لعوامل ومؤشر      
العنف، وأن يكونوا تلقوا إرشادات عن كيفية تفسري تلك املؤشرات، وأن تكـون لـديهم               

). مبا فيها توفري احلماية الطارئة    (املعارف واإلرادة والقدرة الالزمة الختاذ اإلجراءات املناسبة        
عن نـشوء املـشكالت قبـل    وجيب إتاحة أكرب عدد ممكن من الفرص لألطفال كي يبلغوا   

استفحاهلا، وأن يعترف البالغون بتلك املشكالت ويسعوا إىل حلها حىت لو مل يطلب األطفال              
بد من توخي كثري من احلذر عندما يتعلق األمر بالفئات املهمشة مـن          وال. املساعدة صراحة 

م أو نظرهتم   األطفال الذين يشتد وضعهم هشاشة بسبب أساليبهم البديلة للتواصل أو إعاقته          
وينبغي إتاحة تسهيالت تسمح هلم     . إىل أنفسهم على أهنم غري مؤهلني، مثل األطفال املعاقني        
  .بالتواصل واإلبالغ باملشاكل على قدم املساواة مع غريهم

آليات آمنة ومعلن عنها على نطاق واسع،       توصي اللجنة بإحلاح بوضع     . )٢٤(اإلبالغ  -٤٩
ا، لتمكني األطفال وممثليهم وغريهم من اإلبالغ عن العنف       تضمن السرية ويسهل اللجوء إليه    

 وغريها من تكنولوجيـات     ضد األطفال بواسطة خطوط هاتفية جمانية متاحة على مدار اليوم         
إتاحة معلومات مناسـبة    ) أ: (ويشمل وضع آليات لإلبالغ ما يلي     . املعلومات و االتصاالت  

وضـع  ) ج(يقات واإلجراءات القـضائية؛     املشاركة يف التحق  ) ب(لتيسري تقدمي الشكاوى؛    
بروتوكوالت تالئم خمتلف الظروف، وتعريف األطفال وسائر الناس هبا على نطاق واسـع؛             

تدريب املوظفني وتقدمي دعم متواصـل      ) ه(استحداث خدمات دعم لألطفال واألسر؛      ) د(
قتـرن آليـات    وجيب أن ت  . هلم يف جمال تلقي املعلومات الواردة من نظم اإلبالغ ومعاجلتها         

اإلبالغ خبدمات موجهة للمساعدة يف جمال الصحة العامة واإلرشاد االجتماعي، وأن تقـدم             
وجيب . نفسها على هذا األساس ال على أهنا وسيلة إىل اختاذ إجراءات عقابية يف املقام األول              

ر، وينبغي، على أقل تقدي   . احترام حق األطفال يف أن يستمع إليهم وأن تؤخذ آراؤهم جبدية          
يف كل بلد، أن يشترط املهنيون العاملون مع األطفال مباشرة اإلبالغ عن حاالت العنف أو               

ومىت قُدم تقرير حبسن نية، لزم اختاذ إجراءات تـضمن          . االشتباه فيه أو احتمال التعرض له     
  .محاية املهين الذي قدمه

__________ 

 . وما بعدها على الدعاوى يف نظم العدالة غري الرمسية والعرفية٤٨جيوز أيضاً تطبيق الفقرة  )٢٣(
 .ة والشهود عليهاانظر أيضاً املبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمي )٢٤(
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ضحة وأن يكون   ينبغي أن ُتقدَّم للشخص الذي تلقى التقرير توجيهات وا        . اإلحالة  -٥٠
. مدرباً على معرفة وقت إحالة القضية وطريقة إحالتها إىل الوكالة املسؤولة عن تنسيق الـرد             

وبعدئذ، ميكن ملهنيني وإداريني مدرَّبني أن يتولوا اإلحاالت فيما بني القطاعات مىت تبينـت              
عني ويـت . وخدمات دعم متخصـصة   ) فورية أو يف األمد الطويل    (حاجة األطفال إىل محاية     

تدريب املهنيني العاملني داخل نظام محاية الطفـل يف جمـال التعـاون بـني الوكـاالت                 
تقييم متعدد التخصصات  الحتياجات     ) أ: (وستشمل العملية ما يلي   . وبروتوكوالت التعاون 

الطفل ومقدمي الرعاية واألسرة يف األمدين القصري والبعيد، ، يقوم على املشاركة ويـشجع              
إطالع األطفـال   ) ب(الرعاية واألسرة على إبداء آرائهم ويقيم هلا وزناً؛         األطفال ومقدمي   

إحالة الطفل واألسرة إىل مجلة من اخلدمات ) ج(ومقدمي الرعاية واألسرة على نتائج التقييم؛  
  .متابعة كفاءة التدخل وتقييمها) د(لتلبية تلك االحتياجات؛ 

عنف، سواء أكان الطفل هو من أبلغ       جيب أن يتوىل التحقيق يف حاالت ال      . التحقيق  -٥١
هبا أم ممثل له أم طرف خارجي، مهنيون مؤهلون تلقوا تدريباً شامالً ومرتبطاً مبهام املوظفني               

وستـساعد  . وأدوارهم؛ ويتطلب ذلك التحقيق هنجاً يقوم على حقوق الطفل ويراعي الطفل     
ديد العنف بدقة وعلـى     إجراءات التحقيق الصارمة واملراعية للطفل يف نفس الوقت على حت         

وجيب احلـرص إىل  . تقدمي األدلة لإلجراءات اإلدارية واملدنية واجلنائية ويف جمال محاية الطفل       
لـذا،  . أقصى حد على اجتناب تعريض الطفل للمزيد من الضرر على مدى عملية التحقيق            

  .جيب على مجيع األطراف أن تشجع األطفال على إبداء آرائهم وأن تقيم هلا وزناً
تشجيع التأهيـل البـدين       "  هو أحد اخلدمات العديدة الالزمة ل     " العالج. "العالج  -٥٢

بيئة "لألطفال الذين تعرضوا للعنف، وجيب أن يتم يف         " والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي   
وجيب يف هـذا الـصدد إيـالء     ). ٣٩املادة  " (تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته     

سـالمة  ) ب(أن يشجَّع األطفال على إبداء آرائهم وأن يقام هلا وزن؛           ) أ: (االهتمام ملا يلي  
التأثريات املتوقعـة   ) د(الضرورة احملتملة إىل وضع الطفل فوراً يف مؤسسة آمنة؛          ) ج(الطفل؛  

وقد يقتضي األمر تقدمي    . للتدخالت احملتملة على رفاهية الطفل وصحته ومنوه يف األمد البعيد         
ة عقلية واجتماعية وقانونية ودعم يف هذه اجملاالت لألطفال بعد حتديد           خدمات طبية وصحي  

وينبغي إتاحة مجلة من اخلدمات، مثـل  . االعتداء، وكذلك خدمات متابعة يف األجل الطويل     
وال بد أيضاً من تقدمي اخلـدمات       . مداوالت الكيانات األسرية واملمارسات املشاهبة األخرى     

فاألطفال العدوانيون إزاء أطفال آخـرين      . ، ال سيما األطفال   والعالج ملرتكيب أعمال العنف   
وجيب النظر إليهم على أهنم ضحايا ظروف       . غالباً ما ُحرِموا رعايةَ األسرة وبيئة اجملتمع احمللي       

وجيب أن يكون للتـدابري التعليميـة       . تنشئتهم اليت أَْشربتهم اإلحباط والكراهية والعدوانية     
وجيب يف الوقت   .  حتسني مواقفهم وكفاءاهتم وسلوكاهتم االجتماعية     األولوية، وأن توجَّه إىل   

ذاته دراسة ظروف حياة هؤالء األطفال بغية تعزيز رعايتهم ودعمهم وكذلك رعاية األطفال             
أما األطفال الذين يؤذون أنفسهم، فمن املعترف به أن         . اآلخرين يف األسرة واجلوار ودعمهم    
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. نفسية حادة، وقد تكون نتيجة عنف ارتكبـه آخـرون         هذه الظاهرة نامجة عن اضطرابات      
  .وجيب أن تكون التدخالت للدعم ال للعقاب بأي وجه كان. وينبغي عدم جترمي إيذاء النفس

من يتحمل املسؤولية عن الطفل واألسـرة       ) أ: (جيب توضيح ما يلي دائماً    . املتابعة  -٥٣
 وجيـب   - أهداف أي إجراءات اختـذت       )ب(ابتداًء من اإلبالغ واإلحالة وانتهاًء باملتابعة؛       

تفاصيل وآجال التنفيذ واملدة املقترحـة      ) ج(مناقشتها باستفاضة مع الطفل وسائر املعنيني؛       
وتكتـسي  . آليات ومواعيد استعراض اإلجراءات ورصـدها وتقييمهـا       ) د(ألي تدخل؛   

عمليـة  استمرارية مراحل التدخل أمهية بالغة، وميكن حتقيقها على أحسن وجه عن طريـق              
وتستلزم املساعدة الفعالة أال ُتبطأ بدون داع وترية اإلجراءات مبجرد اختاذها           . ملعاجلة احلاالت 

التأهيل وإعـادة    (٣٩وجيب فهم املتابعة يف إطار املادة       . بواسطة عملية تقوم على املشاركة    
احلق يف   (٦دة   من املا  ٢، والفقرة   )املراجعة الدورية للعالج واإليداع    (٢٥، واملادة   )االندماج

وينبغي ). أهداف التعليم اليت تعّبر عن املقاصد والتطلعات املتعلقة بنموهم  (٢٩، واملادة   )النمو
، ما مل يتعارض ذلك مع مصاحل       ٩ من املادة    ٣ضمان اتصال الطفل بكال والديه وفقاً للفقرة        

  .الطفل الفضلى
. ت ويف كل األحوال   جيب مراعاة أصول اإلجراءات يف كل وق      . )٢٥(تدخل القضاء   -٥٤

وباخلصوص، جيب أن يكون الغرض األساسي من صناعة القرار هو محاية الطفل وتعزيز منوه              
واملصاحل الفضلى ألطفال آخرين مىت ُوجد احتمال عودة اجلاين إىل ارتكاب           (ومصاحله العليا   

وتوصـي اللجنـة    . مع مراعاة تقليل التدخل إىل أدىن حد حسبما تقتضيه الظروف         ) جرمه
  :باحترام الضمانات التالية

مثل الشرطة أو إدارات    (ينبغي لنظام العدالة أو غريه من السلطات املختصة           )أ(  
أن ُيْعلم األطفـال وآبـاءهم      ) اهلجرة أو التعليم أو اخلدمات االجتماعية أو الرعاية الصحية        

  بسرعة وعلى أفضل وجه؛
ب يف مجيـع مراحـل      ينبغي معاملة األطفال ضحايا العنف برفق وكما جي         )ب(  

اإلجراءات القضائية، مع مراعاة وضعهم الشخصي واحتياجـاهتم وأعمـارهم وجنـسهم            
  وإعاقتهم ومستوى نضجهم، واحترام حرمتهم اجلسدية والعقلية واملعنوية؛

ينبغي أن يكون تدخل القضاء على سبيل الوقاية حيثما أمكن، وأن يشجع              )ج(  
وينبغي أن يكون تدخل القضاء أيضاً عنـصراً يف        . سليبعلى السلوك اإلجيايب ومنع السلوك ال     

نَسق متكامل يف مجيع القطاعات، يدعم املهنيني اآلخرين كي يعملوا مع األطفال ومقـدمي              
الرعاية واألسر واجملتمعات احمللية، وُيَسهِّل عملهم، وُيَيسِّر احلصول على مجيـع اخلـدمات             

  ايتهم؛املتاحة يف جمال تقدمي الرعاية لألطفال ومح
__________ 

املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة الوزارية التابعة جمللس أوروبا بشأن العدالة املناسبة للطفل،             : انظر أيضاً  )٢٥(
؛ واملبادئ التوجيهية بشأن العدالـة يف األمـور املتعلقـة    ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٧اليت اعتمدت يف   

 .٦٥/٢١٣ا؛ وقرار اجلمعية العامة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليه
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جيب تطبيق مبدأ سرعة األداء يف مجيع اإلجراءات اليت يكـون األطفـال               )د(  
  .ضحايا العنف أطرافاً فيها، مع احترام سيادة القانون

  :وقد يتخذ تدخل القضاء األشكال التالية  -٥٥
أن تكون الردود متمايزة وتأخذ بالوساطة مثل مداوالت الكيانات األسرية،    )أ(  

حيـث  (ة لفض الرتاعات، والعدالة اإلصالحية، واتفاقات األهل واألقـارب          واآلليات البديل 
  ؛)تتسم العمليات باالحترام واملساءلة ويسهر عليها ميسرون مدرَّبون

تدخل حماكم األحداث أو األسرة الذي يفضي إىل إجراء حمـدد حلمايـة               )ب(  
  الطفل؛

غية القـضاء علـى     إجراءات القانون اجلنائي اليت جيب أن تطبق بصرامة ب          )ج(  
اإلفالت من العقاب املتفشي نتيجة القانون أو الواقع والذي تستفيد منه اجلهات احلكوميـة              

  خاصة؛
اإلجراءات التأديبية أو اإلدارية يف حق املهنيني بسبب سلوكهم املقـصِّر أو              )د(  

كانـت  سـواء أ  (غري الالئق عند التعاطي مع قضايا االشتباه بتعرض األطفال لسوء املعاملة            
إجراءات داخلية يف إطار هيئات مهنية بسبب اإلخالل مبدونات أخالقيات املهنة أو معـايري              

  ؛)الرعاية، أم إجراءات خارجية
أوامر قضائية لتأمني تعويض األطفال الذين عانوا العنف بـشىت أشـكاله              )ه(  

  .وإعادة تأهيلهم
األسـرة واسـتحداث    وينبغي إنشاء حماكم متخصصة يف جمال قضايا األحداث أو            -٥٦

وقد يشمل ذلـك إنـشاء      . إجراءات جنائية لألطفال ضحايا العنف، مىت كان األمر مناسباً        
وحدات متخصصة يف دوائر الشرطة والقضاء والنيابة العامة، مع إمكانية توفري السكن طوال             

در من  مدة اإلجراءات القضائية لتأمني مشاركة األطفال املعاقني على قدم املساواة وبنفس الق           
وينبغي جلميع املهنيني العاملني مع األطفال ومن أجلهم واملعنـيني          . اإلنصاف مقارنة بغريهم  

بتلك القضايا أن يتلقوا تدريباً متعدد التخصصات يف جمال حقوق األطفال من خمتلف األعمار 
لـسرية  وينبغي احترام قواعد املهنة بشأن ا     . واحتياجاهتم، ويف جمال اإلجراءات املكيَّفة معهم     

وجيب عدم اختاذ قرار فصل الطفل عن أحد والديه أو          . لدى تنفيذ النهج املتعدد التخصصات    
 ومن ٩ من املادة ١الفقرة (كليهما أو عن حميطه إال إذا كانت مصلحته الفضلى تقتضي ذلك 

لكن، عندما يكون مرتكبو أعمال العنف حبق الطفل مقدمي الرعاية يف املقـام             ). ٢٠املادة  
 يفضل األخذ بتدابري التدخل اليت تركز على العالج االجتماعي والتربوي، بدالً مـن              األول،

التدخل القضائي القائم على العقاب فقط، وذلك يف إطار ضمانات حقوق الطفل املشار إليها 
وينبغي إتاحة سبل انتصاف فعالة، مبـا فيهـا         . أعاله، وحسب اخلطورة وغريها من العوامل     

  .جوء إىل آليات اجلرب واالستئناف أو آليات التظلم املستقلةتعويض الضحايا والل
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 مـن   ٢ و ١تستلزم تدابري احلماية املشار إليهـا يف الفقـرتني          . اإلجراءات الفعالة   -٥٧
تضمن إنفاذهـا   " إجراءات فعالة "،  )٧١انظر الفقرة   (، واملدرجة يف هنج بناء النظم       ١٩ املادة

وينبغـي أن تـشمل تلـك       .  وتأثريها وفعاليتـها   وجودهتا ووجاهتها وسهولة اللجوء إليها    
  :اإلجراءات ما يلي

تنسيق بني القطاعات ختّوله الربوتوكـوالت ومـذكرات التفـاهم عنـد         )أ(  
  االقتضاء؛
  وضع وتنفيذ عملية مجع وحتليل منهجي ومستمر للبيانات؛  )ب(  
  وضع جدول أعمال حبثي وتنفيذه؛  )ج(  
ياس يف جمال الـسياسات والعمليـات       حتديد أهداف ومؤشرات قابلة للق      )د(  

  .والنتائج لألطفال واألسر
وينبغي أن تركز مؤشرات النتائج على النمو اإلجيايب للطفـل ورفاهيتـه باعتبـاره                -٥٨

. شخصاً له حقوق، وأن تتجاوز التركيز الضيق على حدوث العنف وانتشاره وأنواعه ومداه            
ية باختاذ إجراءات تأديبية، أن يؤخـذ يف        وجيب، عند حتديد األسباب الرئيسة للعنف والتوص      

احلسبان مراجعات وفيات األطفال، واإلصابات البالغة، والتحقيقات الرمسيـة يف الوفيـات            
وجيب أن تستند األحباث إىل الرصيد املعريف املتاح حالياً على . املشتبه هبا، واملراجعات الشاملة

واالستفادة من التعاون الـدويل واملتعـدد       الصعيدين الدويل والوطين يف جمال محاية األطفال        
بشأن املساءلة  ) ي(٧٢انظر أيضاً الفقرة    . (التخصصات قصد حتقيق التكامل إىل أقصى حد      

  ).يف سياق أطر التنسيق الوطنية

   يف سياق االتفاقية الواسع١٩تفسري املادة   -خامساً  
رامة الطفل وحياته   ينبغي ترسيخ احترام ك   . تعريف النهج القائم على حقوق الطفل       -٥٩

وبقائه ورفاهيته وصحته ومنوه ومشاركته وعدم ممارسة التمييز يف حقه، باعتباره شخصاً لـه     
حقوق، والدفاع عن ذلك االحترام بوصفه اهلدف األساسي لسياسات الدول األطـراف يف             

اقية ويتأتى ذلك على أفضل وجه باحترام مجيع احلقوق املنصوص عليها يف االتف. جمال الطفولة
ويتطلب ذلك حتوالً يف النمـوذج عـن        . وإنفاذها ومحايتها ) ويف بروتوكوليها االختياريني  (

حتتاج إىل مساعدة وُيعاَملون " أشياء"ُنـُهج محاية الطفل اليت ُينظر فيها إىل األطفال على أهنم  
ج والنـه . على هذا األساس، بدالً من اعتبارهم أصحاب حقوق يف احلماية ال مساومة عليها        

القائم على حقوق الطفل يعزز إعمال حقوق مجيع األطفال املنصوص عليهـا يف االتفاقيـة               
قدرة املكلفني مبسؤوليات على الوفاء بالتزاماهتم باحترام احلقوق ومحايتـها وإنفاذهـا            بتطوير  

 وقدرة أصحاب احلقوق على املطالبة حبقوقهم، مسترشدين يف كل وقت وحـني             ،)٤املادة  (
، )٣ مـن املـادة   ١الفقرة (، ومراعاة مصاحل الطفل الفضلى )٢املادة ( التمييز  باحلق يف عدم  
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ولألطفال أيضاً احلـق يف  ). ١٢املادة (، واحترام آراء الطفل  )٦املادة  (واحلياة والبقاء والنمو    
أن حيصلوا على التوجيه واإلرشاد يف ممارستهم حقوقهم من مقدمي الرعاية واآلباء وأفـراد              

إن هذا النهج القائم على حقوق الطفل ). ٥املادة (لي، متاشياً مع منو قدرات الطفل     اجملتمع احمل 
شامل ويركز على دعم ما للطفل يف حد ذاته من مواطن قوة وطاقات ودعم مجيـع الـنظم           

األسرة، واملدرسة، واجملتمع احمللي، واملؤسـسات، والـنظم        : االجتماعية اليت هو طرف فيها    
  .الدينية والثقافية

تشدد اللجنة على أن الدول األطراف ملزمة باختاذ تـدابري          . )عدم التمييز  (٢املادة    -٦٠
 دون أي نوع من أنـواع "مناسبة تكفل لكل طفل احلق يف احلماية من مجيع أشكال العنف 

أو جنسهم  التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوين عليه أو لوهنم
اإلثين أو االجتماعي، أو     م أو رأيهم السياسي أو غريه أو أصلهم القومي أو         أو لغتهم أو دينه   

ويشمل ذلك التمييـَز القـائم علـى        ". ثروهتم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر        
األحكام املسبقة جتاه األطفال املستغلني جنسياً ألغراض جتارية أو أطفال الشوارع أو األطفال        

وعلى الدول األطراف أن تتصدى للتمييز املمارس       . طفال وسلوكهم اجلاحنني، أو على زّي األ    
من هذا التعليق   ) ز(٧٢على الفئات الضعيفة أو املهمشة من األطفال، وفق ما جاء يف الفقرة             

العام، وأن تبذل جهوداً استباقية تتأكد من خالهلا من أن حق أولئك األطفـال يف احلمايـة                 
  .المؤمَّن مثلهم مثل غريهم من األطف

تشدد اللجنة على وجوب تفسري مصاحل الطفل       . )مصاحل الطفل الفضلى   (٣املادة    -٦١
الفضلى تفسرياً يتسق مع االتفاقية ككل، مبا يف ذلك واجب محاية األطفال من مجيع أشكال               

وال جيوز اللجوء إىل التفسري لتربير ممارسات، مثل العقوبة البدنية وغريها من أشكال             . العنف
. لقاسية أو املهينة، تتعارض مع كرامة الطفل اإلنسانية وحقه يف سـالمته البدنيـة             العقوبة ا 

جيوز أن ُيسِقط تقدير شخص بالغ ملصاحل الطفل الفضلى واجَب احترام مجيع حقـوق               وال
وترى اللجنة باخلصوص أن مصاحل الطفل الفضلى تتحقق      . الطفل املنصوص عليها يف االتفاقية    

  : يليعلى أحسن وجه بواسطة ما
منع مجيع أشكال العنف والتشجيع على تنشئة األطفال تنـشئة إجيابيـة،              )أ(  

  والتشديد على ضرورة التركيز على الوقاية األولية يف أطر التنسيق الوطنية؛
استثمار كاف يف املوارد البشرية واملالية والتقنية خيـصص لتنفيـذ نظـام               )ب(  

  .ال ودعمهممتكامل وقائم على حقوق الطفل حلماية األطف
ال جيب النظر إىل احلماية من مجيع أشكال العنف         . )احلياة والبقاء والنمو   (٦املادة    -٦٢

فحسب، بل جيب النظر إليها من حيـث حـق          " البقاء"و" احلياة"من حيث حق الطفل يف      
. أيضاً، وجيب تفسري ذلك يف ضوء اهلدف اجلامع املتمثل يف محاية الطفل           " النمو"األطفال يف   

مث، يقع على الدولة الطرف واجب محاية الطفل محاية تامة من العنـف واالسـتغالل               ومن  
وتأمل اللجنة أن تتوسع الـدول يف تفـسري      . اللذين قد يهددان حقه يف احلياة والبقاء والنمو       
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تفسرياً كلياً يشمل النمو البدين والعقلي والروحـي واألخالقـي والنفـسي            " النمو"مفهوم  
  .أن هتدف تدابري التنفيذ إىل حتقيق النمو األمثل لألطفال كافةوينبغي . واالجتماعي

ترى اللجنة أن مشاركة الطفل تعـزز       . )حق الطفل يف االستماع إليه    ( ١٢املادة    -٦٣
ويبدأ حق الطفل يف االستماع إليه يف الطفولة        . محايته، وأن محايته عامل أساسي يف مشاركته      

جيب تشجيع األطفال على إبداء آرائهم ومراعاهتا       و. املبكرة عندما يكون أشد عرضة للعنف     
ويكتـسي  . متام املراعاة باعتبار ذلك خطوة ال بد منها يف كل مرحلة من عملية محاية الطفل           

انظـر تعليـق اللجنـة العـام        (حق الطفل يف االستماع إليه أمهية بالغة يف حاالت العنف           
موضـوع األسـرة وتنـشئة      وفيما خيص   ).  وما بعدها  ١١٨، الفقرة   )٢٦()٢٠٠٩(١٢ رقم

األطفال ذكرت اللجنة إن هذا احلق يؤدي دوراً وقائياً من مجيع أشكال العنـف يف البيـت                 
وتؤكد اللجنة أيضاً أمهية مشاركة األطفال يف وضع استراتيجيات الوقاية عموماً،           . واألسرة

ن العنف  ويف املدارس، ال سيما فيما يتصل بالقضاء على البلطجة ومنعها، وأشكال أخرى م            
وينبغي دعم املبادرات والربامج الرامية إىل تعزيز قدرات األطفال على القـضاء            . يف املدارس 
وملا كانت معاناة العنف، حبكم طبيعتها، تضعف األطفال، فإنه ال بد من اختاذ             . على العنف 

، تدابري دقيقة تضمن أال تفضي التدخالت يف جمال محاية األطفال إىل إضعاف األطفال أكثر             
. وإمنا إىل اإلسهام بإجيابية يف تعافيهم وإعادة إدماجهم عن طريق تيسري مـشاركتهم بعنايـة         

أو متييز تصطدم بعقبـات     /وتالحظ اللجنة أن الفئات اليت يقع عليها بصفة خاصة هتميش و          
ويعين ختطي هذه العقبات محاية األطفال باخلصوص، ألن األطفـال          . حتول دون مشاركتها  

  .ون من أشد املتضررين من العنفغالباً ما يكون
وتتصل املادتان التاليتان من االتفاقية اتصاالً وثيقاً باملوضوع، األمر الذي مينحهمـا              -٦٤

  .١٩وجاهة يف تنفيذ املادة 
 الدول األطراف باختاذ ما جيب من تـدابري         ٤تلزم املادة   . )تدابري مناسبة  (٤املادة    -٦٥

وينبغي االنتباه،  . ١٩ص عليها يف االتفاقية، مبا فيها املادة        مناسبة إلنفاذ مجيع احلقوق املنصو    
 من االتفاقية، إىل أن احلق يف احلماية من مجيع أشكال العنف الواردة يف              ٤لدى تطبيق املادة    

 واجب آين وغري مشروط يقـع       ١٩لذا، فإن تنفيذ املادة     .  حق مدين وحرية مدنية    ١٩املادة  
 إىل الدول، أيـاً كانـت ظروفهـا         ، ُيطلب ٤ء املادة   ويف ضو . على عاتق الدول األطراف   

االقتصادية، اختاذ مجيع التدابري املمكنة إلعمال حقوق الطفل، مع إيالء اهتمام خاص ألكثر             
وتشدد هذه املادة على أنه جيب      ). ٨، الفقرة   ٥انظر تعليق اللجنة العام رقم      (الفئات تضرراً   

  .استعمال املوارد املتاحة إىل أقصى حد
، ١٩ يستلزم تنفيذ املـادة      .)توجيه وإرشاد يتفقان مع القدرات املتغرية      (٥املادة    -٦٦

عند تقدمي الرعاية ومحاية األطفال والوقاية من العنف، االعتراف باألمهية البالغة لدور الوالدين   
__________ 

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة     بشأن حق الطفل يف االستماع إليه،       ) ٢٠٠٩ (١٢التعليق العام رقم     )٢٦(
 .، املرفق الرابع)A/65/41 (٤١اخلامسة والستون، امللحق رقم 
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 ويتفق هذا النهج  . وأعضاء األسرة املوسعة واألوصياء وأفراد اجملتمع احمللي، ودعم ذلك الدور         
ـ  م وواجبـاهت هموحقوق  مقدمي الرعايةمسؤوليات  اليت تشجع على احترام٥مع املادة  أن ب
 عند ممارسة الطفل    نيواإلرشاد املالئم  ، التوجيه  املتغرية قدرات الطفل   مع تتفق بطريقة   ،يوفروا

بـشأن  ) د(٧٢ الفقرةانظر أيضاً   ). (١٩مبا فيها املادة     (االتفاقية احلقوق املعترف هبا يف هذه    
  ).األمهية البالغة لألسر يف سياق أطر التنسيق الوطنية ومواد أخرى متعلقة باألسر

تتضمن االتفاقية مواد عدة تتعلق تصرحياً أو تلميحاً        . مواد أخرى متصلة باملوضوع     -٦٧
وتبني هـذه املراجـع     .  ينبغي أن تقرأ مقترنة بتلك املواد      ١٩بالعنف ومحاية الطفل، فاملادة     

راعاة خطر العنف املستشري جبميع أشكاله الذي يتهدد إنفـاذ حقـوق            الشاملة ضرورة م  
  .الطفل، وضمان محاية األطفال يف مجيع أحواهلم ومراحل منوهم

  إطار التنسيق الوطين بشأن العنف ضد األطفال  -سادساً  
تعترف اللجنة بأن العديد من خطط العمـل الوطنيـة   . جتاوز خطط العمل الوطنية    -٦٨

الدول األطراف إلنفاذ حقوق الطفل تشتمل على تدابري تنص على حظر مجيع            اليت اعتمدهتا   
وإذا كانت خطط العمل هذه تسهم يف       . أشكال العنف ضد األطفال ومنعها والقضاء عليها      

متتع األطفال أكثر حبقوقهم، فإهنا واجهت العديد من التحديات لتنفيذها ورصدها وتقييمها            
لغالب، على سبيل املثال، حلقات اتصال بـسياسة التنميـة   فقد كان ينقصها يف ا   . ومتابعتها

ولوضع صك عملي ومرن أكثر من ذي قبل،        . ككل، وبالربامج، وامليزانية، وآليات التنسيق    
جلميع التدابري القائمة على حقـوق      " إطاراً للتنسيق بشأن العنف ضد األطفال     "تقترح اللجنة   

وميكـن  . )٢٧( ودعم بيئة حتمـي األطفـال      الطفل حلماية األطفال من العنف جبميع أشكاله      
استعمال هذا اإلطار مكان خطط العمل الوطنية حيثما مل تكن هذه األخرية موجودة بعد أو               

وحيثما كانت خطط العمل الوطنية تنفذ بفعالية أصالً، ميكـن          . حيثما كان استعماهلا صعباً   
ثري أفكاراً وموارد جديدة   إلطار التنسيق مع ذلك أن يكمل تلك اجلهود، وحيفز النقاش، ويست          

  .حتسن عملها
ميكن إلطار التنسيق هذا أن يوفر      . إطار التنسيق الوطين بشأن العنف ضد األطفال        -٦٩

إطاراً مرجعياً مشتركاً وآلية للتواصل بني الوزارات احلكومية وللدول واجلهات الفاعلـة يف             
، والتدابري كافة، ويف كل مرحلة      اجملتمع املدين على مجيع املستويات خبصوص التدابري الالزمة       

وميكن لإلطار تعزيز املرونـة واإلبـداع       . ١٩من مراحل التدخل املنصوص عليها يف املادة        
وإتاحة الفرصة أمام وضع مبادرات تقودها كل من احلكومة واجملتمع احمللي وتنفيذها، لكنها             

راف يف توصـياهتا  فقد سبق للجنة أن حثت الدول األط     . تندرج يف إطار كلي متسق ومنسق     
__________ 

 املتحدة بشأن العنف ضد األطفـال       انظر أيضاً التوصيات اجلامعة للخبري املستقل املعين بإجراء دراسة األمم          )٢٧(
)(A/61/299 ٩٦، الفقرة. 
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 بشأن تدابري التنفيذ العامة، على وضع       ٥وتعليقاهتا العامة السابقة، مبا فيها تعليقها العام رقم         
مثل قضاء األحداث أو الطفولـة      (خطط واستراتيجيات خاصة جبوانب حمددة من االتفاقية        

 من مجيـع    ففي هذا السياق، توصي اللجنة بوضع إطار تنسيق وطين بشأن احلماية          ). املبكرة
  .أشكال العنف، مبا فيها تدابري الوقاية الشاملة

 بالغ طفال من مجيع أشكال العنف حتدٍّ   تعترف اللجنة بأن محاية األ    : منطلقات خمتلفة   -٧٠
 تدابري وتنفذها من منطلقات جد خمتلفة من حيث         تخذيف جل البلدان وأن الدول األطراف ت      

القائمة، والتقاليد الثقافية والكفاءات املهنية، إضافة إىل        القانونية واملؤسسية واخلدماتية     اهلياكل
  .مستويات املوارد

ال يوجد منوذج واحد ألطر التنسيق من هـذا         . وطينالتنسيق  العملية وضع إطار      -٧١
استثمرت بعض البلدان يف نظام منفصل حلماية       قد  و. القبيل للتخلص من مجيع أشكال العنف     

. ماج قضايا احلماية يف النظم العامة إلنفاذ حقوق األطفال        األطفال، يف حني فضلت أخرى إد     
وال بد من أن يتـسم      .  يف إنفاذه بنجاح   ي أساس وتثبت التجربة أن عملية وضع نظام عاملٌ      

وميتلكـون زمـام     كبار ممثلي مجيع الفئات صاحبة املصلحة        حبيث يشارك التيسري بالكفاءة   
ات ميلك السلطة املناسبة الختاذ القـرار،       ، رمبا عن طريق فريق عامل متعدد التخصص       النظام

لوقاية واحلماية من مجيع    اوينبغي أن يعتمد نظام     . وجيتمع دورياً، ومستعد ألن يكون طموحاً     
أشكال العنف على مكامن القوة يف اهلياكل واخلدمات واملنظمات الرمسية وغـري الرمسيـة              

 ١٩  املنصوص عليها يف املادة    سؤولياتاملوينبغي حتديد الثغرات وسدها، استناداً إىل       . القائمة
واالتفاقية عموماً، ويف صكوك دولية وإقليمية أخرى يف جمال حقوق اإلنسان، وبدعم مـن              

هذا التعليق العام،   يف  األطفال، و ضد  التوجيهات املقدمة يف دراسة األمم املتحدة بشأن العنف         
شفافة وجامعة، تكشف عـن  وينبغي أن يكون التخطيط الوطين عملية     . وأسناد تنفيذ أخرى  

 وتضمن مشاركة احلكومة واملنظمات غري احلكومية واخلرباء املهنيني         ،كل شيء لعامة الناس   
وينبغي أن تكون يف متناول األطفال والبالغني       . ، واألطفال واآلباءواخلرباء يف جمال البحوث،     
 ومتويله بالكامـل،    وينبغي حتديد تكاليف إطار التنسيق الوطين     . على السواء ومفهومة لديهم   

عرضه، إن أمكن، يف ضمن امليزانيـة الوطنيـة         ينبغي  يف ذلك املوارد البشرية والتقنية، و      مبا
  .املخصصة لألطفال

 إدراج العناصـر التاليـة يف       ينبغي. عناصر ينبغي إدراجها يف أطر التنسيق الوطنية        -٧٢
 مـن الوقايـة     ابتداًء(حل التدخل   ومرا) التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية   (التدابري  
  ): بالتعايف وإعادة االندماجوانتهاًء

يتأسس هذا النهج على اإلعالن بأن الطفـل        . هنج قائم على حقوق الطفل      )أ(  
ويشمل احترام  . بالغونالصاحب حقوق وليس جمرد مستفيد من أنشطة تطوعية يضطلع هبا           

اون معهم عند وضع إطـار التنـسيق        األطفال وأنشطتهم، والتشجيع على استشارهتم والتع     
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لطفـل  املـتغرية ل  درات  قال، مع مراعاة العمر و    ه وتقييم ه ورصد هوالتدابري احملددة فيه وتنفيذ   
  األطفال؛ أو

ينبغي للدول األطراف أن تتأكد من      . األطفالضد  األبعاد اجلنسانية للعنف      )ب(  
تلف املخاطر اليت تتهدد الفتيات      والتدابري املتخذة تأخذ يف احلسبان خم       املرسومة أن السياسات 

وينبغي للدول أن تتـصدى جلميـع   .  أشكال العنف يف شىت السياقات خمتلف بشأنوالفتيان  
وتشمل هـذه االسـتراتيجية     .  العنف ملنع التمييز اجلنساين يف إطار استراتيجية شاملة        أنواع

 ؛تفاوتات، والتمييـز  التصدي للقوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس، واختالل القوة، وال         
 التعليمية  ة واملؤسس ةهذه العوامل اليت تدعم وتدمي استعمال العنف واإلكراه يف البيت واملدرس          

وجيب تشجيع الرجال والفتيـان     .  واجملتمع ككل  املؤسسة العمل و  مكانواجملتمع احمللي ويف    
النساء والفتيات،  وجيب أن توفر هلم، إىل جانب     ؛هبمة باعتبارهم شركاء وحلفاء استراتيجيني    

وقف التمييز اجلنـساين ومظـاهره     لكيفية  فهمهم  حتسني   احترام بعضهم بعضاً و    تعزيزفرص  
  ؛ةالعنيف

 من هـذا    ٤٢ للوقوف على التفاصيل، انظر الفقرة    . األولية) العامة(الوقاية    )ج(  
  .التعليق العام

. )٢٨(طفل ومحايته ها األسر يف استراتيجيات رعاية ال     لاملكانة املركزية اليت حتت     )د(  
 اإلمكانـات   وسعأ) مبا فيها األسر املوسعة وغريها من ترتيبات الرعاية األسرية        (متتلك األسر   

يضاً أن تدعم األطفال ومتكنهم من محاية   أوميكن لألسر   .  العنف قايتهم من وو األطفالحلماية  
مع األسر   حياة األسرة ودعم األسر والعمل       صنيوعليه، جيب أن تكون ضرورة حت     . مسهأنف

سيما   من مراحل التدخل، الةاليت تواجه حتديات، أولوية يف نشاط محاية الطفل يف كل مرحل      
غري أن اللجنـة تعتـرف   . ويف التدخل املبكر  ) طفالعن طريق توفري رعاية جيدة لأل     (الوقاية  

 األطفال، مبا فيه االعتداء اجلنـسي، ميـارس يف إطـار   ضد أيضاً بأن جزءاً كبرياً من العنف      
 األطفال   أفراد األسرة يعرضون   األسر إن كان  حياة  األسرة، وتشدد على ضرورة التدخل يف       

  ؛للعنف
من املهم للغاية فهم عوامل املرونة واحلمايـة، أي          .عوامل املرونة واحلماية    )ه(  

 األمن وحتد من االعتداء واإلمهـال  وطّدمكامن القوة وأنواع الدعم الداخلية واخلارجية اليت ت  
تعزيز تنشئة األطفال من قبل بـالغني       وسر؛  األ استقرار عوامل احلماية    ومن. مها السلبية وآثار

ضـمان ارتبـاط    و؛  غري العنيف جيايب  اإلتأديب  واليلبون احتياجات الطفل البدنية والنفسية؛      
؛ وبيئـة   )املدرسـني مثـل   ( وغريهم   األقراندعم  وبالغ واحد على األقل؛     شخص  الطفل ب 

؛  خالية من العنف والتمييز    جتماعيةاالات  يسلوكالواقف و امل ن تكون  أ اجتماعية تشجع على  
  وار؛اجلجتماعية وعالقات االشبكات ازدهار ال؛ و اجتماعياًجملتمع احملليامتاسك قوة و

__________ 

 .انظر أيضاً املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال )٢٨(
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ينبغي اختاذ تدابري استباقية ومكيفة للحد من عوامل اخلطـر          . عوامل اخلطر   )و(  
ويشمل ذلك عوامل   .  يف سياقات عامة أو خاصة     اليت قد يتعرض هلا األطفال، أفراداً وفئات،      

اخلطر املتعلقة باألبوين، مثل إدمان املخدرات، واملـشكالت الـصحية العقليـة، والعزلـة              
االجتماعية، إضافة إىل عوامل اخلطر املرتبطة باألسرة، مثل الفقـر، والبطالـة، والتمييـز،              

 سـنة  ١٨ تقل أعمـارهم عـن   وعلى الصعيد العاملي، يعد مجيع األطفال الذين   . والتهميش
وُيَعـد  . معرضني للخطر حىت يستكملوا منوهم ونشأهتم، عصبياً ونفسانياً واجتماعياً وبدنياً         

الرضع واألطفال الصغار أشد عرضة للخطر بسبب عدم نضج دماغهم اآلخـذ يف النمـو               
ف غالباً  ويتعرض كل من الفتيات والفتيان للخطر، لكّن للعن       . واعتمادهم الكلي على البالغني   

  بعداً جنسانياً؛
قد تتعـرض    تشمل فئات األطفال اليت.األطفال احملتمل أن يتعرضوا للعنف  )ز(  

يف هياكـل    للعنف على سبيل املثال ال احلصر األطفالَ الذين ال يعيشون مع والديهم وإمنـا             
ـ  متنوعة للرعاية البديلة؛ واألطفال غري املسجلني عند الوالدة؛ احنني وأطفال الشوارع؛ واجل

جنوحاً فعلياً أو متصوراً؛ واألطفال املعاقني بدنياً وحسياً، واألطفال الذين يعانون صـعوبات         
يف التعلم، واملصابني بإعاقات نفسية وبأمراض ِخلْقية أو مكتسبة أو مزمنة أو باضـطرابات              

 وإىل أقليـات إثنيـة أخـرى؛        )٢٩(سلوكية خطرية؛ واألطفال املنتمني إىل الشعوب األصلية      
واألطفال من أبناء أقليات دينية أو لغوية؛ واملثليات أو املثليني أو مغايري اهلوية اجلنسانية أو               
مغايري اهلوية اجلنسية؛ واألطفال احملتمل أن يتعرضوا ملمارسات تقليدية ضارة؛ واملتـزوجني            

زاولـون  ؛ واألطفال الذين ي)ال سيما الفتيات، واملتزوجني باإلكراه، لكن ليس حصراً (مبكراً  
أعماالً خطرة، مبا فيها أسوأ أشكال العمل؛ والنازحني الذين يلتمسون اهلجرة أو اللجوء، أو              
املشردين أو ضحايا االجتار؛ ومن سبق أن عانوا العنف؛ ومن يعانون العنف أو يشاهدونه يف               

يـة   اقتصادية متدن  -األسرة ويف اجملتمعات احمللية؛ ومن يعيشون يف أوساط حضرية اجتماعية           
حيث ميكن احلصول بسهولة على األسلحة النارية وغريها وعلى املخـدرات واملـشروبات             
الكحولية؛ ومن يعيشون يف مناطق معرضة للحوادث أو الكوارث أو يف بيئات مـسمومة؛              
واملتضررين من اإليدز والعدوى بفريوسه أو املصابني به؛ ومن يعانون سوء التغذيـة؛ ومـن              

ن يقدمون الرعاية بأنفسهم ومن يعيلون أسراً؛ ومن ولدوا ألبوين          يرعاهم أطفال آخرون؛ وم   
؛ وغري املرغوب فيهم أو اخلُّدج أو من كانوا فرداً من توأم أو تـوائم؛ ومـن                 ١٨دون سن   

وضعوا يف مستشفيات دون إشراف مالئم أو اتصال مبقدمي الرعاية؛ أو األطفال املعرضـني              
ضمانات أو إشراف أو متكني كـاف حلمايـة         لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت دون     

__________ 

، السبب الرئيسي الذي يقـود إىل إبعـاد أطفـال           "االعتداء"، خبالف   "اإلمهال"يف بعض اجملتمعات، يعّد      )٢٩(
وتعـد  .  ال تنتمي إىل شعوب أصـلية    الشعوب األصلية عن أسرهم، وذلك عكس ما يالحظ يف األسر اليت          

مثل الفقر والسكن   (خدمات دعم األسر غري املبنية على العقاب والتدخالت اليت تتصدى مباشرة لألسباب             
ومن املطلوب بذل جهود حمددة للتصدي للتمييـز عنـد تقـدمي            . أنسب يف الغالب  ) والظروف التارخيية 

 .األصلية وغريها من األقلياتاخلدمات وجمموعة خيارات التدخل املتاحة للشعوب 
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واألطفال الذي يعيشون حاالت طوارئ شديدو التعرض للعنف، عندما تنهار النظم           . أنفسهم
االجتماعية، نتيجة الرتاعات االجتماعية واملسلحة، والكوارث الطبيعية وغريها من الطوارئ          

عندما تتضرر خدمات الرعايـة  املعقدة واملزمنة، وينفصل األطفال عمن يقدمون هلم الرعاية و   
  ُتدمَّر؛ والبيئات اآلمنة بل

جيب توزيع املوارد البشرية واملالية والتقنية الالزمة يف خمتلف         . توزيع املوارد   )ح(  
وجيب وضع آليات رصد متينة ووضعها موضـع التنفيـذ          . القطاعات إىل أقصى حد ممكن    

  هلا بفعالية؛لضمان املساءلة املتعلقة بتوزيع امليزانيات واستعما
جيب حتديد اآلليات بوضوح لضمان التنسيق الفعال علـى         . آليات التنسيق   )ط(  

املستوى املركزي واإلقليمي واحمللي، بني خمتلف القطاعات ومع اجملتمع املدين، مبا يف ذلـك              
وجيب دعم تلك اآلليات بالتدابري اإلدارية املـذكورة        . األوساط املشتغلة بالبحوث التطبيقية   

  اً؛سابق
جيب التأكد من أن الدول األطـراف والوكـاالت واملنظمـات        . املساءلة  )ي(  

الوطنية واحمللية وأصحاب املصلحة من اجملتمع املدين املعنيني باملوضوع يتعاونون على وضـع             
وتطبيق معايري ومؤشرات وأدوات ونظم للرصد والقياس والتقييم ويبادرون إىل ذلك، لتنفيذ            

وما فتئت اللجنة تعرب عـن      . لتزاماهتم القاضية حبماية األطفال من العنف     واجباهتم والوفاء با  
دعمها لنظم املساءلة، بوسائل منها، باخلصوص، مجع البيانات وحتليلها، ووضع املؤشـرات            

وتوصـي اللجنـة الـدول      . ورصدها وتقييمها؛ وتدعم مؤسسات حقوق اإلنسان املستقلة      
تقدم احملرز يف حظر العنف والوقاية منه والقضاء عليه،         األطراف بأن تنشر تقريراً سنوياً عن ال      

وترفعه إىل الربملان كي ينظر فيه ويناقشه، وأن تدعو مجيـع أصـحاب املـصلحة املعنـيني              
  .باملوضوع إىل الرد على املعلومات الواردة فيه

  موارد التنفيذ وضرورة التعاون الدويل  -سابعاً  
 ٤  الدول األطراف مبقتضى املـادتني     لتزاماتايف ضوء   . طراف الدول األ  التزامات  -٧٣
، أن شح املوارد ال ميكن أن يربر عدم اختاذ الدولة الطرف ما تراه ترى اللجنة، يف مجلة   ،١٩و

 على اعتماد الدول األطراف   ُتَحثُّ  ،  يهوعل. دابري، حلماية الطفل  تأي تدابري، أو ما يكفي من       
 اللجنة الضوء   لقي وت .ألطفال ومحايتهم رعاية ا  ل  وحمددة األجل   واستراتيجيةٍ أطر تنسيق شاملةٍ  

باخلصوص على ضرورة استشارة األطفال عند وضع تلك االستراتيجيات واألطر واختاذ تلك            
  .التدابري
، علماً بأن   ٧٠  املنطلقات اليت ُشدد عليها يف الفقرة      خمتلفيف إطار   . مصادر الدعم   -٧٤

 لألمـوال   يبغي أن تكون هي املصدر الرئيـس      امليزانيات على الصعيد الوطين والالمركزي ين     
 اللجنة انتباه الدول األطراف إىل سـبل  توجهاملخصصة الستراتيجيات رعاية الطفل ومحايته،   
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وتدعو اللجنة الشركاء   .  من االتفاقية  ٤٥ و ٤ التعاون واملساعدة الدوليني املذكورة يف املادتني     
ماية الطفل، مبا فيها التـدريب، تأخـذ بعـني      التالني إىل أن يدعموا، مالياً وتقنياً، برامج حل       

الدول األطراف اليت : )٣٠( ويف االتفاقية عموماً   ١٩ االعتبار املتطلبات املنصوص عليها يف املادة     
ومنها البنك الدويل واملـصادر اخلاصـة       (توفر التعاون يف ميدان التنمية؛ واملؤسسات املاحنة        

قليميـة  اإلدولية و النظمات  امليئات و اهل؛ و هتاومؤسسا؛ ووكاالت األمم املتحدة     )واملؤسسات
 ذلك الدعم املايل والتقين بانتظام بواسطة شراكات متينة ومتكافئـة،           توفريوينبغي  . خرىاأل

وينبغي أن تكون برامج احلماية القائمة على حقوق الطفـل          .  الوطين والدويل  ينعلى الصعيد 
وتشجع اللجنة  . ليت تتلقى املساعدة الدولية   أحد أهم عناصر دعم التنمية املستدامة يف البلدان ا        

 املمثل اخلاص لألمني العام املعين بالعنف ضد      ها ومع  مع العملتلك اهليئات على مواصلة     أيضاً  
  . قصد حتقيق ذلك اهلدف األخرى آليات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليميةومعاألطفال 

طلوب أيضاً يف اجملاالت التاليـة      االستثمار م . املوارد الالزمة على الصعيد الدويل      -٧٥
  :١٩  مبقتضى املادةالتزاماهتاعلى الصعيد الدويل ملساعدة الدول األطراف على تنفيذ 

 التواصل والتعاون والتبادل الفردي داخل اجلمعيات       نيحتس: املوارد البشرية   )أ(  
 والعمل  ، العقلية  والصحة ،املؤسسات العاملة يف جمال الطب    /مثل املنظمات (املهنية وفيما بينها    

 ، وحقـوق الطفـل     األكـادميي،   والبحـث  ، وسوء معاملة األطفال   ، والتعليم ،االجتماعي
 دوائرمثل  (ظمات اجملتمع املدين وفيما بينها      ن؛ وحتسني التواصل والتعاون داخل م     )والتدريب

البحوث، واملنظمات غري احلكومية، واملنظمات اليت يقودها أطفال، واملنظمـات الدينيـة،            
 املعنـيني منظمات املعاقني، واملنظمات اجملتمعية احمللية ومنظمات الشباب، وآحاد اخلـرباء           و

  ؛)بالتنمية وتبادل املعارف واملمارسات
 ورصدها وتقييمهـا؛  املعونة املقدمة من املاحننيحتسني تنسيق  : املوارد املالية   )ب(  

املال البشري كي يقف علمـاء      رأس املال النقدي ورأس     املتعلقة ب تحليالت  الر  يومواصلة تطو 
االقتصاد والباحثون والدول األطراف على حقيقة قياس تكاليف تنفيذ نظم جامعة حلمايـة             

مبا (مقابل تكاليف إدارة اآلثار املباشرة وغري املباشرة       ) مع التشديد على الوقاية األولية    (الطفل  
الدويل؛ ومراجعـة    وحىت   للعنف على الصعيد الفردي واجملتمعي والوطين     ) فيها بني األجيال  

املؤسسات املالية الدولية لسياساهتا وأنشطتها حبيث تأخذ يف احلسبان آثار هذه الـسياسات             
  .)٣١(واألنشطة على األطفال

__________ 

ضرورة إدراج حقوق األطفال يف برامج التعاون       : بشأن) ٦٤ و ٦٢ و ٦١الفقرات  (٥انظر التعليق العام رقم      )٣٠(
واملساعدة التقنية الدولية؛ وضرورة أن يسترشد ذلك التعاون وتلك املساعدة باالتفاقية وأن يعززا بالكامـل            

 واملعونة الدوليتني لألطفال؛ وضرورة التشديد علـى حقـوق          تنفيذها؛ وختصيص جزء كبري من املساعدة     
 .الطفل يف ورقات استراتيجية احلد من الفقر والُنُهج القطاعية إزاء التنمية

)٣١( A/61/299 ١١٧، الفقرة. 
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ومنـها  (املؤشرات والنظم والنماذج القائمة علـى األدلـة         : املوارد التقنية   )ج(  
ربوتوكوالت ومعـايري املمارسـات     واألدوات واملبادئ التوجيهية وال   ) التشريعات النموذجية 

املَُعدَّة للمجتمعات احمللية واملهنيني، مشفوعة بتوجيهات عن تكييفها مع خمتلف الـسياقات؛            
واحلصول عليها بانتظام؛ ووضـوح وشـفافية       ) النظرية والتطبيقية (ومنرب لتبادل املعلومات    

ل ومحايته، وكـذلك يف     معترف هبما على الصعيد العاملي يف ختصيص امليزانيات حلقوق الطف         
ينبغـي تـوفري    (رصد نتائج محاية الطفل أثناء دورات التقلب االقتصادي والظروف الصعبة           

  ).املساعدة التقنية على مر الزمن، بواسطة نشر املعلومات ووضع النماذج والتدريب الوجيه
 بـد مـن     إضافة إىل املساعدة اإلمنائية، ال    . التعاون عرب احلدود اإلقليمية والدولية      -٧٦

تنقل األطفـال   : التعاون أيضاً ملعاجلة قضايا محاية األطفال اليت تتجاوز احلدود الوطنية، مثل          
 سواء أكانوا غري مصحوبني أم كانوا مع أسرهم، وسواء أكان ذلك طوعاً أم              -عرب احلدود   

طفال ، األمر الذي قد يعرض األ     )مثالً بسبب نزاع أو جماعة أو كارثة طبيعية أو وباء         (كرهاً  
للضرر؛ واالجتار باألطفال عرب احلدود من أجل العمل أو االستغالل اجلنسي أو التبين أو بتر               
األعضاء أو ألسباب أخرى؛ والرتاعات اليت تتعدى احلدود واليت قد تعرض سالمة الطفـل              
وجلوءه إىل نظم احلماية للخطر، حىت لو مكث الطفل يف بلده األصلي؛ والكـوارث الـيت                

وقد تدعو احلاجة إىل تشريعات وسياسـات وبـرامج         . اً عدة يف نفس الوقت    تصيب بلدان 
مثـل اجلـرائم    (وشراكات حمددة حلماية األطفال املتضررين من قضايا محايتهم عرب احلدود           

اإللكترونية واملالحقة القضائية اخلارجية ملن يعتدون جنسياً على األطفال عن طريق الـسفر             
، سواء أكان أولئك األطفال يتلقون رعاية تقليدية أم         )ألطفالوالسياحة واملتجرين باألسر وا   

  .كانت الدولة هي مقدم الرعاية حبكم الواقع، كما هي حال األطفال غري املصحوبني

        


