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سياسات الحماية االجتماعية 

19-كوفيدمن الفقر وأثرها على عمل األطفال في ظل جائحة 

بّسام مصطفى عيشة
استشاري دولي في مجال حقوق الّطفل



شكر وتقدير

مسؤولة اإلعالم بالمجلس العربي للّطفولة والتّنمية،إيمان بهي الديناألستاذة •

.لحرصها على المتابعة والتّواصلرانيا فاروقألستاذة ا•

جال حقوق ، األستاذ الجامعي، والخبير الدّولي في محاتم قطرانالّصديق األستاذ الدّكتور •
.  سنة16الّطفل، والعضو الّسابق في اللجنة الدولية لحقوق الّطفل لمدة 

ف الّسابق في ، الخبير الدّولي في مجال حقوق اإلنسان، والموظّ فرج فنّيشالّصديق األستاذ •
.سنة23المفوضية الّسامية لحقوق اإلنسان لمدة 

ة للّرابطة ، األستاذ الجامعي، وعضو الهيئة المديرمحي الدين الغةالصديق األستاذ الدّكتور •
والّرابطة حائزة . يهاالتّونسيّة للدّفاع عن حقوق اإلنسان بتونس، ومسؤول ملّف حقوق الّطفل ف

.على جائزة نوبل للّسالم



شكر وتقدير

بينهاالتنسيقأوجهوتعميقتعاونها،عُرىلتوثيقالعربيةللدولجديدةفرصةالنازلةهذهكانتربما•
."المجاالتكافةفي

أحمد أبو الغيط، األمين العام لجامعة الدولة العربية

الهشةالبنيةفيالكسورعنتكشفالتيالسينيةباألشعةالمستجدكورونافيروستشبيهجرىلقد”•
بأنلالقائالكذبمن:مكانكلفيواألكاذيبالمغالطاتيفضحفهو.أسسناهاالتيللمجتمعات
عملأنامفادهالتيالخياليةالروايةإلىللجميع،الصحيةالرعايةتوفرأنيمكنالحرةاألسواق
نصريةالعبعدماعالمفينعيشأننابالوهممرورا  جدوى،ذيغيرهواألجرالمدفوعغيرالرعاية
نفسه،البحريفجميعنانعوموفيما.نفسهالقاربمتنعلىجميعابأنناالقائلةاألسطورةإلىوصوال
علىاثرالمتنبالحطامآخرونيتعلقحينفيالفارهة،اليخوتيركبونالبعضأنالواضحفمن
."الماءسطح

، األمين العام لألمم المتحدةغوتيريشأنطونيو 



التموقع

تأثيرىعلالّضوءبعضسلطتحيثالثالث،المحورتحتورقةالتندرج

الفقرمنللحمايةاالجتماعيةالحمايةسياساتعلى19-كوفيدجائحة

علىوروناكفيروستفشييفرضهاالتيالحقوقيةوالمخاوفمنه،والحدّ 

ائياتواحصتقاريرعلىباالعتمادحمايته،سياساتوعلىاألطفالعمل

اناإلنسحقوقاحتراملضمانالتوصياتبعضوتقترحالمنطقة،من

الحمايةتوفيربيتّصلفيماخاصةالعالمي،للوباءاالستجابةعندوالّطفل

.ادياالقتصاالستغاللأشكالجميعمنلألطفالالّشاملةاالجتماعية



المنهجية

اتدراسمنتوفّرمابعضعلىباالستناد،الوصفيالمنهجنااعتمد

قليلةوهي،الصلةذاتوإقليميّةدوليّةوإحصائياتودورياتوتقارير

.قديمةاتفترإلىأغلبهاتعودالتيباإلحصائياتيتّصلفيماخاصة،

قوقبالحاإلقرارأيالطفل،حقوقلكفالةالحقوقينهجالمإلىإضافة

فلالطحقوقاتفاقيةتعتمدهالذيالمنهجوهو.الحاجاتتلبيةوليس

.عامةاإلنسانحقوقواتفاقيات



المحاور

تأسيسي  مدخل❖

االقتصاديواالستغاللاألطفالعملاألّول،المحور❖

فاللألطاالجتماعيةالحمايةفيالحقّ الثّاني،المحور❖

تطبيقهفيالحقوقيّةوالمقاربة

وتوصياتاستنتاجاتالثّالث،المحور❖



(01)المدخل التأسيسي 

والثّقافيّة،واالجتماعيةاالقتصاديةالنّظمشتّىفيوعيوبثغراتعنالكشففيساهمت❖
الّسياسيّة،وحتىبل

الحّرةالّسوقاقتصادياتلعولمةالّسريريالموتعنأعلنت❖

لبيّةألغهائلةمعاناةوسببتالالمساواةتفاقمإلىأدتقدالمنحازةالخياراتأنّ بينت❖
السّكان

تمادباع.شاملةجذريّةإصالحاتوإلحداثوالتّقييمللمراجعةسانحةفرصةتشكلّ ❖
مهاوقياإلنسان،حقوقمعاييروإعمالوحمايةاحترامعلىتقوم،جديدةومناهجمقاربات
الكونيةومبادئها

.الّدولةلمسؤوليةالواجباالعتبارأعادت❖



(02)المدخل التأسيسي 

ة،المواجهإجراءاتاقتضتهاالتي"الّطوارئحاالت"و"االستثنائيةاإلجراءات"رغم❖
نساناإلحقوقوقيمالّديموقراطيةنظم:أنّ كشفتأنّهاإالّ .الحقوقبعضوتقييد

"لبةوالصّ الّراسخةالقاعدة"تبقىوالّشفافيةالفاعلةوالحوكمةالكاملةوالمواطنة
.ومستقبال  حاضرا  للمواجهة

أنّهاالّ إ،للوقاية"جزئيّة"كوسيلةالصحيّةللنّظم"صارمة"حوكمةفرضهارغم❖
والمدنيةةواالجتماعياالقتصاديةالنّظملجميعوّشاملة"كليّة"حوكمةأهميّةأثبتت

.والتّعافيللمواجهةكوسيلةوالثقافيةوالسياسية

أنّهاإالّ ،ةللوقاي"مؤقّت  "كخيار  فرضتهاالتي"االجتماعيالتّباعد"إجراءاترغم❖
راتيجياستكخيار  والّدوليواإلقليميالوطني"االجتماعيالتّضامن"ضرورةأثبت

.للمواجهة



(01)االستغالل االقتصادي لألطفال-المحور األول

.لألطفالاالقتصاديواالستغاللاألطفال،عمل

.بالعمللاللتحاقدنياأعمارأوأدنىعمرتحديد❖

.وظروفهالعمللساعاتمناسبنظاموضع❖

.بفاعليةالحقهذاإنفاذلضمانمناسبةأخرىجزاءاتأوعقوباتفرض❖

التنفيذ،والمراقبةوالحمايةللوقايةتدابيراتّخاذ❖

مهني،الالتدريبأوالمجاني،األساسيالتّعليمإلىووصولهموتأهيلهماألطفاللدعمتدابير❖

.لّدولياالتّعاونطريقعنذلكفيبما.الفقرواستئصالاالقتصاديةللتنميةالدعمتوفير❖



األولالمحور
االستغالل
االقتصادي
لألطفال



األولالمحور
االستغالل
االقتصادي
لألطفال



(02)االستغالل االقتصادي لألطفال -المحور األول

فلمئحة،الجاقبل،المنطقةدولفيكثيرا  الوضعيختلفال

حاالته،أفضلفييكن

كمييلتحل:العربيةالمنطقةفياألطفالعمل"تقريرحسب

"ونوعي



(03)االستغالل االقتصادي لألطفال -المحور األول 

:العشرالسنواتمدىعلىسوء  ازدادالوضع

المسلحالنزاعمنعاليةمستويات❖

."وبينهاالبلدانداخلللسكانجماعينزوح❖
نوالمهجريالالجئيناألطفالبيناألطفالعملزيادة❖

"المنطقةأنحاءجميعفيالسكانمنوغيرهمداخليا  



األولالمحور
االستغالل
االقتصادي
لألطفال

-5)الفئة العمرية الدولة
14)

-15)الفئة العمرية 
17)

ر)20126.7الجزائر 
ّ
(غير متوف

20121.28.6مصر 

20114.913.5العراق 

20161.05.6األردن 

200812.619.2السودان 

ر)20065.4سوريا 
ّ
(غير متوف

ر)2013تونس 
ّ
9.9(غير متوف

201013.634.8اليمن 



(04)االستغالل االقتصادي لألطفال -المحور األول 

:أبرزهااألطفال،عملدوافع

مهّجرين،والوالالجئينالنّازحينبينخاّصةاألسر،فقر❖

فاعوارتوأهميّتهالتّعليمقيمةإلىالمحدودةالنّظرة❖

ن،األبويتعليمومستوى،المدرسيالتسّربمعداّلت

.االجتماعياألمنوانعدام،االجتماعيّةاألعراف❖



(05)االستغالل االقتصادي لألطفال -المحور األول 

:أبرزهااألطفال،عملدافعةعوامل

،المسلحةالنزاعات❖

النّزوح،❖

اللجوء،❖

.والّشوارعالتشّرد❖



(01)الحق في الحماية االجتماعية لألطفال –المحور الثّاني 

:(26المادّة)الّطفلحقوقمنحقّ 

،للكرامةضامن❖

،قانونيّا  ملزم❖

،تنفيذيّةتدابير❖

األطفال،فياستثمار❖

.لهمحماية❖



(01)الحق في الحماية االجتماعية لألطفال –المحور الثّاني 

فيللحقّ عمليةترجمة،(26المادّة)الّطفلحقوقمنحقّ 
:خاللمن،االجتماعيةوالعدالةالتّضامن

،التوزيعإعادة❖

،االجتماعياإلقصاءمنع❖

،االجتماعياإلدماجتعزيز❖

.آثارهوتخفيفالفقرمنالحدّ ❖



(02)الحق في الحماية االجتماعية لألطفال –المحور الثّاني 

:ومنهاالحقوق،منعددا  يشمل

،التأهيلوإعادةالتأهيلفيالحقّ ❖

البديلة،الرعايةتقديمفيالحقّ ❖

،سرةلألوالمساعدةالّدعمأشكالجميعتقديمفيالحقّ ❖

اإلعاقة،ذويلألطفالخاصةحمايةتوفيرفيالحق❖

.االجتماعيواإلقصاءالفقرمنالحمايةفيالحقّ ❖



(02)الحق في الحماية االجتماعية لألطفال –المحور الثّاني 

:ومنهاالحقوق،منعددا  يشمل

والوقاية،الصحةفيالحقّ ❖

ومحرومة،مهمشةفئاتإلىالمنتميناألطفالحمايةفيالحقّ ❖

البيوطالجنسيةوعديميالالجئيناألطفالحقوقحمايةفيالحق❖
اللجوء

يفيعملونالذيوأوليائهملألطفالالحمايةتوفيرفيالحقّ ❖
.الرسميغيراالقتصاد



(03)الحق في الحماية االجتماعية لألطفال –المحور الثّاني 

:غطيياالجتماعيةالحمايةفيالحق

قوالمرافوالماءوالمسكنوالملبسالغذاءوتشمل.والطفلاألسرةدعم❖
.االقتضاءحسبأخرىحقوقأيأوالصحية

العائليالّسندفاقدوو،واأليتامالناجون❖

،الصحيّةالّرعاية❖

،األمومة❖

الحمايةرتوفيل،ةطويللفتراتالمرضمنيعانونالذينلألولياء،المرض❖
،مألطفالهاالجتماعية



(03)الحق في الحماية االجتماعية لألطفال –المحور الثّاني 

:غطيياالجتماعيةالحمايةفيالحق

يلهميعالذيناألطفاللحمايةاالشتراكات،علىقائمةغير،الشيخوخة❖
.السنكبارمنآخرينمعلينأوأجداهم

يُطلبندماعإيراداتهمشخاصاألفيهايخسرالتيالفتراتلتغطية،البطالة❖
أوالعامةبالصحةتتعلقطوارئفترةخاللالعملإلىالذهابعدممنهم

.لالعّماهؤالءأطفالحمايةضمانوبالتّالي.الطارئةالحاالتمنغيرها

،العملإصابات❖

،العجز❖



(04)الحق في الحماية االجتماعية لألطفال –المحور الثّاني 

:االجتماعيةالحمايةفيالحقّ ضمانمعايير

،الكفاية❖

،التغطية❖

وشفافةومتناسبةمعقولةالمؤهلةالشروط،األهليّة❖

،التّكاليفتحّملعلىالقدرة❖

،والمعلوماتالمشاركة❖

،الوصولإمكانية❖



في الحماية االجتماعيةمبادئ مرجعية لتطبيق الحقّ 

،ةواالستقالليّ الكرامةاحترام❖

،الوصولإمكانية❖

وله،وقبالبشريالتنّوعاحترام❖

.الفرصتكافؤ❖

،الفضلىالّطفلمصلحة❖

التّمييز،وعدمالمساواة❖

،والنّماءوالبقاءالحياة❖

،المشاركة❖

(05)الحق في الحماية االجتماعية لألطفال –المحور الثّاني 



(04)الحق في الحماية االجتماعية لألطفال –المحور الثّاني 

شاملةيةوطناستراتيجيةوضعيقتضيالحّق،تطبيق
الّشاملةاالجتماعيةللحمايةوطنيةعملخطةأو

للوقايةتدابيرتتضّمناالتفاقية،إطارإلىباالستناد
نمالعديدتنفيذمعتتقاطعوالتصّديوالحماية
والحقالفقرمنالحمايةفيكالحقاألخرىالحقوق

،صحيةالالّرعايةفيوالحقوالالئقالكريمالعيشفي
.التّعليمفيوالحقّ 



(01)حق الّطفل في الحماية من الفقر–المحور الثّاني 

:منالمزمنأوالمستمرالحرمانقوامهإنسانيوضع

التمتععلىوالقدرةواألمن،والخيارات،واإلمكانات،الموارد،➢

الئق،معيشيبمستوى

ةوالسياسيواالقتصاديةوالثقافيةالمدنيةالحقوقمنوكذلك➢

.األخرىواالجتماعية

منةلطائفوتكريس  األساسية،الحقوقمنواسعةلطائفةانتهاك  ➢

.بعضـا  بعضهايعززالتيالمترابطـةالحـرمانأوجـه



(02)حق الّطفل في الحماية من الفقر–المحور الثّاني 

:مؤشرات

،2020عامفيشخصمليون124إلى119نحو➢

،2021عام163و143بينماإلىسيرتفع➢

معدلهافييتزايدالتيالعالمفيالوحيدةهيكانت"الجائحةقبلالمنطقة➢
وسوريا،وليبيااليمنفيالصراعاتبسببالمدقع،الفقر

يها،فآخرينشخصماليينثالثةيسقطأنالدوليللبنكتقريريتوقع➢

المنال،بعيداآلنأصبح2030عامبحلولالمدقعالفقرعلىالقضاءهدف➢
األسوأهيأفريقياوشمالاألوسطالشرقلمنطقةاألدلة



الثّالثالمحور
فيالّطفلحق

منالحماية
الفقر



(02)حق الّطفل في الحماية من الفقر–المحور الثّاني 

:مؤشرات

الفقر،خطتحتيعيشونالعربيةالمنطقةسكانمن40%➢

15سندوننصفهممنوأكثرالمدقع،الفقريعانونالفقراءمن15%➢
.عاما  

منأعلىوهيأكثر،لالرتفاعمرشحةوهي،%16نسبةتجاوزتالبطالة➢
منأغلبأنتأثيرهاخطورةمنويزيد،%5.4البالغالعالميالمتوسط
مرة،ألولالعملسوقيدخلونالذينالشبابمنهممنهايعانون

دوالرمليار140يقاربما2020عامفيالمنطقةخسارة➢



(02)حق الّطفل في الحماية من الفقر–المحور الثّاني 

:مؤّشرات

المالرأسلمؤشراتوتفاقمالمدارس،إغالقبسببالمدىبعيدةاقتصاديةآثار➢
.أصال  المتواضعةالبشري

فيمسبوقةرغيوزيادةالّصادرات،فيملفت  وترجع  حاد ،اقتصاّدي  انكماش  ➢
القروضلمعدالتوارتفاع  األجنبية،االحتياطياتفيوتضاؤل  العام،الّدينحجم

المتعثرة،

الجائحة،بعداالقتصادتشغيلبدءعلىالعامالقطاعقدرةمحدوديّة➢

خاّصة،واالجتماعيّةعاّمةالخدماتفيتراجع➢

.االقتصاديواستغاللهماألطفالعملظاهرةتفاقم➢



(03)حق الّطفل في الحماية من الفقر–المحور الثّاني 

:المواجهة

هداتتطلبالتحديات➢ شبكاتلتوفيرالعربيةالحكوماتمنمضاعفاج 

ينلالجئالمضيفةالمجتمعاتفيالسيّماالالزمة،االجتماعياألمان

والنازحين،

الركودحاالتمعالمعيشيةالظروفتدهورمني خشىحيث➢

.المانحةالبلدانتصيبالتياالقتصادي



(03)حق الّطفل في الحماية من الفقر–المحور الثّاني 

:المواجهة

وقيميرمعايعلىوواضح  صريح  بشكلوالمؤسساتالسياساتبناء➢
وفاءفيرا  تقصييعنياألطفالفقرألنّ واإلنسان،الّطفلحقوقومبادئ
الّطفل،حقوقإعمالفيالقانونيّةبالتزاماتهاالّدولة

منمنهوالحدّ الفقرمنالحمايةواستراتيجياتسياساتتوجيهإعادة➢
وأوسعموليّةشأكثرسياسات  إلىضيقةاقتصاديةقضاياعلىالتّركيز
ياسيةوالسوالثقافيةاالجتماعيةالمؤسساتأيضا  تتناولنطاقا ،

.التميـيزهـياكلتدعـمالتيوالقانونية



ن من تحقيق المقاربة الحقوقيّة تعلّق على العملـيات والمسارات التي تمكّ 
اصة وتؤكد بصورة خ. الحقوق ما تعل ّقه على الحقوق ذاتها من األهمية

:على

مكافحة الفساد، •

مسؤولية مشـتركة،•

.اإلنصاف•

.الشمولية والتّكامل•

المساواة وعدم التّمييز،•

،المشـاركة النشطة والمستنيرة•

مساءلة واضعي السياسات،•

(03)حق الّطفل في الحماية من الفقر–المحور الثّاني 



(01)ة حق الّطفل في أعلى مستوى من الصحّ –المحور الثّاني 

اتفاقيةمنالصلةذاتاألحكاممنوغيرهما39و24للمادتينوفقا  

:أنالدولعلىالّطفل،حقوق

ايةوالّرعالصحةمنممكنمستوىبأعلىالتمتّعلألطفالتكفل➢

قولحقوالخاصةلالحتياجاتالمالئمةالصحيةالخدماتوالصحيّة

التّمييز،اشكالمنشكل  أيّ دوناألطفاللجميعاإلنسان

إمكانيّةو.التوافر:وهيآنفا ،أوردناهاالتيالمعاييربنفسبااللتزام➢

والجودةوالقبول.الوصول



(02)ة حق الّطفل في أعلى مستوى من الصحّ –المحور الثّاني 

الّصلة،وثيقةاألطفالوعملوالصحةالفقرعالقة

يمكنرالفقوضعيةفياألطفالنحوالصحيةالخدماتتوجيهتحسين➢

ادياقتصنمووتحقيقمنه،والحدّ الحمايةفيحاسمبشكليسهمأن

يةالتنمأهدافلتحقيقالمطاف،نهايةوفيالفقيرة،األسرلصالح

.2030المستدامة

.العاملينلألطفالخاّصةحمايةتوفير➢



(03)ة حق الّطفل في أعلى مستوى من الصحّ –المحور الثّاني 

:العامليناألطفالصحةلحمايةالدولةالتزامات

لألطفال،وداعمةآمنةبيئةتهيئة(أ)➢

ونموهم،لصحتهمالالزمةالمناسبةالمعلوماتإلىالوصول(ب)➢

والحساسةالجيدةالصحيةوالخدماتوالسلعالمرافقإتاحة(ج)➢
لألطفال،

حتهملصوالبرمجةالتخطيطفيالنشطةتهممشاركفرصةضمان(د)➢
ونموهمالخاصة



(04)ة حق الّطفل في أعلى مستوى من الصحّ –المحور الثّاني 

ضقدالتيالعملأشكالكافةمنالحماية(ه )➢ قوقهمبحتمتعهمت عّرِّ
للخطر،

،المقصودةوغيرالمقصودةاإلصاباتأشكالكافةمنالحماية(ز)➢

الضارة؛التقليديةالممارساتجميعمنالحماية(ح)➢

الضعيفةالفئاتإلىينتمونالذيناألطفالمراعاة(ط)➢

الصحةزولتعزي،العقليةاالضطراباتمنللوقايةتدابيرذيتنف(ي)➢
.لألطفالالنّفسيّة



(01)سياسات الحماية االجتماعية في المواجهة –المحور الثّاني 

منهمالواألطفعاّمةوالضعفاءالفقراءعلىمتناسبغيربشكلالجائحةأثرت
:ظلّ فيخاّصة،

،االجتماعياألمانشبكاتفيتاريخينسبيقصور➢

،ظهورهاقبلحتىاالقتصاديةاألوضاعتردي➢

المدقع،الفقرنسبارتفاع➢

سياسيّة،واّضطراباتمسلحةنزاعات➢

العالم،فيوالالجئينوالمهجرينالنّازحينمنعددأعلى➢

.واستغاللهماألطفالعملنسبارتفاع➢



(02)سياسات الحماية االجتماعية في المواجهة –المحور الثّاني 

منالتخفيففيعاليةفعاليةالمنطقةفياالجتماعياألمانشبكاتأثبتتالّظروف،تلككلّ رغم
منبلدا  21تخذأ.فقرا  األشدالمعيشيةاألسرلدىحتىالصمودعلىالقدرةوبناء،الجائحةآثار

:مثل،االجتماعيةللحمايةمختلفةتدابيرالمنطقة

،العملأسواقلتنشيطوبرامجاالجتماعية،والتأميناتالمساعداترقعةتوسيع➢

،عددوالالمنافعفياالجتماعية،التغطيةمظلةمساحةتوسيع➢

الطارئة،االستجابةوتعزيزلتفعيلالحماية،ونظمالمدفوعاتفيالتكنولوجيااستخدام➢

االجتماعية،السجالتاستخدامفيالتوسع➢

المنافع،وتقديماالجتماعيةالتغطيةنطاقفيالتوسع➢

.األخرىاإلجراءاتمنالعديد➢



(02)سياسات الحماية االجتماعية في المواجهة –المحور الثّاني 

:العربيةنالبلداثلثنحوفينفذتالتيالجائحةلمواجهةالحمايةتدابيرتتلخص

فعالة،ونقديةماليةسياسات➢

،االجتماعيةالحمايةنطاقتوسيع➢

المهنيتين،والصحةالسالمةتعزيز➢

.االجتماعيالحوارتنشيط➢

اّصةخالعاملينواألطفالعاّمةلألطفالموّجهةخاصةتدابيرنلحظلمولكن



(01)استنتاجات وتوصيات –المحور الثّالث 

خ مسأفقريفيعيشونالذينفاألطفال:األبعادالمتعددوالفقرالثروةبينقويسلبيارتباط-1
المدقعللفقرعرضةأكثروهمأضعاف،7.3بنحوالفقرلخطرعرضةأكثرهمالثروةمؤشرمن
.مرة12بـ

:تتضّمناالجتماعية،الحمايةسياساتمنومتكاملةشاملةحزمةصياغة(1)توصية

.المساواةوعدماألبعادالمتعددالفقرلمعالجةالعملفرصتوليد➢

ماديالالفقرمنخاّصة،العاملينواألطفالعاّمةواألطفالاألسرحمايةفيتسهمنظم➢
.الحرمانصورو

الةوإزالجودة،عاليةوتعليميةصحيةخدماتعلىللحصولاألطفالأمامالفرصةإتاحة➢
.الحواجز

لىعيساعدهمالعمل،سوقفيلالنخراطالمدرسيللتسّربالمعّرضيناألطفالربط➢
.االجتماعيةالمساعدةبرامجعناالستغناء



(02)استنتاجات وتوصيات –المحور الثّالث 

.األسرةرأسيتلمنالتعليميبالمستوىوثيقاارتباطاالطفولةمرحلةفيالفقريرتبط-2

.العربيةالبلدانفياألميّةعلىللقضاءالمالئمةالسياساتايجاد(2)توصيّة

.الجهويةأوالمناطقيةأوالمكانيةالفوارق-3

وتعزيزاملةالشّ المكانيةالتّنميةوسياساتاإليجابيالتّمييزمقاربةاعتماد(3)توصية

.الالمركزيّةالتّنميةنظم

الديموغرافيالعامل-4

.والّشباباألطفالفياالستثماروسياساتبرامجعلىالتّركيز(4)توصية



(03)استنتاجات وتوصيات –المحور الثّالث 

األبعادالمتعّددأوالمركبالحرمان-5

عّددالمتاألطفاللفقرتتصدىالتيالسياساتمنمتكاملةمجموعةوضع(5)توصية
.األولويّاتوتحديداألبعاد،

الّدوليوالعربيالتّضامن-6

.رةكثيوهياإلقليمي،بالتّعاونالصلةذاتالعربيةالمبادراتتفعيل(6)توصية

النّظاميغيرالقطاع-7

بهمولحساالنظاميغيرالقطاعفيللعامليناالجتماعيةالحمايةتوفير(7)توصية
.األولويّةفيهالعامليناألطفالحمايةإيالءمعالعمل،عنوالعاطلينالخاص



(04)استنتاجات وتوصيات –المحور الثّالث 

،والطاقةوالوقوداألساسيّةالغذائيةالّسلعدعم-8

منرهتوفييتمّ ماواستثماروالّطاقي،الغذائيالدعممنظومةإصالح(8)توصية

،االجتماعيةحمايةالبرامجتعزيزفياإلصالحجّراءبهايستهانالمبالغ

.لألطفالوخاصة

االجتماعياألمانشبكات-9

ةالحمايبرامجوتنسيقوترشيداالجتماعي،األمانشبكاتإصالح(9)توصية

سياقفيالمدنيالمجتمعمنّظماتتنفّذهاالتيذلكفيبماالمختلفة،االجتماعية

.الّدوليالتّنمويالّدعم



(04)استنتاجات وتوصيات –المحور الثّالث 

:عامبوجهمنخفضالمقدمةالمنافعمستوى-9

،االجتماعيةالحمايةتدابيرفيمتوسطأدنىلديهاالمنطقة✓

،العالمفيالمنطقةفيالتدخالتلهذهاالستهداففيدقةأدنى✓

.الفقرتقليصفيالحاليةاالجتماعيةالحمايةتدابيرإسهامتواضع✓



(04)استنتاجات وتوصيات –المحور الثّالث 

مناصرةومتكاملةشاملةاجتماعيةحمايةسياساتوتنفيذتصميم(10)توصية
:التاليةالعناصرتتناولالفضلى،الطفللمصالحومراعيةللفقراء

العادل،والتوزيعالنمولتعزيزواالجتماعيةاالقتصاديةالسياساتاتساق✓

،اشرةمببصورةالفقراءتمّكنالتياالقتصاديالنمودعماستراتيجياتوضع✓

عددالمتالقياسعلىالتركيزمعالفقرورصدلقياساإلحصائيةالقدراتزيادة✓
،األبعاد

الفقر،قياسمجاالتفيالعربيةللمنطقةمتسقةمنهجياتتطوير✓

.واإلقليميةالوطنيةالمؤسسيةالقدرةتدعيم✓



(05)استنتاجات وتوصيات –المحور الثّالث 

:األطفاللحمايةعاجلةتدابير(11)توصية

،وتداعياتهااألطفالعمللقضيةالجذريةاألسبابمعالجة✓

الدولية،القانونيةالمعاييرمعالوطنيةالتشريعاتمواءمة✓

الظروفتحسينخاللمنواالجتماعياالقتصاديالضعفمناألطفالحماية✓
،لألسرواالقتصاديةاالجتماعية

ومساعدةاإلنسانيةالبرامجخاللمنالمسلحالنزاعتأثيرمناألطفالحماية✓
والمهجرين،الالجئين

الحمايةوبرامجسياساتفيالسرعةوجهعلىالطفلحمايةمكوناتإدراج✓
،يهاعلللتأثيرالجهودتوحيد،القائمةاالجتماعية



(05)استنتاجات وتوصيات –المحور الثّالث 

:األطفاللحمايةعاجلةتدابير(11)توصية

.الطفلحمايةمعاالجتماعيةالحمايةتكاملعلىتعملالتيالقائمةالسياساتتعزيز✓

لالطفحمايةوإداراتالصلةذاتاالجتماعيةالحمايةبينالمشتركوالتنسيقالتخطيط✓

الحقوقيةالمقاربةعلىالقائمةاالجتماعيةالصحيةالحمايةسياساتاعتماد✓

ألعمارهممناسبةتكونكورونافيروسعنلألطفالمعلوماتتقديم✓

المعلومات،إلىالوصولفيوالحقالتعبيرحريةفيالحقاحترام✓

اناتبضممحكوماالشخصيةالصحيةللبياناتالمناسباالستخداميكونأنعلىالحرص✓
.الحقوقعلىقائمةقانونية



(05)استنتاجات وتوصيات –المحور الثّالث 

:األطفاللحمايةعاجلةتدابير(11)توصية

الجنسيواالعتداءواالستغاللاالقتصادياالستغاللمنالحمايةضمان✓

الجائحةمنالحمايةمشاريعتصميمفياالجتماعيةالطفلحمايةعلىالتركيزضمان✓

الشاملةالمتكاملةالبرمجةنهجوتطويردعم✓

الطفلحمايةنظمتدعمالتيالمصنفةالبياناتجمعنظموتعزيزتطوير✓

ايةوحماالجتماعيةالحمايةخدماتمجالفيالرئيسيةوالفرصالتهديداتوتحليلدراسة✓
.هّشة  سياقاتقيالطفل

الجنس،ونوعلألطفالمراعيةاالجتماعيةالحمايةوأنظمةبرامجتكونأنعلىالعمل✓
.واألزماتللصدماتومستجيبةوشامل



(05)استنتاجات وتوصيات –المحور الثّالث 

التنميةدافأهتحقيقسبيلوفياالقتصادية،أنظمتنافيالتفكيرإعادة:التّوصياتتوصية
مراألوهذااالقتصادية،أنظمتنافيالتفكيرإعادةعلينايتحتم،2030عامبحلولالمستدامة

ربيةالعالجهاتمنواسعةمجموعةبينالتعاونيةوالجهودالسياسيةواإلرادةالقيادةيتطلّب
:وضروريّ اعاجل  وبشكل  وخاّصة.قادمةأجيالأجلمنالمستقبللحمايةالفاعلة

الجباية،منظومةبإصالحإلسراعا✓

والصحة،التعليملدعمالثروةعلىضريبةإقرار✓

الضريبية،العدالةترسيخ✓

الفساد،مكافحة✓

.المشروعغيراإلثراءتجريم✓



(05)استنتاجات وتوصيات –المحور الثّالث 

الالسؤسيظلواآلن،منذصناعتهينبغيالجائحة،بعدماالمنطقةمستقبل

:وهويؤّرقناالمؤرق

:ـلبليغا  درسا  وتداعياتهاالجائحةأزمةتشّكلقدحّد  أيّ إلى

اعاتالقطخوصصةعلىالقائمةالمتوحشةالليبراليةالسياساتمعقطعال✓

االستراتيجية،

،الّطبيعيةبالثّرواتالتّفريط✓

ة؟االجتماعيوالحمايةوالتعليمالصحةخاصةاالجتماعيةالخدماتتسليع✓



شكرا لحسن إصغائكّن وإصغائكم

بّسام مصطفى عيشة
استشاري دولي في مجال حقوق الّطفل


