يوم المناقشة العامة ( )2018حول األطفال
كمدافعين عن حقوق اإلنسان

ملحوظة لألطفال لمساعدتهم على فهم من هي لجنة
حقوق الطفل
من هي لجنة حقوق الطفل؟

تتكون اللجنة من مجموعة من  18خبيرا من جميع أنحاء العالم
ّ
تتمثل مهامهم في تقديم المشورة للحكومات حول حقوق األطفال
حسب اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل

ما هي حقوق االنسان؟

تأكد حقوق االنسان عل أنه يمكن لكل شخص أن
يعيش حياة جيدة
قوانين حقوق اإلنسان،
هي االتفاقيات القانونية التي تضعها الحكومات
الحترام حقوق اإلنسان لل ّناس في بلدانهم

من هم المدافعون عن حقوق اإلنسان؟

المدافعون عن حقوق اإلنسان هم أشخاص يتخذون
إجراءات لترويج وحماية حقوقهم الخاصة أو حقوق
اآلخرين
عندما يكون المدافعون تحت سن ال  18عاما،
يلقبون باألطفال المدافعين عن حقوق اإلنسان ،حتى .
لو كان الناس ال يعتقدون ذلك أو ال يسمّونهم كذلك

من هم األطفال المدافعون عن حقوق االنسان؟

هم أطفال يعملون للمدافعة عن حقوقهم الخاصّة
أو حقوق اآلخرين
يعمل األطفال المدافعون عن حقوق اإلنسان .
على العديد من القضايا مثل التنمر في المدرسة
أو حماية البيئة أو وقف زواج األطفال

ما هي االجراءات المتخذة لدعم وحماية المدافعين عن
حقوق اإلنسان؟

قبل  20سنة نشرت األمم المتحدة وثيقة
مهمة بعنوان "اإلعالن الخاص بالمدافعين
عن حقوق اإلنسان" تنصح به الحكومات
وتوضح لها حقوق أولئك الذين يقومون
بالعمل على دعم و حماية حقوق االنسان،
مما يشمل األطفال والبالغين

من الذي يعمل على هذه القضية؟
لجنة حقوق الطفل تنصح الحكومات فيما يتعلّق
بحقوق اإلنسان الخاصة باألطفال في اتفاقية
األمم المتحدة لحقوق الطفل
وقد قررت أن يكون هذا اليوم خاصّا بالمناقشة
وهناك أيضا شخص يدعى "مبعوث األمم
المتحدة الخاص" على المدافعين عن حقوق
اإلنسان الذين تتمثل مهمته في مراقبة ما يحدث
للمدافعين عن حقوق اإلنسان في جميع أنحاء
العالم وإسداء المشورة إلى الحكومات

لماذا من المهم مناقشة األطفال كمدافعين عن حقوق اإلنسان؟
إن تشجيع الجميع ،بمن في ذلك األطفال ليكونوا
مدافعين عن حقوق اإلنسان ،من شأنه أن يوقف
الحكومات عن اإلخالل بوعودها بشأن حقوق اإلنسان
ويساعد على بناء مجتمعات تحترمها .على الرغم من
أن الكثير من األطفال يتصرفون كمدافعين عن حقوق
اإلنسان إال أن األطفال في كثير من األحيان هم غير
مدرجين في الوثائق الوطنية والدولية المتعلقة بحماية
ودعم المدافعين عن حقوق اإلنسان

ما هي التحديات التي تواجه األطفال المدافعين عن هذه الحقوق؟
ال يمكن لألطفال الوصول إلى المعلومات التي
تسمح لهم بأن يصبحوا مدافعينهم خائفون من التحدث في حال تعرضهم لألذىتمنعهم القوانين عﻦ إنشاء مﺠﻤﻮعاتيقرر البالغون أن األطفال ال يستطيعون المشاركة-ال يأخذ الكبار األطفال بشكل جدي

ماهي حقوق األطفال ذات األهم ّية هنا؟

الحصول على المعلوماتالتعبير عن اآلراء بحريةأخذ اآلراء على محمل الج ّداألمان و الحماية من األذىاالنضمام إلى مجموعة أو تجمع عام (مثل (
التظاهر-تعليم حقوق اإلنسان

ما الهدف من يوم المناقشة العام؟
إن يوم المناقشة العام ليس مجرد اجتماع -إنه
مشروع طويل األجلتريد اللجنة أكبر عدد ممكن من األشخاص أن يفهموا
تعريف األطفال المدافعين عن حقوق اإلنسان
ودورهمتجارب وآراء األطفال المدافعين عن حقوق اإلنسانما الذي يساعد األطفال على العمل كمدافعين عن
حقوق األطفالما هي الصعوبات التي يواجهونهاما هي الحماية التي يحتاجونهاأي فجوات في القوانين أو القواعد والتوجيه
والمشورةالتزامات الحكومات بحماية واعطاء السلطة لألطفال
المدافعين عن حقوق اإلنسان-كيف يمكن للبالغين تقديم الدعم

كيف يمكن لل ّناس أن يشاركوا بمن فيهم األطفال؟
بدء الحوار في بالدهم حول الموضوع الرئيسي ليوم
المناقشة العام 2018إرسال معلومات عامة أو خاصة إلى اللجنة قبل يوم
المناقشة العام 2018طلب المشاركة في هذا اليرم لتوجيه القرارات في
جنيف أو المشاهدة عبر اإلنترنت
الرّ ابط إلى المزيد من المعلومات والدعوة لتقديم
الطلبات
http://www.childrightsconnect.org/dayofgeneral-discussion/

تفعل اللّجنة مشاركة األطفال؟
كيف ّ
ستقوم اللجنة بالتأكد من أن:
قد طلب من األطفال في جميع أنحاء العالم المشاركة
بوجهات نظرهم قبل اليوممستشارو األطفال قاموا بالتخطيط و الترتيب لهذا
اليوميشارك األطفال في المناقشات في اليوم نفسهسيكون هناك إصدارات مالئمة لألطفال من جميع
-التقارير والمعلومات

ماذا سيحدث في يوم المناقشة؟
ستجتمع اللجنة والحكومات واألمم المتحدة
ومؤسسات األطفال واألطفال أنفسهم في يوم
الجمعة 28 ،سبتمبر  ،2018في جنيف بسويسرا
وسوف يناقشون أفضل الطرق لتشجيع وحماية
حقوق األطفال المدافعين عن حقوق اإلنسان
وافق الجميع على بذل قصارى جهدهم للتأكد من
أن األطفال يمكنهم المشاركة في يوم المناقشة
العام بطريقة ممتعة ومسلّية
ومفيدة.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟
Au

في أوائل عام  ،2019ستقوم اللجنة بنشر إرشادات حول هذه
المسألة من أجل
ﻤﺴاعﺪة األﻃفال المدافعين عن حقوق اإلنسان أو الﺬيﻦ يﺮيﺪون أن
 يﺼﺒﺤﻮا كذلك على المطالﺒة بﺤقﻮقهﻢللكبار من أجل احترام ودعم األطفاللجعل الحكومات تفهم ما يتعين عليهم القيام بهلدعم وإدراج األمم المتحدة ألصوات األطفال المدافعين عن حقوق
اإلنساناليونيسف ومنظمات األطفال األخرى للعمل مع األطفال المدافعين
عن حقوق اإلنسان ودعمهموسائل اإلعالم لإلبالغ بشكل عادل عن األطفال المدافعين عن
حقوق اإلنسانالشركات لكي تتوقف عن اإلضرار بحقوق األطفال المدافعين عن
-حقوق اإلنسان

شكر وتقدير
قام مركز حقوق الطفل في جامعة كوينز بلفاست بتطوير هذه النسخة
المالئمة للطفل من مذكرة المفهوم ( )2018الخاصة بمبادرة التنمية العالمية
مع مساهمة من الفريق االستشاري لألطفال 2018
تم إنشاء الفريق -المكون من  20مستشارا لألطفال من  19دولة تغطي
جميع مناطق العالم -بواسطة "تشايلد رايتز كونكت" (فبراير )2018
لضمان أن األطفال هم محور وثيقة توجيه القرارات وقد عمل جميعهم عن
كثب مع البروفيسورة لورا لوندي والدكتورة ميشيل تمبلتون التي قادت كتابة
وتصميم الوثيقة
كما أننا ممتنون للريادة التي تقدمها لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل

