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طبعة خا�صة



الطفل  حقوق  اتفاقية  تدخل  وبينما 

ب�صفتها  والع�صرين  الحادي  عامها  في 

فاإّنها  المتحدة،  الأمم  معاهدات  اإحدى 

المكا�صب  تعزيز  في  يتمّثل  تحّديًا  تواجه 

تحقيقها  تم  والتي  ب�صاأنها  جدال  ل  التي 

الما�صي،  في  الطفل  حقوق  �صعيد  على 

للمخاطر  فيه  تت�صّدى  الذي  الوقت  في 

حا�صرًا  المتاحة  الفر�ص  فيه  وت�صتوعب 

القت�صادي  فالنكما�ص  وم�صتقباًل. 

الأخيرة،  الآونة  في  حدث  الذي  العالمي، 

اإلى م�صتوًى من  النا�ص  الكثير من  �ص  ُيعرِّ

الجوع ونق�ص في التغذية اأكبر، واإلى نق�ص الفر�ص والمعاناة. والأطفال واليافعون وال�صباب 

�ص للخطر الداهم من عقوبة الفقر هذه، مع وجود ن�صبة 45 في المئة تقريبًا  معظمهم معرَّ

من �صكان العالم حاليًا اأعمارهم دون �صن الخام�صة والع�صرين.

وقد  الغذاء.  واإنتاج  المائي  والأمن  ال�صحة  واأثره في  المناخ  تغّير  قلٌق مت�صاعٌد حول  وثمة 

انطوى ما ل يقل عن 18 نزاعًا منذ عام 1990 على وجود �صراع على الموارد. و�صوف يحدث 

تناف�ص متزايد على الموارد في عالم عدد �صكانه يتنامى ب�صرعة، منطويًا على احتمال تفاقم 

حالت عدم الإن�صاف في الدخل وفي اإمكانية الح�صول على الخدمات الحيوية. اإّن مجابهة 

الحكيم  ال�صتثمار  خالل  من  الأطفال  اأجل  من  معًا  نّتحد  اأن  مّنا  يقت�صي  التحديات  هذه 

والتعاون الوا�صع النطاق مع الأطفال والن�صاء ك�صركاء رئي�صيين.

ب�صواء.  �صواء  يمّثُل م�صوؤوليًة وفر�صًة  الأطفال  ال�صتثماَر في حقوق  اأن  البراهين  اأثبتت  لقد 

فال�صتثماُر م�صوؤوليٌة لأن الفقر ونق�ص التغذية واأوجه الحرمان الأخرى ُتقّو�ص كلها قدرات 

التي  المكا�صب  لأّن  فر�صٌة  وال�صتثماُر  اإمكاناتهم.  كامل  يبلغوا  اأن  اإلى  الّنماء  على  الأطفال 

والحماية  والتعليم  الأولية  ال�صحية  والرعاية  التغذية  من  م�صتوًى  توفير  من خالل  تحّققت 

لالأطفال، اأف�صل من م�صتوياتها ال�صابقة، من المحتمل اأن تكون اأعظم بكثير واأطول بقاًء من 

اأي مجال اآخر من مجالت التنمية.

فقد  تقّررها.  التي  والحقوق  التفاقية  مبادئ  لتطبيق  حيوٌي  اأمٌر  الوا�صع  التعاوَن  اأّن  كما 

تو�ّصع، في ال�صنوات الأخيرة، التعاوُن في مجالت ال�صحة والتعليم والحماية والم�صاركة على 

حقوق  اإعمال  �صعيد  على  ع  ُم�صرَّ تقّدم  بتحقيق  الوعد  ُمقّدمًا  والوطني،  الدولي  الم�صتويين 

الطفل ونحو تحقيق الأهداف الإنمائية المّتفق عليها دوليًا.

الجل�صة  مثل  المبادرات،  اأما  وحمايتهم.  نمائهم  مراحل  في  ُتمّكنهم  الأطفال  م�صاركَة  اإّن 

 ،2002 عام  في  عقدت  التي  الأطفال  حول  المتحدة  لالأمم  العامة  للجمعية  الخا�صة 

مع  بالتزامن  ُتعقد  التي   )J8( الثماني  مجموعة  اأطفال  لمنتدى  ال�صنوية  والجتماعات 

موؤتمرات قمة مجموعة الدول ال�صناعية الكبرى الثماني )G8(، والعديد من برامج المدن 

نظر  وجهات  احترام  جّراء  تتحقق  التي  المنافَع  ُتبّيُن  جميعها  فهي  لالأطفال،  ال�صديقة 

الأطفال وم�صاركتهم في منتديات �صنع القرار، والت�صجيع عليها.

اإعمال  تحقيق عائد مزدوج:  في  الجن�صين  بين  التمييز  والق�صاء على  المراأة  تمكيُن  وُيثمر 

المراأة  اأن  البراهين  وتثبت  وتح�صينها.  الأطفال  حياة  اإنقاذ  في  والم�صاعدة  المراأة  حقوق 

عندما تكون متعلمًة ومتمّكنة من الم�صاركة في عمليات �صنع القرار في المنزل وموقع العمل 

والأطفال  �صر 
ُ
الأ – فاإن  والتمييز  وال�صتغالل  العنف،  اآمنة من  – وهي  ال�صيا�صي  والمجال 

ينتفعون من ذلك. ومن الُمرّجح اأن ُتتاح للفتيان والفتيات على حدٍّ �صواء اإمكانية الح�صول 

على التغذية التي تفي بحاجتهم، والرعاية ال�صحية الّنوعية والتعليم الّنوعي. ومن المرّجح 

اأي�صًا اأن توؤّخر الفتيات الزواج واأن ي�صتمتعن بعدد من الفر�ص اأكبر للنماء والنمو. وبناًء على 

ذلك، فاإّن تعليم الفتيات و�صمان حمايتهن وم�صاركتهن له اأهمية محورية في تحقيق اأجندة 

حقوق الطفل.

تقدم، مع  تعزيز ما تحّقق من  القادمة، في  الع�صرين  ال�صنوات  الّتحّدي، على مدى  ويتمّثل 

البقاء،  في  يحرمون من حقوقهم  يزالون  ما  الذين  الأطفال  هوؤلء  اإلى  للو�صول  معًا  العمل 

والنماء، والحماية، والم�صاركة. وُتمّثل اتفاقية حقوق الطفل معيارًا عالميًا لبناء عالٍم اأف�صل 

الهتمام الرئي�ص لدى الجميع. هي  الف�صلى  الطفل  م�صالح  فيه  تكون  – عالٌم 

مـقـــدمــــة
اتُّخَذ قراٌر تاريخي يوم 20 نوفمبر / ت�صرين الثاني عام 1989، اأَقّر بمقت�صاه قادة العالم 

اأثناء انعقاد الجمعية العامة لالأمم المتحدة. وقد َغَدت  وزعماوؤه اتفاقية حقوق الطفل، 

اإحدى معاهدات حقوق  �صنًة م�صت،   20 قبل  التنفيذ  تاريخ دخولها حّيز  التفاقيُة، منذ 

الإن�صان التي حظيت باأكبر َقْدر من الم�صادقة عليها في التاريخ. وُتعتبر هذه الم�صادقُة 

البقاء  في  حقٌّ  لالأطفال  باأّن  والمجتمعات  الدول  بين  الم�صترك  التفاهم  على  �صهادًة 

ُتحترم  اأن  في  وحقٌّ  وال�صتغالل،  والإ�صاءة  الُعنف  من  الحماية  تلّقي  في  وحقٌّ  والنماء، 

الف�صلى.  م�صالحهم  يخدم  بما  بهم  تتعّلق  التي  الإجراءات  ُتّتخذ  واأن  نظرهم،  وجهات 

فاإعمال حقوق الطفل لي�ص اأمرًا اأ�صا�صيًا لنمائهم ورفاهم فح�صب، بل هو اأمٌر محوريٌّ في 

ره لهم اإعالن الألفية – عالٌم يعّمه ال�صالم، والإن�صاف،  عملية اإيجاد العالم الذي ت�صوَّ

والأمن، واحترام البيئة والم�صوؤولية الم�صتركة، وباخت�صار، اإيجاد عالم جدير بالأطفال.

ال�صنوي  العدد  انخف�ص  فقد  الما�صية.  الع�صرين  ال�صنوات  خالل  الكثير  تحقيق  تم  لقد 

لوفيات الأطفال دون �صّن الخام�صة من حوالي )12.5( مليون طفل في عام 1990 اإلى اأقل 

من 9 ماليين في عام 2008. وخالل المدة بين عام 1990 وعام 2006، اكت�صب )1.6( 

نة للمياه. وعلى الم�صتوى  مليار �صخ�ص في اأنحاء العالم فر�صة الو�صول اإلى م�صادر ُمح�صَّ

الدرا�صة  �صّن  في  هم  الذين  الأطفال،  من  تقريبًا  المئة  في   84 ينتظم  كذلك،  العالمي 

البتدائية في المدار�ص، واأخذت الفجوات بين الجن�صين، في مجال اللتحاق بالمدار�ص 

البتدائية تتقّل�ص في جميع دول العالم النامي. كما اأخذت جهود مكافحة جائحة مر�ص 

م�صتمرة  زيادات  حدوث  مع  الراهن:  الوقت  في  ثمارها  ُتوؤتي  وهي  كثافًة،  ت�صتد  الإيدز 

بثبات في عدد الن�صاء الحوامل الم�صابات بفيرو�ص نق�ص المناعة الب�صري اللواتي يتلّقين 

الأدوية الم�صادة للفيرو�صات القهقرية، بهدف منع انتقال الفيرو�ص من الأم اإلى طفلها، 

ع الذين يتم فح�صهم لمعرفة اإذا ما كانوا حاملين  ومع تنامي اأعداد المواليد الجدد والر�صّ

الفيرو�ص اأم ل، ومن َثّم يتلّقون العالج الكامل لحمايتهم من الإ�صابة به.

حرزت في مجال حماية الطفل ومجال م�صاركة الطفل، فقد كانت 
ُ
اأما حالت التقّدم التي اأ

اأحيان  في  قيا�صها  على  المقدرة  اأّن  مع  الأخرى،  الُمنجزات  عن  اأهميًة  تقّل  ل  تزال  ول 

كثيرة اأقّل م�صتوًى من المقدرة على قيا�ص المجالت الأخرى، ب�صبب الفجوات في البيانات 

المتوافرة عنها. لقد قام حوالي 70 دولًة، على مدى الِعقدين الما�صيين، باإدماج قوانين 

بداأت  وقد  الطفل.  حقوق  اتفاقية  اأحكام  اإلى  ا�صتنادًا  الوطنية  ت�صريعاتها  في  الأطفال 

الم�صوح المو�ّصعة لالأ�صرة على الم�صتوى الدولي، منذ منت�صف ت�صعينيات القرن الما�صي، 

بتقديم تقديرات دورية منتظمة عن العديد من ق�صايا الحماية المهّمة، مثل زواج الأطفال، 

وبتر اأو ت�صويه الأع�صاء التنا�صلية الأنثوية. وهي ما تزال ُتقّدم تلك التقديرات اإلى جانب 

قيامها، في الآونة الأخير، بتقديم تقديرات عن التوّجهات ب�صاأن ق�صية العنف المنزلي، 

وق�صية تاأديب  الأطفال. اأّما النماذج التي يتم تطبيقها، مثل نموذج البيئة الحمائية، فهي 

ارتفع  وقد  الوطنية.  الم�صتويات  الطفل على  لأنظمة حماية  المتين  الثابت  الأ�صا�ص  توّفر 

م�صتوى الوعي بق�صايا حماية الطفل وبمنا�صرتها وك�صب التاأييد لها ارتفاعًا ملحوظًا. فعلى 

�صعيد ق�صيتين رئي�صيتين، وهما: الأطفال المتوّرطون في النزاعات الم�صلحة والعنف �صد 

ين لالأمم المتحدة على تاأكيد كلٍّ من ذلك الهتمام  الأطفال، عملت ت�صمية ُممّثلين خا�صَّ

المتزايد بق�صايا حماية الطفل وتلك الجهود العازمة على الّت�صّدي لتلك الق�صايا.

اإّن اأجندة حقوق الطفل ل تزال ناق�صة. فماليين الأطفال ما زالوا يفتقرون اإلى الخدمات 

لالإ�صابة  قابليتهم  مدى  ولتقلي�ص  الحياة،  قيد  على  بقائهم  ل�صمان  الالزمة  الأ�صا�صية 

ومرافق  نة  الُمَح�صَّ المياه  اإلى  للو�صول  لهم  الإمكانية  ولتوفير  التغذية،  ونق�ص  بالمر�ص 

والكثير من  الّنوعي.  التعليم  الح�صول على  ولتمكينهم من  المح�ّصنة،  ال�صحي  ال�صرف 

الأطفال يفتقرون اإلى البيئة الحمائية المطلوبة لحمايتهم من العنف والإ�صاءة وال�صتغالل 

والتمييز والإهمال. اأّما م�صكلة العنف الذي ُيماَر�ص �صد الأطفال، فهي ُتنذر بالخطر على 

500 مليون طفل و )1.5(  وجه الخ�صو�ص في ظل وجود عدد من الأطفال يتراوح بين 

مليار طفل ُيقّدر باأنهم يعي�صون حالت من العنف �صنويًا. اإن عواقب ممار�صة العنف �صد 

الأطفال �صارة وموؤذية، مع وجود الكثير من الأطفال ال�صحايا مّمن يالقون �صعوبات بدنية 

وعقلية و�صحية تدوم طوياًل في وقت متاأخر من حياتهم.

ال�صحراء  الواقعة جنوب  اإفريقيا  مناطق  في  وبخا�صة  واآ�صيا،  اإفريقيا  قارتي  في  تترّكز 

وفي جنوب اآ�صيا، اأعظم م�صتويات الحرمان الُمْطلق من حقوق الطفل، و�صوف تتطّلب هذه 

والمناطق  البلدان  ويواجه جميُع  القادمة.  ال�صنوات  اهتمامًا خا�صًا على مدى  الترّكزات 

الجماعات  اأو�صاط  في  متزايدة  ب�صورة  الظاهرة  التفاوتات  معالجة  بمهمة  ال�صطالَع 

القت�صادية والجتماعية، في كلٍّ من اإمكانية و�صول الأطفال اإلى خدمات ال�صحة والتعليم 

والحماية وفي النتائج التي تعود عليهم جّراء توفير هذه الخدمات لهم.

اآن م. فينمان

المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة )يوني�صف(
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20 عامًا

على �صدور

اتفاقية

حقوق الطفل

مقدمة

اآن م. فينمان، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة )يوني�صف(

الف�ضل الأول: مالءمة التفاقية لكل زمان

تحقيقات

تطّور المعايير الدولية لحقوق الطفل

البروتوكولن الختياريان لالتفاقية

لجنة حقوق الطفل

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل والتدابير العامة لتطبيق التفاقية

النهج القائم على حقوق الإن�صان للتعاون من اأجل الأطفال والن�صاء

حقوق الطفل في جنوب اإفريقيا

التقدم الُمتحّقق على �صعيد اإعمال الحق في البقاء والحق في النماء

تحديات بقاء الأطفال ونمائهم

التحديات المتمثلة في التفاوتات

حقوق الطفل في ال�صين

حقوق الطفل في م�صر

تحديات الحماية

اأثر التفاقية في الموؤ�ص�صات العامة والخا�صة

حقوق الطفل في �صيراليون

المدن ال�صديقة للطفل: مبادرة دولية للت�صجيع على م�صاركة الأطفال في الحكومات المحلية

حقوق الطفل في الهند

الف�ضل الثاني: وجهات نظر حول التفاقية

مقالت

اأوم براكا�ش غورجار، نا�صط في مجال حقوق الطفل، والفائز بجائزة �صالم الأطفال لعام 2006

اأندري�ش فيال�سكو، وزير المالية، ت�صيلي

هنا بوالك، �صانعة اأفالم وثائقية ومنا�صرة لحقوق الطفل

مارجوري �سكاردينو، المديرة التنفيذية لمجموعة بير�صون

اإ�سمائيل ِبَيه، منا�صر لالأطفال المتاأثرين من الحرب، لدى اليوني�صف

تان �سري داتو محي الدين محد يا�سين، نائب رئي�ص الوزراء ووزير التعليم، ماليزيا

يانغهي لي، رئي�صة لجنة حقوق الطفل

تيموثي بي. �سرايفر، رئي�ص الألعاب الأولومبية لذوي الإحتياجات  الخا�صة، ومديرها التنفيذي

اأوا َنديي اأويدراوغو، الرئي�صة ال�صابقة للجنة حقوق الطفل

جاك بارو، نائب رئي�ص المفّو�صية الأوروبية، المفو�ص الأوروبي للعدالة، والحرية، والأمن

لوي�ش مي�سيل، المفو�ص الأوروبي للتنمية والم�صاعدات الإن�صانية

خافيير �سوالنا، المن�ّصق الأعلى لل�صيا�صة الم�صتركة لل�صوؤون الخارجية والأمن، والأمين العام

 لمجل�ص التحاد الأوروبي

بنيتا فيريرو والدنر، المفّو�صة الأوروبية للعالقات الخارجية و�صيا�صة الجوار الأوروبي

الف�ضل الثالث: التحديات الماثلة اأمام التفاقية في القرن الحادي والع�ضرين
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يحتفُل المجتمع العالمي، في الع�صرين من نوفمبر / ت�صرين الثاني 2009، بالّذكرى 

الع�صرين لإقرار الجمعية العامة لالأمم المتحدة لتفاقية حقوق الطفل. فهذه 

التفاقية الفريدة من نوعها ُتبّين المعايير العالمية لرعاية جميع الأفراد دون �صّن 

الثامنة ع�صرة، وللتعامل معهم وحمايتهم. وهي اإحدى معاهدات حقوق الإن�صان التي 

َحِظيت باأو�صع َقْدر من الم�صادقة عليها في التاريخ، اإذ َيبلُغ عدُد الدول الأطراف، 

التي �صادقت عليها في الوقت الحا�صر 193 دولًة.

وقد حّولت التفاقية، على مدى الِعقدين الما�صيين، الطريقَة التي ُينظر من 

خاللها اإلى الأطفال والتي ُيعاملون بها في كل اأنحاء العالم. واأحدثت تاأثيرًا وا�صعًا 

وعميقًا على الت�صريعات وال�صيا�صات والبرامج الّدولية والقومية، والموؤ�ص�صات العامة 

�صر، والمجتمعات والأفراد. كما اأّنها دعمت التقّدمات الملحوظة 
ُ
والخا�صة، والأ

حرزت في مجالت بقاء الأطفال، ونمائهم، وحمايتهم وم�صاركتهم في اأرجاء 
ُ
التي اأ

العالم.

ورغم الّتحّديات العديدة التي تبقى ماثلًة اأمام اإعمال حقوق الطفل، اإل اأّن التفاقية 

تقّدم روؤيًة لعالم يبقى فيه جميع الأطفال على قيد الحياة، وَينمون، وُيْحَمْوَن، 

عون على الم�صاركة في اّتخاذ القرارات التي تم�ّصهم. وُتعّزز هذه  وُيحترمون، وُي�صجَّ

الروؤية اإيجاد عالم ي�صوده ال�صالم، والت�صامح، والإن�صاف، واحترام حقوق الإن�صان، 

والم�صوؤولية الم�صتركة، وباخت�صار: “اإيجاد عالٌم جديٌر بالأطفال”.

مالءمة

التفاقية

لــكـــــل زمــــان



و�صــــــــــــع الأطفــــــــــــــــال فـــــــــــــي العــــــــالــــــــــــــم      طبـــعـــــــة خـــــا�صـــــــة 2

خلفية تاريخية

تطــــــــــــــــّور المعاييــــــــر الدوليـــــــــة لحقـــــــــوق الطفــــــل

192419481959

ع�ضبة الأمم تقّر اإعالن جنيف لحقوق 

الإن�ضان. وُيحدد الإعالن حقوق الطفل في 

التنمية المادية والنف�ضية والروحية، وفي 

الح�ضول على م�ضاعدة خا�ضة عندما يكون 

جائعًا، اأو مري�ضًا اأو ُمْقَعدًا اأو يتيمًا، ويعطى 

الطفل الأولوية في جهود الإغاثة، وفي اأن 

يتّمتع بالحرية من ال�ضتغالل القت�ضادي، 

وفي اأن ُيرّبى تربيًة تغر�ص في نف�ضه ح�ّضًا من 

الم�ضوؤولية الجتماعية.

الجمعية العامة لالأمم المتحدة 

تجيز الإعالن العالمي لحقوق 

الإن�ضان، الذي ي�ضير في المادة 

25 منه اإلى الطفولة باأنها 

»ت�ضتحق رعاية وم�ضاعدة 

خا�ضتين«.

الجمعية العامة لالأمم المتحدة تقّر 

اإعالن حقوق الطفل، الذي ُيقرُّ حقوقًا 

مثل الحرية من التمييز، والحّق في 

الح�ضول على ا�ضم وجن�ضية. وهو 

يكّر�ص، على وجه التحديد، حقوق 

الطفل في التعليم، وال�ضحة والحماية 

الخا�ضة.

تبّنت الجمعية العامة لالأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل )التي ُي�صار 

اإليها فيما بعد بلفظ “التفاقية”( في 20 نوفمبر / ت�صرين الثاني 1989، 

ودخلت التفاقيُة حّيز التنفيذ في 2 �صبتمبر / اأيلول 1990. وهي الأكثر 

ت�صعى  التي  القانونية  وال�صكوك  الإن�صان   معاهدات حقوق  بين  �صموًل 

لتعزيز حقوق الطفل والرتقاء بها وحمايتها. ومع اأّن ال�صكوك الدولية 

الأخرى لحقوق الإن�صان تحتوي على اأحكام تحمي حقوق الطفل، اإل اأّن 

للحقوق  الكاملة  المجموعة  بالتف�صيل  يتناول  �صك  اأول  هي  التفاقية 

المعنية بالطفل – القت�صادية منها، والجتماعية، والثقافية، والمدنية 

�صراحًة  يعترف  دولي  �صك  ل  اأوَّ اأي�صًا  التفاقية  وكانت  وال�صيا�صية. 

بالأطفال كعنا�صر اجتماعية فاعلة واأ�صحابًا للحقوق الخا�صة بهم.

قانونيًا  ملزمٌة  الأطراف  الدوَل  فاإّن  التفاقية،  هذه  اأحكام  وبمقت�صى 

باإعمال حقوق جميع الأطفال. وتتاألف التفاقية من 54 مادًة، وهي تقوم 

الف�صلى،  الطفل  وم�صالح  التمييز،  عدم  اأ�صا�صية:  مبادئ  اأربعة  على 

والحق في الحياة والبقاء والنماء، واحترام وجهات نظر الأطفال. كما 

لرفاه  توليها  التي  والأهمية  التفاقية  تغطيه  الذي  العري�ص  المجال  اأن 

تق�صد  التي  الأعمال  لجميع  الأزمان  كل  في  مالئمة  يجعالنها  الطفل 

تعزيز حقوق الطفل والرتقاء بها وحمايتها واإعمالها.

كذلك فاإن التفاقيَة اإ�صافٌة قوّيٌة لالإطار الدولي لحقوق الإن�صان. ومع اأنه 

لم يم�ِص على وجود التفاقية �صوى ِعقدين من الزمان، اإل اأّنها حّققت 

- بم�صادقة 193 دولًة عليها حتى عام 2009 - َقبوًل يكاد يكون عالميًا، 

والوليات  ال�صومال  وهما:  عليها،  ُت�صادقا  لم  فقط  دولتين  بقاء  مع 

لهذه  دعمهما  عن  عّبرتا  الدولتين  كلتا  اأن  رغم  الأمريكية،  المتحدة 

التفاقية بتوقيعهما عليها. اأّما تاأثير التفاقية وبروتوكوليها الختياريين 

والمجتمعات،  والبلدان  والمناطق،  القارات  النت�صار في جميع  وا�صع  فهو 

لحقوق  ال�صامنة  العظمى”،  “الوثيقة  اأي  كارتا”؛  “الماغنا  يجعلها  مما 

الأطفال لعدة عقود، - بل وربما حتى لعدة قرون - قادمة.

لقد عززت التفاقية  حقوق الأن�صان واأثرتها اإلى حدٍّ كبير عن طريق تطبيق 

الكثير من المبادئ الأ�صا�صية التي اأكدتها �صكوك حقوق الإن�صان الدولية 

ال�صابقة مثل عالمية الحقوق وعدم التمييز، مبا�صرًة على الأطفال. وُتثري 

الواردة  الأحكام  وتكبير  تقوية  طريق  عن  الحقوق،  تلك  قيمة  التفاقيُة 

الدول  وواجبات  م�صوؤوليات  ُمحّددًة  الأخرى،  الإن�صان  حقوق  �صكوك  في 

لًة على  الأطراف تجاه الأطفال. وهي ت�صّم حقوقًا لالأطفال لم تكن مف�صّ

نطاق وا�صع – وب�صكل ملحوظ حقهم في الم�صاركة – وتن�ّص في اأحكامها 

كّل  في  اأ�صا�صي  اهتمام  مو�صع  الف�صلى  الطفل  م�صالح  تكون  اأن  على 

الأعمال التي ُتّتخذ تجاهه. وُت�صّدُد التفاقية على اأّن الم�صاءلة عن حقوق 

اأيدي القائمين بالواجبات، بمن فيهم الدول الأطراف،  الطفل تكمن في 

�صر والأو�صياء الذين ُيعهد اإليهم بمهمة �صمان اإعمال حقوق الطفل.
ُ
والأ

م�صامينها  من  بكثير  اأبعد  هو  ما  اإلى  لالتفاقية  الكاملة  الأهمية  وتمتّد 

الت�صريعية. فقد اأ�صهمت التفاقية اأي�صًا في تحويل التوّجهات نحو الطفولة. 

وفي الواقع، فاإن التفاقية و�صعت “�صروط الطفولة”، ُمبّينًة الحد الأدنى 

والحماية،  والنماء،  والبقاء،  والرعاية،  للمعاملة،  الالزمة  المعايير  من 

الثامنة ع�صرة. وُتر�ّصخ مواد  التي ي�صتحقها كل فرد دون �صّن  والم�صاركة 

التفاقية فهمًا م�صتركًا فيما بين المجتمعات مفاده اأّن اإعمال حقوق الطفل 

يقت�صي �صرورة حماية الطفولة كفترة منف�صلة عن مرحلة الرجولة، وذلك 

بهدف تحديد فترة ُيمكن لالأطفال فيها اأن ينموا، ويتعلموا، ويلعبوا، ويتطّوروا. 
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196619731979

اإقرار العهد الدولي للحقوق المدنية 

وال�ضيا�ضية والعهد الدولي للحقوق 

القت�ضادية والجتماعية والثقافية. 

وكال العهدين ينا�ضران حماية الأطفال 

من ال�ضتغالل وُيعّززان الحق في 

التعليم.

منظمة العمل الدولية ُتقّر 

التفاقية رقم 138 ب�ضاأن الحّد 

الأدنى ل�ضّن العمل، والتي ُتحدد 

�ضّن 18 عامًا كحدٍّ اأدنى للعمل 

الذي ُيحتمل اأن ي�ضّكل خطورة 

على �ضحة الفرد اأو �ضالمته اأو 

نف�ضيته.

الجمعية العامة لالأمم المتحدة تقّر 

اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال 

التمييز �ضد المراأة، التي توّفر 

الحماية للحقوق الإن�ضانية للفتيات 

والن�ضاء. وتعلن عام 1979 »ال�ضنة 

الدولية للطفل«، مما ّحّرك فريق 

العمل نحو �ضياغة اتفاقية لحقوق 

الطفل تكون ُملزمة قانونيًا.

وبمقت�صى التفاقية، فاإن الأطفاَل اأ�صحاُب حقوق ولي�صوا مو�صَع اإح�صان. 

ولم َيُعْد اإعمال هذه الحقوق خيارًا تنتقيه الدول الأطراف في التفاقية، 

من  نف�صه  الم�صتوى  وعلى  به.  بالوفاء  الحكومات  تعّهدت  التزام  اإّنه  بل 

الأهمية، هناك التفاوؤل، والو�صوح وال�صمود، التي تّدخرها كّلها التفاقية 

مع  ما،  يومًا  بطفولته  �صيتمتع  طفل  كل  اأّن  هو  ذلك  وموؤّدى  للم�صتقبل، 

من  وحمايته  الأ�صا�صية،  حاجاته  وتلبية  لحقوقه،  التام  الحترام  تاأمين 

العنف والإ�صاءة وال�صتغالل والإهمال والتمييز، ومع تمكينه من الم�صاركة 

م�صاركًة مهّمة في جميع القرارات التي تم�ّص حياتهم.

ففي ديباجتها ومن خالل موادها، توؤكد التفاقية الدور الأ�صا�صي لالأ�صرة 

�صرية 
ُ
الأ للبيئة  الحا�صمة  بالأهمية  معترفًة  ورفاههم،  الأطفال  نمو  في 

الُمِحّبة والمن�صجمة والمتفّهمة من اأجل تحقيق النماء الكامل لالأطفال. 

وُتلزم التفاقية الدول الأطراف بتزويد الأ�صرة بجميع الو�صائل ال�صرورية 

للنهو�ص بم�صوؤولياتها.

الأمم  منظمة  ُتَكّر�ُص  التفاقية،  على  عامًا  ع�صرين  بمرور  واحتفاًل 

الرئي�ص  تقريرها  من  خا�صة  طبعة  )يوني�صف(  للطفولة  المتحدة 

على  التقرير،  يجيب  اإذ  الطفل.  لحقوق  العالم،  في  الأطفال  و�صع 

“�صّن  بلوغ  في  اآخذة  التفاقية  بينما  تن�صاأ  اأ�صئلة  على  التحديد،  وجه 

الر�صد”. فاأوًل، ما هو الفرق الذي اأحدثته التفاقية في حياة الأطفال 

خالل العقدين الما�صيين؟ وثانيًا، ما هو دور التفاقية ومدى مالءمتها 

وقعت  التي  ال�صديدة  والنفطية  والغذائية  المالية  الأزمات  مواجهة  في 

على  التفاقية  توؤديه  الذي  الدور  هو  ما  واأخيرًا،  الأخيرة؟  الآونة  في 

مدى الع�صرين �صنة التالية وما بعد ذلك في عالم عدد �صكانه اآخذ في 

ر ويواجه تحديات بيئية؟ الزدياد والتح�صّ

ُتْبَحُث هذه الأ�صئلة في هذا الف�صل الفتتاحي للتقرير عن طريق مراجعة 

تطّور المعايير الدولية المعنية بحقوق الطفل بالإقرار بجذور التفاقية 

في الحمالت التي بداأت في اأوائل القرن الع�صرين، والجهود ال�صخمة  

التي بذلها الأفراد ومنظمات المجتمع المدني خالل الثمانينات، مما 

التقرير  يم�صي  ُثّم  واقعًة.  حقيقًة  الطفل  حقوق  ميثاق  جعل  من  مّكن 

في  اأثرها  تقييم  مع  لالتفاقية،  الأ�صا�صية  المبادئ  مراجعة  في  ُقُدمًا 

رفاه الأطفال والتنمية الب�صرية. وُتْبَحُث في الف�صول التالية، الّتحّديات 

التي تواجه عملية تعزيز حقوق الطفل والرتقاء بها على مدى الِعقدين 

التاليين – اأوًل، من خالل مجموعة مختارة من المقالت،  ومن َثّم ُيبّين، 

في ق�صم اأخير منه، التهديدات والفر�ص الُمنتظرة، وير�صم م�صارًا يقود 

اإلى م�صتقبل اأف�صل لأطفال العالم. وقد تّم ا�صتخدام تحقيقات مختارة 

الُمحرز  التقدم  لإبراز  التقرير،  من  مختلفة  اأق�صام  في  الدول،  من 

اإعمال تلك  التي واجهت  اإعمال حقوق الطفل، والتحديات  على �صعيد 

في  لها  اأتيحت  التي  والفر�ص  لها،  تعّر�صت  التي  والمخاطر  الحقوق، 

اأرجاء قاّرات العالم ومناطقه.

والأحداث   ،2009 عام  في  التفاقية  �صدور  اإحياء ذكرى  فعاليات  اإّن   

البارزة الأخرى في م�صيرة اإعمال حقوق الطفل هي احتفالت لالإن�صانية 

جعلت  التي  والإبداع،  والفهم  الجماعية،  الإرادة  ُتكّرم  وهي  جمعاء، 

عنا�صر  اأّن  كما  ممكنًا.  اأمرًا  والقت�صادي  الجتماعي  التقّدم  كُلّها 

المدنية  الحقوق  والعولمة، وحركات  والبتكار  والتعّلم،  ين  كالدِّ كثيرة، 

والمجتمعات  �صر، 
ُ
الأ اأبدته  الذي  والعزم  الحكومية،  غير  والمنظمات 

تزال  وما  كلها  �صاعدت  قد  وال�صباب،  واليافعون  والأطفال  والأفراد، 

ُت�صاعد، و�صوف ت�صتمّر في ال�صعي اإلى تاأكيد ترجمة مواد التفاقية اإلى 

عمل ونتائج. 
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تطور

المعايير الدولية

لحقوق الطفل

198919901999

الجمعية العامة لالأمم 

المتحدة توافق بالإجماع 

على اتفاقية حقوق 

الطفل وتدخل هذه 

التفاقية حّيز التنفيذ 

في العام التالي.

موؤتمر القمة العالمي من اأجل 

الأطفال ُيقّر في عام 1990 

الإعالن العالمي لبقاء الطفل 

وحمايته ونمائه، اإلى جانب اإقرار 

خطة عمل لتنفيذه في عقد 

الت�ضعينيات من القرن الما�ضي.

منظمة العمل الدولية 

تقر التفاقية رقم 

182 ب�ضاأن حظر اأ�ضواأ 

اأ�ضكال عمل الأطفال 

والإجراءات الفورية 

للق�ضاء عليها.

الحركة المبكرة من اأجل حقوق الطفل

جاء اإقرار التفاقية في عام 1989 تتويجًا لعملية طويلة، ُتبّين بو�صوح 

تاريخيًا  امتدت  الدولية،  ال�صاحة  على  وتقّويها  وُتوّحدها  الطفل  حقوق 

لتعود اإلى ال�صنوات الأولى من القرن الع�صرين.

ن�ضوء الّزخم الدولي

المنظمات  انطالق  بداية  نقطة  الأولى  العالمية  الحرب  نهاية  �صّجلت 

قوانين حقوق  تبيان  ت�صّكلت حديثًا، في  قد  اآنذاك  كانت  التي  الدولية، 

الإن�صان. وقد اأولت بع�ص تلك المنظمات اعتبارًا لعدد ُمحّدد من حقوق 

الطفل. ومن الأمثلة على ذلك، رّكز مكتب العمل الدولي )الآن: منظمة 

تاأكيد  على  الأولى  اتفاقياته  اآنذاك،  حديثًا  الُمن�صاأ  الدولية(،  العمل 

حقوق الأطفال الُعّمال، كما حدث في اتفاقية عمل الأحداث لياًل )في 

ال�صناعة( لعام 1919، واتفاقية الحد الأدنى ل�صن العمل )في الزراعة( 

بين  ُقّدمت  التي  الدولية  الت�صريعات  من  الكثير  اأّن  غير   
1  

.1921 لعام 

الحربين العالميتين لم ُيحدد �صراحًة حقوق الطفل كحقوق ممّيزة عن 

حقوق الكبار الرا�صدين.

ا�صتمدت المنظمات الدولية الوليدة اأول ت�صور ر�صمي من جانبها لحقوق 

اأ�ص�صت �صندوق  اإغالنتين ِجب  التي  الطفل، من العمل الذي قامت به 

اإنقاذ الطفولة في اإنجلترا عام 1919، كما اأ�ص�صت في العام الذي يليه، 

في جنيف، التحاد الدولي لإنقاذ الطفولة. لقد تاأ�ص�صت منظمة اإنقاذ 

لالأطفال  الطارئة  المعونات  لتقديم  الالزمة  التبرعات  لجمع  الطفولة 

 وفي عام 1923، 
2

الذين كانوا يعانون من عواقب الحرب العالمية الأولى.

اأعلنت  ِجب  موقفها ب�صاأن حقوق الطفل في البيان التالي: “يبدو لي اأن 

َنُعْد فيها قادرين على  َعْقِد العزم قد حانت في الوقت الذي لم  لحظة 

القيام باأعمال الإغاثة الكبيرة. واإذا ما كّنا مع ذلك نتمّنى ال�صتمرار في 

العمل من اأجل الأطفال، فاإن  الطريق الوحيدة التي يجب اأن ن�صلكها يبدو 

اأنها تتمّثل في َحْفز الجهود لعمل تعاوني من الأمم لحماية اأطفالها، يقوم 

�ص�ص اإح�صانية. اأعتقد اأننا يجب اأن 
ُ
�ص�ص بّناءة، بدًل عن قيامه على اأ

ُ
على اأ

3

نطالب بحقوق معّينة لالأطفال واأن نعمل على العتراف بها عالميًا”.

بليغًا  اإعالنًا  الطفولة  لإنقاذ  الدولي  التحاد  �صاغ  الغاية،  لتلك  وتحقيقًا 

م�صّمى  تحت  بتبّنيه  الأمم  ع�صبة  واأقنع  الطفل،  حقوق  فيه  يوؤكد  موجزًا 

جنيف لحقوق الطفل” في 26 �صبتمبر / اأيلول 1924. وقدجدد  “اإعالن 
اإعالن جنيف خم�صة مبادئ اأ�صا�صية، توؤّكد حق الطفل في الح�صول على 

والمر�ص  الجوع  عند  الم�صاعدة  وفي  والروحية،  المادية  التنمية  و�صائل 

اأو يتيمًا اأو جانحًا، وفي اإعطائه الأولوية في الإغاثة  وعندما يكون مقعدًا 

موّجهة  تن�صئة  وفي  ال�صتغالل،  من  الحماية  وفي  الأزمة،  اأوقات   في 

4

اجتماعيًا.

حقوق الطفل في حقبة الأمم المتحدة

تمامًا كما فعلت عواقُب الحرب العالمية الأولى على َحْفز جهود جديدة على 

م�صتوى التعاون الدولي والتنظيم الهادف اإلى تجّنب النزاع، فاإن الحرب 

العالمية الثانية ب�ّصرت بقرب اإن�صاء منظمة الأمم المتحدة. وفي عام 1946، 

الدولي  التحاد  بين  اندماج  وهو   – الأطفال  لرفاه  الدولي  التحاد  قام 

لإنقاذ الطفولة والجمعية الدولية لرعاية الطفل، التي تّتخذ من بروك�صل 

مقرًا لها – بال�صغط على الأمم المتحدة للم�صادقة على اإعالن جنيف.

الوا�صح  بالتبيان  اأكثر  مهتمًة  جانبها،  من  المتحدة،  الأمــُم  كانت  لقد 

واأمــا   .)1948( الإنــ�ــصــان  لحقوق  العالمي  لــالإعــالن  ال�صاملة  للمبادئ 

ـــدًل عــن ذلــك فــكــرة و�ــصــع وثــيــقــة ُمـــجـــّددة، مــكــّر�ــصــة لــحــقــوق الــطــفــل ب
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ُتقّر  المتحدة  لالأمم  العامة  الجمعية 

لتفاقية  اختياريين  بروتوكولين 

ب�ضاأن  اأحدهما  الطفل،  حقوق 

النزاعات  في  الأطفال  ا�ضتراك 

الأطفال  بيع  ب�ضاأن  والآخر  الم�ضلحة، 

المواد  وفي  البغاء  في  وا�ضتغاللهم 

الإباحية.

الجمعية العامة لالأمم المتحدة تعقد 

جل�ضة خا�ضة حول الأطفال، وتلتقي 

للمرة الأولى لكي تناق�ص ق�ضايا الأطفال 

على وجه التحديد. وي�ضارك مئات 

الأطفال في الجتماعات كاأع�ضاء في 

الوفود الر�ضمية. وقادة العالم وزعماوؤه 

ُيلزمون اأنف�ضهم بعهد لحقوق الأطفال 

عنوانه »عالٌم جدير بالأطفال«.

المتابعة الخم�ضية )بعد مرور خم�ص �ضنوات( 

للدورة الخا�ضة للجمعية العامة لالأمم المتحدة 

حول الأطفال تنتهي باإ�ضدار »اإعالن معني 

بالأطفال« تتبّناه اأكثر من  140 حكومًة. وُيقّر 

الإعالُن التقّدَم الذي تم اإحرازه والّتحديات 

التي ما تزال قائمة، ويوؤكد من جديد التزامه 

بعهد »عالم جدير بالأطفال«، وباتفاقية حقوق 

الطفل وبروتوكوليها الختياريين.

فقد تبّناها التحاد الدولي لرفاه الأطفال بنف�صه، فقام بتحديث الإعالن 

ال�صابق، وكّرر ِذْكر مبداأ جدير بالمالحظة وهو: “الجن�ص الب�صري مدين 

5

للطفل باأف�صل ما يجب عليه اإعطاوؤه للطفل”.

لم ُتقّر الأمم المتحدة اإعالنها المعني بحقوق الطفل اإل في 20 نوفمبر/ 

لالأمم  العامة  الجمعية  م�صادقُة  اكت�صت  وقد   .1959 الثاني  ت�صرين 

المتحدة عليه اأهميًة؛ لأّنه �صّدد على الحاجة اإلى منظور منف�صل لحقوق 

الطفل بدًل عن افترا�ص اأن تلك الحقوق �صوف تتم رعايتها �صمن المدى 

الأو�صع لل�صكوك الدولية لحقوق الإن�صان. وقد اأولى اإعالن حقوق الطفل 

اهتمامًا اأكبر بالرعاية العاطفية لالأطفال، واأكد حق الطفل في اأن يكون 

“من بين اأول المتلّقين للحماية والإغاثة” في الأو�صاع الطارئة. وقد ترّدد 
�صدى هذه العبارة بعد ِعقدين من الزمان تحت �صعار اأطلقته اليوني�صف 

“الأطفال اأوًل”. واإلى جانب هذه التغييرات، بقيت وثيقة عام 1959 ثابتًة 
في نهجها الرعائّي الرفاهّي الهادف اإلى �صون الأطفال وحمايتهم، دون 

التركيز على تمكينهم اأي�صا.

لقد كانت الحركة المعنية بحقوق الطفل، اأثناء ال�صتينيات وال�صبعينيات 

من القرن الما�صي، ت�صرب جذورها في الأعمال التي تقوم بها المنظمات 

فقد  التالية.  العظيمة  الخطوة  في  ال�صروع  َحَفز  مما  الحكومية،  غير 

�صّجعت المنظماُت غير الحكومية الأمَم المتحدة على اإعالن عام 1979 

للطفل”، في م�صعًى منها لإبراز ق�صايا الطفولة. وما اإن  الدولية  “ال�صنة 
تّم التفاُق على ذلك، حتى قامت حكومة بولندا بتقديم م�صودة اتفاقية 

لحقوق الطفل اإلى هيئة الأمم المتحدة لحقوق الإن�صان. وقد اّت�صحت على 

الفور الحاجة اإلى المزيد من الوقت واإلى َقْدر من ال�صتعداد اأكبر لبلورة 

هذ الوثيقة. ونتيجة لذلك، فقد وافقت تلك الهيئة على �صرورة اأن ُيعَهد 

اإلى فريق عمل مفتوح الع�صوية بتنقيح تلك الم�صّودة.

في  ال�صتغراق،  ذلك  ويرجع  الزمان،  من  عقدًا  العملية  هذه  ا�صتغرقت 

مجالت  من  الكثير  تتناول  كانت،  معاهدة  اأية  كتابَة  اأّن  اإلى  منه،  جزء 

التف�صير الجتماعي والثقافي، ُتعتبر عماًل دقيقًا. وقد ن�صاأت ح�صا�صياٌت 

تاأديب  قبيل  من  ق�صايا  في  م�صاِركًة  الحكوماُت  اأ�صبحت  عندما  اأي�صًا 

الأطفال، الذي اعتبره الكثيرون جزءًا يندرج �صمن اخت�صا�ص الأ�صرة، 

ولي�ص اخت�صا�ص الدولة.

اأقل،  بدرجة  الحين،  ذلك  في  اليوني�صف  منظمة  رّكزت  جانبها،  ومن 

على قيمة حقوق الطفل والمنفعة العملية منها. وخالل فترة طويلة من 

على  جهودها  المنظمة  كّر�صت  الما�صي،  القرن  من  الثمانينيات  عقد 

عدد  مع  فيه  وت�صاركت  ودعمته  نا�صرته  الذي  الخا�ص،  عملها  نموذج 

هذه  وكانت  ونمائه.  الطفل  بقاء  ثورة  وهو:  والحلفاء،األ  ال�صركاء  من 

خف�ص  بهدف  والعمل  للدعم  الرئي�صي  الح�صد  عن  م�صوؤولًة  الحركة 

معدلت وفيات الأطفال  واإ�صابتهم  بالأمرا�ص في العالم النامي، ول 

�صّيما تطبيق التدابير الأ�صا�صية الوقائية والعالجية، مثل التح�صين �صد 

الأمرا�ص، وعالج الجفاف عن طريق الفم، ومراقبة النمو، والت�صجيع 

على ممار�صة الر�صاعة الطبيعية.

التي  الأولية  ال�صحية  الرعاية  روح  على  وبالبناء   ،1987 عام  وبحلول 

ال�صحة  منظمة  بم�صاركة  الأولى،  للمرة  اليوني�صف  فكرتها  قّدمت 

العالمية، في موؤتمر األما-اآتا الذي ُعقد في عام 1978، اأ�صبحت منظمُة 

اليوني�صف اأكثَر توّجهًا نحو ا�صتنتاٍج مفاده اأّن اآفاق بقاء الطفل ونمائه 

يمكن تعزيزهما فقط اإذا ما تم اإيالوؤهما العتبار الواجب �صمن �صكٍّ 

دوليٍّ ُيج�ّصد حقوق الطفل في القانون. اأّما دعم المنظمة بعد ذلك، فقد 

عبر  التفاقية  م�صّودة  واإجازة  لتمرير  بالعتبار،  جديرًا  َزَخمًا  اأ�صاف 

عملية الموافقة الُمّتبعة لدى الأمم المتحدة.

الطفل  حــقــوق  اتــفــاقــيــة  الــمــتــحــدة  ــالأمــم  ل الــعــامــة  الجمعية  اأقــــّرت 

 30 مـــــرور  ــعــد  ب اأي  1989؛  الــثــانــي  تــ�ــصــريــن   / نــوفــمــبــر   20 فـــي 

عـــامـــًا تـــمـــامـــًا عــلــى قـــبـــول اإعــــــالن حـــقـــوق الــطــفــل عــــام 1959
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كل برنامج من اأجل الأطفال يجب اأن يعتمد على المبادئ الأربعة الأ�صا�صية لالتفاقية 

الف�صلى، الحق في الحياة والبقاء والنماء، واحترام  الطفل  م�صالح  التمييز،  – عدم 
وجهات نظر الطفل. اأطفال يلعبون با�صتخدام مكّعبات ملّونة في مركز لتنمية الطفولة 

المبكرة في القرية الريفية: اأجمو، جهة مكنا�ص - تافياللت، المغرب.

تاأكد  فقد  تحّول  نقطة  تعتبر  جعلها  الذي  لالتفاقية  البارز  الو�صع  اأما 

على الفور تقريبًا بعد اإقرارها. ففي اليوم الذي ُفتح الباب فيه للتوقيع 

عت على التفاقية 61  على التفاقية في يناير / كانون الثاني 1990، وقَّ

زمن  في  التفاقية  على  الم�صادقة  تّمت  فقد  ذلك،  على  وعالوًة  دولًة. 

قيا�صي بالعدد الأدنى المطلوب من الدول الأطراف )20دولًة(، ودخلت 

حّيز التنفيذ في �صبتمبر / اأيلول 1990. وقد تّم الحتفاُل بذلك في وقت 

“موؤتمر  نوعه:  فريد من  اآخر  اإقامة حدث  اأثناء  ال�صهر  لحق من ذلك 

القمة العالمي من اأجل الأطفال”، الذي ُعقد في مقر الأمم المتحدة في 

نيويورك. وقد اأ�صاف انعقاد الموؤتمر ِثقاًل �صيا�صيًا لالتفاقية. وفي خطة 

العمل لتنفيذ الإعالن العالمي ب�صاأن بقاء الأطفال وحمايتهم ونمائهم في 

عقد الت�صعينيات من القرن الع�صرين، دعا 71 من زعماء الدول وروؤ�صاء 

على  الت�صجيع  اإلى  الحكومات  كل  الموؤتمر،  ح�صروا  ممن  الحكومات، 

الم�صادقة على التفاقية وتطبيقها “في اأ�صرع وقت ممكن”.

مفردات  اإدماج  الما�صي،  القرن  في  الت�صعينيات  اأوائل  منذ  تّم،  لقد 

والبيانات  والمواثيق،  والإعالنات،  الت�صريعات،  في  واأحكامها  التفاقية 

وكانت  العالم.  اأنحاء  جميع  في  والإقليمية،  منها  الوطنية  الر�صمية، 

2000، بروتوكولين  اأقّرت، في عام  المتحدة قد  العامة لالأمم  الجمعية 

النزاعات  في  الأطفال  ا�صتراك  ب�صاأن  الأول  لالتفاقية؛  اختياريين 

المواد  وفي  البغاء  في  وا�صتغاللهم  الأطفال  بيع  ب�صاأن  والثاني  الم�صلحة، 

الإباحية. اأما في عام 2002، فقد قطع قادة العالم وزعماوؤه على اأنف�صهم 

التزامًا باإعمال حقوق الطفل اأثناء انعقاد الجل�صة الخا�صة للجمعية العامة 

ملّخ�صين   ،2002 عام  في  ُعقدت  التي  الأطفال،  حول  المتحدة  لالأمم 

محتويات  حّثت  وقد  بالأطفال”.  جدير  “عالم  عنوانه:  عهد  في  عزمهم 

هذه الوثيقة الحكومات على ا�صتكمال اأجندة موؤتمر القمة العالمي 1990، 

واللتزام بمعايير التفاقية، وتحقيق الأهداف والمقا�صد الإنمائية المّتفق 

عليها دوليًا، بما فيها الأهداف الُمدمجة في اإعالن الأمم المتحدة ب�صاأن 

الألفية لعام 2000.

وقد تم اإ�صدار نداء اآخر من اأجل العمل في نهاية الجل�صة الخا�صة+5 بعهد: 

“عالم جدير بالأطفال” في دي�صمبر/ كانون الأول 2007، عندما تم اإقرار 
من قبل اأكثر من 140 حكومًة. وُيقّر هذا  الأطفال” جديد  ب�صاأن  “اإعالن 
الإعالن الأحدث التقدم الذي تحقق نحو اإعمال حقوق الطفل والّتحّديات 

التي ما تزال قائمًة. وُيعيد الإعالن من جديد تاأكيد اللتزام بعهد “عالم 

جدير بالأطفال” وباتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الختياريين.

المبادئ الأ�ضا�ضية لالتفاقية

قد   1959  – الطفل  حقوق  واإعالن   1924  - جنيف  اإعالن  اأّن  حيُث 

اتفاقية  فاإّن  الطفل،  حقوق  ب�صاأن  الدولي  المجتمع  طموحات  عن  عّبرا  

الدول  واإّن  قانونية،  �صكوك  هي  الختياريين  وبروتوكوليها  الطفل  حقوق 

فالدوُل  فيها.  الواردة  الأحكام  باإعمال  ملتزمة  التفاقية  على  الم�صادقة 

الطفل،  لجنة حقوق  اإلى  دورية  تقارير  وتقديم  باإعداد  ُمطاَلبٌة  الأطراف 

والبروتوكولين  التفاقية  تطبيق  بمراقبة  اإليها  المعهود  الهيئة  وهي 

الثمانية  اللجنة  اأع�صاُء  د  وُيزوِّ الأطراف.  الدول  قبل  من  الختيارين 

ع�صر الدوَل الأطراف بتوجيهات تتناول كيفية تف�صير وتطبيق المعاهدة.

لكن التفاقية تعتبر اأكثر من معاهدة لها القدرة على المتابعة، فهي عمٌل 

النواحي  من  وحمايتهم  الأطفال  برعاية  ُيعنى  والمدى  الأثر  بعيد  خاّلق 

العملية والمعنوية. وهي – اأي التفاقيُة - ُتحّدد معايير م�صتركة، ومع ذلك 

فاإنها تعترف ب�صرورة اأن ت�صعى كل دولة طرف لأن ت�صلك طريقًا خا�صًا بها 

التوجيهات  وتعتمد  ملكيتها ومالءمتها.  ت�صمن  لكي  المعاهدة  في تطبيق 

العامة  التعليقات  على  الوطني،  الم�صتوى  على  التفاقية  بتطبيق  الخا�صة 

والتدابير العامة للتطبيق التي اأر�صتها لجنة حقوق الطفل )انظر التحقيق 

المبادئ  عليه  تقوم  الذي  الأ�صا�ص  على  اأي�صًا  تعتمد  كما   ،)8 في �صفحة 

الأ�صا�صية الأربعة:

عالمية التفاقية )المادة 2( اأو  التمييز،  • عدم 
)3 )المادة  الف�صلى  الطفل  • م�صالح 

)6 )المادة  والنماء  والبقاء  الحياة  في  • الحق 
وجهات نظر الطفل )المادة 12( • احترام 

عدم التمييز: ُتمنح الحقوق التي ت�صمنها التفاقية لجميع الأطفال دونما 

الدول الأطراف “تحترم  اأن  توؤكد �صرورة  الثانية منها  ا�صتثناء. فالمادة 
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البروتوكولن الختياريان لالتفاقية

يوجد بروتوكولن اختياريان لتفاقية حقوق 

الطفل اأقّرتهما الجمعية العامة لالأمم المتحدة 

في 25 مايو / اأيار 2000. وهذان البروتوكولن 

هما: البروتوكول الختياري ب�صاأن بيع الأطفال 

وا�صتغاللهم في البغاء وفي المواد الإباحية، 

الذي دخل حّيز التنفيذ في 18 يناير / كانون 

الثاني 2002، والبروتوكول الختياري ب�صاأن 

ا�صتراك الأطفال في النزاعات الم�صلحة، 

الذي دخل حّيز التنفيذ بتاريخ 12 فبراير / 

�صباط 2002. وقد تّمت �صياغة البروتوكولين 

الختياريين حول ق�صايا �صعرت الدول الأطراف 

باأنها م�صتعدٌة لتبّني التزامات ب�صاأنها اأقوى من 

التزاماتها التي تم تبيانها في التفاقية.

البروتوكول الختياري ب�ضاأن ا�ضتراك 

الأطفال في النزاعات الم�ضلحة

بالترا�صي  التفاقية  �صياغة  عملية  تمّخ�صت 

الأطفال  ل�صتراك  الدنيا  ال�صّن  تحديد  عن 

عامًا–   15 بم�صتوى  الم�صلحة  النزاعات  في 

قبل  من  ال�صغر  بالغة  اعتبرت  �صنٌّ  وهي 

البروتوكول  هذا  وُيطالب  الدول.  من  العديد 

التجنيد  بحظر  الأطراف  الدول  الختياري 

ع�صرة،  الثامنة  دون  �صخ�ص  لأي  الإجباري 

عدم  ل�صمان  العملية  التدابير  جميع  وُيقرُّ 

المجّندين  الأ�صخا�ص  جميع  ا�صتراك 

ع�صرة الثامنة  �صّن  دون  هم  ِمّمن  المتطوعين 

م تجنيد الأطفال مّمن هم دون  في القتال، وُيجرِّ

�صّن الثامنة ع�صرة من قبل جماعات المتمردين.

وقد ح�صم هذا البروتوكول التناق�ص الموجود في 

التفاقية: “عدم منحها لالأطفال الجنود، ِمّمن 

هم دون �صّن الثامنة ع�صرة، الحقوق والحماية 

نف�صها التي منحتها لجميع الأطفال الآخرين”، 

والتي ُتر�صي ُعرفًا قانونيًا ومعيارًا دوليًا ُي�صّهل 

خ�صوع الدول للم�صاءلة، وُي�صّجع على اإجازة 

القوانين القومية وفقًا لمبادئها. وبحلول �صهر 

يوليو / تموز 2009، بلغ عدد الدول التي �صادقت 

على البروتوكول 128 دولًة، اإ�صافًة اإلى توقيع 28 

دولة اأخرى عليه.

البروتوكول الختياري ب�ضاأن بيع 

الأطفال وا�ضتغاللهم في البغاء وفي 

المواد الإباحية،

جرى و�صع البروتوكول الختياري ب�صاأن بيع 

الأطفال وا�صتغاللهم في البغاء وفي المواد 

الإباحية، لتقوية م�صتوى حماية الأطفال من 

اأ�صكال ال�صتغالل هذه. ومن بين اأحكام هذا 

البروتوكول ُتوجد تو�صياٌت ب�صاأن تجريم هذه 

الممار�صات، واإجراءاٌت خا�صة بت�صليم المجرمين 

مّمن تثبت اإدانتهم بارتكاب هذه الجرائم، 

ودعواٌت ُتطاِلُب بالتعاون الدولي في مجال تتّبع 

ومقا�صاة هذا النوع من المجرمين، واإجراءاٌت 

معنية بحماية وم�صاعدة الأطفال ال�صحايا، 

ونداءاٌت هادفة اإلى تعزيز التوعية العامة.

لقد نجح البروتوكول الختياري ب�صاأن بيع 

الأطفال وا�صتغاللهم في البغاء وفي المواد 

الإباحية، في رفع م�صتوى الوعي الدولي 

بالق�صايا الُمعّقدة التي تنطوي عليها هذه 

الممار�صات، وفي التاأثير في محاولت 

الحكومات القومية لإجازة الت�صريعات ذات 

ال�صلة واإنفاذها جبريًا. وبحلول �صهر يوليو / 

تموز 2009، بلغ عدد الدول التي �صادقت على 

هذا البروتوكول الختياري 132 دولًة، اإ�صافًة 

اإلى توقيع 29 دولة اأخرى عليه.

ومن الخ�صو�صيات التي يتفّرد بها هذان 

البروتوكولن الختياريان احتواوؤهما على حكم 

فريد من نوعه، يتيح فر�صة الم�صادقة عليهما 

من قبل الوليات المتحدة الأمريكية وال�صومال، 

ب�صفتهما الدولتين اللتين لم ُت�صادقا على 

التفاقية. وكانت حكومة الوليات المتحدة 

الأمريكية قد �صادقت على كال البروتوكولين 

الختياريين بتاريخ 23 دي�صمبر / كانون الأول 

2002، بينما وّقع ال�صومال على البروتوكول 

الختياري ب�صاأن ا�صتراك الأطفال في النزاعات 

الم�صلحة، ولكنه لم ي�صادق عليه.

انظر المراجع في ال�صفحات 90 – 92.

الحقوق المو�صحة في هذه التفاقية وت�صمنها لكل طفل يخ�صع لوليتها 

دون اأي نوع من اأنواع التمييز، بغ�ص النظر عن عن�صر الطفل اأو عن�صر 

لغتهم  اأو  جن�صهم  اأو  لونهم  اأو  عليه  القانوني  الو�صي  عن�صر  اأو  والديه 

اأو  الإثني  اأو  القومي  اأ�صلهم  اأو  غيره  اأو  ال�صيا�صي  راأيهم  اأو  دينهم  اأو 

الجتماعي، اأو ثرواتهم، اأو عجزهم، اأو مولدهم اأو اأي و�صع اآخر.”

الإن�صان  لحقوق  �صكٍّ  لأي  الحا�صر  الوقت  في  العالمي  التطبيق  ويعتبر 

عن�صرًا اأ�صا�صيًا من ذلك ال�صّك. ولكن، في عام 1959، تم حذف ُحكم 

يوؤّكد  الطفل  لحقوق  المتحدة  الأمم  اإعالن  ن�صخة  م�صّودة  من  منف�صل 

الم�صاواة في الحقوق بالن�صبة اإلى الأطفال المولودين داخل اإطار الزوجية 

عندما  وا�صحًة  التمييز  عدم  لمبداأ  العظمى  الأهمية  وتغدو  خارجه.  اأو 

تتم درا�صة و�صع طفل يتعاي�ص مع حالة اإعاقة، اأو و�صع مهاجر لم توّثق 

اأوراقه، اأو و�صع طفل تيّتم ب�صبب الإيدز، على �صبيل المثال ل الح�صر. 

اآبائهم  معتقدات  على  القائم  التمييز  من  الأطفال  حماية  اأي�صًا  ويجب 

واأمهاتهم، اأو على اأفراد الأ�صرة الآخرين اأو الأو�صياء القانونيين. وُيرّدد 

للق�صاء   1965 عام  لتفاقية  القيمية  الأ�ص�ص  التمييز �صدى  مبداأ عدم 

على التمييز العن�صري،  ولتفاقية عام 1979 للق�صاء على كافة اأ�صكال 

التمييز �صد المراأة.

كلها.  البلدان  في  وا�صحًة  الطفل  حقوق  اإعمال  في  التفاوتات  وتبدو 

من  الت�صعينيات  عقد  خــالل  العالمي  القت�صاد  فــي  النمّو  اأّن  فمع 

اإلى حدوث  اأّدى  قد  العقد  كبيرة من هذا  مدة  الما�صي وخالل  القرن 

النامية  الــدول  من  الكثير  في  الُمطلق  الفقر  معدلت  في  انخفا�صات 

الفجوات في  اأّن  – اإل  من ال�صين والهند  كل  في  ملحوظ  وب�صكل   –
وفي معدلت  والأطفال،  والر�صع  لالأمهات  ال�صحية  الرعاية  م�صتويات 

اللتحاق بالتعليم في اأو�صاط فئات الدخل والفئات ال�صكانية، قد اّت�صعت 

اأّن  اأو�صاط منا�صرة حقوق الطفل على قلقها  اأعربت  اّت�صاعًا ملحوظًا. 

الأزمة القت�صادية العالمية الأخيرة قد توؤدي اإلى تو�صيع هذه الفجوات
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الأثر

لجنة حقوق الطفل

كما هو الحال مع ال�صكوك الدولية الأخرى 

المعنية بحقوق الإن�صان، فاإن تطبيق التفاقية 

وبروتوكوليها الختياريين يخ�صع لالإ�صراف 

من قبل لجنة، وهي بالن�صبة اإلى هذه التفاقية 

بمقت�صى  �ُصّكلت  التي  الطفل”،  حقوق  “لجنة 
المادة 43 من التفاقية. اأما اللجنة الفتتاحية 

لحقوق الطفل، التي تم انتخابها في وقت مبكر 

من عام 1991، فقد تاألفت من خبراء من 

10 دول وعدد من ال�صخ�صيات الأخرى ذات 

الخلفيات التخ�ص�صية المهنية المتنوعة، بما 

فيها التّخ�ص�صات في حقوق الإن�صان، والقانون 

الدولي وق�صاء اأو عدالة الأحداث. ومنذ ذلك 

الحين اّت�صعت ع�صوية اللجنة لُت�صبح 18 ع�صوًا، 

بعد اإدخال تعديل على المادة 43 في نوفمبر / 

ت�صرين الثاني 2002.

تعقد اللجنة جل�صاتها في جنيف ثالث مرات 

في ال�صنة: في يناير / كانون الثاني، ومايو / 

اأيار، و�صبتمبر / اأيلول من كل عام، وت�صتغرق كل 

جل�صة اأربعة اأ�صابيع. وبالإ�صافة اإلى قيام اللجنة 

بمراقبة تطبيق التفاقية، فاإنها تقدم التوجيهات 

ب�صاأن تف�صيرها لالأمور من خالل اإ�صدار تعليقات 

عامة دورية على مواد التفاقية والق�صايا التي 

تتناولها، كما تعقد اللجنة اأيامًا للمناق�صات 

العامة.

وبم�صادقة الدول على التفاقية، فاإنها توافق 

على تقديم تقارير دورية اإلى اللجنة عّما تحرزه 

من تقدم )في تطبيقها(، الأول خالل اأول 

�صنتين من تاريخ الم�صادقة على التفاقية، 

تليه تقارير متتابعة كل خم�ص �صنوات. ويحتوي 

كل تقرير على معلومات خلفية تف�صيلية عن 

الدولة التي ُيغّطيها التقرير، ويقّدم و�صفًا للتقدم 

الذي ُتحرزه والقيود التي تواجهها في تطبيق 

مواد التفاقية. وثمة تقارير اإ�صافية عن التقدم 

ُتطاَلب الدول بتقديمها اإذا كانت دوًل طرفًا في 

البروتوكولين الختياريين.

وُتن�صح الدول باأن ُترّكز تقاريرها على “العوامل 

وال�صعوبات” التي واجهتها في تطبيق اأحكام 

التفاقية وفي و�صع اأهداف محددة لت�صريع 

اإحراز تقّدم على �صعيد ذلك التطبيق. وُترّحب 

اللجنة بانفتاح بتلّقي تقارير بديلة من المنظمات 

غير الحكومية التي تعمل داخل الدولة المعنية. 

ومع اأّن هذه التقارير الأخيرة كثيرًا ما تكون غير 

�صرورية، اإل اأنها تّتبع ال�صكل التن�صيقي ذاته 

الذي تّتبعه التقارير الأ�صا�صية للدول، كما اأّنها 

تحاول الت�صّدي لق�صايا مماثلة. واإ�صافًة اإلى 

ذلك، يجوز لمنظمات رئي�صية تابعة لمنظومة 

الأمم المتحدة، بما فيها منظمة اليوني�صف، 

الإ�صهام بوجهات نظرها ب�صاأن و�صع الأطفال في 

الدولة الُمقّدمة للتقرير.

َرْيِن يقومان باإجراء فح�ص  وُتعّين اللجنة ُمقرِّ

�صامل لكل تقرير وللوثائق الم�صاحبة له، ومن 

َثّم يقومان بو�صع قائمة بالق�صايا والأ�صئلة التي 

ينبغي مناق�صتها مع ممّثلي الدولة الطرف. 

وين�صّب الهتمام على “الحوار البّناء”. وفي 

نهاية الحوار، تعقد اللجنة اجتماعًا خا�صًا 

لبلورة مالحظاتها الختامية. وت�صمل هذه 

المالحظات، في العادة، الإقرار بالخطوات 

الإيجابية التي اتخذتها الدولة، وبت�صخي�ص 

المجالت التي تعاني من م�صكالت والتي تتطلب 

بذل جهد اأكبر، وتقديم الم�صورة حول التدابير 

يها لتعزيز حقوق الطفل.  العملية التي ُيمكن تبنِّ

وت�صتطيع المالحظات الختامية تناُول اأية 

نقطة تراها اللجنة مهّمة لحماية حقوق الطفل 

وتعزيزها. وقد ي�صتلزم ذلك، على �صبيل المثال، 

اإ�صدار طلبات باإجراء تعديالت في ال�صيا�صات 

اأو الح�صول على م�صادقات على الّنقاط التي 

اأثارتها المنظمات غير الحكومية.

وُتن�َصُر المالحظات الختامية على المالأ لتمكين 

ال�صحافة وجماعات المجتمع المدني الأخرى 

من ممار�صة ال�صغط من اأجل تطبيقها. وفي 

الواقع العملي، فمع اأّن اللجنة ت�صتطيع تعيين 

ر لها لمتابعة الق�صايا ذات ال�صلة خالل  ُمقرِّ

فترة ال�صنوات الخم�ص التي تف�صل بين كل 

تقرير تقّدمه الدولة والتقرير الذي يليه، فاإن 

المنظمات غير الحكومية تلعب دورًا حيويًا في 

كل من مراقبة اأداء الحكومات، وفي تقديم 

الدعم المالئم لتلك الحكومات بينما هي ت�صعى 

اإلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الأطفال. وقد نّظم، 

في ال�صنوات الأخيرة، فرُع المعاهدات والمجل�ص 

في مكتب المفّو�ص ال�صامي لحقوق الإن�صان 

في جنيف، بالتعاون مع الحكومات الم�صيفة 

واأع�صاء منظومة الأمم المتحدة، ور�صات عمل 

اإقليمية و�صبه اإقليمية ب�صاأن تطبيق المالحظات 

الختامية. وتجمع معًا تلك الور�صات، التي 

ُتعقد لمجموعة من الدول، نطاقًا متنوعًا من 

الم�صاركين، بمن فيهم الم�صوؤولون الحكوميون، 

وممّثلو موؤ�ص�صات حقوق الإن�صان، والمنظمات 

غير الحكومية، ووكالت الأمم المتحدة، 

و�صناديقها وبرامجها.

انظر المراجع في ال�صفحات 90 – 92. 

المهّم�صين  الأطــفــال  حقوق  لإعــمــال  ت�صحيحي  اإجـــراء  ُيّتخذ  لــم  مــا 

المعني  الق�صم  )انظر  الفر�ص.  لفقد  عر�صة  الأكثر  َفُهم  والفقراء، 

وانــظــر  الــتــقــريــر،  هـــذا  مــن   19 –  17 ال�صفحات  فــي  بــالــتــفــاوتــات 

العالمية  القت�صادية  لــالأزمــة  المحتمل  بــالأثــر  الــخــا�ــص  التحقيق 

.)62 الــتــقــريــر، �صفحة  الــثــالــث مــن  الــفــ�ــصــل  الــطــفــل،  فــي حــقــوق 

3 من التفاقية على ما يلي:  تن�ص المادة  م�ضالح الطفل الف�ضلى: 

“في جميع الإجراءات التي تتعّلق بالأطفال، �صواٌء اأقامت بها موؤ�ص�صات 
وال�صلطات  المحاكم  اأم  الخا�صة،  اأو  العامة  الجتماعية  الرعاية 

الطفل  لم�صالح  الأول  العتبار  يولى  الت�صريعية،  والهيئات  الإدارية 

القانونية  الحماية  على  الثاني  الرئي�ص  المبداأ  هذا  الُف�صلى.”وُي�صّدد 

لالأطفال وعلى رعاية الأطفال الم�صتندة اإلى البراهين.

الجهات  اأو  الــحــكــومــات  مــن  الف�صلى”  “الم�صالح  مــبــداأ  َيــتــطــلــُب 

للتاأثير  ُتّتخذ  التي  اإجراءاتها  من  اإجــراء  اأي  مراجعة  الأخــرى  المعنية 

الت�صريعات  على  تاأثير  ذو  اأنــه  المبداأ  هــذا  اأثبت  وقــد  الأطــفــال.  على 

وقد  الطفل.  لحقوق  دعمًا  والبرامج،  وال�صيا�صات  وال�صتراتيجيات 

وفي  القانونية  الأحكام  اإ�صدار  في  مفيدًا  يــزال  وما  المبداأ  هذا  كان 

بين تــوازن  باإيجاد  الُمطاَلبة  الجتماعية  الرعاية  موؤ�ص�صات  اأو�صاط 



9 الحتفــــال بمــــرور ع�صريــــن عامـــًا علـــى �صـــدور اتفاقيــــة حقــــوق الطفـــل
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الأطراف المتناف�صة، على �صبيل المثال، في حالت الطالق، اأو الحالت 

 من الدول مراقبُة تلك 
ٍ
التي تتعلق بح�صانة الأطفال. وتتمُّ في عدد متنام

�صة، مثل ديوان  الدول فيما يتعّلق بحقوق الطفل من قبل موؤ�ص�صة متخ�صّ

المظالم في النرويج، ومفّو�ص نيوزيالندا لحقوق الإن�صان. ويوجد في 

بع�ص البلدان اأي�صًا لجنة اإ�صراف برلمانية تتفّح�ص ما ُيْحَرُز من التقدم 

على �صعيد اإعمال حقوق الطفل.

اتفاقية  من   6 المادة  تن�صُّ  والنماء:  والبقاء  الحياة  في  الحق 

حقوق الطفل على اأّن: “لكل طفل حقًا اأ�صياًل في الحياة”، واأن الدول 

اأق�صى حدٍّ ممكن بقاء الطفل ونماءه.” ويرتبط  اإلى  “تكفل  الأطراف 

الحق في البقاء والنماء ارتباطًا وثيقًا بحقوق الطفل في الّتمّتع باأ�صمى 

م�صتوى �صحي ُيمكن بلوغه، وفي الح�صول على الخدمات ال�صحية وعلى 

تت�صمن  المتحدة،  الأمم  �صياق  و�صمن  بالحاجة.  يفي  معي�صي  م�صتوًى 

الإجراءاُت التي تكفل بقاء الطفل، والتي تقودها منظمة ال�صحة العالمية 

واليوني�صف على وجه الخ�صو�ص: مراقبة النمو، ومعالجة الجفاف عن 

طريق الفم، ومكافحة الأمرا�ص، والر�صاعة الطبيعية، والتح�صين �صد 

القراءة  المراأة  وتعليم  الولدات،  بين  والمباعدة  والتغذية،  الأمرا�ص، 

منظمة  تنا�صره  الذي  الأولية،  ال�صحية  الرعاية  نهج  اأّما  والكتابة. 

ال�صحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة )يوني�صف( كالهما، 

الأ�صا�صية،  ال�صحية  الرعاية  بين  المتبادل  الترابط  اأي�صًا على  فُي�صّدد 

والنظافة  ال�صحي  وال�صرف  ال�صليمة  والمياه  المنا�صبة،  والتغذية 

العامة وال�صخ�صية، والبنية التحتية ال�صليمة وال�صراكات مع المجتمعات 

المحلية في مجال ال�صحة. وقد اأ�صحى التعليُم حجر الّزاوية في نماء 

الطفل، ُمحّققًا منافع تدوم طوال الحياة لكل من الأفراد والأ�صر.

احترام وجهات نظر الطفل: ت�صمُن مجموعٌة وا�صعة متنّوعة من 

اإي�صال وجهات نظره واحترامها  الأحكام في التفاقية حق الطفل في 

ذلك  تاأكيد  عن  بدًل  ون�صجه،  ل�صّنه  وفقًا   – تهّمه  التي  الم�صائل  في 

الحق من خالل مادة واحدة من مواد التفاقية. ومن اأكثر هذه المواد 

محوريًة في هذا ال�صياق المادة 12 التي تن�ّص على ما يلي: “تكفل الدول 

الأطراف في هذه التفاقية للطفل القادر على تكوين اآرائه الخا�صة حق 

الطفل،  تم�ّص  التي  الم�صائل  جميع  وفي  بحرية  الآراء  تلك  عن  التعبير 

وتولي اآراء الطفل العتبار الواجب وفقًا ل�صّن الطفل ون�صجه.” وتفر�ص 

على  الح�صول  اإلى  ال�صعي  لتكفل  الحكومات  على  التزامًا   12 المادة 

وجهات نظر الأطفال واأخذها بعين العتبار. وهذا المبداأ ينطبق اأي�صًا 

على اأي اإجراء يم�ّص الأطفال.

الممنوحة  المدنية  الحريات  من  �صل�صلة  عن  بو�صوح  التعبير  تم  لقد 

وحرية   ،)13 )المادة  التعبير  حرية  فيها  بما  التفاقية،  في  لالأطفال 

ين )المادة 14( وحرية تكوين الجمعيات والجتماع )المادة  الفكر والدِّ

15( وحرية الح�صول على المعلومات )المادة 17(. وقد َحَفَزت “حقوق 

الجهود  في  ال�صباب  اأ�صوات  �صمول  من  اأكبر  َقْدرًا  هذه”  الم�صاركة 

الإنمائية التي تم�ّصهم، ابتداًء من الم�صاريع المحلية كالتعليم من خالل 

الأقران، ومرورًا باإن�صاء المدار�ص ال�صديقة للطفل، وانتهاًء بموؤتمرات 

اأمام الجمعية العامة  اأو  اأمام البرلمانات  الأطفال الدولية، والتدخالت 

الدول  لمجموعة  وزعمائه  العالم  قادة  مع  والحوار  المتحدة  لالأمم 

في  اأي�صًا  الأطفال  م�صاركُة  اأّثرت  وقد   .)G8( الكبرى  ال�صناعية 

المتحدة حول  العام لالأمم  الأمين  الرئي�صة كتو�صيات درا�صة  العمليات 

العنف �صد الأطفال.

اأثر التفاقية في الت�ضريعات القومية                

المعنية بحقوق الطفل

وَعمَّ  اإقرارها  منذ  الع�صرين  ال�صنوات  مدى  على  التفاقية  تاأثير  انت�صر 

اأنحاء العالم. ويّت�صح ذلك من خالل ال�صتخدام المتزايد للغة “حقوق 

وفي  والدولية،  الوطنية  القانونية  للوثائق  العاّمة  اللغة  في  الطفل” 

حقوق  وفي  بالأمن،  المعنية  المنا�صرة  وجهود  والبرامج  ال�صيا�صات 

اأحكام  العتبار  في  وبالأخذ  الإعالم.  و�صائل  وفي  والتنمية،  الإن�صان 

التفاقية الوا�صعة النطاق، يعتبر ا�صتخدام اأ�صلوب متعدد الأبعاد مفيدًا 

في تقييم اأثر التفاقية في المجموعة الكاملة للتوّجهات، والممار�صات، 

والت�صريعات، وال�صيا�صات، والنتائج التي تم�ص بقاء الطفل ونموه ورفاهه. 

ومن الممكن درا�صة البراهين المتوافرة حول هذه المجالت منذ عام 

1990، وتكوين تقييم عام حول مدى تطبيق مواد التفاقية، وحول مدى 

اّت�صاق وكمال هذا التطبيق.

الأ�صا�صية  مبادئها  اإدماج  مدى  درا�صُة  التفاقية  اأثر  تقييم  طرق  ومن 

وفي  القانونية.  اأنظمتها  اأو  الدول  د�صاتير  �صمن  الأخرى  وموادها 

مراجعتها لتقارير الدول الأطراف، داأبت لجنة حقوق الطفل على تاأكيد 

اأهمية �صمان توافق الت�صريعات الوطنية مع التفاقية، ودعت اإلى القيام 

بمراجعة م�صتمرة و�صاملة لجميع الت�صريعات ذات العالقة بالأطفال.

ل َيرُد دائمًا ِذكُر حقوق الطفل على وجه التحديد في الد�صاتير الوطنية 

 – م�صتقباًل  للتطوير  القابلة  الأخرى  المحلية  الت�صريعات  من  وغيرها 

وغالبًا ما يعود ذلك اإلى اأن تلك الد�صاتير والت�صريعات كانت قد ُكتبت 

قبل وقت طويل من تبيان تفا�صيل حقوق الطفل. ففي بع�ص الدول، تنظر 

تمت  التي  الدولية  المعاهدات  اإعطاء  في  �صراحًة  الوطنية  الت�صريعات 

الم�صادقة عليها، كاتفاقية حقوق الطفل مثاًل، الأ�صبقية على القوانين 

المحلية. وفي دول اأخرى، وخا�صًة بع�ص تلك الدول التي كتبت اأو راجعت 

حّيز  اإلى  التفاقية  بروز  منذ  الأخرى  القانونية  �صكوكها  اأو  د�صاتيرها 

الوجود، ثمة اإ�صارات محّددة لي�ص فقط اإلى رعاية الأطفال وحمايتهم، 

اأي�صًا. وتتراوح هذه الإ�صارات ما بين العتراف  بل اإلى حقوق الأطفال 

ل اإلى اأبعد حد بحقوق الطفل )كالبرازيل مثاًل( وبين الإقرارات  المف�صّ

الموجزة ن�صبيًا بتلك الحقوق )مثل تايالند(.

لقد تّم وما يزال اإدماج التفاقية ب�صكل مبا�صر في القوانين الوطنية في 

ثلثي  اأن  اليوني�صف  اأجرتها  حديثة  درا�صة  وُتظهر  العالم.  اأنحاء  جميع 

دولة،   52 والبالغ عددها  فيها،  التفاقية  و�صع  درا�صة  تمت  التي  الدول 

قد اأدمجت التفاقية في قوانينها بهذه الطريقة، واأن المحاكم قد تبنت
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الأثر

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل والتدابير العامة لتطبيق التفاقية

بالإ�صافة اإلى متابعة التقّدم الذي ُتحّققه الدول 

منفردًة في تطبيق التفاقية، تن�صر لجنة حقوق 

الطفل دوريًا تعليقاتها العامة حول الق�صايا 

الرئي�صة ذات العالقة بتف�صير حقوق الطفل 

وتعزيزها والرتقاء بها وحمايتها. ومنذ عام 

2001، اأ�صدرت اللجنة 12 تعليقًا عامًا حول 

مجموعة وا�صعة من الموا�صيع.

التعليق العام رقم 5: التدابير العامة 

لتطبيق التفاقية:

في التعليق العام رقم 5، ُتقّدم لجنة حقوق 

الطفل توجيهات حول الخطوات ال�صرورية 

التي يجب على الدول الأطراف اّتخاذها للوفاء 

بالتزاماتها بموجب التفاقية. اإذ يقع على كاهل 

الدول الأطراف، لدى ت�صديقها على التفاقية، 

م�صوؤولية دعم التفاقية، لكّن تطبيقها يحتاج 

اإلى اإ�صراك جميع قطاعات المجتمع، بمن فيهم 

الأطفال اأنف�صهم. وت�صمل التدابير الأ�صا�صية 

لتطبيق التفاقية ما يلي:

•     اإعداد وتطوير اإطار للت�صريعات الوطنية 
يكون ملتزمًا تمامًا بالتفاقية، مع قيام 

الحكومة وهيئات م�صتقلة بمراجعة �صارمة 

وم�صتمرة للقوانين المحلية.

•     و�صع خطة عمل وطنية �صاملة اأو ا�صتراتيجية 
لتطبيق التفاقية.

•     اإقامة موؤ�ص�صة اأو هيكلية دائمة �صمن 
الحكومة، ُتناط بها الم�صوؤولية الكاملة عن 

تعزيز تطبيق التفاقية والتن�صيق المالئم 

بين القطاعات وبين الم�صتويات الحكومية، 

والمجتمع المدني، والأطفال وغيرهم.

•     جمع  وت�صنيف البيانات التي تغطي الفترة 
الكاملة للطفولة حتى بلوغ الأطفال �صّن 

الثامنة ع�صرة.

•     تقييم وتقويم الأثر الذي ُيحدثه اإعمال 
حقوق الطفل.

•     تقديم التدريب وبناء القدرات.

•     ن�صر المعلومات حول الحقوق التي ت�صمنها 
التفاقية لالأطفال والكبار الرا�صدين على 

حد �صواء. 

•     العتراف باأن �صمان عدم التمييز قد يتطّلب 
تدابير خا�صة لتقليل العوامل التي تخلق 

التفاوتات.

•     الت�صاور المفيد مع الأطفال.

•     اإدامة عالقات العمل القائمة مع المنظمات 
غير الحكومية، والقادة الدينيين، 

ري الخدمات ال�صحية،  والمعلمين، وموفِّ

والكوادر الجتماعية، والبرلمانيين.

•     ر�صد وتخ�صي�ص موازنات لالأطفال على 
الم�صتويين الوطني والدولي. وتتوّقع لجنة 

حقوق الطفل اأن ُتحّدد الحكومات المانحة 

المقدار والن�صبة ال�صنوية للمعونات الدولية 

المخ�ص�صة لحقوق الطفل. وهي تتوّقع 

كذلك اأن تكون برامج تلك الحكومات قائمًة 

على الحقوق.

وتنا�صر اللجنة بقوة وبا�صتمرار اإن�صاء  موؤ�ص�صات 

م�صتقلة لحقوق الطفل، بما في ذلك اإقامة 

دواوين لمظالم الأطفال اأو تعيين مفّو�صين، اأو 

تعيين من�ّصقين لحقوق الطفل  �صمن الهيئات 

الوطنية لحقوق الإن�صان اأو في دواوين المظالم. 

وت�صتخدم لجنة حقوق الطفل التدابير العامة 

للتطبيق كدليل اإر�صادي عملي لو�صع تو�صيات 

محّددة للدول الأطراف، وتتوّقع منها و�صف 

العمل الذي �صتّتخذه ا�صتجابة لذلك. ومع 

اإدراك اللجنة اأنَّ الفتقار اإلى الموارد من �صاأنه 

اأن يعيق الإعمال الكامل للحقوق القت�صادية 

والجتماعية والثقافية للطفل، فاإنها توؤكد 

اأهمية الإعمال التدريجي لحقوق الطفل، مع 

تحمل الدول الأطراف م�صوؤولية تطبيق التفاقية 

اإلى الحد الأق�صى الذي ت�صمح به مواردها 

المتوافرة.

انظر المراجع في ال�صفحات 90 – 92.

 رقم

التعليق
مو�سوع التعليق العام

�سنة

االإ�سدار

2001اأهداف التعليم1

2002دور موؤ�ص�صات حقوق الإن�صان الم�صتقلة2

2003فيرو�ص نق�ص المناعة الب�صري والإيدز وحقوق الطفل3

2003�صحة اليافعين4

2003تدابير عامة لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل5

معاملة الأطفال غير الم�صحوبين بذويهم والأطفال المنف�صلين6

عنهم خارج دول المن�صاأ

2005

2005تطبيق حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة7

حق الطفل في الحماية من العقاب البدني وغيره من اأ�صكال العقاب اأو المعاملة 8

القا�صية اأو المهينة

2006

2006حقوق الأطفال ذوي الإعاقات9

2007حقوق الأطفال في نظام عدالة الأحداث10

2009اأطفال ال�صكان الأ�صليين وحقوقهم بموجب التفاقية11

2009حق الطفل في اأن يكون �صوته م�صموعًا12

التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل

الم�ضدر: تتوافر التعليقات العامة على الموقع الإلكتروني للجنة حقوق الطفل:

[www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm].
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يعتبر توفير التعليم الّنوعي من الأمور المركزية الهادفة اإلى تمكين الأطفال من بلوغ اإمكاناتهم الكاملة. فتى عمره 13 عامًا يقراأ مو�صوعًا ب�صوت م�صموع بينما ي�صتمع اإليه معلمه 

وزمالوؤه في ال�صف الدرا�صي، في مدر�صة اأحمد غا�صي الإلزامية في تيرانا، األبانيا.

عام  ومنذ  ذلك،  على  وعالوًة  التفاقية.  اأحكام  ق  ُتطبِّ مهمة  قرارات 

اإدماج  على  اأي�صًا  اأو�صاعها  درا�صة  تمت  التي  الدول  ثلث  عمل   ،1989

التفاقية �صمن د�صاتيرها الوطنية. وقد بذل جميع هذه الدول تقريبًا 

عن  اإّما  وذلك  التفاقية،  مع  متطابقة  ت�صريعاتها  لجعل  قوية  جهودًا 

طريق اإقرار قوانين لحقوق الطفل، واإّما من خالل الإ�صالح التدريجي 

الممنهج للقوانين القائمة فيها، واإّما من خالل الإجرائين كليهما.

وقد اأدى ذلك اإلى ظهور بع�ص الأمثلة المهمة على حدوث تغيير اإيجابي. 

فوفقًا لمبداأ عدم التمييز )الذي تقوم عليه التفاقية(، اعترفت �صلوفينيا 

– وبالحق المناظر له في  على �صبيل المثال بحق الطفل في الجن�صية 

الو�صول اإلى الخدمات العامة – بالن�صبة اإلى الأطفال عديمي الجن�صية. 

وقد اأدرجت اإثيوبيا عنا�صر من التفاقية �صمن قانون الأ�صرة لديها لعام 

لت قانونها الجزائي لعام 2004. وُتظهر الت�صريعاُت المعنية  2000، وعدَّ

بحماية الأطفال في اإندوني�صيا ونيجيريا مبادَئ التفاقية بو�صوح. ومنذ 

وفي  الالتينية،  اأمريكا  في   - الدول  من  العديد  اأقرَّ  التفاقية،  �صدور 

�صرق اأروربا، ورابطة الدول الم�صتقلة – بما فيها بيالرو�صيا، وكولومبيا، 

وهندورا�ص،  وغواتيمال،  والإكوادور،  الت�صيك،  وجمهورية  وكو�صتاريكا، 

ونيكاراغوا، وباراغواي، ورومانيا، واأوكرانيا – قوانين جديدة لالأطفال 

ُتبّين بجالء اأحكام اتفاقية حقوق الطفل.

لكن اإدماج مبادئ التفاقية �صمن الت�صريعات الوطنية ل ي�صمن اإعمال 

يعي�صه  الذي  الواقع  اأن  الدول  من  العديد  في  يّت�صح  اإذ  الطفل.  حقوق 

الأطفال ل يتطابق مع الحقوق التي ت�صمنها لهم الت�صريعات الوطنية. 

فنجاح الت�صريعات يعتمد على اإنفاذ التوّجهات والممار�صات المجتمعية 

وحدوث تغييرات فيها، وفي المبادئ والأحكام الرا�صخة التي ُتعّزز حقوق 

الأطفال وترتقي بها.

ل العديد من الممار�صات الأكثر اإيذاءًا لالأطفال جزءًا من التقاليد  وُي�صكِّ

الجتماعية والتوجهات الثقافية التي كانت متف�صية َعْبر الأجيال. وبناء 

على ذلك، فاإن مجرد الموافقة على قانون ما ل ُيَعدُّ كافيًا؛ اإذ يجب اأن 

ُيدعم ذلك القانون بالمبادرات الم�صتمرة في مجالت التثقيف ورفع وتيرة 

الوعي، وبناء القدرات، والموارد الكافية، وال�صراكات التعاونية، التي ت�صّم 

الأطفال باعتبارهم م�صاركة كاملة. وينطبق ذلك على وجه الخ�صو�ص 

وال�صتغالل. والإ�صاءة  العنف  من  الأطفال  بحماية  الأمر  يتعلق  عندما 

وُتعتبر ممار�صة بتر اأو ت�صويه الأع�صاء التنا�صلية الأنثوية )ختان الإناث( 

هذه  تعار�ص  التي  القوانين  اأنَّ  فمع  ال�صياق.  هذا  على  ينطبق  مثاًل 

اأن التقّدم الأكبر نحو  اإل  الممار�صة التقليدية الموؤذية مهّمة بطبيعتها، 

لي عنها كان بف�صل الحمالت ال�صاملة التي تنطوي على اتباع نهج  التخَّ

مجتمعي محلي. ولأنَّ هذه الممار�صة را�صخة بعمق في البنى الجتماعية 

اأن ي�صمل  والقت�صادية وال�صيا�صية، فاإن العمل تجاه التخلي عنها يجب 

جميع م�صتويات المجتمع. وقد اأّكدت الأبحاث اأّن الت�صريعات والمعلومات 

كيفية  وفهم  الن�صاء،  على  ال�صلبية  ال�صحية  العواقب  عن  المتوافرة 

كافية  لي�صت  �صرورتها،  رغم  الإن�صان،  لحقوق  الممار�صة  هذه  انتهاك 

الجتماعية  لل�صغوط  ونتيجة  عنها.  تتخلَّى  المحلية  المجتمعات  لجعل 

الآباء  اأو�صاط  في  حتى  المحلية،  المجتمعية  العادات  مع  التوافق  تجاه 

الجماعي  التفاق  فاإّن  للختان،  ال�صحية  للمخاطر  الُمدِركين  والأمهات 

للتَّخلي عن هذه الممار�صة بين عدد مهمٍّ من الأ�صر ُيعتبر خطوًة اأ�صا�صية 

في هذه العملية.
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الأثر

هج القائم على حقوق الإن�ضان للتعاون من اأجل الأطفال والن�ضاء النَّ

كانت منظمة اليوني�صف، منذ عام 1988، في 

ذوا ونا�صروا النهج القائم  �صدارة من فّكروا ونفَّ

على حقوق الإن�صان للبرمجة الهادفة اإلى اإعمال 

حقوق الأطفال وحقوق الن�صاء بموجب اتفاقية 

حقوق الطفل واتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال 

التمييز �صد المراأة. وت�صتر�صُد البرامج الُقطرية 

لمنظمة اليوني�صف بمبادئ حقوق الإن�صان التي 

يتم تطبيقها في جميع المراحل والقطاعات.

اأما الّنهج القائم على حقوق الإن�صان فهو م�صتمدٌّ 

من مبادئ ُت�صّكل الأ�صا�ص الذي قامت عليه 

كلتا التفاقيتين المذكورتين، وهي: الم�صاءلة  

والعالمية وعدم التمييز وعدم القابلية للتجزئة 

لب اأعمال  والم�صاركة. وهذا الّنهج ُمج�ّصٌد في �صُ

الأمم المتحدة، التي اأجازت في عام 2003، بيانًا 

ب�صاأن “التفاهم الم�صترك ب�صاأن النهج القائم 

على حقوق الإن�صان للتعاون التنموي”. وبموجب 

هذا النموذج في العمل، ثمة هدف اأ�صا�ص لجميع 

برامج الأمم المتحدة يتمّثل في التقّدم بعملية 

اإعمال حقوق الإن�صان كما وردت في الإعالن 

العالمي لحقوق الإن�صان و�صكوك حقوق الإن�صان 

الرئي�صة الأخرى.

مبادئ النهج القائم على حقوق الإن�ضان

العالمية: حقوق الإن�صان متاأ�صلة لجميع 

اأع�صاء الأ�صرة الب�صرية، ب�صرف النظر عن 

اأ�صلهم الإثني، اأو معتقداتهم وممار�صاتهم، 

اأو موقعهم الجغرافي، اأو نوعهم الجتماعي، 

اأو م�صتوى َدخلهم. َبْيَد اأنه بالرغم من وجود 

طر القانونية القوية، الدولية منها والوطنية، 
ُ
الأ

الّداعمة لحقوق الإن�صان، اإل اأّن الفئات 

الجتماعية التي عانت تقليديًا من التهمي�ص 

والتمييز داخل دولها ومجتمعاتها ما تزال هي 

اأكثر الجماعات ُعر�صة لخطر انتهاك حقوقها 

اأو عدم اإعمال تلك الحقوق. وي�صتهدف النهج 

القائم على حقوق الإن�صان، على وجه التحديد، 

الفئات الأكثر تهمي�صًا – والأفراد الأكثر �صعفًا 

وَتعّر�صًا للمخاطر بين هذه الجماعات، وهم 

غالبًا الن�صاء والأطفال – في الدول والمجتمعات 

المحلية الأ�صّد حاجة.

وللنهج م�صامين وتبعات على موازنات البرامج 

والتخطيط لها، حيث غالبًا ما يكون الو�صوُل اإلى 

�صة اأو الأ�صخا�ص الذين يعي�صون  الفئات المهمَّ

في مواقع ريفية نائية اأو في اأحياء ح�صرية فقيرة 

اأكثَر كلفًة من الو�صول اإلى المناطق الُمعتادة. 

ويقدم التح�صين �صد الأمرا�ص مثاًل على ذلك، 

حيث تعتبر كلفة تح�صين كل طفل من الأطفال 

الر�صع الذين يعي�صون في المناطق الريفية اأعلى 

بكثير من تح�صين نظرائهم الذين يعي�صون في 

المدن. وفي ظل تطبيق نهج قائم على حقوق 

الإن�صان للتح�صين، يمكن ا�صتخدام اأحد التدابير 

البديلة لتحديد اأولويات البرامج وتخ�صي�ص 

الموارد. اإّن ا�صتخدام عدد الوفيات التي تم منع 

حدوثها )اأو عدد ال�صنوات التي يتمّتع الطفل في 

اكت�صابها وهو ينعم بال�صحة( لكل تح�صين، 

ددًا  مكان الكلفة الإفرادية باعتبارها عاماًل ُمحِّ

في تخ�صي�ص الموارد، ُيغّير فورًا معادلة التكلفة 

ح اأن تنتفع الفئات الأكثر  والمنفعة، اإذ من الُمرجَّ

فقرًا اأو الأكثر تهمي�صًا، ب�صكل اأكبر، من اإي�صال 

الخدمات الأ�صا�صية اإليها.

وغالبًا ما تكون الحلول البتكارية مطلوبًة من 

اأجل اإعمال حقوق الأطفال والأ�صر المهّم�صة 

والمحرومة. فعلى �صبيل المثال، ُت�صارك كل من 

حكومة الهند ومنظمة اليوني�صف في مبادرة  

ا�صتطاعت اإلحاق اأكثر من 300.000 طفل 

بالمدر�صة، وذلك با�صتخدام اأ�صاليب تقنية، 

كمراكز التعّلم المتنقلة مثاًل لل�صماح لالأطفال 

الذين ي�صعب الو�صول اإليهم بالح�صول على 

التعليم.

الُم�ضاَءلة: في ظّل تطبيق النهج القائم على 

حقوق الإن�صان، يتّم العتراف باأّن الأطفال 

والن�صاء اأ�صحاب حقوق ولي�صوا مو�صَع اإح�صان. 

عة على  ويقع على عاتق الدول الأطراف، الموقِّ

كلتا التفاقيتين، واجُب العمل تجاه اإعمال 

حقوق الإن�صان لجميع المواطنين. وُيمنُح 

الأ�صخا�ص الأكثر �صعفًا وتعر�صًا للمخاطر، 

وب�صورة ملحوظة الأطفال والن�صاء، حمايًة 

خا�صًة بمقت�صى المعاهدات والأطر الخا�صة 

َع المواطنون،  بحقوق الإن�صان. وُيمكن اأن ُيخ�صِ

بعد تمكينهم، وهيئاُت المعاهدات، الحكوماِت 

للم�صاَءلة عن انتهاكات حقوق الإن�صان، واأن 

موا تقّدمها تجاه تطبيق اتفاقيات حقوق  ُيقيِّ

هج القائم على حقوق  الإن�صان. ويعمل النَّ

الإن�صان، من الناحية العملية، على اإ�صراك جميع 

م�صتويات المجتمعات المحلية والمجتمع العام 

للوفاء بالتزاماتها تجاه الأطفال والن�صاء. ففي 

كولومبيا على �صبيل المثال، دعمت منظمُة 

اليوني�صف �صل�صلًة من المنتديات الخا�صة 

بال�صيا�صات والم�صاءلة، تم طرح اأ�صئلة فيها على 

م�صوؤولين محليين ُمنتَخبين حول اإنجازاتهم 

والتَّحديات التي اعتر�صت طريق اإعمال حقوق 

الطفل.

عدم القابلية للتجزئة: تعتمد جميع حقوق 

الإن�صان على بع�صها بع�صًا وهي غير قابلة 

للتجزئة، الأمر الذي يدلُّ �صمنًا على وجوب 

عدم اإعطاء اأولوية لأي حقٍّ بمفرده من الحقوق 

على حقٍّ اآخر. وبالن�صبة اإلى الأطفال، تعني عدم 

القابلية للتجزئة �صمان تلبية حقوق “الطفل 

ككل” )اأي الطفل ب�صخ�صه وظروفه ومحيطه( 

من خالل توفير جميع احتياجاتهم البدنية، 

والنف�صية، والنمائية، والروحية، وعدم التركيز 

فقط على تقديم الخدمات الأ�صا�صية كالرعاية 

ال�صحية الأ�صا�صية والتعليم. كذلك فاإن مبداأ 

عدم القابلية للتجزئة ي�صتلزم العمل بال�صراكة 

مع المنظمات الأخرى التي تتمتع بمهارات 

وخبرات مكملة لتلبية هذه الحتياجات. وقد 

ى النهج القائم على حقوق الإن�صان اإلى اإيالء  اأدَّ

اهتمام اأكبر بالمفاهيم العري�صة الأ�صا�ص، من 

مثل تنمية الطفولة المبكرة، ومتوالية الرعاية 

ب�صحة الأمهات والمواليد الجدد والأطفال، 

والبيئة الحمائية لالأطفال. كذلك فقد عمل 

هذا المبداأ على تو�صيع مدى اللتزامات 

الأ�صا�صية لالأطفال في الحالت الطارئة، بما 

في ذلك التعليم، وحماية الطفل، والعالج 

النف�صي الجتماعي والم�صورة لأولئك المتاأثرين 

بالكوارث الطبيعية، اأو الجوائح، اأو النزاعات 

الم�صلحة. ففي فيتنام على �صبيل المثال، اأدى 

التطبيق بثبات للنهج القائم على حقوق الإن�صان 

للتعاون التنموي اإلى قيام الم�صوؤولين باإعداد 

�صيا�صات متكاملة و�صاملة ومتداخلة القطاعات، 

لكل من قطاعات ال�صحة والتعليم والحماية.

المحورية  العوامل  ومن  الم�ضاركة: 

الأ�صباُب  الإن�صان  حقوق  على  القائم  للنهج 

يكون  التنموي  التعاون  اأّن  تفيد  التي  المنطقية 

الم�صتخدمون  ي�صارك  عندما  فعالية  اأكثر 

ومجتمعات،  اأفرادًا  الم�صتهدفون،  النهائيون 
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في التخطيط والتطبيق والتقييم. كذلك يعتبر 

التمكين الفردي والمجتمعي هدفًا وو�صيلة 

لإعمال حقوق الإن�صان على حد �صواء. وقد 

اأظهرت مواءمة البرامج لل�صياق المحلي اأنها 

عامٌل بالغ الأهمية في قبول تلك البرامج 

وتو�صيعها وا�صتدامتها.

ففي رواندا، على �صبيل المثال، دعمت الحكومة 

ومنظمة اليوني�صف موؤ�ص�صات وطنية ومحلية 

في عقد جل�صات ت�صاورية على م�صتوى القواعد 

ال�صعبية مع الأطفال حول ال�صتراتيجية الوطنية 

ت  للتنمية القت�صادية والحد من الفقر. وقد اأدَّ

هذه العملية اإلى جعل تو�صيات الأطفال ت�صّق 

طريقها و�صوًل اإلى الوثيقة النهائية.

ي للتفاوتات في حقوق الطفل التَّ�ضدَّ

يقدم “النهُج القائم على حقوق الإن�صان 

للتعاون” اإطار عمل �صامل ومتكامل للت�صدي 

للتفاوتات في مدى اإعمال حقوق الأطفال. فقد 

اأ�صبَح من الوا�صح ب�صكل متزايد، في ال�صنوات 

الأخيرة، اأنَّ حرماَن الأطفال من حقهم في 

البقاء والنماء، وفي اأنواع معيَّنة من الحرية 

ٌز، اإلى حدٍّ كبير،  )مثل ِعمالة الأطفال( ُمَتَركِّ

نة. وهناك تفاوتات  في قارات ومناطق ودول معيِّ

ملحوظة اأي�صًا داخل الدول في اإعمال حقوق 

الطفل، وهي تقوم على اأ�صا�ص الّدخل الأ�صري، 

والموقع الجغرافي، والإثنية، والنوع الجتماعي، 

والإعاقة. اإن توفيَر فر�ص متزايدة للو�صول اإلى 

الخدمات الأ�صا�صية وتقديم هذه الخدمات 

اإلى الفئات ال�صكانية المهّم�صة والُمق�صاة اأمٌر 

بالُغ الأهمية في اإعمال حقوق الطفل في البقاء 

والّنماء.

ويت�صّدى الّنهج القائم على حقوق الإن�صان 

للتفاوتات عن طريق تحديد المناطق والفئات 

ال�صكانية الُمق�صاة والأكثر �صعفًا وتعر�صًا 

للمخاطر داخل الدول، وعن طريق ا�صتخدام 

الأ�صباب المبا�صرة، والتحتية والرئي�صية 

للتفاوتات التي تواجه تلك الفئات والمناطق 

في اإعمال حقوق الطفل في البقاء والّنماء 

والحماية. وي�صاعد هذا النهج اأي�صًا على 

�صين من خالل  تف�صيل مطالب الفقراء والمهمَّ

المنا�صرة والتعبئة الجتماعية. وُيطالب الّنهج 

بم�صاءلة القائمين بالواجبات عن اإعمال حقوق 

الن�صاء والأطفال، وي�صمن تقنيين مطالبهم 

في الت�صريعات وال�صيا�صات الوطنية والمحلية، 

ودعمها بالموازنات الكافية. كذلك في�صعى هذا 

الّنهج اإلى تفعيل الموارد – المالية، اأو الب�صرية، 

اأو المعلوماتية، اأو المادية – دعمًا لل�صيا�صات 

بهدف تقليل التفاوتات اإلى اأق�صى حدٍّ ممكن، مع 

الأخذ في العتبار م�صتوى تطور الدولة.

ويعتبر “برنامج بداية جيدة في الحياة” في 

بيرو مثاًل على اأحد البرامج القائمة على حقوق 

الإن�صان، التي تت�صّدى لالأ�صباب المبا�صرة 

للتفاوتات. اإذ يت�صدى البرنامج، في هذه 

الحالة، لم�صاألة اإمكانية الو�صول غير الكافية 

اإلى خدمات الرعاية ال�صحية النوعية واإلى 

نة  المعلومات المتوافرة عن الممار�صات الُمَح�صَّ

للتغذية والنظافة العامة وال�صخ�صية، مما ُي�صهم 

في المعدلت الُمرتفعة لوقف النمو  ونق�ص 

قيقة في اأو�صاط الأطفال دون �صّن  يات الدَّ الُمغذِّ

الثالثة، المنحدرين من الفئات ال�صكانية الأ�صلية 

الأكثر فقرًا في مرتفعات جبال الأنديز وغابات 

الأمازون في بيرو. لقد �صاعد تطبيق حزمة من 

التدخالت مجدية اقت�صاديًا، بما فيها مبادرات 

مراقبة م�صتوى النمو، والتوجيهات التي ت�صتهدف 

الأمهات في مجاَلي التغذية والرعاية ال�صحية، 

والمكّمالت الغذائية الدقيقة، والت�صجيع على 

ممار�صة النظافة العامة وال�صخ�صية، اإلى جانب 

الإ�صراك القوي للمجمتع المحلي �صاعدت كّلها 

على خف�ص معدلت  وقف النمو من 54 في المئة 

في عام 2000 اإلى 37 في المئة في عام 2004، 

وعلى خف�ص م�صتوى نق�ص فيتامين )اأ( من 30 

في المئة اإلى حوالي 5 في المئة في الفترة ذاتها.

وتهدف البرامج وال�صيا�صات اإلى الّت�صدي 

�ص اإعمال  لالأ�صباب التحتية والأ�صا�صية التي ُتَقوِّ

الحقوق. فعلى �صبيل المثال، يمكن الّت�صدي 

للتفاوتات في الدخل، من خالل ا�صتراتيجيات 

خف�ص الفقر، بما في ذلك اّتخاذ تدابير الحماية 

الجتماعية كتقديم الحوالت النقدية لالأ�صر 

الفقيرة لدعم اإنفاقها على ال�ّصلع الجتماعية 

كالرعاية ال�صحية وتوفير التعليم لالأطفال. 

وي�صيع وجود هذه البرامج في اأمريكا الالتينية، 

حيث ُيعتبر كلٌّ من مبادرة Bolsa Escola في 

البرازيل وبرنامج  Oportunidades  في 

المك�صيك من اأكبر الأمثلة ال�صهيرة على تلك 

التدابير. لكن المناطق الأخرى تحقق تقدمات 

اأي�صًا في مجال توفير برامج دعم الدخل؛ فعلى 

�صبيل المثال، قدمت مالوي برنامجًا للتحويالت 

النقدية في �صت مقاطعات لتوفير الّدعم لالأيتام 

والأطفال ال�صعفاء المعر�صين للمخاطر ولالأ�صر 

التي ُيعيلها اأطفال على وجه الخ�صو�ص.

ويمكن التَّ�صدي لنعدام الم�صاواة في النوع 

الجتماعي عن طريق زيادة الوعي بالممار�صات 

التمييزية والت�صجيع على تنفيذ الإ�صالحات 

القانونية والجتماعية. اإذ ُيمكن خف�ص 

التفاوتات في تقديم الخدمات الأ�صا�صية، ب�صبب 

الموقع الجغرافي عن طريق تطبيق خدمات 

متكاملة وخدمات متنقلة. ففي جنوب ال�صودان 

على �صبيل المثال، تم الجمع بنجاح ما بين 

برامج تح�صين الأطفال �صد الأمرا�ص وبين 

تح�صين الموا�صي �صد مر�ص طاعون الما�صية. 

وُتعتبر زيادة الفر�ُص التعليمية لالأمهات عاماًل 

محوريًا لتح�صين بقاء الأطفال ونمائهم؛ لأن 

الأبحاث اأظهرت اأن احتمال حدوث الوفاة 

بين الن�صاء المتعّلمات اأثناء الولدة اأقل من 

احتمال حدوثها بين الن�صاء غير المتعلمات، 

واأن احتمالية قيام الن�صاء المتعلمات باإر�صال 

اأطفالهن اإلى المدار�ص اأعلى من احتمالية قيام 

الن�صاء غير المتعلمات بذلك.

وثمة تحدٍّ رئي�ص اأمامنا يتمّثل في متابعة 

وتقييم مدى فّعالية البرامج القائمة على حقوق 

الإن�صان، لي�ص فقط في تحقيق نتائج اأف�صل 

لبقاء الطفل ونمائه وحمايته وم�صاركته، بل 

في تغيير ال�صلوكات والممار�صات وال�صيا�صات 

والقوانين والبرامج التي تدعم عملية اإعمال 

حقوق الأطفال.

انظر المراجع في ال�صفحات 90 – 92.
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الأثر

حقوق الطفل في جنوب اإفريقيا

كانت جنوب اإفريقيا، قبل ع�صرين عامًا، قد 

بداأت للّتو بتقليل م�صتوى �صرامة ممار�صة التمييز 

العن�صري، وقد عانى العديد من الأطفال من 

انتهاك حقوقهم – بما في ذلك تعر�صهم 

لجرائم العتداء، والتعذيب، والحتجاز دون 

محاكمة، والحرمان من  خدمات الرعاية 

ال�صحية والتعليم والحماية. وتّم تفكيك 

ممار�صات الف�صل الموؤ�ص�صي العن�صري من 

خالل المفاو�صات في الفترة ما بين عام 1990 

وعام 1993، كما تّم و�صع د�صتور جديد للبالد 

عام 1996. وفي 22 اإبريل / ني�صان عام 2009، 

اأتمت جنوب اإفريقيا انتخاباتها الديمقراطية 

الرابعة على التوالي.

حقوق الأطفال في قلب د�ضتور ما بعد 

حقبة التمييز العن�ضري

بعد الم�صادقة على اتفاقية حقوق الطفل في 

16 يوليو / تموز عام 1995، قام المهند�صون 

المعنيون بالتخطيط لجنوب اإفريقيا الجديدة 

بجعل مبادئ التفاقية جزءًا ل يتجزاأ من د�صتور 

دولتهم. فالق�صم 28 من قانون الحقوق في جنوب 

اإفريقيا ي�صمن حقوق الطفل في الهوية، وفي 

الح�صول على الخدمات الأ�صا�صية، والتعليم 

والحماية �صمن النظام القانوني. وت�صمل 

الت�صريعاُت الرئي�صة الأخرى لحماية حقوق 

الأطفال التي تم تقديمها خالل حقبة ما بعد 

التمييز العن�صري، قانوَن الأفالم والمن�صورات، 

وقانوَن ال�صروط الأ�صا�صية للت�صغيل )ال�صتخدام 

في العمل(، وقانوَن العنف المنزلي، وقانوَن 

توفير العدالة لالأطفال، وقانوَن الجرائم 

الجن�صية.

ويعتبر قانون الأطفال وتعديالته لعام 2005 

الإ�صافة الأكثر �صموليًةً اإلى اإطار حقوق الطفل، 

حيث ُتعّزز تلك الإ�صافة الأحكام الواردة 

ل م�صوؤوليات الآباء  في قانون الحقوق، وتف�صّ

والأمهات والأو�صياء القانونيين. وت�صمُل الأحكاُم 

المهمة التي ا�صتملت عليها تلك الإ�صافة، الحقَّ 

في الو�صول اإلى المنح التي تقدمها الدولة اإلى 

الأطفال الذين تتجاوز اأعمارهم �صّن ال�صاد�صة 

ع�صرة مّمن يعيلون اأ�صرهم، وتوفير فر�ص 

اأكبر لح�صول  ال�صباب واليافعين على خدمات 

الرعاية ال�صحية، وت�صمل تلك الأحكام كذلك 

الحقَّ في اأخذ موافقتهم على اإجراء فح�ص 

الك�صف عن الإ�صابة بفيرو�ص نق�ص المناعة 

الب�صري وعالجه.

الّتحّديات التي تواجه اإعمال حقوق 

الطفل

، لكنه غير كاٍف،  اإّن هذا الإطاَر القوي �صروريٌّ

ل�صمان حماية الأطفال وتوفير المجال لهم 

للم�صاركة باعتبارهم مواطنين تم تمكينهم. 

واإّن عك�َص اتجاه م�صار الم�صكالت الجتماعية، 

التي ا�صتمرت عدة عقود، والتي عّززتها �صيا�صُة 

التمييز العن�صري اأمٌر ينطوي على التحديات، 

وخا�صة في مواجهة الفقر الوا�صع النت�صار، 

والنكما�ص القت�صادي العالمي الأخير، وجائحة 

الإيدز على الم�صتويين الوطني والإقليمي.

ويعي�ص اأكثر من ربع �صكان دولة جنوب اإفريقيا 

على اأقل من )1.25( دولر اأمريكي للفرد 

الواحد يوميًا، وفق التقديرات العالمية الأكثر 

حداثًة، ويعتبر توزيع الدخل في الدولة من بين 

اأكثر التوزيعات غير العادلة في العالم. ففي 

عام 2007، بلغت ن�صبة اإ�صابة الكبار الرا�صدين 

بفيرو�ص نق�ص المناعة الب�صري، الذين تتراوح 

اأعمارهم ما بين 15 عامًا و49 عامًا، حوالي 18 

في المئة. اأّما في اأو�صاط اليافعين وال�صباب في 

هذه الدولة، فكان حوالي 4 في المئة من الذكور 

و13 في المئة من الإناث، الذين تتراوح اأعمارهم 

بين 15 عامًا و24 عامًا، يتعاي�صون مع الإ�صابة 

بفيرو�ص نق�ص المناعة الب�صري في ذلك العام. 

وفقَد ما يقدر بحوالي )1.4( مليون طفل دون 

�صّن الثامنة ع�صرة، اأو حوالي 8 في المئة من 

اأطفال جنوب اإفريقيا، اأحد والديهما اأو كالهما 

ب�صبب مر�ص الإيدز.

مواجهة المهمة ُم�ضتقباًل

تواجه حكومة جنوب اإفريقيا تحّديًا يتمّثل في 

ت�صريع التقدم على �صعيد اإعمال الحقوق في 

البقاء والنماء والحماية والم�صاركة لأطفالها 

البالغ عددهم 18 مليون طفل. فالتقّدم في 

توفير بع�ص الخدمات الأ�صا�صية ُيحّقق م�صتويات 

مرتفعة ن�صبيًا من التغطية ح�صب المعايير 

الدولية. فعلى �صبيل المثال، تبلغ ن�صبة التغطية 

بالتح�صين الروتيني �صد الأمرا�ص، ح�صبما 

ُتقا�ص عن طريق اإعطاء ثالث جرعات من لقاح 

ن الم�صاد للدفتيريا وال�صعال  مين المَوهَّ ال�صُّ

الديكي والكزاز حوالي 97 في المئة، بينما 

يح�صل 93 في المئة من مجموع ال�صكان – و100 

في المئة من �صكان المناطق الح�صرية – على  

نة. مياه ال�صرب الُمَح�صَّ

وفي مناطق اأخرى، تدعو الحاجة اإلى تحقيق 

تقّدم اأ�صرع. اإذ ت�صير التقديرات الدولية الأخيرة 

اإلى اأن 14 في المئة من الأطفال في �صّن اللتحاق 

بالمدار�ص البتدائية غير ملتحقين بالم�صتوى 

التعليمي المالئم، وعلى م�صتوى التعليم الثانوي، 

ل يلتحق بالمدار�ص الثانوية �صوى حوالي 

30 في المئة من اليافعين و25 في المئة من 

اليافعات من هذه الفئة العمرية الموؤهلة في 

العادة لاللتحاق بالمدار�ص. ويفتقر ال�صكان اإلى 

مرافق ال�صرف ال�صحي اإلى حدٍّ كبير حيث ما 

زال يعي�ص اأكثر من ثلث الأ�صر التي ت�صكن في 

المناطق الح�صرية واأكثر من ن�صف ال�صكان 

المقيمين في المناطق الريفية من دون  مرافق 

نة لل�صرف ال�صحي. ُمَح�صَّ

وتعتبر مكافحة جائحة مر�ص الإيدز وتخفيف 

الآثار المرتبطة بها على الأطفال اإحدى 

الأولويات العليا الأخرى. ورغم التقدم الجوهري، 

الذي يتم اإحرازه، ابتداًء من الوقاية وانتهاًء 

بالعالج، اإل اأّن الحاجة تدعو باإلحاح اإلى بذل 

جهود اأكبر على الم�صتويات كافًة عندما يوؤخذ 

حجم هذه الجائحة بعين العتبار، حيث بلغ عد 

المتعاي�صين مع فيرو�ص نق�ص المناعة الب�صري 

عام 2007 حوالي )5.7( مليون �صخ�ص. وتبقى 

م�صتويات العنف الذي يمار�ص �صد الأطفال 

مرتفعة، بالرغم من الأحكام التي تم تج�صيدها 

في قانون الطفل. ول يتّم ت�صجيل حوالي 22 

في المئة من اأطفال دولة جنوب اإفريقيا عند 

الولدة. علمًا باأن ت�صجيل حالت الولدة ُي�صهل 

و�صول الأطفال اإلى الخدمات الأ�صا�صية، ومنها 

و�صولهم اإلى ِمَنِح دعم الأطفال.

لقد كان الأطفال في جنوب اإفريقيا وما يزالون 

م�صاركين ن�صيطين في الدفاع عن حقوقهم. 

ففي عام 1992، على �صبيل المثال، ا�صت�صافت 

منظمة “مولو �صونغولولو” موؤتمر قمة حول حقوق 

الأطفال ح�صرها مئات الأطفال. وقد تبّنى ميثاق 

الأطفال في جنوب اإفريقيا الروؤية الجماعية 

لالأطفال، التي تمّخ�صت عن ذلك الموؤتمر. 

و�صارك اأي�صًا الأطفال واليافعون وال�صباب في 

و�صع م�صّودة قانون الطفل لعام 2005، الذي 

اعتبر م�صاركة الأطفال اإحدى مبادئه التاأ�صي�صية.

ويعمل كلٌّ من برلمان دولة جنوب اإفريقيا 

وحكومتها، على الم�صتويين الوطني والمحلي، 

على رفع م�صتوى الوعي لدى الأطفال والآباء 

والأمهات بحقوقهم. وُيَعَترُف بحقوق الأطفال 

والن�صاء على الم�صتوى الوطني �صمن اإطار �صامل 

يقدم اأ�صا�صًا را�صخًا لإعمال تلك الحقوق. اإن 

ة بين الحقوق والوفاء باللتزامات  َج�ْصَر الُهوِّ

لإعمالها يمثالن الخطوة التالية في هذه العملية.

انظر المراجع في ال�صفحات 90 – 92.



15 الحتفــــال بمــــرور ع�صريــــن عامـــًا علـــى �صـــدور اتفاقيــــة حقــــوق الطفـــل

مــــــــــــالءمــــــــــــــــــة التــــفـــــــاقيـــــــــــــة لــــــكـــــــــــــــــــل زمـــــــــــــــان

وحمايته  ونمائه  الطفل  بقاء  في  التفاقية  اأثر 

وم�ضاركته

للح�صول على �صورة اأو�صع لتقّدم الدول على �صعيد �صمان اإعمال حقوق 

الطفل، من ال�صروري درا�صة البراهين المتوافرة على اإعمال الحقوق 

تمت،  وقد  بها.  العالقة  ذات  والموؤ�صرات  التفاقية  عليها  تن�ّص  التي 

من  اأ�صا�صية  فئات  ثالث  �صمن  الحقوق  هذه  درا�صة  التقرير،  هذا  في 

الحقوق: البقاء والّنماء، والحماية، والم�صاركة.

والرعاية  الأ�صا�صية  ال�صحة  ي�صمل  والّنماء  البقاء  في  الحق 

ال�صحية، والوقاية من الأمرا�ص ومكافحتها، والتغذية، وتزويد المياه، 

وتوفير مرافق ال�صرف ال�صحي وال�صحة البيئية. وي�صمل اأي�صًا التعّلم 

والتوجيه  والثقافية  الترفيهية  والن�صاطات  والتعليم،  والتحفيز،  المبكر 

الأ�صري، والرعاية الأ�صرية. وقد تم تحقيق اإنجازات جديرة بالعتبار 

في هذا المجال من حقوق الطفل خالل ال�صنوات الع�صرين الما�صية، 

رغم بقاء الكثير مما ينبغي فعله.

الحق في الحماية يت�صمن حماية الأطفال من المخاطر التي تعتر�ص 

�صبيل رفاههم ورعايتهم من النواحي العقلية والبدنية والعاطفية، بما 

في ذلك المخاطر الناتجة عن الأو�صاع الطارئة، والنزاع مع القانون، 

والعنف، والإ�صاءة، وال�صتغالل، والإهمال، والتمييز. وبالرغم من اإحراز 

ي�صعب  التقّدم  هذا  اأّن  اإل  المجال،  هذا  في  بالمالحظة  جدير  تقدم 

تحديده وقيا�صه كمّيًا، ويعود ذلك، في جزء منه، اإلى الفجوات الجديرة 

بالعتبار في البيانات المتوافرة عن الإ�صاءات في مجال حماية الطفل 

والفتقار اإلى تطبيق الحقوق المدنية لالأطفال.

على  الأطفال  وقدرة  تمكين  م�صتوى  ُيعّزز  الم�ضاركة  في  الحق 

ويتفّح�ص هذا  تم�ّصهم.  التي  والأعمال  القرارات  اتخاذ  في  ال�صتراك 

حرية  فيها  بما  والُحّريات،  المدنية  بالحقوق  المتعلقة  الق�صايا  الحق 

الجمعيات  تكوين  وحرية  والدين،  والوجدان  الفكر  وحرية  التعبير، 

في  والحق  المعلومات،  على  الح�صول  في  والحق  ال�صلمي،  والجتماع 

التعبير عن اآرائهم في الم�صائل التي تم�ّصهم.

لقيا�ص  اأ�صا�صية  موؤ�صرات  ا�صتخدام  �صيتم  ممكنًا،  ذلك  يكون  وحيثما 

لالأهداف  المرجعية  ال�صنة  وهي   ،1990 عام  بين  الُمْحَرز  التقّدم 

الإنمائية لالألفية وال�صنة التي دخلت فيها التفاقية حّيز التنفيذ، وبين 

للمجالت  الّت�صدي  و�صيتّم  البيانات.  تتوافر عنها  التي  الأخيرة  ال�صنة 

العالمي،  الم�صتوى  على  اتجاهاتها  ب�صاأن  بيانات  عنها  تتوافر  ل  التي 

للتقدم  نوعي  و�صف  خالل  من  كافية،  ب�صورة  عليها  ُيعتمد  ل  التي  اأو 

المتحّقق فيها والتحديات التي تواجهها.

البقاء والنماء

التقدم الملحوظ في بقاء الطفل، ومكافحة الأَمرا�ص، 

والتعليم

في   1990 عام  منذ  العالمي،  الم�صتوى  على  تقدم جوهري،  اإحراز  تم 

النتائج الأ�صا�صية التي تّم تحقيقها على �صعيد البقاء والنماء وفي تقديم 

والممار�صات  لل�صلوكات  ز  الُمَعزَّ ال�صتخدام  وفي  الأ�صا�صية،  الخدمات 

التعليم.  في  الجن�صين  بين  التمييز  م�صتوى  تقليل  وفي  ال�صليمة �صحيًا، 

جدارة  اأكثر  يزال  وما  المجالت  هذه  في  المحرز  التقدم  كان  لقد 

بالمالحظة في ثالث مناطق نامية: منطقة و�صط و�صرق اأوروبا ورابطة 

الدول الم�صتقلة، ومنطقة �صرق اآ�صيا، ومنطقة اأمريكا الالتينية والبحر 

الكاريبي. وقد �صهد الكثير من الدول في منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال 

اإفريقيا  ومنطقة  اآ�صيا  جنوب  منطقة  في  الدول  من  والعديد  اإفريقيا، 

اإعمال  �صعيد  على  جوهرية  مكا�صب  تحقيق  ال�صحراء،  جنوب  الواقعة 

حقوق الطفل في البقاء وال�صحة والتعليم.

المعنية  المنظمات  من  وغيرها  اليوني�صف  منظمُة  نا�صرت  ولطالما 

بحقوق الطفل حّق الطفل في البقاء باعتباره موؤ�صرًا على اإحدى نقاط 

الُمدخالت  من  العديد  يعك�ص  لأنه  الطفل،  لنماء  المرجعية  القيا�ص 

د حقوق الطفل: مثل �صحة الأمهات وو�صعهن التغذوي،  الأخرى التي ُتحدِّ

الخدمات  اإلى  الو�صول  واإمكانية  والفتيات،  الن�صاء  وتمكين  والم�صاواة 

وال�صحة  والتعليم،  لالأمهات،  ال�صحية  والخدمات  الأ�صا�صية  ال�صحية 

البيئية، والدخل. وح�صب هذا المعيار، فقد كان التقدم وما يزال مهّمًا، 

حيث انخف�ص عدد الوفيات في اأو�صاط الأطفال دون �صّن الخام�صة من 

عام  في  ماليين   9 من  اأقل  اإلى   1990 عام  في  طفل  مليون   )12.5(

هذا  ن�صر  وقت  الأخيرة  البيانات  عنه  توافرت  الذي  العام  وهو   ،2008

التقرير. وفي المقابل، انخف�ص معدل وفيات الأطفال دون �صّن الخام�صة 

من 90 حالة وفاة لكل 1.000 ولدة حية اإلى 65 حالة وفاة لكل 1.000 

ولدة حية على مدى الفترة ذاتها.

نجاح  منه،  جزء  في  الأطفال،  بين  الوفيات  عدد  اإنخفا�ص  ويعك�ص 

من  العديد  مكافحة  في  الدولي  ال�صحة  ومجتمع  الوطنية  الحكومات 

ب�صكل كبير من خالل برامج  الأطفال،  التي ت�صيب  الرئي�صة  الأمرا�ص 

التح�صين �صد الأمرا�ص المو�ّصعة. وقد اأو�صك ا�صتئ�صال �صلل الأطفال، 

بقاء  من  بالرغم  الأطفال،  اأو�صاط  في  والمر�ص  الإعاقة  ي�صبب  الذي 

وعام   2000 عام  بين  ما  الفترة  وفي  ال�صتئ�صال.  لهذا  مقاومة  جيوٍب 

المئة  في   74 بن�صبة  الح�صبة  ب�صبب  الأطفال  وفيات  انخف�صت   ،2007

وقد  اإفريقيا.  في  المئة  في   89 بلغت  ا�صتثنائية  مئوية  وبن�صبة  عالميًا، 

تم اإنقاذ ماليين الأرواح من خالل التح�صين �صد الدفتيريا، وال�صعال 

التي  الأمرا�ص  من  وغيرها  الوبائي،  الكبد  والتهاب  والكزاز،  الديكي، 

يمكن الوقاية منها عن طريق اللقاحات.

وثمة برهاٌن على انخفا�ص معدلت انت�صار فيرو�ص نق�ص المناعة الب�صري. 

كافية،  م�صحية  بيانات  تملك  اإفريقية  دولة   17 اأ�صل  من  دولة   14 ففي 

انخف�صت الن�صبة المئوية للن�صاء الحوامل، في الفئة العمرية 15 – 24 

عامًا، المتعاي�صات مع فيرو�ص نق�ص المناعة الب�صري منذ عام 2000 / 

2001. وفي �صبع دول منها، كان النخفا�ُص في معدلت الإ�صابة بفيرو�ص 

الم�صتهدفة  المئوية  الن�صبة  تجاوز  اأو  م�صاويًا  الب�صري  المناعة  نق�ص 

اإعالن  25 في المئة، والتي ن�ّص عليه  2010، وقدرها  لالنخفا�ص لعام 

يه  اللتزام المعني بفيرو�ص نق�ص المناعة الب�صري والإيدز، الذي تمَّ تبنِّ

حول   2001 لعام  المتحدة  لالأمم  العامة  للجمعية  الخا�صة  الجل�صة  في 

فيرو�ص نق�ص المناعة الب�صري والإيدز. وبالإ�صافة اإلى ذلك، يتمّتع عدد 

اأي وقت م�صى بالخدمات الالزمة لمنع  اأكثر من  من الن�صاء الحوامل، 

ع. انتقال فيرو�ص نق�ص المناعة الب�صري اإلى اأطفالهن الر�صّ

التقدم.  نوع من  تحقيق  �صهدت  الطفل  بنماء  اأخرى خا�صة  نتائج  وثمة 

نق�ص  تف�صي  طريق  عن  قيا�صه  يتم  كما  التغذية،  نق�ص  انخف�ص  فقد 

الوزن في اأو�صاط الأطفال دون �صّن الخام�صة في الدول النامية، في جميع



و�صــــــــــــع الأطفــــــــــــــــال فـــــــــــــي العــــــــالــــــــــــــم      طبـــعـــــــة خـــــا�صـــــــة 16

الأثر

التقدم المتحّقق على �ضعيد اإعمال الحق في البقاء والحق في النماء

بقاء الطفل

انخف�ص العدد ال�صنوي 

لوفيات الأطفال دون �صّن 

الخام�صة على الم�صتوى 

العالمي من )12.5( مليون 

في عام 1990 اإلى اأقل من 9 

ماليين في عام 2008.

الر�ضاعة الطبيعية 

الخال�ضة

ازدادت ممار�صة الر�صاعة 

الطبيعية الخال�صة لالأطفال 

ع دون �صتة اأ�صهر في  الّر�صّ

جميع المناطق النامية 

با�صتثناء منطقة  واحدة.

الغذاء التكميلي 

بالمغذيات الدقيقة 

يحمي الغذاء التكميلي 

بالمغّذيات الدقيقة الأطفال، 

ب�صكل كامل، في المناطق 

النامية، حيث ارتفعت ن�صبة 

هذه المغّذيات، عن طريق 

اإعطاء جرعتين من فيتامين 

)اأ(، من 16% اإلى 62% منذ 

عام 1999.

التح�ضين الروتيني �ضد 

الأمرا�ص 

ازداد التح�صين الروتيني 

باللقاح الثالثي المكّون من 

الدفتيريا وال�صعال الديكي 

والكزاز بمعدل 3 جرعات، 

من 75% في عام 1990 اإلى 

81% في عام 2007.

اللقاحات 

اأنقذت اللقاحات اأرواح 

الماليين و�صاعدت على 

تقليل الوفيات ب�صبب 

الح�صبة على الم�صتوى 

العالمي بن�صبة 74% منذ عام 

.2000

الوقاية من المالريا

ازداد ا�صتخدام النامو�صيات 

الُمعاَلجة بالمبيدات 

الح�صرية لالأطفال دون 

�صّن الخام�صة ب�صكل حاد 

في منطقة اإفريقيا الواقعة 

جنوب ال�صحراء منذ عام 

.2000

الحق في البقاء والحق في النماء

وفقًا لتفاقية حقوق الطفل، لكل طفل الحق في:

اإقامة عالقات اأ�صرية والح�صول على التوجيه من الوالدين    5، 8، 9، 10، 18، 21، 25

الحياة والبقاء والنماء                                  6  

الت�صجيل عند الولدة، وفي الح�صول على ا�صم وجن�صية ورعاية وحفظ الهوية        7،8

الو�صول اإلى المعلومات المالئمة                                                                         13، 17

ال�صحة والح�صول على خدمات الرعاية ال�صحية                                                        24

النتفاع من ال�صمان الجتماعي                                                                                 26

م�صتوى معي�صي مالئم                                                                                                 27 

التعليم                                                                                                                  28، 29

ة من اتفاقية حقوق الطفل. الم�ضدر: م�صتقَّ

المواد

غير  الأطفال  عدد  انخف�ص  كما   .1990 عام  منذ  النامية  المناطق 

 2002 عام  في  طفل  مليون   115 من  البتدائية  بالمدار�ص  الملتحقين 

اإلى 101 مليون طفل في عام 2007، ويلتحق الآن حوالي 84 في المئة 

من الأطفال، في الفئة العمرية المالئمة، بالمدار�ص البتدائية. وُتوحي 

التقديرات الأخيرة اإلى اأّن اأكثر من مليار طفل في �صنِّ المدر�صة يمكنهم 

الو�صول اإلى التعليم البتدائي اأو الثانوي في اأي وقت كان. وت�صير بيانات 

الم�صح الأخير اإلى اأنَّ حوالي 90 في المئة من الأطفال الذين يدخلون 

المدر�صة البتدائية يبقون فيها حتى بلوغ ال�صف الأخير منها. وبالإ�صافة 

اإلى ذلك، فقد تم عمومًا �صّد الفجوات القائمة بين النوع الجتماعي في 

التعليم البتدائي على الم�صتويين العالمي والإقليمي، الأمر الذي جعل  

موؤ�صر التكافوؤ بين الجن�صين ي�صل اإلى م�صتوى 96 في المئة في الدول 

المناطق والدول ل  اأن الختالفات على م�صتوى  – بالرغم من  النامية 

تزال ملحوظًة، وتبقى الفتيات اأكثر تعر�صًا لخطر فوات فر�صة التعليم 

البتدائي عليهن من الفتيان.

يجب تحقيق المزيد من التقدم  في العديد من مجالت 

نماء الطفل

رئي�صة  تحّديات  وافرة على وجود  براهين  ثمة  النتائج،  اإلى جانب هذه 

اإعمال حقوق الطفل في ال�صحة، والرعاية، والتغذية، والتعليم،  تواجه 

فيها  قت  تحقَّ التي  المجالت  في  وحتى  والحماية.  الأ�صرية،  والرعاية 

المكا�صب، ما زال هناك عمل كثير ينبغي القيام به، كما ي�صهد على ذلك 

جدول ال�صور في ال�صفحتين 18 – 19. وفي مجال بقاء الطفل، الذي 

ربما ُيظهر التقّدم الأكثر قابلية للقيا�ص، يموت حوالي 25.000 طفل دون 

الوقاية منها  يمكن  لأ�صباب  يكون ذلك  ما  يوميًا، وغالبًا  الخام�صة  �صنِّ 

با�صتخدام تدّخالت متدنية التكلفة ثبت نجاحها. وقد ك�صفت درا�صة حول 

فقر الأطفال اأجرتها، عام 2003، كلية لندن لالقت�صاد وجامعة بر�صتول 

بالنيابة عن منظمة اليوني�صف، وجود اأكثر من مليار طفل محرومين من 

اأحد حقوقهم على الأقل في التعليم، والمياه وال�صرف ال�صحي، والو�صول 

اإلى المعلومات، والرعاية ال�صحية الأ�صا�صية، والتغذية، والماأوى.

اإما  فيها  التقدم  كان  ونمائه  الطفل  بقاء  من  المجالت  بع�ص  وهناك 

على  ذلك  وي�صّح  الم�صتمر.  الحرمان  بمدى  محجوبًا  واإما  محدودًا 

وجه الخ�صو�ص بالن�صبة اإلى م�صاألة بقاء الأمهات، حيث ما زال العبء 

ال�صنوي لوفيات الأمهات ي�صتع�صي على المعالجة ويتراوح م�صتواه حول 

اإمكانية  زيادة  من  وبالرغم   .1990 عام  منذ  وفاة  حالة   500.000

اأّن  اإل  النامية،  المناطق  من  العديد  في  الأمومة  خدمات  اإلى  الو�صول 

التقديرات الدولية الأخيرة ُت�صير اإلى اأّن حوالي امراأة واحدة من بين كل 

4 ن�صاء حوامل ل تح�صل حتى ولو على زيارة واحدة اإلى خدمات الرعاية 

حالتين  واأّن  المهنية،  ال�صحية  الكوادر  تقدمها  التي  الولدة،  قبل  ما 



17 الحتفــــال بمــــرور ع�صريــــن عامـــًا علـــى �صـــدور اتفاقيــــة حقــــوق الطفـــل

مــــــــــــالءمــــــــــــــــــة التــــفـــــــاقيـــــــــــــة لــــــكـــــــــــــــــــل زمـــــــــــــــان

انت�ضار فيرو�ص نق�ص 

المناعة الب�ضري 

تراجع هذا النت�صار في 

اأو�صاط الن�صاء في الفئة 

العمرية بين 15 و24 عامًا، 

والالتي ينتظمن في مراجعة 

العيادات قبل الولدة منذ عام 

2000، وذلك في 14 دولة من 

اأ�صل 17 دولة تمتلك بيانات 

كافية لتحديد التجاهات.

عالج فيرو�ص نق�ص 

المناعة الب�ضري 

ارتفع هذا العالج لالأطفال 

دون �صّن 15 عامًا ارتفاعًا 

ملمو�صًا خا�صًة في  اإفريقيا 

الواقعة جنوب ال�صحراء.

نة  مياه ال�ضرب الُمَح�ضَّ

ح�صل اأكثر من )1،6( مليار 

�صخ�ص على اإمكانية الو�صول 

اإلى م�صادر مياه ال�صرب 

نة ما بين عام 1990  الُمَح�صَّ

وعام 2006.

اللتحاق بالمدر�ضة 

البتدائية 

انخف�ص عدد الأطفال غير 

الملتحقين بالمدر�صة من 

115 مليون في عام 2002 

اإلى 101 مليون في عام 

.2007

اإتمام التعليم الإبتدائي

بلغ م�صتوى البقاء على 

مقاعد الدرا�صة حتى بلوغ 

ال�صف الأ�صا�صي الأخير 

بالن�صبة اإلى الأطفال في 

الدول النامية اأكثر من %90  

في الفترة 2000 – 2007 

وفقًا لبيانات الم�صوح 

الدولية.

التعادل بين الجن�ضين 

في التعليم الإبتدائي  

اأخذ م�صتوى التعادل بين 

الجن�صين يتح�ّصن، حيث بلغ 

موؤ�صر التعادل بينهما %96 

اأو اأعلى في معظم المناطق 

النامية.

من كل 5 حالت ولدة تتّم من دون م�صاعدة طبيب اأو ممر�صة اأو قابلة. 

وهناك م�صاألة تتعلق بهذا المجال، وهي الوزن المنخف�ص للمواليد عند 

من  اأقل  يزنون  وهم  الأطفال  من  المئة  في   14 يولد  حيث   – الولدة 

ال�صعيفة  ال�صحة  ب�صبب  تحدث  ما  غالبًا  حالة  – وهي  غرام   2.500

لالأم وو�صعها التغذوي ال�صعيف. وُت�صهم الرعاية ال�صحية غير الالئقة 

المواليد  وفيات  اأعداد  ارتفاع  في  اأي�صًا  للن�صاء  الكافية  غير  والتغذية 

الجدد، حيث ُيَتوّفى 4 ماليين مولود جديد في ال�صهر الأول بعد الولدة 

�صنويًا.

وتعتبر اأمرا�ُص الإلتهاب الرئوي  والإ�صهال الأمرا�َص الأكثر فتكًا بالأطفال 

دون �صّن الخام�صة، حيث ت�صّبب هذه الأمرا�ص ما ن�صبته 40 في المئة 

تقريبًا من الوفيات في هذه الفئة العمرية. ومع ذلك ما زال الح�صول 

على الم�صادات الحيوية وعالج الجفاف عن طريق الفم – وهي تدخالت 

العديد  في  ب�صيطة ثبت نجاحها في مكافحة هذه الأمرا�ص  – متدنيًا 

18 في المئة فقط  اآ�صيا، يتلّقى حوالي  من الدول النامية. ففي جنوب 

ن ُي�صتبه باإ�صابتهم بالإلتهاب الرئوي  من الأطفال دون �صّن الخام�صة ِممَّ

ثلث  من  اأقل  يتلّقى  ال�صحراء،  جنوب  اإفريقيا  وفي  حيوية.  م�صادات 

الأطفال دون �صّن الخام�صة، ِمّمن ي�صابون بالإ�صهال، العالج المو�صى 

به – وهو معالجة الجفاف عن طريق الفم مع ال�صتمرار في الإطعام. 

ويعتبر ال�صرف ال�صحي، الذي ي�صّكل عن�صرًا بالغ الأهمية في الحماية 

من الإ�صابة بالعدوى ونق�ص التغذية، مجاًل اآخر يتطلب اهتمامًا اأكبر 

ب�صورة طارئة. وبالرغم من اأن التغطية بخدمات ال�صرف ال�صحي قد 

اإل   ،2006 62 في المئة عام  اإلى   1990 54 في المئة عام  ازدادت من 

مرافق  دون  يعي�صون  يزالون  ما  النامي  العالم  �صكان  ن�صف  اأنَّ حوالي 

نة. ال�صرف ال�صحي الُمَح�صَّ

ومع اأن ال�صتثمارات الم�صتمرة والجوهرية في �ُصُبل الوقاية من فيرو�ص 

نق�ص المناعة الب�صري وعالجه تخّف�ص معدل الإ�صابات الجديدة وتزيد 

فر�ص الو�صول اإلى العالج الم�صاد للفيرو�صات القهقرية، اإل اأّن جانب 

كالتثقيف  الفّعالة  والوقاية  والعالج،  الفح�ص،  َتدّخالت  على  الطلب 

بالمهارات الحياتية ي�صتمر في التفّوق على جانب العر�ص. ويتعاي�ص اأكثر 

من 30 مليون �صخ�ص، تتراوح اأعمارهم ما بين 15 عامًا و49 عامًا، مع 

فيرو�ص نق�ص المناعة الب�صري في جميع اأنحاء العالم، كما يتعاي�ص معه 

مليوني طفل تبلغ اأعمارهم 14 عاما اأو اأقل. وتواجه حقوق الأطفال في 

البقاء والنماء وال�صحة تحّديات ب�صكل دائم في البيئات فقيرة الموارد، 

وحيثما تعتبر اأنظمة ال�صحة والحماية الجتماعية غير متطورة ول توؤدي 

وظائفها على ما يرام.

وَتْكُثر التحديات في مجال التعليم اأي�صًا. فمن خالل تعليقها العام رقم 

7، اأولت لجنة حقوق الطفل اهتمامًا قويًا بالتعّلم المبكر لالأطفال قبل 

افتقار  ينتج عنه من  وما  للفقر  ونتيجة  البتدائية.  بالمدار�ص  اللتحاق 

لخطر  المعّر�صين  الخام�صة  �صّن  دون  الأطفال  عدد  ُر  ُيَقدَّ الَحْفز،  اإلى 

عدم الّنماء حتى بلوغ اإمكاناتهم الكاملة بحوالي 200 مليون طفل. وُتعتبر 

البتدائي  الدرا�صي  للتح�صيل  مهمًا  اأ�صا�صًا  المبكرة  الطفولة  تنمية 

والتعّلم النوعي. ومن الممكن اأن ينتفع الأطفال المنتمون اإلى اأ�صر فقيرة 

انتفاعا كبيرًا من برامج تنمية الطفولة المبكرة، لكّنهم من بين اأولئك 

الأطفال الأقل و�صوًل اإلى هذه المبادرات.

واإتمام  البتدائية   بالمدار�ص  اللتحاق  في  الُمحرزة  المكا�صَب  اإّن 

المدار�ص  م�صتوى  على  تتكّرر  ل  فيها  الأخير  ال�صف  حتى  الدرا�صة 

الثانوية، حيث ينتظم في هذه المدار�ص حوالي 42 في المئة فقط من 

الثانوية  المدار�ص  المالئمة لالنتظام في  ال�صّن  بلغوا  الذين  الأطفال، 

المئوية  الن�صبة  اأخذت  وقد  ال�صين(.  )با�صتثناء  النامي  العالم  في 

بواعث  ظهور  اإلى  توؤدي  اأي�صًا  البتدائي  بالتعليم  لاللتحاق  المرتفعة 

قلق مفادها اأّن التعليم النوعي يحتاج اإلى مواكبة ذلك، ل�صمان وجود 

اأ�صا�ص قوي لدى الأطفال، الذين يتّمون التعلم في المدار�ص البتدائية، 

التعّلم. لمتابعة تح�صيل المزيد من 

ل بد من  بذل جهود اأعظم لمواجهة التفاوتات الآخذة 
في الت�ضاع

اأّن  اأ�ــصــبــح مــن الــوا�ــصــح ب�صكل مــتــزايــد، خــالل الــ�ــصــنــوات الأخـــيـــرة، 

الحرمان من حقوق الطفل في البقاء والنماء متركز في قارات ومناطق
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الأثر

تحديات بقاء الأطفال ونمائهم

)2.5( مليار 

�صخ�ص ما زالوا يفتقرون 

اإلى مرافق ال�صرف ال�صحي 

نة. الُمَح�صَّ

1 مليار 

طفل محروم من واحدة اأو 

اأكثر من الخدمات الأ�صا�صية 

للبقاء والنماء.

148 مليون 

طفل دون �صنِّ الخام�صة في 

المناطق النامية يعانون 

من نق�ص اأوزانهم قيا�صًا 

باأعمارهم.

101 مليون 

طفل غير منتظمين في 

المدار�ص البتدائية، حيث 

يفوق عدد الفتيات اللواتي 

تفوتهن فر�صة النتظام عدد 

الفتيان.

22 مليون 

طفل ر�صيع غير محميين 

من الأمرا�ص عن طريق 

التح�صين  الروتيني �صد 

الأمرا�ص.

)8،8( مليون 

طفل حول العالم ُتوّفوا قبل 

بلوغهم �صّن الخام�صة في 

عام 2008.

والفئات  المحلية  المجتمعاُت  تعتبر  الدول،  داخل  ففي  معينة.  ودول 

الجتماعية وال�صكانية، التي تعي�ص حالًة من التهمي�ص، اأو الفقر ال�صديد، 

الأطفال  اإرتفاع معدلت وفيات  للمعاناة من  الأكثر عر�صة  التمييز،  اأو 

و�صوء النتائج التنموية.

وترتبط عوامل رئي�صة متعددة بوجود احتمالية اأكبر في اأن ُيحرم الأطفال 

من حقهم في الح�صول على الخدمات الأ�صا�صية، وهذه العوامل هي:

العالمية  يات  التحدِّ واآ�صيا  اإفريقيا  تفر�ص   – والمنطقة  القارة 

الكبرى الماثلة اأمام اإعمال حقوق الطفل في البقاء والنماء والحماية. 

فعلى الم�صتوى الإقليمي، تتاأخر كثيرًا منطقتا اإفريقيا جنوب ال�صحراء 

على  الموؤ�صرات.  معظم  في  الأخرى  المناطق  جميع  عن  اآ�صيا  وجنوب 

فيهما  تجاوز  اللتان  الوحيدتان،  المنطقتان  فهاتان هما  المثال،  �صبيل 

معدل وفيات الأطفال دون �صّن الخام�صة، 50 حالة وفاة لكل 1.000 ولدة 

حية في عام 2008، حيث بلغ عدد الوفيات في جنوب اآ�صيا 76 حالة وفاة 

1.000 ولدة  كل  وفاة )من  144 حالة  ال�صحراء  اإفريقيا جنوب  وفي 

حية(. كذلك فاإن ن�صبة زواج الأطفال اأعلى بكثير في هاتين المنطقتين 

من اأية منطقة اأخرى، حيث تبلغ 46 في المئة في جنوب اآ�صيا و39 في 

كل  بين  فمن  ذلك،  على  وعالوًة  ال�صحراء.  جنوب  اإفريقيا  في  المئة 

6

ثالث حالت ولدة فيهما، يتم ت�صجيل حالتين فقط.

الّنوع الجتماعي – في عام 2007، �صّكلت الفتيات غالبية الأطفال 

غير الُمنتظمين في المدار�ص البتدائية، ِمّمن هم في ال�صنِّ المالئمة 

وُتوجد   
7

طفل. مليون   101 بحوالي  عددهم  ر  والُمَقدَّ لنتظام،  لهذا 

البتدائي   التعليم  م�صتوى  على  الجتماعي  النوع  في  الكبرى  الفجوات 

وجنوب  اإفريقيا،  و�صمال  الأو�صط  وال�صرق  اإفريقيا،  وو�صط  غرب  في 

اآ�صيا. وتتعر�ص الفتيات الُمنحدرات من الأ�صر الريفية الفقيرة، ب�صكل 

خا�ص، لخطر فوات فر�صة التعليم البتدائي والثانوي عليهّن. وتتجّلى 

اأي�صًا الفجوات بين النوع الجتماعي في اإمكانية الو�صول اإلى الرعاية 

ال�صحية في بع�ص دول جنوب اآ�صيا واإفريقيا الواقعة جنوب ال�صحراء. 

وبالإ�صافة اإلى كون زواج الأطفال خرقًا للعادات والقوانين في حدِّ ذاته، 

وهو ي�صمل الفتيات في الأغلب، فهو يزيد مخاطر فوات فر�صة التعليم 

على الفتيات، في�صبحن حوامل في فترة المراهقة، وما ي�صاحب ذلك 

الن�صاء  وت�صتمر  والطفل.  الأم  �صحة  على  �صحية  مخاطر  من  الحمل 

اليافعات وال�صابات في منطقة �صرق وجنوب اإفريقيا، في البقاء، ب�صكل 

غير متنا�صب مع الذكور، �صعيفات ومعر�صات لمخاطر الإ�صابة بفيرو�ص 

اليافعات  الفتيات  عدد  يفوق  اأن  يرجح  حيث  الب�صري،  المناعة  نق�ص 

 – الذكور بحوالي مرتين  الفيرو�ص عدد نظرائهّن من  المتعاي�صات مع 

8

)4.5( مرات.

المنحدرون من  الخام�صة،  ي�صهد الأطفاُل دون �صنِّ   – دخل الأ�ضرة 

�صر فقيرة الدخل، معدلت للوفيات اأعلى من المعدلت التي ي�صهدها 
ُ
الأ

اأطفال الأ�صر الأغنى، واحتمالية التحاق الأطفال الفقراء بالمدر�صة اأقل 

من احتمالية التحاق الأطفال الأغنياء بها. وقد بلغت الن�صبة ال�صافية 

لالنتظام في المدار�ص البتدائية في الفترة بين عامي  2000 – 2006 

الأ�صر  من  الأفقر  الخم�ص  اإلى  الُمنتمين  لالأطفال  المئة  في   65 حوالي 

في الدول النامية، مقارنًة بحوالي 88 في المئة لالأطفال المنتمين اإلى 

الأ�صر الأغنى. واحتمالية انخراط الأطفال المنتمين اإلى الأ�صر الأفقر 

اإلى  المنتمين  الأطفال  انخراط  احتمالية  من  اأي�صًا  اأعلى  الِعمالة  في 

المحتمل  من  مثاًل،  ونياكاراغوا  بوليفيا  من  كلٍّ  – ففي  الأغنى  الأ�صر 

المنخرطين  الأفقر،  الخم�ص  من  المنحدرين  الأطفال  عدد  يفوق  اأن 

من  الأغنى  الخم�ص  المنحدرين من  الأطفال  الأطفال، عدد  ِعمالة  في 

9

ال�صكان، بمقدار 6 اأ�صعاف.

في   – الريفية  والمناطق  الح�ضرية  المناطق  بين  الفجوة 

ال�صحية  الرعاية  جوانب  جميع  وفي  النامية،  المناطق  اأنحاء  جميع 

ح اأن يح�صل الأطفال الذين يعي�صون  الأولية والتعليم تقريبًا، من الُمَرجَّ

في المناطق الح�صرية على اإمكانية للو�صول اإلى الخدمات والإمدادات 

المناطق  في  يعي�صون  الذين  الأطفال  و�صول  اإمكانية  تفوق  الأ�صا�صية 

الريفية اإليها. وُيالَحُظ ذلك على وجه الخ�صو�ص في قيا�صات ال�صحة 

َن 45 في المئة فقط من �صكان المناطق  البيئية؛ فعلى �صبيل المثال، َتَمكَّ

ال�صرف  مرافق  اإلى  الو�صول  من   2006 عام  في  العالم  في  الريفية 

المناطق  �صكان  من  المئة  في   79 بحوالي  مقارنًة  الأ�صا�صية،  ال�صحي 

الح�صرية.

تعليم الأمهات – بالإ�صافة اإلى �صحة الأمهات  ورفاههّن، فاإن للم�صتوى 

الحياة  قيد  على  اأطفالها  بقاء  احتمالية  على  قوٌي  تاأثيٌر  لالأم  التعليمي 

حتى بلوغ �صّن الخام�صة فاأكثر، وعلى تلّقيهم التغذية الكافية وانتظامهم
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4 ماليين 

طفل حديثي الولدة ُيتوّفون 

في جميع اأنحاء العالم في 

ال�صهر الأول من حياتهم.

)2( مليونا 

طفل دون �صّن الخام�صة 

ع�صرة يتعاي�صون مع فيرو�ص 

نق�ص المناعة الب�صري في 

جميع اأنحاء العالم.

اأكثر من 500.000 

امراأة ُتتوّفى �صنويًا لأ�صباب 

تتعلق بالحمل والولدة.

 2005 عام  اليوني�صف  منظمة  اأجرتها  درا�صة  واأظهرت  المدر�صة.  في 

ب�صاأن النتظام في المدار�ص البتدائية في 18 دولة اإفريقية اأّن 73 في 

مقارنًة  المدار�ص،  في  ينتظمون  المتعلمات  الن�صاء  اأطفال  من  المئة 

بحوالي 51 في المئة من اأطفال الن�صاء غير المتعلمات.

الدولة عن  م�صوؤولية  على  تن�ّص  التفاقية  اأنَّ  من  بالرغم  الإعاقة - 

اأّن  اإّل  الإعاقات،  ذوي  لالأطفال  الخا�صتين  والحماية  الرعاية  تقديم 

البراهين النا�صئة ُت�صير اإلى اأنَّ هوؤلء الأطفال من المرّجح اأن تفوتهم 

مخاطر  من  يعانوا  واأن  الأ�صا�صية،  الخدمات  اإلى  الو�صول  اإمكانية 

اأعلى، من حيث الإ�صاءة اإلى حمايتهم، تفوق المخاطر التي يعاني منها 

الأطفال الآخرون. وغالبًا ما يعاني الأطفال ذوي الإعاقات من التمييز 

الج�صدي،  للعنف  الخ�صو�ص،  وجه  على  معّر�صون،  وهم  والإق�صاء، 

بالإ�صافة اإلى تعّر�صهم لالإ�صاءة الجن�صية والعاطفية واللفظية. كذلك 
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فاإن احتمالية التحاقهم بالمدر�صة اأقل.

المتزايدة  الأدلة  ُت�صّكل   – الأ�ضليين  ال�ضكان  اأو  الأقليات  و�ضع 

ال�صنوات   خالل 
ٍ
قلق متنام الإثنية م�صدر  القائمة على  التفاوتات  على 

النت�صار  الوا�صع  الإهمال  اإلى  متعددة  درا�صات  ت�صير  حيث  الأخيرة، 

وال�صكان  الأقليات  من  ال�صكانية  الفئات  اأو�صاط  في  الأطفال  لحقوق 

الأ�صليين. فمع اأّن معدلت ت�صجيل حالت الولدة في اأمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي، مثاًل، اأعلى منها في معظم المناطق النامية 

الأخرى، اإل اأّن تلك المعدلت اأقل بكثير بالن�صبة اإلى الأطفال المنتمين 

11

اإلى الأقليات من ال�صكان الأ�صليين في المنطقة ذاتها.

برزت  التي  العالمية،  والمالية  والّنفطية  الغذائية  الأَزمات  اأثارت  لقد 

فجاأًة عام 2008، والتي اأّدت اإلى ركود عالمي واإلى تقلي�ص الموازنات 

اإمكانية  في  التفاوتات  اأّن  مفادها  همومًا   ،2009 عام  في  الوطنية 

حقهم  من  اأكثر  الأطفال  �صتحرم  الأ�صا�صية  الخدمات  على  الح�صول 

من   4 للمادة  وفقًا  الأطراف،  الدول  على  ويجب  والنماء.  البقاء  في 

التفاقية، “اتخاذ التدابير اإلى اأق�صى حدود مواردها المتاحة، وحيثما 

وذلك بالن�صبة اإلى الحقوق الثقافية  يلزم، في اإطار التعاون الدولي”، 

ت�صل  لكي  الخدمات  توجيه  وعند  لالأطفال.  والجتماعية  والقت�صادية 

اإلى اأولئك الأطفال الأكثر تاأثرًا بالتفاوتات، �صُي�صبح تطبيق اأحد المبادئ 

التحقيق  )انظر  للتعاون”  الإن�صان  القائم على حقوق  “للنهج  الرئي�صة 

في ال�صفحتين 12 – 13( اأكثر �صرورًة في هذه الأوقات ال�صعبة؛ لأن 

ب�صربة  �صيبت 
ُ
اأ تكون  ربما  المحلية  ومجتمعاتهم  الأطفال  اأولئك  اأ�صر 

قا�صية من الركود القت�صادي العالمي وانخفا�ص م�صتوى تدفق المعونات 

حق  كفالة  ل�صمان  اأي�صًا  الدولي  التعاون  ا�صتدامة  ويجب  والتحويالت. 

الأطفال في الح�صول على الخدمات والإمدادات الأ�صا�صية خالل فترة 

الأزمة وما بعدها.

اإي�ضال الخدمات الأ�ضا�ضية لالأطفال

بالن�صبة اإلى اأولئك الأطفال المحرومين من حقوقهم في البقاء والنماء، 

الأهمية  بالغ  اأمرًا  الأ�صا�صية  بالخدمات  التغطية  مدى  تو�صيُع  �صيكون 

مداها”  اأق�صى  اإلى  التغطية  “تو�صيع  ويت�صمن  حقوقهم.  اإعمال  في 

اإي�صال  تو�صيع نطاق  الأعمال، بما في ذلك  تنفيذ مجموعة معّقدة من 

بة بنجاح، والتغّلب على العوائق ال�صلوكية والموؤ�ص�صية  التدخالت الُمَجرَّ

التي  للعوائق  َفهمًا جيدًا  يتطلب  ذلك  فكل  الخدمات؛  لإي�صال  والبيئية 

تعتر�ص �صبيل اإي�صال الخدمات الأ�صا�صية لالأطفال. ويتطلب “التو�صيع 

وهناك  المعنية.  الجهات  بين  زًا  ُمعزَّ تعاونًا  اأي�صًا  مدى”  اأق�صى  اإلى 

مبادرات و�صراكات متعّددة موّجهة لتلبية حق الطفل في البقاء والنماء، 

وهي م�صتمرة في التكاثر، ولكن هذه الجهود معّر�صة للق�صور عن تحقيق 

غاياتها المق�صودة اإن لم يكن هناك تما�صك وتناغم اأعظم فيما بينها.

وُي�ْصَتْخَل�ُص الكثيُر من الحلول الخا�صة بتو�صيع نطاق اإي�صال الخدمات 

اإلى اأق�صى مداها، في مجال الرعاية ال�صحية الأولية، لكن تلك الحلول 

قابلة للتطبيق بالت�صاوي على التعليم وغيره من المجالت الأخرى لبقاء 

هذه  وتت�صمن  الالئق.  والماأوى  المالئمة  كالمعلومات  ونمائه،  الطفل 

الحلول ما يلي:

مركزيًا  هدفًا  والنماء  البقاء  في  الأطفال  حقوق  تكون  اأن  �صمان   •
لال�صتراتيجيات الوطنية الُمتكاملة لتو�صيع وتح�صين نوعية الخدمات 

الأ�صا�صية.

نوعية التمويل وا�صتمراره. •   تح�صين 
ع  والُمو�صَّ ز  الُمَعزَّ بالإي�صال  ال�صيا�صي  اللتزام  وا�صتدامة  ت�صجيع    •
لهذا  والدولية  الوطنية  القيادات  وا�صتدامة  وت�صجيع  للخدمات، 

الإي�صال.

•   خلق الظروف الالزمة لتحقيق َقْدر من التناغم اأكبر بين المبادرات 
وال�صراكات العالمية، ومع الوكالت الوطنية.

•   تقوية البنى التحتية، وو�صائل النقل، والأمور اللوج�صتية، والتجهيزات، 
ال�صحية  الرعاية  توفير  مهمة  اإليهم  المعهودة  المهنيين  وتدريب 

لالأطفال وتعليمهم.

وتحليلها. البيانات  جمع  نوعية  •  تح�صين 
على  الح�صول  في  بحقهم  ُيطالبوا  لكي  والأ�صر  الأطفال  تمكين   •

الخدمات الأ�صا�صية.
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التحديات المتمثلة في التفاوتات

وفيات الأطفال 

وفيات الأطفال في اأو�صاط 

الفقراء اأعلى منها في 

اأو�صاط الأغنياء بحوالي 

)1،9( �صعفًا على الأقل، 

وذلك في اأكثر من ن�صف 

الدول الت�صعين التي تتوافر 

لديها بيانات كافية لإجراء 

التقييم.

انت�ضار نق�ص الوزن 

يبلغ اأكثر من ال�صعفين 

بالن�صبة اإلى الأطفال 

الفقراء دون �صّن الخام�صة، 

مقارنَة بالأطفال الأغنياء 

في الدول النامية.

تو�ضيالت مياه ال�ضرب َعْبر 

الأنابيب 

تتوفر لدى الأ�صر الح�صرية 

بم�صتوًى يفوق �صعفي توفرها 

لدى الريفية .

مرافق ال�ضرف ال�ضحي 

نة  الُمَح�ضَّ

 تتوفر لدى ال�صكان 

الح�صريين بمقدار �صعفي 

اإمكانية و�صول ال�صكان 

الريفيين اإليها تقريبًا في 

الدول النامية.

انت�ضار فيرو�ص نق�ص 

المناعة الب�ضري 

في اأو�صاط الن�صاء اليافعات 

وال�صابات في �صرق جنوب 

اإفريقيا اأعلى بمقدار ثالثة 

اأ�صعاف انت�صاره في اأو�صاط 

الرجال اليافعين وال�صباب.

المعرفة ال�ضاملة 

بفيرو�ص نق�ص المناعة 

الب�ضري 

في اأو�صاط الرجال اليافعين 

وال�صباب في جنوب اآ�صيا 

اأعلى بمقدار �صعفي معدلها 

في اأو�صاط الن�صاء اليافعات 

وال�صابات.

الأثر

ال�ضحية الأولية لالأمهات  للرعاية  تاأ�ضي�ص متواليات 

والمواليد الجدد والأطفال

ت�صتلزم متوالية الرعاية تقديم الرعاية الأ�صا�صية عند بلوغ نقاط حرجة 

من دورة الحياة وفي اأماكن محورية. وتكون الخدمات الأ�صا�صية الُمقّدمة 

لالأمهات والمواليد الجدد والأطفال في اأعلى م�صتويات فّعاليتها عندما 

يتم اإي�صالها في ُحَزم واأنظمة اإي�صال متكاملة، مدعومًة من قبل بيئة 

المطلوبة  الأ�صا�صية  الخدمات  وت�صتلزم  والفتاة.  المراأة  حقوق  ت�صاند 

لل�صرف  ومرافَق  اآمنة  ومياه  زة،  ُمعزَّ تغذية  وجود  الرعاية  لمتوالية 

ال�صحي اآمنة وممار�صاِت �صليمة للنظافة العامة وال�صخ�صية، والوقاية 

ال�صحية  والخدمات  والمتابعة،  والعالج  والفح�ص  الأمرا�ص  من 

الإنجابية النوعية – بما في ذلك الرعاية الكافية قبل الولدة وبعدها، 

والم�صاعدة الطبية عند الولدة، والرعاية التوليدية والطارئة والرعاية 

الجدد  المواليد  المتكاملة لأمرا�ص  والإدارة  الجدد،  للمواليد  ال�صاملة 

واأمرا�ص الطفولة.

لتقوية  عملية  خطوات  اّتخاذ  للرعاية  فعالة  متوالية  تاأ�صي�ص  ويت�صّمن 

التحّديات  العتبار  في  وبالأخذ  الأولية.  ال�صحية  الرعاية  اأنظمة 

والمخاطر والفر�ص المرتبطة بالحمل والولدة والطفولة المبكرة، فاإن 

هذه المجالت تتطلب انتباهًا اأكثر تركيزًا.

جعل الأنظمة التعليمية �ضديقة للطفل

الذين  الأطــفــال،  ماليين  اإدخــال  الطفل  حقوق  اإعــمــاُل  يتطّلب  �صوف 

التعليم  فر�صة  تفوتهم  زالــت  ما  والــذيــن  معظمهم،  الفتيات  ُت�صّكل 

اإلى  لي�صل  اأي�صا  التحدي  ويمتد  المدار�ص،  اإلى  والثانوي،  البتدائي 

تح�صين النوعية الكلية للتدري�ص، واإلى الت�صّدي للتهديدات التي تواجه 

م�صاعفٌة،  اآثــاٌر  ونوعيته  التعليم  فر�ص  لتح�صين  و�صيكون  الم�صاركة. 

في  لالنتظام  اأعلى  تحقيق معدلت  الُملتحقين من  الأطفال  يمّكن  مّما 

المدار�ص واإتمام الدار�صة فيها وُيحّقق نتائج تعّلمية اأف�صل، ومّما يرفع 

واإلى فر�ص ال�صتخدام  التالي  التعليمي  الم�صتوى  اإلى  النتقال  معدلت 

والت�صغيل الُمجدية.

َت�صبُّ  بطريقة  المدار�ص  تعمل  اأن  �صمان  الّنوعي  التعليم  ويقت�صي 

التي  الآمنة  المدار�ص  تاأمين  يعني  وهذا  الف�صلى.  الطفل  م�صالح  في 

المدّربين،  المعلمين  بعدد كاٍف من  دة  والمزوَّ الحماية لالأطفال،  توّفر 

للتعّلم.  المالئمة  بالظروف  تنعم  والتي  الكافية،  بالموارد  زة  والمجهَّ

واإدراكًا منها باأّن مختلف الأطفال يواجهون ظروفًا مختلفة واأّن لديهم 

التي  الموجودات  على  تبني  المدار�ص  هــذه  فــاإّن  مختلفة،  احتياجات 

وُتعّو�ص  المحلية،  ومجتمعاتهم  منازلهم  من  معهم  الأطفال  ُيح�صرها 

اأو في المجتمع المحلي.  البيئة المنزلية  اأي�صًا عن مواطن النق�ص في 

والمهارات  المعارف  الأطفال من الح�صول على  المدار�ُص  وُتمّكن هذه 

ت�صاعدهم  تقدير. كذلك فهي  اأقل  الدرا�صي على  المنهاج  الُمقّررة في 

مهارات  وبناء  العقلية،  والمحاكمة  التفكير  على  مقدرتهم  تطوير  على 

كاأفراد،  الكاملة  اإمكاناتهم  وبلوغ  الآخرين،  واحترام  الــذات  احترام 

واأع�صاء في مجتمعاتهم المحلية، ومواطنين في العالم. وهذا يوؤهلهم 

بدوره للمطالبة بحقوقهم، ولالإ�صهام اأي�صًا في اإعمال حقوق الآخرين. 

ي  وتعتنق المدار�ص ال�صديقة للطفل مفهومًا متعّدد الأبعاد للّنوعية، وُتلبِّ

الحتياجات الكلية للطفل كمتعّلم.

  الحماية

الهادفة  الجهود  درا�صة  التفاقية،  اإقــرار  قبل  وا�صع  نطاق  على  تمت، 

والإهــمــال وال�صتغالل،  ــاءة،  ــص والإ� العنف،  من  الأطــفــال  حماية  اإلــى 
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معرفة القراءة والكتابة 

في اأو�ضاط الرجال 

اليافعين وال�ضباب 

تفوق معرفة القراءة والكتابة 

في اأو�صاط الن�صاء اليافعات 

وال�صابات بمقدار )1.2( 

�صعفًا على الأقل في الدول 

الأقل نموًا.

الن�ضبة ال�ضافية 

لالنتظام في المدار�ص 

الثانوية 

في اأمريكا الالتينية ومنطقة 

البحر الكاريبي، تقل 

للفتيان، بحوالي 6 نقاط 

مئوية، عنها للفتيات.

زواج الأطفال 

في اأو�صاط الن�صاء اليافعات 

وال�صابات في المناطق الريفية 

من الدول النامية في العالم 

يعادل �صعف عدد حالت زواج 

الأطفال في اأو�صاط الن�صاء 

اليافعات وال�صابات في المدن.

ت�ضجيل حالت الولدة 

لالأطفال الذين يولدون في 

المدن يعادل �صعفي م�صتوى 

ت�صجيل حالت الولدة 

لالأطفال الذين يولدون في 

المناطق الريفية.

اإ�ضراف الكوادر ال�ضحية 

الماهرة على حالت 

الولدة 

بالن�صبة اإلى الن�صاء 

المنحدرات من خم�ص 

ال�صكان ذوي الدخل الأغنى 

في الدول النامية يفوق 

اإ�صرافها، بمقدار ال�صعفين، 

في الدول النامية الأ�صد 

فقرًا.

خطر حدوث وفيات 

الأمهات 

على مدى الحياة، بالن�صبة 

اإلى الن�صاء الالتي يع�صن 

في الدول الأقل نموًا 

يفوق بمقدار 300 �صعف، 

خطر وفيات الأمهات 

اللواتي ينحدرن من الدول 

ال�صناعية.

مــــــــــــالءمــــــــــــــــــة التــــفـــــــاقيـــــــــــــة لــــــكـــــــــــــــــــل زمـــــــــــــــان

والتمييز عن طريق مبادرات مرتبطة بق�صايا معينة، كتلك المبادرات 

الهادفة اإلى و�صع معايير محّددة لل�صّن القانونية للزواج. وثمة ا�صتثناء 

مهّم لذلك، يتمّثل في الأطفال المتاأثرين من النزاعات الم�صلحة، حيث 

يتم بذل جهود م�صاعفة وتعاونية لحماية الأطفال من المجموعة الكاملة 

للتهديدات التي تفر�صها الحروب والتي توؤّثر في الفئات ال�صكانية المدنية 

وتبقى  وم�صاركتهم.  وحمايتهم  ونمائهم  بقائهم  على  متزايد،  ب�صكل 

نًا اأ�صا�صيًا لحماية الأطفال في  المبادرات المرتبطة بق�صايا معينة ُمَكوِّ

الوقت الحا�صر. َبْيَد اأنه، ومع تقدم عجلة الزمان في القرن الع�صرين،  

كانت هناك بواعث قلق متنامية حول ما و�صفته منظمة اليوني�صف في 

اأوا�صط الثمانينيات والت�صعينيات من القرن الما�صي بعبارة: “الأطفال 

الذين يعي�صون في ظروف �صعبة ” – كالأطفال الم�صّردين، واليتامى، 

النزاعات  من  والمتاأثرين  ال�صوارع،  في  ويعملون  يعي�صون  والذين 

والإعاقات، اأو الذين يعانون من العنف والإ�صاءة وال�صتغالل والإهمال. 

وقد كان من المفهوم، ب�صكل متزايد، اأّن هوؤلء الأطفال واجهوا مجموعة 

من النتهاكات لحقوقهم، من الأف�صل اأن يتم التعامل معها كمجموعة 

كاملة.

دت التفاقيُة الطريَق لتوحيد حماية الطفل كمفهوم �صمولي. فهي  وقد َمهَّ

تقدم للطفل بيئة تحميه من طيف وا�صع من العنف والتمييز وال�صتغالل، 

لأّن جميع الأطفال – �صواء اأكانوا ينتمون اإلى دول �صناعية اأم نامية، اأم 

اإلى مجتمعات محلية غنية اأو فقيرة، اأم كانوا يعي�صون في اأو�صاع يعّمها 

ال�صالم والأمن، اأم في اأو�صاع من النزاع والحالت الطارئة – يحتاجون 

اإلى الحماية من الإهمال والإ�صاءة.

اإ�صافة  طريق  عن  اأكبر  ب�صكل  الحماية  في  الطفل  حق  تعزيز  تم  وقد 

2000، وهما البروتوكول  اإلى التفاقية في عام  بروتوكولين اختياريين 

المواد  وفي  البغاء  في  وا�صتغاللهم  الأطفال  بيع  ب�صاأن  الختياري 

النزاعات  في  الأطفال  ا�صتراك  ب�صاأن  الختياري  والبروتوكول  الإباحية 

الإن�صان في  اأخرى لحقوق  تو�ّصعت �صكوك دولية  الم�صلحة. كذلك فقد 

تف�صيل وتعزيز حق الطفل في الحماية. ومن بين هذه ال�صكوك اتفاقية 

الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد المراأة، واتفاقيات منظمة العمل 

الدولية ب�صاأن ال�صّن الدنيا للعمل )رقم 138(، وب�صاأن الق�صاء على اأ�صواأ 

الّتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  وبروتوكول   ،)182( الأطفال  عمل  اأ�صكال 

بالأ�صخا�ص، وخا�صة بالن�صاء والأطفال، الُمكّمل لتفاقية الأمم المتحدة 

المعنية بالجريمة المنظمة َعْبر الحدود الوطنية، واتفاقية لهاي ب�صاأن 

واتفاقية حقوق  الدول؛  بين  الّتبّني  بخ�صو�ص  والتعاون  الأطفال  حماية 

الأ�صخا�ص ذوي الإعاقات.

مخاطر حماية الأطفال متعّددة ومعّقدة

والتمييز  والإهمال،  وال�صتغالل،  والإ�صاءة،  العنف،  من  الأطفال  يعاني 

اأو  اجتماعية  اأو  ثقافية  جماعة  كل  وفي  محلي،  ومجتمع  دولة  كل  في 

يتم  لم  الطفل  حقوق  اأمام  عوائق  النتهاكات  هذه  وت�صّكل  اقت�صادية. 

المطلوب،  بالَقْدر  عنها  الإبالغ  يتم  لم  كما  ينبغي،  كما  بها  العتراف 

وتقّو�ص بقاءه ونماءه وم�صاركته. وُيمكن مالحظُة كل من الآثار البدنية 

عواقب  اإلى  يوؤدي  مما  الطفل،  لها  يتعر�ص  التي  لالإ�صاءات  والنف�صية 

الطفل  حماية  انتهاكات  وترتبط  عميقة.  و�صعوبات  الحياة  مدى  تدوم 

اأي�صًا بالتمييز والفقر وحرمان الطفل من حقوقه في المنافع والخدمات 

الهوية،  وفي  اأ�صرية،  بيئة  وفي  مالئم،  معي�صي  م�صتوى  وفي  الأ�صا�صية، 

وغيرها من الحريات المدنية والجتماعية والقت�صادية، وغالبًا ما تكون 

النتهاكات هذه �صببًا لكل ذلك اأو نتيجة لها.
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الأثر

حقوق الطفل في ال�ضين

تملك ال�صيُن، بوجود حوالي )1.33( مليار 

�صخ�ص في عام 2007 فيها، خم�ص �صكان العالم 

في  يعي�صون  معظمهم  طفٍل،  مليون   342 – منهم 
مناطق ريفية.

لقد �صادقت ال�صين على اتفاقية حقوق الطفل 

في مار�ص / اآذار عام 1992، وعلى البروتوكول 

الختياري ب�صاأن بيع الأطفال وا�صتغاللهم في 

البغاء وفي المواد الإباحية في دي�صمبر / كانون 

الأول عام 2002، وعلى البروتوكول الختياري 

ب�صاأن ا�صتراك الأطفال في النزاعات الم�صلحة 

في دي�صمبر / كانون الأول عام 2007. وقد 

�صادقت اأي�صًا على العديد من التفاقيات الدولية 

المعنية بحقوق الطفل، ويوجد لديها مجموعة 

قوية من الت�صريعات المحلية حول مجموعة وا�صعة 

من حقوق الطفل.

وخالل العقدين الما�صيين، تح�ّصن بثبات م�صتوى 

اإعمال حق الطفل في البقاء والنماء في ال�صين. 

ووفقًا لالإح�صاءات الأخيرة التي اأعدتها مجموعة 

م�صتركة من وكالت الأمم المتحدة، فقد انخف�ص 

معدل وفيات الأطفال دون �صّن الخام�صة اإلى 51 

في المئة بين عام 1990 وعام 2007، ويتلّقى ما 

ع  ر بحوالي 94 في المئة من الأطفال الر�صّ ُيَقدَّ

التح�صين الروتيني �صد الأمرا�ص، ح�صبما ُيقا�ص 

هذا التح�صين بمدى تغطية الأطفال الر�صع 

الذين يتلّقون ثالث جرعات من لقاح ال�صّمين 

الموّهن الم�صاد للدفتيريا، وال�صعال الديكي، 

ع ذوي  والكزاز، وحيث بلغت ن�صبة الأطفال الر�صّ

الوزن المنخف�ص عند الولدة حوالي )3.7( في 

المئة عام 2003، فاإن هذه الن�صبة تعتبر من بين 

اأدنى الن�صب المئوية في العالم.

بع�ص التفاوتات تبقى موجودة َو�ْضط 

خف�ص جدير بالمالحظة في انت�ضار الفقر

اأتاَح الّتحّول القت�صادي، الذي بداأ في عام 

1978، لح�صة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 

اأن تنمو بمعدل �صنوي مقداره 9 في المئة في 

الفترة ما بين 1990 – 2007. وقد اأّدى ذلك اإلى 

انخفا�ص ملحوظ في م�صتوى انت�صار الفقر؛ فبين 

عامي 1981 و2004، انخف�صت ن�صبة ال�صكان 

الذين يعي�صون على اأقل من )1.25( دولر 

اأمريكي للفرد الواحد يوميًا من 85 في المئة اإلى 

27 في المئة، ونجا اأكثر من ن�صف مليار �صخ�ص 

من براثن الفقر الُمدقع.

وعلى العموم، فاإّن اأطفال ال�صين ينتفعون 

من انخفا�ص م�صتوى الحرمان المادي، ومن  

الح�صول على الرعاية ال�صحية النوعية والتعليم 

النوعي. ويعتبر اللتحاق بالمدار�ص البتدائية، 

على �صبيل المثال، عامًا و�صاماًل تقريبًا لكل من 

الفتيات والفتيان. ولكن التقدم القت�صادي في 

ال�صين، حاله كحال نظيره في الدول متو�صطة 

الدخل الأخرى، كان وما يزال غير مت�صاو، مما 

يفاقم التفاوتات في اأو�صاط الفئات ال�صكانية 

الجغرافية وجماعات الدخل المتنوعة. على �صبيل 

ع اأعلى  المثال، فاإن معدلت وفيات الأطفال الّر�صّ

بحوالي خم�صة اأ�صعاف في المقاطعات الأكثر 

فقرًا وحرمانًا منها في المقاطعات الأغنى. 

وبالمثل، فاإن معدلت وفيات الأطفال دون �صنِّ 

الخام�صة في خم�ص ال�صكان الأدنى م�صتوًى 

اجتماعيًا واقت�صاديًا ح�صب منطقة الإقامة، 

اأعلى بمقدار �صتة اأ�صعاف معدلتها لدى الفئة 

ال�صكانية الأغنى.

وتت�صاعف هذه التفاوتات مع محدودية الح�صول 

على الخدمات ال�صحية الّنوعية بالن�صبة اإلى 

اأولئك الذين يعي�صون في المناطق الفقيرة 

والريفية، واإلى اأولئك الذين ُيعتبرون جزءًا من 

تحركات �صكانية كبيرة. اإذ يوجد في ال�صين ما 

ُيَقّدر بحوالي 150 مليون مهاجر داخل حدود 

البالد، اأي ما ُي�صّكل ن�صبة 11 في المئة من 

�صكانها. ومن بين اأولئك الذين هاجروا داخل 

البالد، ُيَقّدر عدد الأطفال دون �صّن الثامنة 

ع�صرة بحوالي 25 مليون طفل، بينما يترك الآباء 

والأمهات خلفهم 58 مليون طفل في المناطق 

الريفية، اأثناء بحثهم عن عمل في المدن.

وقد اأّدى التف�صيل التقليدي للفتيان على الفتيات 

اإلى حدوث زيادة مهمة في انعدام التوازن في 

ن�صب الجن�صين منذ ثمانينيات القرن الما�صي. 

وُتظهر بيانات عام 2005، اأنَّ ن�صبة الجن�صين اإلى 

بع�صهما بع�صًا عند الولدة تبلغ 119 ذكرًا و100 

اأنثى، مرتفعة من 109 في عام 1982. ورغم 

تطبيق �صيا�صات تت�صّدى لهذه الم�صكلة، اإل اأّن 

الحاجة تدعو اإلى المزيد من العمل، وخ�صو�صًا 

في مجال الحماية الجتماعية، وذلك لخف�ص 

مدى اعتماد الآباء والأمهات الريفيين على 

اأبنائهم لُيقّدموا لهم الدعم عند الِكَبر والمر�ص، 

ولغيرها من ال�صعوبات.

اللتزام بالتنمية الجتماعية التي 

�ضُتديم حماية الأطفال

في عام 2006، اّتخذت حكومة ال�صين قرارًا 

جديدًا في مجال بناء مجتمع م�صتدام ومتجان�ص، 

ي�صم الأطفال باعتبارهم اأحد الم�صاغل الرئي�صة 

في عملية التنمية الجتماعية. وتم اإدماج القرار 

في  الخطة الخم�صية الحادية ع�صرة )2006 

ها الموؤتمر ال�صعبي الوطني  اأقرَّ التي   ،)2010 –
في مار�ص / اآذار عام 2006. واأكدت الخطة اأي�صًا 

من جديد التزام الحكومة بخطة العمل الوطنية 

لتنمية الأطفال والن�صاء، لالأعوام 2001 – 2010. 

ومن بين الجهود المبذولة لتعزيز الخدمات 

العامة، ُتلِزُم المبادرُة الوطنية بعنوان: “بناء 

ريف ا�صتراكي جديد” الحكومَة بتوفير التعليم 

اني، وباإ�صالح نظام  الأ�صا�صي الإلزامي المجَّ

ال�صمان الجتماعي العام.

التحديات الُمنتظرة م�ضتقباًل

تواجه ال�صين تحّدي تعزيز المكا�صب التي 

اأحرزتها في مجال حقوق الطفل، و�صمان اأن 

ُي�صاحَب ذلك النمو تقلي�ص التفاوتات. وعلى 

َة توفير  وجه الخ�صو�ص، تواجه ال�صيُن مهمَّ

المواد وتلبية الحاجات اإلى الحماية من جانب 

اأطفال الريف، والأطفال المتاأثرين من الهجرة، 

والأطفال الذين يعي�صون في المناطق الفقيرة 

�صريعة التو�ّصع حول التجّمعات ال�صكانية الكبيرة.

وباعتبار ال�صين اأحد الجهات المانحة الدولية 

النا�صئة للدول النامية الأخرى، وجهة فاعلة 

اأ�صا�صية في القت�صاد العالمي، فاإّن لديها فر�صًة 

لم ي�صبق لها مثيل لدعم وتعزيز حقوق الطفل 

خارج حدودها. ويعتبر ال�صتثمار في حقوق الطفل 

من بين اأكثر الطرق الأكيدة ل�صمان تعزيز وتعميق 

التقدم القت�صادي والجتماعي في ال�صين في 

ال�صنوات القادمة.

انظر المراجع في ال�صفحات 90 -92.
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حقوق الطفل في م�ضر

يوجد في م�صر، وهي اأكبر دولة عربية على 

م�صتوى العالم، حوالي 75 مليون مواطن ح�صب 

التقديرات التي اأجريت عام 2007، وُتَقّدر ن�صبة 

الأطفال دون �صّن الثامنة ع�صرة منهم بحوالي 39 

في المئة. وُي�صّكل وادي نهر النيل، ودلتا النيل، 

وال�صحراء الم�صاحة المهيمنة على المتداد 

الطبيعي لها. وَي�صلُح حوالي 5 في المئة فقط من 

منطقتها الجغرافية لال�صتيطان الب�صري.

وباعتبارها اإحدى الدول ال�صت التي بادرت 

اإلى الدعوة اإلى عقد موؤتمر القمة العالمي من 

اأجل الأطفال عام 1990، فقد �صادقت م�صر 

على التفاقية في �صبتمبر / اأيلول من ذلك 

العام. ومنذ ذلك الحين، حّققت م�صر مكا�صب 

بارزة في مجالت ال�صحة والتعليم من خالل 

ا�صتثمارات حكومية وافرة.

تقّدم جدير بالعتبار في مجال بقاء 

الطفل ونمائه

انخف�ص، في الفترة ما بين عام 1992 وعام 

2008، معدل وفيات الأطفال دون �صّن الخام�صة 

بمقدار الثلثين، حيث تراجع من 85 اإلى 28 حالة 

وفاة لكل 1،000 ولدة حية على مدى تلك الفترة. 

كذلك فقد انخف�صت وفيات المواليد الجدد اإلى 

الن�صف بين عام 1992 وعام 2008، وانخف�صت 

وفيات الأمهات اإلى 130 وفاة لكل 100،000 ولدة 

حية. ويعود ذلك، في جزء كبير منه، اإلى زيادة 

مدى التغطية بخدمات الرعاية ما قبل الولدة 

واإ�صراف الكوادر ال�صحية الماهرة على حالت 

الولدة.

وقد عملت الحمالت العامة لتعزيز ا�صتخدام 

اأمالح معالجة الجفاف عن طريق الفم على 

ع المرتبطة باأمرا�ص  خف�ص وفيات الأطفال الر�صّ

الإ�صهال، التي كانت ذات مرة تعتبر اإحدى اأعظم 

التهديدات خطرًا على بقاء الطفل، بينما و�صل 

م�صتوى التغطية بخدمات التح�صين الروتيني 

�صد الأمرا�ص اإلى 98 في المئة بحلول عام 

.2007

ومع اأن التقدم على �صعيد التعادل بين الجن�صين 

في التعليم كان وما يزال اأبطاأ من غيره من 

الموؤ�صرات الأخرى على تنمية الطفولة، اإل اأن 

ن�صب الفتيات اإلى الفتيان في المدار�ص البتدائية 

والثانوية قد اأظهرت بع�ص التح�ّصن.

ما تزال التفاوتات كبيرة

ت�صير م�صر، على الم�صتوى الوطني، في الم�صار 

ال�صحيح نحو اإنجاز معظم الأهداف الإنمائية 

لالألفية. َبْيَد اأن م�صر ت�صهد، على م�صتوى 

المحافظات، تفاوتات اآخذة في الزدياد. اأما 

نهج الحكومة الم�صرية، المركزي تاريخيًا، 

لتقديم الرعاية فلم ُيعِط الأولوية دائمًا لمدِّ نطاق 

البرامج لت�صل اإلى الجماعات ال�صكانية الريفية 

والنائية. ويتخّلف �صعيد م�صر )محافظات 

الوجه القبلي(، الذي يعتبر موطنًا لأكثر من ثلث 

�صكان الدولة، عن محافظات الوجه البحري في 

موؤ�صرات الدخل وموؤ�صرات التنمية الجتماعية. 

وفي الفترة ما بين عام 2005 وعام 2008، وبينما 

تراجع م�صتوى الفقر بن�صبة 20 في المئة على 

الم�صتوى الوطني، �صّكل النخفا�ص الحا�صل في 

ريف �صعيد م�صر حوالي ثلث متو�صط التراجع 

على الم�صتوى الوطني. وبحلول عام 2008، كان 

معدل الفقر في ريف �صعيد م�صر حوالي 40 في 

المئة، وهو اأكثر من �صعف متو�صط الفقر على 

الم�صتوى الوطني.

وفي المناطق غير كثيفة ال�صكان، الواقعة في 

�صمال م�صر، تفتقر بع�ص المجتمعات المحلية 

اإلى المدار�ص، والرعاية ال�صحية، والمياه. 

ويوجد لدى اأطفال البدو في جنوب �صيناء حالت 

مرتفعة من الهزال، ووقف النمو، والتهابات 

الم�صالك البولية، ومن الممكن الوقاية من 

هذه الأمرا�ص الثالثة با�صتخدام تدابير وقائية 

وعالجية اأ�صا�صية.

اأّما التفاوتاُت في اأو�صاط الفتيات فهي جديرٌة 

بالعتبار، وهي تعتمد على مكان اإقامتهّن 

جغرافيًا، والم�صتوى التعليمي لآبائهّن  واأمهاتهّن، 

من بين جملة عوامل اأخرى. فعلى �صبيل المثال، 

تجاوزت حالت بتر وت�صويه الأع�صاء التنا�صلية 

لالإناث في �صعيد م�صر ن�صبة 85 في المئة، 

بينما انخف�ص المعدل في المدار�ص الح�صرية 

الخا�صة اإلى ما دون 10 في المئة. ووفقًا لم�صح 

ال�صحة وال�صكان في م�صر لعام 2008، خ�صع 

حوالي 24 في المئة من الفتيات دون �صّن الثامنة 

ع�صرة لعملية بتر اأع�صائهن التنا�صلية، وت�صل 

هذه المعدلت  اإلى 75 في المئة في اأو�صاط الفئة 

العمرية 15 – 17 عامًا.

وفي عام 2008، وبعد وفاة فتاة في �صّن 12 عامًا 

اأثناء خ�صوعها لهذه العملية في العام ال�صابق، 

عدلت الحكومة قانون حماية الطفولة لعام 

1997، بحظر هذه الممار�صة  وتعزيز هذا الحظر 

بفر�ص غرامات وبال�صجن على اأية خروقات لهذا 

القانون. وقد ا�صتمرت هذه الممار�صة بالرغم من 

الحظر، اإّل اأنها تراجعت ب�صكل ملحوظ، نتيجة 

لحمالت التثقيف العام على الأغلب .

وبالإ�صافة اإلى حظر ختان الإناث، يمنع 

قانون حماية الطفل الم�صري معاملة الأطفال 

المتورطين في نزاع مع القانون ا�صتنادًا اإلى 

الأ�صا�ص نف�صه الذي ُيعاَمل به الكبار الرا�صدون، 

وي�صمن اإ�صدار �صهادات ميالد لأطفال الأمهات 

غير المتزوجات، وي�صع قيودًا على العقاب البدني، 

ويرفع ال�صّن الأدنى للزواج اإلى �صّن الثامنة ع�صرة. 

وقد عمل تطبيق هذا الت�صريع الحمائي على جلب 

ق�صايا الأطفال وال�صباب اإلى واجهة الأحداث، 

الأمر الذي وّلد بدوره حوارًا كثيفًا في اأو�صاط 

الإ�صالميين والمعتدلين والعلمانيين حول دور 

�صر في رعاية الأطفال.
ُ
ين والأ الدولة والدِّ

وفي اأحد المجالت – وهو تزويد المياه – تواجه 

م�صر تهديدًا ج�صيمًا لكل من التنمية الب�صرية 

وتنمية الطفولة. ووفقًا لتقرير التنمية الب�صرية 

في م�صر لعام 2008، ال�صادر عن برنامج الأمم 

المتحدة الإنمائي، فاإن “اأحد اأعظم التحديات 

التي تواجه م�صر في الوقت الحا�صر يتمثل في 

عدد الأ�صر الريفية والح�صرية التي تحتاج اإلى 

البنى التحتية الأ�صا�صية )وهي في الدرجة الأولى: 

تزويد المياه و�صبكات المجاري(”. وكجزء من 

الخطة الوطنية للتنمية في م�صر لالأعوام 2007 

حوالي  م�صر  حكومة  خ�ص�صت  فقد   ،2012 –
13 مليار دولر لتو�صيع خدمة تزويد المياه لجميع 

الم�صريين، ولكن حتى مع تنفيذ هذا ال�صتثمار 

الهائل، فاإّن التقديرات ت�صير اإلى اأّن حوالي 40 

في المئة فقط من قرى م�صر �صيتوافر لها نظام 

للمجاري.

التحديات المنتظرة م�ضتقباًل

خا�صت م�صر العديد من التجارب الما�صية 

الناجحة التي يمكن بناء برامج م�صتقبلية عليها 

لتلبية احتياجات جميع مواطنيها، وبخا�صة 

الأطفال وال�صباب منهم. وما زالت الدولة تواجه 

تحديات عديدة – وخا�صة على �صعيد الت�صّدي 

للتفاوتات وتعزيز حماية الأطفال. و�صيبقى 

الو�صول اإلى الأطفال في المناطق النائية والريفية 

تحديًا رئي�صًا للحكومة في محاولتها لإعمال 

حقوق جميع الأطفال. و�صيتطلب تحقيُق المزيد 

من التقّدم في مجال حقوق الطفل اإ�صراكًا اأكبر 

لجميع الجهات المعنية المحلية، اإلى جانب 

التعاون الدولي القوي.

انظر المراجع في ال�صفحات 90 – 92.



و�صــــــــــــع الأطفــــــــــــــــال فـــــــــــــي العــــــــالــــــــــــــم      طبـــعـــــــة خـــــا�صـــــــة 24

الأثر

تحديات الحماية

500 مليون – )1.5( 

مليار 

طفل تاأّثروا من العنف.

150 مليون 

طفل في الفئة العمرية 5 

اأعوام – 14 عامًا منخرطين 

في  العمالة.

145 مليون 

طفل فقدوا اأحد والديهما اأو 

كليهما نتيجة لجميع الأ�صباب.

70 مليون 

امراأة وفتاة في 29 دولة 

خ�صعن لعملية بتر وت�صويه 

الأع�صاء التنا�صلية.

اأكثر من 64 مليون 

امراأة تتراوح اأعمارهن بين 

20 – 24 عامًا في العالم 

النامي ُقلن اإنهّن تزوجَن قبل 

�صّن 18 عامًا.

51 مليون 

لين عند  طفل غير ُم�صجَّ

الولدة.

َي�صُعُب قيا�ص ومتابعة معظم انتهاكات حق الطفل في الحماية، وذلك 

يعود اإلى كلٍّ من الأعراف الجتماعية التي تتغا�صى عن هذه الممار�صات 

وال�صتغالل  العمالة،  مثل  بق�صايا  المرتبطة  ال�صيا�صية  والح�صا�صيات 

في  الفجوات  اإلى  اأي�صًا  يعود  ذلك  ولكن  البدني،  والعقاب  الجن�صي، 

في  الحق  انتهاكات  لقيا�ص  المالئمة  الموؤ�صرات  وتحليل  وجمع  تحديد 

مرتكبي  اأنَّ  العتبار  في  الأخذ  ومع  ذلك،  اإلى  وبالإ�صافة  الحماية. 

اأفعالهم،  اإخفاء  ياألون َجهدًا في  العديد من الإ�صاءات �صد الأطفال ل 

الإبالغ  ُتعّزز  التي  بالنتهاكات  المرتبطة  العار  وو�صمة  الخجل  وكذلك 

دون الم�صتوى المطلوب في جميع المجتمعات، فاإنه ي�صعب تقدير حجم 

انتهاكات حق الطفل في الحماية بدقة. وفي العديد من الحالت، يخ�صى 

المرتكبة  وال�صتغالل  والإ�صاءة  العنف  حالت  عن  الإبالغ  الأطفال 

�صدهم.

الم�صوح  �صاعدت  الما�صي،  القرن  من  الثمانينيات  منت�صف  ومنذ 

العنقودية  والم�صوح  وال�صكان  ال�صحة  م�صوح  مثل  لالأ�صرة،  الدولية 

�صاعدت  نة،  الُمَح�صَّ الوطنية  المتابعة  جانب  اإلى  الموؤ�صرات،  متعددة 

كّلها على اإيالء اهتمام خا�ص بحماية الطفل عن طريق توفير تقديرات 

التي  للحماية  الرئي�صة  الموؤ�صرات  وت�صمل  الرئي�صة.  للموؤ�صرات  دورية 

الأطفال،  وعمالة  الأطفال،  وزواج  الولدة،  حالت  ت�صجيل  قيا�صها  تم 

بتر وت�صويه الأع�صاء التنا�صلية لالأنثى، وحديثًا، التوجهات نحو العنف 

جمع  عملية  تزال  وما  الأطفال.  واإعاقات  الأطفال،  وتاأديب  المنزلي، 

وبناء  التنفيذ،  قيد  جارية  اأعماًل  عنها  الناتجة  والتقديرات  البيانات 

على ذلك، فاإن الأرقام المعرو�صة في جدول ال�صور في ال�صفحتين 24 

– 25 مجرد تمثيل تقريبي وجزئي لمجال النتهاكات �صد حق الطفل في 
الحماية. وُت�ْصَتَمدُّ هذه التقديرات من مطبوعة رئي�صة اأخرى اأ�صدرتها 

اليوني�صف تحت عنوان: التقدم من اأجل الأطفال: التقرير الدوري حول 

حماية الطفل، التي تم ن�صرها اأي�صًا في عام 2009.

لالأ�صرة،  الدولية  الم�صوح  من  ُة  الُم�ْصَتَمدَّ الأخيرُة  التقديراُت  وَتْفِر�ُص 

�صل�صلة من النتهاكات التي ُتنذر بالخطر بحق الطفل في الحماية من 

الأذى والحرمان من الحريات المدنية، والحق في الح�صول على هوية 

– في جميع اأنحاء العالم النامي. ويمكن اأن يوؤثر العنف في حوالي 500 
مليون   150 بحوالي  ر  ُيَقدَّ ما  وينخرط  طفل،  مليار   )1.5( اإلى  مليون 

طفل من الفئة العمرية 5 اأعوام – 14 عامًا في العمالة. وقد تعّر�ص اأكثر 

من 70 مليون امراأة وفتاة، تتراوح اأعمارهن بين 15 – 49 عامًا وفي 29 

دولة لعملية بتر وت�صويه الأع�صاء التنا�صلية.

حقوق  لإعمال  الأ�صا�صية  العوامل  من  الولدة  حالت  ت�صجيل  اأنَّ  ومع 

الطفل، مما ُي�صفي ال�صبغة ال�صرعية على وجود حياة للطفل، في الوقت 

الذي يتم فيه ت�صجيل اعتراف الدولة بالطفل كمواطن، فاإن اأكثر من 50 

اأو تعاي�ص كاأزواج  مليون طفل لم يتم ت�صجيلهم عند الولدة. وقد تزّوج 

اأكثُر من 64 مليون امراأة، تتراوح اأعمارهن بين 20 – 24 عامًا في دول 

اإلى  التقديرات  وت�صير  ع�صرة.  الثامنة  �صّن  بلوغهن  قبل  النامي  العالم 

وجوُد اأكثر من مليار طفل يعي�صون في دول اأو اأقاليم متاأّثرة من النزاعات 

الم�صلحة، منهم حوالي 300 مليون طفل دون �صّن الخام�صة. ورغم وجود 

برهان على حدوث بع�ص التقدم – انخفا�ص حالت بتر وت�صويه الأع�صاء 

التنا�صلية لالأنثى – اإّل اأن وتيرة حدوث هذه التح�صينات بطيئة.

�ص حق الطفل في البقاء والنماء اأي�صًا، خطر  وترفع عوامل مماثلة، ُتَقوِّ

بوجود  الُمدقع  الفقر  فيرتبط  الحماية.  في  للحّق  انتهاكات  حــدوث 

وال�صتغالل.  والِعمالة  الأطــفــال  زواج  حــالت  من  مرتفعة  م�صتويات 

الب�صري  المناعة  نق�ص  بفيرو�ص  الإ�صابة  مخاطر  زيادة  ح  الُمَرجَّ ومن 

وقد  حالته.  اأ�صدِّ  في  الفقر  يكون  حيثما  والن�صاء  الفتيات  اأو�صاط  في 

جنوب  منطقة  فــي  دول  خم�ص  فــي  اأجــريــت  حديثة  درا�ــصــات  ظــهــرت 
َ
اأ

تنزانيا  وجمهورية  و�صوازيالند،  ومــالوي،  بوت�صوانا،  )وهــي:  اإفريقيا 

المتحدة، وزامبيا( الروابط بين انعدام الأمن الغذائي الحاد، وممار�صة 

ُيواجه  وقد   
12

الفقيرات. الن�صاء  اأو�صاط  في  ما  �صفقات  مقابل  الجن�ص 

الأطفال في الدول المتاأثرة من النزاعات مخاطر متزايدة لال�صتغالل، 

وعندما  الم�صلحة.  الجماعات  قبل  من  التجنيد  اأو  للعنف،  التعر�ص  اأو 

الدول  في  الحال  هو  كما  المدقع،  الفقر  مع  الأهلية  الحروب  تتزامن 

المتاأثرة من النزاعات والواقعة في غرب وو�صط اإفريقيا، مثل جمهورية



25 الحتفــــال بمــــرور ع�صريــــن عامـــًا علـــى �صـــدور اتفاقيــــة حقــــوق الطفـــل

مــــــــــــالءمــــــــــــــــــة التــــفـــــــاقيـــــــــــــة لــــــكـــــــــــــــــــل زمـــــــــــــــان

18 مليون 

طفل يتعاي�صون مع اآثار 

الّنزوح.

15 مليون 

طفل فقدوا اأحد والديهما اأو 

كليهما نتيجة لمر�ص الإيدز.

14 مليون 

امراأة  و�صابة يَلدن بين        

�صّن 15 و19 عامًا.

)1.2( مليون 

�صخ�ص تّم الّتجار بهم 

�صنويًا حتى عام 2000.

اأكثر من 1 مليون 

طفل محتجزين من خالل دعاوى 

ق�صائية. 

الحقوق في الحماية

وفقًا لتفاقية حقوق الطفل، يتمتع كل طفل بالحق في الحماية مما يلي:

نقل الأطفال اإلى الخارج ب�صورة غير م�صروعة والتبني غير القانوني

العنف، والإ�صاءة، وال�صتغالل، والإهمال

النزاع الم�صلح

ِعمالة الأطفال، والتجار، وال�صتغالل الجن�صي وغيره من اأ�صكال 

ال�صتغالل الأخرى و تعاطي المخدرات 

التعذيب والحرمان من الحرية، وعقوبة الإعدام

وبالإ�صافة اإلى ذلك، ت�صمن التفاقية توفير الحماية الخا�صة والم�صاعدة 

والرعاية لالأطفال:

المحرومين من البيئة الأ�صرية

ذوي الإعاقات 

المتوّرطين في نزاع مع القانون

الم�ضدر: م�صتّقة من اتفاقية حقوق الطفل.

الكونغو الديمقراطية، يكون الأطفال عر�صة لنتهاكات اأعلى بكثير على 

�صعيد الحق في الحماية.

وتت�صح اأي�صًا التفاوتات في م�صتوى حماية الطفل �صمن الدول وتترابط 

البقاء  ب�صاأن  ذكرها  ورَد  التي  كتلك  الُم�صّببة  العوامل  مع  وا�صع  ب�صكل 

والنماء: وهي المنطقة اأو القارة، والمكان الجغرافي، والإثنية، والإعاقة، 

يبلغ  اأن  المحتمل  المثال، من  �صبيل  والدخل. فعلى  والنوع الجتماعي، 

ت�صجيلهم عند  يتم  ل  ن  ِممَّ الأفقر،  الأ�صر  اإلى  المنتمين  الأطفال  عدُد 

الولدة، �صعَف عدد الأطفال الذين ل يتم ت�صجيلهم من الأ�صر الأغنى. 

النامية  الدول  في  ريفية  اأ�صرة  اإلى  تنتمي  فتاة  زواج  احتماليُة  وتبلغ 

زواج  احتمالية  �صعَف   18 �صّن  قبل  اإفريقيا  وجنوب  �صرق  في  الواقعة 

نظيرتها المنتمية اإلى اأ�صرة ح�صرية. وتظهُر الدرا�صات اأن الفتيات في 

اأبكر من ال�صّن  المناطق الريفية ينخرطن في العمل الزراعي في �صنٍّ 

اإليهن وا�صتغاللهن  الإ�صاءة  واأنه يتم غالبًا  الفتيان،  التي ينخرط فيها 

ب�صكل اأكبر، بالرغم من تاأثر الفتيان اأي�صًا.

بواعث  ت�صّكل  بهم  والّتجار  الأطفال  وِعمالة  العنف  ق�صايا  فاإّن  كذلك 

لدرا�صات  حديثة  مراجعة  وتك�صف  ال�صناعية.  الدول  في  خا�صة  قلق 

جريت حول �صوء معاملة الأطفال، وُن�صرت في مجلة لن�صيت اأنَّ 4 في 
ُ
اأ

المئة على الأقل من الأطفال في الدول ال�صناعية يتعّر�صون لالإ�صاءة 

كل  اإليه من  نف�صيًا  الإ�صاءة  اأو  واحد  اإهمال طفل  ويتم  �صنويًا،  البدنية 

ع�صرة اأطفال. وت�صير التقديرات اإلى اأّن 5 – 10 في المئة من الفتيات 

و5 في المئة من الفتيان كحد اأق�صى يعانون من اإ�صاءات جن�صية اإيالجية 

خالل فترة طفولتهم. وقد تكون الن�صبة المئوية لالأطفال الذين يعانون 

من اأي �صكل من اأ�صكال الإ�صاءة الجن�صية اأعلى بمقدار ثالثة اأ�صعاف. 

التعّر�ص  في  يتمّثل  اأعظم  خطر  اإلى  اإليهم  الُم�صاء  الأطفال  �ص  ويتعرَّ

العقلية،  ال�صحة  ق�صايا  ت�صمل  ال�صعوبات،  من  متنّوعة  لمجموعة 

والتح�صيل العلمي المتدني، وتعاطي المواد المخدرة، وظهور م�صكالت 

في العالقات، وارتكاب العنف في وقت لحق من حياتهم.

المنتمون  اأولئك  �صّيما  ول  المهاجرون،  الأطفال  يتعّر�ص  اأن  ويمكن 

لخطر  قانوني،  ب�صكل غير  اأو هاجرت  وثائق،  تملك  ل  التي  الأ�صر  اإلى 

المهاجرين  الأطفال  هوؤلء  وبافتقار  كالّتجار.  اأكبر  ب�صكل  ال�صتغالل 

وغيرهم من الفئات ال�صكانية المهّم�صة اإلى خدمات الدعم، فمن المرّجح 

اأن ل يتم ت�صجيلهم عند الولدة اأو اأن ل تتوافر لهم اإمكانية الو�صول اإلى 

الخدمات الأ�صا�صية، واللجوء القانوني اإلى العدالة لتتم حماية حقوقهم. 

في  حقهم  لنتهاكات  المعر�صون  ال�صعفاء  الأطفال  يعاني  اأن  ويمكن 

الحماية اأي�صًا من ردود واأفعال ُتفاقم هذه التهديدات. ويواجه الأطفال 

بالحماية،  تتعلق  مخاطر  اأي�صًا  القانون  مع  نــزاع  في  يتوّرطون  الذين 

وبخا�صة العنف، في جميع مراحل التوا�صل مع اأنظمة العدالة. وغالبًا ما 

يفتقر الأطفال �صحايا الإ�صاءات اإلى حقوق الإن�صان، والأطفال ال�صهود 

المراعية والإجـــراءات  المهنيين  من  الدعم  اإلــى  الإ�ــصــاءات  تلك  على 
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الأثر

اأثر التفاقية في الموؤ�ض�ضات العامة والخا�ضة

لقد كان وما يزال عميقًا تاأثيُر التفاقية 

على الموؤ�ص�صات العامة والخا�صة، بما فيها 

ال�صلطات الحكومية الثالث – التنفيذية، 

والبرلمانية، والق�صائية. ويت�صح تاأثيرها في 

مبادرات الإ�صالحات الت�صريعية، ومبادرات 

زة على الطفل، وتدابير  الموازنات الُمَركَّ

الحماية الجتماعية، وكذلك في النهوج القائمة 

على حقوق الإن�صان للبرامج الخا�صة بالن�صاء 

والأطفال، وفي تبّني المواثيق الإقليمية لحقوق 

الطفل.

وفي المجال الخا�ص، ت�صاعد التفاقية على 

الت�صجيع على رفع م�صتوى الوعي بحقوق الطفل 

في الأعمال، والمدار�ص، والأ�صر، والمجتمعات 

المحلية، بدعم قوي من المنظمات غير 

الحكومية على وجه الخ�صو�ص. وفي مجال 

و�صائل الإعالم اأي�صًا، تت�صح تاأثيرات التفاقية 

في ا�صتخدام لغة حقوق الطفل بدرجة اأكبر، 

وفي الفهم الأف�صل للق�صايا الحرجة، وكذلك 

في اإعداد مدونات ال�صلوك من اأجل الإبالغ 

عن اأو�صاع الأطفال، وبخا�صة في اإيالء اهتمام 

خا�ص اأكبر بق�صايا حماية الطفل وانتهاكات 

هذه الحماية. ومع اأنه ل توجد طريقة ممنهجة 

لإك�صاب هذا التاأثير القوة ال�صرعية اإل اأن هناك 

برهان وافر يدّل على اأن التاأثير ياأخذ مجراه.

مبادرات الإ�ضالح الت�ضريعي

قام حوالي 70 دولة طرف في التفاقية، على 

دة  مدى العقدين الما�صيين، ب�َصنِّ قوانين موحَّ

لالأطفال كجزء من جهود اإ�صالح القانون بهدف 

دعم حقوق الطفل. وعالوًة على ذلك، فقد 

طّبقت 12 دولة طرفًا في التفاقية هذه القوانين 

ا�صتجابة لتو�صيات �صريحة اأ�صدرتها لجنة 

حقوق الطفل. وتقوم معظم هذه القوانين على 

ة لحماية الطفل، ت�صمل مجموعًة وا�صعًة  ُطر ُمَعدَّ
ُ
اأ

من التقاليد القانونية، بما فيها القانون المدني، 

والقانون العام، والقانون الإ�صالمي، والقانون 

.Plural law متعدد الأجنا�ص

وفي اأمريكا الالتينية على وجه الخ�صو�ص، تم 

ُطر تعترف بالحقوق المدنية وال�صيا�صية 
ُ
اإدخال اأ

لالأطفال، اإ�صافة اإلى اعترافها بحقوقهم 

القت�صادية والجتماعية والثقافية – التي تّتجه 

اإلى تغطية ن�صبة جوهرية من التفاقية، اإن لم 

تكن تتجه اإلى تغطيتها كلها. وفي اأوروبا ال�صرقية، 

وخا�صة في دول التحاد ال�صوفيتي �صابقًا، تّتجه 

الحكومات اإلى و�صع قوانين لحقوق الطفل تكون 

اأكثر عمومية من حيث المجال، وتذكر �صراحًة اأو 

تها في القيام بالمزيد من الإ�صالحات  �صمنًا نيَّ

في الم�صتقبل.

ويوجد لدى عدد من هذه الدول الأطراف واحدًا 

اأو اأكثر من اأبعاد النهوج القائمة على حقوق 

لب قوانينها. ويعني ذلك �صمنًا  الإن�صان في �صُ

وجود اإ�صارة �صريحة اإلى الأطر الدولية، واأنها 

تقدم الأطفال باعتبارهم مو�صوع الحقوق مع 

تمتعهم بالقدرة على المطالبة بحقوقهم، وُتحّدد 

القائمين بالواجبات لتطبيق قوانين حقوق 

الطفل. وت�صير دول اأخرى �صراحًة اإلى التفاقية 

باعتبارها هدفًا رئي�صًا لت�صريعاتها.

زة على الطفل مبادرات الموازنات الُمَركَّ

يترتَّب على تطبيق اأحكام اتفاقية حقوق الطفل 

تبعاٌت مالية على الدول الأطراف. ويتطلّب اإعطاُء 

الأولوية لحقوق الطفل في النفقات العامة وجوَد 

اإرادة �صيا�صية والتزامًا ت�صاعديًا تدريجيًا من 

قبل الحكومة. ويعتبر تحليُل الموازنة، من حيث 

كيفية تحقيق الأهداف ال�صيا�صاتية، خطوًة مهمًة 

تجاه ت�صميم كلية التمويل من القطاع العام التي 

اأعطت الأولوية لحقوق الطفل.

جري في 
ُ
وثّمة مثال على هذا النوع من التحليل اأ

جنوب اإفريقيا، حيث قاد معهد الديمقراطية 

في جنوب اإفريقيا، وهو منظمة غير حكومية، 

الجهوَد الخا�صة بو�صع موازنة حقوق الطفل. 

وتقوم هذه المنظمة الم�صتقلة بمراقبة الأموال 

العامة، كما تقوم، من خالل م�صروع موازنة 

الأطفال لديها، بتقييم ما اإذا كان الإنفاق 

الحكومي ُي�صاعد الحكومة على تلبية التزاماتها 

بحقوق الطفل وتخفيف حدة الفقر. وُتقّدم 

َزمُة 
َ
دولة الإكوادور مثاًل اآخر، حيث هّددت الأ

القت�صادية ال�صديدة، التي وقعت في عام 1999، 

الإنفاَق الجتماعي. وت�صاركت منظمة اليوني�صف 

في الإكوادور مع الحكومة لتحليل تاأثير القرارات 

المعنية بالموازنة في الأطفال، ولو�صع تو�صيات 

�صات القطاع الجتماعي. وقد  ب�صاأن مخ�صّ

ت النتائج اإلى و�صع اإطار عمل منتظم لربط  اأدَّ

عملية �صنع القرار على ال�صعيدين الجتماعي 

والقت�صادي.

النهج القائم على حقوق الإن�ضان للتعاون

نا�صرت منظمة اليوني�صف وغيرها من الجهات 

الأخرى النهج القائم على حقوق الإن�صان 

بو�صفه نموذجًا ل�صمان تفعيل حقوق الطفل في 

هج  ال�صيا�صات والممار�صات. وقد كان لهذا النَّ

وما يزال اأثٌر كبيٌر في كل من الدول ال�صناعية 

والنامية منذ تقديمه عام 1999. وللح�صول على 

المزيد من المعلومات عن هذا الإطار، انظر 

التحقيق في ال�صفحتين 12 – 13.

المواثيق الإقليمية لحقوق الطفل

قامت الهيئات الإقليمية اأي�صًا بتقنين حقوق 

الطفل في ت�صريعاتها. وقد تّم تبّني الميثاق 

الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته عام 1990. 

ويوجد لدى التحاد الأوروبي اتفاقية حول 

ممار�صة حقوق الطفل، تبّناها مجل�ص اأوروبا 

عام 1996. ومع اأن الهيئات الإقليمية، كالتحاد 

الإفريقي والتحاد الأوروبي، ل ت�صتطيع 

الم�صادقة على التفاقية، اإل اأّن الدعم القوي، 

الذي اأظهرته لأحكام التفاقية، يمكن روؤيته 

في برامجها و�صيا�صاتها الخا�صة. فعلى �صبيل 

المثال، يتبّنى التحاد الأوروبي حاليًا اإطارًا 

قويًا لحقوق الطفل قائمًا على التفاقية، وذلك 

ل�صمان توفير الحماية لالأطفال �صد الإ�صاءات 

التي يتم ارتكابها من خالل الإنترنت.

القطاع الخا�ص

اأ�صبح القطاُع الخا�ص جهًة معنيًة مهمًة، ب�صكل 

متزايد، في التنمية الدولية من خالل اإقامة 

ال�صراكات العالمية في ال�صحة، والتعليم، 

وفيرو�ص نق�ص المناعة الب�صري والإيدز على 

وجه الخ�صــــو�ص. لقـــد تــــم العتــــراف بهـــذه
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الم�صاركة المتنامية من قبل لجنة حقوق الطفل، 

�صت يوَم المناق�صة العامة، في عام  التي خ�صّ

2002 للمو�صوع المحوري: “القطاع الخا�ص 

بو�صفه موّفر خدمات ودوره في اإعمال حقوق 

الطفل.”

وكما هو حال المنظمات الإقليمية، فاإن كيانات 

القطاع الخا�ص ل ت�صتطيع التوقيع على التفاقية 

اأو الم�صادقة عليها. لكنها ُتظهر عمليًا هي 

الأخرى دعمًا قويًا لالتفاقية من خالل اأعمالها، 

�صواء ك�صركاء في بناء بيئة حمائية اأم في 

التقديم المبا�صر للخدمات الأ�صا�صية. وُتعتبر 

نة ال�صلوك المعنية بحماية الأطفال من  ُمَدوَّ

ال�صتغالل الجن�صي في ال�صياحة اأحد الإنجازات 

الجديرة بالذكر في �صياق هذا الدعم. وقد 

لي ال�صياحة  نتج ذلك عن التعاون بين ُم�صغِّ

في القطاع الخا�ص وبين �صبكة “اإنهاء دعارة 

الأطفال، وا�صتخدام الأطفال في العرو�ص 

والمواد الإباحية، والّتجار بالأطفال لأغرا�ص 

نة ال�صلوك �صناعة ال�صياحة  جن�صية”. وُتلزم مدوَّ

بالمبادرة اإلى اإيجاد طرق لحماية حقوق الطفل، 

والأهم من ذلك هو المبادرة اإلى �صمان عدم 

ا�صتغالل الأطفال لالأغرا�ص الجن�صية التجارية.

و�ضائل الإعالم

تتمّتع و�صائل الإعالم بدور فريد في اإعمال حقوق 

الطفل، وذلك عن طريق ا�صترعاء النتباه اإلى 

ق�صايا تم�صُّ الأطفال. ويرجع الوعي بدرجة 

اأكبر، بالحرمان من حقوق الطفل وانتهاكاتها، 

في جزء منه، اإلى التركيز المتزايد من و�صائل 

الإعالم على هذه الق�صايا. فعلى �صبيل المثال، 

يوجد لدى هيئة الإذاعة البريطانية، وهي محطة 

البث العام الكبرى في العالم، بوابة اإلكترونية 

على الإنترنت ُمكّر�صة لحقوق الأطفال وق�صاياهم 

في موقعها الإلكتروني.

عت �صناعة و�صائل الإعالم العالمية،  وبينما تو�صَّ

ا�صطلع منا�صرو حقوق الطفل بدور قيادي في 

ت�صجيع الموؤ�ص�صات على اّتباع معايير اأخالقية 

في الإبالغ )اإعداد التقارير وتقديمها(. وقد 

عملت المبادئ الأخالقية لإعداد ون�صر التقارير 

الإعالمية حول الأطفال والمبادئ التوجيهية 

الأخرى، التي ن�صرتها اليوني�صف، على تعزيز هذه 

القوانين ل�صمان عدم قيام التقارير الإعالمية 

بقولبة )اأو”تنميط”( �صورة الأطفال ك�صحايا 

لالإ�صاءة والفقر، اأو كمرتكبين للجرائم، اأو 

كمو�صع اإح�صان. كذلك فاإّن من الأمور البالغة 

الأهمية احتراَم م�صالح الطفل الف�صلى اأثناء 

ن�صر التقارير الإعالمية عنهم. ففي البرازيل، 

تتابع الوكالة المعنية بحقوق الطفل وت�صرف 

على كيفية ت�صوير الأطفال في و�صائل الإعالم، 

وت�صدر جداول ترتيب الجهات المتحالفة 

“league tables” المعنية بالت�صوير ال�صلبي 
ل�صورة الأطفال. كذلك فهي تمنح مكافاآت 

لإيجاد الحوافز لتوفير تغطية اإعالمية ُمراعية 

واأخالقية.

القادة الدينيون

يمكن اأن يوؤدي القادة الدينيون دورًا مهمًا في 

�صمان تحقيق َقْدر اأكبر من اإعمال حقوق الطفل. 

رين في  وباعتبارهم اأفرادًا محترمين وموؤثِّ

المجتمعات الكلية والمجتمعات المحلية، يمكنهم 

تقوية الأعمال التي ت�صبُّ في �صالح بقاء الأطفال 

ونمائهم، وحمايتهم وم�صاركتهم. ويمكنهم كذلك 

َتحّدي الممار�صات والعادات والأعراف التي ُتمّيز 

�صد هذه الحقوق اأو تقّو�صها. َفَعْبَر التاريخ، وفي 

جميع الأديان والثقافات، كان لمحبة الأطفال 

ورعايتهم قيم اأخالقية ومعنوية وروحية قوية 

ترمز اإلى تفاهم م�صترك حول اأهمية حماية 

الأفراد في اأ�صغر مراحل اأعمارهم واأكثرها 

�صعفًا وتعر�صًا للمخاطر.

وفي جميع اأنحاء العالم، يعمل القادة الدينيون 

كمنا�صرين وموؤيدين لحقوق الطفل، ونقتب�ص 

اأحد الأمثلة على ذلك من اأفغان�صتان، حيث 

عملت منظمة اليوني�صف و�صركاوؤها، منذ اأواخر 

عام 2001، عن كثب مع القادة الدينيين لتو�صيع 

اإمكانية و�صول الفتيات اإلى التعليم وتعزيز توفير 

ن من البقاء للطفل ومن �صحته.  م�صتوى مح�صَّ

وتقّدم دولة اإثيوبيا مثاًل اآخر، حيث اتّفق القادة 

الم�صلمون والبروت�صتنتيون والأرثوُذك�صيون على 

تخ�صي�ص “اأ�صبوع ديني” لق�صية فيرو�ص نق�ص 

المناعة الب�صري والإيدز، عن طريق ا�صتخدام 

�صبكاتهم الممتدة وتاأثيرهم ونواياهم الطيبة 

للت�صّدي لو�صمة العار والتمييز المرتبطين 

بالإ�صابة بفيرو�ص نق�ص المناعة الب�صري.

المنظمات غير الحكومية

تعتبر المنظمات غير الحكومية من بين الجهات 

الفاعلة الرئي�صية الُمنهمكة في العمل بن�صاط 

على تعزيز واإعمال حقوق الطفل. فقد َحَفَزت 

جهودها العديدة وا�صتمرت في تنفيذ العملية 

التي اأدت اإلى اإعداد م�صّودة التفاقية وبلورتها 

في اأواخر ال�صبعينيات وفي الثمانينيات من 

القرن الما�صي. وتّم ت�صكيل مجموعة المنظمات 

غير الحكومية لتفاقية حقوق الطفل، وهي 

�صبكة موؤلفة من 80 منظمة دولية ووطنية، 

في عام 1983، وذلك لتعزيز اإعداد م�صودة 

التفاقية والم�صاركة في ذلك بن�صاط.

وتن�ّص المادة 45 من التفاقية على وجود دور 

�ص للمنظمات غير الحكومية لمتابعة  مخ�صَّ

تطبيق التفاقية من قبل الدول الأطراف. 

وتدعم وحدة الرتباط لدى مجموعة المنظمات 

غير الحكومية م�صاركة المنظمات غير 

الحكومية، ول �صّيما التحالفات الوطنية، في 

عملية الإبالغ اإلى لجنة حقوق الطفل. ومن 

اإحدى مجالت العمل المهمة التي تقوم الوحدة 

بتي�صيرها، تجميُع وت�صنيف وتقديم التقارير 

البديلة لّلجنة حول التطبيق على الم�صتوى 

الوطني.

المنا�ضرون والأفراد

لقد األهمت التفاقيُة الأفراَد، الكبار الرا�صدين 

منهم والأطفال على حدِّ �صواء، لتكري�ص اأنف�صهم 

بال كلل اأو ملل، لالرتقاء بحقوق الطفل والدفاع 

عنها. ولهوؤلء المنا�صرين، من النا�صطين 

الأطفال والم�صاهير الدوليين، دوٌر موؤثر في 

رفع وتيرة الوعي بالهموم والم�صاغل وبحالت 

ال�صعف البالغة الأهمية، وفي و�صع ت�صّورات 

مبا�صرة لأ�صحاب ال�صلطة بهدف ال�صعي اإلى 

اإحداث التغيير وتنفيذه.

انظر المراجع في ال�صفحات 90 – 92.
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لرعايتهم وحمايتهم واإعادة تاأهيلهم. وقد يحتاج اأولئك الأطفال الذين 

اأو  مدقعًا  فقرًا  يواجهون  الذين  اأولئك  اأو  واأمهاتهم،  اآباءهم  فقدوا 

ظروفًا اأ�صرية �صعبة، اأو اأولئك الذين تم اإك�صابهم قدرات مختلفة، قد 

يحتاجون كلهم اإلى رعاية بديلة. اأما ال�صيا�صات والبرامج الهادفة اإلى 

دعم الأطفال والأ�صر، وتعزيز جمع �صمل الأ�صر، والتاأ�صي�ص لال�صتخدام 

يتم دومًا  لها، فال  المالئمة  الظروف  واإيجاد  البديلة  للرعاية  المالئم 

اإعدادها جيدًا على الم�صتوى الوطني وم�صتوى المحافظات.

بناء اأنظمة حماية الطفولة على الم�ضتوى الوطني

َد منا�صرون اأقوياء وما زالوا يوؤيدون العديد من اأبعاد حماية  تقليديًا، اأيَّ

الطفل، وفي اأغلب الأحيان  كان هوؤلء المنا�صرون من المنظمات غير 

اأو  اإبطالها  اأو  الحقوق  انتهاكات  وقوع  منع  على  تعمل  التي  الحكومية 

تخفيف حّدتها في مجال محّدد. فهناك العديد من المنظمات والأفراد 

مثاًل.  والإيدز  الب�صري  المناعة  نق�ص  فيرو�ص  مكافحة  في  منخرطون 

وهناك العديد منهم ينهمكون في وقاية الأطفال من التجنيد من قبل 

اأي�صًا  اآخرون  يعمل  بينما  الم�صلحة،  الجماعات  اأو  الم�صلحة  القوات 

العدالة.  اإلى  الجرائم  الأطفال وجلب مرتكبي  العنف �صد  للوقاية من 

وقد عملت هذه الجهود، على الم�صتويين الفردي والجماعي، كثيرًا على 

اإبراز الق�صايا التي كانت مخفية في ال�صابق اإلى واجهة الأحداث، وعملت 

والموازنات،  القوانين،  الم�صبوقة في  التغييرات غير  َحفز حدوث  على 

والبحوث، والبرامج، والمنا�صرة وك�صب التاأييد، وال�صلوكات.

عن  بعينها،  ق�صايا  على  القائمة  المبادرات  ا�صتكمال  بثبات  ويجري 

طريق تطبيق نهج اأو�صع لحماية الطفولة، يهدف اإلى خلق بيئة حمائية 

وحتى  الولدة  من  ابتداًء  برمته،  المجتمع  مكّونات  في جميع  لالأطفال 

ُد مفهوُم البيئة الحمائية روَح التفاقية وروَح غيرها  �صن الر�صد. وُيج�صِّ

جميع  فيه  تو�صع  عالم  وجود  ت�صّور  في  الإن�صان  حقوق  معاهدات  من 

جميع  من  الأطفال  لحماية  ال�صحيح  مكانها  في  ال�صرورية  العنا�صر 

اأ�صرهم.  عن  ال�صروري  غير  والنف�صال  وال�صتغالل،  العنف،  اأ�صكال 

الت�صريعات،  في  التقّدم  اأوجه  يتقّبل  عمل  اإطاَر  الحمائية  البيئُة  وُتوّفر 

والممار�صات،  التاأييد،  وك�صب  والمنا�صرة  والخدمات،  وال�صيا�صات، 

وم�صاركة الأطفال، وذلك لتقليل ال�صعف والتعر�ص للمخاطر اإلى الحد 

ُر هذه البيئة الحمائية  الأدنى، ولتقوية حماية الأطفال من الإ�صاءة. وُتب�صِّ

التدابير  من  ن�صيج  بوجود  يعرف  وهو  طفل  كل  فيه  يكبر  عالم  بقدوم 

العنف  من  لحمايته  ومتكاملة  متما�صكة  بطريقة  تعمُل  التي  الحمائية 

ما حدثت  اإذا  له  التاأهيل  واإعادة  العدالة  ُر  وُتوفِّ والإ�صاءة،  وال�صتغالل 

المخاطر  �صبكة  من  للحماية  ح�صنًا  البيئة  هذه  توّفر  كما  الإ�صاءات. 

من  للعديد  الأ�صا�ص  ُت�صّكل  التي  للمخاطر،  والتعر�ص  ال�صعف  وحالت 

الأطفال  اإلى قيامها بتح�صين م�صتويات �صحة  اإ�صافة  الإ�صاءة،  اأ�صكال 

وتعليمهم ورفاههم، وبتعزيز التقدم التنموي.

اأ�صا�صية  اأعمال  ثمانية  تطبيق  ال�صمولي  الطفولة  حماية  نظام  وُي�صّهل 

حمائية  بيئة  خلق  عملية  في  وتحقيقها  متابعتها  اإلى  تحتاج  مترابطة، 

لالأطفال، وهي:

لالأطفال.  �ضمولية  حماية  توفير  ب�ضمان  الحكومات  اإلزام 

وهي:  حمائية،  بيئة  لأية  الالزم  الأ�صا�ص  لو�صع  مطلوبة  عوامل  ثمة 

وجود موازنات كافية لإعمال حقوق الطفل، و�صيا�صات �صمولية لتحقيق 

الرفاهية الجتماعية له، والموارد الوافرة لتحقيق العدالة له، والخدمات 

الجتماعية الُملبّية لحاجاته، والكوادر المهرة. ويجب توفير م�صتوًى من 

�صة  اإمكانية الو�صول اأكبر اإلى خدمات الحماية الجتماعية لالأ�صر المهمَّ

وال�صعيفة المعّر�صة للمخاطر.

الخا�ضة  القلق  بواعث  ُتعالج  التي  القوانين  واإنفاذ  اإجازة 

بحماية الطفل. تبداأ هذه العملية بالم�صادقة على المعايير الدولية 

المعنية بحقوق الطفل وبتطبيقها، وبتقوية الت�صريعات الوطنية الخا�صة 

بالحماية. ومع اأن و�صع القوانين مو�صع التنفيذ اأمٌر مهٌم، اإل اأّن ال�صرورة 

تقت�صي تطبيق الت�صريعات باّت�صاق وبطريقة تّت�صف بالم�صوؤولية، واإنهاء 

الح�صانة من المعاقبة على الجرائم المرتكبة �صد الأطفال.

البدائل  عن  بها  موثوق  م�ضادر  من  �ضحيحة  معلومات  توفير 

القائمة  والممار�ضات  وال�ضلوكات  للمواقف  للتطّور  القابلة 

التي تنتهك حقوق الطفل. ي�صتلزم هذا التوفير تمكين المجتمعات 

المحلية من اأجل تحّدي الأعراف والتقاليد الجتماعية ال�صارة بالأطفال، 

ولدعم الأعراف والتقاليد التي توّفر الحماية لهم منها. ويجب ا�صتكمال 

العمل القائم على المجتمع المحلي عن طريق تنفيذ حمالت رفع وتيرة 

الوعي العامة التي تت�صّدى للمواقف والمعتقدات والممار�صات الموؤذية 

الرا�صخة جذورها، والتي تقّو�ص عملية حماية الطفل.

الطفل.  حماية  لق�ضايا  مفتوح  نقا�ص  عقد  على  الت�ضجيع 

الحكومي اللــتــزام  على  الح�صول  ل�صمان  اأ�صا�صٌي  عائٌق  فال�صمت 
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ُيَقلِّل بناء اأنظمة وطنية لحماية الأطفال، ت�صعى اإلى اإن�صاء بيئة حمائية لالأطفال، م�صتوى 

�صعفهم وتعّر�صهم لمخاطر العنف والإ�صاءة وال�صتغالل. اأطفال من ال�صكان الأ�صليين 

واآخرون منحدرون من اأ�صل اإفريقي يجل�صون على جدار منخف�ص في مدينة يافيزا الريفية 

ال�صرقية في اإقليم داريين، بنما.
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حقوق الطفل في �ضيراليون

نًا ثابتًا في مجال  �صهدت دولة �صيراليون تح�صُّ

الأمن وال�صتقرار ال�صيا�صي بعد انتهاء عقد من 

النزاع الم�صلح عام 2002. وقد ُعقدت انتخابات 

وطنية ديمقراطية �صلمية عام 2007، وُتبذل 

جهود لتقوية الموؤ�ص�صات الحكومية وتعزيز 

الم�صالحة. وقد عاد النمو القت�صادي خالل 

فترة ما بعد النزاع، وبلغ متو�صطه حوالي )7.7( 

في المئة �صنويًا بين عام 2003 وعام 2007، 

وقاده في الأغلب قطاعا الزراعة والتعدين.

لقد �صادقت �صيراليون على اتفاقية حقوق 

الطفل في يونيو / حزيران عام 1990، وعلى 

بروتوكوليها الختياريين في �صبتمبر / اأيلول 

عام 2001 )بروتوكول ب�صاأن بيع الأطفال ودعارة 

الأطفال وا�صتخدام الأطفال في العرو�ص 

والمواد الإباحية(، وفي مايو / اأيار عام 2002 

)بروتوكول ب�صاأن ا�صتراك الأطفال في النزاعات 

الم�صلحة(. وقد تمَّ تكري�ص هذه اللتزامات فيما 

بعد في الت�صريعات الوطنية من خالل قانون 

حقوق الطفل لعام 2007 – الذي حّل محّل جميع 

القوانين الوطنية الأخرى، والذي ُيعتبر متوافقًا 

مع التفاقية ومع الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل 

ورفاهيته.

حماية الأطفال اأثناء ا�ضتعادة الأمن

ي�صّكل قانون حقوق الطفل الأ�صا�ص لإطار اأقوى 

معني بحماية حقوق الطفل. َبْيَد اأنَّ الطريَق 

لتطبيقه طويلٌة جدًا. فما زالت الدولة متاأخرة 

في التنمية القت�صادية والجتماعية والب�صرية. 

ومع اأن �صيراليون غنية بما َحَبْتها به الطبيعة من 

الموارد المعدنية، اإّل اأنها تحتل اأدنى المراتب من 

بين 177 دولة واإقليم في موؤ�صر التنمية الب�صرية 

الأحدث ال�صادر عن برنامج الأمم المتحدة 

الإنمائي. فقد تاأثرت �صيراليون ب�صدة بالنكما�ص 

القت�صادي العالمي في الفترة 2008 – 2009، 

الأمر الذي قّلل التدفقات المالية الواردة اإلى 

البالد من التجارة وال�صتثمار والتحويالت 

والمعونات. كذلك فقد اأدرجت منظمة الغذاء 

والزراعة التابعة لالأمم المتحدة دولة �صيراليون 

على قائمة الدول الأكثر �صعفًا وتعر�صًا لخطر 

انعدام الأمن الغذائي. اأّما معدلت وفيات 

الأمهات والأطفال دون �صنِّ الخام�صة في 

�صيراليون فهي اأعلى الُمعدلت عالميًا، ويعاني 

ما يقارب 40 في المئة من الأطفال دون �صنِّ 

الخام�صة من وقف النمو المعتدل اأو الحاد. 

وكذلك ُتعاني مرافق وخدمات ال�صحة الأ�صا�صية، 

وتلك الخا�صة ب�صحة الأمهات، والبنى التحتية 

ال�صحية البيئية من نق�ص الإمدادات. ول يتلّقى 

ع التح�صين الروتيني �صد  �صَّ ثلث الأطفال الرُّ

الأمرا�ص، على هيئة ثالث جرعات من لقاح 

التُّك�صين الموّهن الم�صاد للدفتيريا، وال�صعال 

الديكي، والكزاز. وتلد ما يقارب 60 في المئة من 

الّن�صاء دون م�صاعدة من م�صرف �صحي. ويفتقر 

ن�صف ال�صكان ال�صيراليونيين تقريبًا اإلى اإمكانية 

نة،  الو�صول اإلى مرافق مياه ال�صرب الُمَح�صَّ

بالإ�صافة اإلى اأن 7 من كل 10 مواطنين تقريبًا 

ل تتوافر لهم مرافق ال�صرف ال�صحي الكافية. 

ول يلتحق بالمدر�صة اأكثر من 30 في المئة من 

ن هم في �صّن المدر�صة البتدائية .  الأطفال، ِممَّ

وثمة معدلت انتقال معتدلة من التعليم البتدائي  

اإلى التعليم الثانوي، واإلى التعليم ما بعد الثانوي. 

وت�صمل العوائُق الماثلة اأمام تعليم الفتيات زواَج 

الأطفال – حيث يتزوج 62 في المئة من الفتيات 

قبل �صنِّ الثامنة ع�صرة، ويتزوج 27 في المئة من 

الفتيات قبل �صنِّ الخام�صة ع�صرة – كما ت�صمل 

الم�صتويات العليا من حمل اليافعات.

وخالل الِعقدين الما�صين، واجهت �صيراليون 

عوائق في تعزيز وحماية حقوق اأطفالها. فقد 

اّتحدت تلك العوائق مع عوامل النزاع، والفقر، 

وحالت عدم التعادل بين الجن�صين، والممار�صات 

�ص حقوق الطفل. ورغم  الثقافية التمييزية لتقوِّ

عودة الممار�صة الديمقراطية وَقْدر من ال�صتقرار 

ال�صيا�صي اأكبر في �صيراليون، ما زالت الفتيات 

والن�صاء ُمعّر�صات للعنف الجن�صي، بالإ�صافة 

اإلى الممار�صات التقليدية الموؤذية كبتر وت�صويه 

الأع�صاء التنا�صلية. وت�صير التقديرات اإلى اأّن 

اأكثر من 90 في المئة من الن�صاء، الالتي تتراوح 

اأعمارهن بين 15 – 49 عامًا، قد خ�صعن لهذه 

الممار�صة.

وخالل النزاع المدني الذي ا�صتمر على مدى 

َد كل من الحكومة  ِعْقد كامل من الزمان، جنَّ

والقوات الثورية الأطفال في �صفوفهم. وقد 

اأدانت المحكمُة الخا�صُة في �صيراليون، التي 

ن�صئت لمحاكمة الم�صوؤولين الّت�صعة عن ارتكاب 
ُ
اأ

عى  انتهاكات حقوق الإن�صان، الأكثر خطورة، الُمدَّ

عليهم - بمن فيهم الرئي�ص ال�صابق ت�صارلز تايلور 

دين 
ُ
اأ وقد  كمحاربين.  للقتال  الأطفال  – بتجنيد 

ثالثة من المّدعى عليهم بتهمة الزواج الق�صري 

من الفتيات والن�صاء، مما اعُتبر المرة الأولى التي 

توؤّيد فيها محكمٌة هذه الّتهمة.

وتقطع �صيراليون خطوات من التقّدم نحو زيادة 

م�صاركة الأطفال. فقد اأ�صركت هيئُة الحقيقة 

والم�صالحة ل�صيراليون، التي �ُصّكلت لإيجاد توثيق 

غير ُمَتحّيز لنتهاكات حقوق الإن�صان، الأطفاَل في 

العملية، واأولت اهتمامًا خا�صًا بتجارب الأطفال 

المتاأثرين من النزاع المدني. وبالّروح ذاتها، 

اأ�ص�صت حكومة �صيراليون عام 2001، �صبكة 

منتدى الأطفال، وهي ُمنّظمة معنية بالمنا�صرة 

من “طفل اإلى طفل”، وملتزمة باإقامة الروابط 

ون�صر المعرفة حول حقوق الطفل وم�صوؤولياته. 

وتعمل �صبكة منتدى الأطفال حاليًا في محافظات 

�صيراليون الثالث ع�صرة جميعها.

التحديات الُمنتظرة م�ضتقباًل

لإحراز اأوجه من التقّدم مفيدة ومهّمة في مجال 

بقاء الطفل ونمائه، تواجه حكومة �صيراليون، 

بال�صراكة مع الجهات المعنية الأخرى، تحّدي 

تو�صيع نطاق هذه الخدمات الأ�صا�صية اإلى اأق�صى 

مداها. ومن الأمثلة عليها: التح�صين �صد 

الت الغذائية الدقيقة، والرعاية  الأمرا�ص، والُمكمِّ

ال�صحية لالأمهات والمواليد الجدد والأطفال، 

والتعليم الّنوعي، ومرافق ال�صحة البيئية، واإعداد 

نظام وطني لحماية الطفولة، وتتطلب اأوجه 

الّتقّدم هذه ا�صتمرار انت�صار ال�صتقرار وال�صالم، 

ووجود بيئة داعمة لحقوق الن�صاء والأطفال. وبناًء 

على ذلك، �صيكون اإر�صاُء واإدامة ال�صتقرار والأمن 

ال�صيا�صيين في جميع اأنحاء منطقة غرب وو�صط 

اإفريقيا اأمرًا بالغ الأهمية لإعمال حقوق الطفل 

في �صيراليون وفي دول الجوار خالل ال�صنوات 

القادمة.

انظر المراجع في ال�صفحات 90 – 92.
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الأثر

والأ�صر.  الأطفال  ا�صتراك  وي�صمن  الإيجابية  الممار�صات  يدعم  ما 

ل اإلى توافق من�ّصق  ة، اإذا ما اأريد الّتو�صّ فالنقا�ص المفتوح �صرورة ُملحِّ

اليافعين  تمكين  ويجب  الموؤذية.  الممار�صات  عن  والّتخّلي  وجماعي، 

مجتمعاتهم  داخل  الحماية  في  وحقوقهم  همومهم  لمناق�صة  وال�صباب 

المحلية واأ�صرهم. ويجب عدم اإعاقة و�صائل الإعالم في م�صاعيها لبذل 

عدم  يجب  كما  الحماية،  في  الطفل  لحق  لالإ�صاءات  للت�صدي  الجهود 

قين فيها. ترهيب الناجين من الإ�صاءات والمحقِّ

الم�صاركة  اإلى  الأطفال  يحتاج  وتمكينه.  الطفل  م�ضاركة  تعزيز 

عن  يعرفوا  اأن  يجب  اإذ  لأنف�صهم.  حمايتهم  في  فاعلين  كاأ�صخا�ص 

والــرّد  المخاطر  لتجّنب  ُطــُرقــًا  يتعّلموا  واأن  الم�صاركة،  في  حقوقهم 

من  والمنا�صرة  الحياتية،  الــمــهــارات  تعليم  ــك  ذل وي�صمل  عليها. 

الطفل. لحماية  الحلول  �صياغة  فــي  والم�صاركة  قــريــن  اإلـــى  قــريــن 

تقوية الدور الحمائي لالأ�ضر والمجتمعات المحلية. بناُء قدرة 

المعلمين،  ت�صّم  التي  المحلية،  والمجتمعات  والأ�صر  والأمهات،  الآباء 

والكوادر ال�صحية والجتماعية، وال�صرطة، وذلك بق�صد فهم واإعمال 

لالأطفال.  الحماية  توفير  في  اأ�صا�صية  عوامل  كّلها   ... الطفل  حقوق 

الخدمات  جعل  طريق  عن  الجهود  هذه  الحكومات  تدعم  اأن  ويمكن 

الجتماعية متوافرة على نطاق وا�صع، وتعزيز الق�صاء على جميع اأ�صكال 

العنف والإ�صاءة وال�صتغالل �صد الن�صاء والأطفال.

تح�ضين المتابعة والإ�ضراف من خالل جمع البيانات وتحليلها 

الجديرة  التح�صينات  من  غم  بالرَّ اأف�ضل.  بطريقة  وا�ضتخدامها 

فقط  القليل  اإل  ُيعرف  ل  اأّنه  اإل  البيانات،  َجمع  متابعة  في  بالعتبار 

اأْن  ويجب  والنامية.  ال�صناعية  الدول  في  الحماية  انتهاكات  مدى  عن 

َتْجمع الأنظمة الوطنية لجمع البيانات، ب�صكل روتيني، هذه المعلومات، 

فة ح�صب الجن�ص، والعمر، والمكان الجغرافي، وغيرها من عوامل  م�صنَّ

الدولي  الم�صتوى  على  المتابعة  وتتطلب  للمخاطر.  والتعر�ص  ال�صعف 

َقْدرًا من ال�صتثمار اأكبر، وموؤ�صرات اأو�صع وتوافقًا اأكبر، ب�صاأن تحديد 

حالت الف�صل في الحماية، مثل ِعمالة الأطفال وزواج الأطفال. ول ُبدَّ 

اأي�صًا من تقوية عمليات الأبحاث في تحديات حماية الطفل وتحليلها، 

وتقييم مبادرات الحماية.

الحالت  في  لالأطفال  حمائية  بيئة  اإيجاد  من  التمكين 

ة للحالت الطارئة اّتباع نهٍج متكامٍل  الطارئة. تتطلب الطبيعة الُمعقدَّ

الرفاه  وتوفير  الأ�صا�صية،  الخدمات  تقديم  يت�صمن  الطفل  لحماية 

الجتماعي، وتاأمين الوكالت الُموَكل اإليها مهّمة اإنفاذ القانون واإقامة 

العدالة. ويجب اأن تنتهي الح�صانة من الُمعاقبة على ارتكاب انتهاكات 

الت�صريعات  الدول  تحترم  اأن  يجب  كما  الأطفال،  �صد  الإن�صان  حقوق 

بالحالت  َعِلُقوا  الذين  الأطفال  بحماية  واللتزامات  والدولية  الوطنية 

الطارئة. وعلى وجه الخ�صو�ص، يجب اأن تتابع الدول، التي تواجه نزاعًا 

م�صلَّحًا، حدوث انتهاكات حاّدة لحقوق الطفل، واأْن ُتبلِّغ عنها، واأن ُتنهي 

الح�صانة من المعاقبة على ارتكاب تلك النتهاكات.

وتعمل هذه العنا�صر المترابطة معًا على تقوية حماية الأطفال، وتقليل 

�صعفهم وتعّر�صهم للمخاطر. اإنها تمثل نهجًا قائمًا على حقوق الإن�صان، 

المعلومات،  اإلى  الأطفال  و�صول  في  التفاوتات  تقلي�ص  اإلى  يهدف 

وح�صولهم على الم�صورة والخدمات التي يمكن اأن تحميهم، �صواٌء اأكانت 

نا�صئة عن  اأم  اقت�صادية  اأم  التفاوتات قائمًة على عوائق جغرافية  هذه 

اأيِّ نوع من التمييز. ويجب اأن ُت�صهم ال�صتراتيجياُت، التي يجب ال�صعي 

الأطفال  فيها  ُي�صتَغلُّ  التي  المجالت  جميع  اإلى  بالن�صبة  تحقيقها  اإلى 

تحقيقها  يتم  التي  الحمائية،  البيئة  هذه  بناء  في  فيها،  اإليهم  وُي�صاء 

وال�صيا�صات  الت�صريعات  من  و�صمولي  مترابط  نظام  اإقامة  خالل  من 

هة نحو طرح المخاطر المرتبطة  والأنظمة )القانونية( والخدمات الموجَّ

بالحماية، والرّد عليها.

و�صيا�صات،  واإجراءات،  خدمات،  على  الطفولة  حماية  اأنظمة  وت�صتمل 

و�صراكات تحمي الأطفال من العنف والإ�صاءة وال�صتغالل، وتوّفر فر�صة 

اللجوء اإلى العدالة واإعادة التاأهيل عندما تحدث انتهاكات هذه الحقوق. 

معالجة  اإلى  ت�صعى  التي  )الخدمات(  تلك  الأ�صا�صية  الخدمات  وت�صمل 

الفقر، ودعم وتثقيف الآباء والأمهات وغيرهم من اأفراد الأ�صرة، واإعطاء 

الأولوية لل�صالمة البدنية، وت�صهيل الك�صف المبكر عن الإ�صاءات والإبالغ 

القانون،  مع  نزاع  في  يتوّرطون  عندما  الأطفال  حقوق  وحماية  عنها، 

في  الطفل  حق  اإعمال  و�صمان  البديلة،  الرعاية  مع  يتعاملون  وعندما 

الح�صول على هوية.

الأ�صا�صية،  الخدمات  تقديم  يت�صمن  الحمائية  البيئة  مفهوم  اأن  وكما 

فاإن الأطفال �صيتمّتعون، بالَقْدر نف�صه تمامًا، بم�صتوًى من الحماية من 

ال�صحية  الخدمات  من  ينتفعون  كانوا  اإذا  اأف�صل،  وال�صتغالل  الإ�صاءة 

الآخر  الوجه  اأما  فيها.  لهم حق  التي  الخدمات  وغيرها من  والتعليمية 

وُتَلّبى  ُيعالوا  لم  اإذا  �صعوبة  اأكثر  ت�صبح  الأطفال  حماية  اأنَّ  فهو  لذلك 

والنماء  البقاء  في  الطفل  حقوق  وتتداخل  لهم.  ينبغي  كما  حاجاتهم 

بخا�صة،  اأ�صا�صيًا  التعليم  ويعتبر  اأ�صا�صي.  ب�صكل  والم�صاركة  والحماية 

مع  لالت�صال  اأ�صا�صية  ونقطة  اآمن  ف�صاء  توفير  ي�صتطيع  لأّنه  وذلك 

المعلمين القادرين على تقييم ظروف الأطفال العقلية والبدنية يوميًا، 

الطالب  لدى  الحياتية  المهارات  م�صتوى  زيادة  على  يعمل  كذلك  ولأنه 

التي  المواقف  تجّنب  على  قدرًة  اأكثر  يجعلهم  مّما  معارفهم،  وزيادة 

في  ُتق�صى  اإ�صافية  �صنة  فكل  اأنف�صهم.  حماية  وعلى  المخاطر  تكتنفها 

المدر�صة تزيد فر�ص تجّنب الأطفال لالنخراط في اأداء اأعمال محفوفة 

فاإن  ال�صّبب،  ولذلك  ال�صتغالل،  اأ�صكال  من  غيرها  في  اأو  بالمخاطر 

اًل لحقوق الطفل. زًا فعَّ الرابطة بين التعليم والحماية تعتبر عاماًل ُمَعزِّ

الم�ضاركة

اإّل  الطفل،  حقوق  لتفاقية  التوجيهية  المبادئ  اإحدى  الم�صاركة  تعتبر 

الأ�صا�صية  المبادئ  ية من غيرها من  اأقّل جدِّ َجَدًل بطريقة  ُتعاَمُل  اأنها 

والبقاء  الف�صلى،  الطفل  وم�صالح  العالمية  مبادئ  وهــي  لالتفاقية، 

الطفولة حماية  مــبــداأ  اإلـــى  ُينظر  اأن  يمكن  مــا،  حــدِّ  واإلـــى  والــنــمــاء. 
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المدن ال�ضديقة للطفل: مبادرة دولية للت�ضجيع على م�ضاركة الأطفال في الحكومات المحلية

ف “المدينة ال�صديقة للطفل” باأنها اأيُّ  ُتَعرَّ

نظام محلي للحوكمة، �صواٌء اأكان ح�صريًا اأم 

ريفيًا، كبيرًا اأم �صغيرًا، ملتزمًا باإعمال حقوق 

الطفل بموجب التفاقية اأم غير ملتزم. وقد تم 

اإطالق المبادرة الدولية للمدن ال�صديقة للطفل 

في عام 1996، وذلك للعمل على القرار الذي 

جيز خالل الموؤتمر الثاني لالأمم المتحدة 
ُ
اأ

حول الم�صتوطنات الب�صرية )الموئل 2(، وذلك 

بهدف جعل المدن اأماكن قابلة للحياة للجميع. 

وقد اأعلن الموؤتمر اأن رفاه الأطفال هو الموؤ�صر 

الأ�صا�صي لم�صكن �صحي، ولمجتمع ديمقراطي 

وحوكمة ر�صيدة.

وتبّين المبادرة عملية التح�صر المتنامي 

للمجتمعات العالمية، حيث يعي�ص ن�صف �صكان 

العالم الآن في المدن، كما تبّين الأهمية 

المتزايدة للبلديات في عملية �صنع القرار 

ال�صيا�صي والقت�صادي الذي يوؤثر في حقوق 

الطفل. وتم ا�صتحداث اأمانة �صّر دولية لمبادرة 

المدن ال�صديقة للطفل في عام 2000 بمركز 

اأبحاث اإنو�صينتي التابع لليوني�صف في مدينة 

فلورن�ص باإيطاليا. وتقوم اأمانة ال�صر، ب�صكل يّت�صق 

مع مهمة المركز، بتجميع الخبرات الخا�صة 

باأطر العمل المحلية وبتوثيقها وتنقيتها ون�صرها، 

وذلك بهدف تطبيق اتفاقية حقوق الطفل 

وتحقيق الأهداف الإنمائية لالألفية.

وتهدف مبادرة المدن ال�صديقة للطفل اإلى 

�صمان اإعمال حقوق الأطفال في الح�صول 

على الخدمات الأ�صا�صية، كال�صحة، والتعليم، 

والماأوى، والمياه الآمنة، وال�صرف ال�صحي 

الالئق، والحماية من العنف والإ�صاءة 

وال�صتغالل. وت�صعى المبادرة اأي�صًا اإلى تمكين 

المواطنين اليافعين وال�صباب للتاأثير في 

القرارات الخا�صة بمدنهم، وللتعبير عن راأيهم 

في المدينة التي يريدونها، وللم�صاركة في 

المجتمع المحلي الأ�صري والحياة الجتماعية. 

ز حق الأطفال في الم�صي �صيرًا على  وهي ُتعزِّ

الأقدام باأمان في ال�صوارع وحدهم، واللتقاء 

باأ�صدقائهم والّلعب معهم. والعي�ص في بيئة 

غير ملوثة ذات ف�صاءات خ�صراء، والم�صاركة 

في المنا�صبات الثقافية والجتماعية، وفي اأن 

ي�صبحوا مواطنين مت�صاوين في مدنهم، مع توفير 

الإمكانية لو�صولهم اإلى جميع الخدمات دون 

التعّر�ص للتمييز من اأيِّ نوع.

وتت�صمن عملية اإن�صاء مدن �صديقة للطفل 

ز وترتقي  العنا�صر الت�صعة التالية التي ُتعزِّ

بحقوق الطفل، وهي: الم�صاركة في �صنع القرار، 

ووجود اإطار عمل قانوني �صديق للطفل، وو�صع 

ا�صتراتيجية لحقوق الطفل في اأنحاء المدينة 

كلها، وتاأ�صي�ص وحدة لحقوق الطفل اأو كليات عمل 

تن�صيقية، وتقييم وتقويم الأثر الذي ُتحدثه في 

الأطفال، وتخ�صي�ص موازنة لالأطفال، واإ�صدار 

تقرير دوري عن و�صع الأطفال في المدينة، 

ومنا�صرة حقوق الطفل، والمنا�صرة الم�صتقلة 

من اأجل الأطفال.

وخالل العقد الما�صي، اّتخذ عدد من المدن 

والبلديات في جميع اأنحاء العالم القرار 

ال�صيا�صي الالزم لكي ت�صبح مدنًا وبلديات 

للطفل”. وقد تبّنت العديد من المدن  “�صديقة 
الأوروبية برامج المدن ال�صديقة للطفل، وذلك 

لتوعية روؤ�صاء البلديات ومجال�ص المدن ح�صّيًا 

بحقوق الطفل، ول�صمان اإعطاء الأطفال دورًا 

بارزًا في الأجندة ال�صيا�صية المحلية، ولتعزيز 

ال�صيا�صات المعنية بالأطفال على م�صتوى 

المدينة. فعلى �صبيل المثال، ن�صرت لندن 

تقريرها الثالث عن و�صع الأطفال في لندن في 

ق وزارة البيئة  عام 2007. وفي اإيطاليا، ُتن�صِّ

اها العديد  المبادرات ال�صديقة للطفل، التي تبنَّ

من البلدات والمدن.  وتعتبر مجال�ص الأطفال 

نموذجًا مف�صاًل لم�صاركة الأطفال في اإيطاليا 

وغيرها من الدول الأوروبية الأخرى، مما يقّدم 

اآلية عمل ر�صمية لآراء الطفل التي �صيتم التعبير 

عنها �صمن الإدارات المحلية. وغالبًا ما تكون 

هذه المجال�ص اأدوات تحفيزية للمبادرات 

ز �صنع ال�صيا�صات  ال�صديقة للطفل، مما ُيعزِّ

ِة اأكبر، والإ�صراك  الت�صاركية، وَقْدرًا من الَحَرِكيَّ

المدني لالأطفال اليافعين وال�صباب.

ويوجد في العالم النامي اأي�صًا عدد مهّم من 

هذه المبادرات. ففي الفلبين بداأت برامج المدن 

ال�صديقة للطفل في اأواخر عقد الت�صعينيات 

من القرن الما�صي.  وتملك مبادرة المدن 

ال�صديقة للطفل ُبعدًا وطنيًا من خالل اإطار 

ه وفق الهدف، يهدف اإلى تعزيز  عمل موجَّ

مبادئ حقوق الطفل على جميع الم�صتويات، 

ابتداًء من الأ�صرة، ومرورًا بالمجتمع المحلي 

وانتهاًء بالمدينة اأو المنطقة. ومنذ عام 1998، 

كانت الحكومة الوطنية وما تزال تمنح “مكافاآت 

رئا�صية” للمدن والبلديات ال�صديقة للطفل. 

وفي جنوب اإفريقيا، ا�صتملت مبادرة المجل�ص 

الأعلى لمدينة جوهان�صبيرغ الكبرى على اإعداد 

برنامج عمل لالأطفال �صادر عن هذه المدينة. 

ن البرنامج الأطفال من التاأثير مبا�صرة  وُيمكِّ

في القوانين المحلية، ويدمج حقوق الطفل في 

�ص الموارد  عملية التخطيط للمدينة، ويخ�صّ

الكبرى لالأطفال الأكثر حرمانًا في المدينة.

وفي المدن الإكوادورية )كوينكا، وغواياكيل، 

وكيتو، وريوبامبا، وتينا(، ُي�صاعد الأطفال في 

و�صع معايير للمدينة ال�صديقة للطفل. وتحت 

�صعار مبادرة “المدينة التي نريدها”، ي�صارك 

الأطفال واليافعون في اتخاذ القرارات البلدية 

زون حقوقهم الخا�صة. وفي جورجيا،  وُيعزِّ

اأ�صبح برلمان الأطفال وال�صباب منتدى اأ�صا�صيًا 

لالأطفال واليافعين وال�صباب للتعبير عن اآرائهم، 

واكت�صاب المهارات في الحوكمة، ورفع وتيرة 

الوعي بحقوق الطفل.

وبالرغم من عمر مبادرة المدن ال�صديقة 

للطفل، الذي يبلغ 13 عامًا، اإل اأنها ما زالت 

في طور الّن�صوء، ولم يخ�صع َبْعُد العديد من 

المبادرات الجاري تنفيذها للمتابعة والتقييم 

ب�صكل �صامل. ولكنها تبقى خطوة قوية تجاه 

م�صاركة الأطفال الأكثر اكتماًل ومعنًى في 

قرارات المجتمع المحلي التي تم�ّصهم. و�صيكون 

البناُء على التقدم الذي اأحرزته هذه المبادرة 

اأمرًا بالغ الأهمية في اإعمال حقوق الطفل في 

رًا من ذي قبل. عالم اأخذ ي�صبح اأكثر تح�صّ

انظر المراجع في ال�صفحات 90 – 92.
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الحقوق في الم�ضاركة

وفقًا لتفاقية حقوق الطفل، لكل طفل الحق في الم�صاركة من خالل ما يلي:

احترام اآراء الطفل

الحرية في التعبير

ين حرية الفكر والوجدان والدِّ

حرية تكوين الجمعيات

الحق في الخ�صو�صية

اإمكانية الو�صول اإلى المعلومات: و�صائل الإعالم

ة من اتفاقية حقوق الطفل الم�ضدر: ُم�صتقَّ

المواد

12

13

14

15

16

17

يجب تمكين الأطفال لكي ي�صاركوا في القرارات والأفعال التي توؤثر فيهم، وفقًا ل�صّنهم 

ون�صجهم. طالبة في ال�صف ال�صابع، عمرها 13 عامًا، ت�صنع مع زمالئها وزميالتها في 

ال�صف ُمل�صقات خالل جل�صة تدريبية على المهارات الحياتية في مدر�صة “كيم دونغ 

الثانوية الدنيا” في اإقليم “لو كاي”، فيتنام. وُتوّفر المدر�صة تدريبًا على المهارات 

الحياتية بخ�صو�ص حقوق الطفل، وال�صحة، وفيرو�ص نق�ص المناعة الب�صري والإيدز، 

وغيرها من الق�صايا.

باعتبارها اأكثر جدليًة، اأو اإثارة للّتحدي، اأو اأ�صعب للتطبيق من غيرها 

على  قائمة  لأنها  وحمايته،  ونمائه  الطفل  لبقاء  الداعمة  التدابير  من 

تقديم الأطفال باعتبارهم اأ�صحاب حقوق بدًل عن كونهم منتفعين من 

في  المجال  اأقل في هذا  اإلى ذلك، هناك خبرة  وبالإ�صافة  الإح�صان. 

اأو�صاط المجتمع المعني بحقوق الطفل مقارنًة بخبرته في مبادئ البقاء 

والنماء والحماية.

على  �صراحة  تن�ص  اأو  “الم�صاركة”  م�صطلح  التفاقيُة  ت�صتخدم  ول 

– با�صتثناء اعتبارها هدفًا لالأطفال  اأن لالأطفال الحق في الم�صاركة 

بال�صتماع  تطالب  التــفــاقــيــَة  لكن   .)23 )الــمــادة  الإعـــاقـــات  ذوي 

فيما  اآراوؤهـــم،  ُتعطى  واأن  تم�ّصهم،  التي  الأمــور  يخ�ص  فيما  لآرائهم 

ل�صنهم  وفقًا  الواجب  العتبار  فيهم،  توؤثر  التي  الأمــور  جميع  يخ�ص 

حقوق  مجموعة  من  جزءًا  الحق  هذا  ويعتبر   .)12 )المادة  ون�صجهم 

الم�صاركة الأو�صع، التي يتمتع بها الأطفال، ابتداًء من الحق في حرية 

)المادة  يــن  والــدِّ والــوجــدان  التفكير  وحرية   ،)13 )الــمــادة  التعبير 

الخ�صو�صية  في  والحق   ،)15 )المادة  الجمعيات  تكوين  وحرية   ،)14

)المادة  المالئمة  المعلومات  اإلى  الو�صول  في  والحق   ،)16 )المادة 

التفاقية  وت�صير  الم�صاركة.  في  الطفل  لحق  الأ�صا�ص  توّفر  التي   )17

مفهوم  وهــو   – الــقــرار  �صنع  في  لالأطفال  المتطورة”  “القدرة  اإلــى 

اأّثـــر ذلــك بعمق فــي ممار�صات  – وقــد   
13

ــي ــدول ثــوري فــي الــقــانــون ال

الما�صية. الع�صرين  ال�صنوات  خالل  الميدان  في  العاملة  المنظمات 

نات احترامهم  نًا اأ�صا�صيًا من مكوِّ ويعتبر حق الأطفال في الم�صاركة ُمَكوَّ

في  التاأثير  على  ُقْدَرتهم  فــاإن  كذلك  بهم.  خا�صة  حقوق  كاأ�صحاب 

لمبادئ  فة  الُمَعرِّ الخ�صائ�ص  اإحــدى  هي  الفرد  تم�صُّ  التي  القرارات 

لالأطفال  الفر�ص  بت�صميم  الأمـــر  يتعلق  وعندما  الإنــ�ــصــان.  حقوق 

ل 
َ
اأ ويجب  ون�صجه.  الطفل  �صنِّ  وفق  الظروف  تعديل  يجب  للم�صاركة، 

فيهم  التاأثير  اأو  اأمامهم  الُمعّوقات  و�صع  اأو  الأطفال  على  ال�صغط  يتم 

بطرق قد تمنعهم من التعبير بحرية عن اآرائهم اأو تركهم ي�صعرون باأنه 

قد تم التالعب بهم. وتعتمد الم�صاركة الفّعالة والمهمة على العديد من 

العوامل، بما في ذلك قدرات الطفل النامية، وانفتاح الآباء والأمهات 

داخل  الآمنة  والف�صاءات  الحوار،  على  الرا�صدين  الكبار  من  وغيرهم 

لهذا  المجال  تف�صح  التي  الكلي،  والمجتمع  المحلي  والمجتمع  الأ�صرة، 

لأخذ  الُم�صتعدة  المعنية  الجهات  على  الم�صاركة  تعتمد  كذلك  الحوار. 

المعنية  الممار�صات  من  الكثير  ويعتمد  العتبار.  بعين  الأطفال  اآراء 

التي  الق�صايا  التعبير عن جميع  الأطفال في  الطفل على حق  بم�صاركة 

تم�ّصهم – وقد عمل ذلك وما يزال يعمل، اإلى حدٍّ متزايد، على توجيه 

تلي حالت  التي  بالح�صانة  المرتبطة  القرارات  في  القانونية  العمليات 

الطالق اأو النزاعات بين الآباء والأمهات وبين ال�صلطات حول الأطفال 

الذين يودعون في نطاق الرعاية.

ُتتَّخذ  ر في الأطفال  اأنَّ الأغلبية ال�صاحقة للقرارات العامة التي توؤثِّ َبْيَد 

دون الأخذ في العتبار اآراء الأطفال اأو اإ�صراكهم في اّتخاذها. لقد رّكزت 

الأطفال  باعتبار  الرفاه،  التقاليد، على  ال�صيا�صات، ح�صبما جرت عليه 

ين �صلبيين للرعاية والخدمات، ولي�صوا اأ�صخا�صًا فاعلين  اأ�صخا�صًا متلقِّ

في الحياة العامة. وعمومًا، فاإن الأطفال نادرًا ما يكونون قادرين على 

�صة باأ�صمائهم. ويتّم تنفيذ الكثير  ممار�صة اأي تاأثير على الموارد المخ�صّ

من اأعمال الحكومة والمجتمع المدني من دون اعتراف �صريح بالأطفال 

واليافعين وال�صباب. ويتم تنفيذ التدخالت بالنيابة عن الأطفال بدًل عن 

اإ�صراكهم في تنفيذها.

ول ُينظر عمومًا اإلى الأطفال على اأنهم اأ�صخا�ص فاعلون على ال�صعيدين 

في  الأفــــراُد  ت  ُي�صوِّ ل  ـــدول،  ال معظم  ففي  وال�صيا�صي.  الجتماعي 

النتخابات الوطنية والمحلية اإل بعد اأن يبلغوا �صّن الثامنة ع�صرة. وبناًء 

على ذلك، ل يتمتع الأطفال غالبًا بمكان ر�صمي على طاولة �صنع القرار، 

وُيحتمل اأن تكون اآليات العمل التي يتحّكم بها الكبار الرا�صدون مطلوبة
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حقوق الطفل في الهند

�صادقت الهنُد - التي هي موطٌن لُخم�ص اأطفال 

العالم - على اتفاقية حقوق الطفل في دي�صمبر / 

كانون الأول عام 1992. ومنذ ذلك الحين، عمل 

النمو القت�صادي ال�صريع، الذي بلغ متو�صطه 

حوالي )4.5( في المئة �صنويًا بين عام 1990 

وعام 2007، على اإخراج الماليين من براثن 

الفقر. وقد ت�صافر ذلك النّمو مع ما تقوم به 

الحكومة من اأعمال لتح�صين الّتجاهات في 

بقاء الطفل ونمائه. ووفقًا للم�صادر الوطنية، 

فقد انخف�ص المعدل الوطني لوفيات الأطفال 

دون �صّن الخام�صة ب�صدة من 117 حالة وفاة لكل 

1.000 ولدة حية في عام 1990 اإلى 72 حالة 

لكل 1.000 ولدة حية في عام 2007. وقد ارتفع 

نة من  ا�صتخدام م�صادر مياه ال�صرب الُمَح�صَّ

62 في المئة في الفترة 1992 – 1993 اإلى 88 

في المئة في الفترة 2005 – 2006. كذلك فقد 

ارتفعت معدلت انتظام الفتيات في المدار�ص 

البتدائية في الفئة العمرية 6-10 اأعوام، من 

61 في المئة اإلى 81 في المئة على مدى الفترة 

ذاتها، الأمر الذي �صاعد على رفع معدل التعادل 

)التكافوؤ( بين الجن�صين في التعليم البتدائي  

من 0.82 اإلى 0.96 في المئة.

حالت الحرمان والتفاوت تبقى كبيرة، 

بالرغم من التقدم القت�ضادي

رغم هذا التقدم الملحوظ، ما زال هناك العديد 

من التحّديات الماثلة اأمام اإعمال حقوق الطفل 

في الهند. ويعود �صبب وجود حالت من الحرمان 

من حقوق الطفل في الهند، باأعداد كبيرة مطلقة 

تفوق الأعداد المناظرة لها في اأية دولة اأخرى، 

في جزء منه، اإلى اّت�صاع م�صاحة الهند. وُيتوّفى 

�صنويًا )في هذه البالد( مليون طفل حديث 

الولدة خالل ال�صهر الأول من حياتهم، بينما 

ُيتوّفى مليون طفل اآخرين بين اليوم التا�صع 

والع�صرين والخم�ص �صنوات من اأعمارهم. 

وُيعاني حوالي 55 مليون طفل دون �صن الخام�صة 

من نق�ص اأوزانهم قيا�صًا باأعمارهم. واأكثر 

من  20 مليون طفل في �صّن اللتحاق بالمدار�ص 

البتدائية/ الأ�صا�صية ل ينتظمون في المدر�صة. 

ويعي�ص اأكثر من 40 في المئة من ال�صكان حاليًا 

على اأقل من )1.25( دولر اأمريكي للفرد الواحد 

يوميًا، ول يملك 128 مليون �صخ�ص اإمكانية 

نة،  الو�صول اإلى م�صادر مياه ال�صرب الُمَح�صَّ

ويق�صي عدد مذهل، يبلغ 665 مليون �صخ�ص، 

حاجتهم في العراء.

وقد رافق ارتفاع الدخل تفاوتاٌت مّت�صعة في 

الدخل، والتعليم، واإمكانية الو�صول اإلى الرعاية 

ال�صحية، والنتائج التنموية. وُيظهر الم�صح 

جري في 
ُ
الوطني ل�صحة الأ�صرة، الذي اأ

الفترة 2005-2006، وجود اختالفات حادة 

في اإمكانية الو�صول اإلى الخدمات الأ�صا�صية 

والنتائج التنموية الرئي�صية في جميع الطبقات 

الجتماعية، والإثنية، والنوع الجتماعي، 

والطبقات الّثرية. وتمتد هذه التفاوتات اإلى 

ق�صية حماية الطفولة، عند الأخذ في العتبار 

المعدل المتو�صط لت�صجيل حالت الولدة )69 

في المئة( في البالد، والمعدل المرتفع لزواج 

الأطفال. وبالرغم من وجود ت�صريعات تحظر 

جريت 
ُ
زواج الأطفال، ُت�صير م�صوح الأ�صرة التي اأ

موؤخرًا اإلى اأّن ما ُيَقّدر بحوالي 47 في المئة من 

الن�صاء الالتي تتراوح اأعمارهن بين 20 - 24 

عامًا و16 في المئة من الرجال الذين تتراوح 

اأعمارهم بين 20 – 49 عامًا، قد تزوجوا اأو 

تعاي�صوا كاأزواج قبل بلوغهم �صّن الثامنة ع�صرة. 

وبالإ�صافة اإلى ذلك، تبقى الن�صبة غير المتماثلة 

بين الجن�صين في البالد والم�صتوى المرتفع 

لِعمالة الأطفال من الّتحديات المهمة.

ق نتائج قة ُتحقِّ الجهود الُمن�ضَّ

بذلت حكومة الهند و�صركاوؤها ومجموعة متعددة 

من المنظمات غير الحكومية جهودًا را�صخة 

العزم والّثبات لخف�ص عدد وفيات الأطفال، 

وزيادة اإمكانية الو�صول اإلى الرعاية ال�صحية، 

واإلحاق الأطفال بالمدار�ص البتدائية . وُتحرز 

الدولة اأي�صًا تقّدمًا تجاه انتهاكات حماية الطفل 

وخلق و�صيلة قانونية للتعوي�ص والإن�صاف. وهي 

الآن ب�صدد البدء في الّت�صدي للتفاوتات في 

المواد عن طريق ا�صتهداف الخدمات الأ�صا�صية 

هة اإلى الفئات المهّم�صة كالطوائف  الموجَّ

والقبائل الم�صنفة )ال�صكان الأ�صليون اأو 

وغيرهم   ،)”Adivasis“ المعروفون با�صم

ممن يعانون من التمييز الرا�صخ الجذور. وقد 

تم ت�صكيل مفو�صية وطنية لحماية حقوق الطفل 

من قبل الحكومة في مار�ص / اآذار عام 2007 

لمتابعة الإنفاذ المالئم لعملية اإعمال حقوق 

الطفل. وبالإ�صافة اإلى ذلك، فقد تم و�صع 

خطة �صاملة بعنوان “الخطة المتكاملة لحماية 

الطفولة” بهدف حماية الأطفال ال�صعفاء 

المعر�صين للمخاطر.

تنمو بقوة المنظمات التي تقودها الن�صاء 

زة على الن�صاء في الهند، الذي  والمنظمات الُمَركَّ

يعتبر موطنًا لبع�ص اأكثر الموؤ�ص�صات ابتكارًا في 

العالم، مما يوؤدي اإلى تمكين المراأة في المجتمع 

المحلي، وفي مكان العمل، وفي الحكومة. 

وبالمثل، فقد كانت المنظمات غير الحكومية 

والجماعات التطّوعية على مدى عقود من الزمن 

من بين اأكثر المنا�صرين حيوية ون�صاطًا لحقوق 

الطفل في الهند. ومن الأمثلة على ذلك منظمة 

بالكان جي  باري. فهذه المنظمة تاأ�ص�صت في عام 

1923، واأ�صبحت موؤ�ص�صة ُتعنى بالأمور الترفيهية 

والتعليمية لالأطفال الأ�صليين المحرومين، 

والمنحدرين من جماعة Adivasi، وتقدم 

التدريب المهني والّلقاحات وغيرها من الخدمات 

الأخرى.

يقود اليافعون وال�صباب الطريق الموؤدية اإلى 

التغّلب على بع�ص العوائق الأ�صا�صية الماثلة اأمام 

اإعمال حقوق الطفل. ففي عام 1990، اأطلق 

العمال الأطفال الم�صاركون في منظمة “المهتّمون 

بالأطفال العاملين” جمعيتهم الخا�صة – “بهيما 

�صانغها”، التي اأ�صبحت نموذجًا دوليًا لم�صاركة 

الأطفال.  ومنذ 1997 اأ�ص�صت “بهيما �صانغها” 

مجال�ص لالأطفال “makkala panchayats” تعمل 

بالتوازي مع مجال�ص الكبار الرا�صدين. وفي ولية 

كيرال، اأ�صفت الحكومة ال�صبغة الموؤ�ص�صية على 

م�صاركة الطفل من خالل جماعات اأطفال الجوار 

الولية )45.417(  في  ويوجد   .”Bala Sabhas“
ناٍد، ي�صارك فيها حوالي )800.000( م�صارك.

التحديات المنتظرة م�ضتقباًل

لن يتّم التغلب على الم�صكالت الجتماعية الوا�صعة 

النت�صار والرا�صخة الجذور مثل ال�صتغالل، 

والتمييز القائم على النوع الجتماعي، والّتحّيز 

وفقًا للطبقات الجتماعية وغيرها من الم�صكالت 

في الهند بين ع�صية و�صحاها. ومن غير الموؤّكد 

معرفة كيف �صتوؤّثر الأزمات العالمية في مجالت 

النفط والغذاء والقت�صاد لعام 2008 – 2009 

في التقدم الجتماعي للدولة. وبينما تهّدد هذه 

َزمات الثالث بتقوي�ص النمو القت�صادي في 
َ
الأ

الهند، ثمة خطر ج�صيم يتمّثل في اأّن ن�صبة النا�ص 

الذين يعي�صون في فقر مطلق �صوف تزداد، مما 

قد ُيبّطئ اأو حتى ُيوقف المكا�صب المعتدلة التي 

قت ُموؤخرًا على �صعيد بقاء الطفل و�صحته  تحقَّ

وتعليمه.

وتعمل حكومة الهند وغيرها من الجهات المعنية 

تجاه اإعمال حقوق الطفل – بينما ُيعّبر اليافعون 

وال�صباب اأنف�صهم عن اأولوياتهم ويعتنقون فكرة 

اإ�صراك المجتمع المحلي. و�صتكون م�صاركتهم 

وقيادتهم الم�صتمرتان عن�صرين لهما اأهمية بالغة 

في تحقيق التقدم الب�صري الم�صتمر في الهند 

خالل ال�صنوات القادمة.

انظر المراجع في ال�صفحات 90 – 92.



و�صــــــــــــع الأطفــــــــــــــــال فـــــــــــــي العــــــــالــــــــــــــم      طبـــعـــــــة خـــــا�صـــــــة 34

لتمثيل اآراء الأطفال. وغالبًا ما ُيعتبر الأطفاُل الم�صاركون في العمليات 

اأ�صخا�صًا فنيين ي�صتطيعون تقديم المعلومات المفيدة، بدًل  ال�صيا�صية 

عن اعتبارهم مواطنين اأو اأ�صخا�صًا �صيا�صيين فاعلين لهم حقوق ل ُبّد 

لهم من اأن يدعموها، وم�صالح يدافعون عنها.

وفي الموؤتمرات، قد ي�صتمع الكبار الرا�صدون اإلى الأطفال، ولكن عندما 

اأغلب  في  عنها  ُيق�صون  الأطفال  فاإن  المهّمة،  بالقرارات  الأمر  يتعلق 

الأحيان. وقد تكون برلمانات اليافعين وال�صباب اأكثر بقليل من نوادي 

وعالوًة  وال�صيا�صة.  الحوكمة  فيها عن  الأطفال  يتعلم  التي  المناظرات 

على ذلك، فاإّن بع�َص المحاولت لإ�صراك اليافعين وال�صباب تكون مجّرد 

اإجراء  اإلى  ُي�صار  – حيث  بمنحهم حقوقهم  التظاهر  اأوجه  وجهًا من 

الكبار  منظمات  �صورة  اإبراز  اأجل  من  اأكبر،  ب�صكل  المحاولت،  هذه 

فائدة  اأجل  من  ثم  ومن  الأطفال،  هوؤلء  مع  تجتمع  باأنها  الرا�صدين 

الأطفال اأنف�صهم.

من  هم  يخ�صّ ما  �صمن  تمكينهم  في  حيوٌي  دوٌر  الأطفال  ولم�صاركة 

والفتيان  الفتيات  تتعلم  اأن  يمكن  الم�صاركة،  خالل  فمن  التنمية. 

الإ�صاءة  لمنع  واأن يقوموا جميعهم بعمل  والمعارف  الحياتية  المهارات 

عندما  الم�صاركة  مبادرات  تقوية  وتتم  لهما.  والّت�صّدي  وال�صتغالل 

يعرف الأطفال ويفهموا حقوقهم. وتعتبر الم�صورة مع الأطفال اأمرًا بالغ 

الأهمية ل�صمان كفاية ومالَءمة تدابير بقاء الطفل ونمائه وحمايته.

بم�صاركة  الخا�صة  المبادرات  من   
ٍ
متنام عدٌد  الوجود  اإلى  ظهر  لقد 

كانت  وقد   .1990 عام  في  التنفيذ  حّيز  التفاقية  دخول  منذ  الطفل، 

اأحد   2002 لعام  المتحدة  لالأمم  العامة  للجمعية  الخا�صة  الجل�صة 

الأحداث البارزة، التي �صّجعت بن�صاط على م�صاركة الأطفال في الج�صم 

الرئي�صي ل�صنع القرار لدى الأمم المتحدة. وقد �صارك اأكثر من 400 

ا�صتمرَّ ثالثة  الذي  الأطفال  150 دولًة، في منتدى  اأكثر من  طفل، من 

ج ببيان م�صترك من الم�صاركين يعّبر عن اآرائهم. اأيام، والذي تتوَّ

العنف  حول   2006 لعام  المتحدة  لالأمم  العام  الأمين  درا�صُة  وكانت 

للت�صاور مع الأطفال  ل درا�صة ُتجريها الأمم المتحدة  اأوَّ �صد الأطفال، 

واليافعون  الأطفال  �صارك  فقد  واإدماجها.  وتو�صياتهم  اآرائهم  ولتبيان 

في الجل�صات الت�صاورية التي عقدت على الم�صتويات الوطنية والإقليمية 

والدولية، مع �صانعي ال�صيا�صات. وقد تم، لأغرا�ص ن�صر نتائج الدرا�صة، 

وتم  العمرية.  الفئات  متنوعة من  لمجموعة  للطفل  ُن�َصٍخ �صديقة  اإنتاج 

تمثيل الأطفال واليافعين ب�صكل قوي اأي�صًا في الموؤتمر العالمي الثالث 

لمناه�صة ال�صتغالل الجن�صي لالأطفال واليافعين الذي عقد في ريو دي 

جينيرو )البرازيل( في نوفمبر / ت�صرين الثاني عام 2008.

واليافعين،  الأطفال  ا�صت�صارَة  باأن  متزايد،  نحو  على  العتراف،  ويتم 

طريقٌة عمليٌة ل�صمان فّعالية ال�صيا�صات والممار�صات التي توؤثر فيهم. 

ولي�ص، من ال�صهل، باأية حال، بناء كليات عمل دائمة ي�صتطيع من خاللها 

المعنية  القرارات  وفي  العام  التخطيط  في  التاأثير  واليافعون  الأطفال 

بالموازنة. ولكن في الحالت التي تحّقق فيها ذلك البناء كانت النتائُج 

عًة – لي�ص من حيث جني الفوائد التنموية التي ينالها الم�صاركون  م�صجِّ

المحلي  المجتمع  بل من حيث جدوى عمل  وال�صباب فح�صب،  اليافعون 

الذي انبثق عن هذه القرارات.

“بارا  مدينة  الحوكمة  في  الأطفال  م�صاركة  على  الرائدة  الأمثلة  ومن 

1998، مجل�ص ت�صاركي  البرازيلية، التي يوجد فيها، منذ عام  مان�صا” 

للموازنة يتاألف من 18 فتاة و18 فتى. ويتابع هوؤلء الأطفال المنتخبون 

اأداء مجل�ص البلدية الأو�صع في الت�صّدي لحتياجات اليافعين وال�صباب، 

 ومن الأمثلة الأخرى على 
14

وهم م�صوؤولون عن اإنفاق ح�صة من الموازنة.

و”بورتو  باولو”  “�صاو  مدينتي  موازنات  الت�صاركية،  الأطفال  موازنات 

 ومدينة نيوكا�صل الواقعة 
15

األيغري” البرازيليتين المزدحمتين بال�صكان،

16

على نهر تاين في المملكة المتحدة.

وتو�صح هذه الأمثلة بع�ص الفوائد المهّمة لم�صاركة الأطفال، التي ُعر�صت 

وجدوى  مالءمة  من  وتزيد  ال�صمولية،  والحوكمة  الديمقراطية  ز  لُتعزِّ

الم�صاريع التنموية. كذلك توّفر الم�صاركُة لالأطفال الفقراء والمهّم�صين 

فر�صَة اكت�صاب المهارات والخبرات التي تمنحهم الفر�ص للتنمية، والتي 

تقّدم لهم المعرفة بالخدمات العامة والح�صِّ بالمواطنة.

وبالإ�صافة اإلى ذلك، اأ�صبح منا�صرو حقوق الطفل يعترفون باأن م�صاركة 

الأطفال واليافعين قد تلعب دورًا حيويًا في حمايتهم من الإ�صاءة والعنف 

واليافعين،  الأطفال  تكّيف  �صهولة  الم�صاركة  ز  وُتعزِّ  
17

وال�صتغالل.

وُيمكنها اأن ُتمّكنهم من اأن ي�صبحوا عوامل للتغيير واأن يقاوموا العمليات 

اأن ت�صاعدهم على التعافي  اإليهم. كذلك يمكن  اإلى الإ�صاءة  التي توؤدي 

اإذا ما تعر�صوا لالإ�صاءة، من خالل اإطالع اأقرانهم على تجاربهم على 

18

اأقل تقدير.

مراحلها  في  الأطفال  م�صاركة  مجال  في  والتطبيق  النظرية  تزال  ما 

منذ  م�صيا  الذين  العقدين  خالل  مهّم  ب�صكل  تقّدمت  لكنها  المبكرة. 

على  وعالوًة  التفاقية.  ي  بتبنِّ المتحدة  الأمم  في  الأع�صاء  الدول  قيام 

على  للت�صجيع  اإر�صادية  قوًة  تمّثل  تزال  وما  التفاقيُة  كانت  فقد  ذلك، 

َقْدٍر من الم�صاركة اأكبر من جانب الأطفال. وقد اأخذ �صانعو ال�صيا�صات 

اإ�صراك  باأن  القائلة  للفكرة  وا�صتيعابًا  تقديرًا  اأكثر  باّطراد  ي�صبحون 

الأطفال  تنمية  فح�صب  ز  ُيعزِّ ل  ال�صيا�صات  ر�صم  في  وال�صباب  اليافعين 

النتائج للجميع.  اأي�صًا  ن  ُيح�صِّ اإنه  للديمقراطية، بل  وحمايتهم وفهمهم 

فالمزيد من الأطفال واليافعين وال�صباب اأخذوا يطّورون قدراتهم على 

ال�صبابية لمنا�صرة  الم�صاركة والتعاون من خالل المنظمات وال�صبكات 

حقوقهم وك�صب التاأييد لها.

حقوق  لجنة  ي  تبنِّ فــي  يتمّثل  المجال  هــذا  فــي  رئي�ص  تــطــّور  وهــنــاك 

اأن  فــي  الــطــفــل  حــق  حـــول   12 رقـــم  الــعــام  للتعليق  ـــرًا  ـــوؤّخ م الــطــفــل 

اأ�ــصــدرت  الــتــي  ــــى  الأول ــمــرة  ال تعتبر  وهـــذه  م�صموعا.  �ــصــوتــه  يــكــون 

للمعاهدة التوجيهية  المبادئ  ــد  اأح حــول  عــامــًا  تعليقًا  اللجنة  فيها 

الأثر
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اإعماُل حقوق الطفل اأمٌر حيوٌي لإيجاد العالم الذي ت�صّوره اإعالن الألفية – عالم يعّمه ال�صالم، والعدل، والت�صامح، والأمن، والحرية، والت�صامن، واحترام البيئة، والم�صوؤولية 

الم�صتركة. وقد ُكتب على الألواح التي يحملها هوؤلء الأطفال الذين يقفون في مقدمة غرفتهم ال�صفية في مدر�صة كابيلين كي Kabiline I البتدائية  في قرية كابيلين في ال�صنغال: 

ال�صالم.” في  بالحق  “اأتمتع 

من  وغيرها  الأع�صاء  للدول  توجيهات  المذكور  العام  التعليق  ويقدم 

مجال  ويو�صح  للمادة،  وتف�صيرهم  فهمهم  لتعزيز  المعنية  الجهات 

الت�صريعات وال�صيا�صات والممار�صات المطلوبة لتحقيق التطبيق الكامل 

لها، ويبرز النهوج الإيجابية في تطبيقها، ويقترح المتطلبات الأ�صا�صية 

للطرق المالئمة لإيالء العتبار الواجب لآراء الطفل في جميع الق�صايا 

التي تم�ّصهم.

نحو فهم وتطبيق اأكبر لالتفاقية

بو�صلة  فهي  تاريخية،  وثيقة  مجرد  لي�صت  الطفل  حقوق  اتفاقية  اإن 

اأخالقية ت�صتمر في توجيه النا�ص في جميع اأنحاء العالم، في كل ثقافة 

من  بدرجة  الأطفال  مع  التعامل  اإلى  جاهدين  ي�صعون  وهم  ومنطقة، 

والأطباء،  والمعلمين،  والأمهات،  الآباء  – ابتداًء من  اأكبر  الح�صا�صية 

و�صباط ال�صرطة، وانتهاء بوزراء الحكومة المنوطة بهم كلهم م�صوؤولية 

رفاهية ورعاية الأطفال وحمايتهم. فقد عملت التفاقية فعليًا على تغيير 

م�صهد حقوق الأطفال. لكن روؤية التفاقية لعالم يتم فيه تقدير و�صمان 

تلك الحقوق على الم�صتوى العالمي ما زالت بعيدة عن التحقيق.

ابتداًء  اأمامنا،  الماثلة  التحّديات  في  التقرير  هذا  من  تبقى  ما  يبحث 

بمجموعة مختارة من مقالت ال�صيوف التي كتبها ممثلون عن المجموعات 

الأ�صا�صية للجهات المعنية التي تدعم التفاقية، وهي: الأ�صرة والمجتمع 

المهنية  وال�صخ�صيات  الإعالم،  وو�صائل  المدني  والمجتمع  المحلي، 

والأطفال  الخا�ص،  والقطاع  الدولية،  والوكالت  والحكومات  التنموية، 

واليافعون وال�صباب.

مــــــــــــالءمــــــــــــــــــة التــــفـــــــاقيـــــــــــــة لــــــكـــــــــــــــــــل زمـــــــــــــــان
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ت�صع اتفاقية حقوق الطفل المعايير الالزمة لرعاية جميع الأطفال ومعاملتهم 

وحمايتهم. ويعتمد تف�صير هذه المعايير وتطبيق التدابير المطلوبة لإعمال الحقوق 

�صر 
ُ
التي تحميها على اأعمال الجهات المعنية، بمن فيهم الآباء والأمهات، والأ

والمجتمعات، والمجتمع المدني وو�صائل الإعالم، والحكومات والوكالت الدولية، 

والقطاع الخا�ص، والمنا�صرون والنا�صطون، والأفراد والموؤ�ص�صات، والأطفال 

واليافعون وال�صباب.

وُت�صّكل وجهات نظر هذه الجهات المعنية حول معنى وقيمة التفاقية اأ�صا�ص اأعمالهم 

�صرهم، 
ُ
لتطبيق اأحكامها في دولهم، ومجتمعاتهم المحلية، ومجتمعاتهم الكلية، واأ

ومنظماتهم. ومع اأنَّ لموؤيدي اتفاقية حقوق الطفل هدفًا م�صتركًا – األ وهو اإعمال 

حقوق الأطفال في كل مكان وفي جميع الأوقات – اإل اأنَّ الطبيعة المتنّوعة لتجاربهم 

وخبراتهم وبيئاتهم ُتوّفر مجموعة غنية من توارد الأفكار والبتكارات في عمليات 

المنا�صرة وال�صيا�صات والممار�صة.

واحتفاًل بالذكرى الع�صرين ل�صدور التفاقية، دعا تقرير و�صع الأطفال في العالم 

م�صاهمين من مجموعة متنوعة من فئات الجهات المعنية لإبداء وجهات نظرهم، 

في مقالت حجم الواحدة منها 1.000 كلمة اأو اأقل، حول ما تعنيه التفاقية بالن�صبة 

اإليهم، وحول الق�صايا بالغة الأهمية التي تواجهها التفاقية في القرن الحادي 

والع�صرين. اإّن المقالت المقدمة في هذا التقرير هي مجموعة مختارة من المقالت 

يها اأثناء اإر�صال التقرير اإلى المطبعة في منت�صف عام 2009. وتتوافر  التي تم تلقِّ

المجموعة الكاملة للمقالت على الموقع الإلكتروني لليوني�صف:                           

.www.unicef.org/rightsite 

وجهات نظر

حول التفاقية
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مقالت

اأوم براكا�ص غورجار

ولد في قرية دوارابور في مقاطعة 

األوار، راجا�صثان، وهو وينتمي اإلى 

اأ�صرة من العمال الم�صتعبدين. 

جبر على العمل ل�صنوات 
ُ
وقد اأ

عديدة في مزرعة ل�صاحب العمل 

كعامل م�صتعبد. وبعد اأن تحّرر 

بم�صاعدة بات�صبان بات�صاو اأندولن     

 ،”Bachpan Bachao Andolan“
في عام 2002، تلّقى التعليم 

والتدريب في بال اأ�صرام. و�صاعد 

اأوم براكا�ص على تحرير العديد من 

اأطفال قريته من العبودية، و�صاعدهم 

على اللتحاق بالمدر�صة. وقد برز 

كمحارب ل مثيل له لإعمال حقوق 

الأطفال، وحاز على الجائزة الدولية 

ل�صالم الأطفال لعام 2006. وُيعتبر، 

في الوقت الحا�صر، نا�صاطًا �صابًا 

لدى بات�صبان بات�صاو اأندولن وطالبًا 

في ال�صف الحادي ع�صر.

هويتي، حقوقي: من طفل عامل اإلى

نا�صط لحقوق الطفل

بقلم اأوم براكا�ص غورجار

لم تكن فكرة حقوق الطفل موجودة في القرية التي ُولدت ون�صاأت فيها في الهند. فقد رّبانا اآباوؤنا واأمهاتنا 

�صرة توفير المال، فقد 
ُ
من خالل عملهم ال�صاّق، ووفاًء للواجب المقرون بالت�صميم. واإذا ما ا�صتطاعت الأ

يتمّكن اأطفالها من النتظام في المدر�صة. َبْيَد اأّن الأطفال، في الغالب، ل يملكون خيارًا �صوى الن�صمام اإلى 

اآبائهم واأمهاتهم في العمل في الزراعة وتربية الموا�صي.

ات على عتبة المنزل وي�صربن، ب�صرور، اأداًة ت�صّمى “ثالي  عندما ُيوَلُد الذكور في قريتي  تقف الَجدَّ

ُتوَلُد  عندما  ذلك،  من  النقي�ص  وعلى  ذكر.  طفل  ولدة  عن  اإعالنًا  معدنية،  �صفيحة  وهي   ،”Thali
�صرة اإناًء خزفيًا عند مدخل المنزل - ويفعلن ال�صيء نف�صه اأي�صًا عند وفاة اأحد 

ُ
الإناث، َتك�ِصُر ّن�صاُء الأ

اأفراد الأ�صرة – وهذا الفعل ُيعّبر للجيران و�صكان القرية عن ال�صعور بالحزن نتيجًة لولدة طفلة اأنثى. ويتم 

بو�صوح اإبراز الفرق بين الولد والبنت، والقيمة التي ُتعطى لكل منهما في المنزل، ومن قبل المجتمع، منذ 

بداية حياتهما.

اأنا ابٌن لرجل اقتر�ص ذات مرة ماًل من �صاحب العمل الذي يعمل لديه، والذي بدوره اأجبر والدي واأجبر 

اأ�صرتي على العمل عماًل م�صتعبدين. وعندما كنت في الخام�صة من عمري، وقبل اأن اأ�صتطيع فهم �صبب 

اإلزامي بالعمل كعامل م�صتعبد، كنت اأوؤدي عماًل كادحًا في مزرعة �صاحب العمل. لقد عملت مع الحيوانات 

والمحا�صيل، وكنت اأت�صاءل عن �صبب عدم ذهابي اإلى المدر�صة كغيري من الأطفال. وبعد ثالث �صنوات، 

كان هناك مجموعة من النا�صطين التابعين “لبات�صبان بات�صاو اأندولن” يتنقلون من قرية اإلى اأخرى. 

ومن خالل جهود التوا�صل الميداني لرفع وتيرة الوعي حول التعليم والحمالت التي ينّظمونها �صد عبودية 

الأطفال، التقى هوؤلء النا�صطون بي وبغيري من الأطفال العاملين. وبعد اأن ا�صتمعت اإلى حديثهم اأدركُت 

للمرة الأولى اأنَّ طفولتي قد �صاعت هباًء منثورًا، واأنَّ هناك اأ�صخا�صًا ياأبهون باإنقاذها.

وبعد اأن عرف النا�صطون عن و�صعنا، عملوا باجتهاد لتحريرنا من العمل ال�صتعبادي ومن عبودية الأطفال. 

لقد كانت مهّمة �صاّقة، حيث لم يكن اأ�صحاب العمل ول اآباوؤنا واأمهاتنا م�صتعدين لأن ياأخذوا في اعتبارهم 

 ما في عمالة الأطفال. وفي البداية، تجّنب اأبي واأمي اأي نوع من 
ً
اأن لالأطفال حقوقًا، اأو اأّن هناك خطاأ

الدخول في جدال ما. َبْيَد اأن النا�صطين، بعد بذل جهد كبير، اأقنعوهما بال�صغط في اّتجاه تحريري 

من العبودية، كذلك فقد مار�صوا �صغطًا على �صاحب العمل لُيحّررني من الخدمة. وبف�صل تفانيهم في 

المحاولة اأ�صبحت ُحّرًا في نهاية المطاف.

رُت من عبودية الّرق، ذهبت اإلى بال اأ�صرام، وهو منزل لإعادة تاأهيل الأطفال في راجا�صثان،  وبعد اأْن تحرَّ

اإلى  فيها  و�صلت  التي  اللحظة  ومنذ  تحريرهم.  تم  الذين  الم�صتعبدين  العمال  وتدريب  لتعليم  �ص  ُمخ�صَّ

فيه  ُت�صمع  مكانًا  هناك  اأن  واأدركــت  لحظُت  الأولــى،  وللمرة  الأطــفــال.  حقوق  ماهية  فهمت  اأ�ــصــرام،  بال 

وقد  العتبار.  بعين  اآرائهم  اأخذ  بعد  القرارات  وُتتَّخُذ  العتبار،  بعين  اآراوؤهــم  وتوؤخذ  الأطفال،  اأ�صوات 

اجتماعاتهم  في  الطالب  وم�صاغل  م�صالح  مّثلوا  اأطفال  من  اأع�صاوؤها   )panchayat( جمعية  ت�صكلت 

بداأت  اأ�صرام،  بال  الآخرين في  والأطفال  المعلمين  تدريجي، ومن خالل  وب�صكل  والمعلمين.  المديرين  مع 

اأفهم اأن هناك قوانين لتن�صئة وحماية الأطفال مثلنا. وقد علمت اأّن هذه القوانين ل تنطبق في الهند فقط،
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وجهـــــــــــات نظــــــــــر حــــــــــــــول التفاقيـــــــــــــة

بل في جميع اأنحاء العالم. ومن خالل هذه القوانين، تم بو�صوح تبيان حقوق الأطفال. وتقع الم�صوؤولية 

الجماعية على كاهل الجميع لتطبيق المعايير التي تن�ّص عليها اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من �صكوك 

حقوق الطفل الأخرى.

ث عن حقوق الأطفال في مدر�صتي وفي البيئة  وخالل تعليمي وتدريبي في بال اأ�صرام، بادرُت اإلى التَّحدُّ

قًا للتعليم وللم�صاعدة اأي�صًا في ن�صر  المحيطة بها. وبعد اأن تحّررت من العمل ال�صتعبادي كنت مت�صوِّ

الوعي حول التحّديات التي تواجه الأطفال اأمثالي. وقد تقا�صت المدر�صة الحكومية 

المحلية التي اأدر�ص فيها ر�صومًا مقدارها 100 روبية. وكنت قد قراأت اأنه يفتر�ص 

اأن تقّدم المدار�ص الحكومية التعليم مجانًا، ورفعت هذه الم�صاألة اإلى الحاكم 

ر�صلت دعوى اإلى محكمة جيبور، 
ُ
المحلي وطالبته باّتخاذ الإجراء المالئم. وقد اأ

رت المحكمُة اأنَّ على  وهي المحكمة العليا لولية راجا�صثان التي اأعي�ص فيها. وقرَّ

المدر�صة اأن ُتعيد النقود اإلى الآباء والأمهات. وقد ا�صَت�صهَدت هيئُة حقوق الإن�صان 

في ولية راجا�صثان بق�صيتي، وُمنعت المدار�ُص في ولية راجا�صثان الآن من تقا�صي 

الأموال من الآباء والأمهات ر�صومًا للمدار�ص. وعندما ا�صتركت، في الآونة الأخيرة، 

الذهب(،  في عملية تحرير العمال الأطفال العبيد من م�صانع “Zari” )خيوط 

جنبًا اإلى جنب مع نا�صطي حركة “بات�صبان بات�صاو اأندولن”، لحظت مدى غالظة 

�صلوك موظفي الحكومة مع الأطفال الذين تم تحريرهم. وعندما طلبت منهم اّتباع 

القواعد التي تن�ص عليها التفاقية، بدا لي اأنهم يجهلون وجود هذه القواعد.

وفي الهند، لكي تتاح حتى الفر�صة لإعمال حقوق الطفل، يجب اأن ُيعترَف بك 

اأوًل من قبل القانون. وهذا يعني اأنَّ ُهوية الطفل نف�صه هي العامل الأكثر اأهمية 

في ق�صية حقوق الطفل. وبمعرفة ذلك، فقد قمت بت�صجيع اأطفال مقاطعة دوا�صا 

ومقاطعة األوار على المطالبة بحقوقهم، وقد �صاعدُت، اأثناء حمالت ت�صجيل حالت 

الولدة، اأكثر من 500 طفل على ت�صجيل ولداتهم ر�صميًا لدى الحكومة. اإّن امتالك �صهادات الميالد يمنح 

الأطفال حقوقهم الآن وفي الم�صتقبل اأي�صًا.

ي اتفاقية حقوق الطفل، ما زال هناك وعٌي �صئيل بحقوق الطفل في الهند،  وبعد مرور ع�صرين عامًا على َتبنِّ

اإّما في اأو�صاط عامة النا�ص واإما حتى لدى العديد من المنظمات الحكومية التي تعمل من اأجل اإعمال 

حقوق الطفل. وبالرغم من اأّن حكومة الهند قد بادرت اإلى �صمان حقوق الطفل عن طريق تاأ�صي�ص هيئة 

حماية حقوق الطفل، اإل اأنَّ الإح�صا�ص بتاأثيرها لم يظهر تمامًا َبْعُد. اإّنني اأوؤمن ب�صرورة ممار�صة ال�صغط 

على حكومات الدول الموّقعة على اتفاقية حقوق الطفل للوفاء بالتزاماتها لالأطفال؛ وذلك من خالل جهود 

ا�صطين العاملين من اأجل اإعمال حقوق الطفل في جميع اأنحاء العالم. ويجب رفع م�صتوى الوعي بهذه  النَّ

الق�صية، كما يجب اأن تخ�صع الدول للم�صاءلة عن اإعمال حقوق الطفل.

حتى تملك فر�ضة لإعمال حقوق الطفل في الهند، يجب اأن ُيْعَتَرَف بك اأوًل 

من قبل القانون. وهذا يعني اأّن هوية الطفل نف�ضه هي العامل الأكثر اأهمية 

في ق�ضية حقوق الطفل.
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طفلة عمرها 8 �صنوات تحمل 

طوبًا تم �صبه حديثًا بالقرب من 

جويديهبور في �صواحي دكا، 

بنغالد�ص.
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مقالت

تم تعيين اأندري�ص فيال�ضكو وزيرًا 

للمالية في ت�صيلي عام 2006، وكان 

قد ح�صل على درجة البكالوريو�ص في 

القت�صاد من جامعة ييل وعلى درجة 

الدكتوراه في القت�صاد من جامعة 

كولومبيا. وتوّلى الدكتور فيال�صكو 

عددًا من المنا�صب الأكاديمية 

والزمالت بعد نيله �صهادة الدكتواره، 

وهو خبير قيادي في القت�صاد 

التنموي. وقد تقّلد منا�صب عديدة 

في الحكومة الت�صيلية، بالإ�صافة 

اإلى عمله كم�صت�صار للبنك الدولي، 

والبنك التنموي بين الأمريكتين، 

ول�صندوق النقد الدولي، وللعديد من 

حكومات دول اأمريكا الو�صطى، ول 

ينتمي الدكتور فيال�صكو اإلى اأي حزب 

�صيا�صي.

ال�صيا�صة المالية الم�صتدامة:

ال�صتثمار في اليافعين وال�صباب الت�صيليين

بقلم اأندري�ص فيال�ضكو

 Concertación - في عام 1990، ا�صتجابت الحكومة الأولى لتحالف الأحزاب من اأجل الديمقراطية

الت�صيلية  الحكومات  كل  اّتخذت  الحين،  ذلك  ومنذ  الطفل.  حقوق  اتفاقية  اأطلقته  الذي  النداء  يًة  – ُمَلبِّ
حرز تقّدم مهمٌّ في مجال حقوق الطفل، وخ�صو�صًا 

ُ
اإجراءات وقامت باأعمال لتحقيق هذا اللتزام. وقد اأ

ز على نماء  خالل فترة حكم اإدارة الرئي�صة بات�صيليت، مع تقديم برامج اجتماعية جديدة متعددة ُتركِّ

الأطفال، وتتلّقى الدعم من �صيا�صة المالية العامة الم�صتدامة وروؤية طويلة الأمد.

ٌر اجتماعيًا واقت�صاديًا، وكلَّما بدا ال�صتثمار و�صيكًا اأ�صبح  اإنَّ ال�صتثماَر في اأطفال ت�صيلي اأمٌر مبرَّ

تاأثيره اأعظم. لقد جمع العديُد من الدرا�صات البراهيَن عن الآثار الإيجابية طويلة الأمد للتعليم ما 

قبل المدر�صة، موؤكدًة بذلك اأنَّ ال�صنوات الأولى من الطفولة لها اأهمية بالغة  في تنمية المهارات التي 

ون التعليم الّنوعي ما قبل المدر�صة،  ُترافقنا طوال حياتنا. وُتبيِّن هذه الدرا�صاُت اأنَّ الأطفال الذين يتلقَّ

�صيكون اأداوؤهم التعليمي اأف�صل فيما بعد، و�صتكون احتمالية التحاقهم بالتعليم ما بعد الثانوي اأعلى، 

و�صيكون دخلهم الم�صتقبلي اأكثر، و�صتكون م�صتويات ال�صلوك الإجرامي لديهم اأقل.

وتوؤثر �صيا�صات الطفولة، وخ�صو�صًا تلك الهادفة اإلى زيادة النتظام في التعليم ما قبل المدر�صة، 

ب�صكل اإيجابي، في عدالة وت�صاوي الفر�ص، وذلك عن طريق اإيجاد توازن بين الختالفات في الخلفيات 

التي ينحدر منها الأطفال. واإ�صافة اإلى ذلك، فاإّن هذه ال�صيا�صات اأداٌة فعالٌة ق�صيرة المدى لحفز 

معدل م�صاركة القوى العاملة الأنثوية في ت�صيلي، الذي ما زال دون نظيره في الدول النامية بالرغم من 

التح�صينات الأخيرة التي طراأت عليه. اإن ن�صبة الن�صاء اللواتي يقمن باإعالة الأ�صر في القطاعات الأكثر 

ِثر  انية لالأطفال. وُيوؤْ فقرًا من الدولة يزيد على 30 في المئة، وهّن بحاجة اأكبر اإلى توفير الرعاية المجَّ

تقديُم كلٍّ من التعليم العام ما قبل المدر�صة وخدمات الرعاية المجانية لالأطفال هوؤلء الأمهات، عن 

طريق ت�صهيل دخولهن اإلى �صوق العمل، كما يعود بالنفع على اأطفالهّن، الذين ينتفعون، نتيجة لذلك، 

من الدخل الأ�صري الأعلى، مما يزيد احتمالية خروجهم من  حالة الفقر.

2006، �صّكلت الرئي�صة بات�صيليت مجل�صًا ا�صت�صاريًا رئا�صيًا، موؤّلفًا من خبراء  وفي ال�صهور الأولى من عام 

اخت�صا�صيين من مجالت مختلفة، وي�صطلع بمهمة اإعداد وتطوير مقترحات لإ�صالح �صيا�صات الطفولة 

في ت�صيلي. وقد تّم تطبيق معظم هذه المقترحات، التي �صكلت نظامًا قائمًا على حماية الحقوق، لزيادة 

م�صتوى توفير الفر�ص المت�صاوية، وتمويلها من قبل الحكومة في ال�صنوات الالحقة.

 Chile( الطفل  لحماية  المتكامل  الت�صيلي  النظام  ا�صتحداث  تم  الإ�صالح،  هذا  �صياق  وفي 

بين  الم�صتركة  الأعمال  من  مجموعة  النظام  هذا  وي�صّم   .2007 عام  في   )Crece Contigo
برنامج  ويعتبر  وتطورهم.  نموهم  وتتابع  داعمة  �صبكة  في  الأطفال  تدمج  التي  القطاعات، 

النظام  �صمن  مهّمًا  برنامجًا   ”Biopsychosocial“ الجتماعية  النف�صية  الحيوية  التنمية 

في  وجودهم  من  ابتداًء  النظام  هذا  من  الأطفال  ينتفع  اإذ  الطفل؛  لحماية  المتكامل  الت�صيلي 

الفحو�صات  بين  ما  الجمع  طريق  عن  العمر،  من  الرابعة  �صّن  بلوغهم  وحتى  اأمهاتهم  اأرحام 

تغطية  مدى  تو�ّصع  وقد  نمائهم.  في  التاأّخر  ولتجّنب  لحفزهم  هة  الُموجَّ المبادرات  وبين  ال�صحية 

مما  لالأطفال،  اأكبر  جغرافي  انت�صار  واإلى  اأكبر  عمرية  فئة  اإلى  لي�صل  تدريجيًا  البرنامج  هذا 

ذلك، اإلى  وبالإ�صافة  وحده.  العام  هذا  البرنامج  في  طفل  مليون  من  اأكثر  م�صاركة  اإلى  اأدى 
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اإعانة  لل�صيا�صة الجتماعية، فقد و�صعت الحكومة  ي نهج قائم على حقوق الطفل  تبنِّ  وعن طريق 

الّدخل المتدنِّي، ي�صتفيد منها ما يقارب )1،4( مليون  اإلى الأ�صر ذات  مالية تلقائية لكل طفل ينتمي 

على  الموؤ�ص�صية  ال�صبغة  ُي�صفي  قانون  م�صّودة  الت�صيلي  الكونغر�ص  يراجع  الحالي،  الوقت  وفي  �صخ�ص. 

م�صتقباًل. تمويله  ويوؤكد  الطفل  لحماية  المتكامل  الت�صيلي  النظام 

اأمهاتهم في �صوق  اأهمية التعليم ما قبل المدر�صة في نماء الأطفال واإقحام  ومع الأخذ في العتبار 

ال�صنوات  وفي  المدر�صة.  قبل  ما  بالتعليم  التغطية  لزيادة مدى  تاريخية  الحكومة بخطة  التزمت  العمل، 

العام لمراكز رعاية الطفولة المجانية قد ازداد  الت�صيلية، �صيكون تزويد القطاع  الأربع لهذه الإدارة 

اأماكن لهذا العام لما مجموعه  900 غرفة جديدة �صنويًا، مما يوّفر  اأي بمعدل  اأ�صعاف؛  بمقدار خم�صة 

اإلى ن�صبة الأربعين في المئة من  85.000 طفل في الفئة العمرية منذ الولدة وحتى عامين، ينتمون 

17 في المئة. 3 في المئة اإلى  ل ذلك زيادة في مدى التغطية من  ال�صكان الأكثر فقرًا. وُي�صكِّ

وقد تّم، خالل فترة حكم الإدارة الحالية، اإدماج التعليم ما قبل مرحلة ريا�ص الأطفال في نظام 

وينتفع من  الأطفال.  لجميع  التعليم  توفير هذا  ي�صمن  مما  الحكومية،  بالمدار�ص  الخا�صة  ال�صندات 

120.000 طفل، وهي ت�صاعدهم في اللتحاق ببرامج  ندات، في الوقت الحا�صر، حوالي  هذه ال�صَّ

اليوم  لتمديد  الموارد  ال�صتثمار في  تّم  الَوَجبات. كذلك فقد  والح�صول على  المدر�صي  التعليم 

اإلى المدار�ص المدعومة  الدرا�صي لطالب ما قبل ريا�ص الأطفال، وطالب ريا�ص الأطفال بالن�صبة 

التمديد. التي طلبت ذلك  ماليًا 

وتعّر�صًا  الأكثر �صعفًا  التف�صيلية لالأطفال  ال�ّصندات  2008، تطبيق برنامج  ، في عام  تمَّ واأخيرًا، فقد 

�صة  الُمخ�صَّ الموارد  زيادة  على  ال�صندات  وقد عملت هذه  البتدائي.  بالتعليم  الملتحقين  للمخاطر 

وتوؤّكد هذه  يتلّقاه الطالب.  الذي  التعليم  الأقل حظًا، وعلى تقديم حوافز لتح�صين نوعية  لالأطفال 

الُمقّدمة للطالب، ب�صرف  الفر�ص  الم�صاواُة في  ُت�صبح  اأن  بما ي�صمن  التمييز،  الخطة مبداأ عدم 

حوالي  التف�صيلية  ال�صندات  من  و�صي�صتفيد  واقعيًة.  حقيقًة  القت�صادي،  الجتماعي  و�صعهم  عن  النظر 

�صنويًا. 750.000 طالب 

ت�صيلي في  اإرادة رئي�صة  اأ�صا�صيين:  التدابير ممكنًا من دون الجمع بين عاملين  ولم يكن تطبيق هذه 

ت�صمن  اأ�صا�صية  كبرى  اقت�صادية  �صيا�صة  ووجود  ت�صتحقها،  التي  الأولوية  الطفولة  �صيا�صات حماية  منح 

توؤثر في القت�صاد.  التي  – ب�صرف النظر عن ال�صدمات الخارجية  الموارد الالزمة لتطبيقها  توافر 

ت�صيلي في عدم  العامة في  المالية  الذي يتحّقق في  الفائ�ص  المهمة لقاعدة  الفوائد  اإحدى  وتتمّثل 

با�صتخدام  ت�صمح  الحالية -  الأزمة  والتي - في �صياق  للدخل،  الموؤقتة  بالمكّونات  النفقات  ارتباط 

ا�صتمرارية  رها بالدنا خالل �صنوات الطفرة القت�صادية. وقد مّكننا ذلك من �صمان  التي توفِّ الموارد 

ال�صتمرارية،  على هذه  بات�صيليت  الرئي�صة  يمّثل م�صادقة حكومة  الذي  الجتماعية  الحماية  نظام 

والذي هو في �صميم اتفاقية حقوق الطفل.

ٌر اجتماعيًا واقت�ضاديًا،  ال�ضتثماُر في اأطفال ت�ضيلي ُمَبرَّ

وكّلما بدا اأَ�ضرَع يكوُن تاأثيره اأَعظَم.
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فتاة تلعب بمكعبات بال�صتيكية 

نة في المدر�صة الأ�صا�صية في  ملوَّ

بلدة دينهام في اأبر�صية كنغ�صتن 

و�صينت اأندرو، جمايكا.
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جت هنا بولك، وهي �صانعة  تخرَّ

حة للفوز بجائزة  الأفالم المر�صَّ

الأكاديمية، من معهد الت�صوير 

ال�صينمائي في التحاد الرو�صي. 

وبالإ�صافة اإلى �صناعة الأفالم، 

�صاركت »هنا« في ن�صاطات خيرية 

�صت موؤ�ص�صة  في رو�صيا، واأ�صَّ

الإغاثة الن�صيطة لالأطفال                 

“Active child Aid”  وتعاونت 
معها فيما بعد، لم�صاعدة الأطفال 

الفقراء المحرومين في جميع اأنحاء 

العالم.

الحياة في ال�صوارع:

دون، مالييُن الأطفال ُم�َصرَّ

من دون رعاية وحماية

بقلم هنا بولك

للكفاح من اأجل اإعمال حقوق الطفل، ومن اأجل حمايتهم ورفاههم، اأهميٌة ق�صوى. وعندما يكون هذا 

الكفاح من دون جدوى – كما هي الحال عندما ُيتوّفى طفٌل م�صّرد في ال�صوارع – يجب اأن نطرح ال�صوؤال 

التالي: ما هو مقدار الجهود التي تبذلها الدول، والم�صرعون، والمجتمعات، والأفراد، لحماية الأطفال من 

الم�صير الأكثر حزنًا؟

وبالن�صبة اإلى اأولئك العاملين مع الأطفال الذين تعر�صوا لالإ�صاءة اأو الأطفال الم�صّردين، وبالن�صبة اإلى 

هوؤلء الأطفال اأنف�صهم، تبدو روؤية اتفاقية حقوق الطفل بعيدة عن التحقيق عدة �صنوات �صوئية. وُيحَرم 

اأطفال “ال�صوارع” عادًة من جميع الحقوق التي ُتج�ّصدها التفاقية تقريبًا. وبهروب هوؤلء الأطفال من 

المنازل ودور الأيتام وهم ُمثقلون باأعباء العنف والإهمال، فاإنهم يوا�صلون التعّر�ص لواقع معي�صي قا�ٍص. 

وقد اأجبر العديد منهم على النخراط في العمالة، وُي�صبحون جميعهم تقريبًا �صحايا لال�صتغالل الجن�صي.

وغالبًا ما يتعر�ص هوؤلء الأطفال اإلى التعنيف من الأ�صخا�ص اأنف�صهم الذين ُيعهد اإليهم، وال�صلطات ذاتها 

التي ُيعهد اإليها مهّمة رعاية الأطفال وحمايتهم. وهم يعانون من مختلف الأمرا�ص، التي يحتاج العديد 

منها اإلى العالج داخل الم�صت�صفيات. ولكبح جوعهم ووحدتهم، ي�صتن�صق هوؤلء الأطفال “الغراء” كمادة 

مخّدرة، و�صرعان ما ي�صبحون مدمنين على المخدرات ال�صلبة. وكل ما يرونه هو الوح�صية وال�صتغالل. 

دين والحيوانات الأليفة – كبديل للعالقات  وُت�صتخدم العالقات ق�صيرة المدى - مع الأطفال الم�صرَّ

الم�صتدامة طويلة المدى. وفي هذه البيئة القا�صية، حيث ي�صهد الأطفال كل يوم حالة من ال�صراع من 

اأجل البقاء، يجنح الأطفال الم�صّردون اإلى اإرتكاب جرائم، وغالبًا ما ينتهي بهم الأمر في ال�صجن. وتتخّلل 

�صون هم اأنف�صهم للقتل  دين يموتون اأو يتعرَّ الوفيات بانتظام م�صار حياتهم؛ فهم يرون اأ�صدقاءهم الم�صرَّ

بوح�صية، اأو يموتون ب�صبب تعاطي جرعات مفرطة من المخدرات اأو ب�صبب المر�ص.

رج )في المباني وغيرها(، وفي  دون في ظروف غير اإن�صانية. فهم ينامون على الدَّ ويعي�ص الأطفال الم�صرَّ

حاويات القمامة، وفي الأنفاق تحت الأر�ص. وفي ال�صتاء يتدفوؤون بجوار موا�صير المياه ال�صاخنة، حيث يوفر 

لهم البخار المت�صاعد منها الكثير من الّدفء الذي يحتاجون اإليه. ويبحث هوؤلء الأطفال عن الطعام في 

�صاّلت القمامة وفي مكّبات النفايات. وهم ُيجَبرون على العي�ص كحياة الكبار الرا�صدين الذين يعي�صون على 

هوام�ص المجتمع، بينما هم ما يزالون اأطفاًل. ومع ذلك، وبالرغم من الغمو�ص الذي يكتنف حياتهم، اإل 

اأّنهم يغّنون ويرق�صون ويحلمون.

وتتطّلب الأو�صاع الُمرعبة التي يمّر فيها هوؤلء الأطفال ا�صتجابًة عاجلًة. فمن واجبنا اإعمال حقوقهم التي 

تن�ّص عليها التفاقية، واإخراجهم من ال�صوارع ومن مكّبات النفايات. ول يعني ذلك اأّننا لم نفعل �صيئًا على 

هذا ال�صعيد – ل، بل اإّننا نفعل �صيئًا ما – ولكّننا لم نفعل ما يكفي على جميع الم�صتويات. ويجب اأن تفي 

الحكومات بالتزاماتها، واأن تفعل المزيد لم�صاعدة الأطفال الذين تعّر�صوا لالإ�صاءة، والأطفال الذين تّم 

الّتخلي عنهم، والأطفال الم�صّردين. ويجب اأن تقوم المجتمعات بدور ما في رعاية هوؤلء الأطفال. كذلك 

زات فّعالة للتغيير الجتماعي. فيمكن اأن تكون الأعمال الفردية ُمَحفِّ

ر في الراأي العام عن  يمكننا رفع م�صتوى الوعي بم�صكلة فقر الأطفال وت�صّردهم. وُيمكننا كذلك اأْن ُنوؤثِّ

طريق اإي�صال ر�صائل اإلى ال�صيا�صيين وال�صلطات التي تملك الموارد والفر�ص لتح�صين الو�صع. كما ُيمكننا 

اأن نجذب انتباه و�صائل الإعالم، التي تملك قوًة هائلة للتاأثير في الراأي العام وت�صتحثَّ التغيير اإلى الأف�صل. 

ومن خالل الجهود ال�صئيلة، ن�صتطيع اأن نكون منا�صرين رئي�صين للتغيير.
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ويمكن روؤية مثال على هذه الجهود في مو�صكو، حيث بداأ اأفراد من و�صائل الإعالم في ال�صنوات الأخيرة 

بدرا�صة م�صكلة اليافعين وال�صباب الم�صّردين. وقد دفعت هذه الجهود الرئي�ص الّرو�صّي في ذلك الوقت 

َل �صيا�صات اأّدت اإلى  ورئي�ص الوزراء الحالي، فالديمير بوِتن، اإلى الّت�صّدي لم�صاألة ت�صّرد الأطفال. فقد َفعَّ

بناء دور اأيتام جديدة في منطقة مو�صكو، واإلى تو�صيع البرامج لمنع الأطفال من العي�ص في ال�صوارع.

وحّتى لو اتفقت غالبية ال�صعب وال�صيا�صيين في اأحد المجتمعات على �صرورة �صّن قانون لحقوق الطفل، 

وت�صاوى الجميع في القيمة وفي �صرورة معاملته باحترام، فاإنَّ اإعماَل الحقوق الإن�صانية لالأطفال يظلُّ 

بعيدًا عن بلوغ م�صتوى التعميم. وغالبًا ما ُتوؤدي التفاوتات في الدخل، والظروف المعي�صية، والو�صول اإلى 

الخدمات الأ�صا�صية، والنزاع بين الفئات الجتماعية المختلفة اإلى فوات فر�صة تمّتع العديد من الأطفال 

بب، يجب اأن يكون رفُع م�صتوى  بحقوقهم الأ�صا�صية في البقاء والنماء، والحماية، والم�صاركة. ولهذا ال�صَّ

ة الأ�صا�صية لإعمال حقوق الطفل عمليًة م�صتمرًة. الوعي بال�صرورة الُملحَّ

وؤمُن باأنَّ جميع قادة الحكومات يحملون على كاهلهم م�صوؤولية اإعمال حقوق الإن�صان الأ�صا�صية 
ُ
اإّنني اأ

والُمْلزمة، وَتدعمهم الت�صريعاُت المالئمة لدولهم في هذه الجهود التي يبذلونها. اأّما الأماراُت الّدالُة على 

وجود مجتمع متطّور فهي تظهر عندما تتّم، باحترام، معاملة الفئات ال�صعيفة والمعر�صة للمخاطر التي 

تعي�ص فيه – بمن فيهم الأطفال، وكبار ال�صن، و ذوي الإعاقات. وتواجه الدول التي تمّر في مرحلة انتقالية 

يات خا�صة تتعّلق بق�صية حقوق الإن�صان بالن�صبة  في منطقة و�صط و�صرق اأوروبا ورابطة الدول الم�صتقلة تحدِّ

اإلى الأ�صخا�ص ال�صعفاء والمعر�صين للمخاطر، وذلك ب�صبب حقيقة تعّر�ص بع�ص الفئات ال�صكانية في هذه 

الدول للقمع والحرمان من الفر�ص المت�صاوية. وعالوة على ذلك، فاإّن القطاع غير الحكومي ما يزال نا�صئًا؛ 

لأّن الحلول للم�صكالت الجتماعية التي كانت منت�صرة �صابقًا تقع ح�صريًا في اأيدي الوكالت والهيئات التي 

ُتديرها الدولة. ولن يتغّير ذلك اإل بمرور الّزمن، حيث ي�صبح الأفراد والمنظمات غير الحكومية اأكثر 

ن�صاطًا في مجتمعاتهم.

اإن فيلم اأطفال لينيغراد�صكي، وهو فيلٌم وثائقٌي �صنعُته في عام 2005، ُيمّثُل �صورًة عميقًة لالأطفال 

الم�صّردين في رو�صيا. لقد ن�صاأ الم�صروع من رغبة في درا�صة و�صع الأطفال الُمْهَملين من زوايا كثيرة 

مختلفة. وُي�صّور الفيلم الوثائقي الم�صير الماأ�صاوي لالأطفال الذين اأهملوا، والذين لم يحظوا بالحماية، 

رت ال�صلطات الرو�صية، اأثناء �صنع هذا الفيلم الوثائقي، اأن  والذين يتم حرمانهم من حقوقهم. وقد قدَّ

هناك حوالي 30.000 طفل م�صّرد يعي�صون في ال�صوارع وفي محطات ال�صكك الحديدية في مو�صكو.

وقد كان الفيلُم الوثائقي �صرخَة نداء لم�صاعدة هوؤلء الأطفال، وقد �صمعها النا�ص. فعلى الم�صتوى الدولي، 

وفي رو�صيا اأي�صًا، عملت تغطية الإعالم وال�صناعة ال�صينمائية، والمحا�صرات الجامعية، وحوارات اللجان 

�صة وغيرها من المنا�صبات التي يح�صرها عدد كبير من النا�ص على رفع وتيرة الوعي باليافعين  المتخ�صّ

وال�صباب الم�صّردين. ويقدم الفيلم الذي اأعددته والأفالم الأخرى الم�صابهة له اإ�صهامات ملمو�صة في 

مناق�صة حقوق الطفل، بينما جعلت تلك الأفالم النا�ص اأي�صًا ي�صبحون على وعي بالماأ�صاة الم�صتمرة 

لالأطفال الم�صّردين والمهَملين في جميع اأنحاء العالم.

وحتى الجهد الأ�صغر يمكنه اأن ُيحّقق النت�صار الأكبر – وهو اإنقاذ حياة اأحد هوؤلء الأطفال الجميلين. 

اإنهم ل يريدون �صيئًا �صوى اأن يكونوا اأطفاًل بالفعل، بكل المرح والأمان والحرية التي تقت�صيها الطفولة، 

والتي تعترف بها الدول في اتفاقية حقوق الطفل.

حياة  اإنقاذ  – وهو  الأكبر  النت�ضار  َق  ُيحقِّ اأن  يمكنه  الأ�ضغر  الجهد  حتى 

التي  الطفولة  �ضوى  �ضيئًا  اإّنهم ل يريدون  الجميلين.  الأطفال  اأحد هوؤلء 

تعترف بها الدول في اتفاقية حقوق الطفل.
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فتاة عمرها 12 عامًا واأخرى عمرها 15 

عامًا تتحدثان وتقراآن في غرفة نومهما في 

 ”Sparrows“ ملجاأ الع�صافير الّدورية

لالأطفال الذين يعملون ويعي�صون في 

ال�صوارع في تبيلي�صي في جورجيا.



و�صــــــــــــع الأطفــــــــــــــــال فـــــــــــــي العــــــــالــــــــــــــم      طبـــعـــــــة خـــــا�صـــــــة 44

مقالت

مارجوري �ضكاردينو هي الرئي�صة 

التنفيذية  للموؤ�ص�صة الدولية 

نة من  للتعليم والإعالم - المكوَّ

مجموعة “بير�صون” للتعليم، و 

تايمز”.  “الفاينان�صال  “بنغوين” و 
وحتى يناير / كانون الثاني عام 

1997، كانت مارجوري الرئي�صة 

التنفيذية  لمجموعة “ اإكونوم�صت” 

عام  وقبل   .”Economist“
1985، كانت مارجوري �صريكًة في 

�صركة محاماة في �صافانا، جورجيا 

)الوليات المتحدة(. وقد اأ�ص�ّصت 

مارجوري وزوُجها، األبرت �صكاردينو، 

ون�صرت �صحيفَة  “جورجيا غازيت”  

“Georgia Gazette   ”، التي 
 .Pulitzer فازت بجائزة بولتزر

ولديهما ثالثة اأطفال.

ر عن نف�صك: عبِّ

تعزيز حرية التعبير لدى الأطفال

من خالل التعليم

بقلم مارجوري �ضكاردينو

اإّننا، في جميع اأنحاء العالم، َنُتوق اإلى تقرير م�صيرنا القت�صادي وال�صيا�صي، لأننا نتوق اإلى حرية التعبير 

عن اأنف�صنا. وتحمل تعبيراتنا – �صواء اأكانت كلمات اأم �صورًا، فنونًا اأم مو�صيقى، ريا�صًة ج�صدية ككرة 

القدم اأم ريا�صة الأرقام الفكرية – اأفكاَرنا، واأحالَمنا، وت�صّوراتنا عن ذواتنا. ولن ي�صتطيع الطفل من 

دون التعليم وحرية التعبير اأن ينمو ويتطور. وقد كان ذلك هدف اتفاقية حقوق الطفل، وهو هدف يجُب اأن 

ُيحّركنا جميعًا، وهذا ما قد حّركنا عمليًا منذ عقدين من الزمان.

اإّن وجهة نظري م�صتمدة من القطاع الخا�ص، ب�صفتي رئي�صة موؤ�ّص�صة للتعليم والإعالم ُتحاول م�صاعدة 

ا�ص من جميع الأعمار في اأكثر من 60 دولة على التعبير عن اأنف�صهم، وذلك عن طريق الم�صاعدة في  النَّ

تعليمهم وتثقيفهم على ال�صعيدين الر�صمي وغير الر�صمي. وقد كتب الفيل�صوف الديني والتعليمي، جون 

هنري نيومان، في عام 1852، قائاًل: “اإّن التعليم هو ما يمنح الإن�صان روؤية وا�صحة واعية لآرائه واأحكامه 

العقالنية الخا�صة، وال�صدق الحقيقي لتطويرها، والبالغة للتعبير عنها، والقوة لحثِّها”. وقبل ع�صرين عامًا، 

ه لو كان للطفل “حق” في التعليم، لكان با�صتطاعته،   م�صابهًا لمبداأ نيومان: مفاده اأنَّ
ً
بيَّنت التفاقية مبداأ

نتيجًة لذلك، الح�صول على المعلومات والحرية في التعبير التي، كما ورد في ديباجة التفاقية، من �صاأنها اأن 

ت�صاعده على اأن يكون “م�صتعدًا ا�صتعدادًا كاماًل ليحيا حياة فردية في المجتمع.”

ز في هذه المقالة فقط على قوة المجالت  ركِّ
ُ
وبينما تحتوي التفاقية على اأكثر من 50 مادة، اأريد اأن اأ

الثالثة التالية – التعليم، والمعلومات، والتعبير. لقد عملْت هذه المجالت على تنوير مبادرات ُمحّددة في 

�صركتنا وبيَّنت لنا كيف نوؤدي دورًا – غالبًا من خالل ال�صراكة مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية 

الأثناء. في  متنوعة  خبرات  وعلى  التعليم  على  الأطفال  ح�صول  �صمان  – في 
ولناأخذ ثالثة اأمثلة نعرفها جيدًا:

جنوب  مجموعة  وهو  والكتابة،  القراءة  وتعليم  نعمل، في اأنغول، مع وزارة التعليم ومعهد “مونتينو” لّلغات 

اإفريقّية غير ربحية، وذلك لمد مليون طفل بالكتب الدرا�صية بلغاتهم الأ�صلية التي يتحدثونها في المنزل 

ولكنهم لم َي�صبق لهم اأن راأوها مطبوعًة من قبل. وهذا َتعهٌد تعتقد حكومة اأنغول اأّنه �صيرفع معدل مكافحة 

الأمية لديها، وهو معدل يتقّدم ب�صعوبة وجهد كبير.

 ،”JumpStart“ وبوجود �صركاء كحكومة المملكة المتحدة والمنظمات غير الربحية مثل َجمب�صتارت

في  �صاركنا  فقد   ،”Book Aid International“ اإنترنا�صونال  اإيد  وبوك   ،”BookTrust“ وبوكتر�صت

ُل الكتب اإلى اأيدي الأطفال وُت�صّجع الآباء والأمهات على قراءتها ب�صوت م�صموع  م�صاريع كبيرة الحجم ُتو�صِ

على م�صامع اأطفالهم.

بين الّلعب والتعليم – بطريقة جذبت 40  ويجمع اأحد مواقعنا الإلكترونية “بوبتروبيكا Poptropica” ما 

مليون طفل في 70 دولة يتحدثون 90 لغة مختلفة – وذلك لينخرطوا معًا في تعّلم الريا�صيات، والعلوم، 

والتاريخ، والمو�صوعات الأخرى.

وغالبًا ما نفتر�ص اأّن هدف اأية �صركة خا�صة هو الربح، واأّن التركيز على المجتمع الأو�صع هو مجرد 

د اأّنها ُت�صتداُم  �صة للعمل على مدًى طويل، من الموؤكَّ معلومات َعَر�صية اإلزامية. اإّن ال�صركة الخا�صة الُمكرَّ

عن طريق تحقيق الأرباح؛ ب�صبب عدم وجود اأي م�صدر اآخر لديها للبقاء، لكّن هذه ال�صركة تقودها 
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وتحّددها الأغرا�ص الجتماعية التي تخدمها. واإّن م�صاعدة الأطفال على تو�صيع نطاق تفكيرهم والبحث 

عن اأ�صوات لهم من خالل التعليم والمعلومات ت�صّكل جزءًا كبيرًا من هدفنا.

وبالطبع، هناك تحديات تواجهها جميع المنظمات، الخا�صة منها والعامة، في محاولتها للم�صاعدة على 

ْقمي  اإنجاز اأهداف حرية التعبير التي ُتعّبر عنها التفاقية. فقد عملت التاأثيرات القت�صادية للع�صر الرَّ

ُحف التجارية، حاُلها كحال جميع و�صائل الإعالم، وعلى  على ال�صغط على موؤ�ص�صات البّث الإعالمي وال�صُّ

تغييرها. وقد يكون الهدف من تلك التاأثيرات تخفي�ص عدد الموؤ�ص�صات الإعالمية والبرامج التي قد تتحدث 

اإلى الأطفال. كذلك فاإن الموازنات التعليمية تمّول دون الم�صتوى المطلوب في اأوقات ال�صيق القت�صادية. 

ومع اأّن التمويل الّتحفيزي، في بع�ص الدول، �صُي�صاعد على تخفيف ال�صغط، اإل اأّن القتطاعات من 

الموازنات ت�صتمر. وتواجه الدول، في جميع اأنحاء العالم، نق�صًا في المعلمين مما يعّر�ص للخطر التزامها 

الوا�صح بتح�صين التعليم، الأمر الذي يعّر�ص، بدوره هو الآخر، للخطر الهدف الثاني من الأهداف الإنمائية 

لالألفية، وهو تعميم توفير التعليم البتدائي لجميع الأطفال بحلول عام 2015.

ويجب اأن نتحّلى بالجراأة اإذا ما اأردنا التغّلب على عواقب هذه الق�صايا. ولكن، ما زال هناك العديد من 

الأ�صباب التي تبعث على الأمل في النفو�ص في اأن ت�صبح الع�صرون �صنة القادمة زمنًا للمعلومات، والتعّلم، 

والتعبير الإن�صاني. ولعّل ال�ّصبب الأعظم للّتحلي بالأمل هو اأنَّ الثورة الرقمية تمّكننا، بكل ب�صاطة، من 

الت�صارك في الق�ص�ص والأفكار بطرق ح�صرية لم تكن ممكنة من قبل. اإذ تتيح التكنولوجيا ثروة من 

المحتوى التعليمي الذي ُيبهر النفو�ص، ليتم توزيعه على جميع الأطفال في جميع اأنحاء العالم بو�صاطة 

اأجهزة الهاتف الّنقال والحوا�صيب – مما يف�صح المجال لهم للتعّلم بمقدار ما تتيحه لهم قدراتهم في 

اأماكنهم واأوقاتهم. وفي بع�ص الدول، عملت التكنولوجيا الال�صلكية على تخّطي خطوط الهاتف الأر�صية، 

حيث اأو�صلت المواد التعليمية اإلى مناطق نائية كان الو�صول اإليها اقت�صاديًا وماديًا محظورًا في ال�صابق.

كذلك ي�صاعد ال�صماح لالأطفال بتنظيم اأنف�صهم في �صبكات اجتماعية على البحث عن اأ�صوات لهم فيها. اأّما 

تجّمُع الأطفال معًاً، وال�صتماع اإلى حديث بع�صهم بع�صًا، فهو ُي�صاعد الأطفاَل اأنف�صهم، من جميع الجن�صيات 

والخلفيات، على اإقامة روابط م�صتركة – اأو على الأقل تحديد هذه الروابط - التي كانت ذات مرة اإّما غير 

غم من اأنَّ هذه ال�صبكات قد تحتاج اإلى بع�ص القواعد، اإل اأّنها قد  ر الو�صول اإليها. وبالرَّ وا�صحة واإّما َيَتعذَّ

د على ما يجمعنا بدًل عن الت�صديد على ما يفرقنا. تكون اأدوات قوية للتبادل الجتماعي، ُت�صدِّ

وبالطبع، فاإّن البرمجيات ل يمكنها اأن َتحّل محّل المعلمين حتى واإن كانت اأكثر حداثًة وروعًة. فالمعلمون 

حر  هم ُر�ُصل الب�صرية، قْلبًا وقالبًا، الذين يملكون الحقائق، والأرقام، والفهم، والَحْفز، والت�صويق، وال�صِّ

الخال�ص لماليين الأطفال �صنويًا. لكن البرمجيات ت�صاعد على م�صاعفة اأعداد المعلمين عن طريق اإ�صفاء 

ال�صبغة الأوتوماتيكية على بع�ص وظائفهم، وهي: جمع المعلومات الت�صخي�صية عن وتيرة تعّلم الأطفال وعن 

حاجاتهم الُمزمنة؛ وال�صماح لالأطفال بتقييم اأنف�صهم وب�صّد الفجوات في تعّلمهم، واإي�صال المعلومات اإلى 

المدار�ص والآباء والأمهات، التي من �صاأنها اأن ت�صاعدهم على اأداء دورهم.

وبينما تحتفل اتفاقية حقوق الطفل بالذكرى الع�صرين على �صدورها، فاإّن القطاع الخا�ص يملك كل الأ�صباب 

التي تجعله يعرب عن �صكره على الهتمام الذي توليه التفاقية للقوة التي تت�صمّنها عملية تن�صئة جيل جديد 

من المواطنين، وعلى التذكير باأّن الأطفال هم زهور مجتمعاتنا. اإننا ن�صتمتع كثيرًا بالأفكار التي اأثارتها 

التفاقية لنا، وبالتّطلع ُقُدمًا لما ن�صتطيع فعله لتعزيز تلك الأفكار في الم�صتقبل.

بينما تحتفل اتفاقية حقوق الطفل بالذكرى الع�ضرين على �ضدورها، فاإنَّ 

القطاع الخا�ص يملُك ُكّل الأ�ضباب التي تجعله ُيعرب عن �ضكره على الهتمام 

الذي توليه التفاقية للقوة التي تت�ضمنها عملية تن�ضئة جيل جديد من 

المواطنين.
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ي�صطف الطالب لح�صور ال�صف في تمنين 

التَّحتا، وهي مدر�صة حكومية في منطقة 

وادي البقاع، الواقعة في �صمال �صرق لبنان.
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مقالت

ولد اإ�ضمائيل ِبَيه عام 1980 في 

�صيراليون، وهو موؤّلف الكتاب الأف�صل 

مبيعاً: طريٌق طويلٌة ُقطعت: مذكرات 

 Long Way Gone : فتًى جندي

 .Memoirs of a boy soldier
وهو منا�صٌر لالأطفال المتاأثرين 

من الحرب، لدى اليوني�صف، وع�صو 

في اللجنة ال�صت�صارية للطفولة 

التابعة لمنظمة مراقبة حقوق 

الإن�صان )هيوَمن رايت�ص ووت�ص(، 

وموؤ�ص�ص م�صارك ل�صبكة اليافعين 

وال�صباب المتاأثرين من الحرب، 

ورئي�ص موؤ�ص�صة اإ�صمائيل ِبَيه. ويحمل 

ِبَيه درجة البكالوريو�ص في العلوم 

ال�صيا�صية من كلية اأوبرلين، ويعي�ص 

في مدينة نيويورك.

حقوق الطفل:

ت�صيُر على الطريق ال�صحيح،

لكّن الطريق طويلة لإعمالها

بقلم اإ�ضمائيل ِبَيه

قد ل تحظى القيمُة الُمميَّزة لتفاقية حقوق الطفل دائمًا بال�صتيعاب التام في الدول التي ل تتعّر�ص فيها 

حقوق الطفل ب�صكل منتظم اإلى التهديد اأو الإ�صاءة. وقد اأ�صبحُت اأفهم الحاجة اإلى وجود �صكٍّ دولي 

محّدد وُمْلزم قانونيًا يتناول حقوق الطفل بعد اأن ع�صت في �صيراليون، وهي دولة ا�صتبدَّ بها الخوف والموت 

جبرت 
ُ
وانتهاك حقوق الإن�صان ل�صنوات عديدة. وباعتباري طفاًل ترعرع اأثناء اندلع الحرب الأهلية، فقد اأ

على القتال في الّنزاع الذي َمّزق الن�صيج الجتماعي لأ�صرتي ومجتمعي. لقد كانت انتهاكات حقوق الإن�صان 

منت�صرة، ولكن، من خالل عمل منظمات ملتزمة بتطبيق التفاقية تم تحريري اأخيرًا من النخراط في 

الحرب. وفي وقت لحق، بعد اأن غادرت �صيراليون، بداأت العمل كمنا�صر لالأطفال المتاأثرين من النزاعات 

الم�صلحة. واأ�صبحت التفاقيُة وبروتوكولها الختياريان اأدوات قّيمة بالن�صبة اإلّي في خلق منبر قوي 

للمنا�صرة بهدف التحدث عن حقوق الطفل.

وكانت اأولُّ مرة اأتعرف فيها اإلى التفاقية في �صتاء عام 1996، خالل رحلتي الأولى اإلى الوليات المتحدة 

الأمريكية. وقد ذهبت اإليها لح�صور موؤتمر نّظمه كل من اليوني�صف والبرنامج النرويجي لإغاثة ال�صعوب 

Norwegian People’s Aid حول اأثر الحرب في الأطفال. وقد اعترف هذا الموؤتمر باأهمية ت�صمين 
الأطفال في مناق�صة حقوقهم، وباإدماج العديد من المبادئ التي و�صعتها درا�صة مات�صيل، التي جاءت 

طلقت في ذلك العام.
ُ
باكت�صافات و�ُصُبل جديدة حول تاأثير النزاع الم�صلح على الأطفال، والتي اأ

وخالل الموؤتمر، التقيُت بحوالي 56 طفاًل اآخرين كانوا قد تاأثروا مبا�صرة من الّنزاعات الم�صلحة، والذين 

- َمَثُلُهم كمثلي - تّم تعريفهم بحقوق الطفل التي بّينت التفاقية تفا�صيلها. وكنت في ال�صاد�صة ع�صرة من 

ن  عمري في ذلك الوقت، واأتذكر كيف اأن هذه المعرفة – وخ�صو�صًا بالن�صبة اإلى الأطفال من بيننا، ِممَّ

مّزقت الحرب بلدانهم – قد بعثت الحياة في قيمة حياتنا واإن�صانيتنا من جديد. وفي تلك اللحظة، عرفت 

اأنني �صاأعمل منا�صرًا لحقوق الأطفال، وتوّلد التزاٌم لدي بن�صر الوعي بالتفاقية.

وقبل اأن تحظى التفاقية بقبول وا�صع في ت�صعينيات القرن الع�صرين، كان من ال�صعب ومن النادر جدًا عقد 

نقا�صات عامة حول حقوق الطفل. وبينما يوجد الكثير، بال �صك، مّما ينبغي عمله بخ�صو�ص �صمان التطبيق 

الوا�صع النت�صار لالتفاقية، فقد مّهد دخولها حيز التنفيذ الطريق لتطبيق كليات المتابعة والم�صاءلة على 

الم�صتوى الوطني. ويبعُث اإدماُج العديد من مواد التفاقية واأحكامها في البنى القانونية الوطنية الأطفال 

واليافعين وال�صباب الأمل في اإعمال حقوقهم يومًا ما. وخالل �صفري في جميع اأنحاء العالم، راأيت اأّن 

الأطفال عندما يعرفون اأّن هذه الحقوق موجودة، فاإنهم يطالبون باإعمالها برغبة وحما�صة، وقد عّبروا عن 

قيمة وجود معيار قانوني م�صترك لذلك. وُتمّكن المعرفُة بوجود التفاقية الأطفاَل من مطالبة حكوماتهم 

بالّنهو�ص بم�صوؤوليتها عن اإعمال حقوقهم بطريقة ملمو�صة.

تتاألف التفاقية من 54 مادة ت�صمل مجموعة وا�صعة النطاق من الحقوق القت�صادية، والجتماعية، 

والمدنية، والثقافية، وال�صيا�صية، جميعها ُت�صهم في خلق اإطار قوي و�صامل لحقوق الطفل. وقد اأقنعتني 
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تجاربي، اأوًل كطفل اأدرك اأّن حقوقه قد انُتهكت، ومن َثمَّ كمنا�صر لحقوق الطفل، باأّن هناك موادًا محددًة 

ُت�صّكل خّط الأ�صا�ص للم�صوؤولية التي ينطلق منها عمل المواد الأخرى.

واأوّل هذه المواد المادة 6، والتي تن�ص على اأّن جميع الحكومات يجب اأن “تكفل اإلى اأق�صى حد ممكن 

بقاء الطفل ونموه”. وفي الأماكن التي ل ُتكفُل فيها حقوق الطفل، تعمل المادة 6 كاأداة للح�صد نيابًة عن 

الأطفال، لإخراجهم من الحرب وحمايتهم من الأذى. كذلك فهي توّفر تفوي�صًا لحماية نماء الأطفال، 

الأمر الذي غالبًا ما يتطلب وجود الكوادر العاملة في مجال حقوق الإن�صان وجهودهم، في الدول التي 

مّزقتها الحروب. لقد ا�صتفدُت من وجود كوادر الإغاثة في �صيراليون، ومن الحقوق التي ُتج�ّصدها هذه 

المادة.

كذلك فقد اأْثرت المادتان 12 و13 حياتي، فهما ت�صمنان لالأطفال اليافعين وال�صباب الحّق في التعبير عن 

اآرائهم بحرية في جميع الم�صائل التي تم�ّصهم، و“الحرية في طلب المعلومات المهمة وتلقيها واإذاعتها” 

بجميع اأنواعها وعن طريق جميع و�صائل الإعالم. و�صاعدت هاتان المادتان العديد من الأطفال على اأن 

ي�صبحوا م�صاركين فاعلين في اإيجاد الحلول للم�صكالت التي توؤّثر فيهم. وعن طريق ت�صجيع الأطفال 

وال�صباب على التكلم ب�صراحة عّما يدور في اأذهانهم من خالل الو�صائل الفنية، وعن طريق �صمول الأطفال 

في الهيئات الحكومية وهيئات الأمم المتحدة، يكون الم�صوؤولون قد اأخذوا يتحّولون من النظر اإلى حقوق 

الأطفال من منظور الم�صطلحات التجريدية النظرية اإلى روؤيتها باعتبارها �صراعات ب�صرية عميقة.

الن بو�صوح الحّق في التعليم، بطريقة خا�صة. ففي الدول  ول ُبدَّ من ذكر المادتين 28 و29، اللتين ُتف�صّ

التي تمّر في مرحلة ما بعد الّنزاع، حيُث يكافح الالجوؤون والنازحون داخليًا لإعادة بناء حياتهم، يرغب 

الأطفال ب�صدة في الح�صول على نوع من التعليم. وعندما ينخرط الأطفال واليافعون وال�صباب في المدر�صة، 

اأو في تعّلم غير ر�صمي، تت�صاءل فر�ُص تجنيدهم في الحرب اأو العنف، اأو في العمل ال�صاق اأو ال�صتغالل. 

ويعتبر الفتقار اإلى التعليم �صببًا جذريًا للعديد من حالت الظلم التي يعاني منها الأطفال، ويتعّين عمل 

وعية. وَي�صحُّ ذلك على وجه الخ�صو�ص بالن�صبة اإلى  المزيد لمنحهم فر�ص الو�صول اإلى المدار�ص النَّ

الفتيات اليافعات وال�صابات، الالتي يعانين غالبًا من الأعباء الإ�صافية للعمل المنزلي، ومن الزواج وهّن 

طفالت، ومن الحمل المبكر، والعنف الجن�صي، والتمييز القائم على النوع الجتماعي.

اإّن العمل لإعمال حقوق الطفل لي�ص بالمهّمة ال�صهلة، لكنه عمل ل يمكن تجاهله. وُتطالب اتفاقية حقوق 

�صر والمجتمعات والحكومات بالعتراف بم�صوؤولياتها الأ�صا�صية والوفاء بها، وهي تتمّثل في رعاية 
ُ
الطفل الأ

وحماية اأطفال العالم البالع عددهم )2.2( مليار طفل. وبينما اعتقُد اأنَّ المجتمع الدولي قد قطع �صوطًا 

طوياًل في تطبيق التفاقية، اإّل اأّن الم�صاركَة القوية من جانب الأطفال واليافعين وال�صباب والمجتمع المحلي 

مطلوبٌة في ا�صتدامة النجاح. وفي نهاية المطاف، فاإّن الأطفال هم الذين �صُيحّددون الم�صتقبل المعنوي 

والأخالقي للدول، وللعالم اأي�صًا. فيجب ال�صتماع اإلى اأ�صواتهم.

الوطنية  القانونية  البنى  في  واأحكامها  التفاقية  مواد  من  العديد  اإدماُج 

لالأطفال واليافعين وال�ضباب يبعث الأمَل في اإعمال حقوقهم يومًا ما.
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اأطفال ال�صف الرابع يحملون �صهادات 

تثقيفية  جل�صة  نهاية  الأمل” في  “نافذة 
بالمهارات الحياتية، وذلك في مدر�صة 

اإهينيا البتدائية  في اإقليم اأو�صانا 

ال�صمالي، ناميبيا.
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مقالت

تان �صري داتو محي الدين  محد 

يا�صين هو نائب رئي�ص الوزراء ووزير 

التعليم في ماليزيا، وقد عمل الوزير 

يا�صين في ال�صابق، وهو والد لأربعة 

اأطفال، وزيرًا لل�صباب والريا�صة، 

وهو ملتزم ب�صمان ح�صول الطالب 

في ماليزيا على تعليم ي�صمل مختلف 

الّنواحي، ويمزج ما بين التعّلم في 

غرفة ال�صف والن�صاطات الريا�صية 

الالمنهجية.

الو�صول اإلى الفئات التي ل يمكن الو�صول اإليها

في ماليزيا من خالل التعليم

بقلم: تان �ضري داتو محي الدين محد  يا�ضين

اإّن الرغبَة في الح�صول على اأف�صل تعليم في الحياة هو طموٌح م�صترٌك يجمع جميع النا�ص معًا. فالتعليم 

، يمنُح بذور الفر�ص التحويلية لجميع الأطفال. اإّنه ُحُلُم الفتاة اليافعة اأو ال�صابة التي ُتحّدق في  ُحُلٌم عامٌّ

كتبها م�صتعينًة ب�صوء �صمعة، ُثّم تد�صُّ تلك الكتب بحذر في حقيبتها ا�صتعدادًا للمدر�صة في اليوم التالي. اإّنه 

حلم الفتى اليافع اأو ال�صاب الذي ينام على اإيقاع المدينة الّطّنان، وهو الُحُلم ذاته الذي يحلُم به الأطفال 

يد في ال�صباح الباكر. عندما ي�صتيقظون على �صوت القوارب العائدة من ال�صَّ

وفي ماليزيا الع�صر الحا�صر، يتمّتع الأطفال والكبار الرا�صدون باإمكانية الو�صول اإلى التعليم كجزء من 

�صي البالد. فبعد ال�صتقالل بفترة وجيزة،  ل قبل اأكثر من 50 عامًا على اأيدي موؤ�صِّ موروث بلدنا، الذي ت�صكَّ

َد هذا الت�صريع  اأجازت الحكومة القانون المحلي للتعليم لعام 1952، الذي اأقر التعليم كحق اأ�صا�صي. وقد مهَّ

ز، ب�صكل اأكبر، عن طريق م�صادقة  الأ�صا�ص لاللتزام الحكومي القوي بال�صتثمار في التعليم، الذي تعزَّ

�صفيت ال�صبغة الديمقراطية على التعّلم في ماليزيا، 
ُ
ماليزيا على اتفاقية حقوق الطفل عام 1995. وقد اأ

مما �صمن لجميع الأطفال الحق في التعليم المدر�صي، ب�صرف النظر عن جن�صهم، اأو خلفيتهم الجتماعية 

اأو القت�صادية التي انحدروا منها، اأو عن مكان اإقامتهم، اأو و�صعهم بالن�صبة اإلى الإ�صابة بفيرو�ص نق�ص 

المناعة الب�صري. وبتوفير التعليم البتدائي الإلزامي، بالإ�صافة اإلى 11 عامًا من التعليم العام، فاإّننا ُنحّول 

روح التفاقية اإلى واقع.

 لقد اأدرك اأ�صالُفنا الأهمية الفردية للتعليم الّنوعي في تلبية الحتياجات التنموية للبالد، و�صاغوا 

�صيا�صاتهم حول فكرة مفادها اأنه عندما يح�صل الطفل على  التعليم، فاإّن الدولة تزدهر باأكملها. 

وباللتزام بالنفقات الحكومية الم�صتمرة والأ�صا�صية على التعليم، فاإننا نكون قد عملنا، بال َكَلٍل اأو َمَلٍل، 

على نقل الأطفال من ظالل التفاوت.

لقد كان ال�صتثمار العام في المدار�ص وما يزال عاماًل اأ�صا�صيًا في تقلي�ص انت�صار الفقر بنجاح من 

الم�صتويات العليا التي �صهدناها في عقد ال�صبعينيات من القرن الما�صي، اإلى الم�صتوى ال�صئيل ال�صائد 

في الوقت الحا�صر.  ففي عام 1970، لم يكن ثلث �صكان ماليزيا من الذين بلغت اأعمارهم �صّن ال�صاد�صة 

فاأكثر، قد انتظموا على مقاعد الدرا�صة في المدر�صة من قبل. اأما اليوم، فتعتبر ماليزيا على و�صك تحقيق 

الهدف الثاني من الأهداف الإنمائية لالألفية ب�صاأن تعميم التعليم البتدائي، حيث يكمل جميع الأطفال، 

الذين ُهم في �صّن اللتحاق بالمدر�صة تقريبًا، �صتة اأعوام من التعّلم.

وبالمثل، فقد عملت الحكومة وما زالت تعمل تجاه اإنهاء التفاوت بين النوع الجتماعي، وذلك عن طريق 

�صمان ح�صول الن�صاء على فر�صة الو�صول لي�ص اإلى المدر�صة فح�صب، بل اإلى المجموعة الكاملة من 

الم�صاركة الإقت�صادية وال�صيا�صية، التي يتمّتع بها نظراوؤهن الذكور. وهذه الجهود ت�صتكمل روؤية التفاقية 

باأنه يجب اإنماء �صخ�صية الطفل المنفردة ومواهبه وقدراته اإلى اأق�صى اإمكاناتها.

وتتمثل اأهداُفنا في ا�صتيفاء متطلبات التفاقية في توفير التكافوؤ بين الجن�صين في التعليم، ب�صرف النظر 

عّما اإذا كان الطفل ينتمي اإلى اإحدى جماعات الأقليات، اأو لديه احتياجات خا�صة، اأو ينتمي اإلى مجتمع 

محلي �صعيف معّر�ص للمخاطر. ومن اإحدى الطرق التي ن�صهم بو�صاطتها في هذا الجهد، �صمان امتالك 

�صر الموارد الالزمة لتمكين اأطفالهم من الم�صاركة الكاملة في المدر�صة. وتتم 
ُ
الآباء والأمهات والأ

م�صاعدة الأ�صر الأكثر فقرًا من خالل برامج الدعم التي ُت�صاعد الأطفال عن طريق تقديم الزي المدر�صي 

والأحذية، والمنح الدرا�صية، وخطط الإقرا�ص الخا�ص بالكتب المدر�صية، و�صندات ر�صوم التعليم، وبرامج 

الإطعام التكميلي، وبرامج وجبات الحليب المدر�صية، والمرافق ال�صحية المدر�صية، والمدار�ص الإيوائية.
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ومع اأّننا اأحرزنا تقدمًا كبيرًا في تعميم اللتحاق بالتعليم بالمدر�صة، اإل اأّن التَّحدي الذي يواجه الدولة 

وي�صعب اإدراكه، هو �صمان الو�صول اإلى التعليم الّنوعي لالأطفال الأكثر �صعفًا وتعر�صًا للمخاطر. 

فبالإ�صافة اإلى بناء قاعات الدر�ص وو�صع الأطفال فيها، يتطلب تعليم الأطفال المحرومين من المتيازات 

تحديد التفاوتات في قدرات الأطفال واأو�صاعهم الجتماعية القت�صادية. وي�صمل التَّ�صدي لبواعث القلق 

د خطاه و�صرعته  هذه العتراَف باأهمية التعّلم الذي يتم الو�صول اإليه ذاتيًا، والموّجه ذاتيًا، والذي تتحدَّ

ذاتيًا كذلك.

وتر�صم ماليزيا م�صارًا جديدًا عن طريق ا�صتخدام تكنولوجيا المعلومات والت�صالت لجعل التعليم مالئمًا 

وجاذبًا في عالم يكت�صي طابع العولمة باّطراد. اإذ يوجد في اأكثر من ن�صف جميع المدار�ص في جميع اأنحاء 

نها من الو�صول اإلى  ماليزيا حاليًا مختبرات للحا�صوب، وتملك جميع المدار�ص تقريبًا المعدات التي ُتمكِّ

الإنترنت، وذلك بف�صل م�صروع �صبكة المدار�ص الحكومية.

َبْيَد اأن اإن�صاء وتطوير بنًى تحتية لتكنولوجيا المعلومات والت�صالت ل ي�صّكل �صوى الخطوة الأولى. اإذ تتمثل 

روؤيتنا الأو�صع في اإيقاظ وتعزيز الرغبة في معارف ومهارات القرن الحادي والع�صرين، وفي تحويل النظام 

التعليمي تجاه نموذج “المدر�صة الذكية” الذي ي�صتخدم التكنولوجيا في التعّلم. اإننا نقوم باإدماج هذا الّنهج 

ز على الطالب يحفز التفكير، والإبداع، والرعاية، وذلك عن طريق تعليم تكنولوجيا المعلومات  في نظام مركَّ

والت�صالت في المدار�ص البتدائية  والثانوية. وبالإ�صافة اإلى ذلك، فقد قمنا بتقديم التعليم ال�صمولي من 

خالل 88 مدر�صة ذكية تجريبية ريادية، وعن طريق تجهيز مدار�ص الأطفال ذوي الحتياجات الخا�صة باأجهزة 

الحا�صوب والأدوات الخا�صة لالأطفال الذين ُيعانون �صعفًا في ال�صمع والروؤية.

ول يعني ذلك اأّن الَم�صعى نحو تحقيق التعليم المتقدم تكنولوجيًا يخلو من الّتحديات. كذلك فاإّن البقاَء في 

طليعة م�صيرة تطوير وتنمية البنى التحتية وبلوغ اأحدث ما تو�صلت اإليه التكنولوجيا، وتوفيَر اإمكانية الو�صول 

باإن�صاف اإلى الأدوات التعّلمية المتقدمة، يتطلب توافر موارد مهمة. ومن اإحدى الطرق للتغّلب على هذه 

المع�صالت اإقامُة ال�صراكات ال�صتراتيجية مع القطاع الخا�ص. فهذه الجوانب التعاونية، ت�صرك المجتمعات 

في اأدائها، وتخلق اأي�صًا فر�صًا م�صّوقة للطالب لتو�صيع اآفاقهم اإلى ما هو اأبعد مما تقدمه لهم الأ�صاليب 

الأكاديمية التقليدية.

وي�صمل اأحُد هذه الم�صاريع، التي قامت الحكومة بتنفيذها، العمَل مع موّفر الكوابل التلفزيونية الأول على 

م�صتوى ماليزيا، اأ�صترو “Astro”، وذلك لجلب العالم اإلى الأطفال الذين يعي�صون في اأكثر المناطق 

الداخلية ُبعدًا في �صرق ماليزيا. وبهذه ال�صراكة، فاإننا نبّث المحتوى التعّلمي من خالل الأقمار ال�صطناعية 

ونمنح هوؤلء الأطفال فر�صة التفاعل مع العلم والتكنولوجيا من خالل �صاحنات التعّلم الُمتنقلة.

وبينما ينمو العالم لي�صبح، ب�صكل متزايد، مرتبطًا بالتكنولوجيا ونقل الأفكار، فقد اأخذ التعليم ال�صامل 

ُي�صبح حقيقة وواقعًا يعي�صه الأطفال في جميع اأنحاء العالم. ولكن، ما زال هناك الكثير مّما ينبغي عمله 

ل�صمان تقديم فر�صة التعّلم لجميع الأطفال، ب�صرف النظر عن اأعمارهم، اأو اأجنا�صهم، اأو اأ�صولهم 

العرقية، اأو الإثنية اأو حالتهم الجتماعية القت�صادية.

لم يعد التعليُم ُحُلمًا بعيد المنال في ماليزيا، بل َغَدا وعدًا قطعناه على اأنف�صنا لجميع الأطفال. وبالعتماد 

على اتفاقية حقوق الطفل، �صنوا�صل الّدفع ُقُدمًا في جهودنا الهادفة اإلى رعاية الأطفال الأكثر �صعفًا 

وتعر�صًا للمخاطر وُعْزَلًة. ويحدونا الأمل في بناء م�صتقبل اأف�صل لأطفال بالدنا، وفي اأن نراهم، بدورهم، 

يبنون م�صتقباًل اأف�صل لعالمنا.

فاإننا  التعليم،  على  والأ�ضا�ضية  الم�ضتمرة  الحكومية  بالنفقات  باللتزام 

نكون قد عملنا، بال َكَلٍل اأو َمَلٍل، على نقل الأطفال من ظالل التفاوت.
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 اأطفال يتعاونون في م�صروع ا�صتخدام 

الحوا�صيب ال�صغيرة في مدر�صة جزيرة 

تمبانغ البتدائية، جزيرة تمبانغ، ولية 

�صابا في ماليزيا.
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مقالت

البروفي�صورة يانغهي لي هي 

الرئي�صة الحالية للجنة حقوق الطفل. 

وقد كانت ع�صوة في اللجنة منذ 

عام 2003، وانُتخبت رئي�صة لها في 

مايو / اأيار عام 2007 وفي مايو / 

اأيار عام 2009.  البروفي�صورة »لي«، 

وهي من جمهورية كوريا،  تدّر�ص في 

جامعة �ُصْنكيونكوان منذ عام 1991. 

ت الكثير من �صهادات ال�صكر  وقد تلقَّ

والعرفان والجوائز، بما فيها جائزة 

عام المراأة لعام 2007 )كوريا(.

الم�صاركة واللتزام:

لجنة حقوق الطفل

بقلم يانغهي لي

يمّثل هذا العام َحَدثًا بارزًا لالأطفال ولجميع َمْن يعمل بجانبهم وبالنيابة عنهم، اإذ نحتفل بالذكرى 

الخم�صين لإعالن حقوق الطفل وبالذكرى الع�صرين ل�صدور اتفاقية حقوق الطفل. وباعتبار هذه التفاقية 

وثيقًة ُملزمة قانونيًا، فقد كانت عاماًل اأ�صا�صيًا مفيدًا في و�صع المعايير لحقوق الطفل وفي حفز بناء 

القدرات الموؤ�ص�صية الالزمة لالرتقاء بالأطفال وحمايتهم. وقد جعلت التفاقية الأطفال ومطالبهم، 

باعتبارهم م�صاركين مت�صاوين في المجتمعات، اأكثر بروزًا وظهورًا عن طريق المطالبة ب�صمولهم في 

الخطابات العامة وال�صيا�صية الخا�صة بالم�صائل التي تم�ّصهم. ومنذ ظهور التفاقية اإلى حّيز الوجود، با�صر 

العديد من الدول باإدخال اإ�صالحات ت�صريعية لت�صمين حقوق الطفل في د�صاتيرها.

لم يكن اللتزاُم بالتفاقية خاليًا من التحّديات. كما لم تكن حقيقُة كون الأطفال اأ�صحاب حقوق �صرعيين 

وي�صتحّقون هذه الحقوق مفهومًا �صهاًل لكي يقبله العديد من المجتمعات في جميع اأنحاء العالم. وبالمثل، 

فاإنَّ �صالحية النَّظر قانونيًا في الحقوق التي ُتكّر�ُصها التفاقية ت�صتمر في كونها محالًّ للحوار. ورغم هذه 

التحديات، ل يمكن اإغفال نجاح التفاقية. وفي الذكرى الع�صرين لها، من المهّم الحتفال بالطرق العديدة 

التي عملت بها التفاقية للتقدم بحقوق الطفل، مع العتراف باأنه �صيكون عليها التّكيف مع قرن جديد من 

التهديدات التي تواجه الأطفال. 

الية لالتفاقية ت�صكيل هيئة ُم�صتقلة من الخبراء ُتراجُع اإدماج التفاقية في  ومن تدابير التطبيق الأكثر فعَّ

القوانين الدولية والأنظمة الوطنية لدى الدول. لقد اجتمعت لجنة حقوق الطفل للمرة الأولى في عام 

1991. ومنذ جل�صتها الحادية والخم�صين التي عقدت بعد 18 عامًا، كانت اللجنة قد راجعت 333 تقريرًا 

للدول حول اللتزام بالتفاقية، و47 تقريرًا للدول حول اللتزام بالبروتوكول الختياري ب�صاأن ا�صتراك 

الأطفال في النزاعات الم�صلحة، و35 تقريرًا للدول حول اللتزام بالبروتوكول الختياري ب�صاأن بيع الأطفال 

وا�صتغاللهم في البغاء وفي المواد الإباحية.

وت�صتمر التفاقية واللجنة معًا في اأداء دور حيوّي في اإطالق العنان لن�صاطات دولية بالغة الأهمية ُتعنى 

�ُص للتحليل العميق لأحد مجالت حقوق  بحقوق الطفل. وتعقُد اللجنة مرًة كل عام يومًا للمناق�صة العامة ُيكرَّ

ي و�صع الأطفال في النزاعات الم�صلحة،  الطفل. وكانت هذه الممار�صة قد بداأت عام 1992 بدرا�صة لتق�صِّ

زاعات الُم�صلَّحة على الأطفال.  مما اأّدى اأخيرًا اإلى قيام الأمين العام بطلب  درا�صة كبيرة حول تاأثير النِّ

ن اكت�صافات جديدة، اأعدته غرا�صا مات�صيل، واأدى اإلى اإحداث ثورة في  وقد نتج عن ذلك اإعداد تقرير ت�صمَّ

طريقة ا�صتجابة الأمم المتحدة وحكومات الدول الأع�صاء فيها لح�صد الموارد دعمًا لالأطفال في مناطق 

النزاعات. وبالمثل، فقد كان اأحُد اأيام المناق�صات العامة م�صدر اإلهام لفكرة الدرا�صة التي اأجرتها الأمم 

المتحدة حول العنف �صد الأطفال، والتي ك�صفت الّنقاب عن حجم ودرجة العنف الذي يتعر�ص له الأطفال 

في جميع اأنحاء العالم.

�صه التفاقية.  كذلك ت�صدر اللجنة تعليقات عامة تمّثل تف�صير اللجنة حقًا بعينه اأو مو�صوعًا محوريًا معّينًا ُتكرِّ

ر هذه التعليقات التوجيه للدول الأطراف حول م�صوؤولياتها بموجب التفاقية، بينما ُتقدم الم�صاعدة لها  وُتوفِّ

د  لتعزيز التزامها بالتفاقية. ومن تعليقات اللجنة الأكثر تاأثيرًا حتى الآن، التعليق العام رقم 5، الذي ُيحدِّ



51 الحتفــــال بمــــرور ع�صريــــن عامـــًا علـــى �صـــدور اتفاقيــــة حقــــوق الطفـــل

وجهـــــــــــات نظــــــــــر حــــــــــــــول التفاقيـــــــــــــة

ُطرقًا عديدة يجب على الدول الأطراف من خاللها فهم التفاقية وتطبيقها. وقد اأثار هذا التعليق تحديات 

اأمام الحكومات تهدف اإلى تكري�ص حقوق الطفل وحمايته في اأنظمتها الوطنية القائمة. ومنذ ن�صر ذلك 

التعليق، بداأ العديد من الدول ب�صحب الّتحفظات التي اأبدتها على التفاقية، وبتاأ�صي�ص هيئات تن�صيقية 

ودواوين للمظالم تنا�صر، على وجه التحديد، ال�صيا�صات الخا�صة بالأطفال واإ�صراكهم في عملية �صنع 

القرار.

اأما اأحدُث تف�صير لأحكام حقوق الإن�صان، التي تن�ص عليها التفاقية، فقد جاء في التعليق العام رقم 12 

)لعام 2009( حول حّق الطفل في اأن يتّم ال�صتماع اإليه. اإذ لم تذكر التفاقية، على وجه التحديد، الحق 

في الم�صاركة، لكن المادة 12، التي تمت مناق�صتها في هذا التعليق العام، اأ�صبحت ُتعرف “بالحق في 

الم�صاركة”. وبن�صر هذا التعليق العام، فقد تّمت تقوية الركن الثالث من هذه المجالت: توفير الخدمات 

لالأطفال، وتاأمين الحماية لهم، و�صمان الم�صاركة من جانبهم، مما اأّدى اإلى  العتراف الكامل بالأطفال 

كاأ�صحاب حقوق.

وتحظى الدعوة اإلى م�صاركة اأو�صع من قبل الأطفال بزخم اإ�صافي عن طريق مبادرة ا�صتحدثتها �صلوفينيا 

وطّورتها �صلوفاكيا في وقت �صابق من هذا العام. فقد اّتفق مجل�ص حقوق الإن�صان بالإجماع على تاأ�صي�ص 

فريق عمل مفتوح الع�صوية للبحث في تبّني بروتوكول اختياري ثالث لالتفاقية. ومن �صاأن هذا البروتوكول 

اأن يوفر اإجراءات للتوا�صل ت�صمح لالأطفال وغيرهم من الجهات المعنية بحقوق الطفل ببّث مظالمهم اإلى 

ي الإ�صاءات لحقوقهم. وقد ت�صارَك اأكثُر من 38 دولًة ع�صوًا في رعاية ت�صكيل هذا الفريق،  اللجنة وبتحدِّ

الذي من المقرر اأن يعقد جل�صته الأولى في جنيف قبل نهاية عام 2009. وب�صرف النظر عن القرارات التي 

�صي�صدرها الفريق وتو�صياته، فاإن ا�صتحداثه، في حدِّ ذاته، يدل على ِجّدية تعامل الدول الأطراف مع حقوق 

الطفل.

و�صتبذل لجنة حقوق الطفل، في ف�صل الخريف الحالي، جهودًا مرّكزة في تحليل الّتحّديات، القديمة منها 

والجديدة، التي ُتواجه اإعمال حقوق الطفل. فبعد م�صادقة 193 دولة على التفاقية ومرور 19 عامًا من 

الة للتقييم والتَّحليل، من اأجل الو�صول اإلى فهم اأف�صل  اإعداد التقارير وتقديمها، ُت�صبح الحاجُة اإلى اآلية فعَّ

لو�صع الأطفال، اأكثر اأهميًة من اأي وقت م�صى. ويجب اأن ن�صتمر في العمل ل�صمان حفظ كرامة الأطفال 

ولإخ�صاع الّدول للم�صاءلة عن تحديد التزاماتها، على ال�صعيدين المادي والمعنوي، لمنع انتهاكات حقوق 

ي اأمام المجتمعات لكي تت�صّدى للطرق العديدة والمتنوعة التي  الطفل. وي�صمل ذلك اإثارة نوع من التَّحدِّ

ُتحّول الأطفال فيها اإلى �صلع، ولما يرتبط بذلك من التمييز الذي ل ينظر اإلى الأطفال باعتبارهم اأ�صحاب 

حقوق �صرعيين. ويجب اأن ُت�صِرك الدوُل الأطراُف الأطفاَل في عملية �صنع ال�صيا�صات، واأن ت�صمن ال�صتماع 

ر في حياتهم ب�صكل فريد. وعندما  اإلى اأ�صواتهم واأخذها بعين العتبار في اإعداد البرامج والمعايير التي ُتوؤثِّ

ل الدوُل الأطراُف الأطفال �صركاَء لها، تتجّذُر، عند ذلك فقط، حقوقهم وُتوؤتي فيما بعد ثمار ال�صالم  تتقبَّ

والم�صاواة التي ت�صعى التفاقية اإلى توفيرها لكل طفل. وين�صم اأع�صاء اللجنة اإلى مجتمع الدول والأفراد، 

في جميع اأنحاء العالم، في الحتفال بحقوق الأطفال بالذكرى الع�صرين ل�صدور التفاقية.

الدول  ولإخ�ضاع  الطفل  كرامة  حفظ  ل�ضمان  العمل  في  ن�ضتمر  اأن  يجب 

للم�ضاءلة عن تحديد التزاماتها، على ال�ضعيدين المادي والمعنوي، وذلك 

لمنع انتهاكات حقوق الأطفال.
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فتياٌن يحملون رايًة ُتنا�صر حقوق الطفل 

وتعار�ص الإ�صاءة الجن�صية له خالل م�صيرة 

ُنظمت احتفاًل بيوم الطفل الإفريقي في 

جوبا، عا�صمة جنوب ال�صودان.
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مقالت

تيموثي بي. �ضرايفر هو رئي�ص 

لذوي  الأولمبية  منظمة الألعاب 

ومديرها  الخا�صة  الحتياجات 

هذا  يتقّلد  اأن  وقبل  التنفيذي. 

ب�صفة  يعمل  كان  القيادي،  المن�صب 

الجتماعية  العوامل  على  يرّكز  ُمَربٍّ 

في  عمله  اأّدى  وقد  للتعّلم.  والعاطفية 

والعنف،  المخدرات،  تعاطي  مجالت 

من  والوقاية  المدر�صة،  من  والّت�صّرب 

ا�صتحداث  اإلى  اليافعات  لدى  الحمل 

لمدار�ص  الجتماعية  التنمية  م�صروع 

الحكومية الجديد  الماأوى 

 ،”New Haven Public Schools“ 

الريادي  المدر�صي  الجهد  يعتبر  الذي 

وهو  الأمريكية.  المتحدة  الوليات  في 

الأجنبية. العالقات  مجل�ص  في  ع�صو 

تحرك من القلب:

 تعزيز قيمة الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية

بقلم: تيموثي بي. �ضرايفر

قبل ع�صرين عامًا، ا�صتحدثت اتفاقية حقوق الطفل ميدانًا جديدًا من اأجل حقوق الأطفال وتمكينهم و�صون 

كرامتهم حول العالم. ومنذ ذلك الحين، عمل موقفها المهتّم بحقوق الطفل على حفز عملية وا�صعة لإعادة 

التفكير في كيفية النظر اإلى الأطفال وكيفية معرفتهم قيمتهم وكيفية معاملتهم. وقد يبدو ذلك وا�صحًا 

الآن، لكّن التفاقية كانت الوثيقة الدولية الأولى التي ُتحاِجُج باأّن الأطفال لهم اأهميتهم واأنَّ لديهم حقوقًا 

اإن�صانية اأ�صلية.

ي اتفاقية حقوق الطفل، ذات قيم م�صابهة لتلك القيم  وكانت حركة �صغيرة قد ُولدت، قبل عقدين من تبنِّ

التي كانت التفاقية تريد في نهاية المطاف تج�صيدها. ففي المالعب في جميع اأنحاء العالم، رّحبت 

الألعاُب الأولومبية لذوي الحتياجات الخا�صة بالأطفال والكبار الرا�صدين ذوي الإعاقات الذهنية لكي 

يتدربوا ويتناف�صوا في الريا�صات المختلفة لإي�صال ر�صالة ب�صيطة، هي: الأ�صخا�ُص ذوو الإعاقات الذهنية 

مهّمون اأي�صًا. 

وقد ا�صتخدمت الألعاُب الأولومبية لذوي الحتياجات الخا�صة، على مدى 40 عامًا، مختلَف الن�صاطات 

الريا�صية كمحّفز يخدم �صحة الأ�صخا�ص ذوي الإعاقات الذهنية ويمكنهم، وكمحّفز لتحويل المجتمعات. 

وي�صارك في الوقت الحا�صر اأكثر من 3 ماليين ريا�صي في اأكثر من 30.000 منا�صبة �صنويًا. وفي كل مرة، 

يدح�ُص الريا�صيون ذوو الإعاقات الذهنية توّقعات المجتمع المتدنية منهم، ويرتدون رداء الأبطال؛ اإّنهم 

ي�صتحّقون ما ُيحرزونه من اإنجازات ريا�صية اإلى جانب ما ي�صتحّقونه من تقدير لإن�صانيتهم اأي�صًا.

ومما يبعث على الحزن اأنَّ الحياَة الكاملة التي وعدت التفاقية بتحقيقها ما تزال بعيدة المنال، بالن�صبة 

اإلى معظم الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية. فمع اأّن جميع دول العالم تقريبًا قد تبّنت التفاقية، اإّل اأن 

مبادئها الأ�صا�صية، عمومًا، لم ته�صمها المجتمعات بعد. وتبقى المواقف تجاه الأ�صخا�ص ذوي الإعاقات 

الذهنية �صلبية ومزعجة. كما تبقى الرعايُة الموؤ�ص�صيُة النموذج الأ�صا�ص للرعاية، وفي العديد من الحالت 

تكون تلك الرعاية دون م�صتوى الرعاية الإن�صانية. وكذلك تبقى فر�ص التعليم والت�صغيل محدودة.

وفي الذكرى الع�صرين ل�صدور التفاقية، يتحّتم على الحكومات والمواطنين الأفراد ممار�صة ال�صغط تجاه 

بذل جهود ُتحيي من جديد عملية تطبيق التفاقية في جميع اأنحاء العالم. واأوؤمن باأنَّ وجوَد نموذج جديد 

ُطر القانونية لخلق حركة اجتماعية – اأمٌر �صروري. اإذ ل ت�صتطيع 
ُ
من ال�صتراك – نموذج يتجاوز الأ

الحكومات وحدها القيام بجميع الأعمال ال�صرورية لتغيير المجتمعات. فبينما ُي�صّكل و�صع معيار ما في 

القانون اأمرًا مهمًا، ثمة اأمٌر مهٌم اآخر يتمّثل في و�صع معيار اآخر مناظر له في قلوب النا�ص. ولن يتحقق 

الإعمال الفعلي لالتفاقية اإّل عندما يتم التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، جنبًا اإلى جنب مع 

الأطفال الآخرين الذين يواجهون التهمي�ص والتمييز، على اأ�صا�ص من الكرامة والعدالة، ل حبرًا على الورق 

فح�صب، بل في الحياة اليومية اأي�صًا.
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ولن يكون هذا الإعمال ي�صيرًا. فاأوًل، هناك م�صكلة بارزة تتمّثل في ترجمة لغة حقوق الإن�صان اإلى حركة من 

التغيير لالأ�صخا�ص ذوي الإعاقات الذهنية. وفي الغالب اأي�صًا، فاإن الحّط الخفّي من قيمة الأطفال ذوي 

الإعاقات الفكرية يت�صّلل اإلى حياتهم، فُتغَفُل التجاوزات المرتكبة �صد كرامتهم. ويحتاج هوؤلء الأطفال 

اإلى روؤية مختلفة  لحقوقهم، ويرجع ذلك، ب�صكل دقيق، اإلى اأّن مطالبتهم بقيمتهم الذاتية وبالعدالة تفوق 

قدرتهم على منا�صرة اأنف�صهم �صد التمييز الرا�صخ.

ٌة لي�صبح الأفراد  وبالإ�صافة اإلى اإعادة التاأطير المفاهيمي لحقوق الأطفال ذوي الإعاقات، ثمة حاجٌة ُمِلحَّ

والمجتمعات منا�صرين اأقوياء لالتفاقية. فعندما يتم تعريف الحقوق فقط با�صتخدام الأعراف ال�صيا�صية 

والق�صائية، فاإنها ل تفعل اإل �صيئًا �صئياًل جدًا للّنهو�ص بق�صية تعتر�ص �صبيلها عوائق اجتماعية وثقافية. 

ويتطلب م�صتقبل حقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقات الذهنية ر�صالة جديدة واإيجابية نملك بموجبها جميعًا 

اأجندة الحقوق. ومن دون اأن ي�صبح الأفراد �صركاء في التفاقية، ف�صيبقى التغيير بعيد المنال.

ه غالبًا اإلى الأطفال ذوي  لقد �صمعُت ق�ص�صًا ل ُتَعدُّ ول تح�صى عن التمييز وو�صمة العار التي ُتوجَّ

خرية مثل “متخلف” في �صاحات المدر�صة، وعلى موائد الطعام،  الإعاقات الذهنية. وتنطلق عبارات ال�صُّ

وفي زوايا ال�صوارع، تاركًة في اأعقابها الأطفال غارقين في دموع تفطر لها القلوب ووَحدًة تبعث على 

الياأ�ص. ويجل�ص عدد مجهول من الأطفال على الأر�ص في موؤ�ص�صات مظلمة في جميع اأنحاء العالم، �صدرت 

بحّقهم اأحكامًا لالإقامة في �صجون من الُعزلة. وفي كّل دولة، نجد مجموعات كبيرة من الآباء والأمهات 

الذين يروون اأمثلة كثيرة ُن�صحوا فيها باأن ي�صعروا بالخجل من اأطفالهم. وُيخبرني النا�ص مرارًا وتكرارًا 

عن اأ�صباب حدوث ذلك، وعن ال�صبب غير الواقعي لعدم الترحيب بالأطفال ذوي الإعاقات. هناك اأ�صباب 

ًا منها ل ُيعتبر �صببًا وجيهًا. عديدة بالفعل، لكنَّ اأيًّ

اإن حركة حقوق الطفل التي نحتاج اإليها �صتكون حركة من القلب. وهي حركٌة لن تكون من اأجل الأطفال 

ذوي الإعاقات الذهنية، بل اإّن قيادتها �صتتّم بم�صاركتهم. و�صت�صّم هذه الحركة في �صفوفها مليارات 

الأ�صخا�ص الذين يعملون على قلب لغة الإق�صاء راأ�صًا على عقب، وعلى ا�صتيعاب تنّوع الأ�صرة الب�صرية، وعلى 

العتراف بجمال كل طفل. و�صتجعل هذه الحركُة التعليَم الأ�صا�صي حّقًا لكل طفل. و�صتِحلُّ تراكيُب جديدة 

خالل حياتنا، محّل كلمات مثل  معًا  نحملها  التي  الختالفات  عن  ر  ُتعبِّ مثل “الُقدرات المختلفة” التي 

“الإعاقة.”
وفي النهاية، قد ُت�صبح حركة تغيير المواقف تجاه الحقوق الم�صروعة لالأطفال الموروث الأكثر فّعالية 

لت  يها فعليًا، �صجَّ نفقت في و�صع الم�صّودات لالتفاقية، ومن َثم تبنِّ
ُ
لالتفاقية. فمن خالل العقود التي اأ

التفاقية �صابقة في التاريخ – وهذه ال�ّصابقُة هي لحظٌة اعترف فيها مجتمع الدول بالكرامة والقيمة 

الجوهرية لجميع الأطفال. و�صيتم تحقيق هذه ال�صابقة مع �صابقة اأخرى – وهي اللحظة التي تعلن فيها 

مجتمعات المواطنين قيمة كل طفل دون ا�صتثناءات اأو حدود. وعندما يتحّقق ذلك، تتحّقق المقولة القديمة 

التالية: حجر البناء الذي رف�صه البناوؤون اأ�صبح حجر الزاوية في البناء، فغدا َي�ُصرُّ الناظرين اإليه.

ر�ضالًة جديدة  الذهنية  الإعاقات  الأ�ضخا�ص ذوي  م�ضتقبُل حقوق  يتطلُب 

واإيجابية نملك بموجبها جميعًا اأجندة الحقوق.
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فتاة �صغيرة واخت�صا�صية عالج في مركز 

دار الحنان لالأطفال ذوي الإعاقات في 

الإ�صكندرية، م�صر.
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مقالت

اأوا َنديي اأويدراوغو 

هي ع�صوة ورئي�صة �صابقة للجنة 

الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وقد 

عملت، على نطاق وا�صع، م�صت�صارًة 

لكل من الأمم المتحدة وحكومة 

بوركينيا فا�صو. وتحمل ال�صيدة 

اأويدراوغو �صهادة عليا في الدرا�صات 

اللغوية من جامعة ال�صوربون.

اإنهاء التّجار بالأطفال:

التعاوُن عامٌل رئي�صٌي

بقلم اأوا َنديي اأويدراوغو

كانت اتفاقيُة حقوق الطفل التابعة لالأمم المتحدة التفاقيَة الدولية الأولى لحقوق الطفل، التي كانت تهدف 

�صراحًة اإلى حماية حقوق الطفل. وقد اّتفقت الدول جميعها، اإلى حدٍّ بعيد، على الحاجة اإلى العتراف 

القانوني بحقوق الأطفال. فمع اأّن التفاقية، ما تزال في بداية ن�صاأتها ن�صبيًا، اإل اأّنها هي الوثيقة الدولية 

يها من قبل  التي حظيت باأو�صع َقْدر من الم�صادقة عليها في الوجود. فعلى مدى الع�صرين عامًا منذ تبنِّ

خ مفهوم حقوق الطفل، ازداد  الجمعية العامة لالأمم المتحدة، “نمت” التفاقية ذاتها، وعندما تر�صَّ

باّطراد اعتراف الحكومات والمنظمات المحلية والدولية بالحاجة اإلى حماية اليافعين وال�صباب .

ى العتراف الأكبر بالأهمية ال�صديدة لحماية الطفل اإلى اإ�صافة بروتوكولين اختياريين اإلى  وقد اأدَّ

زة لحقوق الطفل، واإلى اإدماج التفاقية في الأنظمة القانونية الوطنية. وبينما  التفاقية، واإلى المتابعة الُمعزَّ

نحتفل بالذكرى الع�صرين لالتفاقية، فقد اآن الأوان لنبّين التغييرات التي اأحدثتها التفاقية في الحياة 

اليومية لالأطفال في جميع بقاع الأر�ص.

تتابُع لجنُة حقوق الطفل عملية تطبيق التفاقية. وجميع الدول الأطراف في التفاقية ُملزمٌة بتقديم تقارير 

اإلى اللجنة كل خم�صة اأعوام، مما يتيح لّلجنة تحليل معاملة الأطفال في تلك الدول. فمنذ تاأ�صي�ص اللجنة، 

التي توّليت رئا�صتها في الفترة من عام 2000 اإلى عام 2001، اأظهرت التقارير التي قّدمتها الحكومات اأّن 

التفاقية وّلدت تغييرات اإيجابية وم�صتدامة في حياة العديد من الأطفال في العالم.

وقد وجدت اللجنة اأّن اأعدادًا كبيرة من الأطفال يعرفون الآن اأّن لديهم حقوقًا، بعد اأن دخلت التفاقية 

حيز التنفيذ، مما اأف�صح لهم المجال لرفع م�صتوى الوعي بق�صايا الأطفال في اأو�صاط اأقرانهم، واآبائهم 

واأمهاتهم، ومجتمعاتهم المحلية. كذلك يفهم العديد من هوؤلء الأطفال كيفية المطالبة بحقوقهم، وكيفية 

ا�صتخدام هذه المعرفة لمكافحة �صوء المعاملة، وال�صتغالل، والتمييز القائم على النوع الجتماعي.

ومن واقع خبرتي اأقول باأّن التفاقية هي الأداة الأكثر اأهميًة لحماية الأطفال ال�صعفاء المعّر�صين للمخاطر 

من طيف وا�صع من المظالم ال�صيا�صية والجتماعية والقت�صادية. فبالإ�صافة اإلى زيادة اإ�صراك ال�صباب 

في المطالبة بحقوقهم، ا�صتطاعت التفاقيُة اأي�صًا تمكين الدول الأطراف من تقديم التمويل والبرامج التي 

ت هذه الجهود اإلى الإعداد الناجح للمبادرات التي تتراوح بين برامج  ز على اليافعين وال�صباب. وقد اأدَّ ُتركِّ

التطعيم �صد الأمرا�ص وبين تقديم المعالجة المتخ�ص�صة لالأطفال المتعاي�صين مع فيرو�ص نق�ص المناعة 

الب�صري، وخدمات التعليم وال�صحة، وتح�صين اإمكانية الو�صول اإلى موارد المياه وال�صرف ال�صحي. فمن 

خالل هذه الجهود، يتّم تعزيز الرفاه الج�صدي لالأطفال، مما ي�صمح بالهتمام المتزايد بنموهم العقلي 

والروحي والعاطفي.

وقد اأّدت التفاقيُة اإلى اإحداث تح�صين قابل للقيا�ص في معاملة اأطفال العالم، لكن هناك مجالت عديدة 

من حقوق الطفل التي ل يزال فيها الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به. ومن الق�صايا البالغة الأهمية 

ُر بحوالي )1.2( مليون طفل �صنويًا.  الّتجار بالأطفال – وهو انتهاك ج�صيم لحقوق الإن�صان يوؤثر فيما ُيَقدَّ

�َصرهم، وغالبًا ما يكون ذلك 
ُ
اإذ ياأخذ الُمتَّجرون بالأطفال الأطفال، ال�صعفاء المحرومين الأقل حظًا من اأ
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بموافقة الآباء والأمهات، الذين يوافقون دون علم منهم على وعود غير موؤكدة ل�صمان م�صتقبل اأف�صل 

لأطفالهم. وحالما َيْعَلُق الأطفاُل في �صبكة المّتجرين، ي�صبحون عر�صة لإ�صاءات وا�صتغاللت وانتهاكات 

حادة لحقوقهم الإن�صانية الأ�صا�صية. ويفتقر هوؤلء الأطفال اإلى الحماية القانونية، ويجعلهم النف�صال عن 

اأ�صرهم �صعفاء ومعّر�صين للمخاطر ب�صكل كبير ليتم اإجبارهم على الزواج وهم ما يزالون اأطفاًل، اأو على 

النخراط في الدعارة، اأو العمل، اأو النزاع الم�صلح.

واإْذ َتعي الحكومات المعنية وجود هذه الإ�صاءات، فاإنها تعمل بدورها على تبّني تدابير لمنع ممار�صة 

التجار بالأطفال ومكافحته. ول�صوء الطالع، فاإّن هذه القوانين وال�صيا�صات لم ُتفلح في الق�صاء على هذه 

الممار�صة، فالمّتجرون بالأطفال غالبًا ما يكونون على وعي بجهود الحكومات لمكافحة الّتجار، وي�صتطيع 

المّتجرون، في الدول التي يتم فيها اإنفاذ هذه القوانين، اللتفاف عليها. ومن الماآ�صي الأخرى لالتّجار 

ي الأطفال، الذين يتم اإنقاذهم، الرعاية والعالج الكافيين اأو المالئمين. بل اإنهم في العادة  عدم تلقِّ

�صرهم دون اإعادة تاأهيلهم من تجارب ال�صدمات التي تعّر�صوا لها، وقد يواجهون و�صمة 
ُ
ُير�َصلون اإلى اأ

العار، والتمييز، والّرف�ص، والّنبذ عندما يعودون اإلى منازلهم.

ومع اأّن العديد من الدول الأطراف قد وّقعت على اتفاقيات ثنائية واإقليمية لمكافحة الّتجار بالأطفال، 

اإل اأّن هذه ال�صكوك تفتقر اإلى اأنظمة المتابعة والتقييم المالئمة. وعالوة على ذلك، فمن دون الّت�صّدي 

للفقر والبطالة، لن توّفر البرامج الهادفة اإلى اإنهاء الّتجار �صوى حلوًل ق�صيرة المدى لم�صاألة ا�صتغالل 

هوؤلء الأطفال. ولكي تتّم مكافحة الّتجار بالأطفال ب�صكل اأف�صل، يجب اأن تبني الحكومات على 

التفوي�صات القانونية والجتماعية لالتفاقية، واأن تراجع الت�صريعات بروؤية �صاملة لحظر هذه الممار�صة.

وبالإ�صافة اإلى ذلك، فاإّن برامج المعلومات والتوعية الح�ّصية المعنية بوجود الّتجار بالأطفال تحتاج اإلى 

توجيهها لكي ت�صتهدف جمهور عامة الّنا�ص، مع التركيز الخا�ص على تعليم الأطفال ال�صعفاء الُمعّر�صين 

للمخاطر. ويجب اأن ُيعاَقب مرتكبو جرائم الّتجار ب�صرعة، مما يثبت لأولئك الذين قد ي�صيوؤون اإلى 

الأطفال اأّن برامج العالم تاأخذ ق�صية حماية الطفل على َمْحمل الجد. وبا�صتحداث ا�صتراتيجية �صمولية 

لتقلي�ص دائرة الفقر والق�صاء عليه، ت�صتطيع الدولة اأي�صًا الّت�صّدي للعوامل الجتماعية التي تحّد من 

الّتجار وغيره من اأ�صكال العنف �صد الأطفال.

طلق نداًء عاجاًل لجميع الحكومات التي تواجه ق�صية 
ُ
اإّنني، في الذكرى الع�صرين لتفاقية حقوق الطفل، اأ

الّتجار بالأطفال لكي تقوم باأعمال جريئة ومن�ّصقة على الم�صتويين الوطني والدولي لو�صع حدٍّ ل�صتغالل 

�ص  �ُص عملية تعزيز حقوق الطفل للخطر، وتقوِّ اأطفال العالم. فالممار�صُة الم�صتمرة لالّتجار بالأطفال ُتعرِّ

حرزت منذ الُم�صادقة على التفاقية. ويحدوني الأمل باأّن الرتقاء الفّعال والحقيقي 
ُ
الإنجازات التي اأ

بحقوق الطفل وتعزيزها �صوف يتحّقق، واأّن الّتجار بالأطفال �صوف ينتهي من خالل الجهود الموّحدة التي 

تبذلها الحكومات، والمنظمات الدولية، والمواطنين الأفراد.

لحماية  اأهميًة  الأكثر  الأداة  هي  التفاقية  باأن  اأقول  خبرتي  واقع  من 

الأطفال ال�ضعفاء المعّر�ضين للمخاطر من طيف وا�ضع من المظالم ال�ضيا�ضية 

والجتماعية والقت�ضادية.
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م�صوؤولون حكوميون ي�صاركون في جل�صة 

تدريبية على منع التجار بالأطفال في 

اإدارة تنمية تهامه بمدينة الُحديدة في 

اليمن.
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مقالت

جاك بارو 

هو نائب رئي�ص المفّو�صية الأوروبية، 

والمفّو�ص الأوروبي للعدالة والحرية 

والأمن.

و�صع الأطفال في قلب التحاد الأوروبي

يعتبر الرتقاُء بحقوق الطفل وتعزيزها اأولويًة رئي�صًة بالن�صبة اإلي باعتباري مفّو�صًا اأوروبيًا. كما اأنَّ ال�صمود في 

ي الذي يقف دون دعم الأطفال في تنمية اإمكاناتهم الكاملة هدٌف قريٌب جدًا من قلبي. وقد اقترحت  وجه التحدِّ

�صبكُة توا�صل المفو�صية “نحو ا�صتراتيجية لالتحاد الأوروبي لحقوق الطفل” و�صع ا�صتراتيجية �صمولية ل�صمان 

حقوق الطفل في �صيا�صاتها الداخلية والخارجية. 

ويتم اّتخاذ خطوات ملمو�صة لتح�صين حماية الأطفال من جميع اأ�صكال العنف، وللتكّيف ب�صرعة مع التهديدات 

الجديدة النا�صئة من التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الخط الهاتفي في جميع اأنحاء اأوروبا لالإبالغ عن الأطفال 

المفقودين، ورقمه 116000. ويواجه الأطفال الآن عددًا من المخاطر، مثل ال�صتقواء الذي ُيماَر�ص َعْبَر الإنترنت 

والّتالعب الذي يمار�صه المفتر�صون على الإنترنت، وهي مخاطر لم تكن موجودًة من قبل. وفي وقت �صابق من 

هذا العام، اقترحُت اّتخاذ اثنين من التدابير الت�صريعية لتقوية جهود محاربة الّتجار باأفراد الأ�صرة الب�صرية، 

وال�صتغالل الجن�صي لالأطفال وا�صتخدام الأطفال في العرو�ص والمواد الإباحية، وهذان التدبيران ياأخذان هذه 

المخاطر بعين العتبار.

وتهدف المقترحاُت اإلى منع تكرار ما يفعله مجرمو النتهاكات الجن�صية، وذلك عن طريق تح�صين التعاون بين 

الدول الأع�صاء لكي يتم منع المجرمين المطاردين ق�صائيًا في دولة ما من النخراط في مهٍن ت�صمل الأطفال في 

دولة اأخرى. وعالوًة على ذلك، يجب اأن ت�صّهل الدول الأع�صاء فر�ص عقوبات اأ�صدَّ ق�صوًة �صد مرتكبي الجرائم، 

وال�ّصماح لالأطفال ال�صحايا بال�صهادة في المحكمة دون مواجهة هوؤلء المجرمين، وتعزيز الحاجة اإلى التعاون بين 

المجتمع المدني، والحكومات، و�صلطات العدالة الجنائية الوطنية.

وتعتبر الذكرى الع�صرين لالتفاقية فر�صًة لنا لتجديد التزامنا بالعمل معًا لحماية الأطفال من جميع اأنواع 

مين لديمقراطياتنا م�صتقباًل. التهديدات، حتى ي�صبحوا المهند�صين المنظِّ

ا�صتراتيجية �صاملة لحقوق الطفل

بالن�صبة اإلى المجتمع الأوروبي، ُيمكن اأن تكون الهديُة المثالية لإحياء الذكرى الع�صرين لتفاقية حقوق الطفل 

توقيَعه على التفاقية كتعبير ملمو�ص عن التزامه بحقوق الطفل. ومن �صوء الطالع اأّن التفاقية ل ت�صمح بتوقيع 

الهيئات الإقليمية عليها. وبالرغم من هذا العائق، فاإن التحاد الأوروبي يحترم، بحكم الأمر الواقع، ال�صالحية 

التي تمنحها الإتفاقية.

ويتمّثل الّتحّدي الذي يواجه الّتحاد الأوروبي في اإنجاز نيته الُمعلن عنها في اأن ل يُكوَن الأطفاُل فكرًة ل تخطر في 

د الأكبر للمعونات  البال اإل متاأخرًة في م�صار التنمية والأعمال المعنية بال�صوؤون الإن�صانية. وباعتبار اأوروبا الُمزوِّ

ي �صيا�صيات عديدة تتناول حقوق  التنموية في العالم، فاإنها ت�صتطيع قيادة هذا التغيير، وي�صع التحاد الأوروبي وينمِّ

الأطفال وُت�صهم في تطبيق التفاقية، ومن هذه ال�صتراتيجيات وجود نهج متكامل قائم على حقوق الإن�صان ي�صّدد 

على اأهمية توفير الخدمات الأ�صا�صية واأنظمة حماية الطفولة. 

وباأخذ الأزمة المالية العالمية الحالية بعين العتبار، وهي الأَزمُة التي عّر�صت ازدهار م�صتقبل الأجيال للخطر، 

من المالئم الآن اأكثر من اأّيما وقت م�صى، و�صع الأطفال في طليعة عالقاتنا مع ال�صركاء. وُيدل التاريُخ على اأّن 

الأطفال معّر�صون، على وجه الخ�صو�ص، لمخاطر الركود القت�صادي، اإذ يتّم في الغالب اإخراجهم من المدر�صة 

من اأجل النخراط في العمل، اأو اإنهم يتعّر�صون للمعاناة من �صوء التغذية حيث ي�صبح توافر الطعام �صحيحًا. 

وقد تعود تلك المعاناة باأثر دائم على نماء الأطفال وتطّورهم، مقرونًا بتبعات مهّمة على المجتمع ككل م�صتقباًل. 

دِّ عليها عن طريق اإدامة الإنفاق  ويحر�ُص التحاد الأوروبي على م�صاعدة �صركائه على ال�صتجابة لهذه الأزمة والرَّ

على الخدمات الجتماعية.

لقد بداأنا ن�صاهد تقدمًا في حقوق الطفل، واآمل اأن تجلب هذه الجهود ثمارًا اأكثر في الذكرى الع�صرين لالتفاقية.

الهدية المثالية

لوي�ص مي�ضيل

هو المفوَّ�ص الأوروبي للتنمية 

والم�صاعدات الإن�صانية.
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وجهـــــــــــات نظــــــــــر حــــــــــــــول التفاقيـــــــــــــة

خافيير �ضولنا

ق الأعلى لل�صيا�صة الم�صتركة  المن�صِّ

لل�صوؤون  الخارجية  والأمن، والأمين 

العام لمجل�ص التحاد الأوروبي.

اأحدثت اتفاقية حقوق الطفل روؤية جديدة لالأطفال، اعترافًا منها باأنهم يتطلبون انتباهًا ممّيزًا واأّنهم لي�صوا 

ملكيًة لآبائهم واأمهاتهم ول مو�صعًا لالإح�صان ل حول لهم ول قوة. بل اإّن التفاقية تعّرفهم، عو�صًا عن ذلك، 

باأنهم كائنات ب�صرية لها حقوقها الخا�صة.

لقد اأدت التفاقية دورًا رئي�صًا في َحْفِز ال�صيا�صات المعنية بالأطفال على الم�صتويات المحلية والإقليمية 

والدولية. فقد كانت م�صدرًا رئي�صًا لإلهام التحاد الأوروبي. ويعترف ميثاق التحاد الأوروبي للحقوق الأ�صا�صية 

�صراحًة بحقوق الأطفال، ويوؤكد التزامات المفّو�صية الأوروبية بالعمل على ما ي�صبُّ في م�صالح الطفل الف�صلى 

واأخذ اآرائهم بعين العتبار. وفي عام 2003، تبّنى التحاد الأوروبي “المبادئ التوجيهية المعنية بالأطفال 

والّنزاعات الم�صلحة”، وذلك للّت�صّدي لالآثار الق�صيرة والمتو�صطة والطويلة المدى للّنزاعات الم�صلحة على 

الأطفال. وتوؤكد “المبادئ التوجيهية لتعزيز وحماية حقوق الطفل”، التي اأ�صدرها التحاد الأوروبي لعام 

2007، َعْزم التحاد الأوروبي على اعتبار الرتقاء بحقوق الطفل وتعزيزها وحمايتها م�صاألة تحظى بالأولوية في 

�صيا�صته الخارجية لحقوق الإن�صان.

وبالرغم من هذه الإنجازات وغيرها، ما زال هناك الكثير مما ينبغي القيام به. اإنني اأوؤمن ب�صّدة باأننا 

بال�صتثمار في الأطفال ن�صع الأ�صا�ص الالزم لعالم ل مكان فيه لل�صلبية وعدم المبالة بانتهاكات حقوق الإن�صان. 

ويعتبر الإطاُر الأخالقي القائم على المعايير لالتفاقية اأ�صا�صًا قويًا للم�صي ُقُدمًا. اإننا نعرف اأّننا ُن�صهم في 

بناء اأطفال اأقوى، واأّن الأطفال الأقوى �صيتمّكنون من بناء مجتمعات اأقوى – ومن بناء عالٍم اأف�صل في نهاية 

المطاف، وذلك عن طريق تمكينهم من الم�صاركة.

بناء اأطفال اأقوى يعني بناء مجتمعات اأقوى

اأعتقد اأّن جعَل الجهات الفاعلة على ال�صاحة الدولية – بما فيها التحاد الأوروبي – ت�صع حقوق الأطفال في طليعة 

الأجندات ال�صيا�صية، يعتبر اأحد الآثار الرئي�صة لالتفاقية، فاأوروبا قطعت على نف�صها التزامًا قويًا بحقوق الطفل، لكّن 

التقدم على الم�صتوى ال�صيا�صي يجب اأن ُي�صتكمل بعمل ملمو�ص. ولالتحاد الأوروبي �صجل طويل حافل بتقديم الدعم 

اإلى الأطفال – ابتداًء من بناء المدار�ص في قطاع غزة وانتهاًء بتقديم الإغاثة في الأو�صاع الطارئة في �صري لنكا.

ويعمل التحاد الأوروبي وفق المبادئ نف�صها التي تعمل التفاقية بموجبها. اإنني اأرى الفائدَة الكبرى لوجود اإطار 

عمل وا�صح ومعترٍف به دوليًا، ي�صاعدنا على العمل مع الدول ال�صريكة لتخفيف معاناة الأطفال الذين ل يملكون 

اإمكانية الو�صول اإلى المياه النظيفة اأو ال�صرف ال�صحي، اأو التعليم، اأو الذين يعي�صون في مناطق النزاع.

ولكن ثمة اأعماًل كثيرة ينبغي اأن نقوم بها. فجعُل م�صاركة الأطفال واقعًا حقيقيًا يعتبر اأحد الّتحديات الرئي�صة التي 

تواجهنا. وقد اأخبرني م�صوؤولو التحاد الأوروبي موؤخرًا عن مقدار المنافع التي جنوها جّراء العمل مع الأطفال، 

الأمر الذي يوّفر فر�صًة لإ�صراكهم في النقا�صات التي تتناول حقوقهم على قدم الم�صاواة. ويتيح ال�صتماُع اإلى 

الأطفال الفر�صة لنا لتمكينهم. اإنني اأوؤمن باأنَّ  اإ�صراك الأطفال في الحوارات حول ال�صيا�صات التي توؤثر فيهم، اأمٌر 

يمكننا جميعًا القيام به.

اإّن الذكرى الع�صرين لتفاقية حقوق الطفل فر�صٌة لتجديد التزامنا لأولئك الذين يحتلون موقع القلب من جهودنا 

مكان، وهي فر�صٌة لنا لأن نتعهد باأننا لن يهداأ لنا بال حتى يتمّتع الأطفال في جميع اأنحاء  كل  في  الأطفال  – وهم 
العالم بحقوقهم الكاملة.

تتوافر الّن�صخ الكاملة لمقالت مفّو�صي التحاد الأوروبي على الموقع الإلكتروني لمنظمة اليوني�صف:           

.>www.unicef.org/rightsite<

و�صع الأطفال على قّمة الأجندة ال�صيا�صية

بنيتا فيريرو وولدنر

 المفّو�صة الأوروبية للعالقات 

الخارجية و�صيا�صة الجوار الأوروبي.
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ياُت الماِثلُة التحدِّ

اأماَم الّتفاقيِة في

القرِن الحادي والع�ضرين

بينما يقترب الِعْقُد الأول من القرن الحادي والع�صرين من نهايته، ت�صل اتفاقية 

حقوق الطفل اإلى لحظة بالغة الأهمية في حياتها. فرغم التاأثير الوا�صع لالتفاقية 

والإنجازات الكثيرة التي تحّققت على �صعيد اإعمال حقوق الطفل منذ اإقرارها  

وتبّنيها، ما يزال مئاُت الماليين من الأطفال محرومين من حقهم في الخدمات 

الأ�صا�صية والرعاية والحماية والم�صاركة.

مِّ الأَزمة  َبْيَد اأّن الأمر ل ينبغي بال�صرورة اأن يكون على هذا الّنحو. فحّتى في ِخ�صَ

القت�صادية العالمية الأ�صواأ منذ 80 �صنًة، وحتى في اللحظة التي اأخذ فيها تغّير 

ُد �ُصُبل العي�ص والبقاء على قيد الحياة في دول العالم النامي، فاإن  المناخ يتهدَّ

فر�َص التقّدم بحقوق الأطفال تتكاثر. وهذه الفر�ُص وا�صحٌة بّينٌة في الكثير من 

ز حقوق الطفل وترتقي بها في اأرجاء العالم، وكذلك  المبادرات والبرامج التي ُتعزِّ

في ال�صتثمارات المتزايدة وفي َقْدٍر من التعاون اأكبر في مجالت الرعاية ال�صحية 

الأولية، والتعليم والحماية التي �صهدتها ال�صنوات الأخيرة.

و�صوف يتمّثل التحّدي الكبير على مدى ال�صنوات الع�صرين التالية في توحيد 

الُم�صاَءلة الحكومية عن حقوق الطفل مقرونًة بالم�صاركة الجتماعية والموؤ�ص�صية 

والفردية، مّما يو�ّصع نطاق الم�صوؤولية عن تطبيق التفاقية، من الدول الأطراف التي 

وّقعت عليها و�صادقت عليها اإلى الجهات المعنية العري�صة النطاق التي تمّثلها تلك 

الحكومات. ولكي تكون روؤيُة التفاقية حقيقًة واقعيًة لكل طفل، فاإن التفاقية يجب 

اأن ُت�صبح، فعلّيًا، نبرا�صًا يهتدي بها كل اإن�صان.



و�صــــــــــــع الأطفــــــــــــــــال فـــــــــــــي العــــــــالــــــــــــــم      طبـــعـــــــة خـــــا�صـــــــة 60

د  التحّولت القت�ضادية والُمناخية وال�ضّكانية ُتهدِّ

م�ضير التقّدمات التي تحّققت موؤّخرًا على �ضعيد 

اإعمال حقوق الطفل

تبلغ اتفاقية حقوق الطفل عامها الع�صرين في وقت تع�صف به التَّقلُّبات. 

فقد �صهد عام 2009 وقوع اأ�صواأ اأزَمة مالية عالمية منذ الأزمة الإقت�صادية 

الكبرى  قبل 80 عامًا. وت�صعى خطة اإنقاذ النظام الم�صرفي، وا�صتجابات 

ال�صيا�صات النقدية لالأزمة، وُحَزم َحْفز الماليِة العامة للدول ال�صناعية 

اإلى  ال�صيولة  ا�صتعادة  اإلى  ُكلُّها  ت�صعى  �صواء  حدٍّ  على  النامية  والدول 

الكلي،  القت�صاد  ا�صتقرار  ركائز  تدعيم  واإلى  الدولي،  المالي  القطاع 

واإلى و�صع الأ�ص�ص الالزمة للتعافي في عام 2010 وما بعده. ولكن، بينما 

كان هذا التقرير في طريقه اإلى المطبعة في منت�صف عام 2009، كان 

فق القت�صادي العالمي ما يزال يكتنفه غمو�ص �صديد.
ُ
الأ

القت�صادي  ياُق  ال�صِّ يكت�صي 

اإلى  بالن�صبة  اأهميًة  العالمي 

لأّنه  وذلك  الطفل؛  حقوق 

ُي�صّكل جزءًا ل يتجّزاأ من البيئة 

اأعمال  في  توؤّثر  التي  الخارجية 

اإليهم  ُيعَهد  الذين  اأولئك  كّل 

وحمايتهم.  الأطفال  برعاية 

المفرو�صة  القيوُد  اأخذت  وقد 

على موازنات الأ�صر وال�صركات 

الإنفاق على  تتهّدد  والحكومات 

الأ�صا�صية  وال�صلع  الخدمات 

الطفل  حقوق  لإعمال  الالزمة 

والحماية  والنماء  البقاء  في 

والم�صاركة.

وباإ�صافة الرتفاعات الحادة في اأ�صعار الغذاء والوقود التي حدثت عام 

2008، والرتفاع ال�ّصاهق في معدلت الِبطالة والهبوط ال�صديد النحدار 

هذا العام في الُمْخَرجات العالمية والتجارة العالمية وال�صتثمار العالمي، 

والمجتمعات،  الأ�صر  على  الواقعة  ال�صغوطات  فهم  ال�ّصهل  من  ُي�صبح 

والمخاطر الُمالزمة التي يتعّر�ص لها تعليم الأطفال، وو�صعهم التغذوي، 

حقوق  من  جوانب  ثالثة  بذكر  اكتفينا  ما  اإذا   – ال�صحية  ورعايتهم 

الطفل- ول �صّيما في اأو�صاط الدول الأقل نمّوًا والمجتمعات الأ�صّد فقرًا 

والفئات المحلية الأ�صّد �صعفًا وتعّر�صًا للمخاطر في الدول كّلها )انظر 

التحقيق ب�صاأن الأزمة القت�صادية العالمية: تداعيات الأزمة على حقوق 

الطفل، �صفحة 62(.

اإنَّ حالة ال�صطراب الحالية لن ُتهّدد جميع المكا�صب التي تحّققت على 

وبالن�صبة  الما�صيين.  الِعقدين  الأطفال على مدى  اإعمال حقوق  �صعيد 

اإلى الأفراد الذين انتفعوا من تلك المكا�صب، فاإنَّ بع�ص الّتقّدمات التي 

اأحرزت َيتعّذر اإلغاوؤها. فعلى �صبيل المثال، اإنَّ الطفل الذي تلّقى تعليمًا 

اأ�صا�صيًا نوعيًا، وانتقل اإلى مرحلة التعليم الثانوي، يكون قد اكت�صب بالفعل 

واليافُع  الحياة.  مدى  على  �صتدوم  التي  المطلوبة  والكفاءات  المعارف 

اأو ال�صابُّ الذي تّم تح�صينه �صد الأمرا�ص اأثناء فترة الطفولة، �صوف 

يتمّتع على مدى طويل، وفي اأغلب الأحيان على مدى الحياة، بالحماية من 

الأمرا�ص الرئي�صة.

ربما  اأّنها  مع  والتعليم،  ال�صحة  مجاَلْي  في  تحّققت  التي  المكا�صَب  لكّن 

الخدمات  اأّن  اإل  المنتفعين،  من  الحالي  الجيل  اإلى  بالن�صبة  دائمًة  تكون 

اأكبر بكثير، للظروف  اإلى حدٍّ  المجالن ُعر�صٌة،  التي يعتمد عليها هذان 

القت�صادية الُمتغّيرة. فا�صتدامة التعليم الّنوعي تتطّلب ا�صتثمارًا م�صتمرًا 

اأّن المحافظة على  في المدار�ص وفي المناهج الدرا�صية والمعلمين. كما 

خدمات  ومن  الأمرا�ص  �صد  التح�صين  من  بلوغها  تم  التي  الم�صتويات 

في  الحجم  كبيرة  اإنفاقات  ت�صتلزم  الأخرى  الأ�صا�صية  ال�صحية  الرعاية 

مجاَلْي الم�صتريات والتوزيع. وكذلك، فاإّن دعم ال�صحة البيئية يعتمد على 

تو�صعة مرافق المياه  وال�صرف ال�صحي ورفع كفاءتها.

وتتطّلب مكافحُة فيرو�ص نق�ص المناعة الب�صري والإيدز والمالريا وال�ّصل 

في  م�صتمرة  ا�صتثمارات  تتطلب  الأخرى  الرئي�صة  الُمعدية  والأمرا�ص 

اأنظمة وطنية لحماية  ا�صتحداُث  الوقائية والعالجية. وينطوي  التدّخالت 

�صين المهنيين  الأطفال، �صمنًا، على تكثيف عمليات ا�صتقطاب الُمتخ�صّ

الخدمات م�صتويات  تتطّلب كل هذه  و�صوف  والإ�صراف عليهم.  وتدريبهم 

مطلوبًة  كانت  التي  الم�صتويات  بكثير  تفوق  وال�صتثمارات  اللتزام  من 

تتحّقق في  اأن  لالألفية  الإنمائية  لالأهداف  اأريَد  ما  اإذا  الأَزمة،  وقوع  قبل 

اأن  بالأطفال”  “عالم جدير  لعهد  ريد 
ُ
اأ ما  واإذا  لها،  المحددة  المواعيد 

ُت�صتوفى متطلباته.

المجال  من  الطفل  حقوق  اإعمال  �صبيل  تعتر�ص  التي  التحّديات  تنبثق  ل 

الإقليمي  التوزيع  لتغيير  ٌة  ُمَعدَّ كانية  ال�صُّ فالتحّولت  فح�صب.  القت�صادي 

واقعيًة  حقيقًة  معًا  َفْلَنْدُر�َص  التاليين.  العقدين  مدى  على  العالم  لأطفال 

التفاقية  دخول  على  عامًا   40 مرور  بعد  اي  2030؛  عام  بحلول  واحدًة: 

حّيز التنفيذ، �صوف يعي�ص ربع اأطفال العالم مّمن هم دون �صّن الخام�صة 

في الدول التي تعتبر حاليًا دوًل اأقّل نموًا، والبالغ عددها 49 دولًة، مقارنًة 

بحوالي 14 في المئة من هذه الفئة العمرية من الأطفال التي كانت تعي�ص 

 و�صوف تعمل هذه الزيادة على فر�ص �صغط 
1

في تلك الدول في عام 1990. 

اأكبر على حكومات تلك الدول لإعمال حقوق �صغار مواطنيها، من خالل 

ال�صتثمار الُمو�ّصع في التغذية الّنوعية لالأمهات والمواليد الجدد  والأطفال، 

وفي توفير الرعاية ال�صحية الّنوعية لهم جميعًا، وفي تنفيذ برامج تنمية 

من  الأطفال  �صغار  حماية  تدابير  وتنفيذ  و�صع  وفي  المبكرة،  الطفولة 

الأطفال  اإلى  للو�صول  بكثير  اأكبر  جهود  بذل  دون  ومن  والإ�صاءة.  العنف 

في المناطق الأكثر تهمي�صًا والأ�صّد فقرًا وحرمانًا، ثمة خطٌر مرتفٌع ُينذر 

باأّن ربع �صغار مواطني العالم �صوف يواجهون تفاوتات ن�صبية، في اإمكانية 

الح�صول على الرعاية ال�صحية والتعليم والحماية، مّما يواجهه نظراوؤهم 

من المواطنين الحاليين الذين يعي�صون في الدول الأ�صّد فقرًا.

طبيعية  بيئًة  اأي�صًا  العالم(  مواطني  �صغار  )من  الّربع  ذلك  يواجه  وقد 

وُتوحي  مّطردة.  ب�صورة  فيها  والماأوى  العي�ص  التما�ص  على  ت�صاعدهم  ل 

البراهيُن المتنامية على الأثر والمدى اللذين ُيحدثهما تّغير المناخ، باأّن 

رر الذي ُيلَحق بالبيئة قد ُيهّدد بقاء تلك التقّدمات التي تّم تحقيقها  ال�صّ

اأكبر،  الغذائي  الأمن  وم�صتوًى من  الُمَح�ّصنة،  ال�صرب  ب�صعوبة، مثل مياه 

وم�صتوًى من نق�ص التغذية اأقّل بين الأطفال دون �صّن الخام�صة، وم�صتوًى 

الدول  فهذه  النامية.  الدول  من  العديد  في  اأقوى  الأمرا�ص  مكافحة  من 

يجب عدم ال�صتخفاف 

بالمخاطر الُمحدقة 

بحقوق الطفل جّراء 

الأزمة القت�صادية 

الحالية والتحديات 

الخارجية الأخرى.

املخاطر
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التغّير في الُمناخ ُي�صّكل خطرًا على المكا�صب التي تحّققت خالل العقدين الما�صيين على �صعيد بقاء الطفل ونمائه. ويجب اأن يكون الأطفاُل م�صاهمين رئي�صين و�صركاء في 

قيم في مقر الأمم المتحدة في 
ُ
ا�صتراتيجيات التاأقلم مع هذا التغّير وتخفيف حّدته. ر�ّصامة، تبلغ من العمر 14 عامًا، من كولومبيا، “في  ر�صٌم للكواكب”، معر�ص لفنون الأطفال اأ

اأكتوبر / ت�صرين الأول 2008، لإطالق الحملة العالمية “معًا لمكافحة تغّير المناخ.”

م�صدُر  يكون  والتي  الدافئة،  المناطق  في   الأعّم  الغالب  في  تقع  التي 

دخلها من التجارة الخارجية ُم�صتمدًا اأ�صا�صًا من ال�صلع الرئي�صية – ربما 

تكون الأ�صواأ تاأثرًا بالتغّيرات في اأنماط هطول الأمطار، وبحدوث َقْدٍر من 

الأحوال الجوية ال�صديدة التقّلبات، وبوقوع موجات متزايدة من الجفاف 

ال�صنوات  الكوارث الطبيعية في  والفي�صانات. وما وقوُع عدد متزايد من 

الأخيرة و�صّدة تلك الكوارث، وما حدوث الظروف المتدهورة في العديد 

من المناطق التي ت�صهد حالت طارئة طال اأمدها، ول �صّيما في منطقة 

اآخذة  الإن�صانية  الأَزمات  اأّن  اإل عالمات على  ال�صحراء،  اإفريقيا جنوب 

، ومعروٌف عنها اأّنها توؤّثر في الأطفال والن�صاء بطريقة غير 
2

في الرتفاع

متنا�صبة مع تاأثر الرجال )انظر التحقيق حول حماية حقوق الأطفال اأثناء 

الأَزمات الإن�صانية، �صفحة 63(. و�صوف تعمل التحّديات الخارجية على 

تعقيد مهمة تحقيق اأجندة حقوق الطفل الُمبّينة في الف�صل الأول من هذا 

لها بو�صوح ال�صيوف الم�صاهمون في الف�صل الثاني منه. التقرير، والتي ف�صّ

ويجب عدم ال�صتخفاف ل بالمخاطر الُمحدقة بحقوق الطفل والناجمة 

على  المترتبة  الأخرى  بالتحّديات  ول  الراهنة،  القت�صادية  الأزمة  عن 

والّن�صاء  الأطفال  اأّن  اإلى  ت�صير  والأبحاث  فالخبراُت  الخارجية.  البيئة 

والُمناخية.  والديُمغرافية  القت�صادية  للّتحّولت  كبير،  حدٍّ  اإلى  ُعر�صٌة، 

اأن  ُيمكن  دمات  ال�صّ تلك  تداعيات  فاإن  بخا�صة،  الأطفال  اإلى  فبالن�صبة 

�ص جهودًا للتقّدم  يكون لها عواقب تمتد طوال الحياة، وقد َتعُبر اأجياًل وُتقوِّ

بحقوق الطفل خالل الِعقدين التاليين ما لم ُتّتخذ اإجراءات ب�صاأن ذلك.

ولكن بينما يوؤّكد التاريخ وجود هذه المخاطر، فاإنه يبّين اأي�صًا اأّن الأَزمات 

بو�صعها اأن تطرح ُفَر�صًا للتقدم بحقوق الطفل ورفاهه. فالحركة المنا�صرة 

وقادتها جهوٌد  الأولى،  العالمية  الحرب  انبثقت من ظالل  الطفل  لحقوق 

�صة اإنقاذ الطفولة الدولية. واليوني�صف  رائدٌة بذلتها اإغالنتين ِجب، وموؤ�صَّ

الثانية،  العالمية  الحرب  اأحدثته  الذي  الخراب  اأعقاب  في  ُوِلدت  ذاتها 

الأطفال على  لبقاء  ُتكّر�ص جهودها  دولية  المتحدة منظمًة  لالأمم  لتقّدم 

التي هّزت  الّنفط  اأ�صعار  الّرغم من �صدمة  وعلى  ورعايتهم.  الحياة  قيد 

تلك  �صاحب  الذي  العالمي  والنهيار   ،1973 عام  في  العالمي  القت�صاد 

ال�صدمة في �صوق الأ�صهم الذي امتّد اإلى عام 1974، فاإّن هذا العام الأخير 

�صهد اأي�صًا اإطالق اأنجح مبادرة لل�صحة العامة على مدى الّدهر“برنامج 

الّتح�صين الُمو�ّصع” الذي اأنقذ حياة الماليين على مدى ال�صنوات الخم�ص 

اأقوى مكا�صبها  اأمريكا الالتينية بع�ص   وحّققت دول 
3

والثالثين الما�صية.

من  الثمانينيات  عقد   – ال�صائع”  “العقد  اأثناء  الطفل  بقاء  مجال  في 

�صهد  والع�صرين،  الواحد  القرن  واأوائل  الت�صعينيات  وفي  الما�صي.  القرن 

العديد من الأ�صواق النا�صئة – بما في ذلك اأ�صواق الأرجنتين والبرازيل 

َزمات �صيولة في الوقت الذي حافظت فيه 
َ
والجمهورية الكورية وتركيا – اأ

والرعاية  التعليم  مجاَلْي  في  تحّققت  التي  المكا�صب  على  الأ�صواق  تلك 

4

ال�صحية من ال�صنوات ال�صابقة.

حقوق  زت  عزَّ التي  المبادرات  على  حداثًة  الأكثر  الناجحة  الأمثلة  ومن 

وتعليمهم  الأطفال  لحماية  المبتكرة  الجهوُد  الأَزمات،  اأوقات  في  الطفل 

نتيجة   وقعت  التي  كتلك  ن�صاأت،  التي  الُمعّقدة  الطارئة  الحالت  في 

والعنُف  مثاًل،   2004 عام  في  الهندي  المحيط  في  وقع  الذي  ت�صونامي 

وفي  اأفغان�صتان.  في  الطارئة  والأو�صاع  دارفور،  اإقليم  في  ال�صّدة  البالغ 

بع�ص الأحيان، مّكنت تلك الأمثلة الأطفال من ا�صتيفاء حقوقهم في هذه
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الأزمة القت�ضادية العالمية: تداعياتها على حقوق الطفل

اأظهر التاريُخ اأنَّ الأطفال والن�صاء معّر�صون، 

على وجه الخ�صو�ص، لال�صطرابات القت�صادية. 

فقد اأّدت ال�صدمات المالية والقت�صادية التي 

وقعت في الدول النامية قبل الأزمة القت�صادية 

العالمية في الفترة 2008 – 2009، اإلى ارتفاع 

معدلت وفيات الأطفال دون �صّن الخام�صة، 

وانخفا�ص معدلت اللتحاق بالمدار�ص، وارتفاع 

م�صتوى انعدام الأمن، واإجبار الأطفال على 

العمل في بيئات خطرة. وقد دفعت التخفي�صاُت 

في الإنفاق العام على قطاَعْي ال�صحة والتعليم 

�صرهم اإلى الدخول في براثن الفقر 
ُ
الأطفاَل واأ

التي ي�صعب تجّنبها حالما تنق�صي الأَزمة.

وثمة بواعث قلق متنامية مفادها اأّن ت�صافَر 

اأحداث الأَزمة القت�صادية العالمية في الفترة 

2008 – 2009، مع حالة انعدام ال�صتقرار في 

اأ�صعار الأغذية والوقود، التي ن�صاأت موؤخرًا، 

ُيمكن اأن يوؤّدي اإلى ارتفاع م�صتوى انت�صار الفقر 

ونق�ص التغذية في الدول النامية. وبينما 

كان هذا التقرير في طريقه اإلى الطباعة في 

اأغ�صط�ص / اآب 2009، كانت اآفاُق القت�صاد 

العالمي غام�صًة على نحو ا�صتثنائي، على 

الّرغم من وجود اأمارات على تح�ّصن الموؤ�صرات 

القت�صادية الُم�صَت�صِرفة للم�صتقبل والتي �صدرت 

في الأ�صهر الأخيرة.

ولن يكون الأثُر الكامل لهذه الأَزمة في حقوق 

الطفل وا�صحًا لبع�ص الوقت، و�صوف ُي�صبح جلّيًا 

فقط عندما تبرز اإلى حّيز الوجود التقديراُت 

الدولية الجديدة للفقر العالمي، ولنماء الأطفال 

وتغذيتهم. وتقت�صي ال�صرورُة �صدور ا�صتجابات 

مالئمة على �صعيد ال�صيا�صات تهدف اإلى 

�صرهم من عواقب الأزمات 
ُ
حماية الأطفال واأ

القت�صادية.

�ضمان توفير التغذية الكافية لالأُ�ضر 

غم من تراجع اأ�صعار الأغذية على الم�صتوى  بالرَّ

الدولي منذ بلوغها م�صتوى الذروة في عام 

2008، اإل اأنَّها تبقى مرتفعًة ن�صبيًا قيا�صًا 

على اّتجاهاتها على المدى الطويل. وتظلُّ 

م�صتوياُت الأ�صعار المحلية لالأغذية، في الكثير 

من الدول النامية اأعلى بكثير من م�صتوياتها 

التاريخية. وَت�صتمل التدابيُر الهادفة اإلى حماية 

الو�صع التغذوي لالأ�صر، في اأوقات الأزمات 

القت�صادية، على التدابير الخا�صة بالتغذية 

التكميلية المبا�صرة، مثل التغذية العالجية 

ل�صغار الأطفال، والتدابير الداعمة التي تهدف 

اإلى �صمان  الح�صول على الُمغّذيات الدقيقة 

الأ�صا�صية  والمرافق ال�صحّية البيئية الُمح�ّصنة 

والرعاية ال�صحية الّنوعية، وتعزيز الممار�صات 

الف�صلى للنظافة العامة وال�صخ�صية، واإعداد 

وتخزين الطعام. ويجب اأن ت�صمل مراقبة التغذية 

اأي�صًا تقييمًا للعوامل المبا�صرة والكامنة، التي 

ُتحّدد م�صتوى نمو الطفل وتغذيته.

�ضة للخدمات  حماية الموازنات الُمخ�ضّ

الأ�ضا�ضية: يجب اأن ُت�صّكل حماية الموازنات 

الجتماعية، ل بل زيادتها، جزءًا ل يتجّزاأ من 

ا�صتجابات وردود الدولة على ال�صدمات التي 

انحة  تتعّر�ص لها. كما اأّن فوات الفر�صة ال�صَّ

لال�صتثمار في الأطفال لها تبعات عك�صية وا�صحة 

على اآفاق بقاء الأطفال ونمائهم. وُيمكن لذلك 

الفوات اأن يحّد من احتمالت النمو الم�صتقبلية 

للدولة. وُي�صير تحليل للبيانات الواردة من 120 

دولًة ناميًة عن الفترة من عام 1975 اإلى عام 

2000، اإلى اأّن زيادة الإنفاق على التعليم كح�صة 

من الناتج المحلي الإجمالي، بمقدار 1 في المئة 

على مدة 15 عامًا ُيمكن اأن يوؤدي اإلى تعميم 

اللتحاق بالتعليم البتدائي، في الوقت الذي 

ُيخّف�ص فيه عدد الأفراد الفقراء بن�صبة 17 في 

المئة تقريبًا.

ال�ضتثمار في الحماية الجتماعية 

المراعية للطفل: ت�صتطيع البرامج الفّعالة 

وال�صاملة تخفيف الأثر ال�صلبي لالأزمات 

�صر الفقيرة. وا�صتجابًة منها 
ُ
القت�صادية في الأ

لالأزمة المالية الآ�صيوية التي وقعت عام 1997، 

التي اأعقبت موجة جفاف �صديدة اجتاحت 

المنطقة، قامت حكومات اإندوني�صيا  والفلبين 

وتايالند بتنفيذ اأو بتقوية البرامج التغذوية 

لالأطفال، وعّززت فر�ص الح�صول على التعليم 

عن طريق تقديم البعثات والمخ�ص�صات 

التمويلية، وتنفيذ حمالت التوعية للمجتمعات 

ين التي عا�صتها  المحلية. واأثناء اأزمة الدَّ

عام 2002، فقد �صعت الأرجنتين اإلى حماية 

�صر الفقيرة من اأ�صواأ الآثار التي لحقت 
ُ
الأ

عم لأجور اأرباب  بها، عن طريق تقديم الدَّ

�صر العاطلين عن العمل. وت�صيُر التقديرات 
ُ
الأ

اإلى اأّن هذه المبادرة عملت على منع انزلق 

ن�صبة 10 في المئة اأخرى من الأ�صر المنتفعة 

منها اإلى ما دون م�صتوى خط الفقر الغذائي، 

وخف�صت ن�صبة حدوث الفقر ال�صديد في كل 

اأنحاء البالد. وقد اأّدت مبادرات الحماية 

الجتماعية ال�صهيرة والم�صتمرة في المك�صيك 

)برنامج Oportunidades(  وفي البرازيل      

)Programa Saude da Family(  اإلى 

ع  تراجع معدلت وفيات الأطفال الّر�صّ

وانخفا�ص معدلت انت�صار الفقر.

ورغم المزايا الموّثقة جيدًا لبرامج الحماية 

الجتماعية، فاإّن الكثير من الدول النامية ل 

يوجد لديها برامج قيد التنفيذ من هذا القبيل. 

ووفقًا لبحث اأجري في الآونة الأخيرة، قام 

بدرا�صة م�صحية لما مجموعه 144 دولًة ناميًة، 

فاإن 19 دولًة من 49 دولًة من الدول ذات الدخل 

المحدود، و49 دولًة من 95 دولًة من الدول ذات 

الدخل المتو�صط ل يوجد لديها برامج ل�صبكات 

الأمان الجتماعي، واإّن ُثلَث هذه الدول كّلها التي 

خ�صعت للدرا�صة الم�صحية كان لديها �صكل اأو 

اآخر من اأ�صكال التحويالت النقدية.

الحّد من الطلبات الإ�ضافية للن�ضاء 

والفتيات: ُيعتبر تمكيُن الّن�صاء، لكي ُي�صبحن 

�صانعات قرار رئي�صيات على م�صتوى الأ�صرة، 

و�صماُن توفير الإمكانية للفتيات والن�صاء 

اليافعات وال�صاّبات للح�صول على التعليم 

الّنوعي والرعاية ال�صحية عاملين لهما اأهمية 

محورية في جعل الحماية الجتماعية عمليًة 

ُمجديًة. وُيمكن اأن يعمَل تراجُع الإنفاق الحكومي 

على التعليم وال�صحة، الُمقترن بالأزمات 

القت�صادية، على تحويل عبء تقديم هاتين 

الخدمتين اإلى كاهل الأ�صر والمجتمعات، مّما 

ُي�صيف اإلى المطالب المرتفعة اأ�صاًل والواقعة 

على عاتق الن�صاء والفتيات. فالن�صاء والفتيات 

يتحّملن اأي�صًا وطاأة اآليات التعامل التي ت�صمل 

لع  الإنفاق الُمنخف�ص على الخدمات وال�صِّ

الأ�صا�صية كالغذاء والوقود والتعليم والرعاية 

ال�صحية، والوقت المتزايد الذي ُينفق على 

الّن�صاطات التي اإّما اأْن ُتوّفر الدخل الإ�صافي 

ه. واإما اأن ُتِدرَّ

وتتطلُب عمليُة اإعمال حقوق الطفل اأثناء الأزمة 

القت�صادية الحالية وخالل فترة الّتعافي التي 

تليها انتقاَء خيارات �صعبٍة ولكنها حا�صمٌة. 

واإذا ما اأريَد لالأزمة اأن ل تترك خلفها موروثًا 

من الحرمان لعدة اأجيال قادمة، فاإّن الخيار 

الذي يجب انتقاوؤه ينبغي اأن يتمّثل في حماية 

الخدمات الأ�صا�صية وتاأمين الحماية والم�صاركة، 

وهي حقوق لكل الأطفال في كل الأزمان، واأن 

يتمّثل كذلك في دعم هذه الحقوق، واإن اأمكن، 

في تو�صعة نطاقها.

انظر المراجع في ال�صفحات 90 – 92.

املخاطر
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�ُص الأزماُت الإن�صانية، ومنها الكوارث  ُتَعرِّ

الطبيعية والحالت الطارئة الُمعّقدة، حقوَق 

الطفل في البقاء والنماء والحماية والم�صاركة 

للخطر. فالحالت الطارئة الُمعّقدُة ت�صتطيع 

تقوي�ص اأنظمة الرعاية ال�صحية الأولية والبنى 

التحتية المادية، مّما يهدد اأي�صا تغذية الطفل 

و�صحته. وُيعاني التعليم اأي�صًا من هذه الأزمات: 

فمن بين العدد التقديري البالغ 101 مليون 

طفل، ِمّمن هم في �صّن اللتحاق بالمدار�ص 

البتدائية ولكنهم غير منتظمين فيها، يعي�ص 

حوالي 60 مليونًا منهم في الدول الثالث 

والثالثين التي تتاأّثر في الوقت الراهن من 

النزاعات الم�صّلحة.

د تعطيُل النظام الجتماعي الناتج عن  عِّ وُي�صَ

الحالت الطارئة احتمالية تعّر�ص الن�صاء 

والأطفال لال�صتغالل لأغرا�ص اقت�صادية 

وجن�صية. وقد يحدث العنف الجن�صي كاأحد 

النواتج الثانوية للفو�صى الجتماعية، اأو ربما 

ُي�صتخدُم فعليًا كاأحد اأ�صلحة الحرب، ليترك 

الّناجين منه يتعاي�صون مع �صدمات �صديدة 

طويلة الأمد، ومع اأمرا�ص منقولة جن�صيًا 

وحالت حمل غير مرغوب فيها. وقد ك�صفت 

جريت موؤخرًا في جمهورية الكونغو 
ُ
درا�صات، اأ

الديمقراطية و�صمال اأوغندا، الّنقاب عن اأّن 

الأطفال الذين ُولدوا نتيجًة للعنف الجن�صي عادًة 

ما ُتعّرف ُهويتهم بالقتران بمرتكبي جرائم 

العنف الجن�صي، ويتعّر�صون بالّتالي للتمييز 

بحّقهم واإهمالهم.

البيئة الُمتغّيرة للعمل الإن�ضاني

العمل  تنفيذ  فيه  يتّم  الذي  الم�صهُد  َتطّوَر  لقد 

ي  الإن�صاني خالل العقدين اللذين انق�صيا منذ تبنِّ

اتفاقية حقوق الطفل. ويعمل كلٌّ من تغّير المناخ 

وعدد ال�صكان المتنامي في العالم على زيادة حجم 

اإمكانية  ومنها  المحدودة،  الموارد  على  التناف�ص 

القلق  م�صتوى  رفع  وعلى  المياه،  اإلى  الو�صول 

ب�صاأن الأمن الغذائي. وتّت�صف النزاعات، ب�صورة 

متزايدة، بوجود ِعداء متطاول المدى داخل الدولة 

باإحداث  مقرونًا  النزاع  فيها  يحدث  التي  ذاتها 

وا�صعًا من  َقْدرًا  يت�صمن  المواطنين  اأثر مهمٍّ في 

الّنزوح الداخلي. فحوالي 50 في المئة مّما يقّدر 

الوقت  في  نازح  مليون   26 بحوالي  مجموعهم 

هم  والعنف،  الم�صلحة  النزاعات  جّراء  الراهن، 

من الأطفال. ويطرح الفتقار اإلى احترام الو�صع 

اإ�صافية  مخاطر  للمواطنين  الحماية  يوّفر  الذي 

الرتفاع  يفعل  كما  تمامًا  الأطفال،  كاهل  على 

الذي  العنف  م�صتوى  في  بالخطر  ُيْنذر  الذي 

ُيمار�ص بحق كوادر الإغاثة الإن�صانية في الأو�صاع 

دة التي وقعت في ال�صنوات الأخيرة. الطارئة الُمَعقَّ

اإطاٌر لحقوق الطفل اأثناء الأزمات 

الُمعّقدة

ُتوّفر التفاقية اإطارًا ت�صريعيًا لإعمال حقوق 

َزمات الإن�صانية، وبخا�صة 
َ
الطفل اأثناء وقوع الأ

المادتين 38 و39 من التفاقية، والبروتوكول 

الختياري ل�صتراك الأطفال في النزاعات 

الم�صلحة. اأما الأعراف الدولية الأخرى ب�صاأن 

حماية الأطفال في الأو�صاع الطارئة، فقد 

تّمت تقويتها هي الأخرى، ب�صدور قرارات من 

مجل�ص الأمن التابع لالأمم المتحدة، وبخا�صة 

القرارين 1612 و1820، الهادفين اإلى و�صع حدٍّ 

لرتكاب الإ�صاءة بحق الأطفال والمدنيين في 

�صياق الحروب. وقد اأطلقت محكمة الجنايات 

الدولية اإجراءات للتحقيق مع ومحاكمة َمْن ُيْزَعُم 

باأنهم ارتكبوا جرائم اإبادة جماعية وجرائم 

�صد الإن�صانية وجرائم حرب، وكانت اأول ق�صية 

ا�صتمعت اإليها المحكمة المذكورة تتعّلق بتجنيد 

الأطفال الجنود.

لقد ن�صاأت مجموعة من اللتزامات الأ�صا�صية 

باإعمال حقوق الطفل اأثناء وقوع الأو�صاع الطارئة 

الُمعّقدة، وفي اأو�صاع ما بعد الّنزاع، ل�صتعادة 

اإمكانية ح�صول الن�صاء والأطفال على خدمات 

التغذية، والوقاية من الأمرا�ص ومكافحتها، 

وعلى المياه النظيفة ومرافق ال�صرف ال�صحي 

الُمحت�صمة في اأقرب فر�صة ممكنة. ومن الأمثلة 

التي حدثت موؤخرًا على مثل هذه الأعمال 

المعنية بالأمور الإن�صانية، والتي �صاركت فيها 

اليوني�صف عام 2008، حملة التح�صين �صد 

الح�صبة  في ميانمار بعد وقوع اإع�صار نرج�ص 

الذي األحق الأ�صرار بمعظم المرافق ال�صحية 

في البالد. ومنها اأي�صًا توفير مياه ال�صرب 

الآمنة، والحّمامات الُمراعية للنوع الجتماعي 

لما مجموعه 320.000 طفل في 500 مدر�صة 

في اأفغان�صتان، اإلى جانب التدريب في مجال 

ممار�صة النظافة ال�صخ�صية والعامة، وال�صرف 

ال�صحي وال�صحة لما مجموعه 2.500 معلم.

وا�صتلهامًا بما ن�صت عليه التفاقية وبروتوكولها 

الختياريان، فقد اأ�صبحت ق�صية حماية الطفولة 

على قائمة الأولويات اأثناء اإندلع الطوارىء. 

وَغَدت الأعمال الإن�صانية تت�صمن في الوقت 

الحا�صر، اإقامة ف�صاءات �صديقة للطفل، وَح�ْصد 

المجتمعات المحلية لأغرا�ص حماية الأطفال، 

واإدماج م�صاألة حماية الأطفال في عملية 

ال�صتعداد للكوارث والمنا�صرة والتوا�صل. وقد 

اأ�صبح �صماُن اإدراج م�صاألة حماية الأطفال �صمن 

الخطط الوطنية لال�صتعداد للكوارث على قائمة 

اأولويات بع�ص الدول الُمعّر�صة للكوارث الطبيعية، 

كنيبال مثاًل. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، 

ا�صتفاد اأكثر من 18.000 ناٍج من العنف 

الجن�صي، ثلثهم من الأطفال، من خدمات الرعاية 

الطبية، والرعاية النف�صية الجتماعية، والم�صورة 

القانونية، ومن برامج اإعادة الإدماج القت�صادي 

الجتماعي.

وكذلك اأ�صبحت ا�صتعادة اإمكانية الو�صول اإلى 

التعليم في الأو�صاع الطارئة، ب�صورة مّطردة، 

نًا مهّمًا من مكّونات العمل  الإن�صاني على  ُمكوِّ

مدى العقد الما�صي.  فتمكين الأطفال من 

العودة اإلى المدر�صة في المجتمعات التي دّمرها 

العنف اأو الحروب اأو الكوارث الطبيعية  ي�صاعد 

في عودتهم اإلى التاأ�صي�ص لممار�صة الأعمال 

الروتينية الطبيعية، وفي منحهم مكانًا للتعّلم 

والّلعب. وثمة تحدٍّ اأكبر من ذلك َيتمّثل في اإعادة 

بناء اأنظمة التعليم غداة وقوع الكارثة اأو النزاع 

في الدول ذات القدرات المتدنية عمومًا. وفي 

ال�صومال، الذي ُي�صارع من اأجل اإعادة اإقامة 

حكومة ت�صتطيع اأداء وظائفها بعد فترة طويلة 

من انهيارها، فقد انتفع ما مجموعه 190.300 

طفل من اأطفال المدار�ص في البالد، الُمقّدر 

عددهم بحوالي 534.000 طفل، ومنهم اأكثر من 

140.000 طفل موجودين في الأماكن المتاأثرة 

من النزاع، من عملية اإعادة توزيع الم�صتلزمات 

المدر�صية.

وتقّدم عملية الّتعافي ما بعد الأزمة فر�صة 

للمجتمعات لبناء موؤ�ص�صات عامة اأكثر اإن�صافًا 

مما كانت عليه قبل وقوع الأزمة، لإعمال حقوق 

الفئات الُمهّم�صة. ويعمل المجتمع الدولي الآن 

على ت�صريع عجلة تطوير اأدوات ونهوج ل تتناول 

فح�صب عملية الرّد الفوري على وقوع الأزمات، 

بل تتناول كذلك عملية التعافي منها وال�صتعداد 

لالأو�صاع الطارئة الجديدة. وتوّفر هذه الجهود 

كلها فر�صًة لكفالة تاأمين حقوق الطفل في اأقرب 

فر�صة ممكنة.

انظر المراجع في ال�صفحات 90 – 92.

التحّديات الماثلة اأمام التفاقية في القرن الحادي والع�صرين

حماية حقوق الطفل اأثناء الأزمات الإن�ضانية
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يجب اإعتماد نهوج مبتكرة متكاملة وتعاونية ي�صترك فيها الأطفال ك�صركاء رئي�صين لتحقيق اأهداف التفاقية والعهود الدولية الأخرى المعنية بحقوق الطفل. اأطفال تتراوح اأعمارهم 

بين 9 اأعوام و18عاما ي�صاركون  في المنتدى الخام�ص لليافعين الإثيوبيين في مقر الهيئة القت�صادية لالأمم المتحدة من اأجل اإفريقيا، في اأدي�ص اأبابا في اأثيوبيا.

الجوانب من اتفاقية حقوق الطفل لأول مرة. ومع وجود قيادة �صديدة 

الراأي، وم�صتوًى منا�صب من التعاون والمنا�صرة والإبداع، من الممكن 

فُق الغام�ص لالقت�صاد العالمي وللبيئة العالمية ُفْر�صًة 
ُ
اأن ُي�صبَح الأ

للحكومات والجهات المعنية الأخرى لتجديد التزامها بمبادئ 

حرزت على 
ُ
التفاقية ومواّدها، وللعمل معًا لتجميع المكا�صب التي اأ

�صعيد اإعمال حقوق الطفل، والنواتج التنموية التي تحّققت على مدى 

الِعقدين الما�صيين، ولإقامة بيئة داعمة تعمل على التقّدم بحقوق 

الطفل وحمايتها ب�صرف النظر عما يحدث.

تحويل الأزمة اإلى فر�ضة

في  الما�صية،  الع�صرين  ال�صنوات  مدى  على  الدولي،  المجتمع  ا�صتمر 

و�صع اأهداف جريئة للوفاء بحقوق الطفل، لي�صت اأقّل من ال�ّصكل الذي 

المبذولة  اأ�صهمت الجهوُد  الإنمائية لالألفية. وقد  ظهرت فيه الأهداف 

البقاء  مجالت  في  مهّمة  مكا�صب  اإحراز  في  الغايات  هذه  تحقيق  في 

وال�صحة والتعليم في كل قاّرٍة وفي كل منطقة. ولكن لقد اّت�صح بجالء 

لأولئك العاملين في ميدان التنمية الب�صرية وحقوق الطفل اأّن َقْدرًا من 

الّتقدم اأكبر نحو تلك الغايات الطموحة كان من الممكن بلوغه فيما لو 

كانت قد اعُتبرت من الأولويات الُملّحة.

العالم في  تغمر  التي  العميقة  والقت�صادية  المالية  الأَزمة  تكون  وربما 

اأي �صيء اآخر غير ذلك، على  اإن لم تفعل  الوقت الحا�صر، قد عملت، 

فتح باب الحوار حول الأولويات الجتماعية والقت�صادية العالمية. فمع 

الّتجاهات  جاهزية  ومع  بالفعل،  واقعية  كحقيقة  الُمناخ  تغّير  وجود 

ال�صكانية لزيادة اأعداد الأطفال، ب�صورة ملحوظة، في الدول الأقّل نموًا، 

هذه  ظل  وفي  للتطبيق.  قابلًة  َتُعْد  لم  العمل  في  القديمة  الطريقة  فاإن 

الظروف، ُتتاُح للعالم فر�صٌة فريدٌة من نوعها في اإعادة بناء نف�صه، وفي 

تكري�ص نف�صه من جديد لتعزيز وتن�صئة البيئة الماّدية، اإ�صافة اإلى تعزيز 

التي تقطن  للمخاطر،  وتعّر�صًا  الأ�صّد �صعفًا  الب�صرية  العنا�صر  وتن�صئة 

هذه البيئة.

ترتيب  اإعادة  في  مركزي  دور  الطفل  حقوق  لتفاقية  يكون  اأن  ويجب 

ُتوؤتي  الأطفال  في  ال�صتثمارات  اأّن  تمامًا  ا�صخ  الرَّ فمن  هذه.  الأولويات 

عوائد �صخمًة، ل من حيث ال�صوؤون الب�صرية فح�صب، بل من حيث ال�صوؤون 

 اإن تحقيق الوعد الذي تقطعه التفاقية باإرادة تاّمة 
5

القت�صادية اأي�صًا.

ينطوي بكل تاأكيد على تحّول  اإجتماعي. وفي حقبٍة ربما يكون فيها التحّول 

القت�صادية،  العجلة  ب�صرعة  تتعّلق  م�صاألًة  بعيد،  حد  اإلى  الجتماعي، 

اأن تكون  التفاقية يمكن  فاإن نظرة  الب�صري،  الجن�ص  ببقاء  وربما حّتى 

والمنظمات  الحكومات،  اأعمال  به  تهتدي  الذي  القطبي  الّنجم  بمثابة 

من  الأهّم  يكون  وربما  وازدهارًا.  اإن�صافًا  اأكثر  م�صتقبل  نحو  والأفراد 

اإتاحت الفر�صة لكل الأطفال لبلوغ  ذلك، اأن يكفل اعمال حقوق الطفل 

طاقاتهم الكاملة، وهم اأحراٌر من العنف والإ�صاءة وال�صتغالل والإهمال 

لهم  ر  ُتي�صِّ التي  العامة  والمجتمعات  المحلية  والمجتمعات  الأ�صر  داخل 

الكلمات  �صياغة  وباإعادة  والم�صاركة.  والحماية  والّنماء  البقاء  فر�ص 

التي وردت في اإعالن جنيف لحقوق الطفل لعام 1924: اإذا ما كّنا نعتقد 

بحق�ص اأّن العالَم مديٌن لأطفاله بمنحهم اأف�صل ما لديه، فاإّننا ل ن�صتطيع 

اأن نفعل اأقّل من ذلك.
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التحّديات الماثلة اأمام التفاقية في القرن الحادي والع�صرين

َتغّيُر الُمناخ وحقوُق الطفل

يكون  عاَلمًا  الطفل  حقوق  اتفاقيُة  تت�صّور 

بيئة  في  والنمو  البقاء  في  فيه حقٌّ  لالأطفال 

النادر  فاإنه من  �صحية ماّدية. ومع ذلك، 

اأنف�صهم،  الأطفال  اأو  الأطفال،  اإ�صراك حقوق 

الم�صتويين  على  ُتعقد  التي  النقا�صات  في 

وكيفية  الُمناخ  تغّير  ب�صاأن  والقومي  الدولي 

عليه. والرّد  له  ال�صتجابة 

والأطفال معّر�صون لتاأثير َتغيُّر المناخ لأ�صباب 

عديدة. فاأوًل، مرحلة نمائهم الف�صيولوجية 

والإدراكية، وغريزة حب ال�صتطالع المتاأ�صلة 

فيهم، تتركهم في مواجهة خطر متعاظم 

ي  للتعّر�ص للمخاطر البيئية ولحتمالية التاأذِّ

منها. فالأطفاُل، على �صبيل المثال، اأكثر ُعر�صًة 

من الكبار لآثار الإ�صعاع فوق البنف�صجي ال�صديد، 

وللماأوى غير الالئق ولتلّوث الهواء الداخلي 

من الوقود الحيوي لم�صادر الطاقة المتجددة  

. biomass

وثانيًا، فاإّن الكثيَر من العوامل التي توؤدي اإلى 

وفاة �صغار الأطفال معروفٌة باأنها ح�ّصا�صة كثيرًا 

لعوامل المناخ. وهذه العوامل هي: نق�ص التغذية 

)الذي ُي�صهم في اأكثر من ثلث وفيات الأطفال(، 

والتهابات الجهاز التنّف�صي الحادة، والإ�صهال، 

والمالريا، والأمرا�ص الأخرى الناتجة عن 

ناقالت الأمرا�ص.

وثالثًا، ثّمة براهين ُمتزايدة على اأّن الّدول الأقل 

نموًا من المحتمل اأن تتلّقى الوطاأة العظمى 

من اأعباء تغّير المناخ. وتعي�ص في هذه الدول 

اأعداٌد كبيرٌة من الأطفال. ففي عام 2008، �صّكل 

الأطفال دون الثامنة ع�صرة من العمر ن�صبة 47 

في المئة  من اإجمالي عدد �صكان الدول الأقل 

نموًا، البالغ عددها 49 دولًة، مقارنًة مع ن�صبة 21 

في المئة في الدول ال�صناعية. وُيعاني العديد 

من الدول النامية من �صعف البنى التحتية 

المادية، وهي تفتقر كذلك اإلى وجود الأنظمة 

التي تتعامل مع الأحداث الُمناخية كالجفاف 

والفي�صان.

ورابعًا، فاإن الرتباط المتنامي بين ال�صراعات 

الأهلية وتغّير الُمناخ يبعث على القلق خا�صة 

بالن�صبة اإلى حقوق الطفل. فقد قّدرت درا�صة 

جريت عام 2007، اأّن 46 دولًة يبلغ عدد �صكانها 
ُ
اأ

)2.7( مليار �صخ�ص قد يواجهون م�صتوى 

مرتفعًا من خطر اندلع نزاعات عنفية؛ لأّن 

تغّير المناخ يتقاطع مع ال�صغوط الجتماعية 

والقت�صادية وال�صيا�صية. وبالن�صبة اإلى الأطفال، 

فاإّن هذا الخطر له عواقب تتمّثل في حدوث 

�صدمة نف�صية اجتماعية، وفي التجنيد في القوات 

الم�صلحة، والّنزوح والهجرة الق�صرية، التي قد 

توؤدي، بدورها، اإلى ف�صل الأ�صر عن بع�صها 

بع�صًا، والّتعّر�ص لالّتجار وال�صتغالل.

واأخيرًا، فاإن البراهين ُتوحي بقوة اإلى اأّن تغّير 

المناخ �صوف ُي�صّعب حتى تحقيق الأهداف 

الإنمائية لالألفية. وقد َقّدرت “الُمراجعة 

ال�صارمة”، وهي درا�صة �صاملة لالأثر القت�صادي 

لتغّير المناخ، َفوَّ�صت حكومة المملكة المتحدة 

باإجرائها في عام 2006، اأّن تغّير المناخ يمكن 

اأن يرفع عدد وفيات الأطفال دون �صّن الخام�صة 

في منطقة جنوب اآ�صيا ومنطقة اإفريقيا جنوب 

ال�صحراء بمقدار 40.000 اإلى 160.000 

حالة وفاة �صنوّيًا، عن طريق خف�ص الُمخرجات 

القت�صادية في هذه المناطق.

وُيمكن اأن َتعنَي الخ�صارُة الُمحتملة في �ُصُبل 

العي�ص، بالن�صبة اإلى ماليين الأ�صر، اأّن الحاجة 

�صوف تقت�صي اإ�صراك المزيد من الأطفال في 

�صرهم، ما ُي�صّعب بدرجة اأكبر 
ُ
دعم دخل اأ

عليهم، ول �صيما الفتيات، النتظام في المدار�ص. 

حَّ المتزايد في توافر المياه والموارد  كما اأّن ال�صُّ

الطبيعية الأخرى �صوف ي�صع حتى عبئًا اأكبر 

على الفتيات والّن�صاء، اللواتي ي�صطلعن بالجزء 

الأكبر من مهمة جمع الوقود والمياه الالزمة 

كلها لالأ�صر. وكذلك فاإّن كلفة تخفيف اأعباء تغّير 

الُمناخ قد تترك َقْدرًا �صئياًل من المال لالإنفاق 

الجتماعي على برامج ال�صحة والتعليم وبرامج 

الحماية الجتماعية الأخرى.

الأطفال كم�ضاركين فعالين في عملية 

ال�ضتجابة لتغّير الُمناخ

تقت�صي الحاجُة اعتماد نهوج متكاملة تعاونية، 

يكون الأطفال �صركاء رئي�صين فيها، لمواجهة 

الّتحّديات الُمعّقدة التي يفر�صها تغّير الُمناخ على 

حقوق الطفل. و�صيكوُن التعاوُن الم�صترُك، عاماًل 

اأ�صا�صيًا �صواٌء اأكان بين القطاعات في مجالت 

ال�صحة والتعليم والتغذية والأ�صغال العامة، اأم 

مع الوكالت والمنظمات التي ُيْعَهد اإليها مهّمات 

رعاية وحماية الأطفال، والّن�صاء، واليافعين 

وال�صباب والأ�صر. كذلك تقت�صي الحاجة الوعي 

بالّنوع الجتماعي بهدف خلق الفر�ص، وخف�ص 

م�صتوى ال�صعف والتعّر�ص للمخاطر، وتمكين 

جميع المواطنين. و�صتكون ال�صراكاُت المجتمعية 

اأي�صًا عوامَل محورية في ا�صتراتيجيات التخفيف 

والتاأقّلم معها. و�صوف ت�صتلزم عملية تمكين 

القرى والبلدات والأحياء للتعامل مع التهديدات 

َقْدرًا من ال�صتثمارات اأ�صخم في المجالت 

التقليدية لنماء الطفل، مثل التغذية والرعاية 

ال�صحية والتعليم والمياه وال�صرف ال�صحي 

والنظافة العامة وال�صخ�صية. كما اأّن تلك 

العملية �صوف ت�صتمل كذلك على الّتدخالت 

البتكارية لتعزيز م�صادر الطاقة الُمتجّددة 

كالطاقة ال�صم�صية والطاقة التي توّلدها الرياح 

لأغرا�ص الطبخ والتدفئة وجمع المياه، ولتعزيز 

توافر التثقيف البيئي ونوعية هذا التثقيف في 

المدار�ص والمجتمعات، ولدعم الفئات ال�صكانية 

التي قد تتعر�ص �ُصُبل عي�صها للخطر، ولتح�صين 

جهود ال�صتعداد للكوارث الناجمة عن العوا�صف 

والفي�صانات والجفاف.

لقد ن�صاأت فعاًل مبادرات في جميع اأنحاء 

العالم الّنامي للّت�صّدي لهذه الّتحديات. 

ففي �صيراليون، على �صبيل المثال، ُي�صارك 

ُبهم  عين ُيدرِّ 15.000 �صاب في برنامج للمتطوِّ

على ت�صغيل واإدارة مزارعهم وِقَطع اأرا�صيهم 

بطريقة اأف�صل، وتنظيم م�صروعات �صغيرة، 

وتبادل الممار�صات الُف�صلى. وفي المغرب، 

نجح م�صروع، ُي�صاعده البنك الدولي ويهدُف 

اإلى خف�ص عبء جمع المياه عن كاهل الفتيات 

في رفع الن�صبة ال�صافية لنتظامهن في 

المدار�ص البتدائية بمقدار 20 في المئة. 

وفي طاجيك�صتان، ُي�صاعُد الأطفاُل في اختبار 

نوعّية المياه، با�صتخدام اأجهزة اختبار ب�صيطة 

ومنخف�صة الثمن. وُتبّين هذه الأمثلة كيف اأّن 

تنفيذ هذه الجهود، مع جعل الأطفال محور 

اهتمامها، ُيمكن اأن ُيوِجَد بيئًة طبيعيًة اأف�صل، 

واأن ُي�صاعد في الوقت نف�صه الأطفال واليافعين 

وال�صباب في اإعمال حقوقهم.

اإنَّ الّتاأقلم مع تغّير المناخ ُيمكن اأن يوّفر الفر�صة 

للدول والمجتمعات لتجديد التزاماتها بالأطفال. 

تغّير  اآثار  لتخفيف  خطواٌت  ُتّتخَذ  اأن  ويجب 

واإّن  والتاأقلم.  ال�صتعداد  اآليات  وتقوية  الُمناخ 

فلو  مرتفعًة؛  �صتكون  العمل  عن  الّتقاع�ص  ُكلفة 

فاإّنه  واهتمام،  عناية  دون  من  المناخ  تغّير  ُترَك 

بقاء  في  التقّدم  اّتجاه  م�صار  بعك�ص  ُيهّدد  �صوف 

الأطفال، ونمائهم في القرن الحادي والع�صرين.

انظر المراجع في ال�صفحات 90 -92.
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حقوُق الطفِل في المك�ضيك

 �صادق المك�صيك على اتفاقية حقوق الطفل في 

21 �صبتمبر / اأيلول 1990، وعملت الحكومات 

القومية المك�صيكية المتعاقبة على دعم حقوق 

الطفل. وبالّرغم من الأزمة المالية الكبرى التي 

مّر بها المك�صيك في منت�صف ت�صعينيات القرن 

الما�صي، فقد حّققت البالد تقّدمًا م�صتمرًا 

بثبات في مجال بقاء الطفل، ورعايته ال�صحية 

وتعليمه. ووفقًا للتقديرات الدولية الأخيرة، فاإّن 

معدل وفيات اأطفال المك�صيك دون �صّن الخام�صة 

قد انخف�ص بمقدار الّثلث منذ عام 1990، وبلغ 

م�صتوى الن�صبة ال�صافية لاللتحاق بالمدار�ص 

البتدائية  وم�صتوى التح�صين الروتيني �صد 

الأمرا�ص اأكثر من 97 في المئة، وتتوافر لن�صبة 

95 في المئة من المك�صيكيين فر�صة الو�صول اإلى 

م�صادر المياه الُمح�ّصنة.

لقد كان المك�صيك اأي�صًا وما يزال منا�صرًا قويًا 

لحقوق الطفل خارج حدوده؛ اإذ كان من الدول 

ال�صت التي بادرت اإلى الدعوة لعقد موؤتمر 

القمة من اأجل الأطفال في عام 1990، وقد 

�صاعد بعد ذلك في تنظيم الأحداث الهادفة 

اإلى مراقبة تقّدم الدول نحو الوفاء بالتزاماتها 

مع الأطفال. وقد اأن�صاأ المك�صيك ونّمى عملية 

�صياغة واعتماد المبادئ التوجيهية الإقليمية 

الخا�صة بحماية الأطفال غير الم�صحوبين في 

الموؤتمر الإقليمي ب�صاأن الهجرة، الذي �صاركت 

فيه اأمريكا ال�صمالية واأمريكا الو�صطى وجمهورية 

الدومينيكان. وقّدمت حكومة المك�صيك كذلك 

القيادات التي �صاهمت في رئا�صة فريق عمل 

مجل�ص الأمن التابع لالأمم المتحدة ب�صاأن 

الأطفال والنزاعات الم�صلحة.

ربط مو�ضوع حماية الطفل بالرعاية 

ال�ضحية والمنافع الجتماعية الأُخرى

اأخذت البرامج متعددة القطاعات، التي ت�صّم 

نطاقًا عري�صًا من الجهات المعنية داخل دولة 

المك�صيك، ُتحدث اأثرًا اإيجابيًا في كل مكّونات 

المجتمع المك�صيكي. فعلى �صبيل المثال، 

ُيعالج برنامج  Oportunidades، الذي نال 

الإعجاب على الم�صتوى الدولي والذي بو�صر 

 ،Progresa  بتنفيذه في عام 1997 تحت ا�صم

الق�صايا الُمتداخلة للفقر وال�صحة العليلة 

وعمالة الأطفال، وعدم النتظام في ال�صفوف 

الدرا�صية والّت�صّرب من المدر�صة. ويقوم برنامج  

Oportunidades  بت�صليم تحويالت نقدية 
اإلى الن�صاء على �صرط اأن يخ�صع اأطفالهّن 

للفحو�صات ال�صحية الدورية واأن يذهبوا اإلى 

المدر�صة. وقد غطى البرنامج المذكور، بحلول 

عام 2008،   5 ماليين اأ�صرة في جميع وليات 

المك�صيك، البالغ عددها 31 وليًة وفي المقاطعة 

الفدرالية، مع وجود حوالي خم�ص الأ�صر 

المتلقّية في الوليتين الجنوبيتين الفقيرتين: 

ت�صيابا�ص وفيراكروز.

وقد كان المك�صيك وما يزال م�صاركًا في 

ال�صنوات  البرامج ال�صحية البتكارية. فخالل 

المك�صيك  ا�صتخدم  الما�صية،  الثالثين 

“الّنهج الُقطري للرعاية ال�صحية” لتنفيذ 
وتو�صيع نطاق المبادرات الناجحة والهادفة 

اإلى مكافحة الأمرا�ص الإ�صهالية، والأمرا�ص 

التي ُيمكن الوقاية منها با�صتخدام اللُّقاحات، 

قيقة. كما  يات الدَّ والنواق�ص في الُمغذِّ

تم طرح برنامج �صمولي للرعاية ال�صحية 

الأولية لالأمهات، والمواليد الجدد والأطفال 

الحياة”  في  مت�صاوية  “بداية  – ُي�صّمى 
Arranque Parejo en la Vida في عام 

اإلى م�صتوى عاٍل  الو�صول  وتمّكن من   ،2001

ومع  القومي.  الم�صتوى  على  التغطية  من 

ال�صحي  للتاأمين  العامة  المبادرة  اإ�صافة 

Seguro Popular de Salud، اأ�صبحت 
وفي  م�صتحقات.  والأطفال  الأمهات  �صحة 

2007، تم كذلك طرح مبادرة اأخرى  عام 

وجه  على  الجدد  المواليد  ا�صتهدفت  للتاأمين 

 Seguro Médico para una التحديد  

 ،2009 Nueva Generación. اأما في عام 
العامة  ال�صحية  الرعاية  مبادرة  اأطلقت  فقد 

وفي  الولدة  الحمل وخالل  اأثناء  والمّجانية 

ا�صتراتيجية  من  الولدة، كجزء  بعد  ما  فترة 

معدلت  خف�ص  من  المزيد  لتحقيق  وطنية 

الأمهات. وفيات 

وب�صفة المك�صيك دولًة متنّوعة وذات بنية 

فدرالية، فاإنها ت�صتمر في مواجهة الّتحّديات 

المتمّثلة في تعقيدات و�صع �صيا�صات واأنظمة 

متكاملة لحماية الطفل. ومن هذه الّتحّديات 

الّت�صّدي لم�صاألة العنف الُمماَر�ص �صد الن�صاء 

والأطفال، وال�صتغالل الجن�صي وعمالة 

الأطفال. وقد اّتخذت حكومة المك�صيك خطوات 

مهّمة لجمع وتوزيع بيانات م�صّنفة، ب�صورة 

دورية، حول عمالة الأطفال، وذلك باإ�صافة 

وحدة م�صتقلة اإلى الم�صح القومي لت�صغيل اأفراد 

جري عام 
ُ
الأ�صرة. وقد ك�صف الم�صح الذي اأ

2007،  اأّن )3.6( مليون طفل في الفئة العمرية 

5 اأعوام اإلى 17 عامًا – اأي ما ُيعادل ن�صبة 

)12.5( في المئة من اأطفال هذه الفئة العمرية 

منهم )1.1(  العمالة،  في  منخرطين  – كانوا 
مليون طفل دون �صّن 14 عامًا، وهي ال�صّن 

القانونية الّدنيا لال�صتخدام. وحوالي 42 في 

المئة تقريبًا من الأطفال العاملين ل ينتظمون 

على مقاعد الدرا�صة. 

التحديات الُمعّقدة في جميع اأنحاء 

وليات الدولة

تطرح المنطقة الجنوبية في المك�صيك 

بع�ص اأعظم التحديات التي تواجه حقوق 

الطفل. وباعتبار هذه المنطقة موطنًا لغالبية 

المجتمعات المحلية لل�صكان الأ�صليين في الدولة 

اإثنية ولغوية  فئة   60 من  اأكثر  فيها  يوجد  – اإذ 
 20 ن�صبة  ي�صكّلون  المنطقة  هذه  �صكان  – فاإّن 
في المئة من المك�صيكيين الذين يعي�صون حالة 

من الفقر الُمطلق. وقد �صاعف الُعنف الذي 

ُيرتكب على اأيدي عنا�صر اإجرامية منّظمة 

المخاطر التي تفر�صها فعاًل ال�صراعات الأهلية 

الم�صتمرة في هذه المنطقة، وبخا�صة النزاعات 

على الحقوق في الأرا�صي. ولأّن لكل مجتمع 

محلي من ال�صكان الأ�صليين ق�صاياه الُملّحة، 

فاإن تطبيق الت�صريعات المعنية بحقوق الإن�صان، 

بطريقة موّحدة، يبقى مهّمة معّقدًة، اعترفت 

بها لجنة حقوق الطفل في ردودها على التقارير 

الدورية التي قّدمها المك�صيك منذ عام 1990.

ويتقّدم المك�صيك في جهوده الّرامية اإلى 

مواءمة ت�صريعات ولياته ب�صاأن حقوق الطفل مع 

القوانين القومية والدولية. فقد اأ�صار التقرير 

الدوري الثالث الذي قدّمه المك�صيك اإلى لجنة 

حقوق الطفل اإلى التقدم الذي ُتحرزه الوليات 

على انفراد في �صمان �صحة الطفل، وتح�صين 

القانون المحلي وقانون الأ�صرة، وتقوية عملية 

حماية الأطفال.

ويواجه المك�صيك، ب�صبب ال�صرر ال�صديد الذي 

لحق به جراء الأزمة القت�صادية العالمية، مع 

بقاء العنف اأحد بواعث القلق الُملّحة لديه، 

مهّمة ثالثية الأبعاد: الّت�صّدي للتفاوتات 

التي تحرم الأطفال في المجتمعات المحلية 

المحرومة والفقيرة والمهّم�صة من حقوقهم، 

وتقوية اأنظمة حماية الأطفال على الم�صتويين 

المحلي والقومي، وا�صتدامة المكا�صب الكلية 

التي تحّققت على �صعيد تقديم الخدمات 

والحماية، من خالل مبادراته القومية 

والموّجهة. و�صوف تقت�صي الحاجُة المزيَد 

من البتكار واللتزام بحقوق الطفل، بهدف 

الّت�صّدي لهذه الّتحديات في ثاني اأكبر دولة في 

اأمريكا الالتينية.

انظر المراجع في ال�صفحات 90 – 92.

الفر�ص
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ل اإلى َقْدر من الفهم اأكبر، واإلى تعزيز حقوق الطفل. فتيان يدر�صون با�صتخدام كتب التمارين في  �صر والأطفال اأمٌر بالغ الأهمية للتو�صّ
ُ
تطويُر قدرات الحكومات والمجتمعات والأ

مدر�صة با�صتي اأريان البتدائية  الحكومية للفتيان، في قرية با�صتي اأريان، مقاطعة يار خان، اإقليم بنجاب، باك�صتان.

اأجندة للعمل

تّت�صف التفاقية بالعديد من الخ�صائ�ص الرئي�صة. فهي �صكٌّ قانونيٌّ 

ي�صع ن�صو�ص التزامات الحكومات وم�صوؤولياتها. وهي اإطاُر عمل اإر�صاديٌّ 

تدعمه مبادئ اأ�صا�صية واأحكام �صاملة. كذلك فهي بيان اأخالقي، وكانت 

ول تزال الأ�صا�ص الذي تقوم عليه حركٌة من اأجل الأطفال تو�ّصعت وا�صتد 

التعاون.  اإلى  الإن�صان يهدف  اإلى كونها نهجًا لحقوق  اإ�صافة  �صاعدها، 

وتحمل هذه الخ�صائ�ص معها اأجندة عمل مناظرة لها.

جعل م�ضالح الطفل الُف�ضلى الختبار الرئي�ص للحوكمة:   •
يجب اأْن ُتظهر القوانيُن وال�صيا�صات والموازنات والأبحاث واأنظمة 

ز الّتدخالت على الّت�صدي  الحوكمة محتوى التفاقية. ويجب اأن ُتركِّ

لواقع حياة الأطفال بهدف �صمان خدمة م�صالحهم الف�صلى.

بين  هذا  يتراوح  الطفل:  حقوق  لإعمال  القدرات  تطوير   •
تمكين الآباء والأمهات باإك�صابهم المعارف والمهارات التي يحتاجون 

ح�صد  وبين  وحمايتهم،  وتوجيههم  لالأطفال  الرعاية  لتوفير  اإليها 

المجتمعات ودعم اأ�صحاب المراكز في ال�صلطة لإعمال حقوق الطفل.

حقوق  تحترم  التي  والثقافية  الجتماعية  القيم  دعم   •
الم�صوؤوليات  الطفل: العتراُف بالأطفال كاأ�صحاب حقوق وتقّبُل 

المناظرة لذلك العتراف على كل الم�صتويات، ابتداًء من الأفراد 

طفل.  كل  حقوق  ل�صمان  الأهمية  �صديد  اأمٌر  بالحكومات،  وانتهاًء 

ومن الأمور الأ�صا�صية في مواجهة هذا الّتحّدي الوفاء باإعمال حق 

الطفل في اأن يتم ال�صتماع اإليه والعمل على احترام وجهة نظره.

العمل معًا للوفاء بالوعد الذي قطعته التفاقية من اأجل   •
وكالة  اأو  مانحة  جهٍة  اأو  حكومٍة  اأية  ت�صتطيع  ل  الأطفال:  جميع 

الطفل.  حقوق  اإعمال  اأمام  الماثلة  الّتحّديات  تواجه  اأن  بمفردها 

وقد عّلمنا الِعقدان الما�صيان اأّن الّنجاح غالبًا ما يكون ممكنًا فقط 

– ودائمًا تقريبًا قاباًل لال�صتدامة في معظمه – من خالل الّنهوج 
التعاونية المتكاملة.

جعل م�ضالح الطفل الف�ضلى الختبار الرئي�ص 

للحوكمة

يتمّثل الّتحدي الأول الذي يواجه الدول الأطراف في تقييم الّتبعات التي 

تترّتب على الأطفال جّراء اّتخاذ نطاق عري�ص من الأعمال الت�صريعية 

الموازناُت  َق  ُتَطبِّ اأن  �صمان  في  فيتمّثُل  الثاني  الّتحّدي  اأّما  والإدارية. 

وال�صيا�صات والبرامج العامة كلها مبادئ التفاقية في جميع جوانبها.

ُيمكن لكّل جانب من جوانب الحوكمة اأن يوؤّثر في حقوق الطفل. وُيخَدم 

اأف�صَل ما ُيخَدمون عندما تكون الحوكمة ديمقراطيًة وتّت�صف  الأطفاُل 

بال�ّصفافية. ومّما ل ُيثير الّده�صة، اأّن اإخفاقات تطبيق الحوكمة، كالف�صاد 

ُتقّو�ُص  المثال،  �صبيل  على  ال�صيا�صي  ال�صتقرار  وانعدام  الكفاءة  وعدم 

اأم  ال�صرائب  بفر�ص  تتعّلق  القرارات  اأكانت  و�صواٌء  الطفل.  حقوق 

بالتجارة، اأو بالدبلوما�صية اأم بالديون، فال يوجد �صيء ُي�صّمى بالقانون اأو 

البرنامج “المحايد للطفل” اأو بال�صيا�صة اأو الخطة “الُمحايدة للطفل”. 

ويتطّلب توفير اإمكانية الو�صول اإلى الرعاية ال�صحية بذل اهتمام كاٍف 
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بموازنات المالية العامة لكي ت�صمن توفير الخدمات الأ�صا�صية في الوقت 

المنا�صب على هيئة متوالية رعاية الأمهات والمواليد الجدد والأطفال، 

بكميات كافية ونوعية عالية. فتعليم الأطفال يعتمد على فّعالية ال�صلطات 

والّتقنية  المادية  الموارد  المحلية وكفاءتها، وعلى كفاية ال�صتثمار في 

والموارد الب�صرية. وتتطلب حماية الأطفال من العنف والإ�صاءة نظامًا 

في  بما  القانون  لُحكم  و�صجاعًا  ُمّت�صقًا  وتطبيقًا  يوؤّدي وظائفه،  قانونيًا 

اإلى الوقاية من الإ�صاءات لحقوق الطفل  ذلك تطبيق الأحكام الهادفة 

واإنهاء الح�صانة من عقاب مرتكبي انتهاكات حماية الطفل.

الطفل  حقوق  اتفاقية  جعُل  يعني 

�صرورَة  للحوكمة  رئي�صًا  اختبارًا 

الحكومات  قرارات  درا�صة 

كافًة،  الم�صتويات  على  واأعمالها 

القرارات  تلك  وتقييم  ومتابعة 

والأعمال لمعرفة تبعاتها المترّتبة 

على حقوق الطفل. ويجب اأن تاأخذ 

المعنية بالموازنة، على  القرارات 

الُح�صبان  في  القومي،  الم�صتوى 

الطفل،  حقوق  على  تاأثيرها 

التي  الخدمات  على  وبخا�صة 

حقوق  اإعمال  في  اأ�صا�صيًة  تعتبر 

الطفل في البقاء والنماء والحماية 

والم�صاركة.

المعني  التعاون  مجال  وفي 

بالتنمية، يجب على المانحين والدول المتلّقية اأن يدر�صوا جميعهم كيفية 

تحقيق الم�صاعدات الُمقّدمة من اأجل الأطفال الغر�َص الُمتوّخى منها. 

المحلية  الإدارات  ت�صمن  اأن  فيجب  والمجتمعات،  المحافظات  في  اأّما 

ال�صتماع  يتّم  واأن  وت�صاركية،  �صمولية  التنموية  المبادرات  تكون  اأّن 

القوانين،  في  وتبيانها  واحترامها  والأطفال،  الّن�صاء  نظر  وجهات  اإلى 

والممار�صات وال�صيا�صات والبرامج.

الإنمائية  الأهداف  وغايات  الألفية  اإعالن  اأهداف  ا�صتخداُم  وُيعتبر 

مفيدًة  طريقًة  النتائج،  لتحقيق  د  الموحَّ العمل  اإطار  ب�صفتها  لالألفية، 

لمراقبة العديد من الجوانب الرئي�صة من حقوق الطفل. فاإعالن الألفية 

د الإطار الالزم لو�صع ق�صايا ال�صالم والأمن وال�صتقرار والح�صيلة  ُيحدِّ

نة من اأجل الأطفال والن�صاء، على �ُصلِّم الأولويات. التنموية الُمح�صَّ

الأنظمة  من  يتجّزاأ  ل  جزءًا  التفاقية  جعل  في  يتمّثُل  اآخر  تحدٍّ  وثّمة 

الت�صريعية الدولية والقومية و�صبه القومية قوًل وعماًل. فكثيرًا ما ُيالَحظ 

قانون  و�صع  اأّن  مع  جبريًا،  اإنفاذها  دون  من  القليل  تعني  القوانين  اأّن 

ما مو�صع التنفيذ اأف�صل عمومًا من عدم و�صعه، حّتى واإن كانت عملية 

اأّن  �صمنًا  يعني  الجبرُي  فالإنفاُذ  كافية.  ب�صورة  تتّم  ل  جبريًا  اإنفاذه 

هذا الإنفاَذ للقانون والأنظمة الق�صائية قادران على تنفيذ الت�صريعات 

الإنفاذ  ويتطّلب  الت�صّرف.  في  اإخفاقاتهما  على  للمحا�صبة  والخ�صوع 

اأمرًا ممكنًا.  القوانين  توافر موازنات كافية لجعل تطبيق  الجبري كذلك 

وتنطبق هذه الواجبات على الحكومات القومية كما تنطبق على الإدارات 

في الأقاليم اأو المحافظات.

وقد ي�صتلزم اإدماج التفاقية في الأنظمة القانونية اإقامة ُبنًى دائمة، داخل 

الحكومات، ُتْعَهُد اإليها الم�صوؤولية الكلية عن تعزيز حقوق الطفل والرتقاء 

الإدارة  وم�صتويات  القطاعات  مختلف  بين  التن�صيق  على  والإ�صراف  بها، 

العامة، وبين الحكومات والجهات المعنية الأخرى، ومنها الأطفال. كذلك، 

كاأ�صخا�ص  الإن�صان،  حقوق  عن  م�صتقّلين  م�صوؤولين  لتعيين  الترويج  فاإّن 

بون في ديوان للمظالم ُيعنى بالأطفال، ُيمكُن اأن ُيقّوي اأي�صًا متابعة  ُين�صّ

الأطفال  و�صع  معرفُة  وتعتبر  والمجتمعات.  الدول  داخل  الطفل  حقوق 

من  الم�صتمّدة  البراهين  اإلى  ا�صتنادًا  اأكبر،  بدرجة  الو�صع  ذلك  وتفّهم 

التطبيق  متابعة  في  الأهمية  بالغة  مكّوناٍت  والتقييم،  والأبحاث  البيانات 

الفّعال لالتفاقية.

اأّما مبداأ عالمية التفاقية فله اأهميٌة �صديدة في اإنجاح ال�صيا�صات والبرامج 

العامة التي تنّفذ من اأجل الأطفال. فالحقوق الواردة في التفاقية تنطبق 

بالّت�صاوي على الأطفال جميعهم، ويجب اأن ل ُيحَكَم على الحوكمة بمدى 

جودة الطريقة التي ُيخَدُم فيها بع�ص الأطفال، بل بكيفية خدمة الأطفال 

جميعهم ، بمن فيهم الأطفال المحرومون الأقل حّظًا. وُيمّثل وجوُد  اأربعة 

من كل خم�صٍة من اأطفال العالم يعي�صون في دول اأخذت فيها الفجوة بين 

الأغنياء والفقراء في الّت�صاع �صاهدًا على حقيقة مفادها اأّن اإعماَل حقوق 

الطفل، في جزء كبير منها، ما هو اإل م�صاألة اإن�صاف وعدالة اجتماعية.

تطوير القدرات لإعمال حقوق الطفل

بكل  جميعهم  الأطفال  فيه  يتمّتع  عالم  وجود  في  التفاقية  طموُح  يتمّثل 

وحمايتهم  برعايتهم  الملتزمة  المعنيُة،  الجهاُت  فيه  وت�صمُن  حقوقهم، 

كمهّمتين تقعان على راأ�ص اأولوياتها، بقاَء كل الأطفال ونماءهم وحمايتهم 

�صخ�ص  كل  من  م�صاهمات  العالم  هذا  اإيجاد  ويتطلب  وم�صاركتهم. 

حقوق  فهم  واإلى  قدراتهم،  تطوير  اإلى  الجميُع  يحتاج  و�صوف  وموؤ�ص�صة. 

الطفل وال�صتجابة لها وتعزيزها.

ويجب على الحكومات اأن ُتطّور قدراتها على �صنع القرار الذي ُيعّزز حقوق 

والمعرفة  والخبرة  التجربة  اكت�صاب  عليها  يجب  كما  ويحميها.  الطفل 

التي ُتف�صح المجال لها للبناء على الِعَبر الم�صتفادة من قبل الآخرين. ول 

القدرات  التي غالبًا ما تكون فيها  المحلية للحكومة،  الم�صتويات  ُت�صتثنى 

محدودة اأكثر، من هذا اللتزام.

وال�صحة  كالتعليم  المتنّوعة  المجالت  فــي  العاملون  المهنيون  ـــا  واأّم

ومنظمات  الأطــفــال  وحماية  الأمنية  والخدمات  الح�صري  والتخطيط 

المجتمع المدني وو�صائل الإعالم، فيجب اأن ُي�صّجعوا وُيدّربوا على اأن يكونوا 

على دراية بحقوق الطفل وبم�صوؤولياتهم للت�صّرف وفق تلك الحقوق. وعالوًة 

ممكنة رعاية  اأف�صل  لتقديم  القدرات  اإلى  تحتاج  �صر 
ُ
الأ فاإن  ذلك،  على 

�صتكون الّنهوج المتكاملة 

التعاونية – التي يكون 

الأطفال �صركاء فيها – 

عاماًل محوريًا في الوفاء 

بالوعد الذي قطعته 

التفاقية.
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حقوق الطفل في موزامبيق

في عام 1992، عندما تم التوقيع على اتفاقية 

لل�صالم اأنهت الحرب الأهلية المريرة التي دامت 

15 عامًا، كانت موزامبيق اأفقر دولة في العالم. 

ومنذ ذلك الحين، مّهد ال�صتقرار ال�صيا�صي 

والحوكمة الديمقراطية  الطريق اأمام التنمية 

الجتماعية القت�صادية الم�صتدامة، وُيعترف 

بموزامبيق الآن كمثال على اإعادة الإعمار ما بعد 

الحرب وعلى الّتعافي القت�صادي في اإفريقيا. 

وقد عقد موزامبيق اأول انتخابات ديمقراطية له 

في عام 1994؛ اأي في ال�صنة نف�صها التي �صادق 

فيها على اتفاقية حقوق الطفل. وقد ُعقدت 

انتخابات موازمبيق الوطنية ال�صلمية الثالثة بعد 

ِعقد من ذلك التاريخ.

لقد نما القت�صاُد �صريعًا على مدى الِعقد 

الما�صي، مع توّقع تجاوز الناتج المحلي 

الإجمالي لعام 2008 ن�صبة 6 في المئة. اأّما 

ر  معّدل الفقر على الم�صتوى الوطني، الذي ُقدِّ

بحوالي 69 في المئة في عام 1997، فقد بلغ 

54 في المئة في عام 2003، باعتباره اآخر عام 

توافرت عنه بيانات �صمولية. وقد رافق ال�صتقرار 

ٌن في التنمية  ال�صيا�صي والقت�صادي تح�صُّ

الب�صرية والجتماعية. وانخف�ص معدل وفيات 

الأطفال دون �صّن الخام�صة من 201 حالة وفاة 

لكل 1.000 ولدة حّية في عام 1990 اإلى 168 

حالة وفاة لكل 1.000 ولدة حّية في عام 2007. 

وارتفعت ن�صبة النتظام ال�صافية في المدار�ص 

البتدائية اإلى 99 في المئة في عام 2008. ورغم 

تحقيق الّتقّدمات هذه، يبقى موزامبيق دولة 

فقيرة: فن�صبة 75 في المئة من �صكانهاكانوا 

يعي�صون على اأقل من )1.25( دولر اأمريكي 

يوميًا في عام 2005، ول تزال تواجه تحديات 

مثل الكوارث الطبيعية المتكررة ووباء الإيدز. 

وُت�صير التقديرات اإلى اأّن �صخ�صًا واحدًا من كل 

7 اأ�صخا�ص، في الفئة العمرية 15 – 49 عامًا، 

كانوا م�صابين بفيرو�ص نق�ص المناعة الب�صري 

في عام 2007.

اإيجاد اإطار عمل قانوني ُيوّفر الحماية 

لالأطفال

اأظهر موزامبيق على مدى الِعقدين الما�صيين 

التزامًا م�صتمرًا عملية تناغم الت�صريعات الوطنية 

مع �صكوك حقوق الإن�صان الإقليمية والدولية. 

واإ�صافة اإلى م�صادقة موزامبيق على التفاقية 

في 26 مايو/اأيار 1994، وعلى بروتوكوليها 

الختياريين، فقد �صادق اأي�صًا على اتفاقية 

الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد المراأة، 

وعلى الميثاق الإفريقي لحقوق الإن�صان وال�صعوب 

)وبروتوكوله الخا�ص بحقوق المراأة(، والميثاق 

الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل. وقد اأولى 

الد�صتور الوطني، الذي تم اإقراره في عام 2004، 

اهتمامًا خا�صًا بحقوق الطفل، وا�صعًا اإطار 

عمل قانوني  جديد خا�ص بالأطفال. فبمقت�صى 

الد�صتور، يجب على جميع البرامج ذات العالقة 

بالأطفال، �صواٌء اّتخذتها الهيئات العامة اأم 

الموؤ�ص�صات الخا�صة، اأن تاأخذ في الح�صبان 

الف�صلى.” الطفل  “م�صالح 
وقد اأّدت عملية اإ�صالح �صامل للقانون، هَدَفت 

اإلى تحديث الت�صريعات الوطنية وجعلها متوافقًة 

مع اتفاقية حقوق الطفل ومع معاهدات حقوق 

الإن�صان الأخرى، اإلى اإحداث تغييرات رئي�صة، 

مثل تمديد فترة ت�صجيل الولدات مّجانًا، من 30 

يومًا اإلى 120 يومًا ابتداًء من تاريخ ولدة الطفل، 

ل بو�صوح  واإلى اإقرار قانون الأ�صرة الذي ُيف�صّ

معايير قانونية جديدة لم�صوؤوليات الوالدين  

والو�صاية والّتبّني وللحقوق في الوراثة، والذي 

يرفع �صّن الزواج من 16 عامًا اإلى 18 عامًا. اأما 

قانون الطفل، الذي تم اإقراره عام 2008، فهو 

ُيترجم فعليًا مواد التفاقية اإلى ت�صريعات وطنية 

ُن م�صوؤوليات جميع الجهات  لحقوق الطفل، وُيبيِّ

المعنية الرئي�صة في اإعمال هذه الحقوق. وتهدف 

خطة العمل الوطنية لالأطفال )2006 – 2010( 

اإلى تطوير وتن�صيق الن�صاطات من قبل الجهات 

المعنية الرئي�صة. اأّما اأهداف الخطة وغاياتها 

فهي ت�صتند اإلى تو�صيات المنتدى الإفريقي 

لالأطفال لعام 2001، والجل�صة الخا�صة لالأمم 

المتحدة ب�صاأن الأطفال لعام 2002. وتعالج 

الخطة متعددة القطاعات المعنية بالأطفال 

اليتامى والمعّر�صين للمخاطر، الحتياجات 

المحددة لهذه الفئة ال�صكانية المتزايدة العدد. 

وقد ُقّدر عدد اليتامى بحوالي )1.5( مليون 

طفل في عام 2008، منهم 510.000 تيّتموا 

ب�صبب مر�ص الإيدز.

من الت�ضريع والخطط اإلى العمل والنتائج

يتمّثل الّتحدي الرئي�ص الذي يواجه الحكومة في 

الوقت الحا�صر في ترجمة الت�صريعات الجديدة 

اإلى برامج فّعالة. وتبدو التقّدمات التي تحّققت 

وا�صحًة فعاًل في عدد من المجالت. وكان 

مجل�ص الوزراء قد وافق، في عام 2009، على 

اإن�صاء مجل�ص وطني للطفولة، كهيئة م�صتقلة 

ُيعهد اإليها بتن�صيق عملية اإعمال حقوق الطفل. 

وعالوًة على ذلك، فقد تم اإن�صاء اأق�صام خا�صة 

بالأطفال في المحاكم في �صتة اأقاليم لتتوّلى 

النظر في ق�صايا عدالة الأطفال. و�صاعدت 

حملة وطنية لت�صجيل حالت الولدة، ُتنّفُذ منذ 

عام 2006، في ت�صجيل )4.4( مليون طفل. 

و�صوف ت�صتمر الحملة حتى عام 2011، وهي 

تهدف اإلى تعميم عملية الت�صجيل بحلول ذلك 

الموعد النهائي.

الّتحّديات التي تواجه اإعمال حقوق 

الطفل

يين  ربما يكون الفقر والّتفاوتات اأكبر تحدِّ

يواجهان اإعمال حقوق الطفل في موزامبيق. 

ولقد كانت مكافحة الفقر وما تزال على راأ�ص 

اأجندة الحكومة اأثناء ال�صنوات الأخيرة. ولكي 

تنجح الموارد ال�صحيحة للموازنة، فاإنها يجب 

اأن ُتوّزع باإن�صاف على القطاعات التي ُت�صهم 

في رفاهية الأطفال ونمائهم، وبخا�صة قطاعات 

التعليم والرعاية ال�صحية والمياه وال�صرف 

ال�صحي والحماية الجتماعية. وُيعتبر التوزيع 

الُمن�صف للموارد �صمن القطاعات، على 

الأقاليم والبرامج كلها، عاماًل حا�صمًا اأي�صًا في 

خف�ص التفاوتات.

والبرامج  الأ�صا�صية  الخدمات  نطاق  تو�صيَع  اإّن 

اأق�صى مداها  اإلى  الجتماعية المعنية بالأطفال 

فقر  حدوث  حالت  خف�ص  في  الأهمية  بالغ  اأمٌر 

و�صوف  الطفل.  حقوق  اإعمال  و�صمان  الأطفال 

والمانحين  للحكومة  الُمن�ّصقُة  الجهوُد  تكون 

وقطاع  الإعالم  وو�صائل  المدني  والمجتمع 

ل�صمان  �صروريًة  والمجتمعات  والأ�صر  ال�صركات 

الذي  بالوعد  للوفاء  ُمّت�صقة  اإجراءات  اّتخاذ 

اأطفال  كّل  ل�صالح  الطفل  حقوق  اتفاقية  قطعته 

طفل. مليون   11 عددهم  البالغ  موزامبيق، 

انظر المراجع في ال�صفحات 90 – 92.
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لأطفالها، الأمر الذي ي�صتلزم توفير الإمكانية لهم للح�صول على الغذاء 

اإمكانية  جانب  اإلى  والعيادات،  والمدار�ص  والم�صكن  الطبية  والرعاية 

و�صولهم اإلى المعلومات عالية الّنوعية والتي يمكن تدبير كلفتها. وح�صبما 

اأ�صهبت ديباجة التفاقية في تو�صيحه، فاإّن اإعمال حقوق الطفل يتطّلُب 

�صر الم�صاعدة والحماية التي تحتاج اإليها لتمكينها من 
ُ
اأي�صًا اأن َتتلّقى الأ

الوفاء بالتزاماتها.

وبطبيعة الحال، فاإّن الأطفال اأنف�صهم يجب اأن ُي�صاركوا في تحقيق التقدم 

الجتماعي. وب�صفتهم اأ�صحاب الحقوق كما تن�ّص عليه التفاقية، فاإن 

ال�صرورة تقت�صي اأن يعرف الأطفال ويفهموا حقوقهم، واأن يتّم تمكينهم 

يكون  لكي  المدار�ص،  في  التفاقية  ُتدّر�ص  اأن  ويجب  بها.  ُيطالبوا  لكي 

الأطفال منا�صرين لأنف�صهم. وتقع على عاتق الأطفال اأي�صًا م�صوؤوليات 

حقوقهم  فتعلمهم  التفاقية:  ت�صملهم  الذين  الآخرين  الأطفال  تجاه 

ي�صتلزم منهم العتراف بحقوق الآخرين.

دعم ُ القيم الجتماعية والثقافية التي تحترم 

حقوق الطفل

توؤّكد التفاقية مجموعة من المعايير الخا�صة برعاية الأطفال وبنمائهم 

هذه  ويدعم  العالم.  حكومات  بها  التزمت  معايير  وهي  وحمايتهم، 

المعايير قناعٌة مفادها اأّن الأطفال جميعهم، ب�صرف النظر عن مكان 

الأطفال  واأّن  الحقوق،  في  مت�صاوون  ُولدوا،  ظروف  اأية  وفي  ولدتهم، 

يجب ُيعطوا الأولوية في ال�صيا�صات والبرامج العامة، في اأوقات النزاع 

والطوارئ كما في اأوقات ال�صالم وال�صتقرار، واأّن حقوقهم تنطوي �صمنًا 

على م�صوؤوليات عن جميع الّنا�ص الذين ُي�صهمون في الوفاء بها.

المجتمع،  قطاعات  جميع  في  دائمًا  الّدعم  تلقى  ل  القيم  هذه  اأّن  َبْيَد 

الأركان  الرا�صخة  الثقافية  اأو الفترا�صات  التقاليد  ُتقّو�صها  اأن  وُيمكن 

زواج  مثل  والثقافية،  الجتماعية  الممار�صات  وتلعب  بعيد.  اأمد  منذ 

– �صواٌء  اأو ت�صويه الأع�صاء التنا�صلية لالإناث، والتمييز  الأطفال، وبتر 

ين  اأكانت ت�صتند اإلى الّنوع الجتماعي اأم اإلى الإثنية، اأم الإعاقة، اأم الدِّ

حقوق  تقوي�ص  في  دورا  الراهن،  الوقت  – في  الجتماعية  الطبقة  اأم 

الطفل. اإن هذه الم�صكالت الج�صيمة ُتطالبنا باإيالء اهتمام عاجل بها. 

اأو الإثنية  الّنوع الجتماعي  اأ�صا�ص  فحرماُن الأطفال من حقوقهم على 

مقبول.  غير  ٌف  ت�صرُّ اآخر  تمييزيٍّ  عامل  اأي  اأ�صا�ص  على  اأو  الإعاقة  اأو 

فعندما ُتهمل حقوق الأطفال، بطريقة روتينية، وعندما ي�صتمر التجاهل 

العالمي لحقوق الأطفال في ال�صماح لماليين الأطفال باأن ُيحرموا من 

اأن ي�صطلع بالم�صوؤولية  الخدمات الأ�صا�صية، ُي�صبح من واجب الجميع 

واأن ُي�صهم في الحّل.

ليرتبط  يعود  القيم  في  تغيير  اإحداث  اإلى  الحاجة  فاإن  المعنى،  وبهذا 

بتاريخ التفاقية وبالحمالت الخا�صة بحقوق الطفل التي �صبقتها. واإّن 

ب�صبب  غ�صبًا  ا�صت�صاطوا  الذين  فيها،  والم�صاركين  الحمالت  منظمي 

�صقوطهم   ب�صبب  اأو  ع�صر  التا�صع  القرن  م�صانع  في  الأطفال  معاملة 

ارتفاع  ب�صبب  اأقّل غ�صبًا  يكونوا  العالمية، لن  الحروب  اأوقات  �صحايا في 

حالت حدوث عمالة الأطفال في عالم اليوم اأو ب�صبب ال�صتخدام الم�صتمر 

لالأطفال جنودًا. وي�صتمر الأطفال في اأنحاء العالم في تحّمل ظروف موازية 

لظروف العبودية بال�صترقاق. اإّنهم ُيختطفون اإلى دول اأخرى وُي�صتغلُّون في 

العمل الق�صري اأو في الّدعارة. واإنهم ُيعاملون بوح�صية وي�صقطون �صحايا 

باأي  ي�صعر  باأن  اليوم  لعالم  ي�صمح  ل  مدًى  اإلى  الحروب  في  كم�صاركين 

اإح�صا�ص – تر�صى عنه الذات - من الفوقية الأخالقية على عالم الأم�ص. 

اإّن هوؤلء الأطفال الجنود ل ُيمنحون، في اأغلب الأحيان، الكرامة والتقدير 

عندما يدخلون في نزاع مع القانون.

وبينما نقترب من نهاية هذا العقد الأول من القرن الحادي والع�صرين، فاإّن 

حوالي 9 ماليين طفل ما زالوا ُيتوفّون كل عام قبل بلوغهم �صّن الخام�صة، 

الوزن،  نق�ص  من  يعانون  الخام�صة  �صّن  دون  مليون طفل   140 من  واأكثر 

و100 مليون طفل تقريبًا في �صّن اللتحاق بالمدار�ص البتدائية ل يتلّقون 

اأي تعليم، وما ُيقّدر بحوالي 150 مليون طفل في �صّن 5 اأعوام اإلى 14 عامًا 

منخرطون في العمالة. كما اأّن خبرَة كّل طفل من هوؤلء الأطفال، اإ�صافة 

اإلى خبرات اأولئك الأطفال المحرومين من الخدمات الأ�صا�صية، اأو الذين 

�صهادٌة  اإل  التمييز، ما هي  الحماية ومن  انتهاكات حقهم في  يعانون من 

�صواٌء   – �صخ�ص  فاأي  القيم.  في  عميق  تغيير  اإحداث  اإلى  الحاجة  على 

ٌث  ُمت�صبِّ اأم مجّرد �صخ�ص عادي  اإعالميًا  اإداريًا، ُمحّلاًل  اأم  اأكان �صيا�صيًا 

باآرائه – يقبل بهذا الإهمال باعتباره الطريقة الحتمية للعالم، ُيخفق في 

ال�صطالع بم�صوؤوليته تجاه اأطفال العالم.
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لجعل روؤية التفاقية حقيقة واقعية لكل طفل، يجب عليها اأن ُت�صبح وثيقة هادية لكل كائن 

ب�صري. فتًى يبلغ من العمر 18 عامًا يقوم بجهود للمنا�صرة وك�صب التاأييد في مقاومة 

ال�صتغالل الجن�صي والإ�صاءة لالأطفال، وي�صارك في العديد من جماعات حقوق الطفل في 

المجتمع في لو�صاكا، زامبيا.
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التحّديات الماثلة اأمام التفاقية في القرن الحادي والع�صرين

حقوُق الطفل في �ضربيا

مّرت �صربيا بتحّول عميق منذ انتهاء الحرب 

الباردة قبل 20 عامًا. ورغم معاناتها، على مدى 

اأكثر من ِعقد من الزمان ، من ال�صطرابات 

ال�صيا�صية، اإل اأّنها ُتحّقق تقّدمًا م�صتمرا في 

تح�صين النتائج من اأجل الأطفال في مجاَلْي 

الرعاية ال�صحية الأوّلية والتعليم.

وببلوغ م�صتوى معدل وفيات الأطفال دون �صّن 

الخام�صة، في هذه البالد، 8 حالت وفاة فقط 

لكل 1،000 ولدٍة حّيٍة في عام 2007، فاإّن هذا 

المعّدل ُيعتبُر واحدًا من اأدنى المعدلت في منطقة 

و�صط و�صرق اأوروبا / رابطة الدول الم�صتقلة. اأّما 

الّتح�صين الروتيني �صد الأمرا�ص، الذي ُيقا�ص 

ع الذين  بمقدار الن�صبة المئوية لالأطفال الّر�صّ

يتلّقون ثالث جرعات من لقاح الُتك�صين الُموّهن 

الم�صاد للدفتيريا وال�ّصعال الديكي والكزاز، فقد بلغ 

م�صتواه 94 في المئة.  وتتوفر مياه ال�ّصرب الُمح�ّصنة 

لحوالي 99 في المئة من �صكان �صربيا، بينما 

تتوافر لن�صبة 92 في المئة من �صكانها مرافق 

ال�صرف ال�صحي الالئقة. واأّما التعليم فهو ُمتاح 

ب�صهولة، اإذ بلغت الن�صبة ال�صافية لالنتظام في 

المدار�ص البتدائية   98 في المئة، بينما بلغت 

الن�صبة ال�صافية لالنتظام في المدار�ص الثانوية 

90 في المئة للفترة 2000 – 2007، للفتيات 

والفتيان.

ما يزاُل الأطفاُل ُعر�ضًة لالإق�ضاء 

الجتماعي ويفتقرون اإلى الرعاية 

الأهلية

بالّرغم من هذه المكا�صب، َيظلُّ الفقر والتفاوتات 

والم�صتويات المرتفعة من الإق�صاء الجتماعي، 

في اأو�صاط الفئات المعّر�صة للمخاطر، م�صاغال 

ًة. فالأطفاُل الذين يعي�صون في المناطق  ُملحَّ

الريفية والأجزاء الأقّل نموًا في �صربيا معّر�صون 

لخطر الإق�صاء من الخدمات الأ�صا�صية والحماية، 

ل ب�صبب الّدخل فح�صب، بل اأي�صًا ب�صبب الفقر 

الجتماعي الثقافي والتمييز. ويوجد اأكثر من 

155.000  طفل يعي�صون دون خط الفقر على 

الم�صتوى الوطني، مع وجود عدد مماثل منهم 

معّر�صين لل�صقوط في براثن الفقر. وفي اأو�صاط 

الغجر Roma، وهم اإحدى الأقليات الإثنية 

الكبرى في �صربيا، يفوق معدل وفيات الأطفال 

دون �صّن الخام�صة ثالثة اأ�صعاف معدلها على 

الم�صتوى الوطني.

واإ�صافة اإلى ذلك، فقد اأعربت لجنة حقوق 

الطفل، في مالحظاتها الختامية على حقوق 

الأطفال في �صربيا عام 2008، عن قلقها ب�صاأن 

العدد الكبير من الأطفال ذوي الإعاقات مّمن ل 

زالوا م�صمولين في الإطار الموؤ�ص�صي في البالد. 

وُتبّين الأبحاث اأّن الأطفال الذين يعي�صون في 

الموؤ�ص�صات معّر�صون ب�صفة خا�صة لالإهمال 

والإ�صاءة والعنف، واأّن هذه المخاطر قد تزداد 

بالن�صبة اإلى اأولئك الأطفال الذين يتعاي�صون 

مع الإعاقة. وقد وجدت درا�صٌة حديثٌة للو�صع 

في �صربيا، اأجرتها الموؤ�ص�صة الدولية لحقوق 

الأطفال ذوي الإعاقات العقلية، اأّن الأطفال 

ذوي الإعاقات المقيمين في موؤ�ص�صات الرعاية 

الإيوائية، ُيف�صلون عن المجتمع وُيجبرون على 

العي�ص في موؤ�ص�صات طوال حياتهم. ويفتقر هوؤلء 

الأطفال في الغالب اإلى مهارات مانحي الرعاية، 

وهم غير مندمجين في نظام التعليم.

تاأ�ضي�ُص اإطار عمل للحماية

و�صعت حكومة �صربيا ا�صتراتيجيات وطنية 

وخطط عمل لتقلي�ص خطر الإق�صاء الجتماعي. 

ويقوم اإطار العمل العام، الهادف اإلى تعزيز 

حماية الطفل، على اتفاقية حقوق الطفل، وي�صّم 

في مكّوناته وثائق ا�صتراتيجية رئي�صة، ت�صمل 

ورقة �صربيا ال�صتراتيجية للحد من انت�صار 

الفقر، وخطة العمل الوطنية ال�صربية لالأطفال. 

وُتحّدد خطة العمل المذكورة غايات خف�ص 

ن التعليم الّنوعي لهم،  انت�صار فقر الأطفال، وتوؤمِّ

وتحمي حقوق الأطفال المحرومين من الرعاية 

الأ�صرية، وُتقيم اأنظمة  �صاملة تحميهم من 

العنف والإ�صاءة وال�صتغالل والإهمال.

وتقوم حكومة �صربيا اأي�صًا بتنفيذ ا�صتراتيجيات 

لرعاية وحماية الأطفال المعّر�صين للمخاطر. 

وتت�صّمن ا�صتراتيجيُة تح�صين اأو�صاع الأ�صخا�ص 

ذوي الإعاقات )2007 – 2015( برامَج تهدف 

اإلى  توفير الخدمات الأ�صا�صية والحماية 

والم�صاركة بالن�صبة اإلى الأطفال الُمتعاي�صين مع 

الإعاقة، بينما ُيرّكز ِعْقُد الَغَجر 2005 – 2015 

على الحماية الجتماعية لأطفال الغجر. وُيبّين 

قانون عدالة الأحداث، الذي تّم اإقراره في عام 

2006، الأحكام الالزمة لحماية الأطفال الذين 

هم في نزاع مع القانون.

تر�ضيُخ الإ�ضالح

اّتخذت حكومة �صربيا، على مدى ال�صنوات الخم�ص 

الما�صية، خطوات نحو اإعادة اإ�صالح نظام 

الحماية الجتماعية لديها من خالل ا�صتراتيجية 

تنمية الرفاه الجتماعي. ومن الأهداف الأ�صا�صية 

لعملية الإ�صالح اإزالة الطابع الموؤ�ص�صي للنظام، 

وتتطّلب هذه العملية اإن�صاء �صبكة من الخدمات 

الجتماعية القائمة على المجتمعات  المحلية، 

يكون لها معايير مناظرة ل�صمان نوعية الّرعاية. 

وقد لوحظت وما تزال ُتالحظ اتجاهات اإيجابية 

منذ تطبيق الخطة. فعلى �صبيل المثال، جرى 

تخفي�ص عدد الأطفال الذين يفتقرون اإلى الرعاية 

الوالدية في الموؤ�ص�صات الإيوائية، وناظرتها زيادٌة 

في عدد حالت اإيداع الأطفال في كنف الرعاية 

البديلة. غير اأن اإزالة الطابع الموؤ�ص�صي لنظام 

الحماية الجتماعية ما يزال في مراحله الأولى.

وقد قامت وزارة العمل وال�صيا�صات الجتماعية 

موؤخرًا، في م�صعًى منها لتر�صيخ عملية الإ�صالح، 

بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع  اليوني�صف، ت�صتمل 

على اأربعة اأهداف ا�صتراتيجية رئي�صة، هي: تحويل 

جميع الموؤ�ص�صات الإيوائية المعنية بالأطفال، 

وو�صع معايير جديدة للم�صاءلة خا�صة بالمهنيين 

المخت�صين بحماية حقوق الأطفال، وو�صع خطط 

لمركزية م�صتركة بين البلديات لتوفير خدمات 

�صر والأطفال، واإن�صاء نظام 
ُ
الدعم المجتمعية لالأ

�صة لالأطفال ذوي  للرعاية البديلة الُمتخ�صِّ

الإعاقات.

وتحّقق حكومة �صربيا خطًى را�صخة العزم على 

تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، رغم ال�صغوط 

النا�صئة عن الأزمة القت�صادية العالمية. 

فبالإ�صافة اإلى اإ�صالح نظام الحماية الجتماعية 

لديها، فاإن هذه الحكومة ت�صعى اإلى بناء نظام 

وطني لحماية الطفولة، يربط الت�صريعات 

والموازنات وال�صيا�صات والبرامج والأبحاث معًا. 

وهناك تحدٍّ يكمن في تطبيق هذا الّنهج الم�صترك 

بين القطاعات بهدف �صمان اإمكانية الو�صول 

اإلى متتالية الخدمات، والحماية والم�صاركة لكل 

الأطفال، ول �صّيما لالأطفال الُمق�صين حاليًا 

ب�صبب التمييز والإهمال والفقر.

انظر المراجع في ال�صفحات 90 – 92.
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الفر�ص

حقوق الطفل في ال�ضويد

في اأّي وقت ُتن�صُر فيه قيا�صاُت التقدم الجتماعي 

اأو قيا�صات التنمية الب�صرية، من المعتاد اأن 

نجد ال�صويد – جنبًا اإلى جنب مع الدول 

ال�صكندنافية المجاورة لها: الدنمارك، 

وفنلندا، واأي�صلندا والّنرويج – على مقربة من 

قمة المراتب في تلك القيا�صات. فجميع الدول 

الخم�ص اأتى ترتيبها بين اأعلى 15 دولة على 

موؤ�صر التنمية الب�صرية لعام 2008، الذي ن�صره 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )ا�صتنادًا اإلى 

بيانات عام 2006(، واحتّل ال�صويد المرتبة 

ال�صابعة فيه. كما احتل ال�صويد المرتبة الأولى 

على موؤ�صر الديمقراطية لعام 2008، ال�صادر 

عن وحدة التَّحريات القت�صادية، واأف�صل ثالث 

مرتبة على موؤ�صر ت�صّورات الف�صاد ال�صادر عن 

موؤ�ص�صة ال�ّصفافية الدولية للعام نف�صه.

وُيبّين الم�صتوى المرتفع لل�صويد في مجال 

التنمية الب�صرية وجوَد نظام �صيا�صي ديمقراطي 

وم�صتقر، وم�صتويات معي�صية مرتفعة. ففي 

عام 2006، بلغ م�صتوى ح�صة الفرد من الناتج 

المحلي الإجمالي، من حيث تعادل القوة 

ال�صرائية، 34.000 دولر اأمريكي. وقد عمل 

وجود نظام را�صخ للرعاية ال�صحية في البالد 

على تخفي�ص معدلت وفيات الأطفال على جميع 

الم�صتويات اإلى معدلت متدنية. وُتظهر اأحدث 

التقديرات الم�صتركة التي اأعدتها وكالت الأمم 

المتحدة اأن معدل وفيات الأطفال دون �صّن 

الخام�صة لعام 2007 ي�صل اإلى 3 حالت لكل 

1.000 ولدة حّية، بينما ي�صل م�صتوى خطر 

وفيات الأمهات على مدى الحياة اإلى حالة وفاة 

ّم. اأّما التعليم فقد تّم 
ُ
واحدة في كل 17.400 اأ

تعميمه على الم�صتويين البتدائي والثانوي.

وكان ال�صويد من المنا�صرين الأقوياء لالتفاقية 

اأثناء مرحلة �صياغتها، فقد كانت هذه الدولة 

من اأوائل الدول التي �صادقت على اتفاقية حقوق 

الطفل في 29 يونيو / حزيران 1990، وقد 

�صادقت كذلك على البروتوكولين الختياريين 

لالتفاقية. لكّن تركيز ال�صويد على تلبية 

احتياجات الأطفال واإعمال حقوقهم ي�صبق تاريخ 

وجود التفاقية. فمنذ اأوائل �صبعينيات القرن 

الما�صي، التزم ال�صويد بن�صاٍط بتوفير الرعاية 

والدعم الالزمين لالأطفال، وبخا�صة في مجاَلْي 

ال�صحة والتعليم، وذلك من خالل �صيا�صات 

وبرامج حكومية مبتكرة ومدعومة بالموارد. 

وعلى ال�صعيد الخارجي، تتمّتع الوكالة ال�صويدية 

الدولية للتعاون التنموي بتاريخ طويل من 

الم�صاركة وال�صتثمار في حقوق الطفل في جميع 

اأرجاء العالم الّنامي .

ومن الدول الأع�صاء الثالثين في منظمة التعاون 

القت�صادي والتنمية، يفوق اإنفاُق ال�صويد اإنفاَق 

اأية دولة اأخرى منها على الأطفال في مرحلة 

التعليم ما قبل المدر�صة. وكان ال�صويُد الدولَة 

الوحيدة، بين الدول الخم�ص والع�صرين مّمن 

يتوافر عنها بيانات قابلة للمقارنة، التي ا�صتوفت 

نقاط القيا�ص المرجعية الع�صرة جميعها لرعاية 

الطفولة المبكرة والتعليم، في الدرا�صة التي 

اأجراها مركز اإنو�صينتي لالأبحاث التابع لمنظمة 

اليوني�صف عام 2008.

ومن الأمثلة ال�صاهدة على اهتمام ال�صويد 

بحقوق الطفل برنامُج حكومة ال�صويد لتعليم 

ورعاية الطفولة المبكرة، الذي عطي اأولوية 

عليا لهذا المو�صوع اأثناء العقود الأخيرة، 

والذي ُي�صّكل حجر الّزاوية ل�صيا�صة الأ�صرة. وقد 

اأظهرت الأبحاث، ب�صورة ُمّت�صقة، منافع رعاية 

الطفولة المبكرة التي تم الدفاع عنها بقوة في 

التعليق العام رقم 7 على التفاقية. فالن�صاطات 

التدري�صية والدوافع ُت�صّكل اأ�صا�صًا قوّيًا للتنمية 

والتعلم وُت�صهم في تحقيق نتائج  تعليمية اأف�صل 

في م�صتويات التعليم البتدائي  والثانوي والتعليم 

ما بعد الثانوي، والتي بدورها تدعم المتو�صط 

المرتفع من الإيرادات وم�صتويات معي�صية 

اأف�صل. وللت�صجيع على هذه التنمية، فاإن الآباء 

والأمهات في ال�صويد لهم الحّق في اأن ياأخذوا 

اإجازات موؤقتة تزيد عن عامين، لكي يوّفروا 

ع و�صغار الأطفال. واإ�صافًة اإلى  الرعاية للّر�صّ

ذلك، فاإّن برنامج تعليم ورعاية الطفولة المبكرة 

ي�صاعد الآباء العاملين والأمهات العامالت على 

اإقامة عالقة متوازنة بين الأبوة والأمومة والعمل 

والدرا�صات.

تقع م�صوؤولية هذا البرنامج والمبادرات ال�صديقة 

للطفل الأخرى على عاتق وزارة ال�صحة وال�صوؤون 

الجتماعية، التي من اإحدى وظائفها �صمان اأن 

ُتوؤخذ في العتبار حقوُق الطفل في جميع مجالت 

ال�صيا�صات الحكومية وال�صوؤون العامة التي توؤّثر 

في الأطفال واليافعين وال�صباب. وتحقيقًا لهذه 

الغاية، فقد تبّنى البرلمان ال�صويدي في عام 

1999 ا�صتراتيجية وطنية لتطبيق التفاقية. 

اأّما اأهداف هذا الّنهج، فهي: تعزيز الحترام 

للمبادئ التي ترتكز عليها التفاقية، وتوفير 

الخدمات الأ�صا�صية، والحماية وتوفير الفر�ص 

للتنمية، وحماية الأطفال من الأذى والإهمال، 

والت�صجيع على م�صاركتهم في المجتمع المحلي 

وفي كل مكّونات المجتمع. ولتحقيق المزيد من 

الحماية لحقوق الطفل، فقد اأقامت حكومة 

ال�صويد ديوانًا للمظالم لُيمّثل م�صالح الأطفال 

وال�صباب، وليراقب مدى اللتزام بالتفاقية 

على م�صتويات المجتمع كافًة. ويقوم ديوان 

المظالم )اأو ال�صخ�ص الُمعّين م�صوؤوًل عن ديوان 

المظالم( �صنويًا، بتقديم تقرير للحكومة عن 

و�صع اأطفال ال�صويد و�صبابه،  ُيْبرُز الُفر�ص 

والعقبات التي تّمت مواجهتها في اإعمال حقوق 

الطفل.

ل يخلو اإطار العمل الثابت لحقوق الطفل من 

الّتحّديات التي تواجهه. فعلى غرار الدول 

ال�صناعية الأخرى، ي�صهد ال�ّصويد زيادة في 

اأعداد الأطفال وال�صباب الذين يعانون من 

منة. وكانت لجنة حقوق  الأمرا�ص النف�صية  وال�صُّ

الطفل قد اأعربت، في مالحظاتها الختامية على 

تقرير ال�صويد الّدوري الّرابع الذي قّدمه في 

عام 2007، عن قلقها ب�صاأن التفاوتات العري�صة 

القائمة فيما بين البلديات والأق�صية والمناطق 

في تطبيق التفاقية، واأو�صت اللجنة حكومة 

ال�صويد بتقوية التدابير ل�صمان و�صول جميع 

الأطفال، على قدم الم�صاواة، اإلى الخدمات 

و�صمان توافرها، ب�صرف الّنظر عن مكان 

�صكن الأطفال. وقد �صهد ال�صويد كذلك َقْدرًا 

كبيرًا من الهجرة، خالل العقود الأخيرة، وهو 

يواجه مهّمة �صمان اإعمال حقوق الأطفال 

المهاجرين. وتمّثل تقويَة اآليات العمل الالزمة 

لتلبية حقوق الأطفال المنتمين اإلى الفئات 

الُمعّر�صة للمخاطر - بمن فيها الأطفال غير 

الم�صحوبين، والأطفال الالجوؤون، والأطفال 

الباحثون عن اللجوء - تحّديًا جديدا يتمركز 

ال�صويد في موقع جيد لمواجهته، اإذا ما اأخذنا 

بعين العتبار موروث احترام حقوق الطفل 

واللتزام بها في هذه البالد.

انظر المراجع، ال�صفحات 90 – 92.
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َدعُم القيم الجتماعية والثقافية، التي ُتعّزز حقوق الطفل، عامل محوري في حماية الأطفال  من العنف والإ�صاءة وال�صتغالل والتمييز والإهمال. ولٌد يلعب مع اأخته الّر�صيعة في قرية 

خليج اأراغام، في مقاطعة اأمبارا ال�صرقية، �صري لنكا.

العمل معًا للوفاء بالوعد الذي قطعته التفاقية من 

اأجل جميع الأطفال

ُبَل التي يجب على المجتمعات �صلوكها  تتناوُل اتفاقيُة حقوق الطفل ال�صُّ

عليها  ُيحكَم  اأن  يجب  التي  والقيَم  مختلفة،  بطرق  اأنف�صها  توجيه  في 

بها. فعن طريق اإلزام الدول الأطراف بو�صع م�صالح الأطفال الُف�صلى 

التقدم في  ُتح�ّصن م�صتوى  فاإنها بذلك  ُتنّفذها،  التي  الأعمال  في قلب 

الخدمات  وتقديم  الموؤ�ّص�صي،  والإ�صالح  القانون،  اإ�صالح  مجالت 

الأ�صا�صية، ورفع وتيرة الوعي، واللتزام ال�صيا�صي بالأطفال.

لب  �صُ في  الحقوق  وتكري�ص  للعمل،  محورية  نقطة  تحديد  طريق  وعن 

العمل  على  والمنظمات  الأفراد  األهمت  قد  التفاقية  تكون  القانون، 

ال�صراكات  اأّن  كبير،  حدٍّ  اإلى  بجالء،  اّت�صح  فقد  لذلك،  ونتيجة  معًا. 

لها اأهمية حيوية في اإعمال حقوق الطفل، واأّن الأطفال ُيمكن اأن يكونوا 

اأكثر ال�صركاء الأ�صا�صيين في هذه العملية. وقد اّت�صعت وَتَقوَّت عمليات 

التعاون في مجالت ال�صحة والتعليم والحماية والم�صاركة في ال�صنوات 

الطفل،  حقوق  ب�صاأن  اأ�صرع  تقّدم  بتحقيق  الوعد  ُتقّدم  وهي  الأخيرة. 

الأطفال.  اأجل  من  دوليًا  عليها  المّتفق  الإنمائية  الأهداف  وباّتجاه 

على  المعنية  الجهات  بين  اأكبر  التعاون  من  نوعًا  يقت�صي  الأمر  لكّن 

واأ�صغر  اأكبر  اأخرى  وبين عوامل  والدولي من جهة،  القومي  الم�صتويين 

حجمًا كالكيانات القائمة على م�صتوى المحافظات  والمجتمعات المحلية 

والمنظمات غير الحكومية المحلية.

لقد �صبق �صدور اتفاقية حقوق الطفل ن�صاٌل طويٌل نجح ب�صعوبة. َفَغدت 

حقوق  اإعمال  فيه  يتّم  عالم  نحو  طريقنا  تر�صم  ثمينًة  وثيقًة  التفاقيُة 

حدود  ل  نًا  َتح�صُّ الإن�صان  رفاهية  جوانب  جميع  فيه  وتتح�ّصن  الطفل، 

عليه  قام  الذي  المتين  الأ�صا�ص  على  التفاقية  وببناء  لذلك.  نتيجة  له 

كوك الأخرى المنطوية على  الإعالن العالمي لحقول الإن�صان، وعلى ال�صّ

بذور التطّور، فاإنها – اأي التفاقية - قد اأْثَرت فهمنا لحقوق الإن�صان عن 

�صعفًا  الأ�صّد  الفئات  بين  من  باعتبارهم  الأطفال  حقوق  تف�صير  طريق 

وفي هذا  والوبائية.  والُمناخية  والأمنية  القت�صادية  للمخاطر  وتعّر�صًا 

َزمات ويكتنفه الغمو�ص، وبعد مرور 20 عامًا 
َ
الوقت الذي تع�صُف به الأ

ي التفاقية، علينا اغتنام الفر�صة لو�صع مبادئها مو�صع التطبيق.  على تبنِّ

ويتمّثل الّتحّدي الكبير، على مدى ال�صنوات الع�صرين القادمة، في توحيد 

الم�صاءلة الحكومية مع الم�صوؤولية الجتماعية والفردية. ويجب اأن تكون 

التفاقية نبرا�صًا يهتدي به كلُّ اإن�صان من اأجل جعل روؤية التفاقية حقيقًة 

واقعيًة يعي�صها كل طفل.
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اتفاقية

حقوق الطفل 
اعتمدت اتفاقية حقوق الطفل وعر�صت للتوقيع والت�صديق والن�صمام بموجب قرار الجمعية العامة  لالأمم المتحدة 25/44 الموؤرخ في 20 

ت�صرين الثاني/نوفمبر 1989 ودخلت التفاقية حيز التنفيذ في  2 اأيلول/�صبتمبر 1990، وفقا للمادة )49( و�صادق عليها 193 دولة حتى الآن. 

الديباجة

اإن الدول الأطراف في هذه التفاقية،

ي�صكل  المتحدة،  الأمم  ميثاق  في  المعلنة  للمبادئ  وفقا  اأنه  ترى  اإذ 

العتراف بالكرامة المتاأ�صلة لجميع اأع�صاء الأ�صرة الب�صرية وبحقوقهم 

المت�صاوية وغير القابلة للت�صرف، اأ�صا�ص الحرية والعدالة وال�صلم في 

العالم،

واإذا ت�صع في اعتبارها اأن �صعوب الأمم المتحدة قد اأكدت من جديد 

في الميثاق اإيمانها بالحقوق الأ�صا�صية لالإن�صان وبكرامة الفرد وقدره، 

م�صتوى  وترفع  قدما  الجتماعي  بالرقى  تدفع  اأن  على  العزم  وعقدت 

الحياة في جو من الحرية اأف�صح،

واإذا تدرك اأن الأمم المتحدة قد اأعلنت، في الإعالن العالمي لحقوق 

لكل  اأن  الإن�صان،  بحقوق  الخا�صين  الدوليين  العهدين  وفى  الإن�صان 

اإن�صان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك ال�صكوك، 

اأو  اللون  اأو  العن�صر  ب�صبب  كالتمييز  التمييز  اأنواع  من  نوع  اأي  دون 

الجن�ص اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي ال�صيا�صي اأو غيره اأو الأ�صل القومي 

اأو الجتماعي اأو الثروة اأو المولد اأو اأي و�صع اآخر، واتفقت على ذلك،

واإذ ت�صير اإلى اأن الأمم المتحدة قد اأعلنت في الإعالن العالمي لحقوق 

الإن�صان اأن للطفولة الحق في رعاية وم�صاعدة خا�صتين،

للمجتمع  الأ�صا�صية  الوحدة  باعتبارها  الأ�صرة،  باأن  منها  واقتناعا 

الأطفال،  وبخا�صة  اأفرادها  جميع  ورفاهية  لنمو  الطبيعية  والبيئة 

ينبغي اأن تولى الحماية والم�صاعدة الالزمتين لتتمكن من ال�صطالع 

المجتمع، داخل  بم�صوؤولياتها  الكامل 

واإذ تقر باأن الطفل، كي تترعرع �صخ�صيته ترعرعا كامال ومتنا�صقا، 

ينبغي اأن ين�صاأ في بيئة عائلية في جو من ال�صعادة والمحبة والتفاهم،

في  فردية  حياة  ليحيا  كامال  اإعدادا  الطفل  اإعداد  ينبغي  اأنه  ترى  واإذ 

المتحدة،  الأمم  ميثاق  في  المعلنة  العليا  المثل  بروح  وتربيته  المجتمع 

وخ�صو�صا بروح ال�صلم والكرامة والت�صامح والحرية والم�صاواة والإخاء،

قد  للطفل  خا�صة  رعاية  توفير  اإلى  الحاجة  اأن  اعتبارها  في  ت�صع  واإذ 

حقوق  اإعالن  وفى   1924 لعام  الطفل  لحقوق  جنيف  اإعالن  في  ذكرت 

الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 ت�صرين الثاني/نوفمبر 1959 

الدولي  العهد  وفى  الإن�صان  لحقوق  العالمي  الإعالن  في  به  والمعترف 

 )24 و   23 المادتين  وال�صيا�صية )ول�صيما في  المدنية  بالحقوق  الخا�ص 

والثقافية  بالحقوق القت�صادية والجتماعية  الخا�ص  الدولي  العهد  وفى 

)ول �صيما في المادة 10( وفى النظم الأ�صا�صية وال�صكوك ذات ال�صلة 

للوكالت المتخ�ص�صة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل،

البدني والعقلي،  »اأن الطفل، ب�صبب عدم ن�صجه  واإذ ت�صع في اعتبارها 

قانونية  حماية  ذلك  في  بما  خا�صة،  ورعاية  وقاية  اإجراءات  اإلى  يحتاج 

منا�صبة، قبل الولدة  وبعدها« وذلك كما جاء في اإعالن حقوق الطفل،

والقانونية  الجتماعية  بالمبادئ  المتعلق  الإعالن  اأحكام  اإلى  ت�صير  واإذ 

بالح�صانة  الخا�ص  الهتمام  مع  ورعايتهم،  الأطفال  بحماية  المت�صلة 

المتحدة  الأمم  قواعد  واإلى  والدولي،  الوطني  ال�صعيدين  على  والتبني 

واإلى  بكين(،  )قواعد  الأحداث  ق�صاء  �صوؤون  لإدارة  النموذجية  الدنيا 

والمنازعات  الطوارئ  اأثناء  والأطفال  الن�صاء  حماية  ب�صاأن  الإعالن 

الم�صلحة،

في ظروف  يعي�صون  اأطفال  العالم،  بلدان  في جميع  ثمة،  باأن  ت�صلم  واإذ 

�صعبة للغاية، وباأن هوؤلء الأطفال يحتاجون اإلى مراعاة خا�صة،

الثقافية  وقيمه  �صعب  كل  تقاليد  اأهمية  الواجب  العتبار  في  تاأخذ  واإذ 

لحماية الطفل وترعرعه ترعرعا متنا�صقا،

التفاقية
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واإذا تدرك اأهمية التعاون الدولي لتح�صين ظروف معي�صة الأطفال في 

كل بلد، ول �صيما في البلدان النامية،

قد اتفقت على ما يلي: 

الجزء الأول

المادة 1

لأغرا�ص هذه التفاقية، يعنى الطفل كل اإن�صان لم يتجاوز الثامنة ع�صرة، 

ما لم يبلغ �صن الر�صد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

المادة 2

1. تحترم الدول الأطراف الحقوق المو�صحة في هذه التفاقية وت�صمنها 

لكل طفل يخ�صع لوليتها دون اأي نوع من اأنواع التمييز، بغ�ص النظر 

اأو  لونهم  اأو  القانوني عليه  الو�صي  اأو  والديه  اأو  الطفل  عن عن�صر 

اأ�صلهم  اأو  اأو غيره  ال�صيا�صي  راأيهم  اأو  دينهم  اأو  لغتهم  اأو  جن�صهم 

القومي اأو الإثني اأو الجتماعي، اأو ثروتهم، اأو عجزهم، اأو مولدهم، 

اأو اأي و�صع اآخر.

2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المنا�صبة لتكفل للطفل الحماية 

من جميع اأ�صكال التمييز اأو العقاب القائمة على اأ�صا�ص مركز والدي 

الطفل اأو الأو�صياء القانونيين عليه اأو اأع�صاء الأ�صرة، اأو اأن�صطتهم 

اأو اآرائهم المعبر عنها اأو معتقداتهم.

المادة 3

1. في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، �صواء قامت بها موؤ�ص�صات 

ال�صلطات  اأو  المحاكم  اأو  الخا�صة،  اأو  العامة  الجتماعية  الرعاية 

الإدارية اأو الهيئات الت�صريعية، يولي العتبار الأول لم�صالح الطفل 

الف�صلى.

2. تتعهد الدول الأطراف باأن ت�صمن للطفل الحماية والرعاية الالزمتين 

لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه اأو اأو�صيائه اأو غيرهم من 

الأفراد الم�صوؤولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا الغر�ص، جميع 

التدابير الت�صريعية والإدارية المالئمة.

والمرافق  والإدارات  الموؤ�ص�صات  تتقيد  اأن  الأطراف  الدول  تكفل   .3

و�صعتها  التي  بالمعايير  الأطفال  حماية  اأو  رعاية  عن  الم�صوؤولة 

وال�صحة  ال�صالمة  مجالي  في  �صيما  ول  المخت�صة،  ال�صلطات 

كفاءة  ناحية  من  وكذلك  للعمل،  و�صالحيتهم  موظفيها  عدد  وفى 

الإ�صراف.

المادة 4

من  وغيرها  والإدارية  الت�صريعية  التدابير  كل  الأطراف  الدول  تتخذ 

التفاقية.  هذه  في  بها  المعترف  الحقوق  لإعمال  المالئمة  التدابير 

وفيما يتعلق بالحقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية، تتخذ الدول 

وحيثما  المتاحة،  مواردها  حدود  اأق�صى  اإلى  التدابير  هذه  الأطراف 

يلزم، في اإطار التعاون الدولي.

المادة 5

اأو، عند  الوالدين  الدول الأطراف م�صوؤوليات وحقوق وواجبات  تحترم 

عليه  ين�ص  ح�صبما  الجماعة  اأو  المو�صعة  الأ�صرة  اأع�صاء  القت�صاء، 

العرف المحلي، اأو الأو�صياء اأو غيرهم من الأ�صخا�ص الم�صوؤولين قانونا 

المتطورة،  الطفل  تتفق مع قدرات  يوفروا بطريقة  اأن  في  الطفل،  عن 

التوجيه والإر�صاد المالئمين عند ممار�صة الطفل الحقوق المعترف بها 

في هذه التفاقية.

المادة 6

1. تعترف الدول الأطراف باأن لكل طفل حقا اأ�صيال في الحياة.

2. تكفل الدول الأطراف اإلى اأق�صى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.

المادة 7

1. ي�صجل الطفل بعد ولدته فورا ويكون له الحق منذ ولدته في ا�صم 

والحق في اكت�صاب جن�صية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة 

والديه وتلقى رعايتهما.

الوطني  لقانونها  وفقا  الحقوق  هذه  اإعمال  الأطراف  الدول  تكفل   .2

والتزاماتها بموجب ال�صكوك الدولية المت�صلة بهذا الميدان، ول�صيما 

بذلك. القيام  عدم  حال  في  الجن�صية  عديم  الطفل  يعتبر  حيثما 

المادة 8

1. تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته 

النحو الذي  العائلية، على  بما في ذلك جن�صيته، وا�صمه، و�صالته 

يقره القانون، وذلك دون تدخل غير �صرعي.

عنا�صر  كل  اأو  بع�ص  من  �صرعية  غير  بطريقة  طفل  اأي  حرم  اإذا   .2

هويته، تقدم الدول الأطراف الم�صاعدة والحماية المنا�صبتين من 

اأجل الإ�صراع باإعادة اإثبات هويته.

المادة 9

1. ت�صمن الدول الأطراف عدم ف�صل الطفل عن والديه على كره منهما، 

نظر  اإعادة  باإجراء  رهنا  المخت�صة،  ال�صلطات  تقرر  عندما  اإل 

اأن هذا الف�صل  ق�صائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، 

�صروري ل�صون م�صالح الطفل الف�صلى. وقد يلزم مثل هذا القرار 

في حالة معينة مثل حالة اإ�صاءة الوالدين معاملة الطفل اأو اإهمالهما 

ب�صاأن  اتخاذ قرار  ويتعين  الوالدان منف�صلين  يعي�ص  اأو عندما  له، 

محل اإقامة الطفل.

2. في اأية دعاوى تقام عمال بالفقرة )1( من هذه المادة، تتاح لجميع 

عن  والإف�صاح  الدعوى  في  لال�صتراك  الفر�صة  المعنية  الأطراف 

وجهات نظرها.

عن  اأو  والديه  عن  المنف�صل  الطفل  حق  الأطراف  الدول  تحترم   .3

�صخ�صية  بعالقات  منتظمة  ب�صورة  الحتفاظ  في  اأحدهما 

مع م�صالح  تعار�ص ذلك  اإذا  اإل  والديه،  بكال  مبا�صرة  وات�صالت 

الطفل الف�صلى.

اتخذته  اإجــراء  اأي  عن  الف�صل  هذا  فيها  ين�صاأ  التي  الحالت  في   .4

كليهما اأو  الوالدين  اأحــد  تعري�ص  الأطــراف، مثل  الــدول  دولــة من 

اتفاقية حقوق الطفل
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اأو الطفل لالحتجاز اأو الحب�ص اأو النفي اأو الترحيل اأو الوفاة )بما في 

ذلك الوفاة التي تحدث لأي �صبب اأثناء احتجاز الدولة ال�صخ�ص(، 

تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين اأو الطفل، اأو عند 

الخا�صة  الأ�صا�صية  المعلومات  الأ�صرة،  من  اآخر  لع�صو  القت�صاء، 

بمحل وجود ع�صو الأ�صرة الغائب )اأو اأع�صاء الأ�صرة الغائبين( اإل 

اإذا كان تقديم هذه المعلومات لي�ص ل�صالح الطفل. وت�صمن الدول 

الأطراف كذلك اأن ل تترتب على تقديم مثل هذا الطلب، في حد 

ذاته، اأي نتائج �صارة لل�صخ�ص المعنى )اأو الأ�صخا�ص المعنيين(.

المادة 10

1. وفقا لاللتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة )1( من 

المادة )9(، تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل 

اأو والداه لدخول دولة طرف اأو مغادرتها بق�صد جمع �صمل الأ�صرة، 

كذلك  الأطراف  الدول  وتكفل  و�صريعة.  واإن�صانية  اإيجابية  بطريقة 

األ تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج �صارة على مقدمي 

الطلب وعلى اأفراد اأ�صرهم.

2. للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الحتفاظ 

بكال  مبا�صرة  وات�صالت  �صخ�صية  بعالقات  منتظمة  ب�صورة 

ووفقا  الغاية  لهذه  وتحقيقا  ا�صتثنائية.  ظروف  في  اإل  والديه، 

 ،)9( المادة  من   )2( الفقرة  بموجب  الأطراف  الدول  للتزام 

بلد،  اأي  مغادرة  في  ووالديه  الطفل  حق  الأطراف  الدول  تحترم 

الحق في  ول يخ�صع  بلدهم.  وفى دخول  بلدهم هم،  بما في ذلك 

تكون  والتي  القانون  عليها  ين�ص  التي  للقيود  اإل  بلد  اأي  مغادرة 

ال�صحة  اأو  العام،  النظام  اأو  الوطني،  الأمن  لحماية  �صرورية 

وتكون  وحرياتهم  الآخرين  حقوق  اأو  العامة  الآداب  اأو  العامة، 

التفاقية. هذه  في  بها  المعترف  الأخرى  الحقوق  مع  متفقة 

المادة 11

الخارج  اإلى  الأطفال  نقل  لمكافحة  تدابير  الأطراف  الدول  تتخذ   .1

وعدم عودتهم ب�صورة غير م�صروعة.

2. وتحقيقا لهذا الغر�ص، ت�صجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية اأو 

متعددة الأطراف اأو الن�صمام اإلى اتفاقات قائمة.

المادة 12

تكوين  على  القادر  للطفل  التفاقية  هذه  في  الأطراف  الدول  تكفل   .1

اآرائه الخا�صة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع الم�صائل 

ل�صن  وفقا  الواجب  العتبار  الطفل  اآراء  وتولى  الطفل،  تم�ص  التي 

الطفل ون�صجه.

2. ولهذا الغر�ص، تتاح للطفل، بوجه خا�ص، فر�صة ال�صتماع اإليه في اأي 

اإجراءات ق�صائية واإدارية تم�ص الطفل، اإما مبا�صرة، اأو من خالل ممثل 

اأو هيئة مالئمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.

المادة 13

1. يكون للطفل الحق في حرية التعبير، وي�صمل هذا الحق حرية طلب 

اعتبار  اأي  دون  واإذاعتها،  وتلقيها  والأفكار  المعلومات  اأنواع  جميع 

للحدود، �صواء بالقول اأو الكتابة اأو الطباعة، اأو الفن، اأو باأية و�صيلة 

اأخرى يختارها الطفل.

ين�ص  اأن  ب�صرط  القيود،  لبع�ص  الحق  هذا  ممار�صة  اإخ�صاع  يجوز   .2

القانون عليها واأن تكون لزمة لتاأمين ما يلي:

)اأ( احترام حقوق الغير اأو �صمعتهم، اأو،

اأو  العامة  ال�صحة  اأو  العام،  النظام  اأو  الوطني  الأمن  )ب( حماية 

الآداب العامة.

المادة 14

1. تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.

تبعا  وكذلك،  الوالدين  وواجبات  حقوق  الأطراف  الدول  تحترم   .2

ممار�صة  في  الطفل  توجيه  في  عليه،  القانونيين  الأو�صياء  للحالة، 

حقه بطريقة تن�صجم مع قدرات الطفل المتطورة.

3. ل يجوز اأن يخ�صع الإجهار بالدين اأو المعتقدات اإل للقيود التي ين�ص 

عليها القانون والالزمة لحماية ال�صالمة العامة اأو النظام اأو ال�صحة 

اأو الآداب العامة اأو الحقوق والحريات الأ�صا�صية لالآخرين.

المادة 15

الجمعيات  تكوين  في حرية  الطفل  بحقوق  الأطراف  الدول  تعترف   .1

وفى حرية الجتماع ال�صلمي.

2. ل يجوز تقييد ممار�صة هذه الحقوق باأية قيود غير القيود المفرو�صة 

ديمقراطي  مجتمع  في  ال�صرورة  تقت�صيها  والتي  للقانون  طبقا 

ل�صيانة الأمن الوطني اأو ال�صالمة العامة اأو النظام العام، اأو لحماية 

ال�صحة العامة اأو الآداب العامة اأو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

المادة 16

1. ل يجوز اأن يجرى اأي تعر�ص تع�صفي اأو غير قانوني للطفل في حياته 

الخا�صة اأو اأ�صرته اأو منزله اأو مرا�صالته، ول اأي م�صا�ص غير قانوني 

ب�صرفه اأو �صمعته.

2. للطفل حق في اأن يحميه القانون من مثل هذا التعر�ص اأو الم�صا�ص.

المادة 17

الإعالم  و�صائط  توؤديها  التي  الهامة  بالوظيفة  الأطراف  الدول  تعترف 

�صتى  من  والمواد  المعلومات  على  الطفل  ح�صول  اإمكانية  وت�صمن 

الم�صادر الوطنية والدولية، وبخا�صة تلك التي ت�صتهدف تعزيز رفاهيته 

وتحقيقا  والعقلية،  الج�صدية  و�صحته  والمعنوية  والروحية  الجتماعية 

لهذه الغاية، تقوم الدول الأطراف بما يلي:

)اأ( ت�صجيع و�صائط الإعالم على ن�صر المعلومات والمواد ذات المنفعة 

الجتماعية والثقافية للطفل ووفقا لروح المادة )29(،

)ب( ت�صجيع التعاون الدولي في اإنتاج وتبادل ون�صر هذه المعلومات 

التفاقية
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والمواد من �صتى الم�صادر الثقافية والوطنية والدولية،

)ج( ت�صجيع اإنتاج كتب الأطفال ون�صرها،

لالحتياجات  خا�صة  عناية  اإيالء  على  الإعالم  و�صائط  ت�صجيع  )د( 

اللغوية للطفل الذي ينتمي اإلى مجموعة من مجموعات الأقليات اأو 

اإلى ال�صكان الأ�صليين،

)هـ( ت�صجيع و�صع مبادئ توجيهية مالئمة لوقاية الطفل من المعلومات 

في   18 و   13 المادتين  اأحكام  و�صع  مع  ب�صالحه،  ت�صر  التي  والمواد 

العتبار.

المادة 18

بالمبداأ  العتراف  ل�صمان  جهدها  ق�صارى  الأطراف  الدول  تبذل   .1

تربية  عن  م�صتركة  م�صوؤوليات  يتحمالن  الوالدين  كال  اإن  القائل 

القانونيين،  الأو�صياء  اأو  الوالدين  عاتق  علي  وتقع  ونموه.  الطفل 

وتكون  ونموه.  الطفل  تربية  عن  الأولى  الم�صوؤولية  الحالة،  ح�صب 

م�صالح الطفل الف�صلى مو�صع اهتمامهم الأ�صا�صي.

على  التفاقية،  هذه  في  المبينة  الحقوق  وتعزيز  �صمان  �صبيل  في   .2

المالئمة  الم�صاعدة  تقدم  اأن  التفاقية  هذه  في  الأطراف  الدول 

تربية  بم�صوؤوليات  ال�صطالع  في  القانونيين  ولالأو�صياء  للوالدين 

رعاية  وخدمات  ومرافق  موؤ�ص�صات  تطوير  تكفل  اأن  وعليها  الطفل 

الأطفال.

3. تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المالئمة لت�صمن لأطفال الوالدين 

هم  التي  الطفل  رعاية  ومرافق  بخدمات  النتفاع  حق  العاملين 

موؤهلون لها.

المادة 19

والإدارية  الت�صريعية  التدابير  جميع  الأطراف  الدول  تتخذ   .1

اأ�صكال  كافة  من  الطفل  لحماية  المالئمة  والتعليمية  والجتماعية 

العنف اأو ال�صرر اأو الإ�صاءة البدنية اأو العقلية والإهمال اأو المعاملة 

المنطوية على اإهمال، واإ�صاءة المعاملة اأو ال�صتغالل، بما في ذلك 

الو�صي  اأو  )الوالدين(  الوالد  رعاية  في  وهو  الجن�صية،  الإ�صاءة 

يتعهد  اآخر  �صخ�ص  اأي  اأو  عليه،  القانونيين(  )الأو�صياء  القانوني 

الطفل برعايته.

اأن ت�صمل هذه التدابير الوقائية، ح�صب القت�صاء، اإجراءات  2. ينبغي 

فعالة لو�صع برامج اجتماعية لتوفير الدعم الالزم للطفل ولأولئك 

من  الأخرى  لالأ�صكال  وكذلك  برعايتهم،  الطفل  يتعهدون  الذين 

الوقاية، ولتحديد حالت اإ�صاءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن 

والإبالغ عنها والإحالة ب�صاأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها 

وكذلك لتدخل الق�صاء ح�صب القت�صاء.

المادة 20

1. للطفل المحروم ب�صفة موؤقتة اأو دائمة من بيئته العائلية اأو الذي ل 

ي�صمح له، حفاظا على م�صالحة الف�صلي، بالبقاء في تلك البيئة، 

الحق في حماية وم�صاعدة خا�صتين توفرهما الدولة.

2. ت�صمن الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل 

هذا الطفل.

3. يمكن اأن ت�صمل هذه الرعاية، في جملة اأمور، الح�صانة، اأو الكفالة 

الواردة في القانون الإ�صالمي، اأو التبني، اأو، عند ال�صرورة، الإقامة 

الحلول،  في  النظر  وعند  الأطفال.  لرعاية  منا�صبة  موؤ�ص�صات  في 

تربية  في  ال�صتمرارية  ل�صت�صواب  الواجب  العتبار  اإيالء  ينبغي 

الطفل ولخلفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية واللغوية.

المادة 21

الطفل  اإيالء م�صالح  التبني  نظام  تجيز  و/اأو  تقر  التي  الدول  ت�صمن 

الف�صلى العتبار الأول والقيام بما يلي:

)اأ( ت�صمن األ ت�صرح بتبني الطفل اإل ال�صلطات المخت�صة التي تحدد، 

وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها وعلى اأ�صا�ص كل المعلومات 

ذات ال�صلة الموثوق بها، اأن التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيما 

الأ�صخا�ص  واأن  القانونيين  والأو�صياء  والأقارب  بالوالدين  يتعلق 

المعنيين، عند القت�صاء، قد اأعطوا عن علم موافقتهم على التبني 

على اأ�صا�ص ح�صولهم على ما قد يلزم من الم�صورة،

)ب( تعترف باأن التبني في بلد اآخر يمكن اعتباره و�صيلة بديلة لرعاية 

الطفل، اإذا تعذرت اإقامة الطفل لدى اأ�صرة حا�صنة اأو متبنية، اأو اإذا 

تعذرت العناية به باأي طريقة مالئمة في وطنه،

)ج( ت�صمن، بالن�صبة للتبني في بلد اآخر، اأن ي�صتفيد الطفل من �صمانات 

ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني،

)د( تتخذ جميع التدابير المنا�صبة كي ت�صمن، بالن�صبة للتبني في بلد 

الم�صاركين فيها بك�صب  اأولئك  تعود على  التبني ل  اأن عملية  اآخر، 

مالي غير م�صروع،

)هـ( تعزز، عند القت�صاء، اأهداف هذه المادة بعقد ترتيبات اأو اتفاقات 

ثنائية اأو متعددة الأطراف، وت�صعى، في هذا الإطار، اإلى �صمان اأن يكون 

تبنى الطفل في بلد اآخر من خالل ال�صلطات اأو الهيئات المخت�صة.

المادة 22

لتكفل  المالئمة  التدابير  التفاقية  هذه  في  الأطراف  الدول  تتخذ   .1

للطفل الذي ي�صعى للح�صول على مركز لجئ، اأو الذي يعتبر لجئا 

�صواء  بها،  المعمول  المحلية  اأو  الدولية  والإجراءات  للقوانين  وفقا 

الحماية  تلقى  اآخر،  �صخ�ص  اأي  اأو  والداه  ي�صحبه  لم  اأو  �صحبه 

المنطبقة  بالحقوق  التمتع  في  المنا�صبتين  الإن�صانية  والم�صاعدة 

الدولية  ال�صكوك  من  غيرها  وفى  التفاقية  هذه  في  المو�صحة 

المذكورة  الدول  تكون  التي  الإن�صان  بحقوق  المتعلقة  اأو  الإن�صانية 

اأطرافا فيها.

2. ولهذا الغر�ص، توفر الدول الأطراف، ح�صب ما تراه منا�صبا، التعاون 

في اأي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية 

الدولية المخت�صة اأو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم 

المتحدة، لحماية طفل كهذا وم�صاعدته، وللبحث عن والدي طفل 
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لجئ ل ي�صحبه اأحد اأو  عن اأي اأفراد اآخرين من اأ�صرته، من اأجل 

الح�صول على المعلومات الالزمة لجمع �صمل اأ�صرته، وفى الحالت 

الأفراد الآخرين لأ�صرته،  اأو  الوالدين  العثور على  التي يتعذر فيها 

يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل اآخر محروم ب�صفة 

دائمة اأو موؤقتة من بيئته العائلية لأي �صبب، كما هو مو�صح في هذه 

التفاقية.

المادة 23

1. تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا اأو ج�صديا 

اعتماده  وتعزز  كرامته  له  تكفل  ظروف  في  وكريمة،  كاملة  بحياة 

على النف�ص وتي�صر م�صاركته الفعلية في المجتمع.

2. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خا�صة 

وت�صجع وتكفل للطفل الموؤهل لذلك وللم�صوؤولين عن رعايته، رهنا 

بتوفر الموارد، تقديم الم�صاعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تتالءم 

مع حالة الطفل وظروف والديه اأو غيرهما ممن يرعونه.

3. اإدراكا لالحتياجات الخا�صة للطفل المعوق، توفر الم�صاعدة المقدمة 

وفقا للفقرة )2( من هذه المادة مجانا كلما اأمكن ذلك، مع مراعاة 

الطفل،  برعاية  يقومون  اأو غيرهما ممن  للوالدين  المالية  الموارد 

المعوق فعال  الطفل  اإمكانية ح�صول  اإلى �صمان  اأن تهدف  وينبغي 

على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية ال�صحية، وخدمات اإعادة 

التاأهيل، والإعداد لممار�صة عمل، والفر�ص الترفيهية وتلقيه ذلك 

ب�صورة توؤدى اإلى تحقيق الندماج الجتماعي للطفل ونموه الفردي، 

بما في ذلك نموه الثقافي والروحي، على اأكمل وجه ممكن.

تبادل  الدولي،  التعاون  بروح  ت�صجع،  اأن  الأطراف  الدول  على   .4

المعلومات المنا�صبة في ميدان الرعاية ال�صحية الوقائية والعالج 

ن�صر  ذلك  في  بما  المعوقين،  لالأطفال  والوظيفي  والنف�صي  الطبي 

المهنية  والخدمات  التاأهيل  اإعادة  بمناهج  المتعلقة  المعلومات 

من  الأطراف  الدول  تمكين  بغية  وذلك  اإليها،  الو�صول  واإمكانية 

المجالت.  هذه  في  خبرتها  وتو�صيع  ومهاراتها  قدراتها  تح�صين 

وتراعى ب�صفة خا�صة، في هذا ال�صدد، احتياجات البلدان النامية.

المادة 24

1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع باأعلى م�صتوى �صحي 

التاأهيل  واإعادة  الأمرا�ص  عالج  مرافق  في  وبحقه  بلوغه  يمكن 

ال�صحي. وتبذل الدول الأطراف ق�صارى جهدها لت�صمن األ يحرم 

ال�صحية  الرعاية  خدمات  على  الح�صول  في  حقه  من  طفل  اأي 

هذه.

2. تتابع الدول الأطراف اإعمال هذا الحق كامال وتتخذ، بوجه خا�ص، 

التدابير المنا�صبة من اأجل:

)اأ( خف�ص وفيات الر�صع والأطفال،

)ب( كفالة توفير الم�صاعدة الطبية والرعاية ال�صحية الالزمتين 

لجميع الأطفال مع الت�صديد على تطوير الرعاية ال�صحية الأولية،

الرعاية  اإطار  في  حتى  التغذية  و�صوء  الأمرا�ص  مكافحة  )ج( 

التكنولوجيا  تطبيق  منها  اأمور  طريق  عن  الأولية،  ال�صحية 

الكافية  المغذية  الأغذية  توفير  طريق  وعن  ب�صهولة  المتاحة 

البيئة  تلوث  اأخطار  اعتبارها  في  اآخذة  النقية،  ال�صرب  ومياه 

ومخاطره،

)د( كفالة الرعاية ال�صحية المنا�صبة لالأمهات قبل الولدة وبعدها،

الوالدين  �صيما  ول  المجتمع،  قطاعات  جميع  تزويد  كفالة  )هـ( 

والطفل، بالمعلومات الأ�صا�صية المتعلقة ب�صحة الطفل وتغذيته، 

والإ�صحاح  ال�صحة  الطبيعية، ومبادئ حفظ  الر�صاعة  ومزايا 

على  القطاعات  هذه  وح�صول  الحوادث،  من  والوقاية  البيئي، 

هذه  من  ال�صتفادة  في  وم�صاعدتها  المجالت  هذه  في  تعليم 

المعلومات،

للوالدين،  )و( تطوير الرعاية ال�صحية الوقائية والإر�صاد المقدم 

والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأ�صرة.

اإلغاء  بغية  والمالئمة  الفعالة  التدابير  الأطراف جميع  الدول  تتخذ   .3

الممار�صات التقليدية التي ت�صر ب�صحة الأطفال.

اأجل  من  الدولي  التعاون  وت�صجيع  بتعزيز  الأطراف  الدول  تتعهد   .4

اإلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في  التو�صل ب�صكل تدريجي 

البلدان النامية في  هذه المادة. وتراعى ب�صفة خا�صة احتياجات 

هذا ال�صدد.

المادة 25

المخت�صة  ال�صلطات  تودعه  الذي  الطفل  الأطراف بحق  الدول  تعترف 

في  العقلية  اأو  البدنية  �صحته  عالج  اأو  الحماية  اأو  الرعاية  لأغرا�ص 

ذات  الأخرى  الظروف  ولجميع  للطفل  المقدم  للعالج  دورية  مراجعة 

ال�صلة باإيداعه.

المادة 26

ال�صمان  من  النتفاع  في  بالحق  طفل  لكل  الأطراف  الدول  تعترف   .1

التدابير  وتتخذ  الجتماعي،  التاأمين  ذلك  في  بما  الجتماعي، 

الالزمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها الوطني.

وظروف  موارد  مراعاة  مع  القت�صاء،  عند  الإعانات،  منح  ينبغي   .2

اأي  عن  ف�صال  الطفل،  اإعالة  عن  الم�صوؤولين  والأ�صخا�ص  الطفل 

عنه  نيابة  اأو  الطفل  جانب  من  يقدم  بطلب  �صلة  ذي  اآخر  اعتبار 

للح�صول على اإعانات.

المادة 27

مالئم  معي�صي  م�صتوى  في  طفل  كل  بحق  الأطراف  الدول  تعترف   .1

لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والجتماعي.

الم�صوؤولون  الآخـــرون  الأ�صخا�ص  اأو  اأحدهما  اأو  الــوالــدان  يتحمل   .2

ــام،  فــي حــدود ــي ــق عــن الــطــفــل، الــمــ�ــصــوؤولــيــة الأ�ــصــا�ــصــيــة عــن ال

التفاقية
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اإمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتاأمين ظروف المعي�صة الالزمة لنمو 

الطفل.

3. تتخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفى حدود اإمكانياتها، 

من  وغيرهما  الوالدين  م�صاعدة  اأجل  من  المالئمة  التدابير 

وتقدم  الحق  هذا  اإعمال  على  الطفل،  عن  الم�صوؤولين  الأ�صخا�ص 

فيما  �صيما  ول  الدعم،  وبرامج  المادية  الم�صاعدة  ال�صرورة  عند 

يتعلق بالتغذية والك�صاء والإ�صكان.

نفقة  تح�صيل  لكفالة  المنا�صبة  التدابير  كل  الأطراف  الدول  تتخذ   .4

الطفل من الوالدين اأو من الأ�صخا�ص الآخرين الم�صوؤولين ماليا عن 

وبوجه خا�ص،  الخارج.  في  اأو  الطرف  الدولة  داخل  �صواء  الطفل، 

اأخرى  دولة  في  الطفل  ماليا عن  الم�صوؤول  ال�صخ�ص  يعي�ص  عندما 

غير الدولة التي يعي�ص فيها الطفل، ت�صجع الدول الأطراف الن�صمام 

اإلى اتفاقات دولية اأو اإبرام اتفاقات من هذا القبيل، وكذلك اتخاذ 

ترتيبات اأخرى منا�صبة.

المادة 28

1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا لالإعمال 

الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى اأ�صا�ص تكافوؤ الفر�ص، تقوم بوجه 

خا�ص بما يلي:

)اأ( جعل التعليم البتدائي اإلزاميا ومتاحا مجانا للجميع،

اأو  العام  �صواء  الثانوي،  التعليم  اأ�صكال  �صتى  تطوير  ت�صجيع  )ب( 

التدابير  واتخاذ  الأطفال،  لجميع  واإتاحتها  وتوفيرها  المهني، 

المنا�صبة مثل اإدخال مجانية التعليم وتقديم الم�صاعدة المالية 

عند الحاجة اإليها،

)ج( جعل التعليم العالي، ب�صتى الو�صائل المنا�صبة، متاحا للجميع 

على اأ�صا�ص القدرات،

)د( جعل المعلومات والمبادئ الإر�صادية التربوية والمهنية متوفرة 

لجميع الأطفال وفى متناولهم،

)هـ( اتخاذ تدابير لت�صجيع الح�صور المنتظم في المدار�ص والتقليل 

من معدلت ترك الدرا�صة.

2. تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المنا�صبة ل�صمان اإدارة النظام 

في المدار�ص على نحو يتم�صى مع كرامة الطفل الإن�صانية ويتوافق 

مع هذه التفاقية.

التعاون  وت�صجيع  بتعزيز  التفاقية  هذه  في  الأطراف  الدول  تقوم   .3

في  الإ�صهام  بهدف  وبخا�صة  بالتعليم،  المتعلقة  الأمور  في  الدولي 

الق�صاء على الجهل والأمية في جميع اأنحاء العالم وتي�صير الو�صول 

اإلى المعرفة العلمية والتقنية واإلى و�صائل التعليم الحديثة. وتراعى 

ب�صفة خا�صة احتياجات البلدان النامية في هذا ال�صدد.

المادة 29 

1. توافق الدول الأطراف على اأن يكون تعليم الطفل موجها نحو:

اإلى  )اأ( تنمية �صخ�صية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية 

اأق�صى اإمكاناتها،

الأ�صا�صية والمبادئ  الإن�صان والحريات  )ب( تنمية احترام حقوق 

المكر�صة في ميثاق الأمم المتحدة،

وقيمه  ولغته  الثقافية  وهويته  الطفل  ذوى  احترام  تنمية  )ج( 

والبلد  الطفل  فيه  يعي�ص  الذي  للبلد  الوطنية  والقيم  الخا�صة، 

الذي ن�صاأ فيه في الأ�صل والح�صارات المختلفة عن ح�صارته،

حر،  مجتمع  في  الم�صوؤولية  ت�صت�صعر  لحياة  الطفل  اإعداد  )د( 

الجن�صين  بين  والم�صاواة  والت�صامح  وال�صلم  التفاهم  بروح من 

والوطنية  الإثنية  والجماعات  ال�صعوب  جميع  بين  وال�صداقة 

والدينية والأ�صخا�ص الذين ينتمون اإلى ال�صكان الأ�صليين،

)هـ( تنمية احترام البيئة الطبيعية.

2. لي�ص في ن�ص هذه المادة اأو المادة )28( ما يف�صر على اأنه تدخل 

في حرية الأفراد والهيئات في اإن�صاء الموؤ�ص�صات التعليمية واإدارتها، 

الفقرة  في  عليها  المن�صو�ص  المبادئ  بمراعاة  الدوام  على  رهنا 

توفره هذه  الذي  التعليم  وبا�صتراط مطابقة  المادة  )1( من هذه 

الموؤ�ص�صات للمعايير الدنيا التي قد ت�صعها الدولة.

المادة 30

اأ�صخا�ص  اأو  لغوية  اأو  دينية  اأو  اإثنية  اأقليات  فيها  توجد  التي  الدول  في 

الأقليات  لتلك  المنتمي  الأ�صليين، ل يجوز حرمان الطفل  ال�صكان  من 

المجموعة،  اأفراد  بقية  مع  يتمتع،  اأن  في  الحق  من  ال�صكان  لأولئك  اأو 

بثقافته، اأو الجهار بدينه وممار�صة �صعائره، اأو ا�صتعمال لغته.

المادة 31

1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة 

الألعاب واأن�صطة ال�صتجمام المنا�صبة ل�صنه والم�صاركة بحريته في 

الحياة الثقافية وفي الفنون.

2. تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في الم�صاركة الكاملة في 

الحياة الثقافية والفنية وت�صجع على توفير فر�ص مالئمة ومت�صاوية 

للن�صاط الثقافي والفني وال�صتجمامي واأن�صطة اأوقات الفراغ.

المادة 32

ال�صتغالل  من  حمايته  في  الطفل  بحق  الأطراف  الدول  تعترف   .1

يمثل  اأن  اأو  يكون خطيرا  اأن  اأي عمل يرجح  اأداء  القت�صادي ومن 

بنموه  اأو  الطفل  ب�صحة  �صارا  يكون  اأن  اأو  الطفل،  لتعليم  اإعاقة 

البدني، اأو العقلي، اأو الروحي، اأو المعنوي، اأو الجتماعي.

والجتماعية  والإدارية  الت�صريعية  التدابير  الأطراف  الدول  تتخذ   .2

والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة. ولهذا الغر�ص، ومع مراعاة 

اأحكام ال�صكوك الدولية الأخرى ذات ال�صلة، تقوم الدول الأطراف 

بوجه خا�ص بما يلي:

)اأ( تحديد عمر اأدنى اأو اأعمار دنيا لاللتحاق بعمل،

)ب( و�صع نظام منا�صب ل�صاعات العمل وظروفه،
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بغية  ل�صمان  منا�صبة  اأخرى  جزاءات  اأو  عقوبات  فر�ص  )ج( 

اإنفاذ هذه المادة بفعالية.

المادة 33

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المنا�صبة، بما في ذلك التدابير 

من  الأطفال  لوقاية  والتربوية،  والجتماعية  والإدارية  الت�صريعية 

ال�صتخدام غير الم�صروع للمواد المخدرة والمواد الموؤثرة على العقل، 

وح�صبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات ال�صلة، ولمنع ا�صتخدام 

الأطفال في اإنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير م�صروعة والتجار بها.

المادة 34

ال�صتغالل  اأ�صكال  جميع  من  الطفل  بحماية  الأطراف  الدول  تتعهد 

الأطراف،  الدول  تتخذ  الأغرا�ص  ولهذه  الجن�صي.  والنتهاك  الجن�صي 

والمتعددة  والثنائية  الوطنية  المالئمة  التدابير  جميع  خا�ص،  بوجه 

الأطراف لمنع:

)اأ( حمل اأو اإكراه الطفل على تعاطى اأي ن�صاط جن�صي غير م�صروع،

من  غيرها  اأو  الدعارة  في  لالأطفال  ال�صتغاللي  ال�صتخدام  )ب( 

الممار�صات الجن�صية غير الم�صروعة،

)ج( ال�صتخدام ال�صتغاللي لالأطفال في العرو�ص والمواد الداعرة.

المادة 35

والثنائية  الوطنية  المالئمة  التدابير  جميع  الأطراف  الدول  تتخذ 

بهم  التجار  اأو  بيعهم  اأو  الأطفال  اختطاف  لمنع  الأطراف  والمتعددة 

لأي غر�ص من الأغرا�ص اأو باأي �صكل من الأ�صكال.

المادة 36

تحمي الدول الأطراف الطفل من �صائر اأ�صكال ال�صتغالل ال�صارة باأي 

جانب من جوانب رفاه الطفل.

المادة 37

تكفل الدول الأطراف:

)اأ( األ يعر�ص اأي طفل للتعذيب اأو لغيره من �صروب المعاملة اأو العقوبة 

اأو  الإعدام  عقوبة  تفر�ص  ول  المهينة.  اأو  الالاإن�صانية  اأو  القا�صية 

ال�صجن مدى الحياة ب�صبب جرائم يرتكبها اأ�صخا�ص تقل اأعمارهم 

عن ثماني ع�صرة �صنة دون وجود اإمكانية لالإفراج عنهم،

تع�صفية.  اأو  قانونية  غير  ب�صورة  حريته  من  طفل  اأي  يحرم  األ  )ب( 

ويجب اأن يجرى اعتقال الطفل اأو احتجازه اأو �صجنه وفقا للقانون 

ول يجوز ممار�صته اإل كملجاأ اأخير ولأق�صر فترة زمنية منا�صبة،

للكرامة  واحترام  باإن�صانية  حريته  من  محروم  طفل  كل  يعامل  )ج( 

الأ�صخا�ص  احتياجات  تراعى  وبطريقة  الإن�صان،  في  المتاأ�صلة 

من  محروم  طفل  كل  يف�صل  خا�ص،  وبوجه  �صنه.  بلغوا  الذين 

حريته عن البالغين، ما لم يعتبر اأن م�صلحة الطفل تقت�صي خالف 

ذلك، ويكون له الحق في البقاء على ات�صال مع اأ�صرته عن طريق 

المرا�صالت والزيارات، اإل في الظروف ال�صتثنائية،

)د( يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الح�صول ب�صرعة على 

م�صاعدة قانونية وغيرها من الم�صاعدة المنا�صبة، ف�صال عن الحق 

اأو �صلطة  اأمام محكمة  الحرية  الطعن في �صرعية حرمانه من  في 

مخت�صة م�صتقلة ومحايدة اأخرى، وفي اأن يجرى البت ب�صرعة في 

اأي اإجراء من هذا القبيل.

المادة 38

الدولي  الإن�صاني  القانون  باأن تحترم قواعد  الأطراف  الدول  تتعهد   .1

المنطبقة عليها في المنازعات الم�صلحة وذات ال�صلة بالطفل واأن 

ت�صمن احترام هذه القواعد.

2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي ت�صمن األ 

ي�صترك الأ�صخا�ص الذين لم يبلغ �صنهم خم�ص ع�صرة �صنة ا�صتراكا 

مبا�صرا في الحرب.

خم�ص  �صنه  تبلغ  لم  �صخ�ص  اأي  تجنيد  عن  الأطراف  الدول  تمتنع   .3

ع�صرة �صنة في قواتها الم�صلحة. وعند التجنيد من بين الأ�صخا�ص 

الذين بلغت �صنهم خم�ص ع�صرة �صنة ولكنها لم تبلغ ثماني ع�صرة 

�صنة، يجب على الدول الأطراف اأن ت�صعى لإعطاء الأولوية لمن هم 

اأكبر �صنا.

4. تتخذ الدول الأطراف، وفقا للتزاماتها بمقت�صى القانون الإن�صاني 

الم�صلحة،  المنازعات  في  المدنيين  ال�صكان  بحماية  الدولي 

الأطفال  ورعاية  ت�صمن حماية  لكي  الممكنة عمليا  التدابير  جميع 

المتاأثرين بنزاع م�صلح.

المادة 39

البدني  التاأهيل  لت�صجيع  المنا�صبة  التدابير  كل  الأطراف  الدول  تتخذ 

والنف�صي واإعادة الندماج الجتماعي للطفل الذي يقع �صحية اأي �صكل 

�صكل  اأي  اأو  التعذيب  اأو  الإ�صاءة،  اأو  ال�صتغالل  اأو  الإهمال  اأ�صكال  من 

اآخر من اأ�صكال المعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو المهينة، 

اأو المنازعات الم�صلحة. ويجرى هذا التاأهيل واإعادة الندماج هذه في 

بيئة تعزز �صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته.

المادة 40 

قانون  انتهك  اأنه  يدعي  طفل  كل  بحق  الأطراف  الدول  تعترف   .1

يعامل بطريقة  اأن  في  عليه ذلك  يثبت  اأو  بذلك  يتهم  اأو  العقوبات 

تتفق مع رفع درجة اإح�صا�ص الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام 

الطفل لما لالآخرين من حقوق الإن�صان والحريات الأ�صا�صية وتراعي 

�صن الطفل وا�صت�صواب ت�صجيع اإعادة اندماج الطفل وقيامه بدور 

بناء في المجتمع.

2. وتحقيقا لذلك، ومع مراعاة اأحكام ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة، 

تكفل الدول الأطراف، بوجه خا�ص، ما يلي:

)اأ( عدم اإدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات اأو اتهامه بذلك اأو 

اإثبات ذلك عليه ب�صبب اأفعال اأو اأوجه ق�صور لم تكن محظورة 

بموجب القانون الوطني اأو الدولي عند ارتكابها،

يتهم  اأو  العقوبات  قانون  انتهك  باأنه  يدعي  طفل  لكل  يكون  )ب( 

بذلك ال�صمانات التالية على الأقل:

التفاقية
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للقانون، وفقا  اإدانته  تثبت  اأن  اإلى  براءته  “1” افترا�ص 
عن  اإليه،  الموجهة  بالتهم  ومبا�صرة  فورا  اإخطاره   ”2“
عند  عليه  القانونيين  الأو�صياء  اأو  والديه  طريق 

غيرها  اأو  قانونية  م�صاعدة  على  والح�صول  القت�صاء، 

من الم�صاعدة المالئمة لإعداد وتقديم دفاعه،

“3” قيام �صلطة اأو هيئة ق�صائية مخت�صة وم�صتقلة ونزيهة 
بالف�صل في دعواه دون تاأخير في محاكمة عادلة وفقا 

للقانون، بح�صور م�صت�صار قانوني اأو بم�صاعدة منا�صبة 

اأخرى وبح�صور والديه اأو الأو�صياء القانونيين عليه، ما 

لم يعتبر اأن ذلك في غير م�صلحة الطفل الف�صلى، ول 

�صيما اإذا اأخذ في الح�صبان �صنه اأو حالته،

“4” عدم اإكراهه على الإدلء ب�صهادة اأو العتراف بالذنب، 
المناه�صين  ال�صهود  ا�صتجواب  تاأمين  اأو  وا�صتجواب 

ظل  في  ل�صالحه  ال�صهود  وا�صتجواب  ا�صتراك  وكفالة 

ظروف من الم�صاواة،

قيام  تاأمين  العقوبات،  قانون  انتهك  اأنه  اعتبر  اإذا   ”5“
اأعلى  ونزيهة  م�صتقلة  ق�صائية  هيئة  اأو  �صلطة مخت�صة 

اأية  وفى  القرار  هذا  في  النظر  باإعادة  للقانون  وفقا 

تدابير مفرو�صة تبعا لذلك،

اإذا  مجانا  �صفوي  مترجم  م�صاعدة  على  الح�صول   ”6“
تعذر على الطفل فهم اللغة الم�صتعملة اأو النطق بها،

جميع  اأثناء  تماما  الخا�صة  حياته  احترام  تاأمين   ”7“
مراحل الدعوى.

و�صلطات  واإجراءات  قوانين  اإقامة  لتعزير  الأطراف  الدول  ت�صعى   .3

اأنهم  يدعى  الذين  الأطفال  على  خ�صي�صا  منطبقة  وموؤ�ص�صات 

ذلك،  عليهم  يثبت  اأو  بذلك  يتهمون  اأو  العقوبات  قانون  انتهكوا 

وخا�صة القيام بما يلي:

)اأ( تحديد �صن دنيا يفتر�ص دونها اأن الأطفال لي�ص لديهم الأهلية 

لنتهاك قانون العقوبات،

)ب( ا�صت�صواب اتخاذ تدابير عند القت�صاء لمعاملة هوؤلء الأطفال 

حقوق  تحترم  اأن  �صريطة  ق�صائية،  اإجراءات  اإلى  اللجوء  دون 

الإن�صان وال�صمانات القانونية احترام كامال.

والإ�صراف،  والإر�صاد  الرعاية  اأوامر  مثل  مختلفة،  ترتيبات  تتاح   .4

والم�صورة، والختبار، والح�صانة، وبرامج التعليم والتدريب المهني 

الأطفال  معاملة  ل�صمان  الموؤ�ص�صية،  الرعاية  بدائل  من  وغيرها 

على  وجرمهم  ظروفهم  مع  وتتنا�صب  رفاههم  تالئم  بطريقة 

ال�صواء.

المادة 41

لي�ص في هذه التفاقية ما يم�ص اأي اأحكام تكون اأ�صرع اإف�صاء اإلى اإعمال 

حقوق الطفل والتي قد ترد في:

)اأ( قانون دولة طرف، اأو،

)ب( القانون الدولي ال�صاري على تلك الدولة. 

الجزء الثاني 

المادة 42

تتعهد الدول الأطراف باأن تن�صر مبادئ التفاقية واأحكامها على نطاق 

وا�صع بالو�صائل المالئمة والفعالة، بين الكبار والأطفال على ال�صواء.

المادة 43

1. تن�صاأ لغر�ص درا�صة التقدم الذي اأحرزته الدول الأطراف في ا�صتيفاء 

معنية  لجنة  التفاقية  هذه  في  بها  تعهدت  التي  اللتزامات  تنفيذ 

بحقوق الطفل ت�صطلع بالوظائف المن�صو�ص عليها فيما يلي.

الرفيعة  الخلقية  المكانة  ذوى  من  ع�صرة خبراء  من  اللجنة  تتاألف   .2

التفاقية.  هذه  تغطيه  الذي  الميدان  في  بها  المعترف  والكفاءة 

ويعمل  رعاياها  بين  من  اللجنة  اأع�صاء  الأطراف  الدول  وتنتخب 

للتوزيع  العتبار  ويولى  ال�صخ�صية،  ب�صفتهم  الأع�صاء  هوؤلء 

الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئي�صية.

3. ينتخب اأع�صاء اللجنة بالقتراع ال�صري من قائمة اأ�صخا�ص تر�صحهم 

الدول الأطراف، ولكل دولة طرف اأن تر�صح �صخ�صا واحدا من بين 

رعاياها.

4. يجرى النتخاب الأول لع�صوية اللجنة بعد �صتة اأ�صهر على الأكثر من 

ويوجه  �صنتين.  كل  مرة  ذلك  وبعد  التفاقية  هذه  نفاذ  بدء  تاريخ 

الأمين العام لالأمم المتحدة قبل اأربعة اأ�صهر على الأقل من تاريخ 

تقديم  اإلى  فيها  يدعوها  الأطراف  الدول  اإلى  ر�صالة  انتخاب  كل 

تر�صيحاتها في غ�صون �صهرين. ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة 

ترتيبا األفبائيا بجميع الأ�صخا�ص المر�صحين على هذا النحو مبينا 

الدول الأطراف التي ر�صحتهم، ويبلغها اإلى الدول الأطراف في هذه 

التفاقية.

5. تجرى النتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام 

التي  الجتماعات،  هذه  وفى  المتحدة.  الأمم  مقر  في  عقدها  اإلي 

يكون  لها،  قانونيا  ن�صابا  فيها  الأطراف  الدول  ثلثي  ي�صكل ح�صور 

على  يح�صلون  الذين  هم  اللجنة  لع�صوية  المنتخبون  الأ�صخا�ص 

ممثلي  لأ�صوات  المطلقة  الأغلبية  وعلى  الأ�صوات  من  عدد  اأكبر 

الدول الأطراف الحا�صرين الم�صوتين.

6. ينتخب اأع�صاء اللجنة لمدة اأربع �صنوات. ويجوز اإعادة انتخابهم اإذا 

جرى تر�صيحهم من جديد. غير اأن مدة ولية خم�صة من الأع�صاء 

وبعد  �صنتين،  بانق�صاء  تنق�صي  الأول  النتخاب  في  المنتخبين 

النتخاب الأول مبا�صرة يقوم رئي�ص الجتماع باختيار اأ�صماء هوؤلء 

الأع�صاء الخم�صة بالقرعة.

7. اإذا توفى اأحد اأع�صاء اللجنة اأو ا�صتقال اأو اأعلن لأي �صبب اآخر اأنه 

غير قادر على تاأدية مهام اللجنة، تعين الدولة الطرف التي قامت 

بتر�صيح الع�صو خبيرا اآخر من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية 

من الولية، رهنا بموافقة اللجنة.
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8. ت�صع اللجنة نظامها الداخلي.

9. تنتخب اللجنة اأع�صاء مكتبها لفترة �صنتين.

10. تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة اأو في اأي كان 

ال�صنة  في  مرة  عادة  اللجنة  وتجتمع  اللجنة.  تحدده  اآخر  منا�صب 

اقت�صى  اإذا  فيها،  النظر  ويعاد  اللجنة،  اجتماعات  مدة  وتحدد 

الأمر، في اجتماع للدول الأطراف في هذه التفاقية، رهنا بموافقة 

الجمعية العامة.

ومرافق  يلزم من موظفين  ما  المتحدة  لالأمم  العام  الأمين  يوفر   .11

ل�صطالع اللجنة ب�صورة فعالة بوظائفها بموجب هذه التفاقية.

بموافقة  التفاقية،  هذه  بموجب  المن�صاأة  اللجنة  اأع�صاء  يح�صل   .12

الجمعية العامة، على مكافاآت من موارد الأمم المتحدة، وفقا لما 

قد تقرره الجمعية العامة من �صروط واأحكام.

المادة 44

1. تتعهد الدول الأطراف باأن تقدم اإلى اللجنة، عن طريق الأمين العام 

لالأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق 

المعترف بها في هذه التفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك 

الحقوق:

)اأ( في غ�صون �صنتين من بدء نفاذ هذه التفاقية بالن�صبة للدولة 

الطرف المعنية،

)ب( وبعد ذلك مرة كل خم�ص �صنوات.

وال�صعاب  العوامل  المادة  هذه  بموجب  المعدة  التقارير  تو�صح   .2

التي توؤثر على درجة الوفاء باللتزامات المتعهد بها بموجب هذه 

التفاقية اإن وجدت مثل هذه العوامل وال�صعاب. ويجب اأن ت�صتمل 

التقارير اأي�صا على معلومات كافية توفر للجنة فهما �صامال لتنفيذ 

التفاقية في البلد المعني.

3. ل حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا اأوليا �صامال اإلى اللجنة اأن تكرر، 

في ما تقدمه من تقارير لحقة وفقا للفقرة 1 )ب( من هذه المادة، 

المعلومات الأ�صا�صية التي �صبق لها تقديمها.

ذات  اإ�صافية  معلومات  الأطراف  الدول  من  تطلب  اأن  للجنة  يجوز   .4

�صلة بتنفيذ التفاقية.

المجل�ص  طريق  عن  �صنتين،  كل  العامة  الجمعية  اإلى  اللجنة  تقدم   .5

القت�صادي والجتماعي، تقارير عن اأن�صطتها.

في  للجمهور  وا�صع  نطاق  على  تقاريرها  الأطراف  الدول  تتيح   .6

بلدانها.

المادة 45 

لدعم تنفيذ التفاقية على نحو فعال وت�صجيع التعاون الدولي في الميدان 

الذي تغطيه التفاقية:

)اأ( يكون من حق الوكالت المتخ�ص�صة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 

اأن تكون ممثلة لدى النظر في  اأجهزة الأمم المتحدة  وغيرها من 

تنفيذ ما يدخل في نطاق وليتها من اأحكام هذه التفاقية. وللجنة 

للطفولة  المتحدة  الأمم  ومنظمة  المتخ�ص�صة  الوكالت  تدعو  اأن 

لتقديم م�صورة  تراه مالئما،  الأخرى، ح�صبما  المخت�صة  والهيئات 

خبرائها ب�صاأن تنفيذ التفاقية في المجالت التي تدخل في نطاق 

ولية كل منها. وللجنة اأن تدعو الوكالت المتخ�ص�صة ومنظمة الأمم 

المتحدة للطفولة وغيرها من اأجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير 

عن تنفيذ التفاقية في المجالت التي تدخل في نطاق اأن�صطتها،

المتخ�ص�صة  الوكالت  اإلى  مالئما،  تراه  ح�صبما  اللجنة،  تحيل  )ب( 

اأية  الأخرى  المخت�صة  والهيئات  للطفولة  المتحدة  الأمم  ومنظمة 

الم�صاعدة  اأو  للم�صورة  طلبا  تت�صمن  الأطراف  الدول  من  تقارير 

اأو الم�صاعدة،  اإلى حاجتها لمثل هذه الم�صورة  اأو ت�صير  التقنيتين، 

اأو  م�صحوبة بمالحظات اللجنة واقتراحاتها ب�صدد هذه الطلبات 

الإ�صارات، اإن وجدت مثل هذه المالحظات والقتراحات،

)ج( يجوز للجنة اأن تو�صي باأن تطلب الجمعية العامة اإلى الأمين العام 

بحقوق  تت�صل  محددة  ق�صايا  عن  عنها  بالنيابة  درا�صات  اإجراء 

الطفل،

)د( يجوز للجنة اأن تقدم اقتراحات وتو�صيات عامة ت�صتند اإلى معلومات 

تلقتها عمال بالمادتين 44، 45 من هذه التفاقية. وتحال مثل هذه 

وتبلغ  معنية،  طرف  دولة  اأية  اإلى  العامة  والتو�صيات  القتراحات 

للجمعية العامة م�صحوبة بتعليقات الدول الأطراف. اإن وجدت. 

الجزء الثالث

المادة 46 

يفتح باب التوقيع على هذه التفاقية لجميع الدول.

المادة 47

الأمين  لدى  الت�صديق  وتودع �صكوك  للت�صديق.  التفاقية  تخ�صع هذه 

العام لالأمم المتحدة.

المادة 48

وتودع  الدول.  لجميع  مفتوحا  التفاقية  هذه  اإلى  الن�صمام  باب  يظل 

�صكوك الن�صمام لدى الأمين العام لالأمم المتحدة.

المادة 49

1. يبداأ نفاذ هذه التفاقية في اليوم الثالثين الذي يلي تاريخ اإيداع �صك 

الت�صديق اأو الن�صمام الع�صرين لدى الأمين العام لالأمم المتحدة.

بعد  اإلــيــهــا  تن�صم  اأو  التــفــاقــيــة  هـــذه  عــلــى  تــ�ــصــدق  الــتــي  الــــدول   .2

ــداأ نفاذ ــب اإيــــداع �ــصــك الــتــ�ــصــديــق اأو النــ�ــصــمــام الــعــ�ــصــريــن،  ي

التفاقية
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التفاقية اإزاءها في اليوم الثالثين الذي يلي تاريخ اإيداع هذه الدولة 

�صك ت�صديقها اأو ان�صمامها.

المادة 50

1. يجوز لأي دولة طرف اأن تقترح اإدخال تعديل واأن تقدمه اإلى الأمين 

الدول  باإبالغ  عندئذ  العام  الأمين  ويقوم  المتحدة.  لالأمم  العام 

هذه  كانت  اإذا  بما  باإخطاره  طلب  مع  المقترح  بالتعديل  الأطراف 

القتراحات  في  للنظر  الأطراف  للدول  موؤتمر  عقد  تحبذ  الدول 

والت�صويت عليها. وفى حالة تاأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، 

اأ�صهر من تاريخ هذا التبليغ، عقد هذا الموؤتمر،  اأربعة  في غ�صون 

يدعو الأمين العام اإلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم اأي 

تعديل تعتمده اأغلبية من الدول الأطراف الحا�صرة والم�صوتة في 

الموؤتمر اإلى الجمعية العامة لإقراره.

)1( من هذه المادة  2. يبداأ نفاذ اأي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 

عندما تقره الجمعية العامة لالأمم المتحدة وتقبله الدول الأطراف 

في هذه التفاقية باأغلبية الثلثين.

التي  الأطراف  للدول  ملزمة  نفاذها،  بدء  عند  التعديالت،  تكون   .3

قبلتها وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة باأحكام هذه التفاقية 

وباأية تعديالت �صابقة تكون قد قبلتها.

المادة 51

1. يتلقى الأمين العام لالأمم المتحدة ن�ص التحفظات التي تبديها الدول 

وقت الت�صديق اأو الن�صمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.

التفاقية  هذه  لهدف  منافيا  يكون  تحفظ  اأي  اإبداء  يجوز  ل   .2

وغر�صها.

3. يجوز �صحب التحفظات في اأي وقت بتوجيه اإ�صعار بهذا المعنى اإلى 

الأمين العام لالأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ باإبالغ جميع الدول 

به. وي�صبح هذا الإ�صعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه من 

قبل الأمين العام.

المادة 52

يجوز لأي دولة طرف اأن تن�صحب من هذه التفاقية باإ�صعار خطي تر�صله 

اإلى الأمين العام لالأمم المتحدة. وي�صبح الن�صحاب نافذا بعد مرور 

�صنة على تاريخ ت�صلم الأمين العام هذا الإ�صعار.

المادة 53

يعين الأمين العام لالأمم المتحدة وديعا لهذه التفاقية.

المادة 54

يودع اأ�صل هذه التفاقية التي تت�صاوى في الحجية ن�صو�صها بالأ�صبانية 

والإنجليزية والرو�صية وال�صينية والعربية والفرن�صية، لدى الأمين العام 

لالأمم المتحدة.

واإثباتا لذلك، قام المفو�صون الموقعون اأدناه، المخولون ح�صب الأ�صول 

من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه التفاقية.

البروتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل 

ب�ضاأن بيع الأطفال وا�ضتغالل الأطفال  في البغاء 

وفي المواد الباحية

دخل حيز النفاذ في 18 يناير 2002

اإن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

وتنفذ   )1 الطفل)  حقوق  اتفاقية  اأغرا�ص  تتحقق  لكي  اأنه  ترى  اإذ 

اأحكامها، ول �صيما المواد 1 و 11 و 21و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 ، يجدر 

اأن تقّيم التدابير التي ينبغي للدول الأطراف اأن تتخذها لكفالة حماية 

الطفل من البيع وال�صتغالل في البغاء وفي المواد الإباحية،

واإذ ترى اأي�صًا اأن اتفاقية حقوق الطفل ت�صلم بحق الطفل في الحماية 

من ال�صتغالل القت�صادي ومن اأداء اأي عمل يحتمل اأن يكون خطيرًا اأو 

يعرقل تعليم الطفل اأو ي�صر ب�صحة الطفل اأو بنمائه البدني اأو العقلي اأو 

الروحي اأو الخلقي اأو الجتماعي،

الوا�صع النطاق  اإزاء التجار الدولي بالأطفال  القلق  بالغ  واإذ ي�صاورها 

والمتزايد وذلك لغر�ص بيع الأطفال وا�صتغاللهم في البغاء وفي المواد 

الإباحية، 

واإذ ي�صاورها عميق القلق اإزاء الممار�صة المنت�صرة والمتوا�صلة المتمثلة 

نظرًا  خا�ص،  ب�صكل  الأطفال  لها  يتعر�ص  التي  الجن�صية  ال�صياحة  في 

لأنها ممار�صة ت�صجع ب�صورة مبا�صرة على بيع الأطفال وا�صتغاللهم في 

البغاء وفي المواد الإباحية،

فيها  بما  ال�صعف،  �صديدة  المجموعات  من  عددًا  باأن  تعترف  واإذ 

الطفالت، تواجه خطرًا كبيرًا قوامه ال�صتغالل الجن�صي، واأن الطفالت 

يمثلن فئة م�صتغّلة ب�صكل ل متنا�صب على �صعيد من ُي�صتغل جن�صيًا، 

واإذ ي�صاورها القلق اإزاء توافر المواد الإباحية ب�صكل متزايد على �صبكة 

الموؤتمر  اإلى  ت�صير  واإذ  النا�صئة،  التكنولوجيات  من  وغيرها  الإنترنت 

�صبكة  على  الإباحية  المواد  في  الأطفال  ا�صتغالل  لمكافحة  الدولي 

الإنترنت )فيينا، 1999 ( ول �صيما ما انتهى اإليه هذا الموؤتمر من دعوة 

اإلى تجريم اإنتاج وتوزيع وت�صدير وبث وا�صتيراد المواد الإباحية المتعلقة 

التعاون  اأهمية  على  ت�صدد  واإذ  لها  والترويج  عمدًا  وحيازتها  بالأطفال 

الأوثق وال�صراكة بين الحكومات وال�صناعة المتمثلة في الإنترنت،
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وفي  البغاء  في  وا�صتغاللهم  الأطفال  بيع  على  الق�صاء  اأن  تعتقد  واإذ 

المواد الإباحية �صيتي�صر باعتماد نهج جامح، يت�صدى للعوامل الم�صاهمة 

الدخل  م�صتويات  في  والتفاوت  والفقر  التخلف  ت�صمل  والتي  ذلك  في 

توؤديه  الذي  الدور  وتعطل  الجائرة  القت�صادية  الجتماعية  والهياكل 

الأ�صر والفتقار اإلى التربية والهجرة من الأرياف اإلى المدن والتمييز 

جانب  من  الالم�صوؤول  الجن�صي  وال�صلوك  الجن�ص  نوع  على  المبني 

والتجار  الم�صلحة  والنزاعات  ال�صارة  التقليدية  والممار�صات  الكبار 

بالأطفال،

واعتقادًا منها اأنه يلزم بذل جهود لرفع م�صتوى الوعي العام بالحد من 

طلب الم�صتهلكين على بيع الأطفال وا�صتغالل الأطفال في البغاء وفي 

المواد الإباحية واإدراكا منها لأهمية تعزيز ال�صراكة العالمية بين كافة 

الجهات الفاعلة وتح�صين م�صتوى اإنفاذ القوانين على ال�صعيد الوطني، 

بحماية  العالقة  ذات  الدولية  القانونية  ال�صكوك  اأحكام  تالحظ  واإذ 

الأطفال بما فيها اتفاقية لهاي ب�صاأن حماية الأطفال والتعاون في مجال 

المدنية  الجوانب  ب�صاأن  لهاي  واتفاقية  الدولي،  ال�صعيد  على  التبني 

القانونية  الولية  ب�صاأن  لهاي  واتفاقية  لالأطفال  الدولي  لالختطاف 

الم�صوؤولية  مجال  في  والتعاون  والتنفيذ  والعتراف  المنطبق  والقانون 

الدولية رقم  العمل  واتفاقية منظمة  الأطفال  والتدابير لحماية  الأبوية 

)182( المتعلقة بحظر اأ�صواأ اأ�صكال عمل الأطفال واتخاذ تدابير فورية 

للق�صاء عليها،

واإذ ي�صجعها التاأييد الغالب الذي لقيته اتفاقية حقوق الطفل، ما يظهر 

وجود التزام �صائع بتعزيز وحماية حقوق الطفل،

الأطفال  بيع  لمنع  العمل  برنامج  اأحكام  تنفيذ  باأهمية  منها  واعترافًا 

وبرنامج  والإعالن  الإباحية  المواد  وفي  البغاء  في  الأطفال  وا�صتغالل 

الجن�صي  ال�صتغالل  لمكافحة  العالمي  الموؤتمر  في  المعتمدين  العمل 

 31 اإلى   27 التجاري لالأطفال الذي ُعقد في ا�صتكهولم في الفترة من 

بهذا  العالقة  ذات  والتو�صيات  القرارات  و�صائر   1996 اآب/اأغ�صط�ص 

المو�صوع ال�صادرة عن الهيئات الدولية المخت�صة،

من  �صعب  لكل  الثقافية  والقيم  التقاليد  اأهمية  اعتبارها  في  ت�صع  واإذ 

اأجل حماية الطفل ونمائه ب�صكل متنا�صق.

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

تحظر الدول الأطراف بيع الأطفال وا�صتغالل الأطفال في البغاء وفي 

المواد الإباحية كما هو من�صو�ص عليه في هذا البروتوكول.

المادة 2

ِلغر�ص هذا البروتوكول:

)اأ( ُيق�صد ببيع الأطفال اأي فعل اأو تعامل يتم بمقت�صاه نقل طفل من 

جانب اأي �صخ�ص اأو مجموعة من الأ�صخا�ص اإلى �صخ�ص اآخر لقاء 

مكافاأة اأو اأي �صكل اآخر من اأ�صكال العو�ص؛

)ب( ُيق�صد با�صتغالل الأطفال في البغاء ا�صتخدام طفل لغر�ص اأن�صطة 

جن�صية لقاء مكافاأة اأو اأي �صكل اآخر من اأ�صكال العو�ص؛

اأي طفل،  ت�صوير  الإباحية  المواد  في  الأطفال  با�صتغالل  ُيق�صد  )ج( 

اأن�صطة  بالمحاكاة  اأو  حقيقية  ممار�صة  يمار�ص  كانت،  و�صيلة  باأي 

لإ�صباع  للطفل  الجن�صية  لالأع�صاء  ت�صوير  اأي  اأو  �صريحة  جن�صية 

الرغبة الجن�صية اأ�صا�صا.

المادة 3

1 - تكفل كل دولة طرف اأن تغطي، كحد اأدنى، الأفعال والأن�صطة التالية 

تغطية كاملة بموجب قانونها الجنائي اأو قانون العقوبات فيها �صواء 

على  ترتكب  كانت  اأو  دوليًا  اأو  محليًا  ترتكب  الجرائم  هذه  اأكانت 

اأ�صا�ص فردي اأو منظم:

ف في المادة )2(: )اأ( في �صياق بيع الأطفال كما هو معرَّ

1. عر�ص اأو ت�صليم اأو قبول طفل باأي طريقة كانت لغر�ص 

من الأغرا�ص التالية:

)اأ( ال�صتغالل الجن�صي للطفل؛

)ب( نقل اأع�صاء الطفل توخيًا للربح؛

)ج( ت�صخير الطفل لعمل ق�صري؛

تبني  اإقرار  على  الالئق  غير  بالحفز  كو�صيط،  القيام،   .2

لل�صكوك  خرقا  ي�صكل  الذي  النحو  على  وذلك  طفل 

القانونية الواجبة التطبيق ب�صاأن التبني؛

)ب( عر�ص اأو تاأمين اأو تدبير اأو تقديم طفل لغر�ص ا�صتغالله في 

ف في المادة )2(؛ البغاء على النحو المعرَّ

)ج( واإنتاج اأو توزيع اأو ن�صر اأو ا�صتيراد اأو ت�صدير اأو عر�ص اأو بيع 

ف في  المعرَّ النحو  بالطفل على  متعلقة  اإباحية  مواد  اأو حيازة 

المادة )2(.

2 - رهنًا باأحكام القانون الوطني للدولة الطرف، ينطبق ال�صيء نف�صه 

على اأي محاولة ترمي اإلى ارتكاب اأي من هذه الأفعال اأو التواطوؤ اأو 

الم�صاركة في اأي منها.

الجرائم  هذه  تجعل  التي  الالزمة  التدابير  طرف  دولة  كل  تتخذ   -  3

موجبة للعقوبات المنا�صبة والتي ت�صع في العتبار خطورة طابعها.

قانونها  باأحكام  رهنًا  طرف،  دولة  كل  القت�صاء،  عند  تقوم،   -  4

الوطني، باتخاذ الإجراءات الرامية اإلى تحديد م�صوؤولية الأ�صخا�ص 

العتباريين عن الجرائم المحددة في الفقرة )1( من هذه المادة. 

م�صوؤولية  تكون  قد  الطرف  الدولة  لتلك  القانونية  بالمبادئ  ورهنًا 

الأ�صخا�ص العتباريين هذه جنائية اأو مدنية اأو اإدارية.

5 - تتخذ الدول الأطراف كافة الإجراءات القانونية والإدارية المالئمة 

التي تكفل ت�صرف جميع الأ�صخا�ص الم�صاركين في عملية تبني طفل 

ت�صرفًا يتما�صى مع ال�صكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق.

المادة 4

1 - تتخذ كل دولة طرف ما تراه �صروريًا من التدابير لإقامة وليتها 

المادة  من   )1( الفقرة  في  اإليها  الم�صار  الجرائم  على  الق�صائية 

)3( عندما ترتكب هذه الجرائم في اإقليمها اأو على متن �صفينة اأو 

طائرة م�صجلة في تلك الدولة.

2 - يجوز لكل دولة طرف اأن تتخذ من التدابير ما تراه �صروريًا لإقامة 

وليتها على الجرائم الم�صار اإليها في الفقرة )1( من المادة )3( 

في الحالت التالي ذكرها:

التفاقية
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البروتوكولن الإختياريان لتفاقية حقوق الطفل

)اأ( عندما يكون المجرم المتهم مواطنًا من مواطني تلك الدولة اأو 

�صخ�صًا يقيم عادة في اإقليمها؛

)ب( عندما تكون ال�صحية مواطنًا من مواطني تلك الدولة.

3 - تتخذ كل دولة طرف ما تراه �صروريًا من التدابير لإقامة وليتها 

الق�صائية على الجرائم الآنف ذكرها عندما يكون المجرم المتهم 

دولة طرف  اإلى  ت�صليمها  اأو  بت�صليمه  تقوم  ول  اإقليمها  في  موجودًا 

اأخرى على اأ�صا�ص اأن الجريمة ارتكبها مواطن من مواطنيها.

اأي ولية ق�صائية جنائية تمار�ص وفقًا  البروتوكول  4 - ل ي�صتبعد هذا 

للقانون الدولي.

المادة 5

1 - تعتبر الجرائم الم�صار اإليها في الفقرة )1( من المادة )3( مدرجة 

لت�صليم  اأي معاهدة  ت�صليم مرتكبيها في  ت�صتوجب  بو�صفها جرائم 

جرائم  بو�صفها  وتدرج  الأطراف  الدول  بين  قائمة  المجرمين 

ت�صتوجب ت�صليم مرتكبيها في كل معاهدة لت�صليم المجرمين تبرم 

في وقت لحق فيما بين هذه الدول وفقًا لل�صروط المن�صو�ص عليها 

في هذه المعاهدات.

بوجود  م�صروطًا  المجرمين  ت�صليم  تجعل  طرف  دولة  تلقت  اإذا   -  2

بها  تربطها  ل  اأخرى  دولة طرف  لت�صليم مجرم من  معاهدة طلبا 

البروتوكول  هذا  تعتبر  اأن  لها  يجوز  المجرمين  لت�صليم  معاهدة 

قانونيا لت�صليم المجرم فيما يتعلق بتلك الجرائم. ويجب اأن يخ�صع 

المتلقية  الدولة  قانون  في  عليها  المن�صو�ص  لل�صروط  الت�صليم 

للطلب.

م�صروطًا  المجرمين  ت�صليم  تجعل  ل  التي  الأطراف  الدول  على   -  3

ت�صتوجب  جرائم  بو�صفها  الجرائم  هذه  تعامل  اأن  معاهدة  بوجود 

ت�صليم مرتكبيها لبع�صها البع�ص رهنًا بال�صروط المن�صو�ص عليها 

في قانون الدولة المتلقية للطلب.

4 - تعامل هذه الجرائم، لأغرا�ص ت�صليم الدول الأطراف للمجرمين 

اأنها ارتكبت ل في المكان الذي حدثت فيه  بع�صها لبع�ص، كما لو 

وفقا  الق�صائية  وليتها  اإقامة  منها  المطلوب  الدول  اأقاليم  في  بل 

للمادة )4(.

يتعلق بجريمة من الجرائم  لت�صليم مجرم فيما  ُقدم طلب  اإذا ما   - 5

الوارد ذكرها في الفقرة )1( من المادة )3( واإذا ما كانت الدولة 

الطرف المتلقية للطلب ل ت�صلم اأو لن ت�صلم المجرم، ا�صتنادًا اإلى 

اأن تتخذ التدابير المالئمة  جن�صية المجرم يجب على تلك الدولة 

لعر�ص الحالة على ال�صلطات المخت�صة فيها لغر�ص المقا�صاة.

المادة 6

1 - تقوم الدول الأطراف بتقديم اأق�صى قدر من الم�صاعدة اإلى بع�صها 

اأو  الجنائية  الإجراءات  اأو  التحقيق  بعمليات  يتعلق  فيما  البع�ص 

اإجراءات ت�صليم المجرم فيما يت�صل بالجرائم المحددة في الفقرة 

مجال  في  الم�صاعدة  تقديم  ذلك  في  بما   ،)3( المادة  من   )1(

الح�صول على ما في حوزتها من اأدلة لزمة لهذه الإجراءات.

هذه  من   )1( الفقرة  بموجب  بالتزاماتها  الأطراف  الدول  تفي   -  2

المادة بما يتم�صى مع ما قد يوجد بينها من معاهدات اأو ترتيبات 

اأخرى لتقديم الم�صاعدة الق�صائية. وفي حالة عدم وجود مثل هذه 

المعاهدات اأو الترتيبات تقدم الدول الأطراف الم�صاعدة لبع�صها 

البع�ص وفقا لقانونها المحلي.

المادة 7

تقوم الدول الأطراف، بما يتفق مع اأحكام قانونها الوطني بما يلي:

والم�صادرة  الحجز  اإجراء  يت�صنى  لكي  المالئمة  التدابير  اتخاذ  )اأ( 

على النحو المالئم لما يلي:

1. الممتلكات مثل المواد والموجودات وغير ذلك من المعدات التي 

ت�صتخدم لرتكاب الجرائم الم�صار  اإليها في هذا البروتوكول اأو 

لت�صهيل ارتكابها؛

2. العوائد المتاأتية من هذه الجرائم؛ 

اأو  حجز  ب�صاأن  اأخرى  طرف  دولة  من  الواردة  الطلبات  تنفيذ  )ب( 

م�صادرة المواد اأو العوائد الم�صار اإليها في الفقرة الفرعية )اأ(

)ج( اتخاذ التدابير الالزمة التي ت�صتهدف اإغالق المباني الم�صتخدمة 

في ارتكاب هذه الجرائم ب�صورة موؤقتة اأو نهائية.

المادة 8

المنا�صبة لحماية حقوق وم�صالح  التدابير  الأطراف  الدول  تتخذ   - 1

الأطفال �صحايا الممار�صات المحظورة بموجب هذا البروتوكول في 

جميع مراحل الإجراءات الق�صائية الجنائية، ول �صيما عن طريق 

ما يلي:

)اأ( العتراف ب�صعف الأطفال ال�صحايا وتكييف الإجراءات لجعلها 

احتياجاتهم  ذلك  في  بما  الخا�صة،  باحتياجاتهم  تعترف 

الخا�صة ك�صهود؛

)ب( اإعالم الأطفال ال�صحايا بحقوقهم ودورهم وبنطاق الإجراءات 

وتوقيتها وتقدمها وبالبت في ق�صاياهم؛

)ج( ال�صماح بعر�ص اآراء الأطفال ال�صحايا واحتياجاتهم و�صواغلهم 

ال�صخ�صية  م�صالحهم  تم�ص  التي  الدعاوى  اأثناء  فيها  والنظر 

بطريقة تتم�صى مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني؛

طيلة  ال�صحايا  لالأطفال  المالئمة  الم�صاندة  خدمات  توفير  )د( 

�صير الإجراءات القانونية؛

)هـ( حماية خ�صو�صيات وهوية الأطفال ال�صحايا واتخاذ التدابير 

اأن  يمكن  معلومات  ن�صر  لتجنب  الوطني  للقانون  وفقًا  الالزمة 

تف�صي اإلى التعرف على هوؤلء الأطفال ال�صحايا؛

)و( القيام، في الحالت المنا�صبة، بكفالة حماية �صالمة الأطفال 

من  ل�صالحهم  ي�صهدون  الذين  وال�صهود  واأ�صرهم  ال�صحايا 

التعر�ص لالإرهاب والنتقام؛

)ز( تفادي التاأخير الذي ل لزوم له في البت في الق�صايا وتنفيذ 

الأوامر اأو القرارات التي تمنح تعوي�صات لالأطفال ال�صحايا.

ال�صحية  عمر  من  التيّقن  عدم  يحول  األ  الأطراف  الدول  تكفل   -  2

التحقيقات  ذلك  في  بما  الجنائية،  التحقيقات  بدء  دون  الحقيقي 

الرامية اإلى تحديد عمر ال�صحية.

3 - تكفل الدول الأطراف اأن يعامل النظام الق�صائي الجنائي لالأطفال 

البروتوكول  هذا  في  ذكرها  الوارد  الجرائم  �صحايا  هم  الذين 

الم�صلحة الف�صلى للطفل بو�صفها العتبار الرئي�صي.

4 - تتخذ الدول الأطراف التدابير الالزمة التي تكفل التدريب المالئم، 

وخا�صة التدريب القانوني والنف�صي، لالأ�صخا�ص الذين يعملون مع 

�صحايا الجرائم المحظورة بموجب هذا البروتوكول.
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5 - تتخذ الدول الأطراف، في الحالت المالئمة، التدابير الرامية اإلى 

حماية اأمن و�صالمة هوؤلء الأ�صخا�ص و/اأو الموؤ�ص�صات العاملين في 

مجال وقاية و/اأو حماية وتاأهيل �صحايا هذه الجرائم.

6 - ل �صيء في هذا البروتوكول يف�صر على نحو ي�صر بحقوق المتهم في 

محاكمة عادلة ونزيهة اأو ل يتعار�ص مع هذه الحقوق.

المادة 9

والتدابير  القوانين  وتن�صر  وتنفذ  تعزز  اأو  الأطراف  الدول  تعتمد   -  1

الجرائم  تمنع  التي  الجتماعية  والبرامج  وال�صيا�صات  الإدارية 

خا�ص  اهتمام  اإيالء  وينبغي  البروتوكول.  هذا  في  اإليها  الم�صار 

لحماية الأطفال الذين هم عر�صة بوجه خا�ص لهذه الممار�صات.

بما في  الجمهور عامة،  الوعي لدى  بتعزيز  الأطراف  الدول  تقوم   - 2

ذلك الأطفال، عن طريق الإعالم بجميع الو�صائل المنا�صبة، وعن 

طريق التثقيف والتدريب المت�صل بالتدابير الوقائية والآثار ال�صارة 

وتقوم  البروتوكول.  هذا  في  اإليها  الم�صار  الجرائم  عن  الناجمة 

الدول، في وفائها بالتزاماتها بموجب هذه المادة، بت�صجيع م�صاركة 

المجتمع المحلي، ول �صيما الأطفال، في برامج الإعالم والتثقيف 

تلك، بما في ذلك الم�صاركة على ال�صعيد الدولي.

اإلى  تهدف  التي  الممكنة،  التدابير  جميع  الأطراف  الدول  تتخذ   -  3

تاأمين تقديم كل الم�صاعدات المنا�صبة اإلى �صحايا هذه الجرائم، 

بما في ذلك اإعادة اإدماجهم الكامل في المجتمع وتحقيق �صفائهم 

الكامل بدنيا ونف�صيا.

4 - تكفل الدول الأطراف لجميع الأطفال �صحايا الجرائم المو�صوفة 

في هذا البروتوكول اإتاحة الإجراءات المنا�صبة في ال�صعي للح�صول، 

دون تمييز، على تعوي�ص عن الأ�صرار التي لحقت بهم من الأ�صخا�ص 

الم�صوؤولين قانونًا عن ذلك.

الحظر  اإلى  الهادفة  المالئمة  التدابير  الأطراف  الدول  تتخذ   -  5

التي تروج للجرائم المو�صوفة في هذا  الفعال لإنتاج ون�صر المواد 

البروتوكول.

المادة 10

1 - تتخذ الدول الأطراف كل الخطوات الالزمة لتقوية التعاون الدولي 

الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية لمنع  الترتيبات  عن طريق 

اأفعال  عن  الم�صوؤولة  الجهات  ومعاقبة  ومقا�صاة  وتحري  وك�صف 

تنطوي على بيع الأطفال وا�صتغاللهم في البغاء وفي المواد الإباحية 

والتن�صيق  التعاون  الأطراف  الدول  تعزز  كما  الجن�صية.  وال�صياحة 

الدوليين بين �صلطاتها والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية 

والمنظمات الدولية.

الأطفال  لم�صاعدة  الدولي  التعاون  بتعزيز  الأطراف  الدول  تقوم   -  2

ال�صحايا على ال�صفاء البدني والنف�صي واإعادة اإدماجهم في المجتمع 

واإعادتهم اإلى اأوطانهم.

الت�صدي  بغية  الدولي  التعاون  تعزيز  الأطراف على  الدول  ت�صجع   -  3

ا�صتهداف  في  ت�صهم  التي  والتخلف  الفقر  مثل  الجذرية  لالأ�صباب 

وفي  الإباحية  المواد  وفي  البغاء  في  وا�صتغاللهم  للبيع  الأطفال 

ال�صياحة الجن�صية.

4 - تقوم الدول الأطراف التي هي في مركز ي�صمح لها بذلك، بتقديم 

الم�صاعدة المالية والفنية وغيرها من الم�صاعدة عن طريق البرامج 

من  غيرها  اأو  الثنائية  اأو  الإقليمية  اأو  الأطراف  المتعددة  القائمة 

البرامج.

المادة 11

ل �صيء في هذا البروتوكول يم�ص باأي من الأحكام المف�صية على نحو 

اأف�صل اإلى اإعمال حقوق الطفل والممكن اأن يت�صمنها:

)اأ( قانون الدولة الطرف؛

)ب( القانون الدولي ال�صاري بالن�صبة لتلك الدولة.

المادة 12

1 - تقوم كل دولة طرف، في غ�صون �صنتين من بدء نفاذ البروتوكول 

بالن�صبة لتلك الدولة الطرف، بتقديم تقرير اإلى لجنة حقوق الطفل 

اأحكام  لتنفيذ  اتخذتها  التي  التدابير  حول  �صاملة  معلومات  يقدم 

هذا البروتوكول.

2 - وعلى اإثر تقديم هذا التقرير ال�صامل، تقوم كل دولة طرف بت�صمين 

ما تقدمه من التقارير اإلى لجنة حقوق الطفل، وفقًا للمادة )44( 

من التفاقية، اأية معلومات اإ�صافية فيما يخ�ص تنفيذ البروتوكول. 

البروتوكول بتقديم تقرير مرة  الدول الأطراف الأخرى في  وتقوم 

كل خم�ص �صنوات.

3 - يجوز للجنة حقوق الطفل اأن تطلب اإلى الدول الأطراف معلومات 

اإ�صافية ذات عالقة بتنفيذ هذا البروتوكول.

المادة 13

1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول اأمام اأي دولة هي طرف في 

التفاقية اأو وقعت عليها.

مفتوحا  الباب  ويكون  عليه  للت�صديق  البروتوكول  هذا  يخ�صع   -  2

اأو  التفاقية  في  الأطراف  الدول  من  دولة  لأي  اإليه  لالن�صمام 

الأمين  لدى  الن�صمام  اأو  الت�صديق  �صكوك  وتودع  عليها.  الموقعة 

العام لالأمم المتحدة.

المادة 14

1 - يبداأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثالثة اأ�صهر من اإيداع �صك الت�صديق 

اأو الن�صمام العا�صر.

2 - يبداأ نفاذ هذا البروتوكول، بالن�صبة لكل دولة ت�صدق عليه اأو تن�صم 

�صك  اإيداعها  تاريخ  من  �صهر  بعد  النفاذ،  حيز  دخوله  بعد  اإليه 

ت�صديقها اأو ان�صمامها.

المادة 15

يجوز لأية دولة طرف اأن تن�صحب من هذا البروتوكول في اأي وقت   -1

باإ�صعار كتابي تر�صله اإلى الأمين العام لالأمم المتحدة، الذي يقوم 

بعد ذلك باإبالغ الدول الأطراف الأخرى في التفاقية وجميع الدول 

على  �صنة  مرور  بعد  نافذًا  الن�صحاب  وي�صبح  عليها.  وقعت  التي 

ت�صلم الأمين العام لهذا الإ�صعار.
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البروتوكولن الإختياريان لتفاقية حقوق الطفل

اإعفاء الدولة الطرف من التزاماتها  اإلى  لن يوؤدي هذا الن�صحاب   -2

قبل  يحدث  ُمخل  فعل  باأي  يتعلق  فيما  البروتوكول  هذا  بموجب 

التاريخ الذي ي�صبح فيه الن�صحاب نافذًا. ولن يم�ص هذا الن�صحاب 

اأية م�صاألة تكون قيد نظر لجنة حقوق الطفل  باأي �صكل النظر في 

بالفعل قبل التاريخ الذي ي�صبح فيه الن�صحاب نافذًا.

المادة 16

يجوز لأية دولة طرف اأن تقترح اإدخال تعديل واأن تقدمه اإلى الأمين   -1

الدول  باإبالغ  عندئذ  العام  الأمين  ويقوم  المتحدة.  لالأمم  العام 

الأطراف بالتعديل المقترح طالبًا اإليها اإخطاره بما اإذا كانت تحبذ 

والت�صويت  المقترحات  في  للنظر  الأطراف  للدول  موؤتمر  عقد 

عليها. وفي حالة تاأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غ�صون 

التبليغ، يتم عقد هذا الموؤتمر، بدعوة  اأ�صهر من تاريخ هذا  اأربعة 

تعديل  اأي  ويعر�ص  المتحدة.  الأمم  رعاية  تحت  العام  الأمين  من 

الموؤتمر  في  والم�صوتة  الحا�صرة  الأطراف  الدول  اأغلبية  تعتمده 

على الجمعية العامة لإقراره.

ته  يبداأ نفاذ التعديل المعتمد وفقًا للفقرة 1 من هذه المادة متى اأقرَّ  -2

باأغلبية  التفاقية  هذه  في  الأطراف  الدول  وقبلته  العامة  الجمعية 

الثلثين.

قبلته،  التي  الأطراف  للدول  ملزمًا  ي�صبح  التعديل،  نفاذ  بداأ  متى   -3

بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة باأحكام هذا البروتوكول 

وباأية تعديالت �صابقة تكون قد قبلتها.

المادة 17

يودع هذا البروتوكول، الذي تت�صاوى ن�صو�صه الإ�صبانية والإنجليزية   .1

والرو�صية وال�صينية والعربية والفرن�صية في الحجية، في محفوظات 

الأمم المتحدة.

المتحدة ن�صخًا م�صدقًا عليها من هذا  العام لالأمم  ير�صل الأمين   .2

الدول  التفاقية وجميع  الأطراف في  الدول  اإلى جميع  البروتوكول 

الموقعة عليها.

البروتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل 

ب�ضاأن ا�ضتراك الأطفال في المنازعات الم�ضلحة

دخل حيز النفاذ في 12 فبراير 2002

اإن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

اإذ ي�صجعها التاأييد ال�صاحق لتفاقية حقوق الطفل مما يدل على اللتزام 

الوا�صع بالعمل على تعزيز حقوق الطفل وحمايتها،

واإذ توؤكد من جديد اأن حقوق الأطفال تتطلب حماية خا�صة، وت�صتدعي 

تن�صئتهم  ف�صاًل عن  تمييز،  دون  الأطفال  تح�صين حالة  في  ال�صتمرار 

وتربيتهم في كنف ال�صلم والأمن،

واإذ ت�صعر بالجزع لما للمنازعات الم�صلحة من تاأثير �صار ومتف�ص على 

ا�صتدامة  الطويل على  الأجل  الو�صع من عواقب في  لهذا  وما  الأطفال 

ال�صلم والأمن والتنمية،

واإذ تدين ا�صتهداف الأطفال في حالت المنازعات الم�صلحة والهجمات 

المبا�صرة على اأهداف محمية بموجب القانون الدولي، بما فيها اأماكن 

تت�صم عمومًا بتواجد كبير لالأطفال مثل المدار�ص والم�صت�صفيات،

واإذ تالحظ اعتماد النظام الأ�صا�صي للمحكمة الجنائية الدولية وخا�صة 

اإدراجها التجنيد الإلزامي اأو الطوعي لالأطفال دون �صن الخام�صة ع�صرة 

اأو ا�صتخدامهم لال�صتراك الن�صط في الأعمال الحربية بو�صفه جريمة 

حرب في المنازعات الم�صلحة الدولية وغير الدولية على ال�صواء،

في  بها  المعترف  الحقوق  اإعمال  تعزيز  موا�صلة  اأن  لذلك  تعتبر  واإذ 

في  ال�صتراك  من  الأطفال  زيادة حماية  يتطلب  الطفل  اتفاقية حقوق 

المنازعات الم�صلحة،

واإذ تالحظ اأن المادة )1( من اتفاقية حقوق الطفل تحدد اأن المق�صود 

بالطفل، لأغرا�ص تلك التفاقية، هو كل اإن�صان يقل عمره عن 18 �صنة ما 

لم يكن بلغ �صن الر�صد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق على الطفل،

واقتناعًا منها باأن بروتوكوًل اختياريًا لالتفاقية يرفع ال�صن التي يمكن 

عندها تجنيد الأ�صخا�ص في القوات الم�صلحة وا�صتراكهم في الأعمال 

الحربية �صي�صهم م�صاهمة فعالة في تنفيذ المبداأ الذي يق�صي باأن تكون 

التي تتعلق  اأوليًا في جميع الإجراءات  م�صالح الطفل الف�صلى اعتبارًا 

بالأطفال،

الأحمر  لل�صليب  والع�صرين  ال�صاد�ص  الدولي  الموؤتمر  اأن  تالحظ  واإذ 

في  اأو�صى   1995 الأول/دي�صمبر  كانون  في  المعقود  الأحمر  والهالل 

جملة اأمور باأن تتخذ اأطراف النزاع كل الخطوات الممكنة ل�صمان عدم 

ا�صتراك الأطفال دون �صن الثامنة ع�صرة في الأعمال الحربية،

ب�صاأن   )182( رقم  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  باعتماد  ترحب  واإذ 

عليها،  للق�صاء  الفورية  والإجراءات  الأطفال  عمل  اأ�صكال  اأ�صواأ  حظر 

بالإجماع في حزيران/يونيه 1999 ، وهي التفاقية التي تحظر، �صمن 

في  ل�صتخدامهم  لالأطفال  الإجباري  اأو  الق�صري  التجنيد  اأمور،  جملة 

المنازعات الم�صلحة،

داخل  وا�صتخدامهم  وتدريبهم  الأطفال  تجنيد  القلق  ببالغ  تدين  واإذ 

المجموعات  جانب  من  الحربية  الأعمال  في  الوطنية  الحدود  وعبر 

الم�صلحة المتميزة عن القوات الم�صلحة للدولة، واإذ تعترف بم�صوؤولية 

ال�صدد، هذا  في  وا�صتخدامهم  وتدريبهم  الأطفال  بتجنيد  القائمين 
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التفاقية

واإذ تذكر بالتزام كل طرف في اأي نزاع م�صلح بالتقيد باأحكام القانون 

الإن�صاني الدولي، 

واإذ ت�صدد على اأن هذا البروتوكول ل يخل بالمقا�صد والمبادئ الواردة 

في ميثاق الأمم المتحدة بما فيها المادة )51( والمعايير ذات ال�صلة 

في القانون الإن�صاني، 

واإذ ت�صع في اعتبارها اأن اأو�صاع ال�صلم والأمن بال�صتناد اإلى الحترام 

حقوق  ب�صكوك  والتقيد  الميثاق  في  الواردة  والمبادئ  للمقا�صد  التام 

حماية  الأطفال  لحماية  عنها  غنى  ل  اأو�صاع  لتطبيق  الواجبة  الإن�صان 

تامة ول �صيما اأثناء المنازعات الم�صلحة والحتالل الأجنبي،

ب�صورة  المعر�صين  الأطفال  لهوؤلء  الخا�صة  بالحتياجات  تعترف  واإذ 

يخالف  بما  الحربية  الأعمال  في  ال�صتخدام  اأو  للتجنيد  خا�صة 

نظرًا  اأو  الجتماعي  اأو  القت�صادي  لو�صعهم  نظرًا  البروتوكول  هذا 

لجن�صهم،

القت�صادية  الجذرية  الأ�صباب  مراعاة  �صرورة  بالها  عن  يغيب  ل  واإذ 

والجتماعية وال�صيا�صية ل�صتراك الأطفال في النزاعات الم�صلحة، 

واقتناعًا منها ب�صرورة تقوية التعاون الدولي على تنفيذ هذا البروتوكول 

الإدماج الجتماعي  واإعادة  البدني والنف�صي  التاأهيل  اإعادة  ف�صاًل عن 

لالأطفال �صحايا المنازعات الم�صلحة،

واإذ ت�صجع على ا�صتراك المجتمع، وخا�صة ا�صتراك الأطفال وال�صحايا 

بتنفيذ  المتعلقة  التعليمية  والبرامج  المعلومات  ن�صر  في  الأطفال،  من 

البروتوكول،

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

عدم  ل�صمان  عمليًا  الممكنة  التدابير  جميع  الأطراف  الدول  تتخذ 

ا�صتراك اأفراد قواتها الم�صلحة الذين لم يبلغوا الثامنة ع�صرة من العمر 

ا�صتراكًا مبا�صرًا في الأعمال الحربية.

المادة 2

تكفل الدول الأطراف عدم خ�صوع الأ�صخا�ص الذين لم يبلغوا الثامنة 

ع�صرة من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها الم�صلحة.

المادة 3

1 - ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى ل�صن تطوع الأ�صخا�ص في قواتها 

المادة  الفقرة )3( من  المحددة في  ال�صن  الوطنية عن  الم�صلحة 

)38( من اتفاقية حقوق الطفل، اآخذة في العتبار المبادئ الواردة 

الثامنة ع�صرة  الأ�صخا�ص دون �صن  المادة، ومعترفة بحق  في تلك 

في حماية خا�صة بموجب التفاقية.

هذا  على  الت�صديق  بعد  ملزمًا  اإعالنًا  طرف  دولة  كل  تودع   -  2

البروتوكول اأو الن�صمام اإليه يت�صمن الحد الأدنى لل�صن الذي ت�صمح 

عنده بالتطوع في قواتها الم�صلحة الوطنية وو�صفًا لل�صمانات التي 

اعتمدتها لمنع فر�ص هذا التطوع جبرًا اأو ق�صرًا.

الم�صلحة  قواتها  في  بالتطوع  ت�صمح  التي  الأطراف  الدول  تقوم   -  3

الوطنية دون �صن الثامنة ع�صرة بالتم�صك بال�صمانات لكفالة ما يلي 

كحد اأدنى:

)اأ( اأن يكون هذا التجنيد تطوعًا حقيقيًا؛

)ب( اأن يتم هذا التجنيد الطوعي بموافقة م�صتنيرة من الآباء اأو 

الأو�صياء القانونيين لالأ�صخا�ص؛

عن  الكاملة  المعلومات  على  الأ�صخا�ص  هوؤلء  يح�صل  اأن  )ج( 

الواجبات التي تنطوي عليها هذه الخدمة الع�صكرية؛

قبل  �صنهم  عن  به  موثوقًا  دلياًل  الأ�صخا�ص  هوؤلء  يقدم  اأن  )د( 

قبولهم في الخدمة الع�صكرية الوطنية.

4 - لكل دولة طرف اأن تعزز اإعالنها في اأي وقت باإخطار لهذا الغر�ص 

جميع  باإبالغ  يقوم  الذي  المتحدة  لالأمم  العام  الأمين  اإلى  يوجه 

الدول الأطراف. ويدخل هذا الإخطار حيز التنفيذ في التاريخ الذي 

يتلقاه فيه الأمين العام.

5 - ل ينطبق ا�صتراط رفع ال�صن المذكور في الفقرة )1( من هذه المادة 

على المدار�ص التي تديرها القوات الم�صلحة في الدول الأطراف اأو تقع 

تحت �صيطرتها تم�صيًا مع المادتين 28 و 29 من اتفاقية حقوق الطفل.

المادة 4

القوات  عن  المتميزة  الم�صلحة  المجموعات  تقوم  اأن  يجوز  ل   -  1

الم�صلحة لأي دولة في اأي ظرف من الظروف بتجنيد اأو ا�صتخدام 

الأ�صخا�ص دون �صن الثامنة ع�صرة في الأعمال الحربية.

هذا  لمنع  عمليًا  الممكنة  التدابير  جميع  الأطراف  الدول  تتخذ   -  2

القانونية  التدابير  اعتماد  ذلك  في  بما  وال�صتخدام،  التجنيد 

الالزمة لحظر وتجريم هذه الممار�صات.

المركز  على  البروتوكول  هذا  بموجب  المادة  هذه  تطبيق  يوؤثر  ل   -  3

القانوني لأي طرف في اأي نزاع م�صلح.

المادة 5

لي�ص في هذا البروتوكول ما يجوز تف�صيره باأنه ي�صتبعد الأحكام الواردة 

في قانون دولة طرف اأو في ال�صكوك الدولية والقانون الإن�صاني الدولي 

والتي تف�صي بقدر اأكبر اإلى اإعمال حقوق الطفل.

المادة 6

والإدارية  القانونية  الالزمة  التدابير  جميع  طرف  دولة  كل  تتخذ   -  1

وغيرها من التدابير لكفالة فعالية تنفيذ واإعمال اأحكام البروتوكول 

في نطاق وليتها.

2 - تتعهد الدول الأطراف بن�صر مبادئ واأحكام هذا البروتوكول على 

نطاق وا�صع وتعزيزه بال�صبل المالئمة بين البالغين والأطفال على 

ال�صواء.

3 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليًا لكفالة ت�صريح 

الحربية الأعمال  في  الم�صتخدمين  اأو  المجندين  الأ�صخا�ص 
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البروتوكولن الإختياريان لتفاقية حقوق الطفل

اإعفائهم  اأو  البروتوكول،  هذا  مع  يتناق�ص  بما  وليتها  نطاق  في 

على نحو اآخر من الخدمة. وتوفر الدول الأطراف عند اللزوم كل 

ونف�صيا  ج�صديًا  ل�صفائهم  الأ�صخا�ص  لهوؤلء  المالئمة  الم�صاعدة 

ولإعادة اإدماجهم اجتماعيًا.

المادة 7

ذلك  في  بما  البروتوكول،  هذا  تنفيذ  في  الأطراف  الدول  تتعاون   -  1

التاأهيل  اإعادة  البروتوكول وفي  يناق�ص  ن�صاط  اأي  التعاون في منع 

واإعادة الإدماج الجتماعي لالأ�صخا�ص الذين يقعون �صحايا اأفعال 

التقني  التعاون  خالل  من  ذلك  في  بما  البروتوكول،  هذا  تناق�ص 

والم�صاعدة المالية. ويتم ال�صطالع بهذه الم�صاعدة وبهذا التعاون 

ذات  الدولية  والمنظمات  المعنية  الأطراف  الدول  مع  بالت�صاور 

ال�صلة.

2 - تقوم الدول الأطراف التي ت�صتطيع تقديم هذه الم�صاعدة بتقديمها 

من خالل البرامج القائمة المتعددة الأطراف اأو الثنائية اأو البرامج 

الأخرى اأو من خالل اأمور اأخرى منها اإن�صاء �صندوق تبرعات وفقا 

لقواعد الجمعية العامة.

المادة 8

1 - تقدم كل دولة طرف، في غ�صون �صنتين بعد دخول هذا البروتوكول 

وتوفر  الطفل،  حقوق  لجنة  اإلى  تقريرًا  لها،  بالن�صبة  التنفيذ  حيز 

اأحكام  لتنفيذ  اتخذتها  التي  التدابير  عن  �صاملة  معلومات  فيه 

البروتوكول، بما في ذلك التدابير المتخذة لتنفيذ الأحكام المتعلقة 

بال�صتراك والتجنيد.

2 - بعد تقديم التقرير ال�صامل تدرج كل دولة طرف في التقارير التي 

)44( من التفاقية،  اإلى لجنة حقوق الطفل، وفقًا للمادة  تقدمها 

الدول  وتقدم  البروتوكول.  تنفيذ  �صدد  في  اإ�صافية  معلومات  اأية 

الأخرى الأطراف في البروتوكول تقريرًا كل خم�ص �صنوات.

3 - يجوز للجنة حقوق الطفل اأن تطلب من الدول الأطراف تقديم مزيد 

من المعلومات المت�صلة بتنفيذ هذا البروتوكول.

المادة 9

في  طرف  دولة  اأي  اأمام  البروتوكول  هذا  على  التوقيع  باب  يفتح   -  1

التفاقية اأو موقعة عليها.

2 - يخ�صع هذا البروتوكول للت�صديق اأو يتاح الن�صمام اإليه لأي دولة. 

لالأمم  العام  الأمين  لدى  الن�صمام  اأو  الت�صديق  �صكوك  وتودع 

المتحدة.

باإبالغ  والبروتوكول  لالتفاقية  الوديع  ب�صفته  العام  الأمين  يقوم   -  3

التي  الأطراف  الدول  وجميع  التفاقية  في  الأطراف  الدول  جميع 

وقعت عليها باإيداع كل �صك من �صكوك الإعالن عماًل بالمادة )3(

المادة 10

1 - يبداأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثالثة اأ�صهر من اإيداع ال�صك العا�صر 

من �صكوك الت�صديق اأو الن�صمام.

2 - بالن�صبة لكل دولة ت�صدق على هذا البروتوكول، اأو تن�صم اإليه بعد 

دخوله حيز النفاذ، يبداأ نفاذ هذا البروتوكول بعد �صهر واحد من 

تاريخ اإيداعها �صك الت�صديق اأو الن�صمام.

المادة 11

1 - يجوز لأي دولة طرف اأن تن�صحب من هذا البروتوكول في اأي وقت 

بموجب اإخطار كتابي يوجه اإلى الأمين العام لالأمم المتحدة الذي 

وجميع  التفاقية  في  الأخرى  الأطراف  الدول  باإعالم  بعدها  يقوم 

الدول التي وقعت على التفاقية. وي�صبح الن�صحاب نافذًا بعد �صنة 

من تاريخ ا�صتالم الأمين العام لالأمم المتحدة لالإخطار. ولكن اإذا 

كانت الدولة الطرف المن�صحبة تخو�ص نزاعًا م�صلحًا عند انق�صاء 

تلك ال�صنة، ل يبداأ نفاذ الن�صحاب قبل انتهاء النزاع الم�صلح.

2 - ل يترتب على هذا الن�صحاب اإعفاء الدولة الطرف من التزاماتها 

الذي  التاريخ  قبل  يقع  فعل  اأي  �صدد  في  البروتوكول  هذا  بموجب 

حال  باأي  الن�صحاب  هذا  يخل  ول  نافذا.  الن�صحاب  فيه  ي�صبح 

با�صتمرار النظر في اأي م�صاألة تكون بالفعل قيد النظر اأمام اللجنة 

قبل التاريخ الذي ي�صبح فيه الن�صحاب نافذًا.

المادة 12

اأن تقترح تعدياًل تودعه لدى الأمين العام لالأمم  1 - لأي دولة طرف 

المتحدة. وعلى اإثر ذلك يقوم الأمين العام باإبالغ الدول الأطراف 

عقد  تحبذ  كانت  اإذا  بما  اإعالمه  اإليها  طالبًا  المقترح،  بالتعديل 

عليها.  والت�صويت  المقترحات  في  للنظر  الأطراف  للدول  موؤتمر 

فاإذا حبذ ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غ�صون اأربعة �صهور 

من تاريخ هذا الإبالغ، عقد هذا الموؤتمر، عقده الأمين العام برعاية 

الدول الأطراف  اأغلبية  اأي تعديل تعتمده  المتحدة. ويعر�ص  الأمم 

الحا�صرة والم�صوتة في الموؤتمر على الجمعية العامة لإقراره.

2 - يبداأ نفاذ التعديل المعتمد وفقًا للفقرة )1( من هذه المادة متى 

الدول  ثلثي  اأغلبية  وقبلته  المتحدة  لالأمم  العامة  الجمعية  اأقرته 

الأطراف.

3 - متى بداأ نفاذ التعديل، ي�صبح ملزمًا للدول الأطراف التي قبلته، 

بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة باأحكام هذا البروتوكول 

وباأي تعديالت �صابقة تكون قد قبلتها.

المادة 13

1 - يودع هذا البروتوكول، الذي تت�صاوى ن�صو�صه الأ�صبانية والإنكليزية 

والرو�صية وال�صينية والعربية والفرن�صية في حجيتها في محفوظات 

الأمم المتحدة.

هذا  من  م�صدقة  ن�صخًا  المتحدة  لالأمم  العام  الأمين  ير�صل   -  2

الدول  التفاقية وجميع  الأطراف في  الدول  اإلى جميع  البروتوكول 

الموقعة عليها.
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Kovac̆ević , Vera, ‘Child Care System Reform: Serbia
Country Assessment’, UNICEF Regional Office for
CEE/CIS, Geneva, June 2007, pp. iii, 5, 23–25. 

Child rights in Sweden

United Nations, ‘Human Development Index – Trends’,
UN, New York, 2009, <http://data.un.org/Document
Data.aspx?id=115>, accessed 2 June 2009; UNICEF
Innocenti Research Centre, The Child Care Transition,
Report Card No. 8, UNICEF IRC, Florence, 2008, p. 2;
Ministry of Education and Science, Stockholm, Sweden,
‘Early Childhood Education and Care Policy in Sweden’,
Paper presented at the International OECD conference
Lifelong Learning as an Affordable Investment, 6–8
December 2000, Ottawa, Canada; Ministry of Health and
Social Affairs, ‘Strategy to Implement the UN Convention
on the Rights of the Child’, Fact Sheet No. 6, Ministry of
Health and Social Affairs, Sweden, March 2004, p. 2;
Committee on the Rights of the Child, ‘Consideration of
Reports Submitted by States Parties under Article 44 of
the Convention: Concluding observations – Sweden’,
United Nations, 12 June 2009, paragraphs 11–12, 17–18. 

REFERENCES

Photo Credits

Cover photos 
© UNICEF/NYHQ2009-0169/Pirozzi
© UNICEF/NYHQ2005-2059/DeCesare
© UNICEF/NYHQ2008-0368/Thame
© UNICEF/NYHQ2004-0653/Pirozzi
© UNICEF/NYHQ2008-0690/Volpe
© UNICEF/NYHQ2009-0223/Estey
© UNICEF/NYHQ2008-0963/Noorani
© UNICEF/NYHQ2008-0657/Sato
© UNICEF/NYHQ2008-1636/Pirozzi
© UNICEF/NYHQ2005-1899/DeCesare
© UNICEF/NYHQ2006-0575/Noorani
© UNICEF/NYHQ2006-1900/Pietrasik
© UNICEF/NYHQ1993-0986/Toutounji

Chapter opening photos
Chapter 1: © UNICEF/NYHQ2007-1227/Noorani
Chapter 2: © UNICEF/NYHQ2005-1403/Nesbitt
Chapter 3: © UNICEF/NYHQ2008-1277/Estey

Progress on survival and development rights: 
pages 16–17 (left to right)
© UNICEF/NYHQ2007-2533/Bell
© UNICEF/NYHQ2007-1457/Khemka
© UNICEF/NYHQ2005-2073/DeCesare
© UNICEF/NYHQ2006-0728/Brioni
© UNICEF/NYHQ2005-2337/Mun
© UNICEF/NYHQ2004-1261/Pirozzi
© UNICEF/BANA2008-00293/Noorani
© UNICEF/NYHQ2005-0149/Holmes
© UNICEF/NYHQ2005-0155/Grusovin
© UNICEF/NYHQ2008-0130/Pirozzi
© UNICEF/NYHQ2006-2548/Pirozzi
© UNICEF/NYHQ2006-2457/Pirozzi

Challenges of survival and development: 
pages 18–19 (left to right)
© UNICEF/NYHQ2009-0865 /Noorani
© UNICEF/NYHQ2005-2416/Noorani
© UNICEF/NYHQ1997-0658/LeMoyne
© UNICEF/NYHQ2000-0302/Peternek
© UNICEF/NYHQ2005-1589/Pirozzi
© UNICEF/NYHQ2008-1170/Pomponi
© UNICEF/NYHQ2007-1438/Khemka
© UNICEF/NYHQ2005-1873/DeCesare
© UNICEF/NYHQ2007-2537/Bell

Challenges of disparities: 
pages 20–21 (left to right)
© UNICEF/MENA06563/Pirozzi
© UNICEF/NYHQ2006-1802/Estey
© UNICEF/NYHQ2006-1096/Jadallah
© UNICEF/NYHQ2005-1604/Pirozzi
© UNICEF/NYHQ2009-0789/Nesbitt
© UNICEF/NYHQ2008-0988/Noorani
© UNICEF/NYHQ2006-1328/Versiani
© UNICEF/NYHQ2007-2539/Bell
© UNICEF/NYHQ2009-0840/Parker
© UNICEF/NYHQ2007-2450/Delvigne-Jean
© UNICEF/NYHQ2006-0550/Noorani
© UNICEF/NYHQ2005-1794/Giacomo Pirozzi

Challenges of protection: 
pages 24–25 (left to right)
© UNICEF/NYHQ2008-0937/Noorani
© UNICEF/NYHQ2008-0969/Noorani
© UNICEF/NYHQ2005-1776/Giacomo Pirozzi
© UNICEF/NYHQ2005-2228/Getachew
© UNICEF/NYHQ1995-0154/Shankar
© UNICEF/NYHQ2007-2287/LeMoyne
© UNICEF/NYHQ2009-0624/Ramoneda
© UNICEF/NYHQ2001-0265/Pirozzi
© UNICEF/NYHQ2006-2814/Khemka
© UNICEF/LaoPDR04615/Holmes
© UNICEF/NYHQ2007-0241/Pirozzi

92 THE STATE OF THE WORLD’S CHILDREN  |  SPECIAL EDITION

r1e5687text_Q8.QXD:Layout 1  9/3/09  12:20 PM  Page 92

of a school subsidy experiment in rural Mexico’,
Economic Development and Cultural Change, vol. 54, 
no. 1, 2005, pp. 237–275; Oportunidades official website,
<www.oportunidades.gob.mx/>, accessed 20 March
2009; Aitken, Stuart, et al., ‘Reproducing Life and 
Labor: Global processes and working children in Tijuana,
Mexico’, Childhood, vol. 13, no. 3, 2006, pp. 365–387;
World Bank, Poverty in Mexico – Fact Sheet,
<http://go.worldbank.org/MDXERW23U0>, accessed 
30 June 2009; UNICEF Mexico Annual Report, 2008, 
pp. 5–6; Economic and Social Council, ‘Indigenous Issues:
Human rights and indigenous issues – Report of the
Special Rapporteur on the situation of human rights and
fundamental freedoms of indigenous people, Rodolfo
Stavenhagen, Addendum, Mission to Mexico’, United
Nations, E/CN.4/2004/80/Add.2, 23 December 2003, p. 17.

Child rights in Mozambique

UNICEF Mozambique, Mozambique Annual Report 2008,
UNICEF, Maputo, February 2009, p. 7; United Nations
Children’s Fund, The State of the World’s Children 2009:
Maternal and newborn health, UNICEF, New York, 
pp. 139, 143; Plano Nacional de Acção para a Criança,

República de Moçambique, Ministério da Mulher e da
Acção Social, 2006; Plano de Acção para as Crianças
Órfãs e Vulneráveis, República de Moçambique,
Ministério da Mulher e da Acção Social, 2006; Impacto
Demografico do HIV/SIDA em Mocambique, Ronda de
Vigilencia Epidemiologica, 2007’.  

Child rights in Serbia

United Nations Children’s Fund, The State of the
World’s Children 2009: Maternal and newborn health,
UNICEF, New York, 2008, p. 128; United Nations
Children’s Fund, UNICEF Serbia Annual Report 2008,
UNICEF, Belgrade, 2008, pp. 6, 9; United Nations
Children’s Fund, The State of Children in Serbia 2006:
Poor and excluded children, UNICEF Belgrade, 2007,
pp. 17–25; Ahern, Laurie, and Eric Rosenthal, Torment
Not Treatment: Serbia’s segregation and abuse of
children and adults with disabilities, Mental Disability
Rights International, Washington, D.C., 2007, pp. iii, 5;
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