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التطور التاريخي

1924إعالن جنيف من عصبة األمم

1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

1959اإلعالن العالمي لحقوق الطفل

1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1979العام الدولي للطفل واقتراح باتفاقية

1989اتفاقية حقوق الطفل

2000فال في البروتوكول االختياري بشأن بيع األطفال واستغالل األط
البغاء وفي المواد االباحية

2000ات البروتوكول االختياري بشأن اشتراك األطفال في المنازع
المسلحة

2012البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات



ما يميز اتفاقية حقوق الطفل

الحقوق االتفاقية هي أول وثيقة تجمع معا الحقوق المدنية والسياسية و
.  االقتصادية واالجتماعية وتعطى لهما نفس الوزن واألهمية

درجة تتبنى االتفاقية مبدأ التكامل واالتساق بين مختلف الحقوق، ف
لرعاية استيعاب الطفل في المدرسة تتأثر بصحته والعكس فمستوى ا

نه ال أي أ. الصحية و النظافة الشخصية تتحسن بالمستوى التعليمي
.يوجد تسلسل هرمي للحقوق طبقا ألهميتها

تعين تعتبر المعايير والمبادئ المتضمنة في االتفاقية حدودا دنيا ي
(اللجنة الدولية لحقوق الطفل)مراعاتها في كفالة حقوق الطفل 

طبيق يمثل تصديق الدولة على االتفاقية التزاما قانونيا باحترام وبت
الة حقوق مضمون االتفاقية و قبوال لالتفاقية كأداة لقياس ولمتابعة كف

.الطفل على المستوى الوطني 

 ( 1مادة )تسري االتفاقية علي كل إنسان دون سن الثامنة عشرة



مبادئ اتفاقية حقوق الطفل 

(2)مادة : عدم التمييز

(3)مادة : مصالح الطفل الفضلى

كنكفالة بقاء الطفل ونموه إلى أقصى حد مم :
(6)مادة 

المشاركة بالرأي فى كل األمور الى تمسهم :
(12)مادة 



تصنيف حقوق الطفل

الشخصية مثل الحق فى االسم / الحقوق المدنية
.والجنسية

ل الحقوق المعنية باالستبقاء على الحياة والصحة مث
الوقاية من  األمراض والعالج والتغذية الصحية 

.  واإلصحاح البيئي

تعليم، تنمية قدرات الطفل وتشمل التنشئة االجتماعية، ال
.يهيةالثقافة، اإلعالم، األنشطة الرياضية والفنية والترف

 الحقوق المعنية بحماية الطفل من األضرار واإلساءة
.واالستغالل

،الحقوق المعنية بالمشاركة ومنها التعبير عن آرائه
 لسنه وفقا  )واالستماع إليها فى اإلجراءات التى تتعلق به 

(.ونضجه



مفهوم كفالة الحق

تحديد مضمون الحق-1

تحديد مضمون الحق وأن يكون متاحا  -2

دتحديد مضمون الحق وأن يكون متاحا  ويحقق مصلحة أو عائ-3

الماليةتحديد مضمون الحق وأن يكون متاحا  ويحقق مصلحة أو عائد ويمكن تحمل تكلفته-4

المالية تحديد مضمون الحق وأن يكون متاحا  ويحقق مصلحة أو عائد ويمكن تحمل تكلفته-5

وأن يكون مستمرا  



الصحة كمثال: ماذا يعني مضمون الحق
2المادة : 1924إعالن چنيف 

.توفير الغذاء للطفل الجائع والعالج للمريض والمأوى والرعاية للطفل اليتيم والمشرد

24المادة : اتفاقية حقوق الطفل

مرافق عالجتعترف الدول األطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في.١
قه وتبذل الدول األطراف قصارى جهدها لتضمن أال يحرم أي طفل من ح. األمراض وإعادة التأهيل الصحي

.في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه

تتابع الدول األطراف إعمال هذا الحق آامال وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة.٢

:من أجل

خفض وفيات الرضع واألطفال،( أ)

تطوير الرعاية آفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية الالزمتين لجميع األطفال مع التشديد على( ب)
الصحية األولية،

بيق مكافحة األمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية األولية، عن طريق أمور منها تط( ج)
خذة في اعتبارها التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير األغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آ

أخطار تلوث البيئة ومخاطره،

آفالة الرعاية الصحية المناسبة لألمهات قبل الوالة وبعدها،( د)

قة بصحة آفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، وال سيما الوالدين والطفل، بالمعلومات األساسية المتعل( هـ)
ن الحوادث، الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ  الصحة واإلصحاح البيئي، والوقاية م

وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجاالت ومساعدتها في االستفادة من هذه المعلومات،

.نظيم األسرةتطوير الرعاية الصحية الوقائية واإلرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بت( و)



مسئولية الدول المصدقة

ثالث أطر تحدد مسئولية الدولة  :

  كفلتتصبح مسئولية الدولة أن : إطار نمو الطفل: أوال
.بقاء ونمو الطفل إلي أقصى حد ممكن

  ة تصبح مسئولي: إطار المشاركة أو التحرير: ثانيا
هم قدرات األطفال وانتقال حقوقهم إليتحترمالدولة أن 

.من الكبار تدريجيا  حسب مستوى تطور هذه القدرات

  حالة نتيجة ألن قدرات األطفال في: إطار الحماية: ثالثا
حميتتطور ولم تكتمل بعد، تصبح مسئولية الدولة أن 

.  لاألطفال من كافة أشكال الضرر أو اإلساءة أو االستغال



دور األسرة

دد دوراألسرة، تعتبر اتفاقية حقوق الطفل أحد أهم االتفاقيات الدولية التي تح
عية لنمو باعتبارها الوحدة األساسية للمجتمع والبيئة الطبي"وتنظر إليها 

يةكما ورد في ديباجة االتفاق" ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة األطفال

" تحترم الدول األطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين :5المادة
يه أو، عند االقتضاء، أعضاء األسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عل
ا العرف المحلي، أو األوصياء أو غيرهم من األشخاص المسؤولين قانون

، رةمع قدرات الطفل المتطوعن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق 
ها في التوجيه واإلرشاد المالئمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف ب

."  هذه االتفاقية

" تبذل الدول األطراف قصارى جهدها لضمان االعتراف -1: 18المادة
بية الطفل إن كال الوالدين يتحمالن مسؤوليات مشتركة عن تربالمبدأ القائل 

حالة، وتقع على عاتق الوالدين أو األوصياء القانونيين، حسب ال. ونموه
فضلى وتكون مصالح الطفل ال. المسؤولية األولى عن تربية الطفل ونموه

."موضع اهتمامهم األساسي
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محددات أساسية لتطبيق الحقوق

 رؤية متكاملة شاملة للحقوقInterdependence of 
Rightsحق ، ترى أنها كل متناسق متفاعل وبالتالي فانتقاص

يئة من الحقوق يؤثر على الحقوق األخرى فالتطعيمات في ب
هو غير نظيفة تلقى بظالل من الشك حول تحقق الهدف منها و

.الحد من وفيات األطفال وتمتعهم بصحة جيدة

 المؤشرات الكمية وحدها ال تعطى صورة حقيقية للحقوق
ل البد فمعدالت االلتحاق بالتعليم وحدها ال تعنى كفالة الحق ب

من البحث عن مؤشرات لنوعية التعليم ولفرص المشاركة
تمييز المتاحة في العملية التعليمية وكذلك لتحقق مبدأ عدم ال

.وتكافؤ الفرص



محددات أساسية لتطبيق الحقوق

  وجود نص قانوني يقرر الحق يشكل إطارا  جيدا
ذا للمطالبة بالحق لكنه ال يضمن في حد ذاته كفالة ه
ل أنها الحق وليست المسألة بالبساطة التي تجعلنا نقو

مشكلة تطبيق القانون بل هناك عوامل عدة تتفاعل
.بشكل مختلف باختالف مجال الحق

الج لتعامل مع األسباب الجذرية للمشكالت وليس فقط عا
عات مما يستوجب النظر إلى التداخالت بين القطا. الظواهر
طفال فال نستطيع مثال النظر فى مسألة عمل األ. المختلفة

ر إال فى إطار مشكالت التعليم والمستوى المعيشي غي
.المالئم للطفل



محددات أساسية لتطبيق الحقوق

أن مبدأ المساواة و عدم التمييز بين األطفال هو فى

ة صلب عملية التطبيق وأن وصول حق ما إلى أغلبي

األطفال هو إنجاز منقوص، ما ينبغي أن يقلقنا هو 

.لماذا لم نكفل هذا الحق لهذه النسبة البسيطة

 أن مشاركة و تمكين أصحاب الحق وهم األطفال

Participation & Empowerment هي

مال الضمان الحقيقي الستمرارية التمتع بالحق وإلع

.  مبدأ مصلحة الطفل الفضلى



يزلكل طفل دون تميكفالة الحقوق األساسية
حياة تعليم جيد النوعية وبوبما يكفل تمتعه 

صحية سليمة وبيئة نظيفة، وحقه في 
المشاركة وصون كرامته

عوامل الخطرالتدخل المبكر للحد من

وآثارها على الطفل وأسرته

رسياسات وبرامج متكاملة لتدابي
لألطفال المتعرضينحماية خاصة 

للعنف أو اإلساءة أو االستغالل
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اإلعالم واألطفال

عاما ، حدثت خالل هذه 25صدرت اتفاقية حقوق الطفل منذ 
الفترة تغييرات جذرية في وسائط اإلعالم وتكنولوجيا 

:المعلومات، بعض المجاالت التي يجب النظر إليها

ما وسائط اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات المتاحة للجميع ب
فيهم األطفال

  وسائط اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات الموجهة خصيصا
لألطفال

 وسائط إعالم وتكنولوجيا المعلومات ينتجها األطفال أو
يشاركون فيها بفاعلية

عالم، إتاحة وسائط اإل:تتضمن ثالث أبعاد: التربية اإلعالمية
فهم وسائط اإلعالم، اإلبداع في وسائط اإلعالم




