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 نفاذ بعد الطفل حقوق ةحماي في الطفل حقوق للجنة الجديد الدور

 الثالث االختياري البروتوكول

.   2 البليدة جامعة/السياسية والعلوم الحقوق كلية / نادية عمراني األستاذة

 

 

 

 مقدمة

 ديكنها ال األحوال من حال بأي وىي ،وتزذىر تنبت كي الكاملة الرعاية إىل حباجة فهي ولذلك اإلنسانية بذرة ىي الطفولة

 ويتخطون بسالم يكربون حىت زلمية طفولة إىل حباجة فهم فيو، نعيش الذي العام ىذا أطفال حال ىو كذلك جدباء، أرض يف تنبت أن

 احلقيقة يف ىي السن حداثة أو القصور معٌت سوى الناس دلعظم تعٍت ال اليت فالطفولة فيهم، واحد كل حياة من احلساسة ادلرحلة ىذه

. بعد فيما عليهما يًتتب ما كل وبالتايل ووجدانو الطفل فكر عليها يتأسس اليت القاعدة ألهنا اإلنسان حياة يف حساسية األكثر ادلرحلة

 ىذا وطبيعيا، سليما منوا ومنوه الطفل لرعاية الكافية السبل توفَت جانب إىل تواجهها قد اليت العوارض كل من الطفولة محاية ينبغي لذلك

. اإلنسان حقوق من يتجزأ ال جزء ىي اليت الطفل حلقوق وفعال واضح بًتسيخ إال يتأتى ال األمر

 اخلاصة االتفاقية ادلتحدة لألمم العامة اجلمعية تقر فلم وبطيئا طويال الطفل حقوق اتفاقية إىل يادلؤد الطريق كان لقد   

 إعالن من أكثر على وادلوافقة بالطفولة الدويل االىتمام من بالرغم ادلوايل العام يف النفاذ حيز دخلت حيث1989 عام يف إال الطفل حبقوق

 إىل ملزمة قانونية صكوكا وليست احلسنة للنوايا بيانات دبثابة كانت اإلعالنات ىذه أن إال العشرين القرن اللخ الطفل حقوق بشأن

 باإلمجاع ادلتحدة األمم أقرتو الذي الطفل حقوق اتفاقية مشروع نص عن اإلعالن مت حيث1978 عام للطفل الدولية السنة انطالق حُت

. الدول معظم عليو صادقت وقد1990 عام النفاذ حيز ليدخل1989 نوفمرب يف

 الربوتوكولُت من أي يف األطراف الدول تنفيذ رصد على تعمل اليت  الطفل حقوق جلنة االتفاقية ىذه دبوجب أنشئت وقد 

 دبوجب زبتص كما ادلسلحة ادلنازعات يف األطفال اشًتاك وبشأن اإلباحية ادلواد ويف البغاء يف واستغالذلم األطفال بيع بشأن اخلاصُت

 بانتهاك ادلتعلقة األفراد من ادلقدمة الشكاوى وفحص البالغات تقدمي بإجراء ادلتعلق الطفل حقوق التفاقية االختياري الربوتوكول

.  حقوقهم

. الثالث االختياري الربوتوكول بدبوج الطفل حقوق جلنة ستؤديو الذي اجلديد للدور التطرق ادلداخلة ىذه يف وسنحاول

 ملخص

 ألن األطفال، حلقوق اجلميع احًتام فوق أمهيتو يف يعلو واجب من وما األطفال، قدسيتها يف تفوق العامل عنق يف أمانة من ما

 .بأسرىا البشرية دلستقبل محايةً  حقوقهم واحًتام محايتهم
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 ادلعنية االتفاقيات يف ذبسد ما وىذا والرعاية للحماية وحباجتهم باألطفال االىتمام عن الدويل اجملتمع يغفل مل ادلنطلق ىذا من

 تعمل اليت  الطفل حقوق جلنة االتفاقية ىذه دبوجب أنشئت وقد (1989  الطفل حقوق إتفاقية و1924 لعام  جنيف إعالن) الطفل حبقوق

 وبشأن اإلباحية ادلواد ويف البغاء يف واستغالذلم األطفال بيع بشأن اخلاصُت الربوتوكولُت من أي يف األطراف الدول تنفيذ رصد على

 البالغات تقدمي بإجراء ادلتعلق الطفل حقوق التفاقية االختياري الربوتوكول دبوجب زبتص كما ادلسلحة ادلنازعات يف األطفال اشًتاك

  . حقوقهم بانتهاك ادلتعلقة األفراد من ادلقدمة الشكاوى وفحص

. االختياريُت الربوتوكولُت البالغات، تقدمي الطفل، حقوق جلنة الثالث، االختياري الربوتوكول: المفتاحية الكلمات

 الطفل حقوق بلجنة التعريف: أوال

 .  الطفل حقوق التفاقية أوال نتطرق مهامها وربديد الطفل حقوق جلنةب للتعريف تطرقال قبل نوأ اإلشارة ذبدر بداية

  الطفل حقوق اتفاقية حول الدولي اإلجماع (أ

 االتفاقية نشأة(1

 ادلعنية الدولية القواعد وتدوين تطوير على العمل من عقود ستة على يزيد دلا تتويج دبثابة الطفل حقوق اتفاقية اعتماد جاء

 مشوذلا يف فريدة قائمة دبثابة االتفاقية وتعد. الطفل حبقوق خاصة دولية وثيقة كأول 1924 عام يف جنيف إعالن صدر إذ. الطفل حبقوق

.  باألطفال ادلتعلقة ناإلنسا حقوق دلعايَت

 بوضعية أيضا اىتمت فقد لألطفال، والسياسية وادلدنية والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق تتضمن كوهنا عن فضال إذ

 يف النفاذ حيز ودخلت ،1989 نوفمرب 20 يف الطفل حقوق اتفاقية اعتمدت وقد. الالجئُت واألطفال ادلسلحة النزاعات يف األطفال
 األمريكية ادلتحدة الواليات عدا فيما االتفاقية يف أطرافا العامل دول فكل العادلي اإلمجاع يشبو دبا االتفاقية وربظى ،1990 سبتمرب

  .(1)والصومال

 االتفاقية مضمون( 2

 ودبوجب األوقات، مجيع يف للطفل وتؤمن ربًتم أن الواجب باحلقوق ومفصلة طويلة بقائمة الطفل حقوق اتفاقية تعًتف

 نصت وشلا." عليو ادلنطبق القانون دبوجب ذلك قبل الرشد سن يبلغ مل ما عشرة، الثامنة يتجاوز مل إنسان كل" يعٍت الطفل فإن االتفاقية

 واالسم اجلنسية ذلك يف دبا اذلوية ويف ، االسم ويف الوالدة عند التسجيل يف وحقو والنمو، احلياة يف الطفل حق: حقوق من االتفاقية عليو

 لصون ضروريا الفصل ذلك يكون أن إال منهما، كره على والديو عن فصلو وعدم رعايتهما وتلقي والديو معرفة ويف العائلية، والصالت

, الفضلى الطفل مصلحة

 دون لواليتها خيضع طفل لكل تضمنها وأن االتفاقية تقرىا اليت احلقوق باحًتام عامة بصفة االتفاقية يف األطراف الدول وتلتزم

 أو دينهم أو لغتهم أو جنسهم أو لوهنم أو عليو القانوين الوصي أو والديو أو الطفل عنصر عن النظر بغض التمييز، أنواع من نوع أي

.  آخر وضع أي أو مولدىم، أو عجزىم، أو ثروهتم، أو اعي،االجتم أو اإلثٍت أو القومي أصلهم أو غَته أو السياسي رأيهم

 القائمة العقاب أو التمييز أشكال مجيع من احلماية للطفل لتكفل ادلناسبة التدابَت مجيع ازباذ األطراف الدول على أن كما

 . (2)معتقداهتم أو عنها ادلعرب ىمآرائ أو أنشطتهم أو األسرة، أعضاء أو عليو القانونيُت األوصياء أو الطفل والدي مركز أساس على
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 على احلصول يف وحقو والدين، والوجدان الفكر حرية يف الطفل حق يف الطفل حق احًتام بوجوب للطفل االتفاقية أقرت كما

 وكذلك عنويوامل والروحي االجتماعي رفاىو تعزيز إىل ترمي اليت ادلواد وخباصة والدولية، الوطنية ادلصادر سلتلف من وادلواد ادلعلومات

 وغَت التعسفي التدخل من القانونية احلماية ويف السلمي، التجمع يف وحقو اجلمعيات تكوين حرية يف وحقو. والعقلية اجلسمية صحتو

. مسعتو أو بشرفو قانوين غَت مساس ألي تعرضو عدم يف وحقو ومراسالتو وبيئتو وعائلتو خصوصياتو يف القانوين

 غَت بصورة عودهتم وعدم اخلارج إىل لألطفال الشرعي غَت النقل وزلاربة األسر، مشل مجع تسهل أن األطراف الدول وعلى 

 ادلشًتكة الوالدين مسؤولية دببدأ تقر وكذلك سبسو، وإدارية قضائية إجراءات أي يف إليو االستماع يتم وأن الطفل آراء واحًتام مشروعة،

 أن االتفاقية يف األطراف الدول على بو، ومسموحا معًتفا التبٍت فيها يكون اليت احلاالت كل ويف. ومنوه طفلال تربية عن واألساسية

( 3).األول االعتبار الفضلى الطفل مصاحل إيالء تضمن

 من هغَت أو للتعذيب التعرض عدم يف وحقو واالعتداء، العنف أشكال سلتلف من احلماية يف الطفل حبق أيضا االتفاقية وتقر

 وأن قانونية غَت أو تعسفية بصفة حريتو من حيرم أال يف وحقو اإلعدام، عقوبة ذلك يف دبا ةإنساينلالا أو ادلهنية أو القاسية ادلعاملة ضروب

 حق ضمان جيب وكذلك. حريتو من حرم لو فيما إنسانية معاملة يعامل وأن احلرية من باحلرمان يتصل فيما القانونية بالضمانات يتمتع

 . األحداث قضاء دلبادئ االتفاقية عرضت كما عائلتو، من زلروما يكون عندما اخلاصة وادلساعدة احلماية يف الطفل

 بأعلى التمتع يف الطفل وحق عقليا، أو جسديا ادلعاق الطفل وحقوق الالجئُت، األطفال وحقوق أيضا االتفاقية وتناولت

 مناسب، معيشي مستوى يف الطفل وحق االجتماعي، والتأمُت االجتماعي الضمان من االنتفاع يف وحقو بلوغو، ديكن صحي مستوى

.  التعليم يف وحقو

 من احلماية ويف اخلطرة، واألعمال االقتصادي االستغالل من احلماية يف وحقو والًتفيو، الراحة يف الطفل حبق االتفاقية أقرت

 اجلنسي، واالنتهاك اجلنسي االستغالل أشكال كل من احلماية يف حقو وكذلك العقلية، وادلؤثرات للمخدرات ادلشروع غَت االستخدام

. رفاىو أوجو نم وجو بأي الضارة االستغالل أشكال سائر ومن

 يف األصليُت السكان أطفال وحقوق لغوية أو دينية أو عرقية أقليات إىل ادلنتمُت األطفال حقوق أيضا االتفاقية وتناولت 
 ذات اإلنساين الدويل القانون قواعد ربًتم أن يف ادلسلحة النزاعات أثناء الطفل وحق هبم، اخلاصة ولغتهم وديانتهم بثقافتهم التمتع

 أو االستغالل أو لإلمهال ضحية وقوعو حالة يف االجتماعي واندماجو والنفسي اجلسدي لتأىيلو ادلناسبة التدابَت يف وحقو العالقة،

( 4).اإلساءة

: الطفل حقوق لجنة( ب

 يلي فيما حدى على كل ومهامها اللجنة نشأة إىل سنتطرق

 الطفل حقوق لجنة نشأة(1

 -ادلتحدة لألمم العامة اجلمعية اعتمدهتا اليت الدولية االتفاقية من 43 ادلادة لنص استنادا الطفل حبقوق ادلعنية اللجنة أنشأت

 ادلعًتف والكفاءة الرفيعة ادلكانة ذوي من مستقلين خبراء من تتألف م1989 نوفمرب 20 يف ادلؤرخ 25/44 قرارىا يف -الطفل حقوق اتفاقية

 الشخصية، بصفتهم األعضاء ىؤالء ويعمل رعاياىا بُت من اللجنة أعضاء األطراف الدول تنتخب. االتفاقية تغطيو الذي ادليدان يف هبا

( 5).الرئيسية القانونية للنظم وكذلك العادل اجلغرايف للتوزيع االعتبار ويوىل
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 بأسبوع مسبوقة أسابيع ثالثة منها كل مدة عام كل ادلداوالت من دورات ثالث اعتياديا وتعقد جنيف يف اللجنة ذبتمع

 العامة بالتعليقات يعرف ما وىو ،اإلنسان حبقوق اخلاصة األحكام دلضمون تفسَتىا أيضا وتصدر .الدورة قبل العمل لفرقة اجتماعات

 (6). العامة ادلناقشات من أيام تنظيم مت كما موضوعية، قضايا يف

: الطفل حقوق لجنة مهام( 2

 تطبيق أيضا تتابع كما. هبا األعضاء الدول لبق من الطفل حلقوق الدولية االتفاقية تطبيق متابعة الطفل حقوق جلنة مهام من

. اخلليعة ادلواد يف األطفال واستغالل األطفال وبيع ادلسلح النزاع يف األطفال بإشراك ادلعنيُت لالتفاقية االختياريُت الربوتوكولُت

 بعد أويل تقرير تقدمي الدولة على فبداية احلقوق تطبيق كيفية عن اللجنة إىل منتظمة تقارير بتقدمي ملزمة األعضاء الدول ومجيع

 توصياهتا وتقدم يقلقها عما وتعرب تقرير، كل بفحص اللجنة وتقوم. ذلك بعد أعوام مخسة وكل االتفاقية إىل االنضمام من عامُت

 على صدقت اليت الدول بتقدديها تلتزم اليت اإلضافية تقاريرىا أيضا اللجنة صوتفح. ختامية مالحظات شكل يف الطرف للدولة

    (7).لالتفاقية االختياريُت الربوتوكولُت

 ادلنازعات يف األطفال باشًتاك واخلاص الطفل حقوق باتفاقية ادللحق االختياري الربوتوكول مها االختياريُت الربتوكولُت ىلإ اإلشارة وذبدر

 اخلليعة ادلواد ويف البغاء يف واستغالذلم األطفال ببيع واخلاص الطفل حقوق باتفاقية ادللحق االختياري الربوتوكول وكذا 2002 لعام ادلسلحة

 . 2002 لعام

  الثالث االختياري البروتوكول نفاذ بعد الطفل حقوق لجنة دور: ثانيا

 الربوتوكول نفاذ بعد الطفل حقوق للجنة اجلديد للدور نلج مث الثالث االختياري الربوتوكول بتعريف بداية العنصر ىذا نستهل

 فيمايلي حدى على كل الثالث االختياري

  البالغات تقديم بإجراء المتعلق الطفل حقوق التفاقية تعريف( أ

 ضحايا طفاللأل يسمح ،البالغات تقدمي بإجراء متعلقاً  ثالثاً  اختيارياً  بروتوكوالً  ادلتحدة لألمم العامة اجلمعية اعتمدت

 يشهد العالم أن خاصة البالغات، بتقديم الخاصة اإلنسان لحقوق الدولية اآلليات إلى المباشر الوصول إمكانية االنتهاكات

 أشكال لجميع وصوالً  باألطفال واالتجار التمييز األطفال،من ضد اإلنسان حقوق انتهاكات من واسعة طائفة عن أمثلة يومياً 

 على التوقيع باب وفُتح. األولُت االختياريُت وبروتوكوليها االتفاقية دبوجب ادلقررة واالنتهاكات.ضدهم النفسي أو الجسدي العنف

( 8)2014 أوت يف النفاذ حيز الربوتوكول ودخل 2012 رفرباي يف الربوتوكول

 حزيران في المتحدة لألمم العامة الجمعية إلى اإلنسان حقوق مجلس قبل من أحيل قد االختياري البرتوكول هذا وكان

 باقي في دةالموجو اإلجراءات لتلك مشابه الطفل حقوق اتفاقية إطار في الشكاوى لتقديم إجراء إيجاد بغية الماضي،( يونيو)

 .اإلنسان لحقوق األساسية االتفاقيات

 هبا بااللتزام األطراف الدول ارتضت اليت باحلقوق ادلتعلقة بالشكاوى السماح يف اجلديد االختياري الربتوكول موضوع يتمثل

 يوسع أو جديدة التزامات أو حقوق يضيف ال يئإجرا صك دبثابة وىو. االختياريُت بروتوكوليها أو/ و الطفل حقوق اتفاقية دبوجب

 .االختياريُت بروتوكوليها أو/ و الطفل حقوق اتفاقية دبوجب األطراف الدول هبا قبلت اليت تلك غَت بالفعل موجودة أخرى نطاق

http://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/CTC_4-11d.pdf
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 لوالية خيضعون ادأفر رلموعة أو لفرد حيق البالغات تقدمي بإجراء ادلتعلق الطفل حقوق التفاقية االختياري الربوتوكول دبوجب

 تلك تكون اليت التالية الصكوك من أي يف عليها ادلنصوص احلقوق من حق ألي الطرف الدولة النتهاك ضحايا أهنم يدعون طرف دولة

 فالاألط وبغاء األطفال ببيع ادلتعلق لالتفاقية االختياري والربوتوكول ،االتفاقية: البالغات تقدمي عنهم ينوب من أو فيها طرفا الدولة

  .ادلسلحة النزاعات يف األطفال بإشراك ادلتعلق لالتفاقية االختياري والربوتوكول ،اإلباحية ادلواد يف األطفال واستغالل

 بالغات وحبث تلقي يف اللجنة باختصاص تعًتف أهنا وقت أي يف تعلن أن فيو طرف دولة ألي جيوز للربوتوكول ووفقا ىذا

  .هبا ادللحقُت اآلخرين الربوتوكولُت أو الطفل حقوق اتفاقية أي دبوجب بالتزاماهتا تفي ال أخرى طرفا دولة أن طرف دولة فيها تدعي

 الثالث االختياري البروتوكول نفاذ بعد الطفل حقوق لجنة دور(ب

 أن على جلنةال وستحرص االتفاقية، إطار يف وقع قد االنتهاك كان إذا لتحديد بدراستها الشكوى تلقي عند الطفل حقوق جلنة تقوم

 الطفل عن نيابة يعملون الذين األشخاص قبل من التالعب سبنع لضمانات إضافة الطفل خصوصيات تراعي إجراءات وضع تكفل

 .الربوتوكول دبوجب

 ذلا جيوز كما الطفل، حبق إصالحو ديكن ال ضرر دلنع مؤقتة تدابَت ازباذ الدولة من تطلب أن للجنة حيق الشكوى دراسة وأثناء

 ويف للشكوى، الشخص تقدمي بسبب الًتىيب أو ادلعاملة وسوء ادلستقبلية، واالنتهاكات االنتقامية، األعمال دلنع محاية تدابَت تطلب أن

 .ادلسؤولة الدولة قبل من للتنفيذ زلددة توصيات بتقدمي اللجنة فستقوم انتهكت، قد االتفاقية أن إىل اللجنة توصلت حال

 للحقوق منهجية أو جسيمة انتهاكات طرف دولة بارتكاب تفيد هبا موثوقا معلومات الطفل حقوق جلنة تلقت وإذا ىذا

 فحص يف التعاون إىل الطرف الدولة اللجنة تدعو باالتفاقية، ادللحقُت االختياريُت الربوتوكولُت يف أو االتفاقية، يف عليها ادلنصوص

 تكون قد مالحظات أية مراعاة مع للجنة، وجيوز. تأخَت دون ادلعلومات هىذ بشأن مالحظاهتا بتقدمي الغرض ذلذا والقيام ادلعلومات

 ربر إلجراء أعضائها من أكثر أو عضوا تعُت أن ذلا، متاحة تكون هبا موثوق أخرى معلومات أية وكذلك قدمتها ادلعنية الطرف الدولة

  .الطرف الدولة ودبوافقة لذلك مسوغ وجود عند الطرف، الدولة إقليم زيارة التحري يشمل أن وجيوز. اللجنة إىل عاجل تقرير وتقدمي

 التوصيات متابعة وضمان الودية، التسوية اتفاقات في اللجنة دور على أيضاً  الجديد االختياري البروتوكول وينص هذا

 (9).الدول إلى المقدمة

  غاتالبال تقديم بإجراء المتعلق الطفل حقوق التفاقية االختياري البروتوكول مواد قائمة

  ديباجة

  عامة أحكام  -األول اجلزء

  الطفل حقوق جلنة اختصاص: 1 ادلادة

  مهامها أداء يف اللجنة هبا هتتدي اليت العامة ادلبادئ: 2 ادلادة

  الداخلي النظام: 3 ادلادة

  احلماية تدابَت: 4 ادلادة

  البالغات تقدمي إجراء  -الثاين اجلزء
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  الفردية البالغات: 5 ادلادة

  ادلؤقتة التدابَت: 6 ادلادة

  ادلقبولية: 7 ادلادة

  البالغ إحالة: 8 ادلادة

  الودية التسوية: 9 ادلادة

  البالغات يف النظر: 10 ادلادة

  ادلتابعة: 11 ادلادة

  الدول بُت البالغات تبادل: 12 ادلادة

  التحري إجراء  -الثالث اجلزء

  منهجية أو جسيمة اتانتهاك وقوع بشأن التحري إجراء: 13 ادلادة

  التحري إجراء متابعة: 14 ادلادة

  ختامية أحكام  -الرابع اجلزء

  الدوليان والتعاون ادلساعدة: 15 ادلادة

  العامة اجلمعية إىل ادلقدم التقرير: 16 ادلادة

  بشأنو ادلعلومات وتقدمي االختياري الربوتوكول نشر: 17 ادلادة

  واالنضمام والتصديق التوقيع: 18 ادلادة

  النفاذ بدء: 19 ادلادة

  النفاذ بدء بعد ربدث اليت االنتهاكات: 20 ادلادة

  التعديالت: 21 ادلادة

  النقض: 22 ادلادة

  العام األمُت من ادلوجهة واإلخطارات الوديع: 23 ادلادة

. اللغات: 24 ادلادة
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 الخاتمة

 حقوق محاية ضرورة على تؤكد اليت الدولية وادلعاىدات ادلواثيق من بالرغم انو  ادلداخلة ىذه ختام يف اليو خنلص ان ديكن وما

 سلتلفة بأشكال احلقوق لتلك وتأكيدات مراحلها مجيع يف للطفولة احلقوق من عديدة أنواعا تقرر شرعية نصوص وجود ورغم االطفال

 حياة يف االنسانية حقوقو أبسط من الطفل حرمان من ابتداء عديدة، جوانب ويف كثَتة دلظامل عرضة الزالت العامل يف الطفولة أن صلد

. شىت بطرق القتل خالل من نفسها احلياة يف حقو من حبرمانو وانتهاء كردية

 واوروبا اجلنوبية كاوامري الوسطى واسيا االوسط والشرق افريقيا يف أطفال دلعاناة دولية تقارير اليو أشارت ما وىذا

 على احلصول أو ، للشرب الصاحلة ادلياه اىل الوصول من حىت يتمكنون ال والشقاء والبؤس الفقر حالة يعيشون االطفال ماليُت.الشرقية

. االبتدائية بادلدارس االلتحاق حىت أو صحية خدمات

. ؟سواء حد على لاألطفا يعجم واستفادة تطبيقها يتم مل إن ولتشريعات االتفاقيات ىذه نفع فما إذن
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