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دليل التنفيذ املالئم لألطفال

تطبيق حقوق األطفال 

املدافعني عن حقوق 

اإلنسان 

قد يكون التأثري 

كبريا أو صغريا، 

ولكننا جميعا 

نناضل من أجل 

ما نؤمن به!

األطفال هم املدافعون 

عن حقوق اإلنسان!
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حول الدليل 

ما هو هذا الدليل؟ يف هذا الدليل، ميكنك التعرف عىل كل ما يتعلق بحقوق األطفال املدافعني عن 

حقوق اإلنسان )CHRDs(. وهؤالء هم أطفال يدافعون عن حقوق اإلنسان لهم ولغريهم.  سيجيب 

الدليل عىل أسئلة مثل: ما هي حقوق اإلنسان؟ ما هي التحديات التي تواجه األطفال املدافعون عن 

حقوق اإلنسان؟ ما هي الثغرات املوجودة وما الذي ميكن فعله لتحسني الوضع؟ 

هذه الوثيقة هي نسخة مالمئة لألطفال ولجميع األشخاص ومأخوذة من النسخة األصلية واألكرث 

تفصيال، ميكنك قراءتها هنا. 

ملاذا هذا الدليل؟ ميكن لألطفال استخدام هذا الدليل لتثقيف اآلخرين عن حقوقهم وأعاملهم 

كمدافعني عنها، وكأداة ملساعدة البالغني وصانعي القرار )مثل املعلمني واآلباء ومقدمي الرعاية 

والحكومات( عىل فهم حقوق األطفال املدافعني عن حقوق اإلنسان بشكل أفضل والعمل عىل 

تنفيذها.  

كيف؟ هناك طرق مختلفة لدعم األطفال والكبار عىل الصعيد القطري أو اإلقليمي أو العاملي للتعبري 

عن آرائهم وتجاربهم بشأن حامية ومتكني األطفال املدافعني عن حقوق اإلنسان. وقد تم تجميع كل 

هذا العمل واالستفادة منه يف تطوير هذا الدليل، والذي جاء نتيجة للعمل املشرتك الذي قامت به 

منظمة “شبكة حقوق الطفل” و “فريق األطفال االستشاري العاملي “ التابع لها و”جامعة كوينز 

بلفاست”. 

https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2020/12/final-implementation-guide-the-rights-of-child-human-rights-defenders-forweb.pdf
https://www.childrightsconnect.org/our-children-advisory-team/
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شكرا جزيال “لفريق األطفال اإلستشاري” التابع ملنظمة “شبكة حقوق الطفل”، وهو عبارة عن 

مجموعة من املستشارين األطفال يف كل املناطق الذين ال حدود لطاقتهم وحافزهم والذين يعملون 

عىل تعزيز وحامية حقوق األطفال املدافعني عن حقوق اإلنسان. منذ عام 2018 وحتى عام 2021.  

وقد قامت منظمة “شبكة حقوق الطفل” بدعم 39 من االستشاريني األطفال الذين ترتاوح أعامرهم 

بني 10 إىل 18 عاما، والذين لعبوا جميعا دورا حيويا يف تطوير هذا الدليل! 

شكرا لكم 

Child Rights Connect 1 Rue de Varembé 1202 Geneva Switzerland 
+41(0)22 552 41 32 

secretariat@childrightsconnect.org 
www.childrightsconnect.org 

فلنعمل معا للوصول إىل مناطق أخرى من العامل سبب رصاعات الغد. وتذكر أن انتهاكات حقوق اإلنسان اليوم هي خالل قراءة ومشاركة هذا الدليل!تعلم الدفاع عن حقوقك وحقوق اآلخرين من 
اإلنسان يتمتع بحقوقه.والتأكد من أن كل طفل مدافع عن حقوق 

إليك مالحظة من فريق 2021: 

للحصول عىل نسخ من هذا املنشور واملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ: 

التصميم واإلخراج: جينيفر كونواي 

جميع الحقوق © 2021 محفوظة لشبكة حقوق الطفل. يجوز اقتباس املواد الواردة يف هذا املنشور 

أو إعادة طباعتها أو إعادة إنتاجها أو ترجمتها بترصف، رشيطة اإلشارة إىل املصدر. لقد أنتجت “رابطة 

حقوق الطفل” نسخ رسمية من هذا الدليل باللغات: االسبانية واالنكليزية والفرنسية.

mailto:secretariat%40childrightsconnect.org%20?subject=
https://childrightsconnect.org
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املدافعني  األطفال  حقوق  تطبيق 
اإلنسان عن حقوق 

من هم األطفال املدافعون عن حقوق اإلنسان وما الذي يقومون به؟

أمثلة عىل األعامل التي قام بها األطفال املدافعون عن حقوق اإلنسان:

تعليم اآلخرين حقوق الطفل.	 

العضوية يف مجموعة أطفال للمساعدة يف ضامن احرتام الحكومة لوعودها 	 
التي قطعتها عىل نفسها لحامية حقوق اإلنسان.

إدارة الحمالت الخاصة بقضايا حقوق اإلنسان.	 

املشاركة يف االحتجاج السلمي. 	 

إرسال تقرير إىل  لجنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة.	 

األطفال املدافعون عن حقوق اإلنسان هم األطفال الذين يدافعون عن حقوقهم أو حقوق غريهم.

https://ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/InformationForChildren.aspx
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يواجه األطفال الذين يترصفون كمدافعني عن حقوق اإلنسان نفس التحديات التي يواجهها البالغون 

الذين يترصفون كمدافعني عن حقوق اإلنسان. ولكنهم رمبا أيضاً يواجهون مشاكل إضافية ألنهم 

أطفال. فيام ييل بعض األمثلة:

ال يعرفون أوال يتعلمون عن حقوقهم بشكل كايف. 	 

ال ميكنهم الحصول عىل املعلومات بدون دعم البالغني.	 

ال يُؤخذون عىل محمل الجد ألنهم أطفال. 	 

ال يسمح البالغني لهم باملشاركة يف األنشطة.	 

يتعرضون للتنمر واإلساءة ألنهم أطفال يتحدثون برصاحة. 	 

كل هذه املشاكل ميكن أن تكون أكرث صعوبة عندما يكون الطفل أنثى أو من ذوي اإلعاقة أو ينتمي 

إىل مجتمع محيل أو أقلية محلية.  

حقوق اإلنسان هي الوعود القوية التي قطعتها الحكومات للشعوب التي تعيش يف بلدانها. 

وتشمل هذه الوعود الحقوق الخاصة باألطفال واآلباء/األوصياء واألشخاص الذين يترصفون 

كمدافعني عن حقوق اإلنسان. تتضمن الوثائق التالية هذه الحقوق.

اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل  	 

إعالن املدافعني عن حقوق اإلنسان	 

ما التحديات التي يواجهها األطفال املدافعون عن حقوق اإلنسان؟

ما هي الحقوق التي يتمتع بها األطفال املدافعون عن حقوق اإلنسان؟

يرشح هذا الدليل كيف ميكن تنفيذ الوعود التي قطعتها الحكومات لجميع األطفال واملدافعني 

عن حقوق اإلنسان من أجل دعم األطفال الذين يترصفون كمدافعني عن حقوق اإلنسان يف أفعالهم. 

وتبني الفصول التالية ماهية هذه الحقوق وما يتعني عىل الحكومات واآلخرين القيام به حتى يتمكن 

األطفال من الترصف كأطفال مدافعني عن حقوق اإلنسان بطرق تتيح لهم بالقيام بأنشطتهم عىل 

نحو جيد والحفاظ عىل سالمتهم. 

https://weshare.unicef.org/CS.aspx?VP3=SearchResult&STID=2AMZIFJJXAUY
https://cypcs.org.uk/wpcypcs/wp-content/uploads/2020/02/Child-friendly-UN-Declaration-on-Human-Rights-Defenders.pdf
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وهناك أربعة حقوق يف اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل تنطبق عىل جميع الحقوق 

األخرى. وهي: 

الحق يف املعاملة املنصفة؛ 1

2
3
4

األطفال هم 

مدافعون عن 

حقوق اإلنسان!

العامة  األربعة  املبادئ 

الحق يف اتخاذ القرارات مبا يحقق املصالح الفضىل 

لألطفال؛

 الحق يف الحياة والنامء؛ 

الحق يف أن يكون لهم صوت مسموع يف عملية صنع 

القرار.
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بعض فئات األطفال املدافعون عن حقوق اإلنسان )مثل: الفتيات واألقليات واألطفال ذوي 	 

اإلعاقة وأطفال السكان األصليني( ال يتمتعون بحقوق متساوية مع غريهم من األطفال.

يتم اتخاذ قرارات بشأن األطفال املدافعون عن حقوق اإلنسان دون فهم مناسب ملا يحقق 	 

مصالحهم الفضىل. ويف بعض األحيان تُفهم املصالح الفضىل عىل أنها نظري للشعور باألمان.

ال يُنظر إىل وجهات األطفال املدافعون عن حقوق اإلنسان بجدية وال تؤخذ عىل محمل 	 

الجد يف األمور التي تهمهم، مبا يف ذلك كيفية دعمهم بصفتهم مدافعون عن حقوق اإلنسان.

وقد يواجهون العنف بسبب نشاطهم.	 

ماذا يجري:

ينبغي أن يكون لدى الحكومات قوانني وسياسات تضمن أن يتمتع األطفال املدافعون عن 	 

حقوق اإلنسان بحقوقهم بشكل متساوي. 

يجب عىل الحكومات ضامن قدرة األطفال املدافعون عن حقوق اإلنسان عىل العمل من 	 

دون تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الرضر بنموهم.

وينبغي عىل البالغني )مثل الرشطة، واملعلمون، واآلباء(، 	 

الذين يتخذون القرارات بشأن ما هو يف مصلحة األطفال 

املدافعون عن حقوق اإلنسان، تلقي التدريب ليك 

يفهموا أنه يجب عليهم السعي للحصول عىل وجهات 

نظر األطفال املدافعني عن حقوق اإلنسان عند القيام 

بذلك، واألخذ يف االعتبار كافة حقوقهم، مبا يف ذلك 

الحق يف الترصف كأطفال مدافعني عن حقوق اإلنسان. 

وينبغي عىل الحكومات ابتكار طرق للبحث عن وجهات نظر 	 

األطفال املدافعني عن حقوق اإلنسان وأخذها عىل محمل الجد حول 

القضايا ذات الصلة بالصالح العام. 

ما املطلوب:
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لآلباء/األوصياء حق وواجب تقديم املشورة واإلرشاد لألطفال املدافعني عن حقوق اإلنسان. وينبغي 

عىل الحكومات دعمهم للقيام بذلك.  

ما الذي مينعهم من ذلك:

يف الغالب، ال يعرف اآلباء/األوصياء ما هي 	 

حقوق األطفال وكيفية دعم األطفال املدافعني 

عن حقوق اإلنسان للترصف بأمان. 

مينع اآلباء/األوصياء أحيانا األطفال من العمل 	 

بسبب قلقهم عىل سالمتهم وتعليمهم السالمة 

أو التعليم، أو مخاوفهم مام قد يظنه الناس 

عنهم.

مثال

منع اآلباء/األوصياء الطفل املدافع 

عن حقوق اإلنسان من املشاركة 

يف يوم أثناء األسبوع يف إرضاب 

مستقبيل بسبب خشيتهم من أن 

يتغيب طفلهم عن املدرسة. 

األطفال 	  أن  للحكومات ضامن  ينبغي 

املدافعني عن حقوق اإلنسان قادرين عىل 

بتعليمهم. وبطرق ال ترض  بأمان  العمل 

تبني 	  عىل  التشجيع  الحكومات  عىل  ينبغي 

الذين يترصفون  االطفال  تجاه  إيجايب  موقف 

الدعم  كمدافعني عن حقوق االنسان وأن تقدم 

دعم  لهم  ليتسنى  لآلباء/األوصياء  والتثقيف 

اإلنسان. املدافعني عن حقوق  األطفال 

مثال

تقوم الحكومة بعقد اجتامعات 
للمجتمع املحيل يف جميع أنحاء 

البالد لتعليم اآلباء/األوصياء حقوق 
األطفال املدافعون عن حقوق 

اإلنسان وكيفية دعمهم ألفعالهم. 

اآلباء/األوصياء حقوق 

ما املطلوب: 
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لألطفال الحق يف معرفة حقوق اإلنسان وجعل اآلخرين يحرتمون حقوقهم عندما يكونون يف املدرسة. 

وينبغي عىل الحكومات ضامن معرفة الجميع، مبن فيهم األطفال ومعلميهم، بحقوق اإلنسان، مبا يف 

ذلك حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان.

ماذا يجري:

ال تقوم املدارس بتعليم األطفال حقوقهم وكيفية تطبيقها.	 

ال يعرف الكثري من املعلمني أن لألطفال الحق يف الترصف كمدافعني عن حقوق اإلنسان.	 

يتعرض بعض األطفال للعقاب عىل أيدي معلمني أو للتنمر من أطفال آخرين يف املدرسة 	 

بسبب نشاطهم كمدافعني عن حقوق اإلنسان.

بعض األطفال غري ملتحقني باملدارس. 	 

مثال
مام ينرش بيئة من الخوف أو عدم الجنس أو اإلعاقة أو خلفيات أخرى، معاملة غري منصفة عىل أساس نوع يُعامل املعلمون يف املدارس األطفال 
اإلنصاف بني األطفال عند منوهم. 

التعليم حقوق 
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ينبغي عىل املدارس أن تُعلم األطفال حقوق اإلنسان وطرق الدفاع عن حقوقهم وحقوق 	 

اآلخرين.

ينبغي أن يتعلم االطفال حقوق االنسان من خالل رؤيتهم أن حقوقهم تُحرتم يف املدرسة.   	 

يتعني عىل العاملني يف املدارس أن يتعلموا حقوق األطفال وكيف ميكنهم دعمهم ليك 	 

يترصفوا بصفتهم أطفال مدافعون عن حقوق اإلنسان.

يستطيع منارصو األطفال )يطلق عليهم أحيانا املفوضني أو أمناء املظامل( وكذلك املنظامت 	 

غري الحكومية مساعدة األطفال يف التعرف عىل حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك األطفال غري 

امللتحقني باملدارس.

ما املطلوب

مثال

يتوىل مفوض األطفال تنفيذ األنشطة 

داخل/خارج املدارس لتعليم األطفال 

حقوقهم وتوفري الفرص لهم للعمل 

كمدافعني عن حقوق اإلنسان )مثل 

املشاركة يف الحمالت أو املجموعات 

يجب عىل املدارس أن االستشارية(. 
تتحدث عن حقوق 
اإلنسان، وأن تعلم 

الطالب كيفية الترصف 
أو ما يجب القيام به 

لحامية هذه الحقوق!
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تشمل الحقوق املدنية والسياسية الحق يف البحث عن املعلومات والحصول عليها ومشاركتها؛ 

وأن يكون لهم أفكار وآراء، والتعبري عن ما يجول يف خاطرهم بشأن قضايا حقوق اإلنسان؛ وابقاء 

املعلومات املتعلقة بهم رسية؛ واالنضامم إىل مجموعات أو إنشاءها للعمل يف قضايا حقوق اإلنسان؛ 

واملشاركة يف االحتجاج السلمي. كام يتمتع األطفال املدافعون عن حقوق اإلنسان بهذه الحقوق 

عندما يكونوا متواجدين عىل اإلنرتنت أيضا.

يواجه األطفال مزيدا من الحواجز أمام حقوقهم املدنية والسياسية بسبب أعامرهم، يف 	 

الغالب من دون أسباب وجيهة أو واضحة.

ويف بعض األحيان، مينع األطفال من البحث عن املعلومات أو اإلفصاح عن ما يجول يف 	 

خاطرهم، أو االنضامم إىل مجموعة أو املشاركة يف احتجاج ألن البالغني يعتقدون أنهم لن 

يكونوا يف أمان، أو أنه سيكون لذلك أثر يسء عىل تعليمهم.

يف بعض األحيان، تنص القوانني عىل أن األطفال يجب أن يكونوا يف سن معينة قبل أن 	 

يتمكنوا من االنضامم إىل مجموعة أو االتصال باإلنرتنت.

ماذا يجري:

مثال

ينص قانون يف بلد معني عىل أنه ال 
ميكن ألي شخص تحت سن الثامنة 
عرشة أن يُنشأ جمعيات، ما يعني 
أن األطفال املدافعون عن حقوق 
اإلنسان لن يتمكنوا من مامرسة 
حقوقهم كمدافعني عن حقوق 

اإلنسان. 

والسياسية املدنية  الحقوق 
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ينبغي عىل البالغني أن يطلعوا عىل حقوق األطفال الذين يعملون كمدافعني عن حقوق 	 

اإلنسان، وكيفية دعمهم ليكونوا أطفال مدافعني عن حقوق اإلنسان.

إذا كان البالغون قلقني بشأن سالمة األطفال، فينبغي عليهم أوال أن يحاولوا بذل قصارى 	 

جهدهم لضامن سالمة األطفال بدال من منعهم من العمل.

وال ينبغي منع االطفال إال عند الرضورة، حتى وإن حدث ذلك، ينبغي أن يكون أي تقييد 	 

متوازنا ومنصفا.

ما املطلوب:

مثال

ُيوفر خرباء األمم املتحدة املعلومات املالمئة 

لألطفال حتى يعرفوا كيف ميكنهم العمل 

كأطفال مدافعني عن حقوق اإلنسان عىل 

املستوى الدويل، وأين ميكنهم الحصول عىل 

مزيد من املعلومات والدعم. 

قد يكون 

التأثري كبريا 

أو صغريا ولكننا 

جميعا نناضل من 

أجل ما نؤمن به!
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لألطفال حق الحامية من األذى والعنف، مبا يف ذلك إيذائهم أو التنمر عليهم أو إساءة معاملتهم.  

ينبغي عىل الحكومة ضامن أن ال يتعرض املدافعون عن حقوق اإلنسان للخطر أو يواجهون أي 

عنف، أو تهديدات، أو عقاب أو معاملة غري منصفة بسبب أنشطتهم.  فإذا تعرض طفل مدافع عن 

حقوق اإلنسان لألذى، فلهم الحق يف البحث عن العدالة والحصول عىل املساعدة للتعايف من هذا 

الرضر، وينبغي أن تؤخذ الشكاوى عىل محمل الجد وأن يتم التعامل معها برسعة. 

يتعرض الكثري من األطفال املدافعني عن حقوق اإلنسان إىل سوء املعاملة شخصياً وعىل 	 

شبكة اإلنرتنت بسبب نشاطهم.

من املرجح أن يتعرض األطفال املدافعون عن حقوق اإلنسان لسوء املعاملة لكونهم أطفال، 	 

ومن املرجح أن تكون سوء املعاملة أكرث رضرا لكونهم أطفال.

ال تكون طرق تقديم الشكاوى والحصول عىل الحامية التي يحصل عليها البالغون املدافعون 	 

عن حقوق اإلنسان متاحة دامئاً أمام األطفال. 

ماذا يجري:

إرسال رسائل مسيئة لطفل مدافع مثال

عن حقوق اإلنسان بعد أن ساعد 

يف إنشاء عريضة عىل اإلنرتنت بشأن 

التغري املناخي، ولكنهم ال يعرفون من 

أين يحصلون عىل املساعدة وال يأخذ 

محمل الجد. البالغون من حولهم هذا األمر عىل 

الرضر الحامية من 
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ينبغي عىل الحكومات بذل كل ما بوسعها للحفاظ عىل سالمة األطفال املدافعون عن حقوق 	 

اإلنسان )عىل سبيل املثال، تستطيع الرشطة أن تغلق الشوارع أو تغري اتجاه حركة السري أثناء 

االحتجاجات(.

البد من تدريب اآلباء واملعلمني ورجال الرشطة واملحامني عىل حقوق األطفال وكيفية دعم 	 

األطفال املدافعون عن حقوق اإلنسان للقيام بنشاطهم والحفاظ عىل سالمتهم. 

يجب إطالع األطفال املدافعني عن حقوق اإلنسان واآلباء/األوصياء عىل املخاطر املحتملة وكيفية 	 

التعامل معها ليتسنى لهم اتخاذ خيارات مستنرية والحفاظ عىل سالمتهم. 

يجب أن توفر الحكومات طرق مالمئة لعمر األطفال املدافعون عن حقوق اإلنسان لتقديم 	 

الشكاوى عندما ال تُلبى حقوقهم أو تُنتزع، أو للبحث عن الحامية عندما يتعرضون لخطر األذى.

ينبغي عىل الحكومات متويل الخدمات )خط تلفون للمساعدة، وحامية األطفال، والرعاية 	 

الصحية( التي من شأنها أن تساعد األطفال املدافعني عن حقوق اإلنسان عىل التعايف إذا تعرضوا 

ألذى.

يجب أن تبذل وسائل اإلعالم )العادية وعرب اإلنرتنت( كل ما يف وسعها لحامية األطفال املدافعني 	 

عن حقوق اإلنسان من سوء املعاملة، وضامن حامية خصوصيتهم.

ما املطلوب:

مثال

تشارك مدرسة محلية موارد مالمئة 

لألطفال )داخل وخارج املدرسة( 

لحاميتهم من كافة أشكال العنف أو 

االعتداء، وما ميكن للمعلمني واألرس 

القيام به لضامن أن يشعر جميع 

الطالب واألطفال املدافعني عن حقوق 

اإلنسان باألمان.  
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ينبغي عىل الحكومات أن تضمن أن تتوفر لألطفال املدافعني عن حقوق اإلنسان طرق لتقديم 

الشكاوى إذا أنكرت حقوقهم.  يجب أن يكون لدى األطفال املدافعون عن حقوق اإلنسان طرق 

للحصول عىل الدعم إذا معرضني لخطر األذى أو أنهم فعالً تعرضوا لألذى. وينبغي عىل الحكومات 

جمع معلومات نوعية عام يحدث لألطفال املدافعني عن حقوق اإلنسان.  

يف الغالب، ال يتوفر لألطفال املدافعني عن حقوق اإلنسان الدعم الذي يحظى به املدافعني 	 

عن حقوق اإلنسان املعرضني لخطر األذى، أو ال يكون مالمئاً لهم. 

قد ال يعرف األطفال املدافعني عن حقوق اإلنسان يشء عن املنظامت التي ميكنها تقديم 	 

الدعم واملساعدة لهم.

ال يستطيع األطفال املدافعون عن حقوق اإلنسان الحصول عىل طرق مالمئة لهم لتقديم 	 

الشكاوى أو البحث عن حلول.  

ال يتوفر سوى القليل جدا من املعلومات التي يتم جمعها عن األطفال املدافعون عن حقوق 	 

اإلنسان. 

ماذا يجري:

حقوقهم( والدعم واملعاملة الخاصة املحامي الذي ميكنه الدفاع عنهم وعن الحامية القانونية األساسية )مثل اإلنسان ال ميكنهم الحصول عىل أن األطفال املدافعني عن حقوق تتخذ الحكومة املحلية خطوات تعني مثال
كأطفال. 

املدافعني  لألطفال  عدالة مالمئة  إقامة 
اإلنسان   عن حقوق 
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ينبغي أن يكون األطفال املدافعون عن حقوق اإلنسان وأرسهم قادرين عىل الحصول عىل الدعم 	 

إذا تعرضوا لخطر األذى بسبب نشاطهم. 

ينبغي أن تكون هناك طرق مالمئة لألطفال لتقديم الشكاوى والسعي إىل تقويم األمور إذا ما 	 

حرموا من حقوقهم.

البد من البحث عن وجهات األطفال املدافعني عن حقوق اإلنسان وأخذها يف محمل الجد عند 	 

رصد اعتامد لكيفية دعم املدافعني عن حقوق اإلنسان وتوفري طرق تقديم الشكاوى ووضع 

األمور يف نصابها.

ينبغي عىل الحكومات أن تجمع معلومات نوعية عن األطفال املدافعون عن حقوق اإلنسان. 	 

الخدمة وكيفية استخدامها. الوصول إليها بحيث يتعرف األطفال عىل املعلومات املالمئة لألطفال وميكنهم حقوقهم والبحث عن الحامية. مشاركة اإلنسان، لإلبالغ عن حاالت حرمانهم من يف ذلك األطفال املدافعون عن حقوق تقديم الشكاوى خاصة لألطفال، مبا أن تساعد الحكومة يف متويل خدمة مثال

ما املطلوب:
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تطلب إتفاقية حقوق الطفل من الحكومات بذل كل ما يف وسعها لضامن متتع األطفال بحقوقهم مبا 

يف ذلك عندما يترصفون كأطفال مدافعني عن حقوق اإلنسان.  

ما املطلوب:

 ينبغي عىل الحكومة القيام مبا ييل: 

وضع قوانني وسياسات تحمي حقوق األطفال املدافعني عن حقوق اإلنسان.	 

الحصول عىل املعلومات والحمالت لضامن أن يقدر الجميع أهمية مشاركة األطفال يف الحياة 	 

العامة.

التأكد من أن جميع األطفال يطلعون عىل حقوقهم وكيفية استخدامها.	 

تدريب املهنيني العاملني مع األطفال املدافعني عن حقوق اإلنسان حول كيفية حامية 	 

حقوقهم.

توفري التمويل والدعم للمنظامت غري الحكومية العاملة مع األطفال املدافعني عن حقوق 	 

اإلنسان.

ينبغي عىل الهيئات املعنية بحقوق اإلنسان )مثل األمم املتحدة(:

نرش معلومات مالمئة لألطفال ميكنها أن تدعم األطفال املدافعون عن حقوق اإلنسان.	 

توفري طرق ميكن لألطفال املدافعني عن حقوق اإلنسان اإلتصال بها لإلبالغ عن تجاربهم. 	 

التحقق مام إذا كانت الحكومات تفي بوعودها تجاه األطفال املدافعني عن حقوق اإلنسان، 	 

وتقديم املشورة لها بشأن كيفية القيام بذلك بطريقة أفضل.

بالكامل   تطبيقها 
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