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 2015بعد ما اتيجية العربية للنهوض بالطفولة العام لالستر اإلطارمسودة 

 والمرتكزات الخلفية :أولا  

على مسار بشكل ملموس  وأمني ة تؤثر اجتماعي ة، اقتصادي ةة، سياسي   ،ديمغرافية العربي تحوالتيشهد العالم 

الحروب و اإلرهاب و ظروف عدم  إلى التحوالت يعودهذه  أسباببعض   .ورفاههالطفل  تحقيق حقوق

لمالي ة العالمي ة وانتشار األزمة ا واإلعالمية والىلسياسي ة والمالي ة مة االقتصادي ة واالعول االستقرار و إلى

وتربوي عد اجتماعي ثقافي معوقات وصعوبات ذات ب يكمن في وجود المناخ والبعض اآلخررة تغير ظاه

 ستويات العالمي ة.عن الم العربية متدنِية بعض الدول والرفاه فيستويات التنمية م جعلت

 ةً على صعيد تأمين الحقوقفي المنطقة العربي ة خاصل طفالن الت قدّم الحاصل في أعمال حقوق م مبالرغ 

 اليزال عددل ، طفقوق القي ة حل العربي ة على اتِّفاصادقة كافة الدُّو... وم و غيرها،  ،عليمالتالت قليدي ة: الِصّحة، 

ات لة والفع الة نتيجة القُصور في الِسّياسال يَتمت ع بالحماية الكامو ،الحقوق بهذهغير منتفع  ن األطفال كبير م

ض ونتيجة التفاوت في مستويات التنمية بين  ،المجتمعاتلها  االجتماعي ة والضُّغوطات المْختلفة التي تتعر 

الت التي فيذ القرارات والبرامج والتدخنيل وتكشاركة األطفال في تشحسر مجاالت متنكما   الدول وداخلها

 هم تخص

 :علىالعام  اإلطارهذا في  األولويات المْقترحة تكزتر

  2015د ما بعلالتنمية  أجندةالمتحدة بغية اعتماد  األممنتائج الوثيقة المعدة لقمة  مسودة 

 غياب  والحالية  االعتبار الظروفخذ بعين األ مع العربية،واألُسرة المجتمع  احترام خصائص

والفقر ويفاقم عدم المساواة  ،لألطفال آمنةبيئة  عيق توفري الذي فى عدد من الدول العربية االستقرار

 واإلقصاء والتهميش

 تعميم االستفادة منها والتي يمكن متعلقة بالطفولةالبرامج النجاح الذي حققته بعض ال 

  ز زوتع ،المتطلبات المستجدةالناشئة وتلبية  تمكن من مواجهة التحديات وبرامج جديدة أهدافاقتراح

 – 2005و إعالن مراكش ) ( 2015-2004نتها الخطة العربية )تضم أهداف إنجاز استكمال رصف

2015.) 
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حماية الطفل في –)العنف  الحمايةفي  الت عليم، الحقفي  في الصحة، الحقالحق  العام: اإلطار تشمل محاور  

، الطُّفولة في وضعية الشارع( األطفال-األطفال عمل  –في نزاع مع القانون  األطفال-االنحراف-الحروب

الالجئين،  اإلعاقة، األطفال األطفال ذوي، الطفل إعالم الطفل،ثقافة  والرعاية البديلة، األسرية البيئة المبِكرة،

عن الكوارث الطبيعية، الحق  المخاطر الناتجة إدارة ووسائل االتصال الحديثة، المشاركة، األطفالفي  الحق

 .في بيئة سليمة

والشراكات  التشبيك،  والتشريعاتالقوانين على: تشتمل  التي لعام آلي ات التنفيذ والمتابعةا اإلطاريتضمن كما 

 المؤسسية تعزيز القدرات ،والدراساتالبحوث  التمويل، ،والهيكلياتالسياسات  ،

 

ا   العامة : المبادئثانيا

 في توفير هذه الحقوق المسؤولية الرئيسيحامل  والدول هيحقوق كاملة ال تتجزأ  هم أصحاب األطفال -

والمواثيق الملحقة بها كما سائر االتفاقيات  الثالثالتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكوالت إن ا -

 اإلطارهذا يتركز عليها دعائم النهج الحقوقي الذي  تشكل المتصلة بقضايا الطفولة الدولية

واالستقرار والسالم  األمنتعزيز  انوالمناسبة لنموه تفترض والبيئة اآلمنةالتنمية الصديقة للطفل   -

  .والتطرف رهابو التصدى لإل ومواجهة

 وتنفيذ البرامج وتقييمها  األولوياتوممثلي المجتمع المدني في تحديد  األطفالمشاركة أهمية  -

المساواه ليات آ إتاحةو  اإلنسان،احترام حقوق و  والفردية،الحريات العامة و الديمقراطية،  تعزيزوجوب  -

 والتهميش لإلقصاء الدمج منعا وتامين مستلزماتالعدالة االجتماعية  و

يعزز فرص التنمية  االستثمار فيهان أو ،وتنموي أخالقيالطفولة هو التزام وطني حقوق االلتزام بقضايا  -

  البيئيةالموارد  والحفاظ على ،في المجتمع وتعزيز اإلنتاجية ر،الفق مكافحةالمستدامة من خالل 

 و استثمارها

تعتمد  منهجية علمية إلى شمولية وواقعية مستندةمواجهة تحديات حماية وتنمية الطفولة يتطلب مقاربة  -

بين التعاون والتنسيق اجل  جديدة من آليات، ووضع فعالية أكثرليات لتقييم المبادرات بغرض جعلها آ

 الخاص واألهلية والقطاعسسات الرسمية كافة المؤ

 وديني وتاريخ يفاخروما تحمله من تراكم قيمي مجتمعي  و اإلعتزاز بها الهوية العربيةالتأكيد على قيمة  -

 به كل طفل عربي 
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 أوالدين  أوالجنس  أوبغض النظر عن العمر  لجميع األطفالص تكافؤ الفر واإلنصاف وضمانالمساواة  -

 اإلعاقة أوالتهجير  أوالخلفية االجتماعية 

رفاه  وتامين ،العامةة مؤس سات الخدمضمان عمل و، سادحة الفكافم و المساءلةو  الشفافيةإرساء قواعد  -

 .توياتالمس كافةللمساءلة على  ةخاضعفاعل و بشفافية لتكون على نحو  األطفال

ا: المحاور  واألولويات ثالثا

  الحق في الصحة والبقاء-1

و بشكل اقل في معدالت   ،األطفالالنجاح المحقق في  بعض الدول العربية  في تخفيض معدالت وفيات  إن 

مستوى صحي افضل  إلىتحسين النفاذ والجودة  أماماستمرار  وجود تحديات كثيرة  نفىال ي  األمهاتوفيات 

 . موالسيما المهمشين منه ،األطفاللكافة 

  و داخل الدول نفسها  في مستويات التنمية االجتماعية و الصحية استمرار وجود فوارق بين الدولإن  

وفي ات األطفال ن م %50جلس الت عاون الخليجي انخفاضاً مْلموساً تَجاَوز ب ومرالمشرق والمغول أنجزت د)

هات في حين لَم ي  .1مّواً(ن ْلدان األقلّ في الب %13ز هذا الت قدُّمتجاووالّرضع واألم 

 ، باإلضافة إلى ظروفالنزاعات والحروب وعدم االستقرار السياسي في العديد من دول المنطقة إن استمرار

 –)إدمان صحية الغير السلبية و الاألطفال ارتفاع نسبة األمية في بعض الدول ،  سلوكيات  وتغير المناخ 

رة قيادة م ، صعوبة الحصول على التغذية السليمة ،اإلقصاء االجتماعي للفتيات والمراهقين  خمول...( –تهِوّ

ار الِسّياسات الِصّحي ة إلى مقاربة قت، اف ،ارتفاع نسبة المتزوجات في سن صغيرة غير آمنة للحمل والوالدة

سدي ة والن ْفسي ة ن االعتبار المادة تَأْهيل( تأْخذ بعيإع –عالجي ة  –لة )وقائي ة شام حد دات االجتماعي ة للِصّحة الج 

مازالت  العادات والت قاليد والَمْوروثات الث قافي ة...( –الت ثْقيف  –النُُّظم الّصحي ة  –القوانين  –واالجتماعي ة)البيئة 

 .الطفولة فى المنطقة العربية تشكل عائقاً للنهوض بأوضاع

 التي يجب العمل عليها: األولوياتومن 

 ل االجتماعي مختَلف برامفي   قين راهلماألطفال واألساسية لتغذية ا مين االحتياجاتتض ج الت دخُّ

 والِصّحي.

 لي.في المدارس وفي أنشطة المجتَمع األه الثقافة الغذائيةتوى زيادة مس 

 منتظم( كٍل ش)معالجة الت دهور البيئي، تأْمين ظروف سكن وإمداد بالماء بقاية زيز برامج الوتع 

                                                           
َّْقرير العربي لألهداف اإلنمائيَّة لألْلفيَّة  –اإلسكوا  1   2013-الت
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 اللقاحات  ظل على حفقاح الحصبة والعمص ة بلفال خااالهتمام ببرامج الت حصين: تغطية كافة األط

 شكٍل سليمب

 ن اإلنجابي ة والتَثْقيفعيل برامج الِصّحة تف  سي ة.حول الحياة الِجّ

  ضاعة ارة: تشالطُّفولة المبكاالهتمام ببرامج ية اللعب في نجيع الِرّ  مّو األطفاللط بيعي ة، أهِمّ

  .هات على وسائل الت ْغذية الس ليمة  تثْقيف األُم 

 زة للِصّحة درسة المبَنِّي نموذج المت  عِزّ

   ويج دف الت رهاإلعالم الِصّحي على مستَوى مركزي ومحِلي ب قويةوتَ تعزيز التثقيف الصحي

ية آم  نة.لسلوكي ات صِحّ

 عاية الِصّحي ة ذات لة لبرامية شامطغتأْمين ت اني األدوية بشك عي ة وتأْمينالن وج الِرّ  ٍل مج 

 خاصة  األطفالفة لكااالجتماعي  –سي م الن فج الد عسي ة وال سي ما لبرامِصّحة الن فّم للهإعطاء حيِّز م

 ري ة...أُسالفات خ –روب ح –ف أوضاعٍ صعبة: عنفي  هممن 

 ماية وتأْمين الح فاعلة من األخطار و الممارسات السلبية،قاية بغية تأْمين وريعات ديل الت شوتع سن

 وإعادة التأْهيل.

 

 والنماءالحق في التعليم -2

ّن يزال خمسة ماليين طفل عربي في س س، الدارحاق بالمفي فرص االلت على الرغم من التَقدُّم المحرز

رك تباإلضافة إلى عدد كبير اضطر  إلى  2سق غير مْلتَحقين بالمدارمليون مراه 3،7ليم االبتدائي وعت  ال

 الحروب فى عدد من الدول العربية ونتيجة النزاعات  تعليمال

ْنسين على مسوسعة دت كذلك لَم تحِقّق  األطفال في، و إضطرار ليم االبتدائيتوى الت عل الت كافؤ بين الِجّ

 رة.عمل والمساهمة في إعالة األُسللبحث عن فرص  مدارسهمترك  إلىالمجتمعات الفقيرة 

 ل عليها:األولوي ات التي يجب العم من

 نين والبنات.كٍل متساو للببش حتى المرحلة الثانويةومجانيته ليم تأْمين إْلزامي ة الت ع 

                                                           
َّْعليم في الدُّول العربيَّة  2  ّرات الت ّياسات االجتماعيَّة لألُْسرة العربيَّة  –عليمات حّمود. ات ّجاهات ومؤش   2014حزيران  –الشَّارقة  –مؤتمر الس 
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 مين وزيادة كفاءة المعل ،في المدارس البنى الت حتي ةجويد مخرجاته عبر تعزيز وعي ة الت عليم وتسين نتح

مخط ط لمدارس صديقة للط فل اعتماد من خالل و ،يِّداإلعداد األساسي الجو ،تمرّ عبر الت دريب المس

 كافة أشكال العْنف. خالية من

 ضها وفتح المسارات الت ربوي ة على بع المهني والتقنيالتعليم  الحصول علىيسير ت 

  ب المدرسي: دعم مللوقا برامجوضع ية حقوق الطقيفها على أهثلألُسرة وتروط شية من الت سرُّ فل ِمّ

 ليم.في الت ع وباألخص الحق

 راسة والش باب.تدريب مهني موصول باحتياجات سوق العمل يشمل األطفال المنقَطعين عن الد 

 بية غير النِّظامي ة.تعزيز برامج التر 

 رسي(.لت نمية المستَدامة )في مناهج مختَلف مراحل الت عليم المدتضمين الت ربية على ا 

 رات الت ر واطني ة والمهارات الم وحقوق الطفل وعلى قوق اإلنسانبية على حتضمين المنهج مقر 

 الحياتي ة والت ثْقيف على الوالدي ة.

 اإلعاقة عبر تكييف البنى الت حتي ة وي ولذ ليمي ةعوبات الت عي لألطفال ذوي الصوبتأمين الد مج الت ر

ة.والمناهج وزيادة كفاءة المعِلّمين وإعدادهم حول الت ربية الم تص   ْخّ

 

 الحق في الحماية-3

 وتنموي وحين تصبح وإنساني أخالقيواجب  واإليذاءمعاملة العنف وسوء المخاطر  حماية الطفل وتجنيبه 

  نموه. المجتمع وتتراجع فرص بشعة تختل قيملممارسات  أولغريزة  أوالطفولة هدفاً لحقد 

موجب  وهي أيضاواجهتها تتوافر له إمكانات م التي الر حماية الكائن الضعيف ِمن المخاط الطفل تعنيحماية 

نه التزام الدول بالم للحق قوق الطفل التي خص صت حيِّزاً مهماً واثيق الدولية وال سيما االتِّفاقية الدولية لحيتضم 

 حِدّداتالمجتمع نظراً لتأثيرها على كافة نمية واالزدهار والرفاه في أَي مللت وهي أيضا ضرورة ماية،في الح

نات القطاعية للتنمية: الصحة، التربية، الفقر، عدم التمييز، ...والم  كِوّ

المهمشين لضمان عدم  األطفالثبوتية لكافة  أوراقتامين  الوالدات وعبرتسجيل بالحماية العامة للطفل تبدأ 

واالقتصادية والحق  واالجتماعيةعن نظام الحماية االجتماعية وانتفاعهم من مختلف الحقوق المدنية  إقصائهم

 المشاركة في
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 :األطفالضد  ْنفالع3-1

ظروف مختلفة بعضها مت صل بالعادات  تتأت ى من العربية وأسبابه لوالدلَف تخجود في مالعنف على الطفل مو

هل ضها مت صواج الُمْبِكر، ختان اإلناث( وبعثة )الز  توارموالت قاليد ال  قوق الح وغياب ثقافةل بالِجّ

 األولويات:

   مواءمتها مع اتِّفاقي ة حقوق الِطّفل وماية فع الة لألطفال حتأمين  الوضعي ة فيالقوانين تحسين كفاءة

 المواثيق الدّولية. نَ وغيرها م

 المستوى المرَكزي والعمل على استحداث آلي ات مجتَمعي ة  الوطنية على ماية الِطّفلح أنظمةزيز تع

 تخِصّصة.نتهاكات وإحالتها إلى تدّخالت مد حاالت االمحِلّية تقوم بأنشطة الوقاية مَن العنف ورص

 برامج  معهم وتصميمل امهاز العلمعن فين وللجوا لألطفال الض حاياسي االجتماعي ن الدعم الن فتأْمي

 تمع.والمج رونة األطفالمتقوية 

  ية الوقاية والحماية مَن العنف بكافة لة على أهِمّ هات المتدِخّ تدريب منظ مات المجتَمع المدني وسائر الِجّ

 ه أشكال

 الِدّفاع عنها  على حقوقهم وتمكينهم من تَوعية األطفال  

 ن والحد منَ للوقاية ج وضع برام واج المبكر واالستغالل الِجّ  سي وختان اإلناث.الز 

 منازل عبر خطوات على األطفال في المدارس وال هة العقاب البدني الذي ال يزال يمارسمواج

 أساليب الت أديب اإليجابي ذة منكين األهل واألساتتشريعي ة وبمساعدة اإلعالم وعبر تم

 ع األطفال جيساعدة وتشالنِّصح والم توفرالوصول  السرية، سهلة نة مجانية، تحترمساخطوط إنشاء خ

 على االتِّصال واإلبالغ

  زاعاتالطفل في الحروب والن   حماية 3-2

 إلى األطفالتعرض يالمدمرة للنزاعات واالحتالل والحروب و اآلثارمن قطر عربي من  أكثريعاني 

 األمينثلث الحاالت الواردة في تقرير ممثل )والتطور انعكاسات سلبية كبيرة تطال حقهم في البقاء والنماء 

 3.في النزعات المسلحة موجود في الدول العربية( باألطفالالخاص العام 

                                                           
 S/2012/261  -A/66/782التقرير السنوي لألمين العام المعني باألطفال والصراعات المسلحة 3 
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ً ويموتون ويعانون ويعتقلون كما يستغلون  العرب يستهدفون األطفال  من خالل المشاركة في  أيضا

 أنفي تأجيج الصراعات واالنقسامات بدل  كأدواتالتظاهرات والتحركات ذات البعد السياسي ويستعملون 

 عنف واحترام وقبول اآلخر على ثقافة الال واأينش

 

تتأثر حماية الطفل في النزاعات بشكل جدي نتيجة تراجع آليات الحماية المفوضة من المجتمع ونتيجة 

الحياتية،  المصاعباألقارب، الضغوطات المتعددة التي تقع على عاتق األسر: العنف، التهجير، خسارة 

....... 

  األولوياتمن 

 .دعم نظام حماية الطفل الوطني وتدريب كوادره وضمان تغذيته بالبيانات عن االنتهاكات والمخاطر 

 ن موثوقة من المجتمع المحلي وتضم إيجاد آليات حماية مجتمعية ترتبط بنظام الحماية الوطني، تكو

 ختلف قطاعاته.ممثِّلين عن م

  للرصد واإلبالغ عن مختلف االنتهاكات والسيما تلك التي حد دَها قرار مجلس األمن رقم إيجاد نظام

1612. 

  األطفالضع خطة عمل وطنية لمنع تجنيد وال جنود( و أطفالالمتحدة ) األمماالنخراط في حملة  

 وضع خطة عمل للجاهزية في تأمين الدعم النفسي واالجتماعي وتضمين خدمات الدعم النفسي-

 جتماعي في مختلف الخدمات الصحية والتربوية وتحويل الحاالت الصعبة إلى مراكز اختصاص.اال

 في امتصاص الضغوط الكثيرة التي يرزح تحتها. هاستحداث مراكز آمنة وصديقة للطفل تساعد 

  بناء قدرات المسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني في ميادين الحماية: نظام التتبع ولَم شمل

 ــــــالعائالت، إدارة الحاالت، 

  إيجاد نظام للكشف عن األطفال المنفصلين عن أسرهم والبحث عن هذه األسر ولَم شملها ووضع

 بروتوكول حول الرعاية البديلة والمؤقتة لألطفال المنفصلين.

 ا وعلى خطر تواجد السالح الخفيف في البيئة التي يعيش فيه التوعية على خطر األلغام األرضية

 األطفال.

  وحماية باشر المصادقة على االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تؤِمّن حماية الطفل من استهدافه الم

ه في القوى تعِلّقة بحماية المدنيين( ومن تجنيداتفاقية فيينا الرابعة الموالمدارس ) المستشفيات

عتَبر أعمال عسكرية وضمان التأهيل والتعافي العسكرية النظامية وغير النظامية، إبعاده عن كل ما ي
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 ن األعمال الحربية أو تأث روا بهااشتركوا بشكل أو بآخر بأي نَوع موإعادة الدمج لألطفال الذين 

 .في النزاعات المسلحة( األطفال)البروتوكول المتعلق باشتراك 

 كالالوطنية  ضمان القوانين  ت الِسّياسية.عدم استغالل الطفل في المظاهرات والتحرُّ

 

  الوقاية من النحراف3-3

 األوضاع للفقر،من دولة عربية كنتيجة  أكثروالشباب بشكل ملحوظ في  األطفالتنتشر ظاهرة جنوح 

 وتقليد أنماطتراجع القيم  الصعبة،االقتصادية  األوضاع، استقرار االجتماعية الناشئة عن النزاعات والال

 والتقاليد العربية األصالةعيش غريبة عن 

 بصحتهم ورفاههم حياة أضّرت ألساليبوالشباب العرب عبر الترويج  األطفالالعولمة على سلوكيات  أثرت

 ومراقبة ومرافقةمواكبة  واألخالقية وفيتامين الضوابط االجتماعية  والمجتمع في األهلوتراجع دور 

  األطفال

 التالية: األولوياتمما يحتم العمل على 

  تضمن الوقاية الشاملة والمتخصصة سياسة اجتماعية وطنية شاملة توضع  

 عرضة للخطر األكثرما في البيئات مراكز وقاية متخصصة وال سي إنشاء 

 تقييم دوري للبرامج التي تقدمها المؤسسات المختصة بهدف ضمان نوعية الخدمات المقدمة وتأمين 

 طورهالبشرية الضرورية لنموها وتالمساعدات المالية وا

 ف على عالمات السُّلوك االنحرافي عند األطفال والش باب ومد هم بطرق  تمكين األهل من الت عرُّ

ف ومواكبة أبنائهم وتومناسبة ل  بة.جيههم إلى مرافق الد عم والمساندة المناسلت صرُّ

  والش باب. صديقة لألطفال معوتوجيه وإرشاد في المدرسة والمجتز استماع مراك إيجاد 

 دمج في ال على المخدرات وبرامج التَأْهيل وإعادة اإلدمانومن  رافحن االنالوقاية م تعزيز برامج

  معالمجت
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 الطفال في نزاع مع القانون3-4

يحترم  المهم أنمع القانون كضحايا أو شهود أو مذنبين أو كمدعين، من  اتصال األطفال فيعندما يدخل 

التي تتعامل فيها نظم  األساليب جدي فيتحول  إلىهناك حاجة  مناسبة.ويتعامل معهم بطريقة  القانون حقوقهم

المحاكمة وفي مختلف  أثناءالصديقة للطفل  مفهوم العدالة وإلى تبنيالعدالة في الدول العربية مع األطفال 

يث طفال بشكل إيجابي وحقوية لتغيير حياة األ المحاكم والقضاء أدواتتصبح  والتدابير بحيث اإلجراءات

مختلف اإلجراءات القانونية وحيث يمكن اجتناب العديد من التجارب تخف التحديات التي يواجهونها في 

 العدالة ألنظمةمواجهتهم  تصيبهم أثناء والصدمات التي

 عليها:التي يجب العمل  األولوياتومن 

  والواجبات واألهل بالحقوقمعرفة الحدث 

  البالغين في مؤسسات االحتجازفصل األحداث عن 

   الرعاية  الحدث إلىتدابيره مع حاجة  ممكنة وأن تتناسبالعمل على أن يكون االحتجاز ألقصر فترة

 المشروط  وتشجيع اإلفراجوإعادة التأهيل 

  عليها من قبل مختصين بصفة  وتنظيم التفتيشأماكن احتجاز األطفال  في الدوليةمراعاة المعايير

 دورية.

 تقديم شكوى عن أي سوء معاملة أو انتهاك لحق من حقوقه قد يتعرض له أثناء فترة  لطفل فيا حق

 االحتجاز. 

   مع أسرته. السريعتامين تواصل الحدث 

  مع للعمل ومؤهل مدرب وجهاز بشري قضاة متخصصينفيها  صديقة لألطفالمحاكم خاصة  إيجاد 

                                  األطفال                                       

  الجزائية  المسؤوليةعام ويحال األطفال دون سن  14الجزائية  المسؤوليةسن ل األدنى يكون الحد أن

 حماية.برامج  إلى

   اإلعالممن خالل عدم نشر معلومات عبر وسائل  وحياته الخاصةاحترام كرامة الطفل اإلنسانية 

 ليه.إتتضمن اسم الطفل أو ما يشير 

  السريع في قضاياهم والبت األطفالافتراض براءة 

  بحقهم.في المشاركة واألخذ برأيهم في مختلف اإلجراءات المتبعة  األطفالضمان حق 
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 - المجتمع خدمة،تربوية  لالحتجاز: تدابيربديلة  إجراءاتتبني 

  التقاضي: حل النزاعات بطرق تصالحية، إجراءاتتبني سياسات التحويل عن التدابير االعتيادية في 

 الوساطة

   مختلف مراحل المالحقة الطفل فيحضور الوالدين أو الوصي القانوني مع               

 

 األطفالعمل 3-5

منظمة العمل العربية هناك  إلحصائيات العربية، وفقا األقطاربكثافة في معظم  األطفالتنتشر ظاهرة عمل 

تؤثر على نموهم النفسي  أعمالوانخرطوا في  4سنة تسربوا من المدرسة17 إلى 5مليون طفل في سن  15

 واالجتماعيوالجسدي 

فيها  األطفالويتعرض  تتعاظم هذه المشكلة األطفالليها إالتي لجأ  أوفي الدول التي تشهد حروبا ونزاعات  

  والجنسيمخاطر االستغالل االقتصادي  إلى

بعين االعتبار  األخذالظاهرة تستلزم  تربوية ومواجهة هذه اقتصادية، اجتماعية، :األطفالعمل  أسبابتتعدد 

 (تأهيلعالج،  مقاربة شمولية )وقاية، األسباب واالستناد إلىمختلف هذه 

 عليها:التي يجب العمل  األولوياتمن 

  معدل  أكاديميالدراسي ووضع نظام  وتامين االستلحاقالتسرب المدرسي  ية منالفقر والوقامحاربة

  األطفالليتناسب مع جميع 

 ( األسرة عمل لمعيليصغيرة، تأمين  )قروض لألسرة التمكين االقتصادي..... 

  كل صاحب عمل أو ولي أمر  عاما، ومعاقبةال يقل عن خمسة عشر  لعمل األطفال السن األدنىجعل

 يخالف ذلك

  بما في ذلك األعمال المصنفة ضمن أسوأ أشكال عمل األطفال من  األطفالاتخاذ تدابير سريعة لسحب

 نودتجنيدهم واستخدامهم كج

                                                           
 2012ايلول -التعاونيات ودورها فى الحد من ظاهرة عمل األطفال  منظمة العمل العربي: 4 
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  عمل مناسبة لنموه  والتمييز وبظروفالعنف  والخلو منبالسالمة  الطفل متصفةجعل بيئة عمل

الكشف الطبي  –العمل ال يتعدى الستة ساعات يتخللها وقت للراحة  )عدد ساعات النفسي والجسدي

استخدام –التامين الصحي  –العمل  والنفسية معقبل مباشرة العمل للتأكد من تناسب قدراته الصحية 

 ...(.أجر مناسبتقاضي –وسائل األمان 

  جنسي أو االقتصادي استغاللهم ال وأعضائهم، أوتشديد العقوبات في ما يتعلق باالتجار باألطفال

 الضحايا لألطفالالدمج  وإعادةوتوفير خدمات التعافي والتأهيل 

 ل مع عامل ومدّها بالخدمات والت وجيه الض روري ين لحسن الت عامها طفل ديقيف األُسر التي لدعم وتث

 عافي األطفال.تالحالة ولتأْمين 

 عفي وضعيَّة الشَّار األطفال 3-6

تهم وتربيتهم وبعيدا عن العائلة التي تمدهم تنشئفي الشارع بعيدا عن المدرسة المكان الطبيعي ل األطفالوجود 

السياسات  أنين لنموهم النفسي والجسدي واالجتماعي ، يدل بوضوح على ي  بالعطف والحنان الضرور

 ، مستجدة لم تعد كافية و ةآني حاجةلتلبية  تقديمات عبر  لتصدي للمشكالت االجتماعية ل  المعتمدة االجتماعية 

 األهلجهل : الفقر ،األساسسياسة اجتماعية شاملة متكاملة تعالج جذور المشكلة من انتهاج  المطلوب و 

 الدخل يستغلون براءتهم لزيادة  أشخاص أوذويهم  ضحايا  األطفالهؤالء فغالبا ما يكون  وتفكك اآلسر ، 

كما  الحقوقبكافة باالنتفاع بحقوقهم  االعترافضحايا نظرة مجتمعية فيها كثير من التمييز والنبذ وعدم و  

 .األطفالسائر 

 

 لتصدي لهذه الظاهرة العمل عليها ل التي يجب األولوياتمن و 

  وعلى تعدد )وقاية، عالج، تأهيل، إدماج( قائمة على الشوارع أطفالشاملة لموضوع اعتماد مقاربة 

 مدني...( المجتمع الوزارات، الالجهات المسؤولة )

  يكون محدداً بمدة زمنية الزمة انسجاماً مع  أنعلى  أخيرفي المؤسسات المغلقة كتدبير  اإليداعاعتماد

ً بإخضاع الطفل لبرامج تدعيمية وتأهيلية تالءم احتياجاته مع   اإلشارةمبادئ حقوق الطفل، ومقرونا

 في ذلك ومتابعتهم. األهل وإشراكبعين االعتبار برأيه  األخذ إلى

  اة يجب مساعدتها وتمكينها وتأهيلهليه كضحيإعدم تجريم طفل الشارع والنظر 
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  ثبوتية في االنتفاع من كافة الحقوق أوراقبدون  األطفالتسجيل الوالدات وتامين حق  

 الشوارع حول كافة المجاالت  أطفالع وضع برامج تدريبية متخصصة لجميع الفئات المعنية العاملة م

  دمج( وإعادةهيل تأ حماية، )وقاية،

  لتغيير النظرة  المرئي والمسموع والمكتوب في تنظيم حمالت توعية اإلعالمتفعيل دور وسائل

 االجتماعية السلبية لطفل الشارع 

 برنامج  –استلحاق مدرسي –تقوية ودعم مدرسي  – أمية الشوارع: محو ألطفالبرامج تأهيلية  إعداد

 تدريب مهني معجل  –تعليم غير نظامي 

  بسوق العمل الحياتية وربطهمالمهارات  األطفال علىتدريب 

  التشريعات والحقوق على  الشوارع أطفالتوعية 

 الشوارع بأطفالغيرة خاصة ص إنتاجيهقروض ميسرة لمشاريع  إعطاء 

 

 والرعاية البديلة األسريةالبيئة -4

 مصلحة الطفل أساسهبموجب قرار قضائي  إاللتنمية ورعاية الطفل وال يجوز فصله عنها  األمثلهي البيئة  األسرة

 مؤسسات رعاية اجتماعية  عربية فيمن دولة  أكثرفي  األطفالكبيرة من  أعدادوجود  إلىالواقع يشير  أنالفضلى غير  

  والى الجهلوالى غياب التقديمات والدعم االجتماعي  األسرةفقر  إلىلوالدية ومرد ذلك يكونوا فاقدي الرعاية ا أندون 

  والرعاية البديلة األسريةالرعاية  أساليبفي 

 األولويات:من 

  اجتماعية فعال  ونظام حمايةوضع سياسة وطنية لمكافحة الفقر 

 الطفل بشكل دائم في مؤسسة رعائية إال عند الحاجة القصوى وبعد استنفاذ كافة الحلول  عدم إيداع

 البديلة

  مساعدة مالية مشروطة أوعبر تقديم خدمات صحية، اجتماعية، تربوية  األسرالعمل على مساعدة 

  على واألم وتثقيف األببحقوقهم  األطفالعلى دورها الوقائي في تعزيز معرفة  األسرةتوعية 

 الوالدية المسؤولية
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 سين نوعي ة خدمات المؤس سات الرعائي ة واإليوائي ة التي يَتّم إيداع األطفال فيها ومراقبتها دوريا تح 

 عاية البديلة: إعطاء األو عنها  فصل الطفللوي ة للمحافظة على تماسك األُسرة وعدم تْشجيع أشكال الِرّ

 لىالفض مصلحة الطفلرضها إاّل في حاالت تف

 

 السجينات األمهاتاطفال -5

تلحظ السياسات االجتماعية  أنفي تامين انتفاع طفلها بمختلف حقوقه ومن الضروري األبرز الدور  األمتلعب 

 أمامتكون مدانة  أنوتمكينها من لعب دورها الرعائي حتى ولو كانت في ظروف صعبة كمثل  األمحماية 

القانون فمصلحة الطفل الفضلى تقضي بان يكون على اتصال دائم بوالدته وفي ظروف تراعي سالمة نموه 

 على: من الضروري العمل والجسدي واالجتماعي، لذاالنفسي 

 

  القانون  أمامضمان معاملة خاصة للنساء الحوامل والمرضعات المدانات 

  بحقهن  باإلعدامحكم  إصدارعدم 

 تراعي مصلحة الطفل الفضلى  إصالحيةفي مؤسسات  اإليداعبدائل عن السجن كمثل  إيجاد 

  في محيطها العائلي والمجتمعي األمدمج  وإعادة وتأهيل إصالح أهدافتصويب العقاب في 

 

 الُمبكرة: الطُّفولة-6

عاية ال يزال عدد كبير من األطفال العرب في مرحلة ما قَبل المدرسة غير مْلتحقين بهياكل  الت عليم والِرّ

ل من أهداف الت ععوبالت الي م  ليم للجميع.َظم الدول العربي ة لم تحِقّق الهدف األو 

ية ْلمي ة األبحاث العتؤِكّد  ي واالجتماعي ز نمائهم الن  زّ عانتفاع األطفال ببداية جيِّدة تعلى أهِمّ ِحّ ْفسي والصُّ

ي مستَوى تحصيلهم الع ب المدرسي الوقاية م فرص الالحقة وتعززات في السنو ْلميوتقِوّ  ن الت َسرُّ

لقضاء على الفقر عبر توفير فرص متساوية ائل الناجعة في االوساحدى  المبكرة هيتنمية ورعاية الطفولة  إن

 جيل  إلىالفقر المتوارث من جيل  كسر دائرةهي قادرة على و األطفاللبداية صحية وجيدة وآمنة لكل 

جتماعية، القطاعية: اال صلب السياسات الحيز الذي تستحق في إعطاؤهاحتم الطفولة المبكرة ت أهمية إن

لبرامج والخدمات وتأهيل الكادر المهني وتثقيف ودعم ل بالميزانيات الالزمة هاصيخصوت اإلعالميةالتربوية، 

  األسرة
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 :األولوياتن م

 سنوات مرتكزة على  8المبكرة من عمر صفر حتى الطُّفولة عاية وضع خط ة عمل وطني ة لتنمية ور

ة، تَربية، تَثْقيف والدي، ح  ماية، ...نَهج شمولي تكاملي: صح 

 و ورتَوسيع التحاق األطفال في د عاية الن هاري ة والر   دمات فيها.نَوعي ة الخو وضمان جودةضات الِرّ

  تَمع المحِلّي، ...وأنشطة في المجزيارة المنازل، تَقديم خدمات ر: مجتمعي ة لألُسبرامج 

  واإلعداد عبر التد ريب المستمر  األطفال والعاملين معرفع مستوى الكفاءة المهنية لمقدمي الخدمات

 قبل الخدمة ما

 ية ري ةالعمحلة الت عامل مع األطفال في هذه المرالطرق في  على أفضلقيف األهل تَث ال لعب  وعلى أهِمّ

 الثدي. واإلرضاع من والغذاء الصحي

 للِطّفل. دمات مباشرة وتقديمات ومنحخر التي لديها أطفال في هذه المرحلة بدعم األس 

 مكين األُّم واألَب من ه ة تتوسيع مد ة إجازة األُمومة واستحداث إجازة أبوة وجعل دوام العمل مرناً لج

عاية المناس  بة ألطفالهم.تَأْمين الِرّ

 

 اإلعاقةفال ذوي الط-7

التمييز وتغيير النظرة االجتماعية تجاه  كافة أشكال الحقوق وإزالةفي الحصول على مختلف  تكافؤ الفرص

ضرورية لتحقيق المجتمع  واالجتماعية أمورهم الفاعلة في الحياة الثقافية مشاركت وإتاحة اإلعاقةذوي  األطفال

 معبر عنه في السياساتيبذل لجعل الدمج التربوي خيارا تنمويا  إنيجب  إضافيالدامج وثمة جهد عربي 

 المؤهلة واختصاص المعلمينالمدرسية والبيئة  التربوية

 األولويات:من 

   وسبل الوقايةاإلعاقة  أسبابتعزيز إجراءات الكشف المبكر للتعرف على  

  التمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية  المساواة فيعدم التمييز وتأمين 

  التعليم -امتحانات مالئمة –سياسات تربوية )سياسات قبول  التربوي عبرالعمل على تعزيز الدمج

  األطفالالمعلمين وتكييف البيئة المدرسية لتسهيل وصول  وإعدادمناهج مناسبة  ومن خاللالفارقي( 

   المهني لتسهيل فرص العمل   اإلعدادسيما  الطفل واليشمل الدمج مختلف مجاالت حياة  إنالعمل على 
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  في المشاركة والتعبير عن آرائهم في جميع المسائل التي تخصهم وفقاً  اإلعاقةذوي  حق األطفال

 لسنهم ومدى نضجهم         

 أووتجهيزات مجانا  وخدمات مساندةالحصول على خدمات صحية  اإلعاقة فيذوي  حق األطفال 

 خاصة         إعفاءاتمدعومة واالستفادة من 

   قوق الَمدني ة جه ة تأمين كافة الحاإلعاقة ل على أعمال مبادئ االتِّفاقي ة الدّولية لألشخاص ذويالعمل

 لة.كافة أشكال العنف وسوء المعام االجتماعي ة واالقتصادي ة والمشاركة والحماية منو

  

 الالجئين الطفال-8

مع  يلجؤونالعرب  األطفالجعل ماليين  والجديد منهاالنزاعات المستوطنة في الدول العربية منذ عقود 

ً  أكثرمناطق ودول  إلىغير مصحوبين  وأحيانا أسرهم غير انهم يجدون في الغالب تمييزا يحرمهم من  أمنا

ضون حقوقهم  بكافة الخدمات والرعاية )معظم الدول  متُّعن التوللحرمان م عنفشتى ولل النتهاكاتويتعر 

 (1951ق على اتفاقية الالجئين لعامالعربية لم تصاد

 التي يجب العمل عليها األولوياتومن  

   إعادةعبر  إماحل دائم لوضعهم  إيجادالالجئين في بلد المقصد ريثما يتم  األطفالحقوق تأمين سائر 

 العودة الطوعية أوالتوطين 

 الالجئين بحجة الدخول خلسة واحترام حقهم في معاملة مناسبة لوضعهم من قبل  عدم توقيف األطفال

 القانون  إنفاذسلطات 

 الطفل الالجئ على حد متساو مع سائر  االجتماعي-النفسيوالدعم  والتأهيلتشمل تدابير الحماية  أن

  األطفال

  ذويه  الطفل عنفصل تتفادى موضوع لم شمل العائلة و تشريعات تراعيوضع 

  وتطبيق  المصادقة عليهاعلى  1951تشجيع الدول التي لم تصادق على اتفاقية الالجئين لعام

  مندرجاتها

    التعليم ومساءلتهم عند التخلف  أهميةعلى  األهل الالجئ وتوعيةتأمين الحق في التعليم   للطفل 

  تمييز  أيالالجئين من الحصول على كافة الخدمات الصحية بعيدا عن  األطفالتمكين 
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 سليمةالحق في بيئة -9

ها من تأثيرات اهرة تغيُّر المناخ وما يْنتج عن: ظورفاه األطفالصحة  سلبا علىتؤثر  ديدةمشاكل بيئي ة ع

ث المياهسْلبي ة، ت ك ال استهال العامة ورواج أنماط وغياب المساحات واالكتظاظ السُّكاني والتُّربة والهواء لوُّ

سياسة ى لاق البيئي ة والمنطقة العربية إلى إدارة رشيدة للمراف كما تبرز الحاجة في االستدامةراعي مبادئ ت

 ر البيئيضحة لَوْقف الت دهووا

 األولويات:ومن 

  س رة.يمفة لعلى مياه الشُّرب المأمونة وبك جميع األطفالضمان حصول 

 ف الصُّحير على خدمات الص رضمان حصول جميع األُس 

 تقليص النفايات و فرزها  –والطاقة  شيد استعمال المياهتَر :علىيشتمل  لألطفال تَثْقيف بيئي- 

التنوع  والمحافظة على والتربة والتلوث الضوضائيالتخفيف من المساهمة في تلوث الهواء والمياه 

 البيولوجي 

 قيف وبناء الت ثعبر  الناتجة عن تغير المناخ خطاررتهم على الت كيُّف مع األطفال وقدمود األزيز صعت

 طيط الفع ال.ري ة والمؤس سي ة والت خالقدرات البش

 

 ث الطَّبيعيَّة:الكوارعن ة اتجالمخاطر الن األطفال وإدارة-10

ة طبيعي ة أد ت إلى مْقتَل نحو ثكار 276خالل الِسّنين الخمسة والعشرين الماضية المنطقة العربي ة واجهت  

دت نحْخص وشش 100.000 من غيرهم من الفئات المجتمعية نظرا  أكثر األطفاليتأثر  5مليون ونصف. ور 

 هشاشة وضعهم وقابليتهم المرتفعة للتضرر  إلى

 األولويات: نم 

  لة وفي الِسّياسات القطاعي ة.موي الش امارث في عملي ة الت خطيط الت نخاطر الكومتضمين إدارة 

 ر.هوزي ة واالستعداد واإلنذار المبكقاية والجُّ وضع خطط عَمل استباقي ة من شأنها الو 

 ات وتأمين الت عافي واالنتعاش بشكل يراعي حاجات، قدرات وقابلي ة ط االستجابة لألزمتْطوير خط

رت  األطفال. ضرُّ

                                                           
ث عام جامعة  5  ر الكوار  ْن َمخاط  ْلَحْدّ م   2020الدُّول العربيَّة: "االستراتيجيَّة العربيَّة ل 
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  ث.في األنشطة المتعِلّقة بإدارة مخاطر الكوار مشاركة األطفالإتاحة 

 إدارة مخاطر الكوارث من خالل أنشطة نوعي ة  وأسرهم بموضوع عي األطفالوتوى فع مسر

  هج الِدّراسيمجتمعي ة ومن خالل تضمين الموضوع في المن

  :والتصال الحديثة الطفال ووسائل التواصل-11

 أنيجب ذلك  أن منها غيرهو مفيد  ممامصادر المعلومات والنهل  إلىالوصول الحق في  والشباب لألطفال

 هماندماجسالمتهم الجسدية والنفسية و إلىتحجب ما يسيء  وإداريةقنية مع وضع ضوابط تيترافق 

، وخلفالطفل  ماط حياةْذري ة في سلوكي ات وأنرات جغيُّ المعلومات ت أدخلت تكنولوجيالقد  االجتماعي،  العربي 

ة معرفي ة بيالت قد  رةسن أجيال األُ م التكنولوجي هو 

مقاربة مرتكزة  واالتصاالت والعمل ضمنتكنولوجيا المعلومات استعمال  من سوء األطفالحماية  تفترض

 :ثالث مكونات إلى

جعل البيئة القانونية ضامنة وواقية وحامية وهذا ما يستوجب سن قوانين جديدة  :المكون التشريعي

 لألطفالتأمين حماية كاملة  مع مستلزماتلجعل التشريع متطابقا  اآلخروتعديل البعض 

مواقع الخطر  إلى األطفالتنظيم ووضع المعايير الفنية التي تسمح بإعاقة وصول  :التقنيالمكون 

يشتمل هذا المكون على الخطوات  اإللكترونية، كمادون المس بحقهم في االطالع والتزود من ثراء الشبكة 

 إلى الدول العربية كثير من تحولت فيالتي  اإلنترنتوتشغيل مقاهي  إنشاءوالتدابير الالزمة لتنظيم عملية 

 والشباب. لألطفالغير آمنة  أمكنة

والمربين والتربويين بالمخاطر التي تعيق  واألهلوالشباب  األطفالوعي  تعزيز: التثقيفيالمكون 

  لألطفاللعاطفي والنفسي والجسدي النمو ا

 :أيضا األولويات ومن

  وللتربويين التوجيه  ةوالمراقب ةبعالمتادور  ولألهلمان أتتيح للطفل البحث ب الكرتونيةبناء ثقافة  إتاحة

  واإلرشاد

 راتهم.رفتهم وقدتوِسّع آفاق معالتي  التمكينيةالمعلومات تكنولوجيا  األطفال إلى صولإتاحة و 

 ش : الت حرّ من وسبل الوقايةام وسائل االتِّصال الحديثة على حسن استخد واألطفالل تَثْقيف األه

ف واإلرهاب.وكرف العنم قي واالستغالل وضخ  ه اآلخر والت سويق ألفكار الت طرُّ

 ارة وإتاحتها بكل على إنتاج مواد إعالمي ة تَثْقيفي ة إيجابي ة كبديل عن المواد الالعم  ميسرةْلفة ض 
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  الحق في المشاركة-12

الطفل  إلىهي نهج وذهنية وممارسة ورؤية تنظر  الطفل،حقوق تفاقية هي مبدأ من المبادئ األربع الرئيسية ال

وقدرات تجعل حضوره في المجتمع فاعل وبناء  بإمكاناتيتمتع  اإلنسانية وكفردمكتمل الكرامة  كإنسان

 .وإيجابي

 ونحتاج إلىتنا اا وبرامجنا وممارسنفي عالمنا العربي لم نستطع بعد تضمين مبادئ المشاركة صلب قوانين 

العون والمساعدة ونسقط  إلىالنظر بالصورة النمطية التي نعطيها عن الفئات المهمشة التي تحتاج دائما  إعادة

ً ونحتاج  عنها قدرتها على الفعل والتأثير، مفهوم الديمقراطية وطرق ب الوعي زيادة مستوى إلى أيضا

 ممارستها.

 التي يجب العمل عليها: األولوياتمن 

  بشكل فعال بمفاهيم المشاركة وضمان تطبيقهاعلقة المت تحديث القوانين 

  مشاركة األطفال. الحوار و والمعلمين بأهمية األهلو األطفالرفع مستوى وعي 

 وتمكينهم من األطفالت بناء قدرا:                                               

 والواجبات(المواطنة )الحقوق  – وحل النزاعاتالتواصل  –القيادة  –قبول اآلخر  –مهارات الحوار 

 التطوع ... وغيرها من مهارات الحياة العامة  –إدارة الشأن العام 

  مفاهيم مشاركة األطفال  وآليات تطبيقجميع العاملين مع األطفال على مهارات  وتطوير قدراتبناء 

 اورةخاللها مش لألطفال تتم منمجلس بلدي  برلمان أو أو المشاركة: منتدىليات لمأسسة آ إنشاء 

 بهمفي جميع السياسات والبرامج المتعلقة  األطفال

 دية...(.ئة: )المدرسة، المنزل، األنالت نش ترام القانون في كافة مؤس ساتني ة واحزيز ثقافة المواطعت 

 د االنتهاكات رصالمعني ة بتمعي ة المج وفي األطر واألبحاثالدراسات  األُطفال فيشاركة تأْمين م

 والحاجات

   االنتظام في عمل مؤس ساتي من خالل تأْسيس جمعي ات، روابط أو منتَديات دائمة  األطفال علىتشجيع

 .همب تأييد لقضاياتعمل على برامج مناصرة وكس

  ل ييم لبرامج الت دخّ الت خطيط والت نفيذ والت ق األُطفال فيشاركة م 

  ممثلي لي ة وي ة والجمعي ات األهركزي ة والمحلالسُّلطات المع م تجمع األطفالتنظيم منتديات حوار

 .القطاع الخاص



19 
 

 الطفل ثقافة-13

المهارات الحياتية التي  العربي منالثقافة باعتبارها احدى مكونات تنشئة الطفل تساهم عبر تمكين الطفل 

التفكير العلمي والنقدي  إن تساعده على جبه التحديات ومن اتخاذ قرارات وخيارات ذات فائدة له وللمجتمع،

ً الطفل العربي قادرا على المساهمة في بناء مجتمع المعرفة وشريكا  واإلبداعي يجعل في تحقيق التنمية  أساسيا

 المستدامة

في تسهم:  إنيجب  تمييز أيبعيدا عن  األطفالتشمل جميع  وأنشطةمن فضاءات ثقافة الطفل بما تحتويه 

 اآلخرقبول  العالم وعلى إنجازاتاالنفتاح على  بالتراث والهوية العربيين، في االنتماء واالفتخار تعزيز

 .والتطرفونبذ العنف  اإلنسان واحترام حقوق واالختالف والتنوع

 

 األولويات:ومن  

  األطفالكتب  ودعم إنتاج تشجيع المطالعةعبر  األطفال أدبتعزيز 

  الترويحية والفنون  األنشطةمن  واألطفال المهمشين األطفال المتمدرسينتسيير استفادة 

  المدرسية والعامة  التثقيفية والمكتباتوالمراكز والنوادي  الثقافية كالمتاحفاالهتمام بزيادة المرافق

 مخفضة بأسعار أو بإعفاءات أوها مجانا ليإ األطفالوتيسير نفاذ جميع 

 األطفال وإبداعات ورعاية مواهب اكتشاف وتنمية  

  كافة المرافق الثقافية المتاحة لغيرهم من  إلى اإلضافيةاالحتياجات  األطفال ذويتامين وصول

 األطفال

 إساءة  أيةومن بحيث تكون آمنة وخالية من العنف  األلعابلمراقبة جودة ونوعية  وآلياتتدابير  إيجاد

  نمو الطفل إلى

 

  الطفل اعالم-14

حقوق الطفل  ألعمالدورا حاسما في تشكيل الرأي العام وفي خلق بيئة اجتماعية وثقافية مناسبة  اإلعالميلعب 

وظيفة  الطفل، هناك واحترام حقوقمراعاة  إلىتحتاج  باألطفالمقاربة الموضوعات المتصلة  أنغير 

كل  إلىووصوله  إتاحته والمعلومات سهلتخاصة وان ثورة التكنولوجيا  لإلعالماجتماعية وثقافية وتنموية 
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 األطفالفي صلب يوميات ونمط حياة  اإللكتروني اإلعالمحتى غدا  أشكالهبيت عربي وساهمت في تنوع 

  ويحصلون المعرفة ويكتشفون العالمالعرب به يتواصلون 

 

 األولويات:من 

  ية المساهمة غبولة وجذَابة لهم بواضحة مق األطفال بلغ ةاستخدام وسائل االتِصال االجتماعي لمخاطبة

 شهم.يير إيجابي في سلوكهم وأنماط عيفي إحداث تَغْ 

  اعتماد شخصي ات فنِّية أو سياسي ة أو إعالمي ة كرموز لحمالت وبرامج وطني ة ذات بعد تثقيفي

 وتوجيهي

  معايير احترام  األطفال تحددمع  اإلعالميلتعامل ل أخالقيات اإلعالمية بشرعةتزام المؤسسات ال

 تشييئه واالبتعاد عنحقوق الطفل في تناول قضايا الطفولة والسيما حقه بالخصوصية 

 وتنفيذاً  إعداداً فيها  األطفال وتعزيز مشاركةذات نوعية عالية  لألطفال برامج موجهة إنتاج 

 في المنهج الدراسي التربية اإلعالميةمادة  إدراج 

  منهجيات األعالم التنموي  اإلعالميين علىتدريب 

  وذات نوعيةلى برامج جذابة ع اإلعاقةذوي  األطفالالعمل على تيسير حصول 

 

ا     والمتابعةالتنفيذ  : آلياترابعا

شراكة متعددة  إلىمقاربة شاملة مرتكزة  إلى اإلطارالواردة ضمن محاور هذا  األولويات يحتاج تنفيذ

متابعة  وإلى آليات اإلقليمية الجهات-اإلعالم-البلديات -األهلية الجمعيات-الخاص القطاع- الدولة الجهات:

منهجيات  والبرمجة عبريتم االلتزام بها على مستوى القرار السياسي وتترجم في التخطيط ومعلنة  واضحة

 مؤشرات ومعلومات موثوقة  إلى ةرتكزعلمية م

 والشراكاتالتشبيك -1

 الدولة:

 زتهابمختلف أجه الطفل وهي وكفالة حقوقتامين  األول فيتعتبر الدولة هي صاحب الواجب 

ئيسي عن صوغ الِسّياسات والت شريعات ووضع آليات للت نفيذ والمتابعة  ومؤس ساتها الَمسؤول الر 
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ها يزاني تها العامة كتَْفسيٍر واضح اللتزامها وإرادتن موالت ْقييم وتَْخصيص الموارد الالزمة من ضم

  ية.والت ْنمو ها االجتماعيةصْلب أولوي ات عل الطفولة فيجالِسّياسي ة في 

 اإلعالم:

 حمالت وطنيَة  عبرع بأوضاع األطفال العمل مع وسائل اإلعالم لرفع مستوى وعي المجتم

 رة قضايا الطفولة.لمناص

  لحقوق الطفل اإلعالموسائل  وتوثيق انتهاكاتتأسيس مرصد أعالمي لرصد 

 منهجي ات  واألطفال علىاألهلي تَمع هيئات المج ريبالطفل وتَد على حقوقريب اإلعالميِّين تد

 طة وسائل اإلعالم.الت واصل بواس

 الجمعيَّات األهليَّة:

ومساعدتها  من الرسوم والجمارك اإلعفاءاتوتقديم الحوافز لها لجهة  الجمعيات تأسيستشجيع 

التدريبية ومدها من الدورات  وإتاحة استفادتها على لعب دورها في مناصرة قضايا الطفولة

كافة أُُطر الت نسيق والت خطيط والمتابعة والت ْقييم في  هاإشراكو الضرورية لتقديم الخدمات بالموارد

 ية. على المستويات المركزي ة والمحلّ 

 لديات الب

فير البنى سُّلطات المحِلّية أَو المجالس البلدي ة في َكثير من الدُّول العربي ة على تَول التصر عمقْ ي

 تصادي ة والبيئي ة للتنمية المستدامة.مين األبعاد االجتماعي ة، االقتَض قاصرا عنتي ة ويبقى الت ح

 للطفل:رى العربي ة صديقة دن والقالتي يجب العمل عليها لجعل الم وِمن األولويات

 ي ومالئم ومعالَجة مشكالت العش ضمان حصول الجميع على مسَكن ظ في وائي ات واالكتظاصِحّ

ي ومياه مأْمونة.وتأْمين خدمات صرقيرة األحياء الف  ف صِحّ

  ييم ج وتَقفي آليات اتِّخاذ القَرارات وتنفيذ البرام تعزيز مشاركة األطفال واألُسر والجمعي ات األهلي ة

أَثَرها: مجالس بلدي ة لألْطفال والش باب تحاور المسؤولين المحِلّيين وتدفع باتِّجاه تبنِّي سياسات 

 لألُطفال.ديقة ص

 ث الهواء والمياه والتِّر ط طْ خوضع م  بة.عْلمي إلدارة النِّفايات ومعالجة تلوُّ

 فيه والت ثْقيف واإلرشاد توفير الحدائق العامة والمساحات العامة الخضراء ومرافق الت ر 
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 ل تََمْحِورة حوث الط بيعي ة وحاالت الط وارئ مُ وضع خط ة محِلّية متكاملة إلدارة مخاطر الكوار

 الطفل 

 ج وبين ن الخارالحفاْظ على التُّراث واإلرث الث قافي والط بيعي للمنطقة وتشجيع الِسّياحة المناطقي ة م

 ةفالمناطق المختَل

 الق طاع الخاص: 

 المسؤولي ة  بمبادئطفال   وضمان التزامه العمل على إشراكه في تخطيط وتنفيذ البرامج الموّجهة لأل

 االجتماعي ة.

  األطفال. إلىج وللت دخُّالت الموجهة مالي أو فنِّي مباشر للبرام تامين دعمالمساهمة في 

  جل القيام أن يضمن القطاع الخاص تحسين ومالءمة ظروف العمل بشكٍل يسمح للمرأة والر 

ة وأُموم أطفالهم:ؤولي اتهم تجاه بمس  ة...تْقديمات اجتماعي ة، ساعات عمل مرنة، إجازات أُبو 

 ظدامة تحافتَ ريف وتَسويق مسن القطاع الخاص ويْلتزم باستعمال طرق إنتاج وتصنيع وتَصمضأن ي 

ة ورفاه وَكراَمة على البيئة وال تضر بسالمة و ث ْشغيل أطفال، الت ْخفيف )عدم ت الطفل:صح  من تلوُّ

 تراعي مصالحهم فال والش باب بإعالنات لمواد وسلع الاألط والتربة، عدم استهدافالهواء والمياه 

 لى، ...(الفض

 الجهات اإلْقليمية:

 فولة في جامعة الدُّول العربي ة.سرة والمرأة والطدارة األإلر المرجعي والت نسيقي عيل الد وتف 

 لد عم المنهجي قَِدّم احة وييوفِّر البيانات ويَوثِّق الت جارب الن اج األطفالد إقليمي ألَوضاع تأسيس مرص

 لينللمتَدخ

 

 :القوانين والتَّْشريعات-2

لم تتأطر في سياق قانوني تشريعي يعطيها االستدامة  إذافعال  إثرمقاربة الطفولة ناقصة وغير ذات  تبقى

انسجامها مع مقتضيات االتفاقية الدولية لحقوق الطفل وسائر االتفاقيات الدولية ذات  والمناعة ويؤمنوالقوة 

 الصلة

 والبروتوكوالت الملحقةاالتفاقية  أحكاملقد خطت الدول العربية خطوات حثيثة باتجاه مالءمة تشريعاتها مع 

قسما كبيرا يبقى دون تطبيق مما يحرم  أنوبعضها يطبق غير  اإلعدادفي طور  أو أبرمتبها قوانين عديدة 
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على خدمات خاصة بتكلفة زهيدة من التمتع بحقوقهم في الحماية وحرية التعبير وحق الحصول  األطفال

 المدنية.وغيرها من الحقوق 

الجهات سواء كانت رسمية  تتحملها مختلف مسؤولية ورفاهم هي األطفال توليد بيئة قانونية مالئمة لنمو إن 

  ابات ، الوزارات والجمعيات والجامعات والنقأهلية أم

 العربية:انين والتشريعات يمكن وصف القوبحسب مالحظات اللجنة الدولية لحقوق الطفل 

  عدم استجابة القوانين المتعلقة بالطفولة إلى الرؤيا الحقوقية واستنادها إلى منهج الرفاه عوضا عن

 الطفل.النهج القائم على حقوق 

  مهمته،قد يصعب على القاضي والمحامي  معها مماوجود قوانين دون تعديل األحكام المتعارضة 

 فعال.قهم بشكل ويؤخر انتفاع األطفال بحقو

  استند بعض هذه القوانين على المقارنة مع االتفاقية الدولية لحقوق الطفل فقط ولم يتم إدراج مبادئ

وأحكام من البروتوكولين اإلضافيين الملحقين باالتفاقية: بيع وبغاء األطفال واشتراك األطفال في 

واثيق أخرى ذات صلة بموضوعات وال أيضا مبادئ وأحكام اتفاقيات دولية وم المسلحة،النزاعات 

 الطفولة.

  ولم يؤخذ تأثيره على مختلف نواحي  واضح،مفهوم مصلحة الطفل الفضلى غير معبر عنه بشكل

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والمدنية بعين االعتبار

   إنشاء هياكل مستقلة لرصد  فيعدم تطوير األحكام التي تتعلق بآليات اإلبالغ والشكوى أو

 االنتهاكات على حقوق الطفل

  المتعلقة به  لمشاركة في مختلف القرارات والشؤونعن رأيه، وفي ا غياب حق الطفل في التعبير 

 التي يجب العمل عليها: األولوياتمن 

 ر االتفاقيات مراجعة شاملة لكافة القوانين الوضعية ومقارنتها مع االتفاقية الدولية لحقوق الطفل وسائ

والمواثيق ذات الصلة وتوضيح مواقع االختالف بغية اقتراح تعديل أو استحداث أو إلغاء أحكام أو 

 وتجميع كافة المبادئ واألحكام في قانون واحد  ثم تنسيقمواد أو حتى قوانين ومن 
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  صلحة المتعزيز مناخات الحوار االجتماعي وإطالق دينامية مجتمعية تعمل على مشاركة أصحاب

القطاع األهلي  ات ولقاءات يشارك فيها ممثلومع أصحاب القرار وتنظيم استشار واألطفال

 والجامعات ورجال الدين.

  العمل على سحب التحفظات التي ال تزال بعض الدول العربية تضعها على بعض مواد اتفاقية حقوق

 بها.الطفل والتصديق على البروتوكوالت الثالث الملحقة 

 تحتاج إلى هيكليات وبني  القانون التيارد البشرية والمالية الضرورية لتنفيذ مبادئ وأحكام تأمين المو

 تحتية إضافية 

  تنفيذها.على القوانين وعلى سبل متابعتها ورصد  العام واألطفالتثقيف الجمهور 

  وتشكيل قوى ضغط تعمل على تامين تنفيذ  األهليةالجمعيات  التأييد لدىبناء قدرات المناصرة وكسب

 القوانين والمراسيم.

 :كليَّاتاسات والهيالسي-3

 بالطفولة وتَفويضها صالحي ات ت نسيق ومتابعة السياسات  الوطني ة المعنيةالهيئات  أو سم المجالعد

 األهلي ة. طاع الخاص والجمعي اتفاعلة بين الدولة والقالشراكة الوتأمين تعِلّقة بالطفولة الم

 إلىتتلكأ أو تسيئ  أوتهمل  ألفراد أو المؤس سات التيلحاسبة مالساءلة ومالزيز لتَع ع آلياتوض 

  مصلحة الطفل الفضلى 

 كيان مستقل له مهمات محددة  مظالم( وهي أمين أو) المؤسسة المستقلة لرصد حقوق الطفل إنشاء

القوانين والمعايير الدولية، ومراجعة التشريعات، والتقصي  إلىتشمل: الرصد، والشكاوى، واالمتثال 

 تأمين سبل االنتصاف حصول االنتهاك، مكانأوتواجد الطفل  أمكنةفي 

مبادئ باريس  أساسدولة عربية مؤسسة مستقلة لحقوق الطفل قائمة على  أي توجد فيحتى اآلن ال  

تلقي الشكاوى  مبادراتموجود يقتصر على  ما هو وتتمتع باالستقاللية والفعالية وتخضع للمساءلة.

 أعمالوال تشتمل هذه المبادرات على  األطفالونشر الوعي بحقوق الطفل وتدريب العاملين مع 

 الرقابة ومساءلة هيئات الحكومة والقطاع الخاص ومراجعة التشريعات

 صادقة على الم بها واستكمالالتحفظات عن االتفاقية والبروتوكوالت الملحقة  استكمال سحب

واالنضمام  األطفال في النزاعات المسلحة وعلى بروتوكول بيع وبغاء األطفالبروتوكول اشتراك 
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تقديم البالغات نظرا  بإجراءالبروتوكول االختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق  إلى

 الضحايا ومحاسبة المرتكبين إنصاففي رصد االنتهاكات وسبل  أهميته إلى

 الطفل:وخط مساندة  اإلبالغليات آ 

يعتبر النقص في اإلبالغ عن االنتهاكات الواقعة على األطفال من المشاكل التي تميز المنطقة العربية، 

ويعود ذلك العتبارات ثقافية واجتماعية تجعل من اإلفصاح عن المعتدي أمرا صعبا خاصة إذا كان 

إلبالغ وفضح المرتكب تستلزم مستوى وعي بالحقوق من أفراد األسرة أو من األقارب، إن ثقافة ا

 وثقة بقدرة متلقي الشكوى على إنصاف الضحية ومعاقبة ومحاسبة المرتكب. 

زيادة فعالية مستوى الحماية.   والبالغين فيمستوى اإلبالغ عن العنف من قبل األطفال  يساهم رفع 

ختامية المتكررة للدول العربية أن إيجاد وقد اعتبرت اللجنة الدولية لحقوق الطفل في مالحظاتها ال

 :األولوياتلذا من  ،آليات للشكوى واإلبالغ هو أمر ضروري وذو أولوية

   االتصال به مقبولة وجذابة لألطفال  تكون قنواتمراعاة الخط لحساسية وضع األطفال وان

أرقام( ومتاحة  4لكتروني، الخ(.  وأن تكون سهلة التذكر )إومتنوعة )اتصال هاتفي، بريد 

 بالمجان.

 تطال كافة شرائح المجتمع وتخص األطفال أنشطة متنوعة  الترويج لخط مساندة الطفل بواسطة

 في أماكن تواجدهم: مثل المدرسة، المنزل، المجتمع.  

  أن تكون آليات التبليغ صديقة للطفل ومراعية ومحترمة لحياته الخاصة: مثل )احترام مبدأ

تتيح لألطفال المهمشين )أطفال الشوارع، األطفال العاملين،  والخصوصية( وأنالسرية 

 واألطفال المودعين في مؤسسات رعائية ولألطفال ذوي اإلعاقة( ولذويهم اإلبالغ والشكوى.

   م البشري على حسن االستماع واإلصغاء، وعلى تقديم المشورة بطريقة تالئتدريب الجهاز

 .النمو النفسي واالجتماعي للطفل

  تشجيع مختلف آليات اإلبالغ المركزية والالمركزية، الحكومية أو األهلية على إصدار تقارير

  إلى القضاء تحولأو  مساعدته والشكاوى وما تمعن حجم البالغات 

 التمويل -4

  في مختلف  الض روري ة أولويةد المالي ة بالموار األطفالصيص تخ االجتماعي وجعل اإلنفاقتعزيز

 السياسات القطاعية
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  تفسر بشكل واضح التزام الدولة بتامين مختلف حقوق الطفل  اعتماد ميزانية صديقة للطفل

والهيكليات  وتشغيل اآللياتالستحداث  بالبرامج والخدمات وتوفر الموارد الالزمة األطفالوتخصص 

 الرعاية والحمايةتؤمن لهم  التي

 البحوث والدراسات-5

  اجتماعي ة  –ؤِشّرات ديمغرافي ة إيجاد مراصد وطني ة ألوضاع الطفولة تَتَبع أدوات قياس علمي ة لم– 

هة لألُطفال وتَعمل على  ب لت جارر اتَوثيق ونشاقتصادي ة في تَْقييم أَثَر البرامج والِسّياسات الموِجّ

  مارسات الناجحةوالم

 مشاركة  والعمل على والجمعيات األهليةالجامعات  تعِلّقة بالطفولة فيالمحاث والِدّراسات تشجيع األب

 فيها  األطفال

  في التحرك  األولوية إلىالذين يحتاجون  األطفال تحديد فئاتبناء قاعدة معلومات مصنفة تتيح 

  والبشريةؤسسية تعزيز القدرات الم-6

 ني ة المع ية والمؤسسات الرسميةهلاال عي اتتعزيز القدرات الت نظيمي ة واإلداري ة والت خطيطي ة للجم

ْقويم، اإلدارة المالي ة، استقطاب الموارد، المناصرة عة والت  مجاالت: المتاببقضايا الطفولة وال سي ما في 

 ب الت أييدوَكس

  لي طاعين األهع القبناء قدرات المسؤولين المحِلّيين في الت خطيط االستراتيجي، بناء الش ركات م

 والخاص.

 الطفولة ملين في قضايا اهنيِّين العقدرات الملتنمية   المستمر  ريبتَدال 

 الطفل.ماية حالطفولة المبكرة، ختصاص في قضايا: داث ديبلوم ااستح 

 

 

 

 

 


