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לטממניהנוטףהאםהיא:זוברשימהלבחוושאבקשהשאלה

ורוחב 2הרחבההגאוגרפיתפריטתהמבחינתהאמנהשלהאוניברטליים
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ולקזמם?לכבזםהחברהועלהממשלותעלשחובהמשלהם,
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הישגיםלההיוהאמנהשליחטיתהקצרהההיטטוריהחרףואםכיום,בגילו

רבהבמיזהבהמש,ךלהראותשאבקשכפיהוא,הזרבהרי ,מבוטליםלא

יישומהבקרתעלהאמונההוועזה,שלוהענפההייחוזיתפעילותהבזכות

ובכללפרשנותה,הטמכאכבתעורריו,ללא ,בעולםוהמקובלתהאמנה,של

אלאממנהלצפותניתולאהאמנה,שלהקצרהחייהתקופתבשל ,זאת
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ברלכלברורהעולמית,הקיוםמציאותאתלבזולשנותיכולאינומחייב,
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אולשנה,ילזיםמיליוו-11כשלחייהםאתבכךותציל ,למנעושאפשר

בצורותילזיםמיליונישלניצולםשלהמחריזההתופעהבאחתשתיפטק

חובהלחינוךיביאהאמנהשלאשרורהשעצםאועבוזה,שלביותרהגרועות

 .יישוםבתאינהכזוומטלהמציאותיות,אינוכאלהציפיותאוניברטלי,

לטובתםהעולםאתלשנותניתושבהנפתוקטם,שרביטאינהאכוהאמנה

מזינשללותשבהםובמציאותבעולםככזהפועלאינוהקטםילזים,של

בעולםגםפועלאינוהקטם , 4ילזיםמיליונימאותשלזכויותיהםביומויום

חלקשלהזכויותביומויוםמזיונרמטותנשללותשבהםחיים,ובמציאות

 ,ענייהלהיותהואנורמלי""השמצבההבוגרת,העולםאוכלוטייתשלהארי

רקעותנאיכזועולםבמת , 5וכלכליחרבתי ,פיזילזיכויונתונהזכויותחטרת

לקוטמים,יזיזותייםאינםכאלה
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עדייןשהעולםכ,ךעלהמצביעיםומספריםעובדותלהציגאפשרואכן,

בעיקרמועטה,השפעההייתהושלאמנהלילדיםראוימקוםמלהיותרחוק

בהאךביותר.והפגיעיםחרבתיתהמודריםהעניים,הילדיםבחייכשמדובר

האחרונות,השניםשש-עשרהבמהלךהאמנהבשםוהושגנעשהרבותבעת,

מאותשלהאומללמצבםרקעעלהכללית.בתמונהבכךלהבחיןקשהכיאם

אחרת,אוזובמידה ,היאבעולםהילדיםאוכלוסייתכשמרביתילדים,מיליוני

דורותמזהוהפליהמבנית-חרבתיתהזנחהשלכתוצאה ,אדםזכויותמשוללת

בהםלהבחיןוקשההקוסם,הצגתשלהבמהבחשכתאלההישגיםנעלמים-

המאיר.הזרקורלהיותהיאזורשימהמגמתאותם.שיאירזרקורללא

שצברתיוהניסיוןהאישיהידעעלבעיקרומבוססהדבריםהמשך

אחרמנהלתשאניועדכנישוטףמעקבעלוכןבוועדה,חברותיבתקופת

הנמשךוהקשר 6מסמכיהבסיסעלבה,לכהןשחדלתימאזהוועדה,עבודת

שלה.הראשיושבעםשלי

בדברהאמנהשלהושבוהבחונתב.
הולדוגזוזת

והןהבין-לאומיבמישורהןהאמנהשלהישגיהעללהצביעאבקשבהמשך

עליהםלהצביעשניתןלהישגיםהדיוןאתאייחדהפנים-מדינתי.במישור

סטטיסטייםבמונחיםנמדדושטרםלהישגיםסטטיסטיים,בנתונים

בפיתוחולהישגיםילדיםזכויותלקידוםכללייםתהליכיםבמהותםוהם

ילדים.שלהזכויותתרבותשלובהנחלה

סטטיסטייםנתונים . 1

ם IIהאול IIמזכדו"חלפיההישגיםא.

ם IIהאושלהכלליתהעצרתשלהמיוחדהמושבולקראתלאמנה,עשורבתום

כלליח IIדום IIהאושלהכלליהמזכירהגיש 72002בשנתשנערךילדיםבנושא

 ,סטטיסטייםובנתוניםקונקרטייםבמספרים ,היתרבין ,הצביעשבו , 8לעצרת

שהתחוללהעולם,ילדישלבמצבםהשיפורועלמבוטליםבלתיהישגיםעל

 .) 2000-1990 (האמנהליישוםהראשוןהעשורבמהלך

עלבמלואןלענותכדיבהםואיןבלב,דיחסייםהםאכן,ההישגים,

עםבעולם.ילדיםזכויותשוחרישלבלבםכיוםהמתעוררותהציפיות

היקףמבחינתביותרמשמעותייםהםאלההישגיםכילצייןחשובזאת,

מניעתועלחייהםעלהשלכותישאלהלהישגיםמהם.שנהנתההאוכלוסייה

זכויותיהםמימושועלכולוהעולםברחביילדיםמיליונימאותשלמותם

 . 9ולחינוךלהתפתחותלבריאות, ,ולהישרדותלחיים

לאמנהההישגיםשביוהקשרב.

האמורותהחיוביותההתפתחויותביןישירסיבתיקשרעללהצביעקללא

אחרים,שגורמיםמאחרזאת,פיה.עלהמתקיימים ,והתהליכיםהאמנהלבין

שגובשוהעשורותכניות 1990משנתילדיםלמעןהעולמיתהפסגהכמו

אפשרזמןממרחקאבלילדים.שלבמצבםלשיפורהםאףתרמו ,בעקבותיהס!

ומחובותיהןהאמנהמןבעקיפין,אובמישריןהם,אףניזונואלהכילקבוע

האמנה.שלקיומהמכוחהואצההגשמתןוכיפיה,עלהמדינותשל

חדשההזדמנותמספקתשהאמנהנאמרהפסגהשלההצהרהבמסמך

תכניותאמנםאונירבסלי!!.לנושאשלומוואתהילדזכויותאתלהפוך

לסעיפיהישירותקושרוולאזכויותשפתכללדיברולאהפסגהשלהפעולה

ביןקשרהגםקשרה-שלההבקרהבעבודת-הוועדהאבלהאמנה.של

בוועדהמניסיוניהפסגה.שלהפעולהתכניותלביןהאמנהלפיהילדזכויות

 o ,האמנהחברות ,למדינותהוועדההמליצהרבהשבעקביות ,להעידיכולהאני

-20.11.1989בנתקבלההאמנה . 221ע' , 1038מסי , 31כ"א ,הילזזכויותבזזכהאמנה

 .)"האמנהייאו "הילזזכויותבזזכהאמנהיי(להלן,-2.9.1990בלתוקףונכנסה

 .ם"באוהחזכותהמזינות 194מתוך 192חזכותבאמנה

האזםזכויותעל"םהאואמנותבשבעהמפורטותהאזםזכויותמכלולאתכוללתהאמנה

ילזים.הםבאשרלילזיםהמיוחזותזכויות,וכןכה,עזשנתקבלו

במזינותאפילוליום.מזולרפחותשלחייםזכמתמתקיימיםילזיםמיליון-600כ 4

הםשבההמזינהשהעמיזההעונילקומתחתמצוייםילזיםמיליון-47כבעולםהעשירות

ילזיםמיליון llכ-חינוך.כלמקבליםאינםיסוזיחינוךבגילילזיםמיליון-110כחיים.

בכלילזיםמיליון 186 .ביוםילזים-20,000ככלומר ,למנעןשניתןממחלותשנהכלמתים

ילזיםמיליון 21עובזה.שלותריבהגרועותכצורותהמוגזרותבצורותמועסקיםהגילאים

 15לגילמתחתילזיםמיליוןמחצילמעלהכלשהי.כלכליתבפעילותעוסקים 14-5בני

סכסוכיםבעקבותהאחרוןבעשורנהרגוילזיםמיליוןמשנילמעלהשנה.כלמאיזסמתים

 11הטראומתיות.מהחוויותנפשיתלפגועיםאולנכיםהפכורביםומיליוניםמזוינים,

מיליוניאזרחיים.מאבקיםאומלחמותבעקבותפליטיםאועקוריםהםילזיםמיליון

אועבזותמסחרי,מיניניצול ,סחרשלקרבנותהםלהערכה)ניתןלא(מספרםילזים

 ,החוקאכיפתבמתקני ,ורווחהחינוךבמוסזות ,בביתצורותיהכלעלואלימותעינויים
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) 22.06.2006 crc/index.htm] (Iast visited on . 
United Nations General Assembly Special Session (UNGASS), "A World 
Fit For Children" [http://\v\vw.unicef.org/specialsession] (Iast visited on 

22.6.2006 (. 
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מקרי-94מפחתה 5לגילמתחתילזיםתמותתהכללי,המזכירמזו"חעובזותכמההנה

תמותתאתבשלישלהפחיתהצליחומזינות 63ליזות.אלפיםעשרתלכל-81למוות

 1990בשנתמיליון-177מפחתמתת-תזונהשסבלוהילזיםמספר . 5לגילמתחתהילזים

יותרמקבליםמזינות-40מבלמעלהבאסיה).מהםשלישים(שני 2000בשנתמיליון-149ל

כךבשלנמנע ) UNICEF (יוניס"ףארגוןהערכתלפייטמינים.ותוספימהילזים-70%מ

-175מבלמעלההוכחזהויהפולמחלת .-2000ל 1998שביןבתקופהילזיםמיליוןשלמותם

כיסויבעקבות . 75%שללכיסויהגיעוהמשולשת)(הזריקההשוטפיםיםהחיסונמזינות.

כמעטהפוליוומחלת , 1990לעומתמיליון-3בילזיםתמותתפחתהחיסוניםשלנרחב

מקריעלהזיווחיםמזווחים).מקריםשל 99%שלביריזהביטויואתמצא(והזזכזוכאה

ובכך , 50ה/סהופחתהמעייםממחלותילזיםתמותתשלישים.ניבשפחתוהאזמתמחלת

המחקרבזמןהיתהיאנשיםמיליארז-1.5להעשור.במהלךםילזימיליוןשלחייהםוניצל

משתמשיםמתפתחותבמזינותהביתממשקי-72%כאחרות(במיליםיוזלמלחנגישות

מזיילזיםמיליון-90כעלהגנההיאהמשמעות .)-1990ב 20ס "Ioמפחותלעומתיוזבמלח

ותנאיאיש,מיליון-816לשופרהשתייהלמיותנגישההשאר.ביןשכלי,פיגורמפנישנה

לומזיםפעםאימאשרוילזותילזיםיותרהרבהאנשים.מיליון-747לשופרוהסניטציה

 .הלומזותהילזותמספרמשמעותיבאופןעלההספר.יתבב

בחוזש , 1990ספטמזכףבסונערכההפסגה . World Summit for Children (WSC (-ה 10

ראשי-70מלמעלה .)"הפסגהיי(להלן'"ףסיוניארגוןביזמתלתוקף,האמנהנכנסהשוב

ואימצופסגהבאותההתכנסומזינות-100כשלאחריםנציגיםשלרבומספרמזינות

מטרותילזים.שלולהתפתחותםלהישרזותםלפעולהמכוונתפעולהותכניתהצהרה

יבמצבבילזיםוכןבחינוך ,בזכיאותבעיקרהתמקזופסגה,באותהשנקבעו ,העשור

 ·סיכון

זהזזכנה.האמשלהאוניברסליאשרורההייתהגההפסשלהעשורממטרותאחת ,ואכן 11

 191האמנהאתאשררושניםשבעבתוךתקזים.חסרתובמהירותבמלואוכמעטהושג

ליכולתזואוניזכסליתכמעטמשפטיתמחויובתשלמחשיובתהלהמעיטקשהמזינות.

האמנה.שלבפועלהשפעתה
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מחובותיהונפרדבלתיכחלקהאמורותהפעולהתכניותאתוליישםלגבש

הדדית,והאצההשפעהשלבתהליכיםלנושענייולהטיקניתוהאמנה,פיעל

האמנה,פיעלמחובותיהוכחלקהפטגהתכניותאתיישמורבותמדינות

מכשיר ,מותוויתמדיניותבגדרכברשהיו ,הפטגהתכניותשימשו ,ובמקביל

האמנה,פיעלילדיםזכויותשללקידומוביותריעיל

בעולםהוגברההיוםועזף Pו nלהאמכהכככטהמאז

שכויהאיכהזועובזהילזים. nלזכויו nהמוזעו

 npבמחלו

הזכויותתרבותפיתוח-ילזיםזכויותלקיזוםתהליכים . 2

מעולםלקוחיםשאינםבמונחיםגםלהציגאפשרהאמנההישגיאת

במישורהושהתרחשו ,כללייםתהליכיםשלבמונחיםאלאהטטטיטטיקה,

כדיהאמנה,חרבות ,המדינות 192שלהלאומיותבמטגרותוהוהביו-לאומי

מאזבעולםילדיםשלבמעמדםשחלווהשיפוריםההתקדמותאתלהעריך

נתונישלפרטניניתוחלערוךישיישומה,ובעקבותלתוקףהאמנהכניטת

מוזהאיואבלזו,רבשימהמקומושאיו ,ומדינהמדינהבכלההתפתחות

שהטתמנומגמותכמהולהציגההתקדמותאתכלליבאופולהעריךהנמנע

האמנה,שליישומהשנותשש-עשרהבמהלך

-מכךפחותולאהאמנהשלקיומהבעצםלתלותניתוטפקשללאמה

 ,האמנהלקידוםהוועדהשלהנרחבתבפעילותהגם-בהמשךשיוטברכפי

ילדים,זכויותתרבותשלגלובליתתפיטהשלבהדרגהצמיחתההיא

כהנחההמניחהלתרבותהיאכוונתי ,ילדיםזכויותשלתרבותבאמרי

טובייקטים ,משלהםעצמיתישותבעליאנוש,בניהםשילדים ,בטיטית

תרבותזוהיעצמאיים,אינטרטיםובעליאדםזכויותנושאיאוטונומיים,

 ,מוטריתחובהשלכענייואלהואינטרטיםזכויותלהגשמתהחותרת

ילדיםזכויותתרבותוהפטרנליזם,החטדמגישתבהבדל ,ומשפטיתחרבתית

העצמתםאתוהמקדמתהילדשלהאדםכבודבכיבודהדוגלתתרבותהיא

להםהנוגעיםבענייניםבשיתופםהשארביוחייהם,מעגליבכלילדיםשל

 ,החרבהובחיי

לזכויותהמודעותבעולםהוגברההיוםועדלתוקףהאמנהנכנטהמאז

שלגלובליתתרבותשלהתפתחותהבמחלוקת,שנויהאינהזועובדה ,ילדים

ביו-בתהליכיםהוביטויהאתהמוצאתקיימת,עובדההיאאףילדיםזכויות

הושרשהשבהומדינותישאמנםפנים-מדינתיים,בתהליכיםוהולאומיים

זותרבותכיחולקאיואולם ,באחרותמאשריותרהילדיםזכויותתרבות

גלובלית,כתפיטהתאוצהוצורבתהולכת

הבין-לאומיבמישורתהליכיםא.

 ,ילדיםזכויותתרבותשלפיתוחהעלהמשפיעיםביו-לאומייםתהליכים

הבקרההליכיבמטגרתמובנהכענייומתרחשיםהםצמתים,בכמהמתרחשים

שלנציגיהםעםהוועדהשלהקבועיםהמפגשיםבצומתיבעיקר ,הוועדהשל

העבודהארגוו ,ף"יוניטארגווכמוביו-לאומיים,ארגוניםם"האוטוכנויות

ונציבותהאדםזכויותנציבות ,יונטקוהעולמי,הבריאותארגווהביו-לאומי,

כמטמךהאמנהאתשאימצו ,וארגוניםטוכנויותהםאלההפליטים,זכויות

לקידוםוהפועלים ,שלהםהעבודהולתכניותשליחותםלהגדרתההתייחטות

גםמתרחשיםאלהתהליכים ,הוועדהעםפעולהבשיתוףהאמנהשליישומה

לקדםשמטרתםלשנה,אחתהוועדהשעורכתהעיווימיכגוושוניםבמפגשים

 ,ממנההצומחותהמחויבויותשלההבנהואתהאמנהלתוכניהמודעותאת

 , Jילדיםןזכויותלקידוםגלובליפעולהשיתוףשלתהליכיםולחזקלהניעוכו

שלאינטנטיביתהשתתפותידיעלגםומועצמיםמחוזקיםאלהתהליכים

בנושאיופנים-מדינתייםביו-לאומייםובכנטיםבמפגשיםהוועדהחרבי

ילדים,זכויות

הכליםחיזוקשעניינם ,ביו-לאומייםתהליכיםעליורחבלהלו

תהליכיםועלילדיםשלזכויותיהםלקידוםהביו-לאומייםהמשפטיים

תחומיםלקידוםהגלובליתהפעילותאתלעודדשמטרתם ,ביו-לאומיים

 ,ילדיםזכויותשלמטוימים

הבין-לאומייםהמשפטייםהכליםחיזוק . 1

ביוהיו,שתוצאותיומומנטוםיצרהאמנהשלאוניברטליהמעיוהאשרור

הילדיםעלהגנהשעניינם ,חדשיםביו-לאומייםמשפטייםכליםיצירת ,השאר

 ,משתתפיםרביביו-לאומייםאירועיםועריכת ,ביותרוהמנוצליםהפגיעים

המפורטיםהמשפטיים,הכליםבפועל,להגשמתםאואלהכליםלהצמחת

ומתוךהיזמים,הגופיםוביוהוועדהביומלאפעולהבשיתוףגובשו ,להלו

ישירותניזוניםגםכאחדכולםהאמנה,עלומפורשתישירההטתמכות

 ,לקידומהתורמיםוגםמהאמנה

ילדיםזנות ,ילדיםמכירתעללאמנההאופציונליהפרוטוקול ) 1 (

ילדיםעלההגנהאתלשפרהיאהפרוטוקולמטרת , J3ילדיםשלופורנוגרפיה

ליישםלוהצדדיםאתמחייבהאופציונליהפרוטוקולפוגעני,ניצולמפני

זהבענייושנערך ,הביו-לאומיבכנטשאומצו ,קונקרטיותפעולהתכניות

חמשביפואשרביוקוהמהשנערך ,המעקבובכנט 1966בשנתבטטוקהולם

עלעתידיווחלוועדהלדווחהמדינותעל ,הפרוטוקול,מכוח J4אחריושנים

פיו,עלהחובותביישוםההתקדמות

בטכטוךילדיםמעורבותבדברלאמנההאופציונליהפרוטוקול ) 11 (

בהמשך,נדוושבו J5מזויו

הגרועותהצורותלדיכוי 182 'מטהביו-לאומיהעבודהארגוואמנת ) 111 (

בהמשך,יורחבהאמנהעל , J6ילדיםעבודתשלביותר

) IV ( הפעולהותכניתההצהרה" A World Fit for Children ", 
 , Jןילדיםעלם"האושלהכלליתהעצרתשלהמיוחדבמושבשנתקבלו

מטרותנקבעואלהבמטמכים , J8באמנההחברותהמדינותכלבהשתתפות

 , 2015לשנתעדהדרגתיתלהשגהביותרמשמעותיותיישום

עלהמצהירים ,אזורייםביו-לאומייםמטמכיםקיימיםאלהעלנוטף

 , J9הילדשלורווחתוזכויותיועלהאפריקניהצ'רטרכמו ,ילדיםזכויות

עםבשיתוףישירותגובשלאשאמנם ,אחרחשובמטמךלציווראוי

 ,עקרונותיהלפיוערוךהאמנהטביבכולוטובבשהואבכךייחודואךהוועדה,

ועדיםעבירהנפגעישהם ,ילדיםשלבעניינםצדקעלב"הנחיותהואהאמור

שגיבשהביו-לאומי,בצוותשותפהלהיות ,לידיינתגלגלהזכות ,לעבירה"סן

למטמכיבהשוואה ,דופויוצאמטמךזהוההנחיות,שלהראשוניהנוטחאת
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וזוהאמנה,עקרונותאתמשקףהואשבההנאמנהבזרךאחרים,ם IIאו

הצוות.לעבוזתהצנועהתרומתיהייתה

זכויותשלמסוימיםתחומיםלקיזוםהגלובליתהפעילות . 2

אינהילזים,זכויותלקיזוםהביו-לאומיתהפעילותכילהבהירהמקוםכאו

בתחומוהאמנהליישוםהאמנהחובותהמזינותשלמעשיהוכלסךרק

ארגוניםשלשותפותתהליכייזמתשלהתוצאהגםהיאזופעילותהו.

סביבילזיםזכויותלקיזוםלפעולהאמנהחברותמזינותושלביו-לאומיים

זופעילותהוועזה.שלהיישוםהמלצותשלמוצאומנקוזתהאמנהציר

בציוואסתפקמלפרטם.היריעהשתקצררבים,בתחומיםביטויהאתמצאה

האמנה.שלמחיזושיהשהואחזות,זכויותלקיזוםהביו-לאומיתהפעילות

הוועזה.שלוהנעהיזמהפריבעיקרההיאזופעילות

מזויוסכסוןבמצביילזיםזכויות ) 1 (

היההאמנה,חקיקתעלבזיוניםבמחלוקתביותרהשנוייםהסעיפיםאחז

 . 15בגיללצבאילזיםשלחובהלגיוסהמינימוםרףאתהמציב , 38סעיף

שהרףממשלתיים,הלאהגופיםנציגיוכורבותמזינותחשבועתבאותה

הראשווהעיוויוםאתהוועזההקזישהזהרקעעלמזי.נמוךהואשנקבע

הוועזההמלצתלפימזויו.סכסוךבמצביילזיםלנושא 1992בשנתשלה

הובילו 2lותוצאותיומזויו,סכסוךבמצביילזיםעלביו-לאומימחקרנערך

סכסוךבמצביילזיםעלהאופציונליהפרוטוקולשלולאימוצולכתיבתו

עצמה.הוועזהגיבשהשלוהראשונההטיוטהשאת , 22מזויו

ואוסרלצבאחובהלגיוסמינימוםכגיל 18גילאתקובעהפרוטוקול

פיעללחימה.בפעולות 18לגילמתחתאזםכלשלישירההשתתפות

אפקטיביות,תכניותוליישםלפתחעצמועלמקבלותהמזינותהפרוטוקול,

לצבאההתנזבותגילאתלהעלותלצבא,ילזיםשלגיוסםאתלמנועשמטרתו

המזינותעלמטילהפרוטוקולבחברה.ולשקמםמגויסיםילזיםלשחררוכו

מזהואכולו.בהתאםשנקטוהאמצעיםעללוועזהתקופתיזיווחחובת

וממליצההמזינותביזיהפרוטוקוליישוםאחרהוועזהעוקבתכשנתיים

מהמזינותשרבותלכאורהמגליםהזיווחיםהיישום.לשיפורהמלצותיהאת

הפרוטוקול.פיעלחובותיהולמילויצעזיםנוקטותאכוהמזווחות

יוניס"ף),ארגוו(בעיקרם IIאוסוכנויותממלאיםזהבתחוםחשובתפקיז

סיועמיזע,המספקים , 23ממשלתייםלאוארגוניםאחריםביו-לאומייםארגונים

אלהולשקמם.חייליםילזיםלפזותבמטרהאחרוסיועכספיסיועטכני,

לפעולותהוזותחיילים,ילזים OOO,15מ-למעלהלשחררכהעזהצליחו

ששוחררו,אלה,מילזיםלאלפים . 24והפרוטוקולהאמנהבמסגרתשנקטו

מספרעלהנתוניםורפואית.פסיכו-סוציאליתותמיכהבחינוךסיועניתנו

הילזיםלמספרבהשוואהזניחיםאמנםהםמסיועהנהניםהילזים

להיאחזואפשרקונקרטית,עשייהמשקפיםהםאךוהלוחמים,המגויסים

לתקווה.כמקורבהם

בפעולותרקאינההנזכריםהתהליכיםשלשחשיבותםלצייוראוי

 oבהשפעתםבעיקראלאמזויו,סכסוךשלקרבנותילזים,שללהצלתם

הוועזה.שלהפרוצזורהלכללי 75כלללפילשנהאחתנערכיסהעיוןימי 12

13 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale 
of Children, Child Prostitution and Child Pomography, G.A. res. AIRESIS41 

ם IIהאובנייו

אואותואשררו 30.6.2005ליוסנכון . 18.1.2002ביוסלתוקףנכנסהפרוטוקול . 263,2000

חתמומזינות-111ובאמנה)חרבהשאינהארצות-הרבית(לרמתמזינות 95אליוהצטרפו

עליו.

שלהפעולהתכניתתוצאותאתלהעריןהייתה , 2001שנתבסוףשהתקייס ,הכנסמטרת 14

הבאות.השניסלחמשתכניתולקבועסטוקהולסכנס

15 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the 
Involvement of Children in Armed Confiict, G.A. res. AlRESIS4/263 . 

ליוסנכון . 12.2.2002ביוסלתוקףונכנס 25.5.2000ביוסהעצרתביזיאומץהפרוטוקול

(להלן,עליו.חתמומזינות-117ומזינות 98אליוהצטרפואואותואשררו 30.6.2005

 .)"סיכוןבמצביילזיסעלהאופציונליהפרוטוקוליי

16 The ILO Convention no. 182 on the Elimination of Worst Forms of Child 
Labor . ייהאמנהאוהארנון"ייאמנת(להלן, 2000בנובמרב-19בלתוקףנכנסההאמנה

ילזיס").עבוזתשלביותרהנרועותהצורותזיכויבזרב

שלה.וכזווחיתהוועזהכנצינתזהבכנספעילחלקנטלהזורשימהכותבת . 7הערהלעיל 17

מבחינתיותרמורחבהמש,ךהןהמזינותעצמןעלשנטלווהמחויבויותהפעולהתכנית 18

מטרותשהציבה ,-1990מילזיסלמעןהעולמיתהפסנהשלהעשורתכניתשל ,נושאיו

המזינותהתחייבוושלהשנתן ,הפעולהבתכניתשהוצבוהמטרותבין . 2000שנתעזלהשנה

שלשלישיסבשניהפחתהאונירבסלי,יסוזיחינוןהן , 2015לשנתעזהמיוחזתבעצרת

בשניהעולסברחביילזיסשלהתמותהשיעורוצמצוס 5לנילמתחתילזיסתמותת

שלישיס.

19 African Charter on the Rights and Welfare of the Child, OAU Doc. CABI 
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and Criminal Justice ביוליהאו"סשלוהחרבתיתהכלכליתהמועצהוביזי 2005במאי

2005 . 
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-Confiict on Children, UN AlS1/306, 1996 [http://\v\vw.unicef.org/graca/aSI 
) 22.6.2006 306_en.pdf] (Iast visited on . 

 . 15הערהלעיל 22

 ] http://\vw\v.child-ראו, . Coalition to Stop the Use of Child Soldiersה-כמו 23
) 22.6.2006 Iast visited on ( נ/ soldiers.org . 

בסיירהשוחררוחייליסילזיס 6,821 ,באננולהשוחררוחייליסילזיס-2,400כלמשלכן 24

בסוזן.שוחררוחייליסילזיס-3,350וכ ) 1999אוקטורב(מאזלאונה
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ומניעתלצבאילדיםשלגיוסםמניעתמניעה:שלבמונחיםלעתידהצפויה

לחימה,בפעולותבפועלהשתתפותם

 ,בין-לאומייםוארגוניםהוועדהשלפעילותםבעקבותכילומראפואניתן

סכסוךבמצביםיילדשלעניינםתפס ,כצירהאמנהסביבהתמקדותותוך

והלאומי,הבין-לאומיהיוםבסדריותרבולטמקוםמזוין

כלכליניצולמפנילהגנהילזיםזכויות ) 11 (

שהאמנהובשעהלפניביותרזניחהלבלתשומתזכהילדיםעבודתנושא

 ,לתוקףנכנסההילדזכויותבדבר

ניצוללנושאשלההשניהעיוןיוםאתהוועדההקדישה 1993בשנת

הוועדהשלוהפרשנותהבקרהופעולותזהעיוןיום , 25ילדיםשלכלכלי

הבין-העבודהארגוןאתשהניעוהגורמיםביןהיוילדיםעבודתבסוגיית

שלביותרהגרועותהצורותלדיכויהאמנהאת 1999בשנתץלאמילאומ

מנצלותעבודותבתחוםוסטנדרטיםהגדרותקובעתזואמנהילדים,עבודת

 ,בהןלמלחמההדרךאתומתווהילדיםשל

לאמנת 3שבסעיף ,!/ילדיםעבודתשלביותרהגרועותהצורות!/הגדרת

והיא , 26באמנההמוגדרות ,ילדיםשלשונותניצולצורותמפרטת ,הארגון

להגנתהרלוונטיים ,האחריםהאמנהיסעיפאתגםבולטבדמיוןחופפת

הוועדהאתשיתףהבין-לאומיהעבודהארגוןפלא:ולא , 27ניצולמפניילדים

בסיסשימשההאמנה ,הניסוחבשלביכברוהצעותיההערותיהאתואימץ

זכויותהפרתלביןמנצלתעבודהשביןהקשרשלוהולכתגוברתלהבנה

 ,לפנאיהזכות ,למיאותהזכותלחינו,ךהזכותכמו ,ילדיםשלבסיסיות

ם,יהולמחייםלתנאיוהזכותלמשחקהזכות

האמנההואשלההרקעשהקשר ,הארגוןשאמנת ,היאהדברמשמעות

המאמציםאתיחדיומחזקים ,שלהונלייםיהאופצוהפרוטוקוליםעצמה

מתבטאזההדדיחיזוק ,כלכליתמנוצליםילדיםשלהתופעהעםלהתמודד

שיטתיבאופןהוועדהממליצה ,הארגוןאמנתהתקבלהשמאז ,בכךגם

נפרדבלתיכחלק ,אליהלהצטרףאוזואמנהלאשררהחברותלמדינות

 , 28הזכויותאמנתשלהראויהיישוםמתהליכי

שלמומנטוםגםהצמיחהילדיםשלמנצלתעבודהנגדהתנועה

עםשיחד ,ולאומייםבין-לאומייםממשלתייםלאגופיםביןפעולהשיתוף

בתחוםהמציאותמפתלשינויפועלים ,השונותם!/האובסוכנויותשותפים

 , 29הנדון

תרומההייתהילדיםשלמנצלתעבודהנגדבמאבקחשובמקדם

הבין-העבודהלארגוןגרמניהממשלתשתרמה ,מרקיםמיליון 50של

להקמתהתשתיתשימשהזותרומה ,בתופעהלהילחםבמטרה ,לאומי

העבודהארגוןשל !/ילדיםעבודתלדיכויהבין-לאומיתהתכנית!/של

ביותרהחזקהכלילהיותהאחרוןבעשורשהפכהתכנית , 30הבין-לאומי

עםאחתבעצהשיוסדה ,התכנית ,ילדיםשלמנצלתעבודהנגדבמלחמה

-75בכמתנהלתוהיא ,תורמותמדינותידיעלכיוםממומנת ,הוועדה

ילדים OOO,300מ-למעלה 2001לשנת 2000שנתשביןבתקופה ,מדינות

ילדיםשלצרכיםעלהעונה ,זומתכניתנהנוהורים OOO,30וכ-עובדים

 ,עבדותתנאישלממסגרותילדיםמוציאההתכנית ,ומשפחותיהםעובדים

חינוכםולצורכיולמשפחותיהםלהםהולמתחייםלרמתמענהמתןתוך

 , 31התקיניםוהתפתחותם

אלימותמפנילהגנהילזיםזכויות ) 111 (

הבין-הזכויותאמנתהיאהילדזכויותבדברהאמנההביו-לאומי,המחקר

המופעלתזולרבותילדים,נגדאלימותבמפורשהאוסרתהיחידהלאומית

משמיעההקמתהמאז , 32ולחינוכםלגידולםהאחראיםדייבילדיםכלפי

פוגעתילדיםנגדהאלימותתופעתיכהמצהיר ,וצלולברורקולהוועדה

שלהם,האדםכבודובבסיסזכויותיהםבמכלול

ילדיםנגדהמדינהאלימותבנושאהאחד ,הוועדהשערכהוןיעימישני

הניבו , 33חינוךובמוסדותבמשפחהילדיםכלפיאלימותבנושאוהשני

המלצותהתופעה,עםההתמודדותדרכיעללמדינותמפורטותהמלצות

בולטביטויומוצאותשלההבקרהבתהליךהוועדהאתמשמשותאלה

המלצתבעקבות ,האמנהחברותהמדינותלכלהמסכמותבהמלצותיה

בימיםנערך , 2001מדצמבר ,ם!/האושלהכלליתהעצרתוהחלטתהוועדה

נגדהאלימותבסוגייתמקיףומולטי-דיסציפלינריעולמיהערכהמחקראלה

 , 34משמעתכאמצעייגופנעונשלרבות ,ילדים

סוכנויות ,בין-לאומייםארגוניםבסיוע-נערכוהמחקרבמסגרת

תשעה-מקומייםממשלתייםלאוארגוניםאדםזכויותארגוני ,ם!/האו

עצמןהאלימותתופעותלובנושבמהלכם ,העולםמחביאזורייםסמינרים

שלבהשתתפותםשנערכו ,אלהנריםילסמ ,עמןלהתמודדותוהדרכים

מומחיםלאומיים, NGOsארגוני ,מהאזורממשלותנציגי ,הוועדהגיינצ

תועלתהייתה ,ילדיםשלפעילהובהשתתפות ,ם!/אווסוכנויותמקצועיים

שביןלקשרהמודעותלהגברת ,ספקללא ,תרמוהם ,עצמהבפנימעשית

זכויותובמכלולהילדשלהאדםבכבודפגיעהלביןצורותיהכלעלאלימות

 ,ילדיםשלהזכויותתרבותביסודשהיאמודעות ,שלוהאדם

הוועדהשלהחד-משמעיתעמדתהגופני,עונשנגזהעולמיתהתנועה

שלהאדםכבודעללהגנהתנאיכי ,היאנותילמדהמסכמותבהמלצותיה

משמעתכאמצעי ,ביותרהקלולו ,גופניעונשעלמפורשאיסורהואילדים

 35אדםלזכויותאחרותם!/אוועדותגםתומכיםשבה ,זועמדהנגדם,

בחוקיהןמקיףלביטויזכתהלאעדיין , 36אדםלזכויותאזורייםומנגנונים

 ,שנהמדיומתרבותשהולכותדוגמאותיש ,זאתעם ,בעולםרבותמדינותשל

וביןבחקיקהביןגופניעונשעלהאוסרות ,מדינותשל ,מדיאיטישבקצבאף

שלמעמדםבתפיסתהשולטות ,קדומותדעותעלהתגברותתוך ,בפסיקה

 , 37ומחנכיםהוריםשלותיהםיוסמכוואחריותםילדים

בין-לאומיתתנועהשהיא ,!/הגלובליתהיזמה!/הושקה 2001בשנת

פועלתשבמסגרתוההקשר , 38ילדיםכלפיהגופניהעונשסוגיכללביעור

ביןבריתמחזקתהיזמההילד,זכויותבדברהאמנהיישוםהוא ,זותנועה

מוסדות ,הילדלזכויותהוועדה ,אדםלזכויותם!/האונציב ,ם!/האוסוכנויות

 " Endהבין-לאומיהייעודיהגגוארגון 39בעולםמפתחאישיאדם,לזכויות
" Corporal Punishment , ארגונימאותשלNGOs יברחבמומחיםוארגוני

ביןהייתיאנישגםלצייןגאהאני ,הגופניהעונשנגעלביעורשנרתמו ,העולם

בוועדה,חבריישארעם ,הגלובליתהיזמהשלהיסודמסמךעלהחותמים

בקוליצאוהלטיניתובאמריקהבאירופהילדיםזכויותנציבישלרשתות

ימפנשווההגנהלילדיםשתובטחכך ,חוקיהןאתלתקןותינלמדקורא

במסגרתשנערכוהבין-לאומייםמהסמינריםאחדבכלכייצוין ,אלימות

לאסורהמדינותשלחובתןבדברהמלצהנכללה ,הבין-לאומיהמחקר
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היבשותבכלשונותבמדינותהמשפחה.במסגרתלרבותגופני,עונשבמפורש

ולאחיובייסומשמעתחינוךאמצעילקידוסוחומריסתכניותפותחו

אתממשלותמובילותמדינותבכמהילדיס.לגידולחיוביותושיטותאלימיס

לאארגוניסזויזמהנטלואחרותרבותובמדינותזה,בתחוסהציבורחינוך

התקשורת.בסיועאדס,זכויותוארגוניממשלתייס

שלהשווהבזכותסהעולמיתהחברהמכירהסוףשסוףלקבועאפשר

הקלולו ,גופנישעונשההכרהוהשפלה.אלימותמפנימוגניסלהיותילדיס

אדסובזכויותגופניתלשלמותבזכותוהיל,דשלהאדסבכבודפוגעביותר,

האנושית.החברהשלבחשיבהאחיזהרביסדורותמקץקנתהשלו,אחרות

מהילדיסרביסשלהיוס-יוסבחיישהשלכותיואףזה,בשינוילראותניתן

ממששלמהפכהשלתחילתהאתמוחשי,באופןניכרותאינןעדייןבעולס

 .הילדיסזכויותתרבותבתחוס

הכיו-לאומיכמישורהזכותקיזופ-להשתתפותילזיפזכות ) Ivכ

הידועהעיקרוןהואהילדזכויותבדברהאמנהשלהעקרונותמארבעתאחד

הנוגעענייןבכלדעתואתלהביעילדכלשלזכותו-ההשתתפותכעקרון

החדשניהעיקרוןזהוכילומרניתן . 40בחשבוןותילקחתישמעושדעתולו

עמוקהמודעותמצריךהואשכןליישוס,ביותרוהקשההאמנהשלביותר

פטרוניות,מגישותלהשתחררויכולתהילדשלהאדסכבודלמשמעות

לילדיס.מבוגריסשביןהיחסיסמערךאתבעולמנוהמאפיינות

בהמשך.נרחיבעודהפניס-מדינתיבמישורההשתתפותעקרוןקידוסעל

שלבקידומורבההתקדמותניכרתהבין-לאומיבמישורשגסנאמרכאן

העיקרון·

בין-לאומייסארגוניסשלבסיועסבין-לאומייס,בכנסיסילדיסשיתוף

המיוחדשהביטוידומהאולסלמדי.שכיחהתופעהלהיותהפךמדינתייס,או

שיתוףהואהבין-לאומיבמישורזהבתחוסהתרבותיתהמהפכהשלביותר

זו.פעילותשלמובנהכחלקהאו"ס,שלהפעילותבמסגרתילדיס

הפעולהותכניתלהצהרה 7בפסקההודגשהלהשתתפותהזכותחשיבות

ש"ההאזנהבקביעה , 4J"A World Fit For Children "הבין-לאומית

האומותמחויבותשלהמטרההיאהשתתפותס"והבטחתלילדיס

לראשונהשנתחדש ,האו"סשלבהיסטוריהחשובחידושזהוהמאוחדות.

שניס.כחמשלפני

ילדיסנגדאלימותעלהאו"סשבמחקרהעובדה,אתציינתיכבר

כחלקילדיסשותפוזה,מחקרבמסגרתשנערכוהאזורייסובסמינריס

לדעתי,הייתה,זומהפכהשלהכותרתגולתאולס . 42מהמחקראינטגרלי

במעמדהעולסמדינותמכלילדיסשלנציגויותשלהשתתפותסעובדת

שלהמיוחדבמושב-האו"סשלבתולדותיולראשונה-עצמסמשל

בכנס . 432002במאיבניו-יורקילדיסלענייניהאו"סשלהכלליתהעצרת

בו,שהתקיימובפנליספעילחלקנטלוהעצרת,במתמעלילדיסדירבוזה

מועצתבפנידבריסונשאושוניסומיסבפורמדינותראשיעסדיאלוגניהלו

שהאווירהלהעי,דיכולה ,לכנסהוועדהכנציגתשסשהייתיאני,הביטחון.

ומרמתהילדיסשלמתרומתסהתפעמותשלאווירההייתהבכנסהכללית

הילדיסזכויותתרבותשללחלחולהחשובהעדותהואזהכנסהשתתפותס.

להשתתפותהילדיסזכותשכבשההמיוחדולמעמדהבין-לאומילמישור

העולמי.היוסבסדר

הפניפ-מזינתיהלאומיכמישורהילזיפזכויותתרכות , 3

במישורילדיסזכויותבתרבותכשעוסקיסוכהישגיפ,כמאמציפשונותא,

לאשלפיההמוצאמנקודתהדבריסמטבעלצאתישהפניס-מדינתיהלאומי

עניות,מדינותהאמנה.חברותהמדינותכלבקרבאחידההתפתחותתיתכן

משמעותייסצעדיסלנקוטמתקשותנדחות,אוקטנותמפותחות,בלתי

יניסמאפיבשלאומקצועיאדסוכוחמשאביסהיעדרבשליישוסשל

כךלהתקדמות.וסובייקטיבייסאובייקטיבייסמכשוליסהמהוויסאחריס

לקבועניתןאולסדמוקרטי.שאינואופיבעלימשטריסשלהןמדינותגס

ראוי,יישוסהאמנהאתליישסהשכילושטרסמדינותגסכיבוודאות

מחלחלתשבותהליך ,האמנהפיעלהבקרהבמעגלמעורבותןמעצסעוברות,

זו.תרבותשללהבנתההמודעותומתפתחתהזכויותתרבותתוכןאל

האמנה,פיעלהיישופ,ועלהזכויותתרכותעלהכקרהמעגלהשפעתכ,

ייעלותקופתייסראשונייסדו"חותלוועדהלהגישהמדינותמחויבות

 I}ההתקדמותועל ] ... [לזכויותבפועלתוקףוהנותניסשנקטוהאמצעיס

25 //: Committee on the Rights of the Child, UN Doc. CRC/C/20 [http 
72.14.221.1 04/search?q=cache:ERPax2kd\vqMJ :\v\vw.hri.ca/childrenl 
general/CompilationEnglish.doctCommitteetontthetRightstoftthetChil 

22.06.06 dt%2Btcrc/c/20&hl=i\v&gl=il&ct=clnk&cd=3] (Iast visited on (. 
הילז.זכויותבזדכלאמנה 36-32 'ס 26

הילז.זכויותבזדכלאמנה-38ו 35-26 'ס 27

 ,הבינלאומיהעבוזהארגוןשלהאמנותשללהיסטוריהאופייניתבלתיבמהירות ,ואכן 28

מזינות.-150ככיוסבהוחדכות ,הארגוןאמנתאושררה

בשנתשנערךילזיס,עמזתנגזהגלובליהמצעזהשאר,ביו ,הוכזולפעילותזוגמאות 29

i2001 רגלכזוריתפירתובמפעליבבנגלזשההלבשהבתחוסילזיסעבוזתלביעורהסכמיס

הכולליסבינלאומיות,חדכותיזיעלהתנהגותשלאתייסקוזיסואימוץופיתוח iבפקיסטו

 .הייצורבתהליךילזיסעבוזתעלאיסור
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 .האמנהפיעלבזכויותהאחוזיםאחרים,בתחומים

 ,מזורב-ולבקרהלתיאוםליישום,מנהלייםואמצעיםמנגנונים ) 11 (

מולטי-בגופיםאורב-מגזריות,במועצותאובין-משרזייםבגופיםלזוגמה,

הבולטיםהמנגנוניםהאמנה.יישוםאתלקזםשתפקיזם ,זיסציפלינריים

ילזיםלזכויותנציבויותהםמזינותשלוהולךגזלבמספרהמוקמיםביותר

ישכןולהתייעצות.לתלונותופתוחיםלילזיםיזיזותיים ,"חמיםקווים"ו

סיועמנגנוניוהוקמוהחוקאכיפתמנגנונישופרורבותשבמזינותלציין

האוכלוסיןבמרשםהליזותרישוםמנגנוניעברה.נפגעילילזיםרגישים

שאינםילזיםשלגזולהאוכלוסייההייתהבהן ,רבותבמזינותהםגםשופרו

 oזכויות.משולליגםכךועקברשומים

האמנהכניסתממועזםנתיישבתוךחלההזיווחחובתילז.הזנויותבזדכהנלאמ 44יס 44

ליוםננוום.ישנחמשנלמנוולאחר ,לענייוהנוגעת ,החברההינהמזילגבףלתוק

30.6 שנייםות"חזו 94 ,םייראשונות"חזו 183מהם ,ות"חזו 292לוועזההוגשו 2005.

-280בכהמלצותיהאתוהמליצההוועזהזנההאמורלתאריךעז .שלישייםות"חזו-15ו

ותקופתיים.ראשונייםות"חזו

לז.יהזכויותבזברלאמנה 43יס 45

החדכהשלעצמאייםגופיםשלפעילותמאפשראינושמשטרומזינותישקיימים.הםאם 46

 .האזרחית

 '.וכולפרלמנט ,הממשלהילמשרז ,התקשורתלאמצעיפנייהשלבזרךזאת 47

 . 44הערהלעילראו 48
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עלמידעלהפצתפעלורבותמדינות-האמנהעלהיזעהנחלת ) 111 (

האמנהבהכללתבמדינה,המדורבותללשונותבתרגומההשארביןהאמנה,

התקשורת,באמצעימושכלבשימושמומחים,בהכשרתחובה,חינוךבתכניות

חלופייםבאמצעיםהאמנהשלמסריםובהערבתילדים"זכויותייימיבקביעת

נחשלות,אוכלוסיותבקרבלקריאה,

) IV ( המדינותמספרוגדלהולךהדו"חותפיעל-ילזיסהשתתפות

 , 49להשתתפותילדיםשלזכותםלקידוםתשתיותוהמקימותהמחוקקות

חקיקהתוקנהאחי,דבאופןולאבכולןלאכיאםרטת,במדינותכ,ך

הנוגעיםומנהלייםמשפטייםבהליכיםילדיםשלהשתתפותםאתלאפשרכדי

ספרבבתידעתםאתלהביעהילדיםזכותאתלקדםתהליכיםגםהונעולהם,

הנוגעיםבענייניםילדיםלהשתתפותמנגנוניםשהקימומדינותישובמוסדות,

קהילתיותנוערומועצותספרבבתיתלמידיםמועצותכמוהחרבה,ובחיילהם

ומדיניותתכניותבפיתוחפעילבאופןהמשתתפותהמקומיות,רבשויות

אינטרסיםלקידוםנציגויותגםמקימותהקהילתיותהנוערמועצותוביישומן,

ילדיםמוסדות,ילדינשואות,לאאימהותכגוןונוער,ילדיםשלספציפיים

ילדיםשלוארצייםאזורייםפרלמנטיםהוקמושונותבמדינותמוגבלויות,בעלי

והולךגדלבמספרהמדינה,שלהמחוקקתהרשותעםבקשרהעומדיםונוער,

גםביניהםזכויותיהם,הפרתעלילדיםלתלונותערוציםנפתחומדינותשל

אדם;זכויותבנציבויותלילדיםמיוחדותמחלקותאוילדיםזכויותנציבויות

הדיווחבתהליךילדיםשותפיםמדינותשלוהולךגדלבמספרכילהוסיףישעוד

בחסותםהילדיםפועליםכללבדרךהאמנה,מימוששלובבקרהובהערכה

המסייעיםבין-לאומיים,ארגוניםשלאוממשלתיים,הלאהגופיםשלובעידודם

הלאהארגוניםבמשלחותילדיםמשתלביםויותריותרובהכוונה,בארגוןלהם

מקריםגםנמצאוהשניםבמהלךהוועדה,שלההכנהלישיטתממשלתיים

הוועדה,עםלדיאלוגהממשלהנציגיבמשלחתמשולביםהיוילדיםשבהם

ארגוני,ומתןמשאשלהפורמלייםשבמבניםלצייןראויהעבודהבתחום

הייתה , sילדיםסעבודתשלביותרהגרועותהצורותלדיכויבאמנהשנקבעו

שבאמנה,ההשתתפותעקרוןכיבודמתוךעובדים,ילדיםשלנציגות

ילדים,שלמנצלתעטדהעםההתמודדותבתחוםביותרמרשימהתופעה

ילדיםלמעןילדיםבידישהוקמועומים,ילדיםארגונישלקיומםהיא

 , Slבמדינותיהםוהשפעהייקול"ישאלהלארגוניםילדים,בידיוהמנוהלים

שליעיליםארגוניםולנהללהקיםמסוגליםשילדיםכךעלמצביעההמציאות

אספות,ולקייםלהפגיןמידע,לקבללהשתתף,זכותםניצולתוךעובדים,ילדים

בתחוםמשותפתחשיבהגםניכרתהאחרונותבשנים-ולבסוף

מובנהכחלקילדיםשלובהשתתפותםבשילובםביטוילידיהבאההמחקר,

לילדים,הנוגעיםבמחקרים,

בשלביםרבותבמדינותעדייןמצוילהשתתפותילדיםשלזכותםמימוש

עםאמתלשותפותהנכוניםהמודליםלמציאתבדרךותעייה,ניסוישל

ביותרחשובשלבהואזהמהססשלבגםאבלמטוקניזם,בהבדלילדים,

הזכויות,תרבותבפיתוח

ביצוחכשרביט.האמבהד

כדיבהןשישבאמנה,הקשורותהגלובליותההתרחשויותתיאורכאןעד

היאשאיןוודאיודאיקסם,שרביטאינההאמנהאםשגםכךעללהעיד

ובמישורהבין-לאומיבמישורתהליכיםעלהצבעתיגרידא,שוואמקסם

יישומהאתוהמקדמיםילדיםזכויותשלתרבותבמצטברהיוצריםהלאומי,

שלוהול,ךגדלמשמעותי,ציבורעלבפועלהמשפיעבאופןהאמנהשל

במדינות,בלבדהיוליבשלבמצויהזותרבות-אמתהעולם,ילדיאוכלוסיית

בנמצאשאיןגםאמתורוחה,מצוותיהכלעלהאמנה,אתליישםהמתקשות

מושלםבאופןהמגשימה-ביותרמהמפותחותזוותהא-בעולםמדינה

האמנהזהבמובןלציון,ראויותליישומהפעולותיהאםגםהאמנה,את

התחייבותשליותר,לטובמתמדתחתירהשלנורמהאלאלבטאיכולהאינה

הילדיםזכויותתרבותדפנה,זריעלמהםלנוחניתןלאשלעולםלמאמצים

אלבחתירהבהתמדהגליםהמשלחתבחלקה,ונסתרתשקטהמהפכההיא

לה,הנעניםחדשים,חופים

שמבצעותכקונצרטים,ההתרחשויותאתלתארניתןציוריתבלשון

עלהאמנה,שלוהמוסיקההלירביתפיעלהעולם,רבחביומקהלותתזמורות

המנגנים-זהמתיאורכעולהבה,המנויותהזכויותועלעקרונותיהעלרוחה,

מתאיםעולםלבנותשהתחייבוהחרבות,המדינותהם,המקהלהוזמרי

אתליישםלמדינותהעוזריםהאו"ם,שלאחריםוגופיםסוכנויותלילדים;

להנחלתבשיטתיותהעושיםולאומיים,בין-לאומיים NGOsארגוניהאמנה;

הגלובליהמעגלאתהוועדה,עםבשיתוףוהמניעים,ילדיםשלהזכויותתרבות

האזרחיתהחרבההאמנה;שלבפועליישומהואתהבין-לאומיתהבקרהשל

פיעלהזכויותלקידוםופעילויותארגוניםהמצמיחההשונות,במדינות

אתלקייםכדימתקציבןמשאביםהמקצותהתורמות,המדינותהאמנה;

חשיבותסדרלפישלא-ואחרוניםפיה;עלהבין-לאומיתהסולידריותחובת

בפניבייצוגהאמנה,יישוםבבקרתהמעורביםבעולם,רבותבארצותילדים-

בחרבהפעילהבהשתתפותוכןומדינתייםבין-לאומייםבכנסיםאוהוועדה

ילדים,למעןילדיםארגוניבהקמתלרטתבמדינותיהם,האזרחית

עלנערכיםהקונצרטיםוהמקהלות,וזמריהתזמורותנגניהםאלהכל

ומרובותנוצצותבמותועלהשונותבמדינותההתרחשויותזירותשהןבמות,

הבין-לאומי,במישורההתרחשויותבזירותקהל

הבקרהבעבודתהוועדהמנצחת-ומקהלותתזמורות-אלהכלועל

הרציונלשהיא-האמנההיאהוועדהשלהניצוחושרביטשלה,והפרשנות

הזאת,הגדולההעשייהשלוההקשר

משמע,תרתיניצוחשרביטהיאשהאמנהלומרשאפשרלינראהאף

ביןותיאוםעידודהמרצה,דרבון,הנחיה,הנעה,במשמעותניצוח-האחד

גילהבשלהאמנה,אםגםניצחון,במשמעותניצוח-השניהפועלים,הכוחות

לילדים"מתאיםו"עולםבלב,דחלקייםבהישגיםלהתהדריכולההצעיר,

קוםלילדיםמתאיםועולםיבואבואהניצחון-ארוךלטווחקם,טרם

 •קסם,לשרביטאזשיהפוךהאמנה,שרביטותחתהוועדהבניצוחיקום,

הילז,זכויותבזרבלאמנה 12סיפיעל 49

ועובזים,מעסיקיםממשלה,ומתן:למשאהמשולשהמבנה 50

 BHIRMAוה-בסנגלעובזיםילזיםארגון ,בפרו MANTHOCהילזיםארגוןלזוגמה: 51
SANGA ,מסוכנויותואחזותבין-לאומייםגופיםביזינתמכיםהילזיםארגוניבהוזו

האו"ס.
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