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دليل موجز لألطفال والشباب واملنظامت التي يقودها األطفال حول
معاهدة جديدة لألمم املتحدة متك ّنك من رفع صوتك وفضح االنتهاكات
التي تصيب حقوق الطفل

تمت صياغة هذا المنشور لمساعدتك على فهم ماهية هذه المعاهدة
ّ
الجديدة ،أي البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء
تقديم البالغات ،المعروف بالبروتوكول االختياري الثالث لالختصار .لكن
أو ًال ،ال بد من فهم التعاريف التي تحددها األمم المتحدة لحقوقك في
معاهدة مهمة جدًا تُعرف باسم اتفاقية حقوق الطفل.

ح

قوقنا

ما هي حقوقك؟
المعاهدة ،وهي تُعرف أيضًا باالتفاقية ،هي اتفاق أو عقد
رسمي يمكن القبول به من جانب البلدان .إذا وافق بلد
ما على المعاهدة ،أو صادق عليها ،يكون قد وافق على
القيام بما تمليه هذه المعاهدة.
لدى األمم المتحدة عدة معاهدات لحماية حقوق األطفال
(أي سائر األشخاص الذين هم دون الـ 18عامًا) ،ولكن
المعاهدة الرئيسية التي تحمي حقوق الطفل هي
اتفاقية حقوق الطفل .بموجب اتفاقية حقوق الطفل،
يتمتع الطفل بعدة حقوق ،مثل الحق في أن ينشأ
في بيئة توفر له الحماية والحق في التعبير عن نفسه
والتعبير عن آرائه.

تنطبق هذه الحقوق على جوانب عديدة من حياتك ،بما في ذلك األسرة والمجتمع
والتعليم والصحة.
من األمثلة على االنتهاكات التي
تستهدف الحقوق الواردة في اتفاقية
حقوق الطفل:
المنع من ارتياد المدرسة بسبب أمور
معينة مثل جنسك أو عرقك أو إعاقة
معينة أو حتى بسبب غالء تكاليف
الزي المدرسي أو الكتب.
االنفصال عن أحد والديك أو كالهما،
مث ً
ال من خالل الطالق أو وضعك في
رعاية بديلة ،من دون استشارتك
لمعرفة شعورك حيال الوضع وأين
تفّ ضل العيش.

«يتمتع سائر األطفال بهذه الحقوق،
بغض النظر عن هويتهم وأين
يعيشون والعمل الذي يمارسه
والداهم واللغة التي يتحدثونها
وما هو دينهم وما إذا كانوا فتيان
أو فتيات وما هي ثقافتهم وما إذا
كانوا من ذوي اإلعاقة وما إذا كانوا
أغنياء أو فقراء .ال يجوز أن يعامل أي
طفل بطريقة غير عادلة ،ألي سبب
من األسباب» (اليونيسيف).

للمزيد من الشرح للحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل ،وضعت األمم المتحدة
ثالث معاهدات أخرى ،أقصر من هذه االتفاقية ،وهي تُعرف بالبروتوكوالت االختيارية.
تضيف
هذه البروتوكوالت االختيارية إلى بعض الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل
وتوضح كيفية حمايتها بشكل أفضل .البروتوكوالن األوالن هما بشأن اشتراك األطفال
في
المنازعات المسلحة وبشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد
اإلباحية.
أما البروتوكول االختياري الجديد الذي يتناوله هذا المنشور  -البروتوكول االختياري
التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البالغات ،المعروف بالبروتوكول االختياري
الثالث التفاقية حقوق الطفل  -فيسمح لألطفال بتقديم شكوى إلى األمم المتحدة
عندما ال
تكون حقوقهم محمية بشكل كامل في بلدانهم .تُعرف هذه الشكاوى رسميًا
بتسمية «البالغات».
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عندما نقول إن لألطفال حقوقًا ،فذلك يعني أن األشخاص المحيطين بهم ،مثل
أسرتهم ومعلميهم والق ّيمين على إنفاذ القانون وأفراد مجتمعهم والحكومة،
يتحملون مسؤولية ضمان حماية هذه الحقوق .غير أن نجاح ذلك رهن بقدرة
ّ
األطفال على التعبير في حال لم يتم احترام حقوقهم والحصول على المساعدة
لتحسين األمور من خالل سبيل لالنتصاف أو تعويض.
يجب على الحكومات التي صادقت على (أو وافقت على اتباع) اتفاقية حقوق الطفل
أو البروتوكول االختياري بشأن اشتراك األطفال في المنازعات المسلحة أو البروتوكول
االختياري بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية وضع نظم
ترمي إلى حماية حقوق الطفل الواردة في هذه المعاهدات.
فثمة حاالت ال تكون
إال أن األمور ال تسير دومًا كما يجبّ .
فيها حقوق الطفل محمية على النحو المالئم
من قبل األشخاص الذين يعملون لحساب الحكومة
أو ال يكون هنالك أي جهة في البلد للمساعدة
على إيجاد ّ
حل مناسب .هنالك أيضًا حاالت
يحاول فيها األطفال بذل قصارى جهدهم إلبالغ
شكواهم/مخاوفهم إلى حكومتهم ،لكن
من دون أن تستجيب هذه األخيرة ضمن مهلة
زمنية معقولة أو تعمل على ّ
حل المشكلة.
يتيح البروتوكول االختياري الثالث لألطفال
خيار التقدم بشكوى إلى األمم المتحدة بشأن
االنتهاكات التي تصيب حقوقهم  -مثل العنف أو
التعرض لالستغالل أو التمييز ،في حال تعذر إيجاد الحل
في بلدهم.

بفضل البروتوكول االخ

تياري الثالث ،س
ّ
تتمكن أنت واألطفال الذين هم مثلك من:

عرض قضيتكم على لجنة
تابعة لألمم المتحدة مكونة من  18خبير مستقل في
مجال حقوق الطفل ،تُعرف ب
اسم لجنة حقوق الطفل .هؤالء الخبراء يعرفون الكثير
عن حقوق الطفل ويأتون من مختلف أنحاء العالم.
الطلب من لجنة حقوق ال
طفل إعالم األشخاص الذين يعملون لحساب حكومتكم
كيف يمكنهم احترام حقوق الطفل وحمايتها.
إعالم األمم المتحدة

عن االنتهاكات التي عانيت منها أنت أو أي أطفال آخرين.

كيف يم
كن للبروتوكول االختياري الثالث التفاقية
حق
وق الطفل المساعدة على حماية حقوقك؟
من خالل المصادقة على البروتوكول
االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل ،توافق
بالتوجه إلى
الحكومات على السماح لألطفال
ّ
األمم المتحدة وطلب المساعدة في حال تعذّ ر
التعامل مع االنتهاكات التي تصيب حقوقهم
على المستوى الوطني.

ا
ا لربوتوكول
ال
ختياري

في حال تب ّين للجنة حقوق الطفل أن ثمة
انتهاك قد أصاب بالفعل حقوق الطفل ،تقوم
برفع توصيات ملموسة وتقديم المشورة إلى
حكومة البلد الذي وقع فيه االنتهاك.

تحدد هذه التوصيات بعض األمور التي يمكن لألشخاص العاملين في الحكومة
ّ
القيام بها من أجل توفير سبيل انتصاف أو ّ
حل ،وذلك لضمان عدم تكرار
حدوث هذا االنتهاك لحقوق الطفل.
على الرغم من أن التوصيات التي تصدرها األمم المتحدة للحكومات ليست
قوانين ،غير أن البلدان التي صادقت على البروتوكول االختياري الثالث التفاقية
حقوق الطفل قد وافقت على بذل جهدها لألخذ بالمشورة ووضع األمور في
نصابها الصحيح بالنسبة إلى األطفال المتضررين من االنتهاك.

ما
هي طريقة عمل
البروتوكو
ل االختياري الثالث
التفاق
ية حقوق الطفل؟
ال يمكن للبروتوكول االختياري
الثالث التفاقية حقوق الطفل أن
ينطبق على بلدك وعلى األطفال
الذين يعيشون فيه ما لم تقوم
حكومتكم بالمصادقة عليه.
فهذه هي الطريقة التي يمكن
للحكومة من خاللها أن توافق على
مضمون البروتوكول وتسمح لك بتقديم شكوى إلى األمم المتحدة في حال ارتكاب أي
انتهاك لحقوقك.
ال يمكن تطبيق البروتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل في أي بلد ما لم
تصادق عليه  10بلدان على األقل .عند المصادقة عليه من قبل  10بلدان ،يتم تطبيق
البروتوكول في كل من تلك البلدان ،فض ً
ال عن أي بلد يقوم بالمصادقة عليه في
المستقبل.
يعمل البروتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل بطريقتين مختلفتين:

أوالً  -إجراء تقديم البالغات
يمكنك شخ
صيًا ،أو عبر ممثلين عنك ،التقدم ب
شكوى بشأن أي انتهاك ُيرتكب
لحقوقك إلى لجنة
حقوق الطفل ،في الحاالت التالية:
إذا كانت
حكومة بلدك قد صادقت على الب
روتوكول االختياري الثالث التفاقية
الط
حقوق فل.
إذا كنت قد
سبق وتقدمت بالشكوى نفسها
أ
مام
مح
كمة
وط
نية
ولم
تتم
كن
من الحصول
على سبيل انتصاف ،ما لم تثبت
أن النظم الوطنية ال تعمل أو أنها
تستغرق وقتًا طوي ً
ال ،و
إذا كانت شك
واك متعلقة بانتهاكات لحقوق اإلن
سان متوافق عليها في معاهدة
مصادق عل
يها من قبل حكومة بالدكُ ( .يرجى
مراجعة فقرة« :ما هي حقوقك؟»)

ثانياً  -إجراء التحري
يمكن ألي شخص ،بما في ذلك طفل أو شخص راشد أو منظمة ،ال
ّ
يشكل جزءًا من
ً
ال
حكومة (مثال ،جمعية خيرية أو مؤسسة أو منظمة أو جماعة دينية) ،إرسال معلومات
إلى
لجنة
حقوق
الطفل
حول انتهاكات خطيرة أو متكررة للحقوق وتوجيه طلب إليها
بالتحري عنها في الحاالت التالية:
إذا كانت الحكومة المعنية قد صادقت على البرتوكول االختياري الثالث التفاقية
حقوق الطفل ،و
إذا كانت االنتهاكات متعلقة بحقوق واردة في معاهدة مصادق عليها من قبل
الحكومةُ ( .يرجى مراجعة فقرة« :ما هي حقوقك؟»)
يمكن عندها للجنة حقوق الطفل اتخاذ قرار بإجراء تحقيق ،تُطلق عليه تسمية «تحر»،
وهو قد يشمل زيارة للبلد المعني.

ماذا سيحدث عن

دما تتقدم بشكوى إلى اللجنة؟

في حال مواف
قة لجنة حقوق الطفل على أن
ث
مة
ان
ته
اك
قد
ح
دث
ب
الف
عل ،فهي
ستصدر مج
موعة من التوصيات وتقدم ال
مشورة للحكومة ،بما في ذلك:
توفير الرعاية والدعم،
إخراج الط
فل من أي وضع يع ّرضه للخطر،
د
فع مبلغ من المال كتعويض ،أو
ا
لط
لب من الحكومة محاكمة األشخا
ص
الذ
ين
قا
موا
بان
ته
اك
حق
وق
الطفل.

نقطة مهمة ....
عند النظر في شكوى مع ّينة أو التحري
عنها واتخاذ قرار بشأن ما يجب القيام به،
تأخذ لجنة حقوق الطفل بعين االعتبار أفضل
الحلول التي ستناسب الطفل المعني – أي
«مصالحه الفضلى» وحقوقه وآرائه.

اللجنة

ليُطبّقالبروتوكول
ه
االختياريالثالث
التفاقيةحقوقالطفل
في بلدك؟

ما الذي يمكنك القيام به؟
إذا لم يكن بلدك قد صادق بعد على البروتوكول
االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء
تقديم البالغات ،يمكنك تشجيعه على القيام بذلك من
خالل شرح سبب أهمية هذه المصادقة بالنسبة إليك .نورد
هنا بعض األمور التي يمكنك القيام بها:
التحدث عن البروتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق
الطفل مع أصدقائك ،في مدرستك أو النادي الذي ترتاده أو
المنظمة التي تنتمي إليها وشرح ماهية هذا البروتوكول وسبب أهميته بالنسبة إليك؛
تبادل المعلومات وإثارة المناقشات عبر اإلنترنت وعبر شبكات التواصل االجتماعي؛
سؤال المنظمات أو األشخاص الذين تعرفهم ،مثل الشخص الذي يمكن االتصال به
محليًا بشأن حقوق الطفل أو مع ّلمك ،عن المكان الذي يمكنك فيه طرح هذه المسألة
داخل بلدتك وتشجيعهم على إطالق حملة من أجل المصادقة على البروتوكول
االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل؛
توحيد الجهود مع األصدقاء والمنظمات المعنية بأي حملة وطنية ترمي إلى ّ
حث بلدك
على المصادقة على البروتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل.

لماذا ينبغ
ي للبلدان المصادقة على
البروتوكول االختياري
التفاق
ية حقوق الطفل المتعلق
بإجراء تقديم البالغات؟
لكي تثبت أنها تهتم باألطفال بصفتهم أصحاب حقوق.
للسماح لألطفال بالكشف عن االنتهاكات التي تصيب حقوقهم.
لمساعدتها على فهم المعاهدات المتعلقة بحقوق الطفل وسبل استخدامها
لتعزيز حماية هذه الحقوق.
لكي تثبت للعالم التزامها المتين باحترام وحماية وإنفاذ حقوق الطفل وتشكيل
مثال ُيحتذى به.
للمزيد من المعلومات حول كيفية المساهمة

www.ratifyop3crc.org/SpeakUp
هذه النشرة صادرة عن  Child Rights Connectلتصديق البروتوكول االختياري التّفاقية حقوق ّ
الطفل المتع ّلق بإجراء تقديم البالغات
تحالف دولي للبروتوكول االختياري التّفاقية حقوق ّ
الطفل على إجراءات تقديم البالغ

