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“علــى صانعــي السياســات إعــادة النظــر
فــي السياســات والنظــم املعنيــة بشــئون
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االجتماعيــة والثقافيــة ،وتبنــي أســاليب تنشــئة
وتعليــم ،تعــزز قــدرات الطفــل وثقافتــه وتتيــح له
الفرصــة للمشــاركة واإلبــداع”.
األمير طالل بن عبد العزيز
رئيس
املجلس العربي للطفولة والتنمية
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تقديـــــم

قــام املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة برعايــة صاحــب الســمو امللكــي األميــر
طــال بــن عبــد العزيــز وبدعــم مــن برنامــج اخلليــج العربــي للتنميــة «أجفنــد» ،بإجــراء
هــذه الدراســة التــي تهــدف إلــى تقــدمي دليــل استرشــادي لسياســات حمايــة حــق
الطفــل فــي املنطقــة العربيــة وفقــا لرؤيــة متكاملــة لكفالــة حقــوق الطفــل .ويلــزم عــن
وبنــاء
هــذه الرؤيــة إدمــاج تدابيــر احلمايــة فــي القطاعــات املعنيــة بحقــوق الطفــل،
ً
علــى ذلــك يتســع مفهــوم حمايــة الطفــل لكــي يشــمل حقــوق الطفــل فــي كل القطاعــات
االجتماعيــة ،إضافــة إلــى احلمايــة العامــة واخلاصــة للطفــل.
إن سياســات حمايــة حقــوق الطفــل قضيــة جوهريــة فــي تأســيس أطــر العدالــة
االجتماعيــة فــي أي مجتمــع .والسياســات التــي تقــوم علــى النهــج احلقوقــي هــي
السياســات الناجــزة لتأســيس كفالــة حمايــة حقــوق الطفــل فــي الصحــة والنمــاء،
وتنميــة القــدرات ،واملشــاركة الفاعلــة ،وحــق الطفــل فــي التعبيــر عــن نفســه ،والقــدرة
علــى املشــاركة اإليجابيــة ،وعلــى التمتــع بحقــوق املواطنــة دون أي متييز على أســاس
العــرق أو الديــن أو اللــون أو النــوع أو املســتوى االجتماعــي ،أو اجلغرافــي.
كمــا أن السياســات الهادفــة لكفالــة هــذه احلقــوق وإنفاذهــا ،ســوف توفــر الفــرص
واآلليــات والتدابيــر والترتيبــات االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي مــن شــأنها أن توفــر
البيئــة احلاضنــة ليــس فقــط لكفالــة احلــق ،بــل والداعمــة لتنميــة قــدرات الطفــل لضمان
الوصــول إلــى حقوقــه والتمتــع بهــا .ومــن ثــم تتوفــر للمجتمــع بفضــل السياســات
املرتكــزة علــى احلقــوق ،ثــاث ركائــز :تنميــة قــدرات األفــراد ،والترتيبــات
االجتماعيــة التــي توفــر بيئــات متكينيــة فاعلــة فــي تنميــة القــدرات ،واملواطنــة
اإليجابيــة علــى أســس املســاواة وعــدم التمييــز واملشــاركة .وهــذه هــي ثالثيــة
العدالــة االجتماعيــة التــي يدعــو إليهــا املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة.
لقــد صــدرت اتفاقيــة حقــوق الطفــل بقــرار اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة بتاريخ
 25نوفمبــر  ،1989ووقعــت عليهــا جميــع الــدول العربيــة فيما عــدا الصومــال – لظروفها
اخلاصــة .وهــذه االتفاقيــة واحــدة مــن املواثيــق الدوليــة التــي تعتــرف باألطفــال
كحائزيــن طبيعيــن حلقــوق اإلنســان ،يتمتعــون باحلقــوق اإلنســانية األساســية
5

املتضمنــة فــي االتفاقيــة .ونســتطيع تصنيــف حقــوق الطفــل إلــى أربــع مجموعــات
رئيســة:
· الحق ــوق المدني ــة ،التــي تشــمل حقــوق الطفــل فــي أن يكــون لــه اســم
وجنســية ،وحقوقــه الشــخصية ،واحلريــات.
·الحقــوق المعنيــة بالبقــاء والصحــة ،وتشــمل احلــق فــي الصحــة،
والرفاهيــة ،ومــاء الشــرب الصحــي ،والبيئــة اآلمنــة ،واملرافــق الصحيــة،
والتغذيــة  .. ..إخل.
·الحقــوق المعنيــة بتنميــة قــدرات األطفــال ،وتشــمل التنشــئة
االجتماعيــة ،والتعليــم ،واألنشــطة الثقافيــة والترفيــه ،واإلعــام.
·حقــوق الطفــل المعنيــة بكفالــة مســتوى معيشــي مالئــم؛
لتنميتــه البدنيــة ،والعقليــة ،والروحيــة واملعنويــة واالجتماعيــة.
ويوضــح الكتــاب الــذي أصــدره املجلــس ( )2011بعنــوان «مبــادئ النهــج احلقوقي
فــي كفالــة حقــوق الطفــل» ،أن مثــة ظروفــا صعبــة فــي كثيــر مــن الــدول العربيــة وغيــر
العربيــة ،تواجــه األطفــال ،وحتــد مــن حصولهــم علــى حقوقهــم التــى شــرعتها املواثيق
وخاصــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،وأن هــذه الظــروف التــي يواجههــا األطفــال ،تنقــص
مــن حقوقهــم وتعــوق كفالــة إنفــاذ احلــق .وهــذه الظــروف -فــي أغلــب األحيــان-
عبــارة عــن مشــكالت بنيويــة ذات جــذور اجتماعيــة واقتصاديــة فــي بنــاء املجتمــع
ونظمــه .وإذا كانــت حقــوق الطفــل جــزءًا جوهريــا مــن مســألة العدالــة االجتماعيــة،
فــإن املشــكالت التــي حتــد مــن حقــوق الطفــل ،هــي ذاتهــا املشــكالت البنيويــة التــي
حتــد مــن تأســيس ركائــز العــدل االجتماعــي فــي ثالثيــة :قــدرات األفــراد ،والترتيبــات
والبيئــات التمكينيــة ،واملواطنــة .وتوفــر هــذه الثــاث ركائــز مهمــة للعــدل االجتماعــي،
الداعمــة لكفالــة حقــوق الطفــل ويتطلــب تنفيذهــا أن ميتلــك املجتمــع رؤيــة وسياســة
شــاملة لكفالــة حمايــة حقــوق الطفــل علــى وجــه خــاص.
إن املنطقــة العربيــة ذات وضــع دميوجرافــي فريــد يتميز بقــوة فتية ،فنســب األطفال
والشــباب مــن أعلــى النســب العامليــة ،والســكان أقــل مــن  25ســنة ميثلــون أكثــر مــن
 % 50مــن الســكان .إال أن النســبة األكثــر إثــارة للقلــق هــي نســبة الفئــة العمريــة
لألطفــال أقــل مــن  15ســنة؛ حيــث تبلــغ هــذه النســبة  % 33.8فــي املنطقــة العربيــة
(تقريــر التنميــة البشــرية  .)2012معنــى ذلــك أن مســتقبل املنطقــة العربيــة يكمــن فــي
مــدى قدرتهــا علــى حتويــل هــذه األعــداد الكبيــرة مــن أطفالهــا مــن مجــرد كــم ســكاني
ميثــل عبئــا علــى التنميــة ،إلــى رأس مــال بشــرى متميــز بقدراتــه ومهاراتــه وكفاءاتــه،
متمتعــا بحقوقــه فــي املواطنــة اإليجابيــة ،فــي وطــن يقــوم علــى العــدل واملســاواة
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وكفالــة احلقــوق .والتعامــل مــع الطفولــة علــى هــذا النحــو ليــس فقــط مــن قبيــل الوفــاء
باحلقــوق ،وتوفيــر بيئــة العدالــة االجتماعيــة ،لكنــه مــن أجــل أن تســهم بالدنــا فــي
االســتثمار األعلــى عائـدًا بفائــدة تقــدم التنميــة وزيــادة معــدالت النمــو االقتصــادي.
لقــد بينــت دراســات املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة ،أن الســبب فــي قصــور
برامــج وسياســات احلمايــة حلقــوق الطفــل فــي املنطقــة العربيــة ،هــو ضعــف األطــر
الفكريــة املالئمــة فــي أحــوال ليســت قليلــة .واإلطــار الفكــري املالئــم يقتضــى تقــدمي
رؤيــة ترتكــز علــى معاجلــة جــذور الظــروف الصعبــة التــي تعــوق كفالــة حــق الطفــل،
وهــو أمــر يتطلــب عالجــا أبعــد مــن مجــرد تقــدمي بعــض اخلدمــات للطفــل.
وتأسيســا علــى ذلــك ،فــإن هــذا العمــل يهــدف إلــى بنــاء دليــل استرشــادي
لسياســات احلمايــة فــي إطــار تعزيــز االنتقــال مــن نهــج النمــوذج التجزيئــي الذي
يتعامــل مــع احتياجــات الطفــل فــي إطــار األوضــاع القائمــة بــل وإعــادة إنتاجهــا،
باعتبــار مــا يحتاجــه الطفــل مــن خدمــات ،لالنتقــال مــن هــذا النهــج ،إلــى نهــج
النمــوذج العلمــي الــذي يتطلــع إلــى التغييــر الشــامل .حيــث يتطلــب األخــذ
بالنمــوذج العلمــي أن تصــاغ السياســات فــي ضــوء توفــر شــرطني أساســيني:
الش ــرط األول ،وجــود أطــر فكريــة شــاملة تســعى إلــى حتقيــق أهــداف اجتماعيــة
منشــودة ،تتــم صياغتهــا مــن خــال عمليــة فنيــة تتيــح رســم سياســات عامــة
حلمايــة حقــوق الطفــل.
والش ــرط الثان ــي ،يتمثــل فــي ضــرورة وجــود رؤيــة واضحــة «لبرمجــة حقــوق
الطفــل» .وتقتضــي عمليــة «البرمجــة» ،كمــا ينــص عليهــا فــي مــن هــذا الدليــل،
ضــرورة «ضمــان تكامــل املعاييــر الدوليــة ،وفهــم طبيعــة هــذه احلقــوق ،وتقديــر
كيفيــة إتاحتهــا ،وإمكانيــة كفالتهــا ،والقــدرة علــى حتمــل التكلفــة ،وضمــان
جودتهــا».
لذلــك ،وانطالقــا مــن أهميــة النهــج العلمــي ،اهتــم هــذا الدليــل بتوفيــر رؤيــة
شــاملة ومتكاملــة لسياســات حقــوق الطفــل ،وصياغــة معاييــر ودالالت هــذه احلقــوق
وبرمجتهــا لضمــان إنفاذهــا ،وبنــاء سياســات فاعلــة تكفــل حقــوق ورفــاه الطفــل فــي
املنطقــة العربيــة.
وقــد جــاء هــذا الدليــل فــي بابــن أساســيني ،تعقبهمــا خامتــة تنطــوي علــى ملخص
وتوجهــات عامــة فــي بنــاء سياســات كفالــة حمايــة حقــوق الطفــل فــي املنطقــة
العربيــة .ويقــدم البــاب األول ،املبــادئ العامــة لالتفاقيــة الدوليــة حلقــوق الطفــل ،أمــا
البــاب الثانــي فاختــص مبعاجلــة دالالت النهــج احلقوقــي فــي صياغــة سياســات حماية
شــاملة للطفــل فــي املنطقــة العربيــة ،شــارحًا في الفصــل األول األطــر الفكريــة وبرمجة
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السياســات ومقدمــا سياســات استرشــادية فــي أربعــة مجــاالت :الفصــل الثانــي ،فــي
مجــال حمايــة حــق الطفــل فــي احليــاة والبقــاء والنمــاء ،والفصــل الثالــث ،فــي مجــال
مســتوى معيشــى مالئــم .والفصــل الرابــع ،فــي مجــال حمايــة حــق الطفــل فــي تنميــة
قدراتــه (فــي التنشــئة ،والتعليــم ،والثقافــة ،واإلعــام) .والفصــل اخلامــس ،فــي مجــال
حــق الطفــل فــي احلمايــة اخلاصــة.

وتكمــن أهميــة هــذا الدليــل فــي تطلعــه إلــى إرســاء رؤيــة علمية شــاملة،
استرشــادية ،تؤســس لسياســات حمايــة اجتماعيــة تقــوم علــى نهــج
حقــوق الطفــل ،وأســاليب برمجــة هــذه احلقــوق وكفالــة إنفاذهــا؛ لتأســيس
مجتمــع عربــي يقــوم علــى العدالــة االجتماعيــة ويح ـ ِّول كتلتــه الســكانية
الكبيــرة مــن أطفــال وشــباب ،إلــى ثــروة بشــرية متكنــه مــن إجنــاز تنميــة
شــاملة تؤكــد علــى رفــاه اإلنســان فــي املنطقــة العربيــة وتعــزز كرامتــه.
وفــي النهايــة ،نؤكــد علــى أن ضمــان العدالــة االجتماعيــة فــي أي مجتمــع
ال يكتمــل ،بــل وال يتحقــق ،إال بكفالــة مكــون احلمايــة االجتماعيــة حلقــوق
الطفــل ،وفقــا لسياســات تقــوم علــى رؤيــة شــاملة ،وبرمجــة متكاملــة لــكل
حقــوق الطفــل فــي كل مجاالتهــا االجتماعيــة باعتبارهــا ك ًال متكامـ ًا :البقــاء
والنمــاء ،تنميــة القــدرات ،نوعيــة احليــاة مــن أجــل مســتوى معيشــى مالئم،
واحلمايــة اخلاصــة.
د .حسن البيالوي

أمني عام
املجلس العريب للطفولة والتنمية
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شكر وتقدير

يتقــدم المجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة بــكل الشــكر
والتقديــر إلــى برنامــج الخليــج العربــي للتنميــة «أجفند» على
دعم ــه إلعــداد هــذا الدليــل االسترشــادي ،ويعــرب المجلــس عــن
امتنانــه للمؤسســة التنمويــة الشــقيقة «أجفنــد» لــكل مــا
تقدمــه مــن مســاندة فاعلــة تمثــل خيــر مــؤازر لمســيرة عملــه.
كمــا يتوجــه المجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة بــكل
الشــكر والتقديــر إلــى جميــع مــن أســهم فــي إنجــاز هــذا
العم ــل وإلــى اللجنــة االستشــارية والقــراء ،ويخــص بالتقديــر
الباحــث الرئيــس ورئيــس فريــق العمــل الدكتــور /عــادل عــازر
وفريــق الباحثيــن الــذي ضــم الدكتــور /أحمــد نجاتــي عبــد
المنعــم والدكتــور /عبــد اللطيف محمــود والدكتورة /ابتســام
الجعفــراوي والدكتــور /محمــود بســطامي.

اآلراء الواردة في هذا العمل ال تعبر بالضرورة عن آراء
املجلس العربي للطفولة والتنمية والشركاء.
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فريق العمل
اللجنة االستشارية والقراء:
وكيــل وزارة الصحــة للتنميــة والبحــوث
أ .جبريــن اجلبريــن – مديــر املشــاريع – «ســابقًا».
برنامــج اخلليــج العربــي للتنميــة «أجفنــد» سياســات حمايــة حــق الطفــل فــي
أ.د .عثمــان احلســن محمــد نــور – مســتوى معيشــى مالئــم
مستشــار مبــادرة األطفــال والشــباب فــي د .ابتسام ابراهيم اجلعفراوي
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.
رئيــس شــعبة مؤسســات وقــوى التنميــة
د .طلعــت منصــور – أســتاذ الصحــة االجتماعيــة باملركــز القومــي للبحــوث
النفســية فــي كليــة التربيــة ومديــر مركــز االجتماعيــة واجلنائيــة.
اإلرشــاد النفســي جامعــة عــن شــمس .سياســات حمايــة حــق الطفــل فــي
د .نبيــل صموئيــل – خبيــر فــي التنميــة تنميــة قدراتــه
االجتماعيــة.
أ .د .عبد اللطيف محمود محمد
اإلشراف العام:

أســتاذ اقتصاديــات وختطيــط التعليــم -
كليــة التربيــة جامعــة حلــوان.

د .حسن البيالوي  -األمني العام
للمجلس العربي للطفولة والتنمية.

سياســات حــق الطفــل فــي الحمايــة
الخاصــة

فريق البحث:

الباحث الرئيس ورئيس فريق العمل
د .محمــود بســطامي ،رئيــس قســم
د .عــادل عــازر – املستشــار باملركــز بحــوث اجلرميــة باملركــز القومــي
القومــي للبحــوث االجتماعيــة واجلنائيــة للبحــوث االجتماعيــة واجلنائيــة.
ســابقًا ،واستشــارى
السياســة فريق العمل
االجتماعيــة وحقــوق الطفــل
باملجلس العربي للطفولة والتنمية:
األطر الفكرية وبرمجة السياسات،

املبــادئ العامــة لالتفاقيــة الدوليــة لكفالــة
حقــوق الطفــل وملخــص وتوجهــات عامــة
فــي بنــاء سياســات حمايــة حقــوق الطفــل
د .عادل عازر
سياســات حمايــة حــق الطفــل فــي
الحيــاة والبقــاء والنمــاء

د .أحمد جناتي عبد املنعم
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م .محمــد رضــا فــوزي  -مديــر إدارة
البحــوث وتنميــة املعرفــة.
د .ثائرة شعالن  -مديـــر إدارة البرامج.
أ .إميــان بهــي الديــن  -مســئول وحــدة
إعــام الطفولــة.
أ .إميان عباس  -مساعد فني.
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الملخص التنفيذي

برعايــة صاحــب الســمو امللكــي األميــر طــال بــن عبــد العزيــز وبدعــم مــن
برنامــج اخلليــج العربــي للتنميــة “أجفنــد” ،قــام املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة
بإجــراء هــذه الدراســة بهــدف تقــدمي دليــل استرشــادي لتبنــي النهــج احلقوقــي لوضــع
سياســات حمايــة الطفــل فــي املنطقــة العربيــة .وتســتلزم هــذه الرؤيــة إدمــاج تدابيــر
احلمايــة فــي كل القطاعــات املعنيــة بحقــوق الطفــل.
ولقــد جــاء هــذا الدليــل فــي بابــن أساســيني تعقبهمــا خامتــة .ويقــدم البــاب
األول ،املبــادئ العامــة لالتفاقيــة الدوليــة حلقــوق الطفــل ( )CRCواملنهــج احلقوقــي حنو
تنفيــذ حقــوق الطفــل ،مبــا فــي ذلــك حمايــة الطفــل .ويتضمــن هــذا اجلــزء املبــادئ
التوجيهيــة واملعاييــر املنشــودة التبــاع االطــار الفكــري والنهــج احلقوقــي لتنفيــذ
االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق الطفــل .أمــا البــاب الثانــي فاختــص مبعاجلــة دالالت النهــج
احلقوقــي فــي صياغــة سياســات حمايــة شــاملة للطفــل فــي املنطقــة العربيــة ،شــارحًا
املبــادئ االسترشــادية حلمايــة حــق الطفــل فــي أربعــة مجــاالت )1( :حــق الطفــل فــي
احليــاة والبقــاء والنمــاء )2( ،احلــق فــي مســتوى معيشــي مالئــم )3( ،حــق الطفــل فــي
تنميــة قدراتــه (مــن خــال التنشــئة ،والتعليــم ،والثقافــة ،واإلعــام) )4(،حــق الطفــل في
احلمايــة اخلاصــة.
وفيما يلي عرض لإلطار الفكري واملعايير املنشودة في صياغة السياسات:
اإلطار الفكري

ال شــك أن مراعــاة وإدراك اإلطــار الفكــري لإلتفاقيــة الدوليــة حلقــوق الطفــل
واملنهــج حنــو تلبيــة حقــوق الطفــل ،مبــا في ذلــك حمايتــه ،هو متطلــب مســبق لصياغة
املبــادئ االسترشــادية لتنفيــذ االتفاقيــة.
متثــل االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق الطفــل حتو ًال نوعيــا فــي التعامل مــع كل املجاالت
املعنيــة بالطفولــة .واصبــح االطفــال حاملــن للحقــوق التــي حتــق لهم،وأصبــح حجــب
أو إهمــال تقــدمي أي مــن هــذه احلقــوق مبثابــة انتهــاك وتعـ ّدي علــى حقــوق اإلنســان.
وشــ ّددت االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق الطفــل علــى أن حقــوق الطفــل متداخلــة
ومترابطــة بطبيعتهــا ،وغيــر قابلــة للتجزئــة ،وتعـزّز بعضهــا البعــض .ومــن ثــم ُينظــر
إلــى حقــوق احلمايــة باعتبارهــا مك ّونــا ال يتجــزأ مــن كيــان حقوقــي شــامل للحقــوق
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التــي تضمنتهــا االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق الطفــل.
وفــق هــذه الرؤيــة ،دعــت املؤسســات الدوليــة – ومــن بينهــا اللجنــة الدوليــة
حلقــوق الطفــل – إلــى اعتمــاد نهــج معيــاري حنــو برمجــة حقــوق الطفــل .وتســتلزم هــذه
العمليــة اعتمــاد نهــج حقوقــي فــي صياغــة وتنفيــذ مجموعــات حقــوق مرتبطــة.
برمجة حقوق الطفل

مــن األهميــة مبــكان فــي عمليــة صياغــة السياســات ،إدراك ومراعــاة أن حقوق
الطفــل ليســت كيانــات منعزلــة .فواقــع األمــر ومــن حيــث املبــدأ ،تعتبــر احلقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة– وباألخــص حقــوق الطفل-حقــوق متداخلــة
(تتداخــل احلقــوق ضمــن كل مجموعــة) ومترابطــة (ترتبــط احلقــوق عبــر املجموعــات
املختلفــة).
ومــن شــأن مراعــاة الترابــط والتداخــل بــن حقــوق الطفــل أن يتطلــب عمليــة
برمجــة للمحتــوى اجلوهــري للحقــوق ذات الصلــة ،بينمــا ميثــل إغفــال هــذه العمليــة
شــك ًال مــن أشــكال التنفيــذ “ املجتــزئ” الــذي عــادة مــا يفضــي إلــى سياســات مجــزأة
وغيــر متســقة ،ويســفر فــي بعــض احلــاالت عــن تعــارض بــن مك ّونــات السياســات
املختلفــة.
ولذلــك يتعــن مراعــاة املعاييــر التاليــة فــي االضطــاع بكافــة مراحــل عمليــة
برمجــة السياســات ،ومراعاتهــا كذلــك فــي عملية صياغة وتنفيذ السياســات املنشــودة.
أ  -ضمان احملتوى اجلوهري حلق كل طفل.
ب  -إمكانية وصول كل املستفيدين للحق.
ج  -الفعالية ،لضمان مالءمة جوهر احلق الحتياجات ومصاحل الفئات املختلفة
لألطفال.
د  -املواتاة.
هـ -االستدامة.
و  -مراعاة الطبيعة غير القابلة للتجزئة واملتداخلة للمجموعات املختلفة
من حقوق الطفل.
ويجــدر التنويــه فــي هــذا الصــدد إلــى اســتقصاء أجرتــه منظمــة اليونيســيف في
عــام  1996لتقييــم اوضــاع األطفــال الكائنــن “فــي ظروف صعبة” .وأشــار االســتقصاء
إلــى أن مفهــوم األطفــال فــي ظــروف صعبــة الــذي مت اعتمــاده مــن ِقبــل وكاالت دولية،
والــذي يتطلــب تقــدمي خدمــات إضافيــة لألطفــال الذيــن يتعرضون لــأذى ،أو اإلســاءة،
أو اإلهمــال ،أو االســتغالل ،قــد أخفــق فــي حمايــة األعداد املتزايــدة من هــؤالء األطفال.
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وأشــارت اليونيســيف إلــى أن وضــع هــؤالء األطفــال يســتلزم سياســات تتجــاوز مجرد
تقــدمي اخلدمــات اإلضافيــة ,ومراعــاة أن االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق الطفــل متثــل حتــو ًال
نوعيــا فــي مفهــوم حقــوق الطفــل ،مبــا فــي ذلــك حمايــة الطفل.
حماية الطفل كجزء ال يتجزأ من االتفاقية الدولية لحقوق الطفل

إن الطبيعــة املتداخلــة وغيــر القابلــة للتجزئــة حلقــوق الطفــل ،مبــا فــي ذلــك
حمايــة الطفــل ،دفعــت اليونيســف فــي عــام  1996إلــى الدعــوة إلــى اســتراتيجية جديدة
حلمايــة الطفــل مــن شــأنها جتنــب جتزئــة حمايــة التدابيــر وضمــان مســاهمة احلمايــة
فــي نهــج متكامــل لتحقيــق وتلبيــة حقــوق الطفــل .وبغيــة حتقيــق هــذا الهــدف اقترحــت
اللجنــة الدوليــة حلقــوق الطفــل اعتمــاد “نهــج حقوقــي” حلمايــة الطفــل.
ومكونات حماية الطفل
نطاق
ّ

تطلــب اعتمــاد النهــج املقتــرح أن يتضمــن نطــاق حمايــة الطفــل “كل فعــل أو
امتنــاع ميثــل اهمــا ًال ،أو إســاءة ،أو ســوء معاملــة ،أو اســتغالل ،أو حرمــان مــن حقــوق
الطفــل ،يتعــرض لــه الطفــل أو يحتمــل تعرضــه لــه”.
وتشــير التجــارب علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي إلــى أن تدابيــر احلمايــة
املجــزأة تفتقــر إلــى توفيــر أنظمــة حمايــة مالئمــة ،وتعجــز عــن التص ـ ّدي لألســباب
اجلذريــة التــي تعــرض األطفــال لــأذى واحلرمــان .كمــا يشــير التحليــل املتعمــق
للمشــاكل التــي تواجههــا بعــض مجموعــات األطفــال؛ مثــل أطفــال الشــوارع واألطفــال
العاملــن حتــت الســن القانونــي للعمــل أو الذيــن يعملــون فــي ِمهــن خطــرة ،يشــير
إلــى أن األســباب اجلذريــة لهــذه املواقــف ترجــع إلــى حرمــان مــن احلقــوق االساســية
وميثــل انتهــاكًا لهــذه احلقــوق.
وأدركــت الــوكاالت الدوليــة فــي ضــوء هــذا التقييــم احلاجــة إلــى إطــار فكــري
جديــد ومنهــج لوضــع نظــام شــامل حلمايــة الطفــل
النظام الشامل لحماية الطفل

أوصــت الوثيقــة التــي أصدرتهــا األمم املتحــدة حتــت عنــوان “عالــم جديــر
باألطفــال” ،والتــي ّأقرتهــا اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة فــي عــام  ،2002أن تعمــد
الــدول إلــى تأســيس “نظــام عــام” (ووكالــة عامــة بالطبــع) حلمايــة كل األطفــال وفــق
رؤيــة االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق الطفــل والنهــج احلقوقــي لتنفيذهــا .ومــن شــأن النظــام
الشــامل/العام حلمايــة الطفــل أن يلبــي املهــام التاليــة:
أ  -حمايــة األطفــال مــن كل أشــكال التمييــز (املــادة  2مــن االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق
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الطفل).
ب  -منــع كافــة أشــكال األذى ،واإلســاءة ،واالســتغالل .ويتطلــب املنــع احلقيقــي لهــذه
املمارســات التصـ ّدي لألســباب اجلذريــة للمشــاكل قبــل وقوعهــا .علــى ســبيل
املثــال ،يتطلــب منــع عمالــة األطفــال ،تقــدمي الدعــم لألســر الفقيــرة ،وتوفيــر
التعليــم املناســب لألطفــال ،ومنــع أســباب االغتــراب فــي البيئــة املدرســية،
ومنــع التســرب مــن التعليــم .ومــن ثــم فــإن البرامــج التــي تركــز فقــط علــى
بضعــة خدمــات لألطفــال العاملــن ال تنجــح فــي حتقيــق أســباب املنــع اجلوهريــة.
ج  -منــع كافــة أشــكال احلرمــان :تعجــز جهــود احلمايــة القائمــة حاليــا فــي الــدول
العربيــة عــن التصــدي لهــذه املســألة .فكثيـرًا مــا تكــون املشــاكل التــي يعانــي
منهــا األطفــال ناجمــة عــن أو تتعلــق بحرمانهــم مــن حقــوق األطفــال ،والــذي
غالبــا مــا يعــود إلــى قصــور السياســات.
ويقتضــى وقايــة االطفــال مــن احلرمــان إدمــاج تدابيــر احلمايــة فــي جميــع
القطاعــات املعنيــة بتوفيــر وتلبيــة حقــوق األطفــال .ولقــد تبنّــت اليونيســف
وجهــة النظــر هــذه فــي اســتراتيجيات للحمايــة (فــي عامــي  1996و .)2008علــى
ســبيل املثــال ،يتعــن دمــج تدابيــر احلمايــة فــي النظــام التعليمــي لضمــان منــع
االنتهــاكات والعوامــل األخــرى (مثــل العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة) التــي
تســهم فــي حرمــان األطفــال مــن احلــق فــي التعليــم.
د  -وبالنســبة لألطفــال املعرضــن للحرمــان ،يتعــن اجلمــع بــن احلمايــة االجتماعية
والرعايــة االجتماعيــة لتمكينهــم مــن التمتــع بحقوقهم االساســية .وحتقيقــا لهذه
الغايــة يتعــن التنســيق بــن االجهزة التــي تقــدم احلمايــة والرعايــة االجتماعية.
ولقــد شـ ّددت اليونيســف مؤخـرًا علــى احلاجــة إلــى توفيــر احلمايــة االجتماعيــة
“مــع مراعــاة حالــة كل طفــل”.
وجتــدر اإلشــارة فــي هــذا الســياق إلــى (املــادة  36مــن االتفاقيــة الدوليــة حلقوق
الطفــل) ،والتــي تدعــو إلــى احلمايــة ضــد كافــة أشــكال االســتغالل “الضــارة
بــأي جانــب مــن جوانــب رفــاة الطفــل” .ومــن ثــم تؤكــد هــذه املــادة علــى
احلاجــة إلــى اجلمــع بــن تدابيــر احلمايــة وتدابيــر الرعايــة االجتماعيــة ضمــن
نظــام شــامل حلمايــة الطفــل.
هـ -تدابير احلماية اخلاصة:
• •بالتــوازي مــع نظــام احلمايــة العامــة ،تدعــو االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق الطفــل إلــى
تقــدمي تدابيــر خاصــة للحمايــة بغيــة حمايــة األطفــال مــن اشــكال خاصــة مــن
االســاءة أو الضــرر أو االســتغالل (علــى ســبيل املثــال ،املــواد  32و 33و 37و39
18

و 40مــن االتفاقيــة).
·وعــاوة علــى ذلــك ،واجهــت وكاالت األمم املتحــدة مخاطـرًا وأشــكا ًال جديــدة مــن
الضــرر مــن خــال إصــدار بروتوكــوالت خاصــة؛ مثــل مكافحــة االجتــار باألطفــال
واملشــاركة فــي النزاعــات املســلحة.
·كمــا تدعــو االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق الطفــل (املــادة  )39كل الــدول حنــو اختــاذ
كل التدابيــر املناســبة لتعزيــز التأهيــل البدنــي والنفســي للضحايــا مــن األطفــال،
وإعــادة دمجهــم فــي املجتمــع ،إخل.
دالالت اتباع النهج الحقوقي

كمــا أشــرنا فيمــا ســبق ،متثــل االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق الطفــل حتــو ًال نوعيــا
فــي التعامــل مــع كل املخــاوف املتعلقــة بالطفــل ،والتــي تتطلــب اتبــاع إطــار فكــري
ونهــج حقوقــي لتلبيــة حقــوق الطفــل .ولتحـ ّري هــذا النهــج آثــار أعمــق تصــل إلــى كافة
العمليــات التنفيذيــة التفاقيــة حقــوق الطفــل ،مبــا فــي ذلــك حتليــل وضــع األطفــال،
وصياغــة السياســات فــي كل النطاقــات املعنيــة بحقــوق األطفــال ،والعمليــات التــي
تعقــب تنفيــذ حقــوق الطفــل.
وال ُيعــد اعتمــاد املنهــج احلقوقــي فــي املجــاالت املعنيــة بحقــوق الطفــل عمليــة
عشــوائية ،بــل عمليــة تقنيــة تســتلزم مراعــاة مبــادئ ومعاييــر محــددة.
وكمــا أشــرنا مســبقًا فإنــه ينبغــي مراعــاة هــذا النهــج عنــد صياغــة وتنفيــذ
حقــوق الطفــل فــي كل املجــاالت .ومــع ذلــك ،العتبــارات عمليــة ،يركــز هــذا الدليــل
علــى مجــال احلمايــة فقــط .وكمــا ذكرنــا فــي قســم ســابق ،تســتتبع احلمايــة الشــاملة
إدمــاج تدابيــر احلمايــة فــي كل املجــاالت املعنيــة بحقــوق الطفــل.
وفــي احلــدود الطبيعيــة ألي ملخــص تنفيــذي فإنــه لــن يكــون مــن املمكــن
تلخيــص كل املبــادئ االسترشــادية الــواردة فــي هــذا الدليــل ،وســوف يقتصــر البيــان
علــى بعــض األمثلــة فحســب.

أوالً  :اآلثار المترتبة على النهج الحقوقي فيما يتعلق بالصحة

تشــير الدراســات االســتقصائية التــي أجريــت علــى الوضــع الصحــي لألطفــال
وفــرص بقائهــم علــى قيــد احليــاة فــي الــدول العربيــة إلــى وجــود تناقضــات وأوجــه
ضــع ،خاصــة بــن
قصــور عديــدة؛ مثــل املعــدالت املرتفعــة لوفيــات األطفــال وال ُر
ّ
القطاعــات الفقيــرة واملهمشــة فــي املجتمــع .كمــا أن ســوء التغذيــة يعتبــر ســببًا
مباشـرًا حلوالــي نصــف حــاالت وفيــات األطفــال دون ســن اخلامســة ،خاصــة بســبب
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اإلســهال ،واملالريــا ،وااللتهــاب الرئــوي ،واحلصبــة.
ومــع ذلــك ،غالبــا ال حتــدد الدراســات األســباب اجلذريــة ألوضــاع األطفــال
الصحيــة غيــر املواتيــة ،وعــدم كفايــة اجلهــود لتوفيــر الرعايــة الصحيــة واحلمايــة
لبعــض األطفــال احملرومــن.
وعلــى الصعيــد اآلخــر ،يكشــف تبنّــى النهــج احلقوقــي األســباب اجلذريــة
ومصــادر أوجــه القصــور الصحيــة .علــى ســبيل املثــال ،مــن خــال التحليــل احلقوقــي
للوضــع الصحــي لألطفــال ،وأظهــر الدليــل العناصــر املختلفــة التي تســهم فــي الرعاية
الصحيــة غيــر املناســبة .وفيمــا يلــي بعــض األمثلــة:
التمييز و/أو التناقضات في السياسات

·بعــض السياســات و/أو اخلدمــات املتحيــزة قــد تفضــل بعــض املجموعــات املميزة
فــي املجتمــع بــدون مراعــاة املجموعــات التــي ال تتمتــع بأي امتيــازات.
·التباينات اجلغرافية بني املناطق احلضرية والريفية أو احملرومة.
·االفتقــار إلــى سياســات اســتباقية للتوصــل إلــى قطاعــات الســكان احملرومــة فــي
ا ملجتمع .

العوامل االقتصادية

تؤثــر السياســات االقتصاديــة الســائدة فــي كل بلــد على املســتوى املعيشــي للســكان،
وعلــى تلبيــة حقــوق األفــراد .علــى ســبيل املثال:
أ  -ســاهم تنفيــذ سياســات التكيــف االقتصــادي واقتصــاد الســوق احلــر فــي
عــدم قــدرة األســر الفقيــرة واألطفــال الفقــراء علــى احلصــول علــى احتياجاتهــم
الصحيــة األساســية.
ب  -ســاهم االفتقــار إلــى التأمــن االجتماعــي والصحــي ،إلــى جانــب عــدم كفايــة
اخلدمــات احلكوميــة وتكلفــة العــاج والــدواء ،فــي زيــادة العقبــات فــي طريــق
الوصــول إلــى اخلدمــات الصحيــة.
العوامل واالعتبارات االجتماعية

كمــا ذكرنــا ســابقًا ،فــإن اإلطــار الفكــري للنهــج احلقوقــي يســتلزم مراعــاة
تداخــل احلقــوق والسياســات .وفــي الوقــت ذاتــه ،يشــير حتليــل الوضــع الصحــي
لألطفــال فــي بعــض البــاد العربيــة إلــى أن السياســات املتعلقــة بالصحــة ال تنظــر فــي
العوامــل املتداخلــة التــي تؤثــر علــى هــذه السياســات .ويســجل هــذا الدليــل مــا يلــي:
·أن سياســات الصحــة العامــة قــد أعطــت األولويــة واألفضليــة لتأســيس رعايــة
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صحيــةمتخصصــةومتقدمــةعلــىحســاباخلدمــاتالصحيــةاألساســيةواألوليــة.
·أن اخلدمات الصحية تفتقر إلى التفاعل اإليجابي مع األطراف املستفيدة.
·أن سياســات الصحــة ال تتضمــن جهــود للتواصــل ولتضمــن األطفــال احملرومني؛
مثــل أطفال الشــوارع.
·أن السياســات ال تقــدم احلمايــة ضــد العنــف وســوء معاملــة األطفــال ،وال تقــدم
خدمــات صحيــة للضحايــا مــن األطفــال.
·نقــص أو محدوديــة املؤسســات واخلدمــات املتخصصة لألطفــال ذوي االحتياجات
اخلاصة.
·االفتقار إلى السياسات اخلاصة بالتغذية.
·االفتقــار إلــى البنيــة التحتيــة فــي بعــض املناطــق مبــا يلــزم لتوفيرامليــاه الصاحلــة
للشــرب علــى ســبيل املثــال.
·احلماية غير الكافية ضد املمارسات التقليدية الضارة مثل ختان اإلناث.
المبادئ االسترشادية للسياسات الصحية

عقــب اعتمــاد النهــج احلقوقــي فــي حتليــل الوضــع ،يــورد هــذا الدليــل املبــادئ
االسترشــادية التفصيليــة لصياغــة وتنفيــذ نظــام وآليــات لتوفيــر الصحــة واحلمايــة
لألطفــال ضــد احلرمــان الصحــي.
ويدعو هذا الدليل إلى مراعاة املعايير التالية:
موحــد للرعايــة الصحيــة من شــأنه القضــاء علــى كل أشــكال التمييز
·وضــع نظــام ّ
ويقــدم تدابيــر إيجابيــة اســتباقية للوصــول إلى املجموعــات احملرومة واملهمشــة.
·توفير التمويل الكافي وضمان عدالة التوزيع والتوصيل.
·ضمان سهولة الوصول لكل املستفيدين.
·الكفاءة والتدريب لكل املوظفني في قطاع الصحة.
·فعالية النظام من حيث تلبية االحتياجات والتعامل مع كل املجموعات االجتماعية.
·ضمان اخلصوصية في التطبيق.
·ضمان التعاون في املجاالت واملؤسسات املرتبطة.
·التعــاون فــي اجلهــود الراميــة إلــى مكافحــة املمارســات اخلطــرة؛ مثــل ختــان
اإلنــاث ،والعنــف ،وإســاءة معاملــة األطفــال.

ثانيًا :اآلثار المترتبة على اتباع النهج الحقوقي فيما
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يتعلق بمستوى المعيشة المالئم

عــاوة علــى اســتحقاق الطفــل احلقــوق الفرديــة األساســية ،تشــير االتفاقيــة
الدوليــة حلقــوق الطفــل إلــى اســتحقاقه مســتوى معيشــي مناســب (املــادة  26مــن
االتفاقيــة) ،وهــو األمــر الــذي يجســد فــي الواقــع العديــد مــن احلقــوق الفرديــة .ويؤكــد
النــص املســتقل للحــق فــي املــادة  27علــى احلاجــة إلــى اعتمــاد نهــج شــامل أخـذًا في
االعتبــار العالقــة املتداخلــة بــن احلقــوق الفرديــة واعتمادهــا علــى بعضهــا البعــض.
ويرتبــط املســتوى املعيشــي لألطفــال بالظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة
الســائدة فــي كل بلــد ،والتــي ختتلــف اختالفــا كبيـرًا مــن بلــد آلخــر فــي العالــم العربــي
وفــق املــوارد املتاحــة لــكل دولــة ومســتوى التنميــة احملققــة .فلقــد وصــل إجمالــي
النــاجت احمللــي للفــرد فــي دولــة قطــر (فــي عــام  88,300 )2011دوالر أميركــي ،بينمــا
ينخفــض إلــى  2,300دوالر أمريكــي للفــرد فــي اليمــن والســودان .وينعكــس هــذا علــى
معــدالت الفقــر ومســتوى التنميــة البشــرية .وجتــدر اإلشــارة فــي هــذا الســياق إلــى
حقيقــة أن النمــو االقتصــادي بــدون طــرح سياســات للعدالــة االجتماعيــة ال يكفــي لرفع
معاييــر املعيشــة.وعلى الرغــم مــن التقــدم النســبي ُ
املــرز فــي احلـ ّد مــن الفقــر املدقــع
إال أن عــدم كفايــة الطعــام يســهم فــي ســوء التغذيــة كحقيقــة دامغــة فــي بعــض الــدول
العربيــة؛ مثــل الصومــال ،والســودان ,واليمــن؛ األمــر الــذي يســفر عــن معــدالت عالية
لوفيــات األطفــال .وتؤثــر معــدالت الفقــر العاليــة ســلبًا علــى منــو الطفــل.
المبادئ االسترشادية لصياغة السياسات للمستوى المعيشي المالئم

يشـ ّدد هــذا الدليــل على أهميــة وضع سياســات التنميــة االجتماعيــة واالقتصادية
حســب التفصيــل التالي:
أ  -التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة :دعــت اليونيســيف إلــى ضــرورة النظــر إلــى
احتياجــات األطفــال ضمــن االســتراتيجيات الوطنيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة.
وهنــاك ثالثــة أهــداف ميكــن اســتهدافها ضمــن االســتراتيجية الوطنيــة)1( :
ضمــان حقــوق الطفــل ضمــن االســتراتيجية الوطنيــة )2( ،حمايــة احتياجــات
الطفــل وحقوقــه فــي أوقــات األزمــات )3( ،التأكــد مــن مالءمــة البيئــة االجتماعية
والسياســية لتنفيــذ السياســات ،وضمــان احتياجــات كل املجموعــات.
·توفيــر اخلدمــات األساســية املدعمــة لألطفــال مــع حتقيــق عدالــة التوزيــع.
وينبغــي لسياســات التقشــف أال ختفــض امليزانيــات املخصصــة لألطفــال.
·سياسات لإلسكان املناسب لألطفال ،ومياه الشرب ،والنظافة الصحية
ب) سياســات للتغذيــة الكافيــة واألمــن الغذائــي ويالحــظ أن أكثــر مــن نصــف وفيــات
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األطفــال دون ســن اخلامســة ســببها ســوء التغذيــة.
ج) سياســات احلمايــة االجتماعيــة ،مبــا فــي ذلــك الضمــان االجتماعــي ،واملعونــة
االجتماعيــة ،وحمايــة األطفــال املعرضــن للخطــر ،وتقــدمي الدعــم ألســرهم.
·يتضمــن هــذا القســم معلومــات داعمــة عــن املعاييــر الدوليــة التــي تقترحهــا
وكاالت األمم املتحــدة وفــي املؤمتــرات الدوليــة التــي تنعقــد حــول املجــاالت
آنفــة الذكــر.
كمــا يقــدم هــذا الدليــل املبــادئ االسترشــادية العامــة لعمليــات صياغــة وتنفيــذ
كل السياســات املعنيــة باألطفــال .وفيمــا يلــي املبــادئ التــي متثــل نــواجت العمــل
املشــترك لــوكاالت األمم املتحــدة واملنظمــات غيــر احلكوميــة:
·جتنــب اآلثــار الســلبية للمواقــف والعوامــل التــي قــد تؤثــر علــى حيــاة األطفــال
ومســتوى معيشــتهم عــن طريــق اعتمــاد تدابيــر الوقايــة واحلمايــة.
·تنفيــذ التدخــات العاجلــة ملواجهــة األخطــار واملخاطــر التــي يواجههــا األطفــال
علــى اختــاف أعمارهــم وفئاتهــم االجتماعيــة.
·تقــدمي احلمايــة ،واخلدمــات ،والدعــم لألطفــال الضعفــاء واملســتبعدين ،وتقــدمي
املشــورة والدعــم ألســرهم.
·وضــع األنظمــة واآلليــات للوصــول إلــى األطفــال الضعفــاء ،واحملرومــن،
واملســتبعدين.
·االســتماع إلــى األطفــال وأوليــاء أمورهــم بشــأن احتياجاتهــم واملشــاكل التــي
يواجهونهــا.
·إنشاء نظم وآليات رصد مناسبة.

ثالثًا :اآلثار المترتبة على إتباع النهج الحقوقي
فى مجال تنمية قدرات الطفل

تتشــارك كل حقــوق الطفــل هدفــا نهائيــا :فهــي تســهم مــن خــال إعمــال حقوق
الطفــل املتكاملــة فــي التنميــة الشــاملة والكاملــة للطفــل .ومــن بــن اجلوانــب الهامــة
للتنميــة اســتهداف تنميــة قــدرات الطفــل .وتنــص املــادة  29مــن االتفاقيــة علــى أن
“يكــون تعليــم الطفــل موجهــا حنــو تنميــة شــخصية الطفــل ومواهبــه وقدراتــه العقليــة
والبدنيــة إلــى أقصــى إمكاناتهــا”.
وتشــتمل تنميــة قــدرات الطفــل علــى العديــد مــن العمليــات املســاهمة :التنشــئة
االجتماعيــة ،والتعليــم ،واجلوانــب الثقافيــة ،وتأثيــر وســائل اإلعــام .وتشــارك العديــد
مــن املؤسســات والــوكاالت فــي العمليــات آنفــة الذكــر.
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كمــا يحــدد هــذا الدليــل العمليــات ،ويضع اخلطــوط العريضــة للوظائــف واألدوار
للمؤسســات والوكاالت املشــاركة.
وفي هذا السياق ،ينبغي النظر في مسألتني لهما أهمية خاصة:
·أنمــاط تنميــة الطفــل :هنــاك منطــن أساســيني لتنميــة الطفــل؛ النمــط
التقليــدي الــذي يســود فــي بعــض البــاد العربيــة ،والــذي يســعى إلــى احلفــاظ
علــى األســاليب التقليديــة للتربيــة مــن أجــل االســتبقاء واحلفــاظ علــى االوضــاع
االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية الســائدة .ويعــوق هــذا النمــط تنميــة الفكــر
احلــر واإلبــداع .أمــا النمــط الثانــي فيعتمــد ســبل التنشــئة احلديثــة ،وتتب ّنــاه بعــض
الــدول العربيــة جزئيــا ،علــى الرغــم مــن أنــه غالبــا ال يتــم تنفيــذه بشــكل كامــل أو
لــم يــزل يواجــه املقاومــة والعرقلــة مــن ِقبــل التقاليــد الصارمــة.
الموح ــدة :ولهــذه املســألة أهميــة خاصــة .فكمــا
·االفتقــار إلــى الرؤيــة
ّ
ذكرنــا ســابقًا أن حلقــوق الطفــل طبيعــة متداخلــة ويتطلــب تنفيذهــا اعتمــاد نهــج
حقوقــي لصياغــة السياســات املدمجــة ،واملتماســكة ،واملتســقة .ولقــد مت إهمــال
هــذا املطلــب متامــا فــي البــاد العربيــة .وعــاوة علــى ذلــك ،تفتقــر أدوار ووظائف
الــوكاالت املشــاركة فــي تنميــة الطفــل إلــى التنســيق ومــن ثــم إلــى التماســك
والتكامــل ،والنتيجــة غيــر مرضيــة فــي حتقيــق التنميــة اإليجابيــة والشــاملة.
وأحيانــا مــا حتــدث نتائــج وخيمــة تتمثــل فــي تضــارب األهــداف والقيــم بــن
الــوكاالت املشــاركة ،ومــا يترتــب علــى هــذا مــن الرســائل التــي تصــل إلــى الطفــل.
المبادئ التوجيهية لحماية حق الطفل في التنمية

يقــدم الدليــل املبــادئ االسترشــادية للحيلولــة دون العقبــات التــي تعــوق تنميــة
قــدرات األطفــال .وفيمــا يلــي بعــض األمثلــة علــى ذلــك.

(أ) التنشئة:

1.1الوقايــة :تقييــم ودعــم القــدرات واإلجــراءات القانونيــة التــي ُت ّكــن مؤسســات
التنشــئة مــن القيــام بأدوارهــا مــن حيــث توفيــر احلمايــة للطفــل ضــد كل
أشــكال التمييــز مــن ِقبــل بعــض املؤسســات فــي املجتمــع .وكذلــك توفيــر
اخلدمــات لألطفــال ودعــم األســر الفقيــرة.
2.2السياســات العالجيــة ألوجــه القصــور لــدى بعــض األطفــال .ووضــع البرامــج
اإلرشــادية لتطويــر قــدرات األطفــال ،وكذلــك مــن خــال املناهــج التعليميــة
ووســائل اإلعــام .وتوفيــر البرامــج ملســاعدة األســر علــى تشــجيع أبنائهــا
علــى حريــة التعبيــر واملشــاركة.

(ب) التعليم:
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1.1السياســات الوقائيــة ألوجــه القصــور فــي تلبيــة حقــوق األطفــال ،وحتســن
نوعيــة البيئــة املدرســية ،والتص ـ ّدي ألســباب شــعور األطفــال بالغربــة فــي
املدرســة وعــدم أهميــة املناهــج الدراســية.
إشــراك املجتمــع املدنــي كجهــة رصــد ألداء املعلمــن والطــاب .وتقــدمي
2
الدعــم التعليمــي لألطفــال والتغذيــة املدرســية واملعونــة املاليــة ألســرهم.
السياســات العالجيــة ألوجــه القصــور فــي اســتيفاء حقــوق الطفــل وأنظمــة
احلمايــة ،مبــا يضمــن عــدم وجــود أيــة عوائــق حتــول دون حــق الطفــل
فــي التعبيــر عــن نفســه بحريــة داخــل املؤسســات التعليميــة ،ومــن خــال
العمليــات التعليميــة.
وبالنســبة للمحرومــن واملتســربني مــن التعليــم ،توفيــر محــو األميــة وفرصــة
ثانيــة للحصــول علــى التعليــم الرمســي وفــرص التدريــب املهنــي.

(ج) الثقافة:

1.1تكييــف األمنــاط الثقافيــة التقليديــة مــع االحتياجــات والتغييــر فــي املجتمعات
احلديثة.
2.2السياســات العالجيــة ألوجــه القصــور التــي حتــول دون مشــاركة األطفــال
وإشــراكهم فــي املجتمــع ،وتشــجيع البرامــج الثقافيــة التي ترعاها املؤسســات
واجلمعيــات املدنيــة والرمسيــة.

(د) اإلعالم:

1.1الوقايــة :وضــع املبــادئ االسترشــادية املناســبة حلمايــة الطفــل مــن
املعلومــات واملــواد الضــارة لســامته.
2.2وضــع األهــداف املناســبة للبرامــج التعليميــة املوجهــة إلــى األطفــال ،وتدريب
العاملــن فــي وســائل اإلعــام علــى صياغتهــا وتطبيقها.
3.3السياســات العالجيــة ألوجــه القصــور فــي تلبيــة حقــوق الطفــل مــن خــال
وســائل اإلعــام ،عــن طريق تشــجيع الطــاب وإشــراكهم في العمليــات اخلاصة
باإلعــداد ،والتصميــم ،واإلنتــاج ،ونشــر الرســائل والبرامــج اإلعالميــة بطريقــة
جاذبــة لألطفــال والشــباب واهتماماتهــم ،وإشــراكهم فــي املجتمــع احلديــث.
اآلثار المترتبة على اتباع النهج الحقوقي في مجال كفالة حماية خاصة

إن تدابير احلماية في البالد العربية غير مالئمة وقاصرة العتبارات من بينها:
·متيــل األنظمــة التقليديــة فــي بعــض البــاد إلــى إبقــاء الوضــع االجتماعــي
واالقتصــادي والسياســي القائــم ،واحلــول دون إجــراء أي تغييــرات فيــه ،ومن
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ثــم الزعــم بــأن هــؤالء الذيــن يواجهــون املشــاكل هــم “البقيــة” غيــر القــادرة
علــى التكيــف مــع النظــام الســائد.
·التقاليــد واملعتقــدات التــي تدعــو إلــى ســيادة خصوصيــة األســرة وعرقلــة
التدخــات حلمايــة أفــراد األســرة الذيــن يواجهــون املشــاكل.
·فيمــا يتعلــق مبــا ســبقُ ،يســمح بالتدخــات فقــط فــي حــاالت محــدودة
للتعامــل مــع جوانــب الضــرر بعــد حدوثهــا.
ولقــد حـ ّددت اليونيســف أوجــه قصــور مماثلــة فــي بلــدان أخــرى .ففــي عــام 1996
أجــرت اليونيســف تقييمــا فــي العديــد مــن البــاد وانتهــت إلــى أن أوجــه القصــور تلــك
تعــود إلــى اعتمــاد إطــار فكــري غيــر مناســب لتحقيــق حمايــة فعليــة الطفــل .فقد ســبق
أن تبنّــت اليونيســف مفهــوم “حمايــة االطفــال فــي ظــروف صعبــة” التــي تســتلزم
تقــدمي خدمــات إضافيــة لهــؤالء األطفــال .ومــع ذلــك ،كشــفت التجربــة عــن أن احلمايــة
املناســبة تتطلــب التصــدي لألســباب اجلذريــة للحرمــان ،وضمــان حصــول األطفــال
علــى حقوقهــم .وبالتالــي تســتلزم احلمايــة إدمــاج تدابيــر احلمايــة فــي كافــة املجــاالت
املعنيــة باألطفــال.
إنشاء نظام شامل لحماية الطفل

خضــع مفهــوم ومنهجيــة حمايــة الطفــل لتغييــر نوعــي وفق رؤيــة اتفاقيــة حقوق
الطفــل ،واعتمــاد النهــج احلقوقــي لتنفيذهــا .وينبغــي النظــر إلــى حمايــة الطفــل كنظــام
متعــدد الطبقــات يشــتمل علــى العديــد مــن املك ّونــات التــي تكفل وقايــة وحماية شــاملة
لكافــة االطفــال مــن جــذور املشــكالت التــي قــد تعرضهــم لإلســاءة و/أو احلرمــان مــن
حقوقهم االساســية.
ولقــد أوجــزت األقســام الســابقة فــي هــذا امللخــص تداعيــات اعتمــاد النهــج
احلقوقــي علــى حتقيــق احلمايــة الشــاملة للطفــل.
كمــا يقــدم الدليــل منــاذج لآلليــات املوضوعــة فــي املجتمعــات احملليــة حلمايــة
ا لطفل .
الفعالــة حلماية
وختامــا ،يقــدم الدليــل حتليـ ًا للســمات الرئيســية للنظم املقارنــة ّ
الطفــل ،ودعــا إلــى مراعــاة االعتبــارات التالية:
·دمج أنظمة احلماية والرعاية بشكل جيد.
·اعتماد منهج شامل بد ًال من التدابير املجزأة التي تفتقر إلى التماسك والتكامل.
·هــي جــزء ال يتجــزأ مــن السياســات االجتماعيــة التــي تســتوفي احتياجــات رعايــة
األطفــال واألســر بشــكل ِ
كاف.
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·تعطــي األولويــة العليــا للوقايــة واحلمايــة ضــد العوامــل واملواقــف التــي تعــرض
األطفــال لكافــة أشــكال وجوانــب الضــرر واحلرمــان.
·حتقيق االتساق والتكامل بني القوانني املعنية بتحقيق احلماية الشاملة للطفل.
·تضمــن األنظمــة الشــراكة اإليجابيــة بــن الدولة واألســرة فــي املســؤوليات املتعلقة
بتربيــة الطفل.
·اخلدمــات األساســية واملســتهدفة لألســر واملجتمعــات تعتبــر عناصــر أساســية في
أنظمــة حمايــة الطفل.
·ضمان سهولة احلصول على اخلدمات على املستوى احمللي.
·تنفيــذ تدابيــر احلمايــة مــن خــال األدوار احملــددة واملنســقة التــي تتوالها الــوكاالت
املتعــددة واجلهــات الفاعلــة واإلجــراءات املناســبة للتعقــب ،والتدخــل ،والرصد.
·خدمات جيدة الهيكلة تتسم باملرونة عند الضرورة.
·تبنــى التصــورات واملعتقــدات والســلوكيات االجتماعيــة اإليجابيــة التــي تعيــد تأكيد
وتعزيــز حقــوق الطفــل علــى مســتويات مختلفــة (فــي املؤسســات ،واملجتمعــات،
واملــدارس ،واألســر).
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