تقرير
االجتماع رفيع المستوى حول
البروتوكول االختياري الثالث ،الملحق باالتفاقية الدولية لحقوق الطفل ،المتعلق
بإجراء تقديم البالغات

انعقد باململكة املغربية االجتماع رفيع املستوى حول الربوتوكول االختياري الثالث ،امللحق باالتفاقية الدولية حلقوق
الطفل ،املتعلق بإجراء تقدمي البالغات ،الذي نظمته إدارة املرأة واألسرة والطفولة جبامعة الدول العربية ووزارة
التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية ،باململكة املغربية ،وذلك يومي  12و 11أبريل  /نيسان ،1122
بالرباط.
شارك يف هذا االجتماع كل من اململكة األردنية اهلامشية ،و دولة اإلمارات العربية املتحدة ،واجلمهورية التونسية،
واململكة العربية السعودية ،واجلمهورية السودانية ،ومجهورية العراق ،وسلطنة عمان ،ودولة فلسطني ،دولة ليبيا،
ومجهورية مصر العربية ،واململكة املغربية.
كما متيز هذا االجتماع مبشاركة جمموعة من املنظمات اإلقليمية والدولية املعنية ،وهي مكتب املمثل اخلاص لألمني
العام لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال ،واجلنة الدولية حلقوق الطفل ،وبرنامج اليونيسيف جبنيف،
واملكتب اجلهوي لليونيسيف مبنظمة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،ومكتب اليونيسيف باملغرب ،املؤسسة الدولية
خلط جندة الطفل ،املفوضية السامية لشؤون الالجئني ،وجملس وزراء الشؤون االجتماعية بدول جملس التعاون لدول
اخلليج ،ومنظمة األسرة العربية.
وعرف هذا االجتماع أيضا حضور ممثلني عن القطاعات احلكومية املعنية حبماية الطفولة باململكة املغربية والعديد
من اجلمعيات العاملة يف جمال الطفولة واخلرباء واملهتمني من اململكة املغربية.
افتتح أعمال هذا االجتماع معايل الوزيرة بسيمة احلقاوي ،وزيرة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية
باململكة املغربية ،وسعادة الدكتورة بدر الدين عاليل ،األمني العام املساعد ،رئيس قطاع الشؤون االجتماعية،
جبامعة الدول العربية.
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وقد انعقد هذا االجتماع تنفيذا للتوصية الصادرة عن الدورة العشرين للجنة الطفولة العربية اليت عقدت يف مقر
األمانة العامة جلامعة الدول العربية يف شهر نوفمرب  /تشرين ثاين  ، 1122واليت مت اعتماد توصياهتا من قبل
جملس وزراء الشؤون االجتماعية العرب يف دورته الرابعة والثالثني ،املنعقدة يف شهر ديسمرب /كانون األول 1122
يف مدينة شرم الشيخ.
ويأيت هذا االجتماع أيضا يف إطار متابعة تنفيذ "إعالن مراكش" الصادر عن املِؤمتر العريب الرابع رفيع املستوى
حلقوق الطفل (مراكش  ،) 1121والذي اعتمد من جملس اجلامعة على مستوى القمة يف دورته العادية الثالثة
والعشرين ( بغداد ،مارس  /آذار  ) 1121كمنهاج عمل تلتزم به الدول األعضاء خالل مخس سنوات لالرتقاء
بأوضاع الطفولة يف املنطقة العربية.
عمل االجتماع رفيع املستوى حول الربوتوكول االختياري الثالث امللحق باالتفاقية الدولية حلقوق الطفل املتعلق
بإجراء تقدمي البالغات على التعريف بأمهية هذا الربوتوكول وحث وتشجيع الدول األعضاء على التصديق عليه،
وجتديد التزام الدول العربية بقضايا حقوق الطفل.
تناول هذا االجتماع جمموعة من املواضيع ذات االرتباط بالربوتوكول االختياري الثالث من قبيل آليات تقدمي
الشكايات القائمة سواء بالعامل العريب أو على املستوى الدويل.
كما شكل هذا االجتماع فرصة لتقدمي تبادل التجارب العربية حول مؤسسات تعىن حبقوق الطفل ،وقد أبانت
هذه اجللسة عن مدى غىن وتنوع التجارب العربية وأمهيتها ،مما ينم عن االخنراط القوي للدول العربية يف تتبع
إعمال حقوق الطفل وحرصها على وضع مؤسسات متخصصة يف هذا اجملال.
باإلضافة إىل ذلك  ،فتح هذا االجتماع اجملال أمام التعريف بالربوتوكول االختياري الثالث ،وما يوفره من مساطر
وإجراءات يف جمال تق دمي البالغات ،وما يتيحه أيضا من إمكانيات لتطوير العمل العريب يف جمال الرقي بإعمال
وتتبع حقوق الطفل.
ناقش املشاركون اإلمكانيات ا ملؤسساتية املتاحة على مستوى الدول العربية واخلربات املتوفرة اليت تشجع على
االخنراط يف هذا الربوتوكول ،واخلطوات العملية للتصديق على الربوتوكول .وقد خلص املشاركون يف أعمال هذا
االجتماع إىل التوصيات التالية :
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 توجيه الشكر إىل اململكة املغربية على استضافتها أشغال االجتماع رفيع املستوى حول الربوتوكولاالختياري الثالث ،امللحق باالتفاقية الدولية حلقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات.
 التأكيد على أمهية الربوتوكول االختياري الثالث املتعلق بإجراء تقدمي البالغات املعتمد من قبل اجلمعيةالعامة لألمم املتحدة بتاريخ  21ديسمرب  /كانون األول .1122
 حث الدول العربية على التصديق على هذا الربوتوكول ،اعتبارا ألمهيته يف تفعيل االتفاقية الدولية حلقوقالطفل والربوتوكولني امللحقني هبا.
 اإلشادة باجلهود اليت قامت هبا الدول العربية يف تعزيز اآلليات واهليآت الوطنية لتلقي الشكايات والرصديف جمال تطبيق حقوق الطفل.
 اإلشادة باجلهود اليت تقوم هبا األمانة الفنية للجنة الطفولة العربية بإدارة املرأة واألسرة والطفولة جبامعةالدول العربية للتعريف بالربوتوكول االختياري الثالث ،ودعوهتا للقيام مببادرات ومساعي لتشجيع الدول
العربية للمصادقة عليه.
 دعوة األمانة الفنية إلعداد دليل اخلطوات العملية للتصديق على الربوتوكوالت االختيارية لالتفاقية الدوليةحلقوق الطفل وتوزيعها على اجلهات املعنية بالدول األعضاء,
 مواكبة الدول لتعزيز قدراهتا يف وضع سياسات وبرامج عمومية حلماية الطفولة من كل أشكال العنف ضداألطفال.
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