المنتـدى العـالمي بشأن عدالة األطفال والحرمان من الحرية
 9-8تشرين الثاني /نوفمبر  ،2022نواكشوط ،موريتانيا

رابط التسجيل هنا
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البرنامج
الثالثاء  8تشرين الثاني /نوفمبر 2022
المكان:

نواكشوط ،فندق Azalaï Marhaba

مالحظات

الوقت

برنامج العمل

08:00 – 09:00

التسجيل

09:00 – 10:00

الترحيب واالفتتاح

10:00 – 11:00

الجلسة  :1حلقة النقاش الرئيسية:
الحرمان من الحرية كعنف هيكلي ضد األطفال وطريق تحقيق العدالة لألطفال
الدكتورة نجاة معال مجيد ،الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة المعنية بالعنف ضد
األطفال
البروفيسور مانفريد نواك ،خبير مستقل في الدراسة العالمية لألمم المتحدة حول األطفال
المحرومين من الحرية

11:00 – 11:30

استراحة

11:30 – 12:30

الجلسة  :2الحرمان من الحرية في إقامة العدالة واألطفال الذين يعيشون في السجون مع
المسؤولين األساسيين عن رعايتهم

13:00 – 14:30

وجبة الغـــداء

14:30 – 15:30

الجلسة  :3الحرمان من الحرية في سياق المؤسسات

15:30 – 16:00

استراحة

16:00 – 17:00

الجلسة  :4الحرمان من الحرية واألطفال المتنقلون

17:00 – 18:00

الجلسة  :5حرمان األطفال من الحرية في النزاعات المسلحة أو سياقات األمن القومي

19:00 – 22:30

حفل عشاء :فعالية بقيادة االطفال وتقديم جائزة حقوق الطفل
األربعاء  9تشرين الثاني /نوفمبر 2022

09:00 – 10:30

الجلسة  :6مخرجات وخالصة اليوم األول
منهجية الجلسات الجانبية
عرض حلقات النقاش ومشاركة األطفال

10:30 – 11:00

استراحة

11:00 – 13:00

الجلسة  :7أربع جلسات جانبية :خارطة طريق العمل للفترة 2024-2023

13:00 – 14:30

وجبة الغـــداء

14:30 – 16:00

الجلسة  :8تقديم تقرير من الجلسات الجانبية ،المناقشة واالستنتاجات
تقديم خارطة طريق العمل للفترة 2024-2023

16:00 – 16:30

استراحة

16:30 – 18:00

الحرمان من الحرية وإقامة العدالة في موريتانيا :جلسة تفاعلية مع المبادرات المحلية
والمشاريع واألطفال
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المنتـدى العـالمي بشأن عدالة األطفال والحرمان من الحرية
 9-8تشرين الثاني /نوفمبر  ،2022نواكشوط ،موريتانيا
ورقة مفاهيمية
الوقت
المكان
الجهات المنظمة

 9-8تشرين الثاني /نوفمبر2022
فندق  ،AZALAÏ MARHABAنواكشوط ،موريتانيا
الحركة العالمية للدفاع عن األطفال ومنظمة  – TERRE DES HOMMESالرؤساء المشاركون
للجنة المنظمات غير الحكومية المعنية باألطفال المحرومين من الحرية ،مكتب ممثل األمين العام
المعني بالعنف ضد األطفال وفريق عمل األمم المتحدة المشترك بين الوكاالت المعني بالحرمان من
الحرية

الشركاء

الممثل الخاص لألمين العام المعني باألطفال والنزاع المسلح ،لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل
( ،)UNCRCمنظمة اليونيسف ( ، )UNICEFمكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان (،)OHCHR
مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ( ،)UNHCRمنظمة الهجرة الدولية (،)IOM
مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ( ،)UNODCالحرم العالمي لحقوق اإلنسان،
المنظمة الدولية للناطقين باللغة الفرنسية ( ،)OIFالمفوضية السامية لحقوق اإلنسان في موريتانيا،
منتدى سياسة الطفل األفريقي ( ،)ACPFالتحالف الدولي لشؤون االحتجاز،
منظمة  ،SAVE THE CHILDRENشبكة حقوق الطفل الدولية ( ،)CRINالمنظمة الدولية لالصالح
الجنائي (.)PRI

الجهات الراعية

البعثات الدائمة في نواكشوط والمنطقة واالتحاد األوروبي ومنظمة اليونيسف ومفوضية األمم المتحدة
السامية لحقوق اإلنسان وصندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والسلطات
المحلية والجمعيات ،إلى جانب جهات راعية أخرى من القطاع الخاص في موريتانيا

السياق
تتشارك الحركة العالمية للدفاع عن األطفال مع منظمة  Terre des Hommesفي رئاسة لجنة المنظمات غير الحكومية
المعنية باألطفال المحرومين من الحرية والتي تأتي في إطار مبادرة النشر والتقديم لدى الجمعية العامة لألمم المتحدة فيما يخص
الدراسة العالمية لألمم المتحدة حول األطفال المحرومين من الحرية ()2019
() )UN Global Study on Children Deprived of Liberty (2019من قبل المؤلف الرئيسي والخبير المستقل البروفيسور
مانفريد نواك.
وتقوم الممثلة الخاصة لألمين العام المعنية بالعنف ضد األطفال ،الدكتورة نجاة معال مجيد ،بتنسيق فريق عمل األمم المتحدة
المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال المحرومين من الحرية.
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وفي حين أن الحرمان من الحرية هو أحد أكثر انتهاكات الحقوق األساسية لألطفال ضررا في جميع أنحاء العالم ،يُحرم أكثر من
 7ماليين طفل سنويا من حريتهم في مجال إقامة العدل ،ويُحتجزون في مراكز احتجاز المهاجرين أو يُحتجزون بسبب النزاعات
المسلحة أو في سياقات األمن القومي ،أو يعيشون مع مقدمي الرعاية األساسيين لهم في االحتجاز .وأثناء تفشي الجائحة ،كان
األطفال المحرومون من الحرية أكثر عرضة لإلصابة بالفيروس .وقد لوحظت بعض الممارسات الواعدة في العديد من البلدان
حول العالم ،التي لجأت بشكل متزايد إلى حلول بديلة؛ غير أن المشكلة ما فتئت تتفاقم بسبب الجائحة وتدابير التخفيف التي تزيد
من تعريض األطفال لمخاطر أكبر النتهاكات حقوق اإلنسان الخاصة بهم ،بما في ذلك االحتجاز بسبب وضعهم كمهاجرين.
حددت الدراسة العالمية لألمم المتحدة حول األطفال المحرومين من الحرية لكل شكل من أشكال الحرمان من الحرية ممارسات
جيدة للتدابير غير االحتجازية وكذلك التغييرات الهيكلية التي تسهل تحديد مثل هذه البدائل .على سبيل المثال ،في حالة إقامة
العدل ،فإن تطوير أنظمة شاملة لحماية الطفل وتطبيق التحويل في جميع المراحل وكذلك مبادئ العدالة التصالحية لهي ممارسات
جيدة تأتت عنها نتائج إيجابية .عالوة على ذلك ،إن دمج توصيات اتفاقية حقوق الطفل الواردة في التعليق العام رقم  24بشأن
حقوق الطفل في أنظمة العدالة في القانون الوطني (مثل الحد األدنى لسن المسؤولية الجنائية والحدود الزمنية لالحتجاز لدى
الشرطة واالحتجاز السابق للمحاكمة وأنظمة عدالة األطفال المتخصصة  )...من شأنه أن يمنع أو أن يحد بشكل كبير من عدد
األطفال المحرومين من حريتهم.
وقد أجرى الخبير المستقل البروفيسور مانفريد نواك الدراسة العالمية لألمم المتحدة حول األطفال المحرومين من الحرية بالتنسيق
مع منظمة اليونيسف والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وكيانات أخرى تابعة
لألمم المتحدة ،بالتنسيق مع مكتب الممثل الخاص لألمين العام المعني بالعنف ضد األطفال والمؤسسات األكاديمية والجهات
الفاعلة األخرى في المجتمع المدني (لجنة المنظمات غير الحكومية المكونة من  170منظمة من منظمات المجتمع المدني) .وقُدمت
الدراسة العالمية إلى الجمعية العامة في تشرين األول /أكتوبر  ،2019بما في ذلك البيانات الكمية حسب فئة الحرمان من الحرية.
كما عرضت الدراسة أمثلة عن الممارسات الجيدة والتوصيات حول كيف يمكن للحكومات أن تقلل بشكل كبير من عدد األطفال
المحرومين من حريتهم.
ويكمن التحدي اآلن في ضمان التنفيذ الكامل والفعال لبرنامج عمل عام  2030إلنهاء العنف ضد األطفال وجميع أشكال الحرمان
من الحرية لألطفال .ومن خالل القيام بذلك ،يقوم الممثل الخاص لألمين العام بعقد اجتماعات دورية لفريق العمل المشترك بين
الوكاالت التابع لألمم المتحدة من أجل تنفيذ التوصيات التي تمخضت عن الدراسة العالمية بشأن األطفال المحرومين من الحرية
لعمل مناصرة وحشد أصحاب المصلحة متعددي األطراف والحكومات ومنظمات المجتمع المدني واألطفال أنفسهم في وضع حد
لجميع أشكال الحرمان من الحرية.

األهــداف
تكمن الفكرة في تنظيم منتدى عالمي دولي لمدة يومين مع مرور ثالث سنوات على نشر الدراسة .وستكون فرصة لتقييم ما تم
إنجازه في مجال العدالة لألطفال والحرمان من الحرية وحشد أصحاب المصلحة الرئيسيين لحفز العمل أمام التحديات غير
المسبوقة وضمان عدم ترك أي طفل خلف الركب .وسيقوم بافتتاح المنتدى الممثلة الخاصة لألمين العام المعنية بالعنف ضد
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األطفال الدكتورة نجاة معال مجيد والبروفيسور مانفريد نوفاك الخبير المستقل والمؤلف الرئيسي للدراسة العالمية الذي سيقوم
بمشاركة تجربته من الدراسة ونشرها.
وشهدت بلدان عديدة في السنوات األخيرة مخاوف كبيرة في الساحة المدنية بسبب االضطرابات السياسية وكذلك اجراءات القيود
المفروضة بسبب فيروس كوفيد –  ،19مما أثر على حقوق األطفال ومشاركتهم الفعالة .وعلى الرغم من أن الجائحة العالمية قد
كشفت عن ثغرات خطيرة في وصول األطفال إلى العدالة خالل فترات اإلغالق ،وكان لها تأثير خطير على حقوق اإلنسان
والسيما األطفال المحرومين من الحرية ،ال يزال بإمكاننا أن نمهد الطريق أمام تحقيق الهدف  16من أهداف التنمية المستدامة
وأن نسد هذه االنقسامات العميقة ،إذا عملنا اآلن.
بعد ثالث سنوات من تقديم الدراسة العالمية إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة ،من شأن هذه الفعالية أن تقوم بما يلي:
•

تقييم التقدم والتحديات لكل مجموعة :إقامة العدل واألطفال المحرومون من الحرية مع مقدم الرعاية األساسي لهم
واألطفال المتنقلون واألطفال المودعون في المؤسسات واألطفال المحتجزون في سياق النزاع المسلح  /األمن القومي؛

•

تبادل الممارسات الواعدة من مختلف البلدان والسياقات ،مثل االستثمار في التدابير غير االحتجازية لضمان إعادة
االندماج اآلمن لألطفال في األسر والمجتمعات المحلية؛

•

المناصرة لمتابعة جمع البيانات عن األطفال المحرومين من حريتهم؛

•

تشجيع إطالق خطط عمل وسياسات وطنية تسلط الضوء على بدائل االحتجاز؛

•

التوسع في اعتماد نُهج متعددة أصحاب المصلحة ومتعددة القطاعات إلنهاء حرمان األطفال من الحرية؛

•

إرساء أوجه التأزر والتحالفات التي تعزز العمل الجماعي لمنظمات حقوق الطفل والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة
اآلخرين لتعزيز التوصيات التي تمخضت عن دراسة األمم المتحدة العالمية بشأن األطفال المحرومين من الحرية
واستخدام الهدف  16من أهداف التنمية المستدامة على وجه الخصوص كخريطة طريق للتعافي وتعزيز العدالة لألطفال؛

•

تطوير التعاون المعزز والمنسق على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي؛

•

تعزيز سياسات وممارسات الوقاية وإعادة اإلدماج؛

•

تسليط الضوء على الممارسات الجيدة والمبتكرة التي تمكن األطفال من المشاركة في هذه األهداف مشاركة فعالة
وهادفة؛

•

زيادة اإلرادة السياسية من أجل تعزيز وتنفيذ العدالة الصديقة للطفل وخلق زخم لإلصالحات المتعلقة بالبدائل غير
االحتجازية للحرمان من الحرية؛

•

ضمان متابعة ونشر المدخالت في المنتدى من خالل تقديم رسائل المناصرة الرئيسية إلى المنتدى السياسي رفيع
المستوى في تموز /يوليو  2023والمنتديات األخرى ذات الصلة (مثل المؤتمر العالمي القادم بشأن العدالة مع األطفال،
)2025؛

•

اعتماد خارطة طريق للعمل من أجل تنفيذ توصيات الدراسة العالمية.
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الجمهور المستهدف في المنتدى الدولي (يومان)
✓ أعضاء فريق عمل األمم المتحدة المشترك بين الوكاالت المعني بالدراسة العالمية حول األطفال المحرومين من الحرية
✓ أعضاء لجنة المنظمات غير الحكومية المعنية باألطفال المحرومين من الحرية
✓ المنظمات غير الحكومية الدولية واإلقليمية الرئيسية األخرى المعنية بحقوق الطفل وشبكات المجتمع المدني
✓ وكاالت األمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية أو اإلقليمية
✓ العاملون في مجال حقوق الطفل والخبراء واألكاديميون وغيرهم من أصحاب المصلحة والممارسين (قضاة ومحامون
وأخصائيون اجتماعيون )...
✓ أعضاء آليات حقوق اإلنسان وهيئات المعاهدات (لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل ( ،)UNCRCاللجنة االفريقية لحقوق
اإلنسان والشعوب ( )...)ACERWCأو اإلجراءات الخاصة
✓ شركاء مؤسسيون آخرون ،بمن في ذلك الجهات المانحة
✓ "البلدان الرائدة" ،وال سيما تلك المنضوية تحت لواء تحالف العمل من أجل العدالة وكذلك البعثات الدائمة الرئيسية الحساسة
لحقوق الطفل

المتحدثون
يتمتع الخبراء (الوطنيون والدوليون)  -األطفال والكبار  -الذين يخاطبون المنتدى بتجربة ثرية ومؤكدة في مجاالت حقوق الطفل
المختلفة ولديهم كفاءة ورسالة معترف بها في هذا المجال .وسيتم ضمان التوازن بين المستويات القاعدية والوطنية واإلقليمية
والدولية في صفوف المشاركين.
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الشركــــاء
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