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 برنامج ال
 

2022نوفمبر  /يتشرين الثان 8الثالثاء   

 Azalaï Marhabaفندق ، نواكشوط :المكان

 الوقت  برنامج العمل مالحظات 

 09:00 – 08:00  التسجيل  

 10:00 – 09:00 الترحيب واالفتتاح  

:الرئيسية حلقة النقاش: 1الجلسة    
 الحرمان من الحرية كعنف هيكلي ضد األطفال وطريق تحقيق العدالة لألطفال 

بالعنف ضد   ةلألمين العام لألمم المتحدة المعني ةالخاص ةنجاة معال مجيد، الممثلالدكتورة 
 األطفال 

الدراسة العالمية لألمم المتحدة حول األطفال  البروفيسور مانفريد نواك، خبير مستقل في 
 المحرومين من الحرية

10:00 – 11:00 

 11:30 – 11:00 استراحة  

 مع ونواألطفال الذين يعيشون في السج ةلاالعدالحرمان من الحرية في إقامة  :2 الجلسة 
 رعايتهم عن المسؤولين األساسيين

11:30 – 12:30 

 14:30 – 13:00 وجبة الغـــداء  

: الحرمان من الحرية في سياق المؤسسات3الجلسة    14:30 – 15:30 

حة ااستر   15:30 – 16:00 

ن و الحرمان من الحرية واألطفال المتنقل: 4الجلسة    16:00 – 17:00 

: حرمان األطفال من الحرية في النزاعات المسلحة أو سياقات األمن القومي 5الجلسة    17:00 – 18:00 

جائزة حقوق الطفل وتقديم  بقيادة االطفالحفل عشاء: فعالية    19:00 – 22:30 

 2022نوفمبر تشرين الثاني/  9األربعاء 

اليوم األول  مخرجات وخالصة  :6الجلسة    
 منهجية الجلسات الجانبية

طفال عرض حلقات النقاش ومشاركة األ  

09:00 – 10:30 

حة ااستر   10:30 – 11:00 

 13:00 – 11:00 2024-2023 للفترة عملالأربع جلسات جانبية: خارطة طريق  :7 الجلسة 

 14:30 – 13:00 وجبة الغـــداء  

ات واالستنتاجالمناقشة ، : تقديم تقرير من الجلسات الجانبية8الجلسة    
2024-2023 للفترة  لعملاخارطة طريق  تقديم  

14:30 – 16:00 

 16:30 – 16:00 استراحة  

  المحلية  في موريتانيا: جلسة تفاعلية مع المبادرات العدالةالحرمان من الحرية وإقامة  
 والمشاريع واألطفال 

16:30 – 18:00 
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 ، نواكشوط، موريتانيا2022نوفمبر تشرين الثاني/  8-9

 
 ورقة مفاهيمية 

 

 2022نوفمبرتشرين الثاني/  9-8 الوقت

 موريتانيا ، طو، نواكشAZALAÏ MARHABAفندق  المكان 

األطفال المنظمة  اتالجه عن  للدفاع  العالمية  المشاركون   –  TERRE DES HOMMESمنظمة  و الحركة  الرؤساء 

الحكومية   المنظمات غير  الحرية  المعنيةللجنة  المحرومين من  العام   ،باألطفال  األمين  مكتب ممثل 

فريق عمل األمم المتحدة المشترك بين الوكاالت المعني بالحرمان من والمعني بالعنف ضد األطفال  

 الحرية 

المسلح الشركاء والنزاع  باألطفال  المعني  العام  لألمين  الخاص  الطفل   ، الممثل  لحقوق  المتحدة  األمم  لجنة 

(UNCRC)،   ( منظمة اليونيسفUNICEF)  ،  ( مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسانOHCHR) ، 

 ، (IOMمنظمة الهجرة الدولية )  ،(UNHCR)  الالجئينن  ومكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤ

( والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم  اإلنسان  ،( UNODCمكتب  لحقوق  العالمي    ، الحرم 

الفرنسية ) باللغة  للناطقين  الدولية  اإلنسان في موريتانيا  ،(OIFالمنظمة  لحقوق  السامية   ،المفوضية 

 ، التحالف الدولي لشؤون االحتجاز ،(ACPFمنتدى سياسة الطفل األفريقي )

المنظمة الدولية لالصالح   ،(CRINشبكة حقوق الطفل الدولية )  ،SAVE THE CHILDRENمنظمة  

 (. PRIالجنائي )

مفوضية األمم المتحدة واليونيسف  ط والمنطقة واالتحاد األوروبي ومنظمة  والبعثات الدائمة في نواكش الجهات الراعية

اإلنسان   لحقوق  للسكان  والسامية  المتحدة  األمم  اإلنمائي  وصندوق  المتحدة  األمم  السلطات وبرنامج 

 القطاع الخاص في موريتانيا جهات راعية أخرى من والجمعيات، إلى جانب المحلية 

 

 السياق

األطفال مع منظمة  تت للدفاع عن  العالمية  الحركة  رئاسة    Terre des Hommesشارك  الحكومية  في  المنظمات غير  لجنة 

فيما يخص  الجمعية العامة لألمم المتحدة    لدى  تقديموالتي تأتي في إطار مبادرة النشر وال  المحرومين من الحريةالمعنية باألطفال  

   (2019)األطفال المحرومين من الحرية  حولألمم المتحدة لالعالمية  دراسة ال

((2019) UN Global Study on Children Deprived of Liberty  )ا قبل  المن  البروفيسور  لمؤلف  المستقل  والخبير  رئيسي 

 .مانفريد نواك

فريق عمل األمم المتحدة بتنسيق    ،الدكتورة نجاة معال مجيد  ،الممثلة الخاصة لألمين العام المعنية بالعنف ضد األطفال تقوم  و

 ية.المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال المحرومين من الحر

https://childrendeprivedofliberty.info/
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crc/united-nations-global-study-children-deprived-liberty/manfred-nowak
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crc/united-nations-global-study-children-deprived-liberty/manfred-nowak
https://violenceagainstchildren.un.org/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
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في جميع أنحاء العالم، يُحرم أكثر من   ا  الحرمان من الحرية هو أحد أكثر انتهاكات الحقوق األساسية لألطفال ضرر  في حين أن  و

من حريتهم في مجال إقامة العدل، ويُحتجزون في مراكز احتجاز المهاجرين أو يُحتجزون بسبب النزاعات   ا  ماليين طفل سنوي  7

، كان أثناء تفشي الجائحةومع مقدمي الرعاية األساسيين لهم في االحتجاز.    يعيشوناألمن القومي، أو  سياقات  في  المسلحة أو  

في العديد من البلدان  الواعدة  لوحظت بعض الممارسات  وقد  األطفال المحرومون من الحرية أكثر عرضة لإلصابة بالفيروس.  

وتدابير التخفيف التي تزيد   الجائحةبسبب ما فتئت تتفاقم المشكلة   أن  غير حلول بديلة؛ إلى بشكل متزايد  لجأتالتي  ،حول العالم

 من تعريض األطفال لمخاطر أكبر النتهاكات حقوق اإلنسان الخاصة بهم، بما في ذلك االحتجاز بسبب وضعهم كمهاجرين. 

لكل شكل من أشكال الحرمان من الحرية ممارسات   األطفال المحرومين من الحرية  حولألمم المتحدة  لالعالمية دراسة  الحددت  

جيدة للتدابير غير االحتجازية وكذلك التغييرات الهيكلية التي تسهل تحديد مثل هذه البدائل. على سبيل المثال، في حالة إقامة  

هي ممارسات  لوتطبيق التحويل في جميع المراحل وكذلك مبادئ العدالة التصالحية    تطوير أنظمة شاملة لحماية الطفل  العدل، فإن  

بشأن    24دمج توصيات اتفاقية حقوق الطفل الواردة في التعليق العام رقم    نتائج إيجابية. عالوة على ذلك، إن    تأتت عنهاجيدة  

نون الوطني )مثل الحد األدنى لسن المسؤولية الجنائية والحدود الزمنية لالحتجاز لدى  حقوق الطفل في أنظمة العدالة في القا

بشكل كبير من عدد    أن يحد  أن يمنع أو    من شأنهالشرطة واالحتجاز السابق للمحاكمة وأنظمة عدالة األطفال المتخصصة ...(  

 األطفال المحرومين من حريتهم.

بالتنسيق    األطفال المحرومين من الحرية  حولألمم المتحدة  لالعالمية  دراسة  الأجرى الخبير المستقل البروفيسور مانفريد نواك  وقد  

حقوق اإلنسان ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وكيانات أخرى تابعة  ل  السامية  مفوضيةلااليونيسف ومنظمة  مع  

المتحدة المعني بالعنف ضد األطفال والمؤسسات األكاديمية والجهات   ع تنسيق مالب  ،لألمم  العام  الممثل الخاص لألمين  مكتب 

قُدمت  و(.  مدنيال مجتمعمن منظمات ال منظمة 170 من المكونة الحكومية غير المنظمات لجنةالفاعلة األخرى في المجتمع المدني )

، بما في ذلك البيانات الكمية حسب فئة الحرمان من الحرية.  2019أكتوبر  تشرين األول/  الدراسة العالمية إلى الجمعية العامة في  

الممارسات الجيدة والتوصيات حول كيف يمكن للحكومات أن تقلل بشكل كبير من عدد األطفال  عنالدراسة أمثلة  عرضتكما 

 المحرومين من حريتهم. 

إلنهاء العنف ضد األطفال وجميع أشكال الحرمان    2030عام    لبرنامج عمل ضمان التنفيذ الكامل والفعال    فيالتحدي اآلن  ويكمن  

عمل المشترك بين الفريق  ل  اجتماعات دوريةبعقد  الممثل الخاص لألمين العام    قوممن خالل القيام بذلك، يومن الحرية لألطفال.  

الدراسة العالمية بشأن األطفال المحرومين من الحرية التي تمخضت عن  وصيات  تالتنفيذ  من أجل    التابع لألمم المتحدة  الوكاالت

  في وضع حد  والحكومات ومنظمات المجتمع المدني واألطفال أنفسهم    متعددي األطرافأصحاب المصلحة    حشدمناصرة وعمل  ل

 جميع أشكال الحرمان من الحرية. ل

 

 األهــداف

ما تم ستكون فرصة لتقييم  ونشر الدراسة.    علىثالث سنوات    مرور  مع  تنظيم منتدى عالمي دولي لمدة يومين  فيالفكرة  تكمن  

و  نجازهإ الحرية  والحرمان من  لألطفال  العدالة  الرئيسيين    حشد في مجال  المصلحة  التحديات غير    لحفزأصحاب  أمام  العمل 

المنتدى الممثلة الخاصة لألمين العام المعنية بالعنف ضد   بافتتاحقوم  سيوالركب.    خلفوضمان عدم ترك أي طفل    المسبوقة

https://omnibook.com/view/dc780a0e-ca43-474c-a1b2-7299c4ac2457/page/1
https://childrendeprivedofliberty.info/wp-content/uploads/2020/09/Full-Global-Study_Revised-Version.pdf
https://childrendeprivedofliberty.info/
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سيقوم األطفال الدكتورة نجاة معال مجيد والبروفيسور مانفريد نوفاك الخبير المستقل والمؤلف الرئيسي للدراسة العالمية الذي  

 ونشرها. الدراسةتجربته من  بمشاركة

  قيود الكذلك اجراءات  االضطرابات السياسية وبسبب  في الساحة المدنية    كبيرة  مخاوففي السنوات األخيرة  عديدة    بلدان  شهدتو

  وعلى الرغم من أن  الجائحة العالمية قد  الفعالة.    تهمأثر على حقوق األطفال ومشارك، مما  19  –كوفيد    المفروضة بسبب فيروس

تأثير خطير على حقوق اإلنسان    اكان لهوإلى العدالة خالل فترات اإلغالق،  األطفال  عن ثغرات خطيرة في وصول    تكشف

أهداف التنمية المستدامة  من    16الهدف    تحقيقأمام  د الطريق  مه  ن  ال يزال بإمكاننا أن،  ألطفال المحرومين من الحريةا  والسيما

 اآلن.  عملناعميقة، إذا  النقسامات االهذه  وأن نسد  

 :أن تقوم بما يلي الفعالية من شأن هذهبعد ثالث سنوات من تقديم الدراسة العالمية إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة، 

العدل • إقامة  لكل مجموعة:  التقدم والتحديات  لهم   تقييم  الرعاية األساسي  الحرية مع مقدم  المحرومون من    واألطفال 

 ؛ واألطفال المحتجزون في سياق النزاع المسلح / األمن القومي  المودعون في المؤسساتواألطفال    واألطفال المتنقلون

الممارسات   • إعادة    الواعدة تبادل  التدابير غير االحتجازية لضمان  البلدان والسياقات، مثل االستثمار في  من مختلف 

 المحلية؛ االندماج اآلمن لألطفال في األسر والمجتمعات

 ؛ البيانات عن األطفال المحرومين من حريتهملمتابعة جمع  المناصرة •

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

 ؛ القطاعات إلنهاء حرمان األطفال من الحريةمتعددة أصحاب المصلحة و نُهج متعددةالتوسع في اعتماد  •

والتحالفات التي تعزز العمل الجماعي لمنظمات حقوق الطفل والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة    أوجه التأزر  إرساء •

لتعزيز   الحرية  التي تمخضت عن  توصيات  الاآلخرين  المحرومين من  األطفال  بشأن  العالمية  المتحدة  األمم  دراسة 

 ؛ ق للتعافي وتعزيز العدالة لألطفالعلى وجه الخصوص كخريطة طريهداف التنمية المستدامة  من أ  16الهدف  واستخدام  

 ؛ الوطني واإلقليمي والدولي ىالتعاون المعزز والمنسق على المستو طويرت •

 ؛تعزيز سياسات وممارسات الوقاية وإعادة اإلدماج •

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

 ؛ وهادفة

السياسية   • العدالة الصديقة للطفلمن أجل  زيادة اإلرادة  المتعلقة بالبدائل غير   تعزيز وتنفيذ  وخلق زخم لإلصالحات 

 ؛ االحتجازية للحرمان من الحرية

متابعة • ال  ضمان  رسائل  تقديم  المنتدى من خالل  في  المدخالت  رفيع    مناصرةونشر  السياسي  المنتدى  إلى  الرئيسية 

 ،العدالة مع األطفال  بشأنوالمنتديات األخرى ذات الصلة )مثل المؤتمر العالمي القادم    2023يوليو  تموز/  المستوى في  

 ؛ (2025

 الدراسة العالمية.اعتماد خارطة طريق للعمل من أجل تنفيذ توصيات  •
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 ( نايوم) الدولي  المنتدى في  المستهدف الجمهور 

 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  ✓

 الحكومية الدولية واإلقليمية الرئيسية األخرى المعنية بحقوق الطفل وشبكات المجتمع المدنيالمنظمات غير  ✓

 وكاالت األمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية أو اإلقليمية ✓

العاملون في مجال حقوق الطفل والخبراء واألكاديميون وغيرهم من أصحاب المصلحة والممارسين )قضاة ومحامون   ✓

 اجتماعيون ...(وأخصائيون 

اللجنة االفريقية لحقوق   ،(UNCRCاألمم المتحدة لحقوق الطفل )لجنة  )أعضاء آليات حقوق اإلنسان وهيئات المعاهدات   ✓

 اإلجراءات الخاصة  ...( أو( ACERWC) اإلنسان والشعوب

 الجهات المانحةفي ذلك  بمنشركاء مؤسسيون آخرون،  ✓

تحالف العمل من أجل العدالة وكذلك البعثات الدائمة الرئيسية الحساسة    تحت لواء  المنضوية"، وال سيما تلك  البلدان الرائدة"  ✓

 لحقوق الطفل

 المتحدثون 

الذين يخاطبون المنتدى بتجربة ثرية ومؤكدة في مجاالت حقوق الطفل   -األطفال والكبار    -يتمتع الخبراء )الوطنيون والدوليون(  

سيتم ضمان التوازن بين المستويات القاعدية والوطنية واإلقليمية وفاءة ورسالة معترف بها في هذا المجال.  المختلفة ولديهم ك

 المشاركين.  في صفوفوالدولية 
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