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مفهوم الحماية 

واإلهمال المعاملة، إساءة على والرد حدوث لمنع الالزمة واألطر اإلجراءات في الطفل حماية مفهوم يتمثل، 
 من طفالاأل حماية الطفل حماية مفهوم يعني ، أبسط وبعبارة  .األطفال على تؤثر التي والعنف واالستغالل،

 تعزيز هو الطفل حماية من والهدف .واإلهمال واالستغالل المعاملة، وإساءة العنف، األذى ويشمل .األذى
 حوالن على والعنف واالستغالل، واإلهمال، المعاملة، إساءة من الحماية في الطفل حقوق وتحقيق وحماية
 ةاإلنساني ومعاهدات اإلنسان حقوق اتفاقيات وسائر الطفل لحقوق المتحدة األمم اتفاقية في الوارد

 .الوطنية القوانين وكذلك والالجئين،
ذاءإي إلى تؤدي أوقد تؤذي أن يمكن التي المعاملة سوء ضروب من متعمد فعل كل هنا باإلساءة ويقصد 

 سدية،والج الجنسية، المعاملة سوء أشكال كل اإلساءة وتشمل .وإنمائه وكرامته، ، ورفاهيته الطفل، سالمة
  مختلفة أنواع خمسة اإلساءة ضمن غالبا ويندرج .،والعاطفية والنفسية



االساءة واالستغالل

 بأنّها ةالمعامل إساءة فتعّرف ."االستغالل"و "المعاملة إساءة" مصطلحي بين كبير تداخل ثمة هناك يوجد ولكن
 أو سيّئ كلبش منه االستفادة أو أذيّته أو حقوقه انتهاك أو للشخص الصحيح غير أو السيّئ االستعمال عمليّة"

ً  يعني االستغالل أنّ  حين في ،"رديئة معاملة معاملته  ألغراض أو ردللف الشخصيّة للمصلحة االستخدام" حرفيّا
 من كثير في ذلك عن وينتج ما، شخص فائدة أو إشباع، أو لمصلحة، األطفال استخدام إلى االستغالل ويشير. أنانيّة

 وأ البدنية الطفل صحة حساب على هي األنشطة هذه ومثل .للطفل وضارة وقاسية عادلة، غير معاملة األحيان
 وإساءة دام،االستخ وسوء التالعب، االستغالل ويشمل .العاطفي واالجتماعي واألخالقي، التعليمي، ونموه العقلية،

  .المعاملة سوء أو واالضطهاد واالحتيال، المعاملة،



بةصع فظرو فى قصور تدابير الحماية القائمة على تقديم خدمات لألطفال

: الى عيرج التوجه هذا قصور ان لالطفال خدمات تقديم على القائمة الحماية لبرامج مراجعتها فى اليونيسيف اوضحت

مالئم فكري إطار غياب إلى يعود الحماية برامج قصور في السبب أن.
ترتكز ةبرؤي خدمات، من لهم يقدم وما "صعبة ظروف في األطفال" مفهوم استبدال يقتضي المالئم الفكري اإلطار أن 

.الخدمات بعض تقديم مجرد من أبعد عالًجا يستتبع ما وهو األطفال، تواجه التي المشكالت جذور معالجة على
بالطفولة المعنية القطاعات كل في وامتدادها الحماية تدابير تضمين يقتضي األطفال حماية تحقيق أن.



  للحماية كلى لنهج الجزئية النهوج من لالنتقال الحقوقى النهج

لحماية اسكمتم ببنيان من الطفل لحقوق الدولية االتفاقية به جاءت ما على الحماية في الحقوقى النهج ينبني 
   يةالحما نموذج وينبني االستغالل أو االساءة أو للضرر تعرضهم التي والظروف العوامل كافة من االطفال

:التالية االسس على الحقوقى النهج وفق
االطفال ورفاهية لنمو الطبيعية البيئة االسرة تعتبر.
ونموه الطفل تربية عن الولي المسئولية الوالدين عاتق على تقع.
الطفل تربية بمسئولية االضطالع في للوالدين والدعم المساعدة تقدم أن الدول على.



يشمل نموذج الحماية الذي تنشده االتفاقية

 واالستغالل واالساءة الضرر أشكال كل من الطفل شخص حماية.
االساسية بحقوقه تمتعه دون تحول التي العوامل كافة من الطفل حماية
االسر وقدرات إمكانات بدعم الدولة التزام وجوب من الدولية االتفاقية تقرره بما الحماية نموذج ويكتمل 

 المجتمع توىمس على تقام آلية بإنشاء إال الحماية نموذج يكتمل وال .وتربية الطفل تنشئة بمسئولية لالضطالع
 لدعما تقديم مع للخطر المعرضين لألطفال متكامل بأسلوب والدعم الرعاية وتقديم الحماية لتوفير المحلي
  .السرهم



الجذرية االسباب تشريح: العربية الدول فى االطفال عمل واقع

بأعمال لفتياتا تقوم أن الشائع من كثيرة، مجتمعات وفي .الثقافيّة للمعايير األسباب تخضع الحاالت بعض في 
 أو منزليّ ال االقتصاد ضمن الواجبات من أخرى بأنواع األوالد يقوم وأن الصغار، إخوتها ترعى أو معيّنة، منزليّة
 ماالً أع يمارسوا أن معيّنة أعمار في لألطفال والمفيد المعتاد من أنّ  ترى العربية المجتمعات فمعظم .خارجه
.اقتصاديّة كونها عن فضالً  تعليميّة كقيمة العمل إلى يُنظر إذ معيّنة،

مع يتماشى ال سّن، في أو طبيعة، ذي بعمل القيام على الفتيان االقتصاديّة الضغوط تُجبر أخرى، أوضاع وفي 
 الفقر ألسرةا تواجه عندما األسرة اقتصاد في المساهمة الفتيان من الظروف تتطلّب وقد .الثقافيّة المعايير هذه

ً  وربما الشديد  على األطفال الالجئة األسر تواجه التي الخاّصة المشاكل تُجبر وقد .البالغين لعمل محدودة فرصا
 عن لونالمنفص األطفال يتعّرض وقد .األسرة بقاء ضمان أجل من تقليديّة غير مجاالت في العمل إلى السعي
 راءو السعي إلى تدفعهم خاّصة ضغوط إلى العاجزين الوالدين وأطفال أسرهم يرأسون الذين واألطفال أهلهم
.المأجور العمل



تشريح االسباب الجذرية: واقع عمل االطفال فى الدول العربية 

على ينفقون لكي يعملون ما بقدر األسرة اقتصاد في للمساهمة األطفال يعمل ال األوضاع، بعض في 
 توزيعو الخدمات صناعة في األطفال يعمل حيث الغربيّة المجتمعات في بوضوح ذلك ويُرى .أنفسهم
 بعض وفي الشرقيّة أوروبا من أنحاء في التنامي في آخذ اتجاه لّكنه إلخ، األطفال، ومجالسة الصحف
. العربى والعالم النامية البلدان

 يكون قد المثال، سبيل على .العمل ربّ  نظر وجهة من الخاّصة المزايا بعض األطفال للعّمال يكون قد 
ً  أقلّ  يكونون وقد تكلفة أقلّ  استخدامهم  المهّمات تنفيذ في رغبة وأكثر امتثاالً  وأكثر حقوقهم إلى تنبّها

ً  وأسهل الرتيبة .العّمال اتحادات إلى ينضّمون وال تسريحا



الفجوات في نظم حماية الطفل على المستوى العربى   

  األسرة شئون في التدخل محدودية  -أ 
إيجابي حملم وهو . وتربيتهم األطفال تنشئة مجال في ومسئوليتها األسرة شأن العربية المجتمعات تُعلي 

 سياسةال تشكيل في بعيد أثر الملمح لهذا وكان . وتقاليدها قيمها على وحافظ العربية األسرة كيان صان
 المغاالة أن إال ؛ األسرة شئون في التدخل من حّدت أو ، الدول هذه تجنبت فقد . العربية الدول في االجتماعية

 الدعم لىإ حاجة في األسرة فيها تكون التي الحاالت في ، مقبول وغير بل ، مبررٍ  غير يكون التوجه هذا في
 الدولة نجد ، للحرمان أو للتصدع األسرة تعرض مثل ، الملحة الحاالت في وحتى . بمسئولياتها لالضطالع

  ويعوز . التربوية أو االجتماعية للمشكالت مواجهة دون من ، المالي الدعم تقديم على التدخل تقصر
االجتماعية الرواسب وعالج اإلقصاء-ب
ويسلم . ائمةالق والنظم البناء سالمة تفترض أيديولوجية أسس على المحافظة النظم في الفكري اإلطار ينبني 

 تهمقدر عدم أو األفراد بعض انحراف عن تنجم قد سلبيات أو "رواسب" حدوث بإمكانية التوجه هذا أنصار
 لالخل" هذا لعالج االجتماعية السياسة تتدخل الحاالت، هذه وفي . المجتمع في اإليجابي التفاعل على

 التي األوضاع أو األفعال من بالحماية كفيلة الزاجرة أو المانعة التشريعات بأن االعتقاد ويسود "المحدود
  .لالنحراف بالتعرض أو باالنحراف تُنعت



الفجوات في نظم حماية الطفل على المستوى العربى    

اإلساءة أو الضرر وقوع بعد جزئية معالجات- ج
لها يتعرض التي السلبية الظواهر لمواجهة ومتفرقة جزئية لتدخالت برامج إعداد في ويتمثل 

 تتضمن الو . األطفال لتأهيل ومحاولة السلبية، اآلثار تخفيف إلى سعيًا وذلك ، حدوثها بعد األطفال
 درًءا طفالاأل بعض تواجه التي المشكالت تعالج بحيث للوقاية تدابير الدول تلك في الحماية برامج

. حدوثها قبل واإلساءات لألضرار
  والتقاليد العادات - د
محددة عانوا فى االطفال ادراج او المنزلية الخدمة مثل سلبية آثاًرا والتقاليد العادات بعض ترتب 

 ربيةالع الدول في األسري العنف انتشار إلى الطفل لحقوق الدولية اللجنة نبهت كما .االعمال من
  األطفال تنشئة في تربوي كأسلوب



 الحماية فى الطفل حق وانتهاكات  العربية الحماية سياسات اختالالت

الحماية من االطفال من فئات إقصاء )1
 قانون حماية من العاملين االطفال من فئات استبعاد العربيةعلى الدول من عدد في العمل تشريعات تنص
 لمجالا في العاملين واالطفال المنزلية، الخدمة في العاملين االطفال :المستبعدة الفئات بين ومن .العمل

.أسرهم مشروعات في العاملين واالطفال الزراعي،
االساسية الحقوق من الحرمان )2

 في هشة فئات إلى انتمائهم إلى العمل، سوق في مبكرا ينخرطون الذين االطفال أوضاع تحليل ويشير
 محقوقه من حرمانهم عن ينتج - صعبة ظروف وفي -مبكرة سن في العمل إلى اتجاههم أن وإلى المجتمع

3االساسية
الشارع فى العاملين االطفال حماية قصور )3
 الظاهرة لمواجهة المبذولة الجهود اتسمت الشوارع، أوالد ظاهرة من للوقاية المبذولة الجهود قلة مع 

 لمسببةا االجتماعية المشكالت مواجهة عن يعجز وتقليدي قانوني بطابع االطفال، أوضاع عالج إلى والسعي
  .للظاهرة



العربية  الحماية نظم فى االساءة للطفل مالمح 

 اشكال ضد لألطفال الوقائية االجراءات من عددا تقدم العربية الدول من عدد في التشريعات كانت اذا
 على قصور اوجه يشوبه الطفل لحماية البحت القانوني المنهج ان غير ، للطفل االساءة من عديدة

: مستويين
الطفل لحماية شاملة منظومة بناء في النصوص تساهم ال ..
فريسة نيقعو الذين لألطفال العالجية االجراءات على الحاالت معظم في القانونية النصوص تركز 

. االساءة من مختلفة ألشكال
بشأنها تصور أي يقدم فال الوقاية اما .  
لألطفال االساءة حاالت على التعرف اليات تغيب كما .  



مالمح االساءة للطفل فى نظم الحماية  العربية 

عربيةال الدول من العديد في تنتشر مختلفة بأشكال اليهم الموجه والعنف لألطفال االساءة 
 مالئم روغي بدائي نظام القائم االطفال رعاية فنظام ، االطفال من مختلفة قطاعات منها تعانى

 اليات دتوج ال حيث لألطفال، االساءة من للحد المتكامل والتدخل واالكتشاف الوقاية لتوفير
. عنها واالبالغ االطفال ضد االساءة حاالت باكتشاف تسمح ومترابطة راسخة قائمة

 من ددبع لذلك ويمثل ضدهم االساءة حدوث في لألطفال الموجهة السياسات بعض تساهم كما 
 القوى شريعالت يغيب ذلك الى باإلضافة .العنف انتشار الى تؤدى التي التعليمية السياسات

 البدني بالعقا لمنع الفعالة غير الوزارية بالقرارات لذلك ويمثل الطفل حماية لسياسات كأداة
. المدارس في
نطاق تذا فهي ترقيع كعملية لإلساءة المعرضين لألطفال المقدمة التدخل خدمات تعتبر كما 

منتظمة وغير محدود



خصوصية سياسات الحد من عمالة االطفال ولزوم انطالقها من رؤية شاملة

االطفال من ماليين بحماية يقضى والذى ، العربي الوطن في للمشكلة الراهن الوضع على التركيز 
  . العاملين

العمل سوق الى جدد اطفال دخول منع على الجهود تركز ان من البد .
الستعجالا سبيل على األطفال عمل أشكال أسوأ واستئصال حظر لضمان وفعالة فورية تدابير اتخاذ.  
الوطني عيدالص على شراكات بتعبئة االقتصادي االستغالل أشكال جميع من لألطفال الحماية توفير 

.الدولي الصعيد على والتعاون
التي لفئاتا وتغطية العاملين االطفال فئات لكافة الحماية لتقديم العمل قوانين على تعديالت ادخال 

.الحماية من اقصيت
 من قلا االطفال عمل يمنع االساس هذا وعلى العمل، لسن االدنى بالحد يتعلق فيما التجاوزات منع  

.قانونى غير عملهم ويصبح موسمية، اعمال في سنه ١٢



خصوصية سياسات الحد من عمالة االطفال ولزوم انطالقها من رؤية شاملة

واسرهم لالطفال والحماية الرفاة وخدمات والدعم الوقائية االجراءات تقديم .
وحاجته طفل كل قدرات لتنمية يستجيب ان التعليم وعلى. 
خفية مصاريف باى يسمح وال ماليا الفقيرة االسر دعم ويجب .
شغيلبت المتعلقة اإلجراءات إدراج و وتحليلها األطفال بعمل المتعلقة البيانات جمع تعزيز 

 سياساتال في سيما وال التنمية، وتحقيق الفقر من للحد الوطنية الجهود صلب في األطفال
.االجتماعية والحماية والعمالة والتعليم الصحة بمجاالت الخاصة والبرامج



 الحماية سياسة فى الوقائى المكون لفاعلية اساسية متطلبات

اتالدراس إجراء على التشجيع خالل من باالطفال المتعلقة المعلومات لجمع متكامل نظام انشاء 
 لبياناتا على االعتماد مع الظروف العاملين األطفال بأوضاع الخاصة المتعمقة والبحوث الميدانية

 على رهاوتأثي األوضاع، هذه إلى أدت التي األسباب على للتعرف الدقيقة اإلحصائية والمؤشرات
.االجتماعي أمنه وعلى ككل، المجتمع منظومة على وتأثيرها ونفسيا، بدنيا الطفل تكوين

لتعدادا من األطفال نسبة على للتعرف تحديثها في االستمرار مع دقيقة، بيانات قاعدة إنشاء 
 ذهه ونوعية ، العمل على المعيشية ظروفهم تجبرهم الذين األطفال ونسبة الكلي، السكاني

 الهادفة والمشروعات البرامج وأهم لها المسببة العوامل وأهم ، حدتها ومدى الظروف،
. القرار وصناع والمشرعين المهتمين قبل من منها االستفادة إلتاحة وذلك لمعالجتها

األطفال عمل في المنخرطين للتوظيف األدنى السن دون األطفال ونسبة عدد على التعرف  ً  وفقا
 )١٣٨ رقم االتفاقية( بالعمل االلتحاق لسن األدنى بالحد المتعلقة ١٩٧٣ عام اتفاقية لتعريف
 العمل لمنظمة التابعتين )١٨٢ رقم االتفاقية( ١٩٩٩ لعام الطفل عمل أشكال أسوأ واتفاقية
  .الوظيفة نوع حسب البيانات تصنيف مع الدولية،



متطلبات اساسية لفاعلية المكون الوقائى فى سياسة الحماية 

تالمسببا اساسى ،وبشكل االطفال عمالة في تساهم التي االسباب مواجهة على التركيز 
 حمايةوال الرفاة وخدمات والدعم الوقائية االجراءات تقديم من والبد . والتعليمية االقتصادية

 االسر مدع ويجب .وحاجته طفل كل قدرات لتنمية يستجيب ان التعليم وعلى . واسرهم لالطفال
.خفية مصاريف باى يسمح وال ماليا الفقيرة

 واسرهم واالطفال ، الورش اصحاب مع للتعامل ، العمل على للتفتيش جديد نظام ادخال ، 
 عن الورش الصحاب  النصح ولتقديم العمل وظروف االمنة غير المهن اخطار عن وعى لخلق

 لكذ في بما الشاملة الخدمات تنظيم من والبد. العمل مواقع لتحسين الكلفة غير الوسائل
.سنا االكبر لالطفال المهنى والتدريب والتعليم الصحية الرعاية

عيلوتف ، االسر بين الدعوة انشطة خالل من العمل سوق الى جدد اطفال دخول منع على العمل 
 ، سةالمدر من التسرب في تساهم التي المشكالت لحل ، المدارس في المالئم االجتماعى العمل
. وقائية كاجراءات واسرهم لالطفال الدعم ايجاد من والبد



متطلبات اساسية لفاعلية العالج والتأهيل

يلسب على األطفال عمل أشكال أسوأ واستئصال حظر لضمان وفعالة فورية تدابير اتخاذ 
 أسوأ من تخليصهم بعد المجتمع في وإدماجهم األطفال تأهيل إعادة سبل وتوفير .االستعجال

 أمكن كلماو األساسي التعليم على حصولهم إمكانية كفالة منها بوسائل األطفال، تشغيل أشكال
  .مجانا المهني التدريب ذلك
يكون أو تعليمهم دون يحول أو مخاطر على ينطوي أن يمكن عمل بأي االطفال قيام حظر 

  .االجتماعي أو األخالقي أو الروحي أو العقلي أو البدني نموهم أو لصحتهم مضرا



متطلبات اساسية لفاعلية العالج والتأهيل

لصعيد توفير الحماية لألطفال من جميع أشكال االستغالل االقتصادي بتعبئة شراكات على ا
ا تزويد الوطني والتعاون على الصعيد الدولي وتحسين ظروف األطفال بالقيام بجملة أمور منه

عليم بكل األطفال العاملين بالتعليم األساسي المجاني وبالتدريب المهني وإدماجهم في نظام الت
دف إلى الطرق الممكنة والتشجيع على تقديم الدعم العتماد سياسات اجتماعية واقتصادية ته

. لالقضاء على الفقر وتزويد األسر، والنساء بوجه خاص، بفرص عمل وفرص إلدرار الدخ
ية الفئات ادخال تعديالت على قوانين العمل لتقديم الحماية لكافة فئات االطفال العاملين وتغط

هذا  ومنع التجاوزات فيما يتعلق بالحد االدنى لسن العمل، وعلى. التي اقصيت من الحماية
.سنه في اعمال موسمية وتصبح غير مشروعة  ١٢االساس يمنع عمل االطفال اقل من 



  االساسية التوصيات

والمنظمات الدول قبل من االطفال عمالة قضايا مع للتعامل االبعاد متكامل حقوقى نهج اعتماد 
.المجال فى العاملة الدولية

هذا وفق ساتالسيا صياغة على العربية الدول فى الحكوميين والمتنفذين السياسات صناع تدريب 
 النهج

جهة من العربية والدول جهة من الدولية والمنظمات المتقدم العالم دول بين الشراكة من نوع قيام 
 رالفق على للقضاء الحقوقى النهج اطار فى الشاملة التنمية برامج من نوع لتطبيق اخري

.االطفال من كبيرة قطاعات منه تعاني الذي والحرمان


