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ش ـكـر و تقديــر
يسعدنا في البدء أن نتقدم بالشكر اجلزيل لكل من أسهم في إعداد هذه اإلصدارة ،وفي مقدمتهم
الدكتور إيلي مخايل ،أمني عام املجلس األعلى للطفولة باجلمهورية اللبنانية  ،واألستاذ بكلية
التربية باجلامعة اللبنانية  ،الذي أعد مسودة الدراسة ،كما نشكر األستاذة غادة منصور االخصائية
النفسية في املجلس األعلى للطفولة التي ساعدت في إعداد مسودة الدراسة.
كما نتقدم بجزيل الشكر إلى اللجنة العلمية ملبادرة حماية األطفال ،واملكونة من :األستاذ الدكتور
عثمان احلسن محمد نور ،والدكتورة هند خالد خليفة ،والدكتور جمال محمود حامد ،والدكتور
ياسر عوض الكرمي املبارك؛ ملجهوداتهم املقدرة في متابعة الدراسة ومراجعتها .كما نشكر األستاذ
الدكتور إبراهيم القرشي الذي أشرف على املراجعة اللغوية للدراسة ،واألستاذ عبدالوحيد خليفة
الذي ساعد على إخراج الدراسة.
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ملخص تنفيذي
خالل العقدين األخيرين تعاظم االهتمام الدولي والعربي بالتنمية املرتكزة على تأمني حقوق اإلنسان
والطفل بخاصة .وهذا ما ترجمته املواثيق واالتفاقيات واملؤمترات التي حددت أهدافاً عملي ًة يجدر
باملجتمعات وضع اخلطط والسياسات لتحقيقها .ولم تغفل هذه املواثيق أهمية اإلدارات احمللية
(أمانات،محافظات،واليات،محليات...الخ) والبلديات كالعب رئيس يستطيع أن يقدم فرصاً وموارداً
وإطاراً تنفيذياً لتحقيق أهداف التنمية.
تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على األدوار األساسية والفاعلة التي ميكن أن تضطلع بها
اإلدارات احمللية والبلديات في تنفيذ املبادئ واألهداف التي تضمنتها االتفاقية الدولية حلقوق
الطفل وأهداف األلفية للتنمية ووثيقة عالم صالح لألطفال واخلطة العربية للنهوض بالطفولة .لقد
بينت الدراسة أن اإلدارات احمللية والبلديات هي فريق أساسي من شأنه إذ ما توافرت له اإلمكانات
واألطر التشريعية واإلدارية واإلرادة السياسية والتدريب املناسب أن يؤثر بفاعلية على متتع األطفال
بكافة حقوقهم املدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية وعلى تلبية احتياجاتهم وتأمني رفاههم
وهو بذلك يحقق دورا تنموياً لصالح املجتمع ككل نظرا ألهمية االستثمار االجتماعي في األطفال
وانعكاساته اإليجابية على تقدم ومنو املجتمع.
كذلك قدمت الدراسة أفكاراً لبرامج وأنشطة جديدة استندت على جتارب عاملية وعربية رائدة،
قابلة للتنفيذ ضمن الواقع العربي وعرضت للمبادئ التأسيسية حلركة املدن الصديقة لألطفال التي
تشكل إطارا تنفيذيا لترجمة حقوق الطفل على املستوى احمللي .ومتت مناقشة الصعوبات التي ميكن
أن تعترض التنفيذ واقتراح اآلليات الضرورية إلسهام اإلدارات احمللية والبلديات في محاربة الفقر
وتأمني اخلدمات الصحية والتربوية واحلماية االجتماعية لكافة األطفال دون أي متييز وتطرقت
الدراسة في هذا املجال بشكل خاص إلى تلبية احتياجات األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة
والذين هم في ظروف صعبة :األطفال العاملون ،أطفال الشوارع ،األطفال املعنفون ،األطفال
املعرضون خلطر االنحراف ولفتت إلى أهمية تعزيز آليات مشاركة األطفال في البرامج والتدخالت
وفي صناعة القرار على املستوى احمللي عبر اإلنصات بجدية حلاجاتهم وتطلعاتهم.
لقد بينت الدراسة بوضوح أن تنفيذ حقوق الطفل يحتاج إلى مقاربة اجتماعية شاملة ،متعددة
القطاعات ،ترتكز على الشراكة والتنسيق بني اإلدارات احمللية والبلديات واجلمعيات األهلية واألهل
واألطفال واإلدارات احلكومية ولهذا لفتت إلى ضرورة تطوير آليات واستحداث بنيات خاصة تكون
إطارا جامعا لهؤالء الفرقاء بشكل مؤسسي يؤمن الدميومة واالستمرار :مجالس تنمية محلية ،شبكة
أهلية ،مكاتب تنمية محلية ضمن البلديات...،
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كما حددت الدراسة مكونات املنهجية املفترض تضمينها في العمل االجتماعي على املستوى احمللي
لضمان فاعلية التدخل والتأكد من إيالء األطفال املهمشني عناية خاصة ومن عناصر هذه املنهجية:
التخطيط والبرمجة املستندة إلى احلقوق وليس فقط على احلاجات واملبنية على حتليل الوضع
االجتماعي والصحي وللقدرات املمكن توظيفها:
 إيجاد آليات تعبير ومشاركة لألطفال وتأسيس آليات للمتابعة والتنسيق والتقومي وقياساألثر.
 االهتمام بتأمني األطر التشريعية واإلدارية وتأمني املوارد املالية بناء قدرات اجلهاز البشري في التدريب والتأهيلوخلصت الدراسة إلى اعتبار أن الدور املرجو من اإلدارات احمللية والبلديات  ،لكي تستطيع الدول
العربية حتقيق التزاماتها الدولية وحتقيق مستوى تنمية أفضل ملجتمعاتها  ،أصبح يشكل حتدياً
يفرض نفسه على أولويات العمل االجتماعي ويحتم تأمني الفرص املناسبة لتمكينه من حتقيق األثر
اإليجابي في تقدم ومنو املجتمع وتوفير الرفاه لكافة فئاته والسيما املهمشة منها.
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Executive Summary
The last two decades have witnessed increased international and regional interest
in development based on human rights, specially child rights. This has been clearly
expressed in international conferences and conventions which have set targets to be
achieved through programs and projects that address children rights. These conferences
and conventions have emphasized the role of municipalities and local authorities, as
key players that can provide opportunities, resources and an institutional framework
to achieve the objectives of development.
The present study which is the eighth in a series published by the CPI, attempts to
highlight the key roles that can be played by municipalities and local authorities in
implementing the principles and objectives of the Convention on the Rights of the
Child, the Millennium Development Goals, the Arab Strategy to Advance Childhood,
and the World Fit for Children. The study shows that municipalities and local authorities
are considered as major actors that can help children to enjoy all their civil, political,
social and economic rights, if municipalities and local authorities have the resources,
legislative mandates, administrative capabilities, political commitment and suitable
training. By doing so they can meet children’s needs, guarantee their welfare and
can fulfill an important developmental role for society as a whole given the positive
impacts of investment in children on overall social development.
The study highlights new programs and activities, based on regional and international
experiences, which are applicable to the Arab region. The present study also presents
the main principles of the ‘Child Friendly Cities’ framework, which provides an
institutional framework to implement child rights at the local level. The study includes
a discussion about the obstacles that could face implementation of child’s rights, and
suggests necessary mechanisms by which municipalities and local authorities can
contribute to combating poverty, providing educational and health services, and social
protection for all children without discrimination. In this respect, the study gives
emphasis to the rignts and needs of children with special needs, and children at risk
(e.g. working children, street children, children affected by violence, etc). The study
also emphasizes the importance of strengthening the mechanisms which guarantee
children’s participation in decision making, programs and interventions, at the local
level through listening to children’s needs and their aspirations.
The study clearly indicates that implementation of child rights requires adopting a
comprehensive and multi-sectoral social approach based on partnership and coordination
between municipalities and local authorities, NGO’s, children, households, and
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government agencies. Thus, it is important to develop mechanisms and structures that
constitute sustainable institutional frameworks, that could bring those partners together.
Examples of those mechanisms and structures are: local development councils, NGO
networks, local development offices within municipalities, etc.
The study has also outlined the components of the methodology that needs to be
incorporated in social work at the local level to guarantee effective interventions,
and to make sure that marginalized children receive special care. These components
include planning and programming based on rights and not only on needs, and on a
careful analysis of the social and health situation, and of the capabilities which may
be used in that process:
· Develop mechanisms for children’s expression and participation, and establish
mechanisms for follow-up, coordination, evaluation and measurement of
impacts.
· Establish the legislative and administrative frameworks and financial
resources.
· Capacity building and training for the institutions involved.
In conclusion, the study emphasizes the key role that municipalities and local authorities
need to play so that Arab countries can fulfill their international commitments and to
achieve a higher level of development for their people. This has become a challenge
which imposes itself as a priority for social activities, which necessitates the provision
of a suitable environment to enable municipalities and local authorities to bring about
positive impacts on community development and on the provision of welfare to all its
groups, specially marginalized ones.
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 .Iمقدمة:
يتأثر تطور املدن والنمو احلضري املتسارع مبعدالت النمو السكاني السريعة والتغيرات االقتصادية
الواسعة باإلضافة إلى عوامل عديدة تؤثر على درجة التغير احلضري وطبيعته داخل كل دولة
ومنطقة.
تشهد اليوم معظم دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا منواً حضرياً متسارعاً نتيجة لتدفق تيارات
الهجرة الداخلية وارتفاع معدالت الزيادة الطبيعية ،حيث جند أن  %60من سكان املنطقة يعيشون
في املناطق احلضرية ،ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى  %70بحلول العام .  2020
يترافق هذا النمو احلضري املتسارع مع العديد من املشكالت املجتمعية احلادة ،كالبطالة ،والفقر،
وانتشار العنف ،ومشكلة االزدحام ،وحوادث املرور ،والنقص في اخلدمات وتدني مستوى األداء في
املرافق العامة ،وتدهور أوضاع البيئة ،مما يؤثر سلبا على وضع األطفال في املنطقة الذين يصل
عددهم إلى ما يقرب من نصف عدد السكان * .هذا يعني انه سيكون على الدول العربية أن تنمو
بوتيرة أسرع من املعدل الذي كانت تنمو به من قبل كي ميكنها التعايش مع األوضاع عندما يكبر
هؤالء األطفال ويبدأون في البحث عن عمل.
إن إحراز التقدم في املنطقة والعمل ضمن مقاربة صحيحة للتنمية يحتمان االستثمار في األطفال .
فاألطفال والشباب يحتلون موقعاً مهماً في حياة املجتمعات  ،فهم بتعدادهم  %50من إجمالي سكان
معظم الدول النامية ،ميثلون نصف احلاضر وكل املستقبل.
لقد متيز الربع األخير من القرن العشرين باالهتمام املتعاظم بحقوق اإلنسان والطفل .وهذا ما
ترجم عملياً من خالل التوجه العاملي خالل العقدين السابقني لتوقيع املواثيق واالتفاقيات الدولية
التي ترعى حقوق اإلنسان والطفل وتعمل على بلورة أهداف إمنائية وخطط عمل للنهوض بأوضاع
األطفال .
ال ميكن أن يبقى مفهوم التنمية اإلنسانية في العالم العربي مقتصرا على مبدأ تلبية االحتياجات
  -الفقر و االستثناء بني أطفال املناطق احلضرية– من ملخص انوشنتي– اليونيسف -فقرة اجتاهات عاملية في التنمية احلضرية–ص 5
  :Human Development Report 2003 -عن سلسلة اصدارات مبادرة حماية األطفال في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا “ أوضاع األطفال واملؤسسات املعنية برعايتهم في مدينة الرياض “ املقدمة ،ص . 4
 سلسلة اصدارات مبادرة حماية األطفال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا – الرياض – مايو /آذار  “ 2005أوضاع األطفال
واملؤسسات املعنية برعايتهم في مدينة الرياض “– املقدمة– ص . 5 -4
  -عالم عربي جدير باألطفال – دراسة حول واقع الطفولة في الدول العربية – اليونيسف – جامعة الدول العربية - 2005 -ملاذا هذه
الدراسة – ص . 27
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بل يجب أن يتعداه إلى مفهوم احلقوق والسيما حقوق الطفل .يحتاج تنفيذ حقوق الطفل إلى
مقاربة اجتماعية شاملة ،متعددة القطاعات وإلى أدوات وخطط على املستوى الالمركزي لضمان
فعالية أكبر جلهة تلبية االحتياجات .وهذا يفترض تغيير النظرة السائدة في التعاطي مع األطفال ،
واعتبارهم مواطنني كاملني وشركاء في عملية التنمية ،ووضعهم في أولويات « األجندة السياسية»،
وهذا ما سينعكس بالضرورة ،تنمية فعلية ينعم بها املجتمع ككل.
توفر املدن في العالم العربي أرضية خصبة لتأسيس وتطوير استراتيجيات فاعلة لعمل السلطات
احمللية مستندة إلى املواثيق الدولية ،و تعزيز دور هذه السلطات يخدم مصلحة الطفل الفضلى ويترجم
االلتزامات الناجتة عن املصادقة على هذه املواثيق على مستوى اإلدارات احمللية والبلديات.
صادقت  192دولة على االتفاقية الدولية حلقوق الطفل التي أقرتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة
في أيلول  ،1989ومن ثم حازت أوسع مصادقة في دول العالم ،كما صادقت عليها كل الدول
العربية باستثناء الصومال .تؤكد االتفاقية على احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية لألطفال دون  18سنة.
اعتمدت جلنة حقوق الطفل الدولية في دورتها الثالثة عشرة في تشرين األول  1996مبادئ توجيهية
عامة تتعلق بشكل ومضمون التقارير الدورية التي يتعني على الدول األطراف تقدميها انطالقا من
اتفاقية حقوق الطفل الدولية .تضمنت هذه املبادئ مجموعة من األهداف واملعايير والتدابير التي
يجب أن تعمل عليها الدول واملجتمعات من أجل تطبيق حقوق الطفل.
تنقسم هذه املبادئ إلى عدة محاور:
 .1تدابير التنفيذ العامة ،وهي تتمحور حول موقع حقوق الطفل في التشريع  ،عملية التنسيق
العتماد استراتيجية وطنية شاملة لألطفال في إطار االتفاقية مثل خطة وطنية بشأن
األطفال واألهداف احملددة ذات الصلة ،اآلليات القائمة جلمع البيانات ورصد التقدم
احملرز إلنفاذ االتفاقية على الصعيد الوطني واإلقليمي واحمللي ،ضمان التنسيق الفعال
لألنشطة بني السلطات املركزية واحمللية ،نشر االتفاقية والترويج لها و مشاركة األطفال
في الترويج لالتفاقية.
وقد بينت تدابير التنفيذ العامة على وجه اخلصوص أهمية دور السلطات احمللية في
أعمال حقوق الطفل حيث طرحت الكثير من األسئلة عن الهيكليات واآلليات املعتمدة على
كافة املستويات ( الوطنية واإلقليمية واحمللية) في تطبيق مبادئ و أحكام االتفاقية.
 .2تعريف الطفل
 .3املبادئ العامة ( :عدم التمييز ،مصلحة الطفل العليا ،احلق في احلياة والبقاء والنماء،
احترام آراء الطفل).
  -الفقر واالستثناء بني أطفال املناطق احلضرية -اإلصدار من ملخص انوشنتي – اليونيسف “ -حقوق الطفل واحلكم السليم ،ص “ 3
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.4
.5
.6
.7
.8

احلقوق واحلريات املدنية
البيئة األسرية والرعاية البديلة
الصحة األساسية والرفاه
التعليم وأوقات الفراغ واألنشطة الثقافية
تدابير احلماية اخلاصة والسيما األطفال في حاالت الطوارئ ( األطفال الالجئني ،األطفال
في النزاعات املسلحة ،األطفال في نزاع مع القانون أو املعرضني خلطر االنحراف ،األطفال
العاملني ،األطفال املستغلني جنسيا واملعنفني ،بيع األطفال واالجتار بهم واختطافهم،
أطفال األقليات)..

إن استعراض هذه احملاور كما سنبني الحقا يبرز مجاالت العمل واألهداف التي ميكن أن تبادر
اإلدارات احمللية والبلديات ومؤسسات املجتمع املدني إلى العمل على حتقيقها على املستوى احمللي
بالتنسيق و الشراكة مع السلطات املركزية.
وتكمن أهمية االتفاقية الدولية حلقوق الطفل في أنها:
 تضع أهدافاً محددة تسعى إلى حتقيقها عبر األنشطة والبرامج وكذلك مجموعة معاييرلقياس التقدم نحو الهدف في إطار دولي قانوني تتشارك فيه احلكومات والدول املانحة
واملجتمع املدني.
 تتيح العمل التنموي اجليد كونها تركز على املشاركة ،واملساواة ،واإلنصاف ،وعدم التمييز،واحلد من الفقر ،والعمل املتعدد القطاعات ،في نسيج شمولي متكامل.
 تتطلب املرونة واإلبداع على مستوى العمل امليداني ،فالعمل املتداخل ما بني مختلف القطاعاتواملستويات يقتضي إدارة عملية وأنظمة مالية وأطراً تتضح فيها األدوار والصالحيات.
 تعكس بوضوح التحول من مقاربة توفير اخلدمة إلى مقاربة تامني احلق مبا ميثل منشمولية وتكامل واستمرارية.
أما التحدي األبرز أمام تنفيذ مبادئ االتفاقية على املستوى احمللي فيكمن في إيجاد طرق عمل
تأخذ بعني االعتبار كل تعقيدات الظروف احمللية وخصوصيتها ،وتؤمن في الوقت عينه مبادئ عدم
التمييز ،وبقاء ومناء الطفل ،وحقه في املشاركة ومصلحته العليا.
في أيلول  2000تعهد قادة دول العالم في مؤمتر قمة األمم املتحدة بااللتزام و ببذل كل جهد لتحقيق
األهداف اإلمنائية الواردة في إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية بحلول العام  ،2015ترمي هذه
االهداف إلى القضاء على الفقر املدقع واجلوع ،وحتقيق تعميم التعليم االبتدائي ،وتعزيز املساواة
ومتكني املرأة ،وتخفيض معدل وفيات األطفال ،وحتسني الصحة اإلجنابية ،ومكافحة اإليدز واملالريا
  -مبادئ توجيهية عامة تتعلق بشكل ومضمون التقارير الدورية التي يتعني على الدول األطراف تقدميها وفقا للفقرة ( 1ب) من املادة 44
من االتفاقية – جلسة اللجنة الدولية حلقوق الطفل -الدورة الثالثة عشرة –  11تشرين األول  – 1996األمم املتحدة.
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وغيرها من األمراض ،وضمان االستدامة البيئية و إقامة الشراكة العاملية من أجل التنمية.
تعكس أهداف األلفية الثمانية أهمية حقوق الطفل في سياق التنمية ،بحيث أن ستة أهداف من
أصل ثمانية تتصل اتصاال مباشرا برعاية الطفل ،في حني أن الهدفني اآلخرين املتعلقني بكفالة
االستدامة البيئية والشراكة العاملية من أجل التنمية ،ينعكسان بدورهما إيجابا على أوضاع األطفال
وإن بشكل غير مباشر.
تؤدي معدالت النمو السكاني غير املتناسبة مع معدالت منو الناجت القومي اإلجمالي إلى البطالة
واإلحباط وإشاعة الفوضى والعنف .من هنا تأتي أولوية االستثمار في التعليم والصحة ورعاية
األطفال داخل إطار التنمية البشرية األوسع لتحقيق أهداف تنمية األلفية التي احتلت فيها الطفولة
أولوية متقدمة .
وتؤكد وثيقة عالم صالح لألطفال التي التزم بها زعماء العالم في الدورة اخلاصة للجمعية العامة
لألمم املتحدة املعنية بالطفل في ايار  ،2002على ضمان مستقبل افضل لكل طفل ،حيث يجب أن
حتظى حاجات األطفال وحقوقهم بأولوية في جميع جهود التنمية ،فالتغيير ممكن وحقوق األطفال
تعتبر نقطة بداية فعالة لتوحيد اجلهود.
وكانت الدول العربية جزءا من عملية صياغة االلتزامات التي مت التعهد بها في تلك الدورة ،وهي
توجب عليها وضع اخلطط الوطنية للنهوض بالطفولة ،وتلفت بوضوح إلى دور رؤساء البلديات
واحلكومات احمللية في النهوض بأوضاع األطفال في خطة العمل لبناء عالم صالح لألطفال حيث
تشير خالل تعرضها ملبدأ الشراكات واملشاركة إلى أنه « :تستطيع احلكومات والسلطات احمللية،
بجملة أمور منها تعزيز الشراكات على جميع املستويات ،ضمان أن يكون األطفال في صميم
جداول األعمال املتعلقة بالتنمية .وباإلفادة من املبادرات القائمة ،كمبادرة املجتمعات احمللية املواتية
لألطفال واملدن اخلالية من األحياء الفقيرة ،فإنه بوسع رؤساء البلديات والقادة احملليني حتسني
حياة األطفال إلى حد كبير. »10
فبناء عالم صالح لألطفال كما جاء في الوثيقة يتطلب االلتزام من جميع أعضاء املجتمع بتحقيق
املبادئ واألهداف التالية :جعل األطفال أوال ،و القضاء على الفقر واالستثمار في األطفال  ،و ال
  -األهداف االمنائية لأللفية في منطقة أالسكوا -تقرير عن التقدم احملرز  -2004األمم املتحدة -اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي
آسيا – االسكوا.
  -عالم جدير باألطفال – دراسة حول واقع الطفولة في الدول العربية -اليونيسف -2005 -ص . 15
  -وثيقة عالم صالح لالطفال -تقرير اللجنة اجلامعة املخصصة للدورة االستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة -امللحق
رقم  -3األمم املتحدة -نيويورك. 2002 -
 - 10وثيقة عالم صالح لالطفال -خطة العمل – فقرة الشراكة والشراكات – البند . 3
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استثناء ألي طفل ،وتعليم كل طفل ،وحماية األطفال من األذى واالستغالل ،وحماية األطفال من
احلروب ،ومكافحة اإليدز ،واالستماع إلى األطفال وضمان مشاركتهم ،حماية األرض من أجل
األطفال .11
كما وضعت جامعة الدول العربية خطة العمل العربية للنهوض بالطفولة لألعوام  ،2015 -2004في
ضوء التوجهات العاملية التي وردت في وثيقة عالم صالح لألطفال ،بعد مالءمتها مع األوضاع في
الدول العربية ،وذلك العتمادها كخطة عمل عربية توجيهية تسترشد بها الدول األعضاء في وضع
خططها الوطنية لألعوام . 12 2015-2004
ان مراجعة نصوص هذه املواثيق واالتفاقيات واخلطط العاملية والعربية تبني بوضوح أهمية حماية
الطفل ،وضمان تنميته السليمة والصحية ،وتوفير املنافذ البناءة لطاقاته وإبداعاته.
وانطالقا من هذه األولويات التي يجب توفيرها لألطفال ،والتي تعتبر مهمة وحاسمة في مستقبل
كل بلد ،يتجلى لنا الدور األساسي والبناء الذي ميكن أن تقوم به اإلدارات احمللية والبلديات في
بلدان العالم العربي على وجه اخلصوص من أجل جعل هذه األهداف حقيقة واقعة.
في هذا السياق جتدر اإلشارة إلى مبادرة عربية ذات أهمية كبيرة قام بها املعهد العربي إلمناء املدن
بالتعاون مع البنك الدولي وهي «مبادرة حماية الطفل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا»
التي تهدف إلى رفع قدرة وكفاءة اإلدارات احمللية والبلديات في حتسني رفاهية األطفال واملعرضني
للمخاطر واألقل حظاً في دول املنطقة ،وإلى زيادة املعرفة بالسياسات والبرامج الفعالة في مواجهة
القضايا امللحة التي تواجه األطفال في املنطقة ،وتأتي هذه املبادرة استجابة من املعهد العربي
إلمناء املدن والبنك الدولي «إلعالن عمان» الذي صدر عن مؤمتر (األطفال واملدينة) الذي نظمه
املعهد والبنك الدولي وأمانة عمان الكبرى في ديسمبر  .2002متيزت املبادرة بدينامية ومنهجية
عمل حيث تقوم بتنظيم العديد من املؤمترات والندوات وإجراء الدراسات والبحوث التي تهدف إلى
تعزيز الوعي وتطوير القدرات في دور اإلدارات احمللية والبلديات في تنمية الطفولة.13
 .IIاألهداف واملنهجية:
تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على األدوار األساسية والفاعلة التي ميكن أن تضطلع بها
اإلدارات احمللية والبلديات بالتنسيق والشراكة مع مؤسسات املجتمع املدني والسلطات املركزية،
 - 11عالم صالح لالطفال -وثيقة مبسطة لالطفال -مؤسسة فارس بالتعاون مع املجلس االعلى للطفولة – بيروت -لبنان.2005 -
 - 12مشروع خطة العمل العربية للطفولة لالعوام – 2015 – 2004جامعة الدول العربية.
www.menacpi.org/cpi/arabic/01news/ www.menacpi.org/cpi/arabic/02activities-ar - 13
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انطالقا من املواثيق الدولية والعربية التي تؤكد على أهمية دور السلطات احمللية والبلديات في
إعمال حقوق الطفل و حتقيق التنمية  .وميكن حتديد أهداف هذه الدراسة باآلتي:
التعرف على إمكانات وفرص مساهمة اإلدارات احمللية والبلديات في إنفاذ أحكام اتفاقية
حقوق الطفل واألهداف األلفية للتنمية وتوصيات (عالم صالح لألطفال) وخطة العمل
العربية للنهوض بأوضاع الطفولة.
 اقتراح أفكار لبرامج وأنشطة جديدة استناداً إلى جتارب عاملية وعربية رائدة. حتديد الصعوبات التي تعترض إسهام اإلدارات احمللية والبلديات في لعب دورها. حتديد مستلزمات اضطالع اإلدارات احمللية والبلديات بدور التنمية واقتراح مبادئ توجيهيةعامة قابلة للتطبيق.
ولتحقيق هذه األهداف متت املراجعة املكتبية للمبادئ التوجيهية العامة التفاقية حقوق الطفل،
وألهداف األلفية للتنمية ولوثيقة (عالم صالح لألطفال) واخلطة العربية للنهوض بالطفولة (2004
–  ) 2015بغية التعرف على ما ميكن أن تقوم به اإلدارات احمللية والبلديات متاشيا مع هذه املواثيق
وحتقيقا لألهداف احملددة فيها.
وفي مقدمة كل محور مت إيجاز بعض املؤشرات عن الواقع احلالي للطفولة في العالم العربي ومن
ثم عرض ألفكار ومقترحات عن أنشطة أو برامج ميكن أن تقوم بها ضمن مهامها اليومية  ،بعض
هذه األفكار مستوحى من جتارب عاملية أو عربية والبعض اآلخر مقترح.
كذلك متت اإلشارة إلى الصعوبات التي ميكن أن تعترض تنفيذ املقترح واآلليات والبنيات املفترض
توافرها والتي ثبتت فعاليتها في دول متعددة عربية وعاملية.
ومت التركيز على «حركة املدن الصديقة لألطفال» باعتبارها إطارا تنفيذيا ميكن استلهامه في
تطبيق أحكام االتفاقية على املستوى احمللي.
أما الفصل األخير فقد احتوى على اقتراحات عملية حول منهجية العمل في اإلدارات احمللية
والبلديات وأورد توصيات تطال الشروط املفترض تأمينها :املوارد اجلديدة ،تعديل في التشريعات
والقوانني ،تطوير القدرات واستحداث اآلليات أو البنيات التي تسهل التنسيق والدميومة في عمل
اإلدارات احمللية والبلديات.
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 .IIIاوجه تدخل اإلدارات احمللية والبلديات ملصلحة األطفال ورفاههم:
 -1احلد من الفقر
تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن حوالي  34مليون طفل في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا يعيشون في حالة من الفقر النسبي ،كما يشكل األطفال نسبة كبيرة من السكان الذين
يعيشون في أعلى معدالت الفقر في املنطقة.14
ويلفت تقرير التقدم احملرز في األهداف االمنائية لأللفية في منطقة االسكوا إلى ضرورة بذل
املزيد من االلتزام بالقضايا االمنائية و صياغة استراتيجية وطنية متكاملة ملكافحة الفقر واجلوع،
مما يستدعي التنسيق و تضافر اجلهود وتعزيز الشراكات بني الهيئات احلكومية ومؤسسات
املجتمع املدني والسلطات احمللية ،بحيث تعتمد الالمركزية في اتخاذ القرارات ،مما يؤدي إلى إيجاد
سياسة واضحة تقود اجلهود املبذولة ملكافحة الفقر.15
تستطيع اإلدارات احمللية والبلديات كونها على متاس مباشر مع املجتمع ،وبالتنسيق مع سائر اجلهات
املعنية في القطاعني الرسمي واألهلي أن تساهم في إدماج مكافحة الفقر في اخلطط اإلمنائية
واعتماد خطط ومشاريع وبرامج ملساعدة الطبقات الفقيرة واحملدودة الدخل وذلك من خالل:
 برامج الدعم و املساعدات املادية عند الضرورة وال سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساءواإلسكان ،واملساهمة مع اجلهات املعنية في إقامة مظالت وشبكات أمن اجتماعي معززة
بتعريف إنساني للمؤهلني للحصول على الدعم ،مما يضمن حصول الفقراء ،وخاصة ربات
األسر على املساعدات املالية واخلدمات املجانية في مجاالت الصحة والتعليم وغيرها.
 تأسيس أسواق مركزية تكون مدعومة بصفة طويلة األمد لتوفير السلع اخلاصة باألطفال فيظل الظروف الصعبة ،16بالتعاون والدعم من جهات مانحة كالقطاع اخلاص أو الشركات
التجارية وغيرها.
 املساهمة في حتسني حياة األطفال إلى حد كبير أسوة بالكثير من املبادرات القائمة،17كمبادرة املجتمعات احمللية املؤاتية لألطفال واملدن اخلالية من األحياء الفقيرة ،وذلك من
خالل العمل على حتسني مستوى السكن وتوفير البنى التحتية واخلدمات األساسية في
املساكن العشوائية واألحياء الشعبية الفقيرة.
 - 14اوضاع الطفولة املبكرة في املدن العربية والدور املؤمل ملبادرة حماية األطفال في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا ،مقدمة لندوة الطفولة
املبكرة وخصائصها واحتياجاتها ،الرياض ،أكتوبر  ،2004اعداد د .جمال محمود حامد ،أ .ياسر عوض الكرمي/www.menacpi.org/arabic /.

 - 15االهداف االمنائية لاللفية في منطقة االسكوا -تقرير عن التقدم احملرز  -2004االمم املتحدة -اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي
آسيا -االسكوا “ -الهدف االول  ،القضاء على الفقر املدقع واجلوع”.
 - 16مؤمتر األطفال واملدينة –عمان اململكة األردنية الهاشمية-سجل البحوث و أوراق العمل-أطفال فلسطني قضايا وحقائق.
 - 17وثيقة عالم صالح لالطفال -خطة العمل -أ بناء عالم صالح لالطفال -فقرة الشراكات واملشاركة -البند . 3
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 دعم مشاريع بديلة للمساكن العشوائية بالشراكة مع السكان وبالتنسيق مع السلطاتاملركزية لتحويل برامج الطرد إلى برامج توطني في أماكن جديدة ،بحيث يتم إخالء املواقع
التي متس احلاجة إليها لألعمال العامة ،والتنسيق مع احلكومات لتخصيص أراض حكومية
لصالح السكان الفقراء ،والعمل على تعميم هذه البرامج لتتحول من مستوى األحياء إلى
برامج ارتقاء على مستوى املدينة بكاملها أو على املستوى الوطني مما يعطي األسر ذات
الدخل احملدود قدرة اكبر على بناء مساكن ذات نوعية افضل أو احلصول عليها .وجدير
بالذكر أن ك ًّ
ال من األردن وتونس واملغرب قد جنحت في تنفيذ مثل هذه البرامج.18
إال أن حتقيق هذا األمر يتطلب مراجعة للتشريعات ودعما قضائيا الستحداث أو تعديل
القوانني التي متكن من إجناز هذه البرامج ،كما يتطلب دعم القطاع اخلاص واجلهات
الدولية املانحة ،وأيضا االلتزام على جميع املستويات احلكومية باالعتراف بالسكن كحق
أساسي.
 إنشاء هيئة عليا تضم ممثلي اإلدارات احمللية والبلديات ومؤسسات املجتمع املدني والقطاعاخلاص واحلكومة ملكافحة البطالة وخلق فرص العمل ،تعمل على منح القروض الصغيرة
واملتوسطة لصغار املنتجني بالتعاون مع مؤسسات وجهات مانحة  ،لزيادة قدرة الفقراء
على إيجاد عمل منتج وتشجيعهم على إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة (جتارية ، ،حرفية،
زراعية) وتزويدهم بإمكانية الوصول إلى آليات ومؤسسات اإلقراض والتمويل واملساعدة
الفنية وتوفير خدمات االئتمان والتسويق والتكنولوجيا ،وتدريبهم على ادارة املشاريع
وعلى املهارات املهنية الالزمة ،وعقد لقاءات توعية ودورات تدريبية لألسر املعيلة والسيما
النساء.
 رصد ميزانيات خاصة ضمن اإلدارات احمللية والبلديات ملعاجلة مختلف قضايا التنميةاإلنسانية التي تطال األطفال وأسرهم ،واستقطاب املزيد من املوارد من املنظمات الدولية
ومنظمات األمم املتحدة املعنية و من القطاع اخلاص واملؤسسات التجارية الوطنية واحمللية،
التي يجب أن تتراوح مساهمتها بني اتباع املمارسات الدالة على املسؤولية االجتماعية
الوطنية واحمللية والتمسك بها ،وتوفير املوارد ،مبا في ذلك موارد التمويل االبتكارية،
وخطط التحسني املجتمعية.19
أما التحديات األساسية التي تواجه حتقيق هذه األهداف ،فمن أهمها:
 عدم وجود نظام محاسبة وطنية على املستوى املركزي وعدم حتليل املوازنات على املستوىاحمللي ملعرفة حصة األطفال من اإلنفاق االجتماعي ،والسيما حصة األطفال املهمشني.
The Grass Speaks People’s Dialogue and The South African Homless People’s Federation 1993- 1996,Environment and - 18
Urbanization, vol 18,No.2,October.pp.153-170,Patel and Mitlin (2001).1
www.web.mit.edu/urbanupgrading/upgrading/whatis/scaling-up.html

 - 19وثيقة عالم صالح لالطفال -خطة العمل -أ بناء عالم صالح لالطفال -فقرة الشراكات واملشاركة -البند . 6
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احلاجة إلى املزيد من التنسيق بني السلطة املركزية والسلطات احمللية والقطاع اخلاص
وإعطاء أولوية أكبر لالمركزية في العمل االجتماعي والتنمية املستدامة.
عدم وفاء الدول الغنية بالتزاماتها بتخصيص موارد مالية للدول النامية ،وعدم وجود آليات
للتأكد من ذهاب هذه املوارد أن وجدت إلى الفئات احملتاجة.
عدم وجود آلية لالستقطاب الدائم ملوارد إضافية من القطاع اخلاص واملنظمات
واملؤسسات الدولية والعاملية وغيرها متكن من حتقيق البرامج اإلمنائية لكافة الشرائح
الفقيرة واملهمشة.
عدم وجود إحصاءات واضحة استنادا إلى تعريفات علمية للتعرف على الفئات احملتاجة.

وهنا تبرز احلاجة ألن تكون في اإلدارات احمللية والبلديات بيانات واضحة لتقدير حجم الفقر
ومتركزه اجلغرافي ،لترشيد اإلنفاق وتوجيه املساعدات ،وإلى ضرورة تدريب األجهزة البشرية
املعنية ضمن اإلدارات احمللية والبلديات على أساليب التدخل و إعداد البرامج واخلطط اإلمنائية،
واالستعانة باخلبراء واملختصني في مجال التنمية اإلنسانية ،واستقطاب موارد إضافية من القطاع
اخلاص واجلهات املانحة.
إن مساهمة اإلدارات احملية والبلديات في هذه اخلدمات يندرج في تنفيذ الهدف اإلمنائي األول
لأللفية حول القضاء على الفقر املدقع واجلوع الذي يشدد ضمن أولوياته على «تعزيز الوعي
بأهمية مشاركة الفقراء في ثمار النمو االقتصادي ،والنهوض بجميع املجاالت التي من شأنها توليد
الدخل ،إما حاليا أو في املستقبل ،واالستثمار واإلنفاق في رأس املال البشري ،ومتكني الفقراء
من االستفادة من أنظمة الرعاية االجتماعية واالهتمام بإقامة مظالت وشبكات أمن اجتماعي».
والهدف الثالث حول تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة الذي حدد ضمن غاياته « دعم
السياسات والبرامج املتعلقة بقضايا املرأة ،والسيما السياسات والبرامج الرامية إلى مكافحة الفقر
والبطالة».
ويتالءم مع املبادئ التوجيهية التفاقية حقوق الطفل الدولية في مبادئها العامة التي تتضمن مصالح
الطفل الفضلى ( املادة  ) 3التي تنص على أنه « في جميع اإلجراءات التي تتعلق باألطفال ،سواء
قامت بها مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أو اخلاصة ،أو احملاكم أو السلطات اإلدارية أو
الهيئات التشريعية ،يولى االعتبار ملصالح الطفل العليا» ،واحلق بالبيئة األسرية والرعاية البديلة
( الفقرة  3من املادة  )27و مبدأ الصحة االساسية والرفاه وما يتضمنه في احلق بالضمان
االجتماعي وخدمات ومرافق رعاية الطفل( املادة  ، 27والفقرة  3من املادة  ،) 18واحلق باملستوى
املعيشي املالئم (الفقرات  3-2-1من املادة .) 27
وكذلك ضمن خطة العمل لبناء عالم صالح لألطفال ،الفقرة  18املتعلقة مبحاربة الفقر ،والتي
تدعو إلى محاربة الفقر على جميع اجلهات من خالل »:تقدمي اخلدمات االجتماعية األساسية،
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إيجاد فرص عمل ،توفير القروض الصغيرة ،االستثمار في البنية التحتية ،تخفيف عبء ديون الدول
الفقيرة ،حتقيق عالقات وعمليات جتارية عادلة».
 -2محاربة التمييز
يحدث التمييز حركة مفرغة مستدمية من احلرمان االقتصادي وينال من قدرة األطفال على النمو
ألقصى الدرجات املمكنة  ،مما يستدعي بذل كل جهد للقضاء على التمييز ضد األطفال  ،سواء كان
ذلك يستند إلى عرق الطفل أو والديه أو وصيه الشرعي أو لونه أو جنسه أو لغته أو دينه ،أو رأيه
السياسي أو غير السياسي ،أو منشأه الوطني أو اإلثني أو االجتماعي ،أو ملكيته ،أو أي إعاقة لديه،
أو مولده ،أو غير ذلك من األوضاع السلبية أو العامة.20
يتجلى التمييز في انتشار العديد من العادات والتقاليد االجتماعية املضرة مبصلحة الطفل كختان
اإلناث والعنف اجلنسي واالستغالل االقتصادي والزواج املبكر املنتشر في العديد من بلدان املنطقة
والتحيز املجتمعي ضد املرأة في مجال التعليم التقني واملهني وارتفاع معدالت األمية لدى النساء من
الفئة العمرية  15سنة وما فوق مقارنة بالرجال .وتدني مستوى وعي املرأة بحقوقها.21
تشير اإلحصاءات إلى أن إجمالي التحاق الفتيات باملدارس االبتدائية قد زاد زيادة كبيرة في معظم
الدول العربية منذ الثمانينيات.
ومع أن هذه الزيادة مسألة جيدة اال أن صافي نسبة االلتحاق باملدارس االبتدائية وهو  % 75بقل
عن املعدالت اخلاصة بالدول النامية (  % 78للفتيات) أو املتوسط العاملي وهو  %80للفتيات ،وبعبارة
أخرى ،فمن احملتمل أن تكون هناك  31فتاة أمية من بني  100فتاة في العالم العربي ،22لذلك فإن
التركيز على تعليم الفتيات مسألة مهمة جدا.
إن ممارسة التمييز وتداعياته على األطفال والشباب املهمشني وفي ظروف صعبة ،وعلى النساء،
تستدعي بذل املزيد من اجلهود والتنسيق والشراكة بني السلطات املركزية واحمللية ومؤسسات
املجتمع املدني واملنظمات الدولية و القطاع اخلاص ،لضمان القضاء على كافة أشكاله عبر اتخاذ
اإلجراءات واآلليات الضرورية.
ومن جملة ما ميكن أن تقوم به اإلدارات احمللية والبلديات في هذا اإلطار:
 تقدمي الدعم للفئات املهمشة واحملرومة من خالل تقدمي اخلدمات املختلفة سواء على - 20عالم صالح لألطفال – وثيقة مبسطة لألطفال – مؤسسة فارس بالتعاون مع املجلس االعلى للطفولة– بيروت -لبنان. 2005 -
 - 21األهداف االمنائية لأللفية في منطقة أالسكوا -تقرير عن التقدم احملرز  -2004األمم املتحدة -اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي
آسيا – االسكوا “ -الهدف الثالث ،تقرير املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة”.
 - 22برنامج االمم املتحدة االمنائي / 2002 ،ب. 52 :
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مستوى السكن أو التغذية أو التعليم  ،والرعاية الصحية  ،وغيره من املرافق وعن طريق
مكاتب التنمية احمللية في اإلدارات احمللية والبلديات نفسها أو من خالل دعم املراكز
واملؤسسات احمللية وتشجيعها لتقدمي اخلدمات لهذه الفئات ،والعمل كذلك على استقطاب
املوارد اإلضافية من القطاع اخلاص واجلهات األخرى املانحة ،لتطوير برامج وخدمات من
شأنها حتسني ظروف هذه الفئات ،ومتكينهم من احلصول على حقوقهم.
ضمان متتع األطفال ذوي االحتياجات اإلضافية ،متتعا كامال ومتساويا بجميع حقوق
اإلنسان واحلريات األساسية ،من خالل تقدمي اخلدمات الصحية والتعليمية والترفيهية
لضمان صون كرامتهم وتشجيعهم على االعتماد على النفس وتسهيل مشاركتهم النشطة
والفعالة واندماجهم في مجتمعاتهم احمللية.23
تنظيم دورات محو أمية للنساء وللفتيات دون الثامنة عشرة من العمر  ،ودورات تدريب
مهني وتقني ( دورات كمبيوتر -لغات -تزيني نسائي -تصميم أزياء )...وكذلك دورات
تدريب على كيفية إدارة مشاريع إنتاجية صغيرة ،تديرها النساء املعيالت ألسر فقيرة ،..وأن
تقوم بالدعم املادي والتقني للجمعيات واملؤسسات احمللية املعنية بتنظيم مثل هذه الدورات
للنساء.
تقدمي املساعدات املالية التي تساعد على إنتظام الفتيات في املدارس في مختلف املراحل
التعليمية ،وتقدمي املنح التعليمية لهن ملتابعة التعليم العالي ،األكادميي أو التقني ،واستقطاب
موارد من القطاع اخلاص واجلهات املانحة األخرى لتمويل هذه املنح التي ميكن أن تأخذ
شكل قروض طويلة األمد ،يتم استيفاؤها منهن بعد انخراطهن في سوق العمل.
تنظيم لقاءات توعية للفتيات دون الثامنة عشرة وللنساء وسائر فئات املجتمع احمللي حول
حقوق املرأة وحقوق الطفل والسيما احلق في عدم التمييز وتعزيز هذه اللقاءات بحمالت
إعالمية واسعة للمناداة باملساواة وعدم التمييز وللترويج ألهمية التعاضد والتضامن
اإلجتماعي بالتنسيق مع مختلف مؤسسات املجتمع الرسمي واألهلي واحمللي ووسائل
اإلعالم.
تنظيم حمالت توعية على املستوى احمللي موجهة لألهل ،املعلمني ،املربني ،في املدارس
ومؤسسات الرعاية حول بدائل العنف ،وتفعيل املراقبة ومتابعة األطفال في املدارس
واملؤسسات من قبل فريق عمل متخصص في اإلدارات احمللية والبلديات ( وسيط اطفال
محلي ،مساعدين إجتماعيني ،إخصائيني نفسيني) لوقاية وحماية األطفال من العنف وسوء
املعاملة وضمان منع تكراره إن حصل.
تلقي الشكاوى ضمن اإلدارات احمللية والبلديات من خالل هيئة أو مرصد محلي ،حول
أشكال التمييز والعنف ضد املرأة و الطفل وربط هذه التبليغات مبراصد متخصصة على
املستوى الوطني أو جمعيات حقوق اإلنسان ملتابعتها وتقدمي املعونة القضائية وتأمني
خدمات التأهيل والتعافي النفسي واإلرشاد والنصح..

 - 23عالم صالح لألطفال – وثيقة مبسطة لألطفال – مؤسسة فارس بالتعاون مع املجلس االعلى للطفولة – بيروت -لبنان2005 -
– خطة العمل  ،محاربة التمييز ،فقرة . 21
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من التحديات األساسية أمام السلطات احمللية التي قد تعيق إمكانيات تدخلها:
 الثقافة االجتماعية السائدة في العديد من بلدان املنطقة التي ال تعلق أهمية كبيرة علىتعليم املرأة ومساواتها بالرجل و ال تكترث ألهمية التكافل والعون االجتماعيني.
 وجود قوانني حتتوي في مضمونها على متييز بشتى أوجهه. عدم توفر مستلزمات التدخل في العديد من اإلدارات احمللية والبلديات ( أجهزة بشرية-آليات تدخل -موارد.)..
مما يستلزم على املستوى احمللي:
 تدريب اجلهاز البشري على تقنيات التقصي عن الفئات املهمشة وحتديدها ورسمخصائصها ومعالم بيئتها الثقافية واالجتماعية والفيزيائية و كيفية إعداد برامج وآليات
تدخل ،وتوظيف اختصصايني عند االقتضاء لدعم هذا اجلهاز وتفعيله.
 استحداث هيكليات تنسيق مع اجلهات املعنية ( مؤسسات محلية ،ادارات رسمية -قطاعخاص -منظمات دولية -ممثلني عن األهالي واألطفال والشباب.)...التخاذ اإلجراءات
والتدابير على مختلف املستويات االجتماعية واإلدارية والقانونية حملاربة التمييز وعدم
اإلنصاف بحق املرأة والطفل والفئات املهمشة في املجتمع.
أن مواجهة هذه التحديات وإيجاد مستلزمات تطبيقها على املستوى احمللي يتماشيان مع ما نادت
به املبادئ التوجيهية التفاقية حقوق الطفل ضمن مبادئها العامة املتعلقة بعدم التمييز ( املادة )2
التي تنص على أن « ..تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة لتكفل للطفل احلماية من جميع
أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو األوصياء القانونيني عليه أو
أعضاء األسرة ،أو أنشطتهم أو آرائهم املعبر عنها أو معتقداتهم».
كما تخدم الهدف اإلمنائي الثالث لأللفية الذي يولي األهمية « لتخصيص املوارد احمللية واألجنبية
حملاربة التمييز ضد املرأة ،السيما توفير اإلعانات الالزمة خلفض تكاليف التعليم االبتدائي الشامل
للنساء من خالل نظم دعم متنوعة.»24
وتلتقي مع ما نادت به كل من وثيقة (عالم صالح لألطفال) في بنودها املتعلقة مبحاربة التمييز،
وخطة العمل العربية للطفولة  ،2015 – 2004التي تشدد في مختلف بنودها على عدم التمييز ضد
الفتيات وضد األطفال ذوي االحتياجات اإلضافية ،وسائر الفئات املهمشة.
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 -3توفير التعليم الرفيع النوعية:
أ -التعليم :
إن الوضع االقتصادي لألسر وعدم قدرتها على حتمل أعباء انتظام أطفالها في املدارس ،والتوزيع
غير العادل للمدارس ونوعيتها في املناطق ،والتمييز السائد ضد فئات معينة ،مبن فيهم البنات
في بعض دول املنطقة ،واألطفال ذوي االحتياجات اإلضافية ،والالجئني ،واألقليات ،25كما أن عدم
مواكبة األنظمة التعليمية احلديثة ،وعدم كفاية التدريب وبناء قدرات املدرسني ملواكبة أحدث
التطورات التي يشهدها العالم ،ومشكلة العقاب البدني في املدارس ،وعدم تطبيق قانون إلزامية
التعليم االبتدائي ،وغيرها من األسباب تعتبر من العوامل األساسية التي تؤدي إلى تسرب األطفال ،
وتوجه عدد كبير منهم باكرا إلى سوق العمل أو األعمال األسرية واخلدمة في املنازل.
التعليم هو شرط أساسي للحد من الفقر وعمل األطفال  ،وتعزيز الدميقراطية والسلم والتسامح
والتنمية.26
واحلصول على التعليم هو أيضا خطوة أساسية نحو متكني األطفال لكي يصبحوا مواطنني قادرين
على االستفادة من الفرص واإلسهام في حتديث املجتمع ومنوه.
طبقا ألحدث البيانات فإن عشر دول عربية هي اجلزائر ،البحرين ،مصر ،العراق ،األردن ،ليبيا،
فلسطني ،قطر ،سوريا ،تونس ،هي فقط التي حققت معدالت صافية لاللتحاق في املدارس االبتدائية
تزيد على  %90في الفترة من  1997حتى  ، 2000و القليل من الدول العربية يقترب من حتقيق
الهدف الثاني من أهداف تنمية األلفية وهو تعميم التعليم االبتدئي.27
في هذا اإلطار ،تستطيع اإلدارات احمللية والبلديات أن تؤدي دورا فعاال للمساهمة في معاجلة
مشكلة التعليم على عدة مستويات:
 املساهمة بتحمل جزء من أعباء التعليم في مختلف املراحل بالتعاون مع القطاعات الرسميةواألهلية واخلاصة ،وال سيما للفئات األكثر حاجة في املجتمع ،وتقدمي مختلف أنواع الدعم
كرسوم التسجيل ،والزي املدرسي ،الكتب ،وجبة غذائية ،بدل االنتقال من وإلى املدارس،
وغيرها.
 تخصيص موارد خاصة للمساهمة مع السلطات املركزية وجهات أخرى مانحة ،بإنشاءعدد من املدارس لتحقيق التوزيع العادل للمدارس والسيما في املناطق احملرومة.
 - 25الفقر واالستثناء بني أطفال املناطق احلضرية -اإلصدار من ملخص انوشنتي – اليونيسف “ -العوامل التي تسهم في ظهور الفقر في
املنطق احلضرية ،ص ..”7
 - 26وثيقة عالم صالح لألطفال – ب االهداف واالستراتيجيات واالجراءات -الفصل  2توفير التعليم الرفيع النوعية -الفقرة . 38
 “ - 27وضع األطفال في العالم “ يونيسف –  : 2004بيانات لعام . 2000 – 1999
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-

-

-

-

الدعم املادي للمدارس للوصول إلى املعرفة العلمية والتقنية وأساليب التدريس العصرية
من خالل جتهيزها باملعدات الالزمة ،واملختبرات العلمية ،والكمبيوتر.
اإلشراف على املدارس واملتابعة مع اإلدارات من خالل جلنة أو هيئة محلية متخصصة
لدرس االحتياجات واتخاذ اإلجراءات الالزمة التي تكفل حق األطفال باحلصول على
نوعية تعليم جيد والسيما كفالة أن تكون جميع برامج التعليم االساسي متيسرة وشاملة
لألطفال ذوي االحتياجات اإلضافية والذين يعانون من صعوبات تعلُّمية ،28وتأمني مدرسني
ذوي كفاءة ،ومباني مدرسية مجهزة ومصممة وفقا للمعايير العلمية والعاملية ،وتعمل على
مراقبة سالمة البيئة املدرسية والشروط الصحية ،وإنتقال األطفال من وإلى املدرسة.
دعم املدارس والتنسيق معها لتلبية احتياجات التعليم لألطفال املتضررين من األزمات،
بجملة وسائل منها كفالة توفير التعليم خالل األزمات وبعدها ،ووضع برامج تعليمية تشجع
ثقافة السالم على نحو يساعد في منع نشوب العنف واندالع الصراع ويشجع إعادة تأهيل
الضحايا ،29وتكمن مساهمة اإلدارات احمللية والبلديات في هذا اإلطار من خالل دعم
وتأمني املواصالت من وإلى املدارس خالل األزمات ،وإجراء حلقات توعية وتدريب على حل
النزاعات بالتنسيق مع املدارس وهيئات املجتمع احمللي.
دعم املدارس لتأمني خدمات اإلرشاد والتوجيه التربوي والنفسي .كتوظيف مساعدات
اجتماعيات وأخصائيني نفسيني في املدارس التي ال تتوافر فيها هذه اخلدمات.
تأمني ودعم آليات ملشاركة األطفال والتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم في املدارس،
(إصدار منشورات مختلفة ينتجها األطفال أنفسهم في املدارس ،مجلة تربوية على سبيل
املثال يعدها وينتجها األطفال أنفسهم بدعم من السلطات احمللية .وإشراكهم في البنى
والهيكليات التنسيقية على املستوى احمللي ،التي تتمثل فيها املدارس والبلديات واملؤسسات
احمللية واإلدارات الرسمية املعنية ،يعبر من خاللها األطفال عن آرائهم ومقترحاتهم
لتحسني ظروفهم ولتطوير البرامج التعليمية بناء على احتياجاتهم وتطلعاتهم).
جمع البيانات حول فئات األطفال ( الذين لم يدخلوا املدرسة أساسا واملتسربني من
املدرسة واألطفال العاملني) ،والعمل على استقطابهم إلحلاقهم بدورات محو أمية ومهارات
حياتية ،وبرامج دعم واستلحاق مدرسي بالتنسيق مع اإلدارات الرسمية واجلمعيات األهلية
املعنية ،ومتابعة هؤالء األطفال إلعادة ما أمكن منهم إلى النظام التعليمي ،والسعي مع
باقي الفرقاء التخاذ التدابير اإلدارية والتنظيمية والقانونية التي متكنهم من ذلك ،وتوجيه
احلاالت األخرى ،حسب االقتضاء ،إلى نظام التعليم املهني ،أو التدريب املهني املعجل على
مهن آمنة لألطفال العاملني ضمن السن القانوني ،ولتحقيق هذا الهدف تسهم اإلدارات
احمللية والبلديات في الدعم املادي والتقني إلجراء دورات تدريبية للعاملني مع هذه الفئات

 - 28وثيقة عالم صالح لألطفال – ب االهداف واالستراتيجيات واالجراءات -الفصل  2توفير التعليم الرفيع النوعية -الفقرة  40البند. 4
 - 29وثيقة عالم صالح لألطفال – ب االهداف واالستراتيجيات واالجراءات -الفصل  2توفير التعليم الرفيع النوعية -الفقرة  40البند.16
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من األطفال في اجلمعيات األهلية ومراكز التنمية االجتماعية لبناء قدراتهم وتطويرها
إلعداد برامج التدخل واملتابعة والتقييم.
 جمع البيانات احمللية املتعلقة باألطفال ذوي االحتياجات اإلضافية بالتنسيق مع مؤسساتاملجتمع األهلي وغيرها من اجلهات املعنية لدراسة حاالتهم والتنسيق مع املدارس لتأمني
دمجهم ،وإحالة احلاالت الصعبة إلى مراكز رعاية متخصصة ،و إلزام املدارس بتجهيز
املدرسة (األبنية ،املالعب )..،مبا يتالءم وخصوصية حاالت هؤالء األطفال .
 املساهمة في توفير التدريب املالئم للمدرسني من خالل تقدمي الدعم املادي والتقني(نفقات دورات التدريب ،تأمني مدربني متخصصني )...
 املشاركة في حمالت املناصرة وكسب التأييد للضغط على أصحاب القرار لتأمني إلزاميةومجانية التعليم االبتدائي ،والتخاذ التدابير واإلجراءات التنظيمية والقانونية التي متكن
األطفال الذين تابعوا برامج تعليم غير نظامي من اإلندماج في النظام املدرسي.
تواجه البلديات عددا من العوائق والتحديات التي ميكن أن تعترض عملها على البرامج واخلدمات
التربوية والتعليمية على املستوى احمللي ،منها:
-

عدم كفاية اإلنفاق العام على التعليم األساسي  ،وعدم تطبيق قانون إلزامية ومجانية التعليم
االبتدائي في عدد من البلدان العربية مما يؤدي إلى تزايد نسبة التسرب املدرسي بشكل
دائم.
مركزية القرار التربوي والبيروقراطية في إدارة النظام التربوي.
عدم تفويض صالحيات لإلشراف واملراقبة إلى السلطات احمللية.
عدم إشراك املجتمع احمللي ( األهل ،األطفال  )..،في تصور أي نظام تربوي يتطلعون
إليه.
غياب آليات املشاركة لألطفال وآليات الشكوى في حال تعرضهم للعنف في املدرسة.

أن متكني اإلدارات احمللية والبلديات من االلتزام بهذه املهمات والبرامج يتطلب بناء قدرات أجهزتها
البشرية املعنية بالنواحي التربوية بحيث تصبح مؤهلة لوضع برامج تدخل ،وجلمع البيانات احمللية
الالزمة وفقا للتوزيع الدميغرافي ،كذلك ضرورة تأمني املزيد من املوارد من القطاع اخلاص واجلهات
املانحة لتوسيع شبكة اخلدمات إلى األطفال في املدارس أو املتسربني منها ،كذلك قيام رؤساء
البلديات باتخاذ اإلجراءات اإلدارية بهدف التكيف مع احلاجات واملستلزمات الضرورية إلحداث
التغيير وتأمني اخلدمات واحلقوق.
إن التزام البلديات واضطالعها بهذه األدوار على املستوى الالمركزي يساهم في خفض معدالت
التسرب خاصة في املرحلة االبتدائية ،ويؤدي إلى تنفيذ قانون إلزامية ومجانية التعليم االبتدائي
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لألطفال ،واحلد من مشكلة عمل األطفال  ،وهذا ما نادت به املبادئ التوجيهية التفاقية حقوق
الطفل الدولية والسيما في مبدأ التعليم وأوقات الفراغ واألنشطة الثقافية ( املادتني  28و )29حيث
نصت املادة  28على أنه يجب « جعل التعليم االبتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع» أما املادة 29
فدعت إلى توجيه التعليم نحو « تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى
إمكاناتها» .
وهو يتماشى مع الهدف الثاني من األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلق بتحقيق تعميم التعليم االبتدائي،
على اعتبار أن التعليم هو حق أساسي من حقوق الطفل ويلعب دورا مهما في عملية التنمية
االقتصادية واالجتماعية ،ومن ثَ َّم فإن إلزامية ومجانية التعليم هي مكون أساسي إلحراز التنمية
في املستقبل وإنفاذ حقوق الطفل ،وهو ما يتالءم مع الهدف الثامن من أهداف األلفية للتنمية الذي
يدعو إلى إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية.
كما يصب فيما نادت إليه وثيقة عالم صالح لالطفال ،ضمن األهداف واالستراتيجيات واإلجراءات
املتعلقة بتوفير التعليم الرفيع النوعية ،الفقرات ( )40-39-38التي تؤكد أن « التعليم حق من
حقوق اإلنسان ،وهو شرط أساسي للحد من الفقر وعمل األطفال  »..وتدعو إلى « وضع برامج
ابتكارية تشجع املدارس واملجتمعات احمللية على البحث مبزيد من النشاط عن األطفال املنقطعني
عن الدراسة أو املبعدين عن املدارس والتعليم ،وبخاصة الفتيات واألطفال العاملون واألطفال ذوو
االحتياجات اخلاصة».
وخطة العمل العربية  2015 – 2004ضمن األهداف واالستراتيجيات والتدابير املتعلقة بالنماء
وتنمية القدرات( ،فقرة التعليم جيد النوعية ،والتطوير النوعي للتعليم) حيث تبني هذه الفقرات أن «
اخلطة تهدف إلى السعي بصورة جادة إلى استيعاب كل األطفال الذين هم في عمر مرحلة التعليم
األساسي».
ب -رعاية الطفولة املبكرة ومنائها:
من أكثر مراحل منو األطفال أهمية مرحلة الطفولة املبكرة املمتدة من الوالدة حتى ثماني
سنوات ،فهي األساس الذي ستبنى عليه شخصية الكبار في املستقبل .ولالهتمام بهذه املرحلة
إيجابيات عديدة من مختلف النواحي االجتماعية واالقتصادية ،وهذا االهتمام ال يكون فقط على
صعيد بناء املدارس واالهتمام بالتعليم بل يتعداه إلى االهتمام بشؤون األطفال الثقافية والتربوية
واالجتماعية كافة ،ولإلدارات احمللية والبلديات مسؤولية ودور في هذا املجال ،بسبب احتكاكها
املباشر بالناس ووظيفتها في إدارة شؤونهم مبا يخدم املصلحة العامة للمجتمع  ،فهي اجلهة األصح
لتقدمي مساهمة مهمة في سياسة الطفولة املبكرة وفي إجناز البرامج وذلك من خالل طرق عدة
منها :قياس احتياجات املجتمع وحتضير استراتيجيات مالئمة ملساعدة األطفال الصغار ليكونوا
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مستعدين للتعلم .بناء مساندة محلية من خالل العمل على حتفيز هيئات داعمة وتوليد إرادة
جماعية للمساهمة في مبادرات الطفولة املبكرة.
وتشير اإلحصاءات إلى أن األطفال في الفئة العمرية (  5 -0سنوات) يشكلون حوالي  %12,5من
مجموع السكان في املنطقة وحوالي  % 28,8من مجموع األطفال في املنطقة ،وبذلك ميكن القول
أن املنطقة تتسم بأنها منطقة فتية يشكل األطفال واليافعني غالبية سكانها ،األمر الذي يلقي عليها
تبعة كبيرة في االهتمام بهذا القطاع العريض من سكانها.30
وتلعب اإلدارات احمللية والبلديات دورا مهما في إطار االهتمام بقطاع الطفولة املبكرة وتنميتها من
خالل تقدمي العديد من اخلدمات:
 الترخيص إلنشاء دور احلضانة في املجتمع احمللي  ،ووضع املعايير بالتنسيق مع اجلهاتاملعنية ،ومراقبتها .كذلك إنشاء دور احلضانة ( من الوالدة وحتى  3سنوات) ،ودور الرعاية
النهارية ( ألطفال األهل العاملني ،يكون دوامها مرنا تبعا لساعات دوام األهل) ،ضمن
اإلدارات احمللية والبلديات ،بحيث تكون مجهزة وفقا الحدث املعايير املتبعة في رعاية
الطفولة املبكرة وتنميتها ،والعمل على ابتكار صيغ متعددة وحرة للرعاية مثل:
· مكتبات لعب ( ،)Ludothequeيأتيها األطفال من أجل اللعب والتمرين الذهني
حتت إشراف مربني معدين لهذا الغرض.
· مكتبات للقراءة مجهزة بكتب حديثة ومناسبة لألطفال بعمر الطفولة املبكرة وال سيما
الفئة  8-3سنوات ،وبتجهيزات إلكترونية من شاشات عرض وكمبيوتر ،تقام فيها
أنشطة مساعدة على القراءة وعلى التعبير ،مثل عروض حول قصص معينة في
مناسبات مختلفة .وأيضا بإشراف مربني مختصني مبثل هذه األنشطة.31
 اإلشراف والرقابة على معايير وجودة البرامج واخلدمات املقدمة في دور احلضانةوالروضات ( كمراقبة الغذاء والنظافة ،واملساحات املخصصة لالطفال) وتزويدها باأللعاب
التربوية املناسبة ،وذلك بالتعاون والتنسيق مع اإلدارات الرسمية املعنية.
 بناء قدرات احلاضنات على تقنيات الكشف املبكر لذوي االحتياجات اإلضافية ،وعلىأساليب الرعاية في مرحلة الطفولة املبكرة ،وعلى الوقاية من احلوادث املنزلية وكيفية
التعامل معها.

 - 30أوضاع الطفولة املبكرة في املدن العربية والدور املؤمل ملبادرة حماية األطفال في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،مقدمة لندوة الطفولة املبكرة
وخصائصها واحتياجاتها ،الرياض ،أكتوبر  ،2004اعداد د .جمال محمود حامد ،أ .ياسر عوض الكرمي/http://www.menacpi.org/CPI/Arabic /.

- - 31دراسة حول “دور البلديات في تطوير الطفولة املبكرة ورعايتها  :جتارب عاملية” اعداد د .فاديا حطيط -عن :
مؤمتر األطفال والشباب في مدن الشرق األوسط وشمال أفريقيا” التصدي لتحديات التعليم” -البحوث العلمية -دبي  18-16مايو 2005
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 تنظيم لقاءات مع األهالي في املجتمع احمللي لتحسني معرفتهم ومهاراتهم بخصائصالطفولة املبكرة وأساليب الرعاية وإشراك األهالي في برامج تنمية الطفولة املبكرة من
خالل دعم عدد من األسر القادرة على استقبال أطفال في مرحلة الطفولة املبكرة ورعايتهم،
وذلك بوجود حاضنات متخصصات ملساندة هؤالء األسر.32
إن الالمركزية في مجال الطفولة املبكرة يجب أن تكون منتظمة ضمن إطار توجيهي وتشريعي
عام ،على أن تعطى الهيئات البلدية صالحية التنفيذ واقتراح املشاريع ووضع التصورات ويترك
جلهة مركزية اتخاذ القرارات العليا وفقا ملعايير معينة ،فالهدف من الالمركزية و إعطاء البلديات
دورا أكبر في مجال الطفولة املبكرة هو املرونة والتيسير ،والوصول إلى األطراف األكثر احتياجا،
والسيما الفئات املهمشة ،ولكن يخشى أن يؤدي هذا األمر إلى عكس املرجتى ،وبدال من تكافؤ
الفرص يصار إلى التمييز بني البلديات الكبيرة والصغيرة ،وبني سلم أولويات هذه البلدية أو تلك،
لذلك فمن املناسب هنا أيضا وضع معايير ضابطة لكل البلديات..33
إن ممارسة اإلدارات احمللية والبلديات لهذه االدوار يتماشى مع التدابير التي نادت بها املبادئ
التوجيهية التفاقية حقوق الطفل ضمن مبدأ التعليم ،فقرة التدريب املهني والتوجيه التي تشير
إلى اتخاذ « مبادرات شاملة لتوفير خدمات النمو املبكر والتعليم لألطفال والصغار ،وبشكل خاص
للفتيات من الفئات االجتماعية الضعيفة».
وكذلك وثيقة عالم صالح لألطفال ضمن األهداف واالستراتيجيات واإلجراءات املتعلقة بتشجيع
احلياة الصحية ،الفقرة  36البند(هـ) وهي تدعو إلى «وضع وتنفيذ سياسات وبرامج إمنائية بشأن
الطفولة املبكرة على الصعيد الوطني لضمان حتسني النمو البدني واالجتماعي والعاطفي لألطفال
ومنو مداركهم» ،والهدف املتعلق بتوفير التعليم الرفيع النوعية ،الفقرة  ،40البند . 8
وهو ما نادت به اخلطة العربية للطفولة  2015-2004أيضا ،ضمن األهداف واالستراتيجيات
والتدابير املتعلقة بتأمني الصحة واحلياة اآلمنة ورعاية الطفولة املبكرة ،البند (ح) ،الذي يشدد على
« التوسع في برامج توعية أولياء األمور على الطرق السليمة ملعاملة األطفال « ،و» توفير مؤسسات
رعاية وتنمية الطفولة املبكرة وتطويرها.»..
 -4الرعاية الصحية والرفاه
أ -اخلدمات الصحية والبيئية
إن الكثير من العوامل االجتماعية والثقافية واالقتصادية والبيئية لها أثر سلبي على حياة الطفل
وصحته ورفاهه.
Unicef Albania (2001), Unicef Albania 2001 Annual Report, Unicef, Tirana - 32
 - 33دراسة حول “دور البلديات في تطوير الطفولة املبكرة ورعايتها  :جتارب عاملية” اعداد د .فاديا حطيط -عن :
مؤمتر األطفال والشباب في مدن الشرق األوسط وشمال أفريقيا” التصدي لتحديات التعليم” -البحوث العلمية -دبي  18-16مايو 2005
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ورغم أن الدول العربية مجتمعة حتقق تقدما في ضمان حقوق األطفال في احلياة والنمو ،فقد
حتسنت فرص بلوغ الطفل سن اخلامسة من عمره بصورة كبيرة ،حيث يعد العالم العربي اول منطقة
نامية تنخفض معدالت وفيات األطفال دون سن اخلامسة في معظم دولها إلى  70في األلف عام
 341990إال أنه ما زالت هناك مشكالت ،وبشكل خاص في الدول ذات الدخل املنخفض ،حيث
تتعرض نسبة عالية من الرضع واألطفال للموت واإلعاقة واملرض.35
تستدعي معاجلة هذا الوضع تضافر جهود كافة القطاعات املعنية على املستوى الوطني واحمللي،
وميكن لإلدارات احمللية والبلديات أن تقدم إسهاما مهمافي هذا املجال يتمحور حول ثالث عناصر
اساسية هي البنية التحتية ،والسكن ،والسياق االجتماعي ،حيث بينت الدراسات أن معدل وفيات
األطفال في املدن املزودة بشبكات املياه ووسائل الصرف الصحي وتصريف املياه والتخلص من
النفايات ،وبنظام جيد للرعاية الصحية ،يقارب بشكل عام  10حاالت وفاة لكل  1000والدة حية،
بينما يكون معدل وفيات األطفال في املدن واألحياء التي ال تتوافر فيها هذه اخلدمات بصورة
كافية ،ضعف هذا املعدل بعشر أو عشرين مرة.36
لذلك يجب أن تعمل اإلدارات احمللية والبلديات بشكل أساسي على:
 توفير مرافق الصرف الصحي ،والكميات الكافية والنظيفة من املياه ،وتأمني الفحص الدوريلها ،وأنظمة جمع ومعاجلة وفرز النفايات والسيما في املدن واألحياء الفقيرة ،وأن تعمل
من خالل جلان محلية يتم إشراك األهالي واألطفال وسائر شرائح املجتمع احمللي فيها،
على إطالق برامج أو خطط لتحسني أوضاع األحياء واملدن ( كتدريبهم على عملية فرز
النفايات ،ووسائل تأمني املياه الصاحلة للشرب ،وأساليب الوقاية من األمراض ،واحلوادث
واحلرائق ،وغير ذلك) وهذا من شأنه خفض احتماالت حدوث التلوث واألمراض وخاصة
أمراض اجللد والعيون ومرض املالريا الذي يعد من أهم أسباب املرض والوفاة بني األطفال
في عدد من بلدان املنطقة.
 املساهمة في جمع البيانات على املستوى احمللي حول الوالدات والوفيات بالتنسيق معاألسر واملستشفيات ودوائر األحوال الشخصية ،حيث أن عددا البأس به من الوفيات قد ال
يصرح عنه السيما عند حدوث الوفاة بعد الوالدة مباشرة وقبل تسجيل املولود .فان دراسة
وحتليل هذه البيانات يساعد في معرفة أسباب هذه الوفيات وميهد من ثم لوضع اخلطط
والبرامج للحد منها.
 - 34تقرير اليونيسف ،وضع األطفال في العالم –  – d -2003ص . 15
 - 35عالم جدير باألطفال -دراسة حول واقع الطفولة في الدول العربية – جامعة الدول العربية -اليونيسف “ - 2005 -السنوات املبكرة”.
 - 36مسوح قام بها قسم صحة املجتمع احمللي بجامعة آغاخان ،وهي مقتبسة من تقرير:

Hasan,Arif (1999),Understanding Karachi:Planing and Reform for the Future,City Press,Karachi
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 اعتماد التنظيم املدني الصديق لألطفال كتوفير األرصفة واملعابر اآلمنة لعبور الشوارع،وصيانة األرصفة ،وجتهيزها لذوي االحتياجات اإلضافية ،حيث أن حوادث الطرق تسهم
في زيادة معدالت وفيات و إصابات األطفال .37
 التنسيق مع اجلهات الرسمية املعنية حلظر جتمع الورش الصغيرة واملعامل واملصانع داخلالتجمعات السكنية ،وحظر استخدام احملروقات املضرة وامللوثة للبيئة املنبعثة من عوادم
السيارات ومداخن املصانع ،وفرض عقوبات على املرتكبني ،كذلك تنفيذ خطة طوارىء
لوسائل النقل ملنع التلوث الشديد ودعم وسائل النقل املشترك للحد من انبعاث الغازات
السامة.
 القيام بحمالت تشجير الغابات للحفاظ عليها واحلد من قطعها ومن االمتداد العمرانيإليها ،وتكريس مبدأ احملميات ،و إشراك األهالي واالطفال وسائر فئات املجتمع في هذه
احلمالت ،وإجراء لقاءات توعية ودعم اجلمعيات واملؤسسات املعنية بحماية البيئة لتنفيذ
مثل هذه اللقاءات بهدف التوعية حول أهمية التشجير في حماية البيئة من التلوث.
ب -الرعاية الصحية األولية والصحة اإلجنابية
 إنشاء املراكز الصحية واملستوصفات ،ودعم املراكز واملؤسسات الصحية املوجودة والتنسيقمعها لتقدمي اخلدمات الطبية (املعاينات الدورية لألطفال وأسرهم ،حمالت تلقيح األطفال
الدورية ضد جميع األوبئة) ،وتقدمي خدمات مجانية خاصة برعاية األطفال حديثي الوالدة
وحتى سن اخلامسة ،وخدمات خاصة باألم احلامل أثناء احلمل والوالدة.
 تأسيس عيادة متنقلة في األحياء الفقيرة لتقدمي املعاينات واخلدمات الصحية واألدويةاملجانية.
 املساهمة في توفير خدمات الصحة املدرسية :اإلرشاد والنصح ،صحة الفم واألسنان،فحص النظر.)... ،
 استحداث مرصد صحي على املستوى احمللي لتقدمي االستشارة والنصح حول الرعايةالصحية األولية (كالتوعية الصحية على استخدام األغذية املتوازنة خلفض حاالت نقص
احلديد وبعض الفيتامينات الضرورية ،وعلى أهمية القضاء على األمراض املؤدية إلى
نقص الوزن ،وتشجيع األمهات على الرضاعة الطبيعية) ،وتقدمي خدمات تنظيم األسرة
(توعية على استعمال وسائل منع احلمل ،والتوعية على مخاطر الزواج واإلجناب املبكر،
وضرورة تباعد الوالدات) ،ألن معدل وفيات األطفال يرتبط ارتباطا وثيقا في بعض
احلاالت بصغر سن األم ومستوى اخلصوبة والتباعد بني الوالدات ،وبأحداث متصلة بفترة
احلمل ووالدة الطفل.

37

-

Manciaux,M.and C.J.Romer(1986),Accidents in Children,Adolescents and Yong Adultes,Major Public Health
Problem,World Health Statistical Quarterly,vol.39,No.3,pp.227-231
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والتوعية على مخاطر التلوث وكيفية الوقاية ،ومخاطر األمراض املنتقلة جنسيا والسيما مرض
اإليدز وكيفية الوقاية منه (الثقافة اجلنسية للمراهقني).
والتوسع في برامج التوعية هذه عن طريق وسائل اإلعالم احمللية املرئية واملسموعة واملكتوبة،
وتزويد املرصد الصحي (بخدمة اخلط الساخن ملساعدة أسر النساء أثناء الوالدة عن طريق الهاتف
عندما يتعذر نقلهن إلى املستشفيات وجدير بالذكر أنه مت إدخال هذه اخلدمة على مستوى السلطات
احمللية في فلسطني. )38
 تقدمي الدعم املادي واملتابعة واإلشراف على املراكز الصحية املتخصصة برعاية وإعادةتأهيل األطفال والشباب ذوي االحتياجات اإلضافية ،و إعادة دمجهم في كافة مرافق
احلياة العامة.
 تنظيم أنشطة تثقيف صحي تطال األمراض املزمنة كالسكري وزيادة الوزن وسوء التغذية،وإنشاء أندية رياضية بأسعار مدعومة.
 إنشاء هيئة محلية على مستوى البلديات بالتعاون مع السلطات املركزية و القطاع اخلاصواجلمعيات األهلية املعنية واملنظمات الدولية للوقاية من املخدرات وانتقال مرض اإليدز
من خالل تقدمي الدعم واملساعدة للمصابني ( املستشفيات واملراكز املتخصصة للعالج).
 تنظيم حمالت توعية بالتعاون مع اجلمعيات واملراكز املعنية على مشكلة اإلدمان علىالتدخني و املخدرات.
 دعم مراكز تأهيل املدمنني على املخدرات ،والتعاون معها العادة دمجهم في املجتمع ( منخالل برامج األندية الشبابية ،واملخيمات الصيفية.).. ،
 إحياء املناسبات الصحية العاملية في مهرجانات صحية ،معارض للتوعية وتبادل موادالتثقيف.
 تأمني ودعم برامج التأهيل النفسي واالجتماعي لألطفال في ظروف صعبة بالتنسيق معاجلهات املعنية ( األطفال في خطر االنحراف ،األطفال املعنفني).
تدريب مختصني في املستشفيات للتعامل مع حاالت العنف وسوء املعاملة التي يتعرض لها
األطفال .
إن تأمني كافة هذه اخلدمات على مستوى البلديات يحتاج إلى تعزيز مشاركة القطاعني اخلاص
واألهلي في تصميم وتنفيذ هذه اخلطط والبرامج وتشكيل جلان محلية للطفولة تتمثل فيها السلطات
احمللية واملؤسسات احلكومية املعنية ومنظمات املجتمع األهلي واملدني.

 - 38األهداف اإلمنائية لأللفية في منطقة أالسكوا -تقرير عن التقدم احملرز  -2004األمم املتحدة -اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي
آسيا – االسكوا “ ،الهدف اإلمنائي اخلامس“ :حتسني الصحة النفاسية”.
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كذلك ال بد من إيالء املناطق احملرومة عناية خاصة جلهة تخصيص املزيد من الدعم املالي والفني
لبرامج الرعاية الصحية األولية والطب الوقائي ومستلزمات الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة وذلك
بدعم من مختلف اجلهات املعنية كذلك تقدمي الدعم املالي والتقني للعمل البيئي مبا يخدم كفالة
االستدامة البيئية ،وال شك في أن هذه احلاجة تبرز في أغلب بلدان املنطقة العربية.
كما يجب بناء قدرات األجهزة البشرية في اإلدارات احمللية والبلديات ومؤسسات املجتمع املدني
لرفع كفاءتها في وضع السياسات الصحية املالئمة ،39وفي تنفيذ البرامج ،واإلشراف عليها.
أن إجناز هذه اخلدمات الصحية والبيئية يقع في صميم الهدف اإلمنائي الرابع من األهداف
اإلمنائية لأللفية املتعلق بخفض معدل وفيات األطفال  ،الذي يحدد ضمن أولوياته « زيادة الدعم
واملخصصات للرعاية الصحية األولية ..ورفع كفاءات اجلهات احمللية في وضع السياسات الصحية
املالئمة ووضع اخلطط ومتابعتها وحتليل االحتياجات املالية للقطاع الصحي».
والهدف اخلامس املتعلق بتحسني الصحة النفاسية و الهدف السادس حول مكافحة فيروس اإليدز
واملالريا وغيرهما من األمراض ،والهدف السابع املتعلق بكفالة االستدامة البيئية ،الذي يعزز مبدأ
التنمية البيئية وهو ما ينعكس إيجابا على األطفال واملجتمع.
وهو ما نصت عليه املبادئ التوجيهية التفاقية حقوق الطفل الدولية ضمن مبدأ الصحة والرفاه
املتعلقة بحق األطفال املعوقني ( املادة  ،) 23السيما (الفقرة  )4منها التي « تشجع تبادل املعلومات
املناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعالج الطبي النفسي والوظيفي لألطفال املعوقني،..
ونشر املعلومات املتعلقة مبناهج إعادة التأهيل واخلدمات املهنية وإمكانية الوصول إليها ،»..وفي احلق
بالصحة واخلدمات الصحية في (املادة  ،24الفقرة  1و  –2ب – ج – د – ه -و  ،والفقرة  3منها )
وهي تنص على »:حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه وبحقه في مرافق عالج
األمراض و إعادة التأهيل الصحي» ،و احلق في احلماية من إساءة استعمال املخدرات (املادة .) 33
كذلك ضمن املبادئ العامة املتعلقة مبصلحة الطفل العليا في( املادة  ،) 3واحلق في احلياة والبقاء
والنمو ( املادة .) 6

 - 39األهداف االمنائية لأللفية في منطقة أالسكوا -تقرير عن التقدم احملرز  -2004األمم املتحدة -اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي
آسيا – االسكوا « ،الهدف االمنائي الرابع» « تخفيض معدل وفيات األطفال ».
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وهو أيضا ما نادت به وثيقة (عالم صالح لألطفال) ضمن األهداف واالستراتيجيات واإلجراءات
املتعلقة بتشجيع احلياة الصحية( ،الفقرات  )37 – 36 – 35التي تدعو إلى» خفض معدل وفيات
األطفال دون  5سنوات بنسبة الثلث على األقل» ،و» إتاحة اإلمكانية في أقرب وقت ممكن وال
يتجاوز عام  ،2015جلميع األفراد من األعمار املناسبة للحصول ،من خالل نظام الرعاية الصحية
األولية ،على خدمات الصحة اإلجنابية» .واملتعلقة مبكافحة فيروس نقص املناعة البشرية ( االيدز)
(الفقرات )47 – 46 – 45
وخطة العمل العربية للطفولة  ،2015 – 2004ضمن األهداف واالستراتيجيات والتدابير املتعلقة
بتأمني الصحة واحلياة اآلمنة ورعاية الطفولة املبكرة( ،الفقرات أ -ب -ج -د -هـ -و -ز) وهي
تدعو إلى « خفض معدالت الوفيات ،احلد من اإلصابة باألوبئة واألمراض القاتلة ،التغذية ،تقدمي
اخلدمات الصحية ،التثقيف واإلعالم ونشر الوعي ،تأمني البيئة الصحية اآلمنة ،األطفال ذوي
اإلعاقات».
 -5تعزيز مشاركة األطفال
تعد املشاركة ركنا أساسيا من أركان املقاربات اإلمنائية املستندة إلى مبادئ حقوق اإلنسان ،فهي
تزيد خيارات احلياة أمام األطفال و الشباب وتتيح لهم توظيف قدراتهم الكامنة.
تتخذ فوائد املشاركة صورتني :الفوائد التي متكن األفراد من أن يتطوروا ليصبحوا أفرادا أكثر كفاءة
وثقة في املجتمع ،وتلك التي حتسن تنظيم وعمل املجتمعات احمللية.40
إن متكني األطفال والشباب من ممارسة حقوقهم في التعبير عن آرائهم بحرية ،وفق قدراتهم
املتنامية يعزز ثقتهم بأنفسهم 41وميدهم باملعارف واملهارات والقدرة على اتخاذ القرارات والتواصل
مع اآلخرين ،وينمي طاقاتهم وإمكاناتهم اإلبداعية ،مما ميكنهم من املشاركة الفعالة في تقدم
مجتمعاتهم ومواجهة حتديات احلياة وبناء مستقبل أفضل.42
يؤدي رؤساء اإلدارات احمللية والبلديات دورا كبيرا في بناء الشراكات والتحالفات من أجل األطفال،
ووضع البرامج الفاعلة والهادفة إلى صون حقوقهم من خالل توعية املجتمع على هذه احلقوق و
إشراكه في تعزيزها ،ودعم احلركات الصديقة لألطفال التي متكن من إسماع صوتهم وإيصال
تصوراتهم إلى اآلخرين.43
 - 40عالم جدير باألطفال -دراسة حول واقع الطفولة في الدول العربية – جامعة الدول العربية -اليونيسف “ - 2005 -التأثير في
مستقبلي ومستقبل بالديك املشاركة”.
 - 41عالم صالح لالطفال -وثيقة مبسطة لالطفال -مؤسسة فارس بالتعاون مع املجلس االعلى للطفولة  -بيروت -لبنان “ ،2005 -قوة
الشراكة والشراكات”.
 - 42خطة العمل العربية للطفولة لألعوام  – 2015 – 2004ضمن األهداف واالستراتيجيات والتدابير ،املتعلقة بتمكني جميع األطفال
وبخاصة اليافعني واليافعات من تنمية قدراتهم واملشاركة في تقدم مجتمعاتهم “ ،املقدمة “.
Child Friendly Movement, www.unicef.org/philippines/News.html - 43
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وفي العالم العربي تكتسب احلاجة إلى إشراك األطفال أهمية خاصة كونه متأخراً عن مناطق
أخرى في العالم لناحية اتساع مساحة احلريات األساسية واحلقوق الدميقراطية للمواطنني ،فمن
بني أقاليم العالم السبعة ،احتلت الدول العربية أدنى ترتيب في مجال ممارسة احلرية في أواخر
التسعينات من القرن املاضي.44
كما أوضحت األبحاث أن الشباب في بعض الدول ال يعرف إال القليل جدا عن حقوقه ،ففي تونس
مثال ،أظهر مسح أللف وخمسمائة طفل ،تتراوح أعمارهم بني  9و  14سنة أن  %60من األطفال
سمعوا عن حقوق الطفل بصفة عامة ،وأن  % 54يعرفون احلق بالتعليم ،و  %42يعرفون احلق باملأوى،
و  %10ال يعرفون احلق في احلماية  ،وفي الوقت نفسه لم يسمع  %88من األطفال الذين جرى
استطالعهم عن اتفاقية حقوق الطفل ،وال يعرف  %97منهم املعنى احلقيقي للمبادئ والقيم التي
جاءت في االتفاقية ،بل لم تكن فكرة متتع الشخص باحلقوق مفهومة على نطاق واسع.45
في هذا اإلطار ميكن لإلدارات احمللية والبلديات أن تساهم في:
 تعزيز مشاركة األطفال والشباب من خالل توسيع آليات وأشكال مشاركتهم في تصميموتنفيذ وتقييم البرامج والتدخالت التي تؤثر عليهم وتساهم في التنمية املجتمعية ،فتعمل
على الدعم املادي والتقني لتشكيل جلان تنسيقية على مستوى البلدة ،املدينة ،األقضية
واحملافظات ،تضم أطفاال من مختلف الفئات والقطاعات ( أطفال مدارس ،أطفال عاملون،
أطفال شوارع ،أطفال في نزاع مع القانون أوفي خطر االنحراف ،أطفال دور الرعاية،األطفال
ذوي االحتياجات اإلضافية ،األطفال الالجئون ،)..إضافة إلى األطفال والشباب في
التجمعات التمثيلية القائمة كاألندية الشبابية املتنوعة ،كما يتمثل فيها رؤساء احتادات
البلديات ،ومؤسسات املجتمع احمللي ،واحملافظني واإلدارات الرسمية في املناطق ،والقطاع
اخلاص ،..وتعمل هذه اللجان على إعداد برامج ومشاريع مبشاركة األطفال والشباب
مبختلف قطاعاتهم ،وتهدف إلى مكافحة املشاكل التي تنتقص من حقوق األطفال  ،والعمل
على التنمية احمللية للمجتمع مبشاركة األطفال والشباب أنفسهم ،وانطالقا من رؤيتهم
وتصورهم ملدينتهم.
أن األطفال هم أقدر من البالغني في التعبير عن واقعهم احلقيقي وتصوراتهم وأمنياتهم ،
ومشاركتهم في التعبير عنها يعزز ثقتهم بأنفسهم واحترامهم لذاتهم.

 - 44تقرير التنمية االنسانية العربية. 2002 ،
 - 45عالم جدير باألطفال -دراسة حول واقع الطفولة في الدول العربية – جامعة الدول العربية -اليونيسف “ -2005 -مشاركة بدون
معلومات”.
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 االستفادة من التجارب العربية والعاملية الرائدة في مجال حق األطفال والشباب في املشاركةوإبداء الرأي والتعبير ،كبرملانات األطفال  ،وجمعيات األطفال  ،ومجالس الطلبة أو املجالس
البلدية ،والهيئات املختلفة اخلاصة بهم ،46بحيث تعمل اإلدارات احمللية والبلديات بالتعاون
مع هيئات املجتمع احمللي واجلهات األخرى املعنية على دعم مثل هذه املبادرات على
املستوى احمللي.
وكان األردن هو أول دولة عربية تنظم برملانا لألطفال عام  .1992وقد جرت أول انتخابات
لبرملان األطفال على مستوى الدولة عام  ،1996حيث مت انتخاب  120برملانيا ظلوا في
عضويتهم حتى عام  2002عندما أجريت االنتخابات اجلديدة ومنذ ذلك احلني أقيمت
برملانات لألطفال في كل من جزر القمر ولبنان ،والسودان ،وتونس ،والشارقة باإلمارات
العربية املتحدة ،واليمن.47
 العمل على تنظيم حلقات توعية لألطفال واألهالي حول حق الطفل باملشاركة والتعبيرعن آرائه ضمن مكاتب التنمية احمللية التابعة لإلدارات احمللية والبلديات املقترحة سابقا
بالتعاون مع املؤسسات واجلمعيات املعنية..
 التوسع في تأسيس األندية الشبابية املتنوعة ضمن اإلدارات احمللية والبلديات ودعم املوجودمنها على املستوى احمللي إلتاحة الفرصة أمام األطفال والشباب للتعبير عن آرائهم و
اعداد وتنفيذ البرامج واألنشطة املتنوعة اآليلة إلى حتسني أوضاعهم وتعزيز روح املشاركة
والعمل االجتماعي التطوعي ،واإلسهام في احلياة الثقافية والفنية والرياضية واالجتماعية
املالئمة ملراحلهم العمرية.48
وفي هذا السياق ميكن لنهج (من طفل إلى طفل) املنتشر منذ عام  1978في أكثر من 70
بلدا في العالم أن يقدم وسيلة لتشجيع األطفال والشباب ومتكينهم من تعزيز صحتهم
الشاملة والرفاه والتنمية ألنفسهم ،وألهلهم ومجتمعاتهم ،فهو طريقة عملية متكن من
تطبيق حقوق الطفل تطبيقا فعاال ألنه يرتكز على مبادىء االتفاقية األساسية :الشمول،
عدم التمييز ،الرفاه ،حتقيق مصلحة الطفل العليا.
يربط نهج (من طفل إلى طفل) بني تعلم األطفال (داخل املدرسة أو خارجها) وبني حياتهم
في املنزل واملجتمع احمللي و بحيث تترجم املعرفة إلى سلوكيات وأفعال ،وينمي قدرات
األطفال على اتخاذ القرارات وحل املشكالت من أجل العمل الفعلي على األولويات التي
حددوها بأنفسهم.
 - 46خطة العمل العربية للطفولة لألعوام  – 2015 – 2004ضمن األهداف واإلستراتيجيات والتدابير ،املتعلقة بتمكني جميع األطفال
وبخاصة اليافعني واليافعات من تنمية قدراتهم واملشاركة في تقدم مجتمعاتهم “ ،الفقرة .”8
 - 47عالم جدير باألطفال -دراسة حول واقع الطفولة في الدول العربية – جامعة الدول العربية -اليونيسف “ -2005 -برملانات األطفال “.
 - 48خطة العمل العربية للطفولة لألعوام  – 2015 – 2004ضمن األهداف واإلستراتيجيات والتدابير ،املتعلقة بتمكني جميع األطفال
وبخاصة اليافعني واليافعات من تنمية قدراتهم واملشاركة في تقدم مجتمعاتهم.
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تقدم برامج (من طفل إلى طفل) دروسا مستفادة في املناداة مبشاركة األطفال كما في
التأثير على السياسات في مجال تعزيز الصحة.
يشكل هذا النهج فكرة فعالة وثورية لتعليم الناس واملجتمع احمللي أن يعيشوا حياة أفضل
وأكثر صحة من خالل األطفال . 49
 دعم األطفال والشباب ماديا وتقنيا من أجل تأسيس روابط خاصة بهم وتكوين جمعياتوتخصيص ميزانيات خاصة لذلك أو استدراج التمويل من القطاع اخلاص و املنظمات
واحلركات الدولية املعنية.
كذلك العمل من خالل برامج التوأمة مع بلديات اخلارج على االستفادة من التجارب املماثلة وتبادل
املعلومات والدعم التقني.
إن اضطالع اإلدارات احمللية والبلديات بهذه املهام على املستوى احمللي يعترضه عدد من
التحديات:50
 احلاجة إلى املزيد من املعلومات عن الشباب والقضايا التي يواجهها. إيجاد مساحات ميكن فيها لألطفال والشباب احلصول على املعلومات ،وحتظى فيهاآراؤهم بالتقدير ،وجتد من يستمع إليها وتكون مؤثرة ( داخل األسرة ،املدرسة ،املجتمع
احمللي األوسع).
 عدم تفعيل آليات االستماع إلى الشباب ،فبرملانات األطفال لم تصبح حدثا سنويا حتى فيالدول العربية التي أقدمت على هذه املبادرة.
إن مواجهة هذه التحديات يتطلب:
 اتخاذ اإلجراءات والتدابير التنظيمية واإلدارية التي متكن االدارة احمللية والبلدية من تقدميالدعم املادي والتقني آلليات مشاركة األطفال والشباب ( دعم دورات تنشيط ،تأمني مكان
داخل البلدية للقاءات الشباب ،دعم لوجيستي ،حوار بني األطفال واملسؤولني عن السلطة
احمللية ،متثيلهم في املجلس احمللي ،مشاركتهم في التخطيط للمدينة ( التنظيم املدني،
واخلدمات واملساحات والبرامج املخصصة لهم) ،والعمل على تبني مالحظاتهم واعتمادها
في خطط وبرامج املجلس البلدي.
 تدريب اجلهاز البشري في اإلدارات احمللية والبلديات واالستعانة باملختصني عند االقتضاء،ملساعدة األطفال وأسرهم على تعزيز فهمهم حلقوق األطفال والشباب واحتياجاتهم في
مجال التنمية االجتماعية.

 - 49من طفل إلى طفل “ شبكة عاملية تروج ملشاركة الطفل في الصحة والتنمية” www.child-to-child.org :
 - 50عالم جدير باألطفال -دراسة حول واقع الطفولة في الدول العربية – جامعة الدول العربية -اليونيسف “ -2005 -اولويات العمل في
مجال اليافعني”.
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أن إجناز اإلدارات احمللية والبلديات ملختلف هذه األدوار والبرامج في مجال مشاركة األطفال
يتوافق مع ما دعت إليه املبادئ العامة التفاقية حقوق الطفل ضمن احلق في احترام آراء الطفل
(املادة  ) 12التي تنص على أن « تكفل الدول األطراف في هذه االتفاقية للطفل القادر على تكوين
آرائه اخلاصة حق التعبير عن تلك اآلراء بحرية في جميع املسائل التي متس الطفل ،وتولي آراء
الطفل االعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه».
كذلك وثيقة (عالم صالح لألطفال) ،ضمن خطة العمل لبناء عالم صالح لألطفال ،الشراكة واملشاركة،
(الفقرة  32البند  )1تشير إلى وجوب « تغذية طاقات األطفال والشباب وقدرتهم اإلبداعية حتى
يتمكنوا من املشاركة مشاركة فعالة في تشكيل بيئتهم ومجتمعاتهم والعالم الذي سيرثونه».
وخطة العمل العربية للطفولة  2015 -2004ضمن األهداف واالستراتيجيات والتدابير املتعلقة
بتمكني جميع األطفال وخاصة اليافعني واليافعات من تنمية قدراتهم واملشاركة في تقدم مجتمعاتهم،
(البند أ و ب) اللّذين تضمنا الكثير من التوصيات التخاذ مجموعة من التدابير واإلجراءات ،نذكر على
سبيل املثال التوصية املتعلقة « بالتوسع في إنشاء مراكز الشباب واألندية الرياضية التي تستوعب
النشء من اجلنسني في هذه املرحلة من العمر وتسهم في تنمية إبداعاتهم ومواهبهم. »..
 -6البيئة األسرية والرعاية البديلة
إن األعداد املتزايدة لدور األيتام في املنطقة العربية دليل على تضاؤل رعاية األسرة واملجتمع
لألطفال احملرومني ممن يقدم لهم الرعاية األولية.51
في دول كثيرة من العالم العربي تقدم املنظمات الدينية واملنظمات اخليرية غير الدينية ،وكذلك
بعض األفراد ،التمويل ملساندة األطفال احملرومني 52الذين يحتاجون إلى رعاية أسرية بديلة.
وبينما تقدم الكثير من هذه املؤسسات رعاية جديرة باإلعجاب ،يعاني بعضها اآلخر من املوارد
البشرية واملالية احملدودة ،وكما الحظت منظمة الصحة العاملية بالنسبة حلالة إحدى دور األيتام في
مصر ،فإن األطفال قد يواجهون أخطارا بيئية في املؤسسات التي تؤويهم  ،بسبب ظروف اإلسكان
دون املستوى الالئق وبعض القيود األخرى.53

www.reliefweb.net - 51
www.bah-molsa.com - 52
www.who.int/world-health-day - 53
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تستطيع اإلدارات احمللية والبلديات أن تؤدي دورا بارزا في هذا املجال من خالل:
 التعرف إلى حاالت التكفل والتأكد من أنها تتم بظروف متطابقة مع مصلحة الطفلالعليا.
 جمع البيانات حول حاالت نقل األطفال إلى اخلارج بصورة غير مشروعة وعدم عودتهم،بالتنسيق مع األهالي واإلدارات الرسمية املعنية ( دوائر األحوال الشخصية ،)..والتبليغ
عن هذه احلاالت و إحالتها إلى املراصد املركزية أو اجلهات املعنية في اإلدارات الرسمية
ملتابعتها.
 اإلشراف على مراكز الرعاية البديلة ومتابعتها للتأكد من حسن الرعاية لألطفال احملرومنيبصورة مؤقتة أو دائمة من بيئتهم العائلية ،وتشكيل هيئة مشتركة على املستويني املركزي
والالمركزي لوضع معايير الرعاية في هذه املؤسسات ،ومراقبتها وتقييمها و إشراك أفراد
املجتمع احمللي في وضع هذه املعايير ،والعمل على الدعم املادي والتقني لهذه املؤسسات
وتدريب الكوادر العاملة فيها ،واستدراج املزيد من التمويل من القطاع اخلاص.
 التعرف على العائالت ،على املستوى احمللي ،التي ترغب في استضافة و رعاية أطفالبحاجة لرعاية بديلة واعتبارها بيوت عائلية بديلة ومؤقتة ،ودعمها ماديا وتقنيا.
 دعم وتأمني مراكز صحية متخصصة لتقدمي اخلدمات الصحية ( البدنية أو العقلية) لهذهالفئة من األطفال  ،واملراجعة الدورية لهم.
ال تزال تواجه خدمة األطفال احملرومني من الرعاية األسرية في املنطقة العربية حتديات أساسية
منها:
· عدم وجود تشريع يتجاوز مساعدتهم في إيجاد اسر جديدة ،ليضمن حقوقهم داخل
األسرة التي تتولى مسؤولية رعايتهم.54
· ضمور الظروف احلياتية والبيئية املالئمة حلقوق الطفل التي تسود في مؤسسات
اإليواء والرعاية.
· عدم رواج أساليب الرعاية البديلة وفي حال وجودها ما تزال تفتقر إلى منهجيات
ونوعية خدمات ومعاملة مرتكزة على حقوق الطفل.

 - 54عالم جدير باألطفال -دراسة حول واقع الطفولة في الدول العربية – جامعة الدول العربية -اليونيسف “ - 2005 -الكفالة والتبني”.
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إن اإلدارات احمللية يقع على عاتقها االهتمام باألطفال من الناحية الصحية والتربوية ،تنفيذاً لبنود
اتفاقية حقوق الطفل التي تؤكد على حق الطفل في الرعاية الصحية و توفير البيئة الصحية السليمة
لألطفال في املنازل وفي املدارس من خالل برامج الصحة املدرسية ومن خالل حمالت التوعية
والتثقيف الصحي على مستوى املدارس واملنازل ،كما يشتمل دورها على التوعية على طرق الوقاية
من احلوادث املنزلية التي تعد العامل األساسي الذي يع ّرض حياة األطفال للمخاطر ،واألسباب
كثيرة ومتعددة األمر الذي يجعل الوقاية منها ممكنة ،إذا ما اتخذ األهل التدابير الالزمة حلماية
األطفال واحلفاظ على سالمتهم .وكذلك يجب توعية أفراد األسرة وخصوصاً األمهات لتدريب
الطفل على حماية نفسه من اإلصابة احلوادث التي تقع داخل املنزل ،أما دور األم فهو أساسي في
جتنب هذا النوع من احلوادث إذاما اتخذت التدابير الوقائية الضرورية.
إن توفير اإلدارات احمللية والبلديات لهذا النوع من اخلدمات لهذه الفئة من األطفال على املستوى
احمللي يتطلب تدريب جهاز بشري مؤهل جلمع البيانات واملعلومات والتعرف على حاالت التكفل
وغيرها من ظروف الرعاية البديلة في املجتمع احمللي ،وتوفير املوارد لدعم املؤسسات واألسر
البديلة املعنية برعايتهم.
إن إجناز مثل هذه البرامج والنشاطات يتماشى مع املبادئ العامة التفاقية حقوق الطفل جلهة البيئة
األسرية والرعاية البديلة ( ،املواد  ) 25 ،21 ،20 ،11حيث تؤكد املادة ( )20على سبيل املثال « ،حق
الطفل احملروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي ال يسمح له ،حفاظا على مصاحله
العليا ،بالبقاء في تلك البيئة ،في حماية ومساعدة خاصتني توفرهما الدولة» .ووثيقة (عالم صالح
لألطفال) ضمن األهداف واالستراتيجيات واإلجراءات املتعلقة باحلماية من اإليذاء واالستغالل
والعنف(،الفقرة  44البند  12و  ) 13املتعلقتني « بحماية األطفال من الرعاية غير الشرعية التي
تتسم باالستغالل أو التي ال حتقق أفضل مصاحلهم» و « التصدي حلاالت االختطاف الدولي
لألطفال على يد أحد الوالدين».
 -7تأمني حق األطفال في التمتع بأوقات الفراغ واألنشطة الثقافية
ينتج عن عدم تخصيص مساحة خارجية للعب تراجعا في اهتمام األطفال والنشئ باأللعاب
الرياضية ،يشير تقرير التنمية البشرية اللبناني لعام  1998إلى أن معظم املراهقني يحيون حياة
خاملة نسبيا ،حيث ميارسون التمارين الرياضية ملدة عشرين دقيقة على االقل فقط ألقل من ثالث
مرات في األسبوع .ورغم توفير املدارس لتسهيالت ممارسة التدريب ،فإن الفرق املدرسية ضمت
 %25فقط من الطالب .وكان عدم وجود مساحات خارجية للترويح من بني األسباب التي أوردها
التقرير  ،واملعروف أن عدم احلركة ،ومنط احلياة احلضرية ،وعدم ممارسة األلعاب الرياضية ليس
صحيا وميكن أن يؤدي إلى البدانة ،وهي مشكلة ناشئة في العالم العربي.55
 - 55عالم جدير باألطفال -دراسة حول واقع الطفولة في الدول العربية – جامعة الدول العربية -اليونيسف “ – 2005 -ماذا عن حقي في
اللعب”.
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في هذا املجال ،ميكن لإلدارات احمللية والبلديات أن تقدم الكثير من اخلدمات والبرامج من
خالل:
-

-

- 56
- 57

تعزيز إمكانية الوصول إلى الطبيعة واملساحات العامة كونها من املكونات الضرورية للبيئة
الصديقة للطفل ،والعمل على حتسني نوعية األماكن العامة من أجل األطفال والشباب
مع األخذ بعني االعتبار متطلبات األطفال ذوي االحتياجات اإلضافية ،فتعمل على توفير
املساحات اخلضراء واآلمنة .إن تطوير مساحات للعب و متنزهات ومساحات خضراء
للترفيه وقضاء أوقات الفراغ يجب أن يضمن مشاركة األطفال والشباب أنفسهم في
تصميم وتطوير خطط لهذه املتنزهات كتأسيس مشاتل لغرس الورود واألشجار ،56وتقوم
البلديات بتنظيم أنشطة ترفيهية فيها ،وتخصيص موارد إلنشائها وجتهيزها وتوفير الصيانة
واإلصالحات.
وجتدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى مشروع عمان «املدينة الصديقة لألطفال» الذي أطلقته
أمانة عمان في الرابع من يوليو  .2005الذي يهدف إلى جعل عمان مدينة صديقة لألطفال
في عام .2010يشتمل املشروع على عشرة محاور لألولويات تغطي احلاجات واحلقوق
الكلية للطفل واملتمثلة في دعم إنشاء البنى التحتية وتنفيذ وتطوير املشاريع والبرامج عالية
اجلودة التي تضمن توفير بيئة حضرية آمنة وداعمة للعب وتطوير ثقافة األطفال إضافة
إلى املساهمة الفعالة في دعم املشاريع التي تهدف إلى حتقيق النماء واحلماية واملشاركة
والتركيز على الفئات احملرومة واملناطق األقل رعاية ،57وهي جتربة ميكن االستفادة منها
وتعميمها على سائر املدن العربية.
تأسيس مراكز و أندية شبابية رياضية وثقافية متخصصة ومؤهلة الستقبال األطفال
والشباب ذوي االحتياجات اإلضافية ،و توفير الدعم لألندية القائمة.
دعم إصدار جريدة محلية خاصة باالطفال والشباب ،يعدونها وينتجونها بأنفسهم ،وميكن
أن يشمل الدعم تأسيس إذاعة محلية يقدم برامجها األطفال .
تنظيم مخيمات صيفية لألطفال والشباب مبختلف قطاعاتهم ،تضم برامج ثقافية وتربوية
وترفيهية ومهارات حياتية.
إنشاء متاحف علمية لألطفال و تشجيع ودعم مسارح وسينما األطفال  ،وتأمني أسعار
دخول مدعومة إلتاحة الفرصة أمام كافة فئات األطفال .
دعم املبادرات التي تهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية والتراث لدى األطفال والشباب وسائر
شرائح املجتمع احمللي من خالل تنفيذ نشاطات حول التراث وتقنيات السياحة ،وتنظيم

Growing Up in Cities- Lebanon, www.unesco.org/most/guic/guiclebmain.htm
/www.menacpi.org/cpi/arabic/02activitiesar
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املهرجانات والنشاطات في األماكن التاريخية واملعالم األثرية ( كاألعراس التراثية ،وغيرها)،
و إشراك األطفال في حماية هذه املعالم (حمالت النظافة ،والصيانة ، )... ،والعمل على
تنظيم جوالت سياحية محلية ومجانية لتعريفهم على األماكن التاريخية واألثرية ،والعمل
على تنظيم جوالت مماثلة إلى مدن في بلدان عربية وأجنبية بالتعاون مع بلديات اخلارج
من خالل برامج التوأمة ،وميكن العمل على مؤسسية هذه املبادرات من خالل خلق “شبكة
املدن التاريخية واألثرية” بالتعاون بني البلديات احمللية وبلديات اخلارج.58
 تنظيم لقاءات للتفاعل بني األهل جتمعهم مع أبنائهم في أماكن ثقافية مفتوحة ،وهذهاملراكز ميكن أن تؤدي الوظيفة التي كانت تؤديها في املاضي الساحات العامة في القرى
حيث يلتقي الناس ويتفاعلون.59
 إجراء مسابقات حول موضوعات ذات عالقة باملدينة( تزيني الواجهات ،عروض شوارع،أو مسابقات بني األطفال حول عالقتهم باملكان ،أو مسابقة اجلار الطيب ،أو حول أنواع
األكل احمللي أو التراثي...وثمة أفكار عديدة وخالقة في هذا املجال ميكن لألهل واألبناء
املشاركة فيها معا.60
 تقدمي الدعم النتاج ونشر الكتب اخلاصة بأدب األطفال  ،وإنشاء املعارض الفنية للرسومواألعمال اإلبداعية لألطفال والشباب.
 إنشاء مسارح خاصة للطفولة وجعلها متاحة لكافة الفئات. تنظيم مسابقات لتحفيز واكتشاف مواهب األطفال في مختلف أنواع الفنون والثقافة،بالتعاون مع نقابات الصحافة والكتُاب واألدباء والفنانني ،واجلامعات ،والسلطات املركزية
املعنية والقطاع اخلاص.
 تأسيس مكتبات عامة خاصة باألطفال ،أو تخصيص أجنحة خاصة لهم في املكتبات العامة،كذلك تأسيس مكتبات في األحياء يتاح لألطفال من كل الفئات االستفادة من خدماتها.
 تأسيس مقاهي كمبيوتر استنادا إلى معايير اجلودة والسالمة بحيث يتم عزل أماكنالراشدين عن األطفال  ،وجتهيزه هذه املراكز مبا يتالءم واحتياجات األطفال والشباب
ذوي االحتياجات اإلضافية كلغة (برايل) وغيرها من التقنيات الضرورية ،واتخاذ التدابير
املؤدية إلى وقاية األطفال من سوء استخدام اإلنترنت من املعلومات التي تضر بصاحلهم
كتخصيص برامج خاصة لألطفال  ، Kids Accountوذلك بالتعاون مع اجلهات املعنية على
مستوى السلطات املركزية.

www.bt-villes.org/arabic/projets02arb.htm - 58
 - 59دراسة حول “دور البلديات في تطوير الطفولة املبكرة ورعايتها  :جتارب عاملية” اعداد د .فاديا حطيط -عن :
مؤمتر األطفال والشباب في مدن الشرق األوسط وشمال أفريقيا” التصدي لتحديات التعليم” -البحوث العلمية -دبي  18-16مايو 2005
 - 60دراسة حول “دور البلديات في تطوير الطفولة املبكرة ورعايتها  :جتارب عاملية” اعداد د .فاديا حطيط -عن :
مؤمتر األطفال والشباب في مدن الشرق األوسط وشمال أفريقيا” التصدي لتحديات التعليم” -البحوث العلمية -دبي  18-16مايو 2005
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 تنظيم دورات تدريبية لألهل لتعريفهم على اإلنترنت وكيفية استخدامه بشكل سليم وكيفيةحماية أبنائهم من سوء استعماله.
 تنظيم مسابقات حول أفضل بحث بواسطة اإلنترنت لتحفيز استعماله بطريقة إيجابية.يواجه تأمني حق األطفال في التمتع بأوقات الفراغ واألنشطة الثقافية عوائق عديدة اهمها :القيود
التي يفرضها التحضر بخطواته الواسعة والسريعة ،مشكالت االزدحام والتلوث ،انخفاض الدخل
لدى اجلماعات الفقيرة ،مما يضع قيودا على توافر املساحات الترفيهية لالطفال ،61وتضاؤل فرص
تأمني مرافق للخدمات الثقافية املختلفة.
حتتاج زيادة مساحات اللعب اآلمن وخاصة لألطفال الفقراء إلى العديد من اإلجراءات والتدابير،
وإلى تعديل واستحداث القوانني والتشريعات مبا يخدم مصلحة الطفل .مما يتطلب توفير املزيد
من املوارد املالية لتوسيع خدمات وتدخالت اإلدارات احمللية والبلديات في تأمني املساحات اخلضراء
للعب واألندية الشبابية املتنوعة ،وميكن استقطاب هذه املوارد من القطاع اخلاص ومن جهات مانحة،
كما يفترض تأهيل الكوادر البشرية املعنية ضمن اإلدارات احمللية والبلديات ،واالستعانة باخلبرات
الالزمة لتأمني حقوق األطفال بالترفيه واللعب واألنشطة الثقافية.
إن القيام بهذه االدوار وتأمني هذه اخلدمات على املستوى احمللي ،يالقي ما نادت به املبادئ التوجيهية
التفاقية حقوق الطفل ضمن حق األطفال في التمتع بأوقات الفراغ واألنشطة الثقافية ( املادة ) 31
وهي تنص على « حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ،ومزاولة األلعاب و أنشطة االستجمام املناسبة
لسنه واملشاركة بحرية في احلياة الثقافية وفي الفنون» .ومبدأ احلقوق واحلريات املدنية ( املادة
 ،)17و مبدأ أهداف التعليم ( الفقرة ج من املادة  ) 29التي تدعو إلى « تنمية احترام ذوي الطفل
وهويته الثقافية ولغته وقيمه اخلاصة ،والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ
فيه في األصل ،واحلضارات املختلفة عن حضارته».
وكذلك خطة العمل العربية للطفولة  2015 – 2004ضمن األهداف واالستراتيجيات والتدابير
املتعلقة بتأمني الصحة واحلياة اآلمنة ،البند (ط) ،وهو يتضمن عدة نقاط تتعلق بحق الطفل في
الترفيه واللعب.

 - 61عالم جدير باألطفال -دراسة حول واقع الطفولة في الدول العربية – جامعة الدول العربية -اليونيسف “ – 2005 -ماذا عن حقي في
اللعب”.
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ووثيقة عالم صالح لألطفال ضمن خطة العمل املتعلقة بتوفير التعليم الرفيع النوعية ،الفقرة ()40
البند ( ) 17الذي ينص على « توفير الفرص واملرافق الترفيهية والرياضية املتيسرة في املدارس
واملجتمعات احمللية.
 -8حماية األطفال في ظروف صعبة
أ -حماية األطفال في النزاعات املسلحة
تؤدي احلروب والنزاعات املسلحة إلى إعاقة احلصول على اخلدمات األساسية التي تضمن حقوق
احلياة والصحة .ففي العراق ،أدت حرب عام  2003إلى إحداث انتكاسة خطيرة للجهود السابقة
ملعاجلة آثار احلرب والعقوبات..
وحتى قبل احلرب ،كان  % 25من األطفال دون اخلامسة يعانون من سوء التغذية املزمن ،وكان واحد
من بني كل ثمانية من هؤالء األطفال ميوت قبل بلوغ اخلامسة من عمره.
ومنذ بدء االنتفاضة في أيلول  2000حتى بداية عام  2005يقدر عدد األطفال الفلسطينيني
الذين القوا حتفهم ب  ،688أغلبهم من اليافعني ،كما أصيب ما يزيد على  .12,000كما أن % 22
من األطفال الفلسطينيني دون سن اخلامسة يعانون من سوء التغذية ،ويعيش اآلن  % 60من األسر
الفلسطينية في فقر شديد معتمدين على املعونة الغذائية الدولية.
كذلك يعاني األطفال الذين يعيشون حالة من النزاع املستمر من محنة نفسية ،وتنامي الشعور
بفقدان األمل.62
في هذا اإلطار ميكن لإلدارات احمللية والبلديات أن تلعب دورا حيويا في بعض بلدان املنطقة العربية
التي تعاني من االحتالل ونزاعات مسلحة واضطرابات سياسية ،جلهة:
 توفير البيانات على املستوى احمللي عن عدد األطفال الضحايا واملشردين نتيجة هذهالنزاعات.
 دعم تأسيس مراكز متخصصة لرعاية األطفال وأسرهم في ظروف النزاعات املسلحة،تقدم العالج اجلسدي والنفسي.
 تأمني مالجئ للحماية في ظروف النزاعات املسلحة. - 62عالم جدير باألطفال -دراسة حول واقع الطفولة في الدول العربية – جامعة الدول العربية -اليونيسف “ -2005 -النجاة من النزاعات
املسلحة والعنف ,ماذا لو انفجر العالم من حولي ،اطفال حاصرتهم احلرب ,البقاء والصحة”.
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تتطلب حماية األطفال من احلروب والنزاعات املسلحة تضافر جهود كافة اجلهات الرسمية واحمللية
واملنظمات الدولية ،للعمل على حتييد هؤالء األطفال وحمايتهم من تبعاتها ومعاجلتهم من آثارها
على املستوى اجلسدي والنفسي.
وعلى الصعيد احمللي ،يتوجب توفير املزيد من املوارد املالية لتأمني املالجئ ولدعم مراكز الرعاية
اجلسدية والنفسية لضحايا النزاعات املسلحة ،والعمل على استقطاب املوارد اإلضافية من القطاع
اخلاص واملؤسسات الدولية املانحة ،كذلك تشجيع التطوع من قبل املجتمع املدني لتوفير اخلدمات
الالزمة لهذه الفئات.
وهذا ما يتماشى مع املبادئ التوجيهية التفاقية حقوق الطفل ضمن مبدأ تدابير احلماية اخلاصة
في حق األطفال في احلماية من النزاعات املسلحة املادة( 38و )39حيث تدعو املادة  38إلى أن»
تتعهد الدول األطراف بأن حتترم قواعد القانون اإلنساني املنطبقة عليها في النزاعات املسلحة
وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد «.
ووثيقة (عالم صالح لألطفال) ،األهداف واالستراتيجيات واإلجراءات ضمن احلماية من اإليذاء
واالستغالل والعنف( ،الفقرة  43البند ب)( ،والفقرة  44من البند 20حتى  )24وهي تشدد على
تعزيز حماية األطفال املتأثرين بالصراع املسلح ،وإنهاء جتنيد األطفال واستخدامهم في الصراعات
املسلحة».
وكذلك خطة العمل العربية للطفولة ضمن حماية األطفال في ظروف صعبة (الفقرة أ) التي
تؤكد بدورها على حماية األطفال املعرضني للمخاطر حتت وطأة االحتالل والصراعات املسلحة
واحلروب و أعمال العدوان والتهجير اجلماعي.
ب -حماية األطفال املخالفني للقانون أو في خطر االنحراف
توضح البيانات املتوافرة في املنطقة العربية ،إن النسبة املئوية حلاالت األحداث الذين أدينوا
مبخالفة القانون من إجمالي احلاالت اجلنائية املسجلة تختلف من بلد إلى آخر ،حيث تصل إلى 0،8
 %في السودان و  % 1،4في قطر ،و  % 2،3في ليبيا ،و  % 5،9في تونس و  % 12في سلطنة عمان،
و  % 15في اململكة العربية السعودية.63

 - 63مسيرة عاملية ضد عمل األطفال www.globalmarch.org :
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وفي سوريا أظهر مسح أجري عام  1999أن  % 69من عينة األحداث كانوا أميني ،و % 35كانوا
أطفاال آلباء وأمهات مطلقني ،وأظهر املسح كذلك أن  12من  22مؤسسة عقابية في سوريا غير
مناسبة إليواء األحداث .وقد اتخذ واضعو السياسات خطوات ملعاجلة هذه القضية ( وزارة العدل
السورية /يونيسف.) 1998 ،
وذكر لبنان في تقريره املقدم إلى اللجنة الدولية حلقوق الطفل ،إنه في الفترة بني  1993و 1999
كان العدد اإلجمالي لألطفال املخالفني للقانون  2678طفل ،تقل نسبة اإلناث فيهم عن  ( % 4جلنة
حقوق الطفل .) 157 -166 : d /2000 ،وكان معظم هؤالء األطفال من اصل لبناني .أما نوع
املخالفة فقد تضمن السرقة ،أو اإلخالل باألمن ،وتراوحت األسباب بني اثر احلرب االهلية وسوء
املعاملة واإلهمال من جانب أسرهم.64
إن الظروف املعيشية الصعبة واحلرمان الذي يعيشه الكثير من األطفال املهمشني وتعرضهم املتكرر
حلاالت من العنف األسري أو املدرسي أو املجتمعي يؤدي بعدد منهم في نهاية املطاف ألن يصبحوا
عدوانيني ومضطربني سلوكيا ،مما يستدعي آليات عمل خاصة للتدخل مع هذه الفئة بغية إعادة
التأهيل والدمج االجتماعي.
في هذا املجال ميكن لإلدارات احمللية والبلديات أن تعمل على:
 اإلشراف واملتابعة ألداء مراكز التوقيف واإلصالح مبا يتوافق واملعايير الدولية حلقوقالطفل .وتوظيف مساعدات اجتماعيات من أجل برامج التدخل مع األطفال املنحرفني
أو املعرضني خلطر االنحراف ،و أسرهم ،65كما أنه البد من تدريب شرطة البلدية على
أساليب التدخل مع األطفال املنحرفني وأطفال الشوارع.66
 تنظيم حمالت توعية للوقاية من االنحراف ( ضمن األندية الشبابية وغيرها من املراكز)،ودعم برامج تأهيلية متخصصة لألطفال والشباب املخالفني للقانون ،تطال النواحي
االجتماعية والتربوية واملهارات احلياتية ( حل النزاعات ،حقوق الطفل ،)...،بالتعاون مع
جمعيات أهلية ومراكز متخصصة.
 -العمل مع اجلهات املعنية ( وزارة العدل ،اجلمعيات األهلية املعنية ،املجالس والهيئات

 - 64عالم جدير باألطفال -دراسة حول واقع الطفولة في الدول العربية – جامعة الدول العربية -اليونيسف “ -2005 -هل ستكون الغلطة
غلطتي ،البيانات احلالية ص .“ 112
 - 65مشروع قانون البلديات اجلديد في لبنان – املادة  ( 73يتولى شؤون األمن بواسطة الشرطة البلدية ،التي تتمتع بصفة الضابطة
العدلية ،وله أن يطلب مؤازرة قوى األمن الداخلي عند وقوع اي جرم أو احتمال حدوث ما قد يهدد السالمة العامة وان يباشر التحقيقات
الالزمة”.
 - 66مشروع قانون البلديات اجلديد في لبنان – املادة  89و  . . ( 90تأهيل وتدريب كافة عناصر الشرطة واحلرس واعداد دورات تكميلية لكافة
الرتب على كافة املستويات وله أن يستعني مبن يلزم من ضباط وقوى أمن بناء لقرار من وزير الداخلية والبلديات للقيام بهذه املهمة”.
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الوطنية للطفولة ،وسائل اإلعالم ،)...،للضغط من أجل تطوير النظام القضائي اخلاص
باألحداث ،من خالل املشاركة في اقتراح اآلليات والدراسات الالزمة و حمالت املناصرة
والتأييد.
 تأمني إمكانية تقدمي األحداث خلدمات مجتمعية على أساس العدالة التعويضية لألحداث(بدائل السجون) ضمن برامج التنمية لإلدارة احمللية وجمع البيانات حول شبكة املؤسسات
التي ميكن أن تشكل بدورها مجاال لذلك ،وتأمني اإلشراف واملتابعة لهم.
من التحديات األساسية التي تواجه حماية األطفال املخالفني للقانون أو في خطر االنحراف هي
االلتزام بالشفافية واالنتظام والعدالة في التشريعات القائمة ،كما أنه ال يستطيع الكثير من هؤالء
األطفال احلصول على املساعدة القانونية أو حماية أسرهم ،وعندما يقبض عليهم ال يحتجزون
دائما بصورة منفصلة عن اجلناة الكبار .وفي بعض احلاالت يتم القبض على من تعتبرهم الشرطة
« معرضني لالنحراف» ويظلون محتجزين إلى أن ينظر في قضيتهم ،حتى في احلاالت التي ال
يسمح فيها القانون باحلبس الوقائي ،مما يتطلب اتخاذ الكثير من التدابير واإلجراءات على كافة
املستويات الرسمية واحمللية ملعاجلة هذه اإلشكاليات.67
فعلى الصعيد احمللي ،يجب ضمان اتخاذ التدابير التنظيمية واإلدارية التي متكن من توفير املساعدة
لألحداث احملتجزين وذلك عبر تأمني وجود مساعدات اجتماعيات للتدخل مع األطفال املنحرفني
أو املعرضني خلطر االنحراف ،كذلك من ضمن التدابير املمكنة إطالق مبادرات « كمبادرة رؤساء
البلديات للدفاع عن األطفال « التي توفر تدريبا للقضاة وضباط الشرطة على كيفية حتليل أوضاع
األحداث والتعامل معها ( جتربة موريتانيا). 68
إن مساهمة اإلدارات احمللية والبلديات في تأمني هذه اخلدمات يتوافق مع ما نصت عليه املبادئ
التوجيهية التفاقية حقوق الطفل ضمن مبدأ تدابير احلماية اخلاصة ،في حق األطفال الذين يسري
عليهم نظام إدارة وشؤون قضاء األحداث (املادة  ،40الفقرة ب ،د ,من املادة  ) 37اللتني تنصان على
« أال يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية »..و « أن يكون لكل طفل محروم من
حريته احلق في احلصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من املساعدة املناسبة.»..
ووثيقة (عالم صالح لألطفال) ضمن خطة العمل لبناء عالم صالح لألطفال( الفقرة  44البند )7
وهي تشجع على «اقامة خدمات للوقاية والدعم والرعاية ،وكذلك نظم عدالة تختص باألطفال
 - 67عالم جدير باألطفال -دراسة حول واقع الطفولة في الدول العربية – جامعة الدول العربية -اليونيسف “ -2005 -هل ستكون الغلطة
غلطتي -خطوات نحو اعادة التأهيل”.
 - 68عالم جدير باألطفال -دراسة حول واقع الطفولة في الدول العربية – جامعة الدول العربية -اليونيسف “ -2005 -هل ستكون الغلطة
غلطتي -خطوات نحو اعادة التأهيل”.
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بالذات مع مراعاة مبدأ العدالة اإلصالحية وتأمني حقوق األطفال بشكل كامل وتوفير موظفني
مدربني تدريبا خاصا مما يعزز اندماج األطفال في املجتمع».
وخطة العمل العربية للطفولة  2015 – 2004ضمن حماية األطفال في الظروف الصعبة ،البند (هـ )
حيث يتضمن هذا البند عددا من التوصيات التي تهدف إلى مواجهة مشكلة جنوح األطفال بشكل
حاسم ،وبصفة مالئمة مع مستويات احلماية الدولية».
ج -الوقاية من عمل األطفال
يحرم العديد من األطفال من حقهم في احلصول على التعليم لكي يسهموا في توفير الدخل
لألسرة ،أو للقيام بأعمال منزلية أو أسرية ،ورمبا ال توجد مدينة في العالم ليس فيها أطفال
يتعرضون ملمارسة أعمال خطيرة أو اسوأ اشكال عمل األطفال  ،حيث يتعاملون مع اآلالت اخلطرة
واملواد الكيميائية السامة والغبار ،وهم يعملون لساعات طويلة مقابل أجر زهيد.69
تشيراإلحصاءات املتوافرة على صعيد املنطقة العربية أن معدالت عمل األطفال ما زالت مثيرة
للقلق ،حيث ينخرط األطفال من الذكور واإلناث على حد سواء في سوق العمل في سن مبكرة ال
تتجاوز الست سنوات ،وترتبط مشكلة عمل األطفال ارتباطا وثيقا بالفقر ،لذلك جندها تزداد في
املجتمعات الفقيرة في املنطقة.
تتراوح نسبة األطفال العاملني  % 10،9من مجموع األطفال في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا  ،يعاني الكثير منهم من االنتهاكات حلقوقهم ،السيما االستغالل ،فقد أوضح مسح أجرته
منظمة اليونيسف أن  % 41من األطفال العاملني يعملون ما بني  70 – 51ساعة في األسبوع وان
 % 12يعملون ألكثر من  71ساعة في األسبوع نظير أجور متدنية.70
وفي مجال التشريع والقوانني فقد صادقت اليمن في عام 1999م على املادة رقم  182من اتفاقية
حقوق الطفل واخلاصة بإزالة أسواً أشكال عمل األطفال وعلى املادة رقم  138املتعلقة باحلد األدنى
لسن العمل لألطفال .وقد حدد قانون العمل رقم ( )5لعام 1995م وتعديالته رقم  25لعام 1997م،
سن العمل لألطفال بخمس عشرة سنة ماعدا املهن اخلطيرة التي حددها بثماني عشرة سنة.
كما حدد القانون ساعات العمل لألطفال بست ساعات على األكثر في اليوم الواحد ،ومنع تشغيل
األطفــال لي ـ ً
ال ،وإل ـ ــزام رب العم ـ ــل بدفـ ــع مـ ـ ــرتب للــطفــل العــام ـ ــل،وحت ـم ــل أي أعبــاء ماديــة قد
Lee-Wright,Peter,(1990),Child Slaves,Earth Scan,Publications,London - 69
 - 70أوضاع الطفولة املبكرة في املدن العربية والدور املؤمل ملبادرة حماية األطفال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،مقدمة لندوة
الطفولة املبكرة وخصائصها واحتياجاتها ،الرياض ،أكتوبر  ،2004اعداد د .جمال محمود حامد ،أ .ياسر عوض الكرمي“ : /.االطفال األقل
حظا واملعرضون للمخاطر”/www.menacpi.org/arabic:
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تنجم عن إصابة الطفل .كما أصدر وزير العمل في عام 2004م الئحة حتديد األعمال احملظورة على
األطفال العاملني (دون الرابعة عشرة من العمر).
كما قامت لبنان مبراجعة شاملة للقوانني اخلاصة بعمالة األطفال في عام 1996م ،والتي تلخصت
فيما يلي( :أ) رفع سن العمل لألطفال من تسع سنوات إلى ثالث عشرة سنة( .ب) ضرورة إجراء
الكشف الطبي لألطفال قبل ارتباطهم بالعمل( .ج) منع عمل األطفال دون سن اخلامسة عشرة في
مجاالت الصناعة( .د) حتديد ساعات العمل اليومية بست ساعات كحد أعلى تتراوح بني الساعة
السابعة صباحاً والساعة السابعة مسا ًء.
تستطيع اإلدارات احمللية والبلديات كونها على احتكاك مباشر مع األسر واألطفال في املجتمع
احمللي أن تساهم في معاجلة هذه املشكلة من خالل:
-

-

تنظيم لقاءات توعية لألهالي واألطفال و أصحاب العمل وسائر شرائح املجتمع على
مخاطر عمل األطفال وأسوأ اشكال عمل األطفال ودعم اجلمعيات األهلية واملؤسسات
ومراكز اخلدمات االجتماعية إلجراء لقاءات مماثلة.
تقدمي الدعم املادي والتقني والتنسيق مع مؤسسات املجتمع األهلي واجلهات األخرى املعنية
لبناء قدرات الكوادر العاملة مع األطفال العاملني ( عاملني اجتماعيني ،مفتشي العمل،
املفتشني الصحيني ،وغيرهم.)...
تلقي الشكاوى حول عمل األطفال من خالل املراصد احمللية و إحالتها إلى مكاتب الشكاوى
على املستوى الوطني ( وزارات العمل) ،ملتابعتها واتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة.
التنسيق مع مفتشي العمل وتقدمي الدعم بخصوص مراقبة الشروط الصحية في أماكن
العمل.
املساهمة في إعداد الدراسات والبيانات احمللية الستكمال قاعدة املعلومات حول األطفال
العاملني ( على سبيل املثال دراسات حول الفتيات العامالت في املنازل ،العمل في القطاع
غير النظامي ،العمل في الزراعة واملهن األسرية ،وغيرها من الدراسات وفقا الحتياجات كل
بلد )...وذلك بالتعاون مع اجلمعيات األهلية واملراكز التنموية احمللية وغيرها من اجلهات
املعنية.
تنظيم ودعم دورات تدريب مهني معجل على مهن آمنة وبرامج مهارات حياتية وبرامج محو أمية
وتقوية واستلحاق مدرسي ،تطال األطفال العاملني( ،انظر -1احلد من الفقر ،ص .) 16
املساهمة في الوقاية من التسرب املدرسي عبر برامج الدعم واالستلحاق املدرسي لألطفال
العاملني أو الذين يعانون من صعوبات مدرسية وتيسير إمكانية اندماج هؤالء األطفال في
النظام التعليمي ،بالتعاون مع اجلمعيات األهلية املعنية.
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 دعم أسر األطفال العاملني أو املعرضني لالنخراط في العمل من خالل توفير البدائللرفع مستوى دخل هذه األسر كالعمل على تأمني قروض ميسرة إنشاء مشروعات إنتاجية
صغيرة ،وتأمني فرص عمل لهم (انظر  -1احلد من الفقر ،ص)10
 املشاركة في حمالت املناصرة للحد من أسوأ أشكال عمل األطفال  ،والعمل على إشراكاألطفال أنفسهم في هذه احلمالت للتعبير عن آرائهم وتصوراتهم ( منتديات األطفال
العاملني).
تفترض الوقاية من عمل األطفال على املستوى احمللي بعض التحديات التي حتتاج إلى اتخاذ
بعض اإلجراءات والتدابير على مستوى اإلدارات احمللية والبلديات لتجاوزها ،كاحلاجة إلى املزيد
من التنسيق والتشبيك بني البلديات ومؤسسات املجتمع األهلي واجلهات األخرى املعنية للتعاون
على وضع البرامج واخلطط احمللية التي تساهم في احلد من عمل األطفال ( دورات محو األمية
والتقوية واالستلحاق املدرسي ،ودورات التدريب املهني السريع ،)...وإلى استدراج املزيد من التمويل
من القطاع اخلاص واجلهات املانحة للتوسع في هذه البرامج وزيادة عدد األطفال الذين يتم العمل
على حمايتهم وسحبهم من سوق العمل ،كذلك تدريب الكوادر املعنية باألطفال العاملني سواء على
مستوى البلديات أو اجلمعيات األهلية لبناء قدراتها على إعداد البرامج واخلطط للوقاية من
عمل األطفال ،وعلى أساليب املتابعة والتقييم واالضطالع مبهام اإلشراف واملراقبة على الظروف
الصحية واالجتماعية في أماكن العمل.
يتوافق قيام اإلدارات احمللية والبلديات بهذه األدوار في مكافحة عمل األطفال مع ما نصت عليه
املبادئ التوجيهية التفاقية حقوق الطفل ضمن مبدأ تدابير احلماية اخلاصة في حق األطفال
العاملني (املادة  ) 32التي تشدد على « حق الطفل في حمايته من االستغالل االقتصادي ،ومن أداء
أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن ميثل إعاقة لتعليم الطفل ،أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل
أو بنموه البدني ،أو العقلي ،أو الروحي ،أو املعنوي ،أو االجتماعي» .وأيضاً يتوافق مع وثيقة (عالم
صالح لألطفال) ضمن خطة العمل لبناء عالم صالح لالطفال ( ،الفقرة  43البند د) الذي يدعو
إلى اتخاذ تدابير فورية من أجل القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال حسب التعريف الوارد
في االتفاقية  182ملنظمة العمل الدولية ،و إعداد وتنفيذ استراتيجيات للقضاء على عمل األطفال
الذي يتناقض مع املعايير العاملية.
وخطة العمل العربية للطفولة  2015 -2004ضمن حماية األطفال في الظروف الصعبة( ،البند د)
وهو يتضمن عدداً من التوصيات التخاذ تدابير وإجراءات منها :إلزام أصحاب األعمال التي يعمل بها
األطفال بصفة قانونية باحترام األنظمة احملددة لشروط عمل األطفال  ،وتطوير آليات التفتيش
والرقابة ،فتح فصول مجانية للتعليم املهني لألطفال العاملني ...وغيرها من اإلجراءات ملكافحة
عمل األطفال «.
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د -حماية أطفال الشوارع
تتورط نسبة كبيرة من أطفال الشوارع في سلوكيات خطرة ،وتعمل أعداد كبيرة منهم في أعمال
غير مشروعة ويتورط آخرون في ارتكاب جنح صغيرة أو يستغلون جنسيا وينجرفون في جتارة
املخدرات.
كما ميكن أن يكون بعض األطفال الفقراء عرضة لالجتار بهم أو بيعهم أو اختطافهم .وفي األحياء
الفقيرة تتواجد شبكات تعمل على استغالل األطفال ودفعهم إلى التسول أو العمل على االجتار بهم
الستغاللهم في الدعارة أو بيع األعضاء.
تشير البيانات املتاحة في املنطقة العربية إلى أن ظاهرة أطفال الشوارع هي مشكلة اجتماعية
واسعة االنتشار.71
ومهما كان سبب وجود هؤالء األطفال في الشارع ،فإنهم يفتقرون جميعا إلى حماية البالغني
ورعايتهم املناسبة ،وهم معرضون لإليذاء البدني واالستغالل االقتصادي واجلنسي وإلى احلجز
التعسفي.72
فعلى سبيل املثال ،كشف تقييم سريع لوضع أطفال الشوارع في القاهرة واإلسكندرية مبصر ،أن
حوالي  % 66من أطفال الشوارع الذين شملهم االستطالع يتناولون بانتظام عقاقير خطرة ،وأن 80
 %منهم معرضون خلطر العنف البدني من جانب مستخدميهم واملجتمع وحتى من أقرانهم ،وان 70
 %منهم كانوا قد تسربوا من املدرسة ،بينما لم يلتحق الباقون أصال باملدرسة.73
على املستوى احمللي ،ميكن لإلدارات احمللية وللبلديات أن تعمل على:
 تأسيس جهاز بلدي خاص يعمل على جمع البيانات احمللية حول أطفال الشوارع ملعرفةعددهم وظروفهم وإمكانيات التدخل والوقاية ،وتأمني املتابعة اإلدارية والقانونية واالجتماعية
حلاالتهم ،ويشتمل على فريق عمل متخصص ( أخصائي نفسي ،مساعدة اجتماعية ،طبيب
أطفال )...،يقوم بالتنسيق مع الشرطة على حماية هؤالء األطفال من مخاطر الشارع
ويعمل على حتويل احلاالت إذا اقتضى األمر إلى املؤسسات املتخصصة.74
 - 71عالم جدير باألطفال -دراسة حول واقع الطفولة في الدول العربية – جامعة الدول العربية -اليونيسف “ -2005 -ماذا لو استبعدني
الفقر ،اطفال الشوارع”.
www.amnesty.org.uk/news - 72
www.unodc.org/unodc/newsletter - 73
www.repper.org - 74
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 املراقبة الليلية من قبل شرطة البلدية لألطفال في الشوارع ،وفي أماكن اللهو ،بالتنسيق معاجلهاز اخلاص في اإلدارات احمللية.
 دعم املراكز املتخصصة في رعاية أطفال الشوارع إلعادة تأهيلهم من خالل برامج متخصصة( برامج محو أمية واستلحاق مدرسي ،تدريب مهني معجل ،مهارات حياتية ،توجيه ودعم
نفسي) ،والتعاون مع السلطات املركزية املعنية لتفعيل التشريعات التي تضمن حمايتهم
وتأهيلهم.
 تقدمي مساعدات أو منح لعائالت األطفال الفقراء أو املشردين ،والترخيص لهم باإلشغالاملؤقت لألرصفة بوضع « كيوسك « أو أكشاك لبيع الصحف واملجالت  ،75والعمل على
استقطاب موارد لتمويل هذه املشاريع من القطاع اخلاص والشركات التجارية وغيرها من
اجلهات املمولة.
إن معاجلة هذه املشكلة في بلدان املنطقة حتتاج بصورة متزايدة لوضع سياسات واستراتيجيات
مالئمة حلماية أطفال الشوارع بالتعاون والتنسيق بني كافة اجلهات املعنية سواء على املستوى
املركزي أو احمللي وضرورة إعطاء مزيد من العناية لتوفير احلماية القانونية ألطفال الشوارع من
سوء املعاملة ،وال سيما في حالة االحتجاز ،وميكن االستفادة في هذا اإلطار من احللول املقترحة
ملعاجلة مشكلة األطفال املخالفني للقانون أو املعرضني ملخاطر االنحراف املقترحة سابقا ( ص .) 34
يتماشى دور اإلدارات احمللية والبلديات في هذا املجال مع وثيقة (عالم صالح لألطفال) ضمن خطة
العمل لبناء عالم صالح لالطفال (،الفقرة  44البند  )11الذي ينص على « اعتماد وتنفيذ سياسات
تطال الذين يعيشون في الشوارع وحمايتهم و إعادة تأهيلهم ودمجهم في املجتمع ،وكفالة حصولهم
على اخلدمات التعليمية والصحية واالجتماعية حسب االقتضاء»..
وخطة العمل العربية للطفولة  2015 -2004ضمن حماية األطفال في الظروف الصعبة ،البند( ب)
حيث تهدف اخلطة إلى مواجهة مشكلة أطفال الشوارع بشكل حاسم من خالل القضاء على منابعها
األساسية ،ومعاجلة الظاهرة في املرحلة احلالية لسد منافذها والقضاء عليها ،من خالل اتخاذ
عدد من التدابير واإلجراءات التي متكن من حتقيق األهداف املرجوة..
 .IVالتجارب العاملية واإلقليمية:
يبرز هذا الفصل بعض التجارب العاملية واإلقليمية لدول أعطت أهمية لدور اإلدارات احمللية في
التنمية وبذلت جهوداً تشريعية وإدارية ومالية ومجتمعية لتغيير واستحداث آليات وإنشاء بنيات
خاصة على املستوى احمللي تسمح بتطبيق مبادئ حقوق الطفل.
 - 75مشروع قانون البلديات اجلديد في لبنان  ،املادة  ( 74لرئيس السلطة التنفيذية أن يرخص باإلشغال املؤقت أو بوضع البضائع مؤقتا
في الطرق واألماكن العامة.).. ،
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أوال -على املستوى العاملي
 -1جتربة كندا: 76
ترتكز جتربة السلطات احمللية في كندا على اعتبار مشاركة األطفال والشباب أداة عملية لتحسني
وتطوير املدينة ،ومتيزت بعدة أفكار مبتكرة منها:
 مدينة الفن التي تقدم مجانا لوازم الرسم ،النحت ،التصوير لألطفال الذين يعمدون إلىتزيني مناطق وجدران في أحياء مختلفة ،وفيها أيضا ورش تدريب لألطفال على مهارات
القيادة واملراقبة.
 تشجيع األطفال على إقامة سوق يبيعون فيه صناعات بيئية وحرفية وأدوات مختلفةللسكان مما يكسبهم عائداً مادياً.
 مجلس للشباب له ميزانية خاصة يديرونها بأنفسهم ،وميول مشاريع صغيرة للشباب وفقمعايير محددة ،خاصة املشاريع التي تهدف إلى تغيير نظرة املجتمع إلى الشباب.
 مقرر جامعي يدرس في كليات الهندسة والتنمية في جامعة كندية حتت اسم املدن الصديقةلألطفال يقوم فيه الطالب بتنفيذ أبحاث ودراسة حاالت لتجارب موجودة ومنوذجية من
حيث االهتمام باألطفال.
 -2جتربة البرازيل:77
تضمنت جتربة اإلدارات احمللية والبلديات في البرازيل مشاريع رائدة منها:
 مجلس بلدي لألطفال والشباب ،يدار مبيزانية سنوية تقدر بحوالي دوالر أميركي125.000استناداً إلى أولويات وضعها أطفال ويافعون نفذوا دراسة للحاجات ،حيث خصصوا امليزانية
على أساسها وتابعوا التنفيذ .من املشاريع املنفذة :تأمني معدات لبعض املدارس ،زرع
أشجار ،بناء ملعب مسقوف ،إضاءة نفق يلعب فيه األطفال في الليل.
 ختم اليونيسف – بلدية موافق عليها في والية سيارا /البرازيل :مينح إلى املجالس البلديةالتي تعمل على تعزيز أدائها وإدارتها لصالح السياسات املتعلقة باألطفال خاصة األهداف
املتعلقة بالصحة والتعليم واحلماية .يقاس التقدم احملرز بواسطة الئحة من املؤشرات
استقصاها عاملون ميدانيون من املجتمع احمللي ،ومن شروط احلصول على اخلتم أن تلتزم
البلدية بالتعاون مع سلطات محلية أخرى ،وتدريب اإلدارة العامة على حقوق الطفل ،وزيادة
وعي الرأي العام حول قضايا الطفولة ،وتقوية اآلليات التشاركية.
لقد متيز املشروع بقدرته على استقطاب عدد كبير من املجالس البلدية (  180مجلساً) بني سنة
 2002 – 2000في الوالية ،ولعب االعالم دورا بارزا في نشر أخبار االجتماعات واإلحصاءات
واإلجنازات وإعالن أسماء البلديات التي منحت اخلتم.
Bridgman, Rae.(2004), “Child – friendly cities: Canadian perspectives” , children and youth environments 14 (2) : 178 – 200 .- 76
Guerra,Eliana (2002),citizenship knows no age: children’s participation in the governance and municipal budget of Barra- 77
Mansa, Brazil,environment and urbanization vol 14,no 2 pages71-84 .
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ومتيز أيضا بأن الدينامية املجتمعية التي ولدها انعكست حتسنا ملموسا على املؤشرات االجتماعية
التي مت جمعها وحتليلها وإعالن نتائجها للرأي العام :انخفض معدل وفيات األطفال من  40بااللف
إلى  26باأللف ،ارتفعت نسبة التلقيح من  66.7باملئة إلى  91.4باملئة  ،انخفض معدل التسرب
املدرسي بشكل ملحوظ ،انخفض معدل سوء التغذية عند األطفال دون عمر السنة من  14باملئة
إلى  7باملئة.78
 -3جتربة الفلبني
ترتكز جتربة الفلبني على التكامل بني املستوى املركزي واحمللي ،حيث تفوض السلطات الوطنية
واإلقليمية صالحيات إلى السلطات احمللية وتتعاون معها عبر آليات تنظم العالقة واالستفادة
املتبادلة وعبر حتديد مهمات واضحة تسهل عملية املساءلة .فتصميم خطة عمل محلية للنهوض
بالطفولة تستوحي أهدافها من خصوصيات وحاجات املجتمع احمللي ال يعني أنها تبتعد عن أهداف
اخلطة الوطنية الشاملة.
79

ان هذا التواصل والتفاعل يسهل ترجمة مبادئ اتفاقية حقوق الطفل إلى أهداف قابلة للتنفيذ
والقياس ومعرفة اجلهة املسؤولة عن ذلك.
ولعل احلركة الصديقة لألطفال في الفلبني هي املثال الواضح حول أهمية تعزيز التكامل بني
التخطيط واآلليات على املستوى الوطني  :الدستور ،السياسة االجتماعية العامة ،مؤسسات
التخطيط وبني إيجاد آليات على مستوى محلي تنقل التوصيات وتدمج مبادئ حقوق الطفل من
كافة تدخالتها وتقيم آليات مراقبة وتقييم وتغذي مراكز مرجعية للتحليل والتوجيه
 -4جتربة ايرلندا

80

حتم وضع استراتيجية وطنية للطفولة في ايرلندا استحداث بنيات خاصة منها  :مجلس لألطفال
على املستوى احمللي و برملان األطفال على املستوى الوطني وقد وضعت أطرا تنسيقية لتنظيم
العالقة بني املستويني:
 مكتب ألمني املظالم على املستوى الوطني متثيل األطفال في مجالس املدن واألقاليم وضع عنوان وموقع الكتروني لتلقي مالحظات وآراء األطفال على املستوى احمللي ( نوادي،مدارس )...،حول النشاطات احمللية التي يتصورون أنها مفيدة لتنفيذ االستراتيجية.
Fuentes. P,Numi. R: motivating municipal action for children : the municipal seal pf approval in CEARA, Brasil -78
Child friendly movement “ www.unicef.org/phillipines/news.html“ - 79
Government of Irland,The children’s strategy:our children,their lives.november 2000- 80
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 تعيني مفوض (في دبلن) لتطوير سياسة للمدينة خاصة للعب األطفال (وضع معايير ألمكنةاللعب ،تدريب ملقدمي خدمات اللعب ،تثقيف األهل على أهمية اللعب.)...
 -5جتربة الهند

81

برنامج عمل محلي ملدينة كالكتا موجه إلى األطفال املهمشني في مدينة كالكتا لتمكينهم من
احلصول على نوعية تعليم جيدة .يعتمد على الشراكة بني فرقاء من القطاع الرسمي واألهلي ( أكثر
من  55جمعية أهلية) وجمعيات دولية .يهدف البرنامج إلى جعل التعليم االبتدائي النوعي متاحا
لألطفال الذين هم خارج املدرسة ولألطفال العاملني وإلى تغيير كامل النظام التعليمي.
اشتمل البرنامج على سلسلة أنشطة :
 برنامج تسهيل التحاق األطفال من  5إلى  6سنوات في التعليم النظامي للمدارس املوجودة( حوالي  2500طفل) مصحوبا بتوجيه األهل وحتريك املجتمع احمللي .أما األطفال من 7
إلى  9سنوات فيخضعون إلى دعم وتقوية تخولهم إعادة االلتحاق بالتعليم النظامي.
 تأسيس  600مدرسة صغيرة تديرها جمعيات أهلية في األحياء واملناطق التي ال يوجد فيهامدارس ،حتتوي املدرسة على  50تلميذاً كحد أقصى يشرف على املدارس مركزان لتدريب
األساتذة .تقوم املدرسة باإلضافة إلى التعليم بتقدمي خدمات صحية وثقافية وتوجيه
وإرشاد لألهالي
واكب هذه املبادرة حملة توعية وحتفيز واسعة للمجتمع حول أهمية مشكلة حرمان عدد كبير من
أطفال املدينة من حقهم في التعليم  ،كما مت وضع برنامج بناء قدرات كبير شمل مختلف اجلمعيات
األهلية املشاركة وشمل أيضا مدرسي املدارس املجتمعية املنشأة حول طرق التعليم وإدارة الصف.
ثانيا -على املستوى العربي
ال تقتصر التجارب النموذجية التي أدت فيها اإلدارات احمللية والبلديات دورا تنمويا رائدا في تطوير
املجتمع على الدول العاملية بل كان لبعضها في العالم العربي جتارب ناجحة وجهود كبيرة عززت من
اخلدمات والبرامج املقدمة لألطفال وساهمت في تلبية احتياجاتهم وحقوقهم.
 -1جتربة دبي
حرصت بلدية دبي على توفير كافة التسهيالت التي من شأنها االرتقاء باخلدمات املقدمة لألطفال
والشباب ،وشملت جهودها:
82

City-Level Programme of Action: www.clpoa.org-81
 - 82مؤمتر األطفال والشباب في مدن الشرق األوسط وشمال افريقيا “ التصدي لتحديات التعليم” ،دبي 18 – 16 ،مايو  2005م ،البحوث
العلمية ،املعهد العربي إلمناء املدن ،بلدية دبي والبنك التعليمي  2005م “ بلدية دبي :دور بلدية دبي في دعم الطفولة والشباب” ص 478 – 451
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 -1حتسني وتطوير البيئة السكنية واملعيشية للمجتمع :
ساحات لعب لألطفال ضمن مسافة سير معقولة من املساكن احمليطة ،الساحات الشعبية للشباب
( ) play groundsتتضمن مالعب رياضية مفتوحة ،كملعب لكرة القدم وآخر لكرة السلة والطائرة
واليد وغير ذلك ،احلدائق العامة حيث تهدف البلدية إلى زراعة  %8من إجمالي مساحة املنطقة
احلضرية عام  ،2012املكتبات العامة التي تتوافر فيها مصادر معلومات مناسبة حلاجة الطفل
ورغباته وميوله ،إضافة إلى برامج خاصة بالنشاط الصيفي لألطفال وتسجل مسابقات املرسم
احلر ،وسلم املعرفة الثقافية ،ومسابقة قراء املستقبل لتشجيع القراءة واملطالعة ،و األندية الرياضية،
والرعاية االجتماعية (تأسيس جائزة “باسم سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم”
في مجال إثراء البرامج واألنشطة املقدمة للطفولة بهدف توجيه اجلهد لتنمية ملكات اإلبداع لدى
الطفل واالرتقاء بها).
 -2تبني األفكار واملبادرات اجلديدة في مجال دعم مشاريع الطفولة والشباب:
تشجع البلدية وتدعم وتتبنى املبادرات اجلديدة الهادفة إلى خدمة قطاع الطفولة والشباب ،عبر
توفير األراضي الالزمة للمشاريع ،من خالل رؤية تخطيطية شاملة ،أو بتوفير اخلبرة والدعم الفني
واملادي لتلك املبادرات.
كذلك تبني املبادرات واملشاريع اإلنسانية التي تدعم الطفولة والشباب عبر دعم املشاريع الهادفة إلى
تعزيز الروابط االجتماعية والثقافية بني أفراد املجتمع والفئات االجتماعية من ذوي االحتياجات
اخلاصة (تنظيم أنشطة سنوية  ،مثل مهرجان التسوق ومهرجان دبي ،تنظيم فعاليات اجتماعية
وثقافية وإنسانية ورياضية متعددة مثل :تنظيم أعراس جماعية ،املشاركة في جائزة دبي ألفضل
املمارسات ،جائزة دبي للقرآن الكرمي.)...،
 -3االهتمام والتنسيق مع اجلماعات احلكومية ذات العالقة:
أولت البلدية عناية خاصة لدعم املدارس احلكومية القائمة  ،من خالل توفير املتطلبات املكانية
للموقع للمساعدة في تسهيل أداء وظيفتها ،أو بتنفيذ بعض املشاريع التكميلية التي حتتاجها كاملالعب
املدرسية ( املفتوحة واملغطاة )...وإجراء صيانة دورية لبعض املدارس حسب خطط سنوية بالتنسيق
مع اجلهات املعنية.
كما تقوم البلدية بتوفير فرص التدريب الصيفي لطالب اجلامعات واملرحلة الثانوية مبراكزها
املختلفة ودعم ومساندة الياحثني وطالب الدراسات العليا بتوفير املعلومات والبيانات اإلحصائية
الالزمة لهم ،واستقبال وفود طالبية لالطالع على خدمات البلدية.
كما مت وضع املعايير واألنشطة واملتطلبات الوظيفية لدور احلضانة ،بالتنسيق مع إدارة رعاية
األسرة والطفولة بوزارة العمل والشؤون االجتماعية ،وتشجيع القطاع اخلاص على االستثمار في
هذا املجال.
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 -4توفير املسكن للشباب:
عملت بلدية دبي على توفير مسكن الئق لكل مواطن ،من خالل منح قطعة أرض لكل مواطن عند
بلوغه سن العشرين ،ومنح مساعدات مالية وقروض للتسهيل على املستفيدين من األراضي في بناء
مساكنهم ،أما بالنسبة للمواطنني غير القادرين على بناء مساكنهم فتتكفل احلكومة ببناء مساكن
شعبية وتتحمل صيانتها والتوسعات عند احلاجة.
كما تؤدي البلدية دوراً هاماً في تخطيط املناطق السكنية اجلديدة ،وفي وضع استراتيجيات
وسياسات لتطوير قطاع اإلسكان مستقبال واقتراح تعديالت في املعايير التخطيطية املعمول بها
 -2جتربة األردن
متيزت جتربة أمانة عمان لالرتقاء مبستوى اخلدمات املقدمة لألطفال باملناطق األقل حظاً بتوفير
عدد من اخلدمات املهمة مثل:
83

 -1خدمات القراءة املجانية:
اعتمدت على الصور املرئية واملشاهدة في املكتبات العامة ومكتبات األطفال لتالئم ذوي االحتياجات
من بطيئي وضعاف البصر ليصبح مفهومها شامال يخدم كافة الفئات والشرائح .إضافة إلى مركز
خاص بالطفل ضمن املكتبة مجهز مبختبر للحاسوب.
 -2إنشاء احلدائق و املالعب واملراكزاملتخصصة:
إنشاء احلدائق املروية وحدائق الطيور من أجل تثقيف رواد هذه احلدائق بشروط السالمة
		
أ.
العامة وكيفية السير على الطرق ،كذلك التعرف على انواع الطيور واحملافظة عليها.
اتخذت هذه املتنزهات مفهوما تربويا شامال ال يقتصر على املساحات اخلضراء ،بل تعداها
ليحوي مكتبات وصفوفاً للحاسوب وصاالت ألعاب وعيادات طبية ومراكز ثقافية ومسارح
وفعاليات ،مع مراعاة أن تكون هذه احلدائق واملتنزهات مؤهلة لذوي االحتياجات اخلاصة
وحتقق الدمج االجتماعي.
يهدف مشروع احلدائق إلى حتقيق تنمية اجتماعية شاملة في منطقة سكانية عالية،
ويهدف أيضا إلى رعاية األطفال وتطوير قدراتهم الذهنية ورعايتهم بدنياً وتربويا وصحيا
وصقل مواهبهم ،وإلى تنمية املراة وتدريبها بهدف خلق فرص عمل لها وتوعيتها ثقافيا
وصحيا واجتماعيا ،ويشكل مشروع احلدائق متنفسا لسكان املنطقة ولتحسني البيئة وهو
يتضمن:
 - 83مؤمتر األطفال واملدينة ،عمان اململكة األردنية الهاشمية 13 – 11 ،ديسمبر  2002م سجل البحوث وأوراق العمل  ،املعهد العربي إلمناء
املدن ،البنك الدولي  2002م  « :جتربة امانة عمان لالرتقاء ملستوى اخلدمات لألطفال باملناطق األقل حظ ًا ،ص .»239 – 219
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مركز صحي (عيادة لطب األطفال  ،وللطب العام ،مختبر إلجراء الفحوصات اليومية،
وصيدلية) ،تقدم اخلدمات مجانا.
 مركز ثقافة الطفل  ( :مكتبة  ،مرسم ،صالة ألعاب ،مشغل ،مركز كمبيوتر وانترنت) مركز تنمية املراة  ( :خياطة منزلية  ،خياطة إنتاجية ،تريكو)...،ب.

ج.
د.
هـ.
و.

إنشاء مركز مؤهل الستقبال كافة األطفال من كل الفئات السيما األطفال ذوي االحتياجات
اخلاصة .يتضمن :مكتبة لالطفال ،قاعة لعرض أفالم السينما والفيديو والستاليت ،مركز
تعليمي للكمبيوتر ،كافتيريا ،مالعب رملية لألطفال ومالعب للتنس ،مساحات خارجية،
وهو يهدف إلى تقدمي خدمات ثقافية  ،فنية ،ورياضية وترفيهية مجانية لألطفال  ،وإلى
العناية باملواهب واإلبداعات الفنية والثقافية املختلفة...
خدمات استخدام املرافق مجاناً من خالل إنشاء عدد كبير من القاعات املتعددة األغراض
في مناطق أمانة عمان وفي املبنى الرئيسي ووضعها في متناول يد املستفيدين من هذه
اخلدمة من خالل إقامة املعارض الفنية ومعارض الكتب والندوات الثقافية واالجتماعية
إعداد تصاميم إلنشاء املراكز التأهيلية والعالجية اخلارجية ( بذوي االحتياجات اخلاصة)
مما يضمن الدمج الشامل واملساهمة في جلب التبرعات واملعدات الطبية لدعم الرعاية
املتخصصة.
إنشاء مراكز لتكنولوجيا املعلومات.
تطوير مستوى اخلدمات من خالل إيالء اهتمام خاص لسالمة الطفل وتوازن البيئة على حد
سواء .وتقدمي خدمات في مجال الصحة العامة ( مراقبة سالمة الغذاء والشراب واملياه)
وتامني احلد األدنى من النظافة العامة ومكافحة التلوث ومعاجلة املكاره الصحية واحلد
من انتشار األمراض ،ورسم السياسة العامة لعمليات النظافة واختيار األساليب العملية
والعلمية املطبقة عاملياً فيما يتعلق بجمع النفايات ونقلها ومعاجلتها ،مكافحة احلشرات
الزاحفة والطائرة ومكافحة الفئران واجلرذان ،والتصدي للكالب الضالة واألفاعي وغيرها
من الزواحف.مما يوفر بيئة صحية ونظيفة حلياة الطفل في املدينة.

 -3جتربة لبنان
تأسست في لبنان عام  1999مجالس بلدية خاصة باألطفال .وفي عام  2004صدر تعميم عن وزارة
التربية الوطنية يقضي باعتماد يوم  22كانون الثاني يوما وطنيا النتخاب ممثلي مجالس بلديات
األطفال في جميع املدارس الرسمية واخلاصة.84
يهدف املشروع إلى تعويد األطفال على حتسس مشاكل بيئتهم ومحيطهم والتفكير باحللول
املناسبة.
 - 84عالم جدير باالطفال – دراسة حول واقع الطفولة في الدول العربية – يونيسف - 2005 -ص. 93 .
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الفئة املستهدفة هي تالمذة الصف السادس االبتدائي في املدارس الرسمية واخلاصة إناثا
وذكورا ،حيث يختار األطفال ممثليهم من بني زمالء لهم يترشحون لعضوية هذا املجلس كل ضمن
مدرسته.
تضمنت برامج املرشحني من األطفال للمجالس البلدية مشكالت بيئية واجتماعية مزمنة كمشكلة
النفايات والبطالة وعمل األطفال  ،وغياب املكتبات العامة.
منذ عام  1999حتى اليوم توسع نطاق املشروع ليشمل باإلضافة إلى صيدا عدة مناطق في لبنان.85
كما متت املباشرة عام  1999بتنفيذ مشروع التنشئة في املدن بالتعاون مع مجلس املدينة ومؤسسة
احلريري في مدينة صيدا(جنوب لبنان) .حيث لفت األطفال االنتباه ،بشكل خاص ،إلى نقص
املساحات اخلضراء في هذه املدينة القدمية ،وشددوا على أهمية توافر الورود واألشجار للبيئة
احلضرية.86
كذلك يقوم املركز الثقافي لبلدية سن الفيل (ضاحية بيروت) بعدة مشاريع تشمل األطفال والشباب
منها :تشكيل جلنة من أعضاء البلدية تعنى بالشأن التربوي وتقوم بزيارة كل مدرسة ملراقبة ميدانية
للمشاكل ،و محترف لتحريك الدمى ،ومكتبة عامة مخصصة لألطفال والشباب ،وإنشاء أماكن عامة
وحدائق مجهزة بألعاب األطفال .87
 -4جتربة اململكة العربية السعودية

88

تهدف أمانة مدينة الرياض في اململكة العربية السعودية إلى جعل املدينة صديقة لألطفال من خالل
تنفيذ مجموعة من املشروعات والبرامج ،من أهمها:
 تنفيذ  275حديقة عامة و 96ملعب أطفال وجتهيزها وصيانتها .باإلضافة إلى حديقةاحليوان الكبرى بالرياض.
 تنفيذ مشروعات رصف وتشجير وجتميل بعض الشوارع ،وتزويدها مبمرات للمشاة فيإطار « أنسنة املدينة» والتي يستفيد منها جميع السكان مبن فيهم األطفال .
 تعزيز اخلدمات اإلنسانية التي تستفيد منها األسر واالطفال معا ( ،على سبيل املثال إنشاءمجموعة من الواحات ببعض احلدائق املختارة في أحياء متفرقة من مدينة الرياض.
 - 85املصدر :مؤسسة احلريري في لبنان.

Growing Up in Cities- Lebanon: www.unesco.org/most/guic/guiclebamain.htm - 86

 - 87تقرير حول البرامج والنشاطات في مجال الطفولة -بلدية سن الفيل -لبنان -تشرين األول . 2005
 - 88أوضاع األطفال واملؤسسات املعنية برعايتهم في مدينة الرياض ،سلسلة اصدارات مبادرة حماية األطفال في منطقة الشرق االوسط
وشمال افريقيا ،الرياض  /مايو – آذار .2005
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وتهدف هذه الواحات إلى تقدمي مجموعة من البرامج التعليمية في إطار ترفيهي باالستفادة
من التقنيات والبرمجيات واملنتجات احلديثة).
االهتمام بثقافة الطفل من خالل تنظيم املعارض والفعاليات الثقافية إما مستقلة أو في
إطار احتفاالت االمانة باألعياد.
وضع البرامج الترفيهية واأللعاب واملسابقات ومسرحيات األطفال ضمن احتفاالت األمانة
خالل األعياد واإلجازات.
تنظيم زيارات املدارس وجمعيات املعوقني حلديقة احليوانات بغرض التعلم والترفيه.
تسهيل إجراءات جمعية األطفال املعوقني إلقامة املهرجانات اخليرية لدعم هذه اجلمعية
و أمثالها.
تسهيل إجراءات منح الترخيص للمستثمرين في مجال املدن الترفيهية واملتنزهات.
تخصيص بعض املواقع االستثمارية احليوية لتأجيرها للقطاع اخلاص بغية استثمارها في
مجال الترفيه.
التشديد على توفير اشتراطات السالمة الضرورية بالتنسيق مع الدفاع املدني في املنشآت
الترفيهية التي تستقطب أعداداً كبيرة من األطفال .
تنفيذ استراتيجية القضاء على الفقر احلضري من خالل وحدة الدراسات االستراتيجية،
وهي تهدف إلى تأمني تنمية مستدامة في املناطق احملتاجة في املدينة وحتسني أوضاعها
االقتصادية واالجتماعية والبيئية وتعير هذه االستراتيجية األطفال أهمية من خالل تقييم
أوضاعهم في املناطق احملتاجة وحتديد العوائق التي تواجههم ،ومن ثم وضع اآلليات
املناسبة حلفظ حقوقهم وتوفير الرعاية الالزمة لهم.

إن التجارب واملجهودات التي نفذتها الدول العربية الواردة في سياق هذه الدراسة مت أخذها كنماذج
أمكن للباحث احلصول عليها ،ومن املؤكد أن هناك مجهودات أخرى كثيرة متوافرة في اكثر من
قطر عربي ،غير أن املالحظة األساسية واستنادا إلى املقارنة مع التجارب العاملية أن هذه التجارب
اهتمت بتأمني اخلدمات الصحية والبيئية والثقافية واعتمدت خطوات تنظيم عمراني مناسب
حلاجات األطفال والسيما ذوي االحتياجات اإلضافية غير أنها أغفلت االهتمام بتشجيع مشاركة
األطفال من خالل خلق أطر للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم ،كما لم تخصص وحدات أو آليات ذات
طابع مؤسسي تهتم بوضع استراتيجيات متكاملة لكافة حقوق األطفال وتراقب تنفيذها وتؤمن سبل
الدميومة واالستمرارية والتقييم وقياس األثر.
ثالثا -مبادرة املدن الصديقة لألطفال
أ -التعريف
تؤمن مبادرة املدن الصديقة لألطفال إطاراً فعلياً وعلمياً لنقل تطبيق اتفاقية حقوق الطفل من
املستوى املركزي إلى املستوى احمللي وهي إطار عام يصلح للتكيف مع خصوصية املنطقة التي ينفذ
فيها.
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كذلك تشكل تدابير التنفيذ العامة التي أوصت بها اللجنة الدولية حلقوق الطفل إطاراً للمدن
الصديقة للطفل ،اذ هي تسأل عن الهيكليات واآلليات املعتمدة على كافة املستويات ( الوطنية
واإلقليمية واحمللية) لتطبيق مبادئ وأحكام االتفاقية.
إن املسار التأسيسي للمدن الصديقة لألطفال ميكن أن يتخذ ،على عدة مستويات من الرأس إلى
القاعدة ،سياسة تقر على مستوى رئيس البلدية ،توجد لها جلنة أو هيكلية مسؤولة عن التنفيذ
والتخطيط .وقد يبدأ من القاعدة عبر جتربة منوذجية ناجحة على املستوى احمللي ،وميكن أن يبدأ
بها األطفال  ،وفي غالب األحيان تعتمد املقاربة املزدوجة .ولكن املهم أن املدينة الصديقة لألطفال
وإن كان لها إطار ومعايير فال يجب أن تكون خاضعة ملعايير جامدة منمطة بل يترك فيها للقيمني
على القرار وملشاركة املجتمع احمللي والسيما األطفال استنباط طرق وأشكال ومعايير يتعاقدون
عليها فيما بينهم ويقنعون إدارة السلطة احمللية بتبنيها .من هنا تبرز أهمية التجارب النابعة من
حاجات واقعية تتفق مع إمكانية التنفيذ التي تأخذ بعني االعتبار واقع املوارد املتاحة ولهذا تؤدي
عملية التبادل والتكامل واالنضواء في شبكات توأمة أو احتادات أدوار ريادية في تبني واعتماد
جتارب صاحلة حلكمية محلية فضلى يطمح إليها املجتمع ،ومن هنا أيضا تنبع اهمية ابتداع
نشاطات وبرامج يتسع فيها هامش مشاركة املجتمع واالطفال خاصة.
ب -املبادىء التأسيسية
املبادئ املؤسسة للمدن الصديقة لألطفال هي نفسها املبادئ األربعة األساسية التفاقية حقوق
الطفل.
 -1مبدأ عدم التمييز :يجب أن يحظى املهمشون في املدينة والذين يحتاجون إلى تدخل بفرص
متساوية في احلصول على اخلدمة وعلى احلقوق ،وأن تتغير النظرة االجتماعية السائدة:
تامني اخلدمات للجميع ،وتأمني الوصول إلى احلقوق للجميع.
 -2مصلحة الطفل العليا :كل مؤسسات وبرامج وأنشطة املدينة يجب أن يكون ملصلحة الطفل
فيها االعتبار األول وأن يكون تأثير السياسات والبرامج املعتمدة إيجابياً ومفيداً ملصلحته.
 -3احلق في البقاء والنمو :حتسني مستوى اخلدمات والبيئة الفيزيائية والظروف احلياتية
لتأمني افضل مستوى الئق للنمو النفسي واجلسدي والروحي والعقلي واألخالقي للطفل.
 -4احترام آراء األطفال واالستماع اليهم وأخذ رأيهم بعني االعتبار في رسم السياسات
والبرامج املعدة لهم.
أما املبادئ التي يجب أن تتوافر في املدن الصديقة لألطفال والتي تشكل أهدافاً تعمل عليها اإلدارة
احمللية وتتبناها في مخططاتها التوجيهية العمرانية وفي تدخالتها وتسهر على تضمينها في رؤى
كافة املؤسسات احلكومية الرسمية واألهلية التي تعمل معها و هي أن:
لكل طفل احلق في:
 التاثير في القرارات املتعلقة مبدينته. -التعبيرعن رأيه بحرية حول شكل املدينة التي يريد.
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املشاركة في احلياة العائلية واملجتمعية.
خدمات ذات نوعية جيدة ومركزة على الطفل ويسهل بلوغها ( الصحة ،الرعاية االجتماعية،
التربية ،اإلسكان)...،
احلماية من اإلستغالل والعنف واإلساءة.
التنزه بأمان وسالمة في األحياء والشوارع.
االجتماع مع األصدقاء واللعب معهم.
التمتع باملساحات اخلضراء.
التمتع ببيئة صحية مأمونة خالية من التلوث.
املشاركة في أنشطة ثقافية.
أن يكون مواطنا يحظى بكافة احلقوق وبالتساوي مع جميع أفراد املجتمع دون أي متييز
بحسب الدين أو العرق أو الدخل أو النوع أواإلعاقة.

رابعا -برنامج تنشئة األطفال في املدن
يقوم على جمع املعلومات عن البرامج التي تهدف إلى جعل بيئة املدن مكاناً مالئما لتحقيق األطفال
لكامل حقوقهم وحاجاتهم كما يهدف إلى تامني تضمني رغباتهم وآرائهم في سياسات التخطيط
احمللي وإلى التواصل مع أصحاب القرار.
89

بدأ هذا البرنامج  1970في منظمة اليونيسكو ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم مت اعتماده في أكثر
من دولة في العالم :االرجنتني ،استراليا ،بريطانيا ،الهند ،الواليات املتحدة األميركية كاليفورنيا ،
املكسيك ،لبنان ،غينيا ،النرويج ،جنوب أفريقيا ،السويد وغيرها...
يشتمل البرنامج على تدريب منشطني يعملون مع األطفال من سن  10إلى  15سنة الذين يقومون
بسلسلة أنشطة لتحليل وضع البيئة ونوعيتها من خالل :مقابالت ،مشاهدات ،رسم خرائط ،تصوير
ويعمدون إلى إيصال استنتاجاتهم واقتراحاتهم إلى أصحاب القرار في النطاق احمللي.
وقد بينت نتائج تطبيق هذا البرنامج في الدول التي نفذ بها أن رؤية األطفال للبيئة التي يعيشون
فيها هي واحدة وهناك تشابه كبير في حتديد السلبيات التي تؤثر على نوعية البيئة ،كما بينت
النتائج املقارنة أن هناك فجوة بني ما يتصوره األطفال ويعتبرونه مفيداً وحاجة لهم وبني وجهة نظر
مسؤولي التخطيط املدني.
ومن نتائج البرنامج أيضا أن األطفال يعون بوضوح طبيعة املشكالت التي يعيشون ويعرفون أسبابها
وميتلكون حلوال واقعية يستطيعون تنفيذها بأنفسهم.
www.unesco.org/most/guic - 89
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 .Vمستلزمات تفعيل دور اإلدارات احمللية والبلديات في تنفيذ حقوق الطفل
أ -على املستوى احمللي
تستطيع اإلدارات احمللية والبلديات أن تسهم في تنفيذ حقوق الطفل من خالل اتخاذ إجراءات
وتدابير إدارية وتنظيمية وتنفيذ برامج ومشاريع تخدم حقوق األطفال .
ونورد فيما يلي بعض املستلزمات التي متكنها من املساهمة في الدور املرجو منها:
 وضع وتطوير اخلطط البلدية املرتكزة على مصلحة الطفل ،والعمل على خلق آلية للتنسيقوالتشبيك على املستوى احمللي ( جلان محلية متنوعة على سبيل املثال يشارك فيها
األطفال واألهل ،مؤسسات املجتمع األهلي ،ممثلني عن اإلدارات الرسمية التي متثل
السلطات املركزية في احملافظات واألقضية ،ومؤسسات املجتمع املدني :)...تضمن هذه
اآللية التنسيق الفعال بني البلدية وشركائها من خالل عالقة أفقية يتضح فيها دور
وصالحية ومجال تدخل كل من الشركاء منعا لالزدواجية وحتقيقا للتكامل .وتضمن أيضا
عالقة عمودية واضحة بني البلدية وبني السلطة املركزية تتسم باملرونة وتسهيل التبادل
والتفاعل.
 تأسيس مكاتب بلدية للتنمية احمللية ضمن اإلدارات احمللية والبلديات ( مكاتب بلديةمختصة بالتنمية االجتماعية وأخرى بالتنمية السياحية وغيرها من مرافق التنمية) ،بهدف
دعم املؤسسة البلدية لتطوير قدراتها البشرية والتقنية لتأمني خدمات متطورة للمجتمع
احمللي ،وإلعداد مشاريع ونشاطات واقعية ،ويتم هذا من خالل رسم خطة بلدية للخدمات
االجتماعية احمللية مبنية على دراسة الواقع واحلاجات ،ومن خالل التعاون مع املؤسسات
واجلمعيات احمللية والوطنية والدولية ،90على أن يدير هذه املكاتب فرق عمل متخصصة
ومؤهلة ،كما يجب أن يتم دعم وتدريب فرق أخرى من العاملني في اجلمعيات األهلية
واملؤسسات واملراكز االجتماعية ألن الذين يعملون مباشرة مع األطفال يحتاجون إلى طرق
منهجية في مقاربة الطفولة وقضايا الفقر والسكان.
 العمل على تعيني وسيط األطفال أو أمني املظالم 91في كل بلدية ومن ثم بناء شبكةووصلها بهيئات وطنية على املستوى املركزي ،تعمل هذه الشبكات احمللية من خالل «خاليا
استماع» مؤلفة من فريق متخصص يتألف من أخصائي نفسي ومساعدة اجتماعية وطبيب
أطفال أو طبيب شرعي ومحامي ،وغيرهم من األخصائيني الذين تدعو احلاجة إليهم
وميكن التعاقد معهم لهذه الغاية .يقوم الفريق وفق آلية محددة بتلقي الشكاوى ومتابعتها
أو إحالتها إلى اجلهات الوطنية املختصة ،وتغطي هذه الشبكات مختلف فئات األطفال
www.bt- villes.org/Arabic/projets02arb.htm - 90
 - 91املبادئ التوجيهية التفاقية حقوق الطفل املتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية التي يتعني على الدول األطراف تقدميها -الفقرة 18
من التدابير العامة للتنفيذ (املادتان 4و  42والفقرة  6من املادة  44من االتفاقية)..
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(األطفال املعنفني ،األطفال العاملني ،أطفال الشوارع ،األطفال املخالفني للقانون أو
املعرضني للخطر ،األطفال الالجئني أو االقليات ،األطفال ذوي االحتياجات اإلضافية،
وغيرهم )...بغية حتقيق اإلنصاف ومصلحة الطفل العليا .هذه الهيئة قد ال تكون بالضرورة
في البلدية ،ميكن أن تكون جمعية مستقلة حلقوق اإلنسان على أن تنسق وتتواصل مع
البلدية.
تأسيس نظام محلي جلمع البيانات واإلحصاءات واملؤشرات املتعددة األغراض واملتكاملة
للطفولة والسكان على اختالف فئاتهما ،والسيما الفئات املهمشة والتي تعاني من التمييز
كالفتيات في بعض بلدان املنطقة ،وذوي االحتياجات اإلضافية ،واالطفال املولودين خارج
إطار الزواج ،وأطفال الشوارع ،واألحداث املخالفني للقانون ،والالجئني ،واالقليات ،وغيرهم،
بحيث تتضمن هذه املسوحات معلومات عن دخل وإنفاق وأوضاع األطفال واألمهات ونسبة
احلصول على اخلدمات الصحية والتعليمية والثقافية والترفيهية ،وعن حالة السكن.
إن جمع املعلومات املتعلقة بالفئات املهمشة على األخص هو أولوية لتصويب البرامج وحتديد
األولويات لذلك يجب أن تكون البيانات واإلحصاءات مصنفة بحسب العمر واجلنس
واملنطقة لكي نضمن عدم التمييز والعدالة والفاعلية  .ويتم التعاون بني اإلدارات احمللية
والبلديات و مراكز البحوث واإلحصاءات واجلمعيات واملراكز االجتماعية لتحقيق هذا
الغرض .كذلك يجب أن تشتمل عملية جمع البيانات على قاعدة معلومات حول اجلمعيات
واملؤسسات واملراكز االجتماعية واجلامعات واملدارس واملستشفيات واألندية الشبابية
الثقافية والرياضية والترفيهية ،املنتشرة في النطاق اجلغرافي للبلديات ،وتبويب نشاطاتها
وخدماتها ،لدرس إمكانيات التعاون والتشبيك معها في إطار التنمية و إعمال حقوق الطفل،
كذلك إعداد لوائح باخلبراء واملختصني الذين ميكن االستفادة من خبراتهم وخدماتهم على
مستوى املجتمع الذي ينتمون إليه.
العمل على إدخال النظم التكنولوجية واملعلوماتية في إدارة األعمال والتوثيق وفي بناء
قاعدة معلومات.
رصد ميزانيات متخصصة لقضايا الطفولة وذلك استرشادا باملصالح العليا للطفل،
بحيث تغطي هذه امليزانية مختلف خدمات األطفال و األسر وتأمني احلقوق ،والعمل على
استقطاب موارد إضافية من القطاع اخلاص واملنظمات الدولية وغيرها من املؤسسات
واجلهات املانحة ،و إتاحة الفرصة أمام األطفال للتقرير بخصوص جزء من امليزانية جلهة
حتديد األولويات التي يرونها هم.
تشجيع وإبرام اتفاقيات التوأمة بني البلديات احمللية وبينها وبني بلديات اخلارج مما يدعم
اخلطوات اإلمنائية القائمة ويؤسس لبرامج وتدخالت منوذجية جديدة.
استحداث بنى وهيكليات بالتنسيق بني السلطات احمللية واملركزية واجلهات األخرى املعنية،
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-

-

من أجل إشراك األطفال والشباب في صنع القرار ،92وفي حتديد معايير التقييم التقديري
للمدينة ،93وكذلك التعبير عن أنفسهم في النقاشات العامة ( برملانات األطفال  ،جتمعات
متثيلية لألطفال والشباب).
االنفتاح على اجلامعات واملؤسسات البحثية والتعاقد معها إلعداد الدراسات وجمع البيانات
وغيرها من إمكانيات التعاون على املستوى احمللي.
توثيق العالقة مع اجلمعيات األهلية ودعمها لالستفادة من تقنيات اختصاصها ومواردها
البشرية واملالية املتاحة.
اعتماد مقاربة اجتماعية شاملة على املستوى احمللي تأخذ بعني االعتبار أن احلقوق متكاملة
وال تتجزأ ومراعاة املبادىء العامة لالتفاقية الدولية حلقوق الطفل في كل مشروع ،جلهة
عدم التمييز ،ومصلحة الطفل العليا ،واحلق في البقاء والنماء ،واملشاركة.
املشاركة في نشر االتفاقية والترويج لها من خالل طباعتها وتوزيعها في املجتمع احمللي،
وإعداد حلقات توعية على االتفاقية موجهة لألهالي واألطفال ومعلمي املدارس والعاملني
الصحيني واملشرفني االجتماعيني وكافة الفئات املهنية العاملة مع األطفال .
املشاركة في إعداد التقارير احمللية الدورية عن أوضاع األطفال في املدينة أو احملافظة،
بهدف استعراض التقدم احملرز على صعيد أوضاع األطفال والنهوض بها ،94والتنسيق مع
السلطات املركزية وآلياتها في إعداد التقارير الوطنية (املجالس العليا للطفولة وشبكاتها
التنسيقية مع القطاع األهلي).
تنظيم دورات تدريب على البرمجة استنادا إلى حقوق الطفل ،وعلى منهجيات التدخل في
قضايا الطفولة ،موجهة ألهل االختصاص.
االهتمام باإلعالم احمللي :موقع إلكتروني لتبادل اآلراء واملالحظات والشكاوى ،صحيفة
محلية أسبوعية تبرز النشاطات املبتكرة وتسهم في الترويج ملواقف وسلوكيات مناسبة.
لعب دور في زيادة الوعي العام حول أهمية العمل من أجل األطفال  ،وحتسيس البلديات
على تطوير أدائها وجعله أكثر فاعلية.

ب -على املستوى اإلقليمي
هناك مجموعة من اخلطوات ميكن اتخاذها على املستوى اإلقليمي من شأنها االرتقاء بقدرات
اإلدارات احمللية والبلديات في حتسني أوضاع األطفال خاصة األطفال املهمشني وفي ظروف
صعبة ،وهي:
 إصدار دليل بأبرز النشاطات الناجحة واملبدعة والتجارب الرائدة في مجال حقوق الطفلاملنفذة على املستوى احمللي في العالم العربي.

Chawla,Louise(2001), Evaluating Children,s Participation,Seeking Areas of Concencus,Pla Notes,October,No.42 - 92
Riggio,Eliana and Theresa Kilbane(2000),The International Secreteriat For Child Friendly Cities, a Global Network For - 93
Urban Children,Environment and Urbanization,vol.12,No2,pp.201- 205
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-

اعتماد جائزة سنوية لتشجيع أفضل املمارسات في مجال حقوق الطفل والتنمية على
مستوى السلطات احمللية والبلديات.
إنتاج دالئل تدريب حول العمل مع األطفال والشباب وحول املشاركة ( لالطفال ،واألهل،
والعاملني املهنيني مع األطفال ).
إعداد دراسة قانونية مقارنة للبلديات وصالحياتها ،لتوسيعها وجعلها قابلة لتنفيذ بنود
االتفاقية.
وضع برنامج إحصائي قابل لالستخدام على املستوى احمللي ،على غرار برنامجي Child
. Info and Dev.Info

< تنظيم دورات تدريبية حول:
 Øاتفاقية حقوق الطفل
 Øالدعاية وكسب التأييد
 Øإدارة البرامج واستقطاب التمويل
 Øالبرمجة استنادا إلى حقوق الطفل
 Øالتخطيط والتنظيم املدني املتطابق مع حقوق الطفل
كذلك تدريب الكوادر العاملة مع األطفال في ظروف صعبة ( أطفال الشوارع ،األطفال العاملني،
األطفال في خطر االنحراف ،وذوو االحتياجات اإلضافية )..،على منهجيات العمل االجتماعي
املتخصص.
-

وض ــع دليــل مبعايــير اجلــودة في إدارة املؤسســات ومرافــق الطفــولة ،علــى النطـاق احملـلي
(األندية ،املراكز الثقافية ،دور الرعاية النهارية ،املدارس ،املؤسسات الرعائية ،أمكنة اللعب،
مقاهي اإلنترنت)...،
إنشاء شبكة مجالس بلدية لالطفال ،وتنظيم لقاءات سنوية لها.
إنتاج مواد تثقيف وموقع إلكتروني خاص ومجلة دورية إلبراز أهم النشاطات على املسنوى
اإلقليمي.
إرساء منهجية علمية لوضع اآلليات واملؤشرات لتحليل أوضاع األطفال  ،وللمتابعة والتقييم
بالتنسيق مع املجالس العليا للطفولة.
وضع تصور إجرائي لكيفية تضمني األهداف الوطنية في نطاق العمل احمللي ،والتعاون مع
املجالس العليا للطفولة في هذا الشأن.
متويل أبحاث مقارنة ودراسات حتليلية في قضايا الطفولة والتنمية احمللية.
دعم إنشاء دبلوم متخصص بالتعاون مع اجلامعات العربية والعمل على إعداد مقرر جامعي
عن املدينة الصديقة لألطفال ،يعطى في كليات الهندسة والتربية والعلوم االجتماعية
وغيرها.
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ج -منهجية التنمية احمللية لصالح األطفال :
اما املنهجية التي يستلزم أن تتبعها اإلدارات احمللية والبلديات في سعيها للتنمية احمللية وفي
إعدادها للخطط احمللية الشاملة فيجب أن تأخذ بعني االعتبار املنظور الشمولي حلقوق الطفل
بحيث تعتمد مقاربة اجتماعية تشمل مختلف القطاعات وتشرك فيها عدة فرق أساسية في التنفيذ
والسيما األطفال  ،ويجب أن تكون مكوناتها ومضمونها متاحا أمام الرأي العام.
تتضمن مكونات اخلطة:
 .1تشخيص الوضع
 .2إشراك األطفال واليافعني
 .3مقاربة متعددة القطاعات
 .4شركاء متعددين
 .5عناية أكثر باألطفال املهمشني أو األقل حظاً
 .6التواصل مع شبكة املدن الصديقة لألطفال
 .7خطة لكسب التأييد
 .8ميزانية خاصة وموارد جديدة
 .9إطار تشريعي ومؤسسي
 .10بناء القدرات
 .11املراقبة واملتابعة والتقييم
 -1تشخيص الوضع:
 التعرف على اخلصائص االجتماعية السكانية للمجتمع ( بناء قاعدة معلومات منمجموع البيانات واملؤشرات في مجاالت الفقر – الصحة – التربية -اللعب – وأوقات
الفراغ – النقل – خدمات األسرة – املسكن والبيئة  -اجلرمية والعدالة).
ترتكز هذه املؤشرات على املبادئ العامة لالتفاقية أي املنظور احلقوقي ( عدم التمييز
في النوعية والبلوغية (املالية واجلغرافية) ،وشمولية تأمني اخلدمات والبرامج لكل
الفئات.
 بناء شبكة من املؤشرات اخلاصة باألطفال ،ميكن االعتماد على الالئحة املرفقةباملبادئ العامة التوجيهية لالتفاقية ومكونات برنامج  ،Child Infoالتعرف على
املساحات غير املستثمرة( :املالعب ،احلدائق) والتعرف على املؤسسات التي تؤمن
البرامج واخلدمات :بنية حتتية – قدرة استيعاب – جهاز عامل – توزعها اجلغرافي
– حجم املستفيدين – خصائص املستفيدين -نوعية البرامج واختصاصها :الطفولة
املبكرة – التربية – الصحة والتأمني االجتماعي – الثقافة والترفيه – األندية الرياضية
 -مؤسسات الرعاية واإليواء – جمعيات أهلية –...

 66االتفاقيات الدولية واالقليمية املعنية بالطفولة

ميكن الطلب من هذه املؤسسات أن تعمد إلى توثيق أنشطتها وبرامجها وإيداع اإلدارة احمللية أو
البلدية تقارير سنوية أو فصلية ،كما ميكن لها عند الترخيص أو الكشف الصحي والبيئي التاكد من
توافر معلومات تتيح لإلدارة احمللية املعرفة العلمية والواقعية حلجم وأهمية هذه املؤسسات وعن
مدى استعدادها للدخول في اإلطر واللجان التي تنشئها البلدية بهدف التطوير والتنمية.
من الضروري أن تنسق اإلدارات احمللية والبلديات مع هيئات ومؤسسات رسمية أو خاصة متتلك
هذه املعلومات في حال عدم وجودها عندها ( املراصد البيئية والصحية – مؤسسات االبحاث
– اجلامعات – املخاتير – فروع التأمني)...،
وقد يكون أمام اإلدارات احمللية والبلديات سياق طويل لتحصل على هذه املعلومات ( تدريب باحثني
– تخصيص جهاز بشري – إحصاء وتوثيق ومكننة) وأن تعمد إلى إجراء دراسات كمية ونوعية
واملسح السريع كما ميكن أن يساهم األطفال أنفسهم في تنفيذ هذه االستقصاءات وجلب املعلومات
وحتليلها ومناقشتها .
يساعد هذا التشخيص في حتديد األولويات وصياغة أهداف املشاريع والبرامج التي يجب أن تعمل
عليها السلطة احمللية وغيرها ،ويرسم إطارا استراتيجيا حلركة ونشاطات اإلدارة احمللية والبلدية
وكافة الشركاء.
 -2مشاركة األطفال :
الترويج للمشاركة الفاعلة لألطفال في القضايا التي تعنيهم واالستماع إلى رأيهم وأخذه بعني
االعتبار في القرار والسياسات والبرامج التي ترسم أو تخصص لهم ،واالعتراف بهم كشركاء
أصليني ،كمواطنني متساوين يتمتعون بحقوق كاملة .ويفترض توفير أو إيجاد خدمات لتقدمي
املعلومات وإتاحتها لألطفال وفتح املؤسسات الرسمية أمامهم للتعرف إليها وإيجاد الهيئات اخلاصة
للحوار والنقاش .
 -3انشاء جلنة أو مجلس بلدي يضم كافة فئات املجتمع احمللي ( جهات متنوعة من القطاعني
الرسمي واألهلي وممثل عن جتمعات وهيئات األطفال و اليافعني) :تلعب فيه اإلدارة احمللية
والبلدية دور احملرك واملسهل ويكون لهذا املجلس سكرتارية فنية وإدارية مسؤولة عن متابعة تنفيذ
البرامج والنشاطات
-4تشجيع تأسيس مؤسسات خاصة لتأمني التنسيق واملتابعة والسهر على تنفيذ االستراتيجية
وتأمني أوسع مشاركة فيها ( جتربة مكتب مفوض حقوق الطفل في مدينة لندن ) الذي فوض إليه
وضع استراتيجية للطفولة والشباب وتأمني االستشارة حولها:
 -متت إستشارة نحو  3000طفل ويافع عبر استعمال طرائق مختلفة (إستبانات في املدارس،
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األندية ،أمكن الترفيه ،رسائل إلى رئيس البلدية ،اجتماعات مع أطفال من فئات اجتماعية.)...
 مت حتليل معطيات التقرير الوطني البريطاني حول واقع الطفولة استشارة حوالي  130جمعية مصحوبة بورش عمل مع أخصائيي الصحة ،التربية ،الرعايةاالجتماعية ...،ومع جمعيات األطفال اليافعني.
 -5عناية موجهة إلى املهمشني:
معاجلة أسباب التهميش وتأمني شروط الدمج وتكافؤ الفرص .االستفادة من مرحلة تشخيص الوضع
لتحديد خصائص املهمشني االجتماعية والثقافية والسكنية لبناء برامج تدخل هادفة وفعالة.
 -6التواصل مع شبكة املدن الصديقة لألطفال:
من املهم العمل على الوصول إلى املعايير التي تسمح باالنضمام إلى هذه الشبكة مما يسمح بتبادل
اخلبرات واالطالع على جتارب منوذجية مت اختبار فاعليتها.
 -7خطة لكسب التأييد:
أن الهدف املنشود يستلزم تعبئة تهيئة املجتمع بكافة فئاته بدءا من القرار السياسي فيه (رؤساء
البلديات -مسؤولون ذوو ثقل سياسي واجتماعي )...وصوال إلى سائر أفراد املجتمع ألن املطلوب
إحداث تغيير في الذهنية االجتماعية بقبول املشاركة والتنمية والعمل ضمن فريق والتخطيط وهذه
مفاهيم غير رائجة بقدر ٍ
كاف في العمل البلدي العربي.
 -8ميزانية خاصة وموارد جديدة:
االلتزام السياسي يترجم بتخصيص ميزانية لألطفال مبنية على احلاجات الواقعية ألن الدينامية
اجلديدة تفترض برامج جديدة وآليات وبنيات خاصة حتتاج إلى موارد لتشغيلها ،وميكن التفكير
مبصادر متويل إضافية أولها إعادة ترشيد اإلنفاق باجتاه األولويات ( األطفال أوال ) والطلب إلى
القطاع اخلاص املساهمة املباشرة واقتطاع قسم من الضرائب املجباة محليا واستحداث أخرى ،دون
إغفال رأي األطفال في طرق اإلنفاق.
 -9إطار قانوني صديق لألطفال:
معرفة تأثير بعض القوانني على حياة األطفال ورفاههم ومدى اتساقها مع مبادئ اتفاقية حقوق
الطفل األربع ( عدم التمييز -مصلحة الطفل العليا -احلق في البقاء والنماء -املشاركة) والتأكد من
أن القوانني واألنظمة تتيح فرص التشكي واملشورة واإلبالغ عن االنتهاكات بحق األطفال والسيما
املهمشني منهم.
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 -10بناء القدرات وتطويرها:
ثمة أدوار ومهمات جديدة تستلزم اختصاصات ومهارات يفترض توافرها في أفراد اجلهاز العامل
في اإلدارة احمللية والبلدية وثمة أيضا دور لإلدارات احمللية والبلديات في متكني سائر شركائها
والسيما األطفال من خالل التوعية والتدريب على حقوق الطفل واملواطنة والصحة والبيئة...
 -11املراقبة واملتابعة والتقييم:
القياس املستمر ألثر السياسات والقوانني والبرامج والتدخالت على مصلحة الطفل العليا وفقا
آللية محددة تعتمد مؤشرات علمية (مستمدة من مرحلة تشخيص الوضع) مع إيالء اهتمام خاص
باألطفال املهمشني ،كما ميكن استحداث بنية خاصة مستقلة يعهد إليها مهمة املراقبة والتأكد
من مالءمة التدخالت حلقوق األطفال ( يشترك فيها ممثلون عن املجتمع احمللي ،جمعيات أهلية،
أطفال.)...
 .VIخالصة عامة
ترتكز مبادئ حتقيق التنمية على متكني املجتمع احمللي من أخذ خيارات مسؤولة بحرية ومبشاركة
فاعلة للفئات املعنية ،وعلى احلاجة إلى تأطير مؤسسي وقانوني ونظام إداري سهل ومرن بعيد عن
البيروقراطية يعتمد الشفافية واملساءلة.
ولكي تكون مبادرات اإلدارات احمللية والبلديات فاعلة ،فإن العمل والدعم على املستوى الوطني
يصبح مهما وحاسما ،وفرصة فريدة إلضفاء الطابع الرسمي على نظام احلكم احمللي من أجل
إعمال حقوق الطفل ،95بحيث تبادر احلكومات والسلطات املركزية إلى تفعيل الالمركزية اإلدارية
والتنموية وتعمل على تعزيز الشراكات بينها وبني السلطات احمللية لضمان وضع األطفال في صميم
األولويات التنموية ،96وتراجع تدابيرها التشريعية جلعل قانون تنظيم عمل البلديات متالئماً مع
تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل الدولية على املستوى احمللي وجتهد لتوفير املوارد الكافية لتفعيل دور
اإلدارات احمللية والبلديات.
يتطلب حتقيق هذه األمور بذل جهد كبير إلقناع أصحاب القرار على املستوى املركزي و احمللي بأهمية
تنفيذ حقوق الطفل على املستوى احمللي كوسيلة فعالة وأكيدة لتحقيق رفاه األطفال وتنميتهم وأنه
استثمار من أجل التنمية املجتمعية بأكملها وليس لشريحة مجتمعية واحدة .إنه خيار له إيجابيات
في ترشيد اإلدارة بشكلها الواسع املرتكزة على الشفافية واالستدامة والتطابق مع حقوق اإلنسان
في اإلنصاف والعدالة واملساواة.
 - 95الفقر واالستثناء بني أطفال املناطق احلضرية -اإلصدار من ملخص انوشنتي – اليونيسف “ -اتخاذ اإلجراءات – ص .14
 - 96الفقر واالستثناء بني أطفال املناطق احلضرية -اإلصدار من ملخص انوشنتي – اليونيسف -االفتتاحية -ص . 1
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أن كافة اجلهات املعنية بتحسني األوضاع االجتماعية في املجتمع العربي :اجلمعيات األهلية العاملة
في الطفولة ،جمعيات حقوق اإلنسان ،جمعيات األطفال  ،األطفال أنفسهم ،االهل ،اجلامعات،
رجال الدين ،وسائر أعضاء املجتمع املدني ،مدعوون إلى حشد طاقاتهم ووضع خطط دعم وكسب
تأييد العتماد هذا اخليار وجلعل األطفال في أول األولويات ،ومبا ال شك فيه أن هذا يحتاج إلى
أن حتسم هذه الدول خياراتها جلهة تبني التنمية خياراً أساسيا في مفكرتها السياسية خاصة وأنها
وقعت وصادقت على اتفاقيات ومعاهدات دولية التزمت فيها بالقيام بخطوات ملموسة على طريق
حتقيق التنمية املستدامة.
وعلى الرغم من إجناز العالم العربي خطوات مهمة في مجال حقوق اإلنسان والطفل ما يزال أمامه
حتديات كثيرة :ارتفاع نسبة وفيات األطفال  ،سوء التغذية ،صحة املراهقني ،وجود عدد كبير من
األطفال املهمشني الذين يعيشون في ظروف صعبة :كاألطفال العاملني ،وأطفال الشوارع والذين
هم في نزاع مع القانون أو املعرضني خلطر االنحراف ،واحملرومني من الرعاية األساسية ،كذلك
اإلهمال ملشكلة اإلعاقات وذوي االحتياجات اإلضافية  ،ومخاطر مرض اإليدز...
والدور املرجو من اإلدارات احمللية والبلديات لتمكني الدول العربية من حتقيق التزاماتها الدولية
وحتقبق مستوى تنمية أفضل ملجتمعاتها أصبح يشكل حتديا يفرض نفسه على أولويات العمل
االجتماعي ويحتم تأمني الفرص املناسبة لتمكينه من حتقيق األثر اإليجابي في تقدم ومنو املجتمع
وتوفير الرفاه لكافة فئاته والسيما املهمشة منها.
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امللحق 1 -
خطة العمل العربية الثانية للطفولة 2015 -2004
تونس  /يناير 2004م
تقدمي:
.1

.2
.3

.4

.5

تأتي خطة العمل العربية الثانية للطفولة  2015 -2004في ضوء األولويات اجلديدة التي
أقرت في الدورة اخلاصة للجمعية العامة لألمم املتحدة حول األطفال املنعقدة بنيورك
في مايو  ، 2002وذلك بعد مضى أكثر من عشر سنوات على سريان مفعول اتفاقية حقوق
الطفل ،وانعقاد القمة العاملية للطفولة  ،والتى اقرت اإلعالن العاملي وخطة العمل من
أجل بقاء الطفل وحمايته ومنائه للعشر سنوات .2000-1990
كما تعكس املبادرات العربية التي متثلت في إصدار العديد من املواثيق واالتفاقيـات العربيـة
وفى مقدمتهـا امليثــاق العـربي حلقـوق الطفــل (  ، )1983واخلطة العربيــة للطفولة ( )1992
 ،واخلطـة العربية لثقافة الطفل (  ، )1993والبيـان العربي حلقوق األسـرة ( . )1994
وفي هذا اإلطار واستكماال للجهود العربية التي بذلت في سبيل النهوض بأوضاع األطفال
خاصة في العقدين األخيرين من القرن العشرين ،وعلى وجه اخلصوص في مجاالت
خفض معدالت وفيات األطفال دون سن اخلامسة ،ورفع معدالت التغطية بالتحصينات،
وزيادة معدالت االلتحاق بالتعليم األساسي ،واالجتاه اجلاد نحو حتقيق املساواة بني
اجلنسني في هذه املجاالت،
وتأكيدا على االلتزام العربي بإجناز ما لم يتم إجنازه خالل السنوات األخيرة من برامج
وأهداف لفائدة الطفولة ومبعاجلة املسائل الطارئة األخرى التي لها أهمية حيوية بالنسبة
لتحقيق األهداف األطول أجال والغايات االستراتيجية احملددة في األدوات الدولية
واإلقليمية ،وخاصة في إعالن األمم املتحدة لأللفية ،
وانطالقا من قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (  -239بيروت /
مارس  )2002الذي يدعو إلى اعتبار:
· اإلطار العربي حلقوق الطفل  ،الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستـوى
القمة (عمان  /مارس ، ) 2001
· وإعالن القاهرة لتفعيل آليات العمل العربي املشترك « نحو عالم عربي جدير باألطفال
« الصادر عن املؤمتر العربي الثانى رفيع املستوى حلقوق الطفل(القاهرة  /يوليه
،)2001

تعهدات تبلور أطر االلتزام بهذه احلقوق في سبيل االرتقاء بأوضاع الطفل العربي ،وتكريس
حقوقه في البقاء والنماء واحلماية :
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ندعو نحن املشاركون في املؤمتر العربي الثالث رفيع املستوى املنعقد في تونس إلى اعتبار :
« خطة العمل العربية الثانية للطفولة « وثيقة مكملة للوثيقتني املذكورتني ومحطة أساسية جتدد من
خاللها الدول العربية التزامها بتكريس منظومة حقوق الطفل وتفعيلها في النصوص وعلى أرض
الواقع ،تأكيدا على قدرتها على احتضان أطفالها وشبابها وتوفير اخلدمات الصحية والتربوية
واالجتماعية وشتى أشكال احلماية لهم عبر مختلف القوانني واآلليات املعتمدة ،واعتبار هذه اخلطة
مجموعة من املعايير اإلرشادية خلطط وآليات وطنية يراعى في تنفيذها وجوب أن تكون مختلف
السياسات والبرامج واآلليات اخلاصة باألطفال للسنوات العشر املقبلة منسجمة مع جملة املبادئ
العامة املنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل التي ساهمت الدول العربية في صياغتها وصدقت
عليها والتزمت بها.
وأن تكون اخلطط الوطنية واقعية ومحددة ،ولها مراحل زمنية حتددها كل دولة ،مع وضع نظم
رصد وتقييم وطنية تتيح تقييم ما يتحقق من أهداف هذه اخلطة طبقا للمراحل الزمنية لاللتزامات
الدولية وهي أعوام  2005و  2010و 2015مع االلتزام بأسس ومعايير قياسية موحدة يتفق عليها
تتيح الرصد والتقييم املستمر عربيا ملتابعة مستويات األداء لكافة الدول األعضاء .
مبادئ عامة:
 .1وجوب أن تكون خطط العمل الوطنية للسنوات العشر املقبلة منسجمة مع جملة املبادئ
األساسية املنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل ،وبخاصة مصلحة الطفل الفضلى،
وعدم التمييز بني األطفال ،وحق الطفل في البقاء والنماء ،واحترام آراء الطفل وحقه في
املشاركة الفاعلة في صياغة البرامج والقرارات اخلاصة بوضعه وتنفيذها.
 .2العمل على تنفيذ اخلطط الوطنية للنهوض بالطفولة استرشادا بهذه اخلطة ووفقا آلليات العمل
العربياملشتركالصادرةعناملؤمترالعربيالثانيرفيعاملستوىحلقوقالطفل(القاهرة/يوليو)2001
ومن خالل مجموعة من االجراءات العامة وهى :
تشريع وطني يكفل انفاذ حقوق الطفل متاشيا مع مبادئ واحكام اتفاقية االمم
·
املتحدة حلقوق الطفل .
وضع خطط وطنية متعددة االبعاد متضمنة اهدافا كمية وفق اطر زمنية محددة
·
وقابلة للتقييم .
انشاء مجالس او هيئات وطنية تتولى تنسيق السياسات وتقييم االداء .
·
تخصيص االعتمادات املالية الي اقصى حدود املوارد املتاحة وطنيا ودوليا
·
مشاركة املجتمع املدني واالطفال انفسهم فى نسج السياسات ووضع اخلطط
·
والبرامج التى تستهدف االطفال وتنفيذها .
نشر الوعي بحقوق الطفل على اوسع نطاق .
·
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 .3اسهام كافة مؤسسات املجتمع فى متكني االسرة من القيام بواجياتها ومسئولياتها جتاه
االطفال ،بوصفها الوحدة االساسية االولى املسئولة عن تنشئة االطفال كى ينموا ويشبوا
فى بيئة اسرية آمنة ومستقرة  ،والعمل باستمرار على جتسيم مبدأ املسئولية االساسية
واملشتركة للوالدين فى تربية الطفل وتلبية مختلف حاجياته في النماء على الوجه االفضل .
 .4تعظيم االستفادة من الفرص االيجابية للعوملة والعمل على احتواء اثارها السلبية بتفعيل
العمل العربي املشترك.
 .5وضع استراتيجية شاملة من اجل القضاء على الفقر ومعاجلة آثاره وتعبئة املوارد مع كافة
الشركاء من أجل حتسني ظروف االطفال واسرهم .
األهداف واالستراتيجيات والتدابير

أوال -تأمني الصحة واحلياة اآلمنة ورعاية الطفولة املبكرة
سعيا لتحقيق حق كل طفل وطفلة في البقاء واحلياة الكرمية ،واحلصول على رعاية صحية وتغذية
متوازنة ،وبيئة صحية آمنة ،واحلق في طفولة مبكرة سوية و آمنة،
تدعو اخلطة إلى حتقيق األهداف واتخاذ التدابير التالية :
(أ) خفض معدالت الوفيات:
 .1خفض معدل وفيات الرضع واالطفال دون اخلامسة مبقدار الثلثني بحلول عام . 2015
 .2خفض معدل وفيات االمهات مبقدار الثلث بحلول عام  2010ومبقدار ثالثة ارباع بحلول
عام  2015مقارنة بعام . 1990
(ب) احلد من اإلصابة باألوبئة واألمراض القاتلة:
 .1القضاء نهائيا على شلل األطفال رسميا بحلول عام . 2005
 .2وقف انتشار االيدز بحلول عام . 2015
 .3وقف انتشار املالريا بحلول عام . 2015
 .4احلد من انتشار األوبئة واألمراض القاتلة مثل االلتهاب الكبدي الوبائي ووضع سياسات
تتضمن إجراءات الوقاية منها بحلول عام . 2005
 .5استمرار التقدم في برامج التحصني املوسع لألطفال وضمان أال تقل نسبة التغطية
للتحصني لألطفال دون سن اخلامسة عن  % 90بحلول عام  2010وذلك بإتباع أحدث
توصيات منظمة الصحة العاملية لبرنامج التحصني.
 .6إجراء دراسات وإحصائيات عن إصابة األطفال واألمهات مبرض نقص املناعة املكتسبة
ووضع السياسات وإجراءات الوقاية واتخاذ التدابير املالئمة للحد من اإلصابة بهذا
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املرض مبا في ذلك البرامج التوعوية والتي تخاطب املجتمع ككل واليافعني خاصة ،مع
تأمني توفير اخلدمات االستشارية لألمهات املصابات قبل وأثناء احلمل وبعد الوالدة
وتوفير العقاقير التي تقلل من نسبة انتقال املرض إلى األجنة واألطفال ومتكينهن من
اختيار أفضل طرق لتغذية أطفالهن إن كان بالرضاعة الطبيعية أو البدائل لها.
( ج ) التغذية:
 .1خفض معدل سوء التغذية « الشديد واملتوسط « عند األطفال دون سن اخلامسة
وخفض معدل انخفاض الوزن عند الوالدة بنسبة ثلث املعدل احلالي على األقل بحلول
عام  ، 2010مع التركيز على االطفال حتت سن عامني .
 .2القضاء على اضطرابات نقص اليود – بإضافته إلى ملح الطعام – بحلول عام 2005
وعلى اضطرابات نقص فيتامني ( )Aوفقر الدم ،مبا في ذلك احلديد بحلول عام
.2010
 .3تشجيع ودعم االكتفاء بالرضاعة الطبيعية للمواليد حتى سن ستة أشهر ،ومواصلة
الرضاعة الطبيعية مع االستعانة باألغذية التكميلية املأمونة حتى سن الثانية ،وذلك
عن طريق التثقيف ونشر التوعية والسعي في حتويل املستشفيات إلى مستشفيات
صديقة الطفل وتبني وتطبيق النظام الدولي لتسويق بدائل حليب األم.
 .4إجراء الدراسات واإلحصاءات الشاملة لتحديد نسبة البدانة لدى األطفال ونشر الوعي
والثقافة الغذائية والرياضية والتي تقي وتعالج من البدانة.
 .5نشر الوعي الغذائي وتوعية األمهات بأهمية أمناط التغذية املتوازنة أثناء فترتي احلمل
والرضاعة.
( د ) اخلدمات الصحية:
 .1توفير اخلدمات الصحية األساسية وذات اجلودة العالية لكل األطفال بجميع فئاتهم،
مبن فيهم األطفال احملتاجني حلماية خاصة مثل أطفال الشوارع واملشردين واملهجرين
واأليتام واألطفال املتضررين من الكوارث الطبيعية واحلروب واملجاعات ،والعمل على
التطوير املستمر لهذه اخلدمات مبا في ذلك الكوادر الصحية وتطوير البنية التحتية
لهذه اخلدمات.
 .2وضع نظام التأمني الصحي الشامل لكافة األطفال مبن فيهم األطفال من ذوي
االحتياجات اخلاصة وتطبيقه سواء في املدارس أو خارجها ،وفى مؤسسات الرعاية
والورش ومراكز التكوين املهني .
 .3توفير الرعاية الصحية لألم وتعزيز خدمات األمومة املأمونة و خدمات الصحة
اإلجنابية قبل وأثناء احلمل وبعد الوالدة ،واإللزام بالوالدة فى املستشفيات أو الوحدات
الصحية املجهزة دون تكلفة أو بأقل تكلفة ممكنة.
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 .4توفير اخلدمات الصحية النفسية لألطفال واليافعني ومعاجلة املشكالت السلوكية
والنفسية املختلفة مبا في ذلك املمارسات السيئة مثل التدخني وتعاطي املخدرات.
 .5تطوير ودعم دور الصحة املدرسية ومتكينها من القيام بدورها املتكامل في تثقيف
ووقاية وتشخيص وعالج األمراض املختلفة.
(هـ ) التثقيف واإلعالم ونشر الوعي:
 .1تطوير برامج التثقيف الصحي ونشر الوعي املستمر جلميع فئات املجتمع عامة
واألمهات واألطفال خاصة وذلك بتوظيف كل الوسائل اإلعالمية والتثقيفية ،ونشر
التوعية مبا يخص ممارسات العادات الصحية اجليدة وجتنب املمارسات الصحية
السيئة والضارة باألطفال  ،مبا في ذلك ختان اإلناث والزواج املبكر.
 .2العمل على تكوين كوادر مؤهلة ومدربة من الزائرات الصحيات ملعاونة وإرشاد األمهات
وحماية املواليد صحيا واجتماعيا وأسريا حتى بلوغهم عمر الثالثة.
 .3إعداد برامج للتوعية والتثقيف عن طرق الوقاية من مرض نقص املناعة املكتسبـة
(االيدز) .
(و ) تأمني البيئة الصحية اآلمنة:
 .1العمل على احلد من حوادث الطرق واحلوادث املنزلية ،وفى احمليط املدرسي
وإصابات املالعب ،والتوعية باألضرار الناجتة عنها.
 .2خفض عدد األشخاص احملرومني من إمكانية استعمال مياه الشرب زهيده التكلفة
واملأمونة صحيا ،وتعميم شبكات الصرف الصحي بنسبة ال تقل عن الثلث بحلول عام
 2010والنصف بحلول عام . 2015
.3

العمل على توفير بيئة نظيفة وآمنة ومسكن صحي مالئم خاصة لألسر الفقيرة،
وتوفير املزيد من احلدائق واملتنفسات خاصة ألطفال هذه األسر.

.4

حظر دفن النفايات النووية والصناعية اخلطرة ،وتفعيل نظم الرقابة الوطنية والعربية
والدولية املسئولة عن ذلك.

.5

وضع وتطبيق التشريعات الالزمة للحد من تلوث املوارد الطبيعية بامللوثات الكيميائية
والبيولوجية والطبيعية.

.6

معاجلة مخلفات املصانع واملستشفيات والنفايات الصلبة واملبيدات الكيماوية وعوادم
السيارات بصورة آمنة.

.7

إضافة مواد التربية البيئية إلى املناهج الصفية والالصفية فى املدارس بكافة
مراحلها وكذلك ضمن مناهج كليات التربية.

االتفاقيات الدولية واالقليمية املعنية بالطفولة 81

.8

تكاتف اجلهود احلكومية وغير احلكومية لتوفير برامج توعية وتثقيف بيئي
للجميع.

.9

تكثيف اإلعالم البيئي عبر وسائط اإلعالم بكافة أنواعها ،والتعريف بأهمية احلفاظ
على املوارد الطبيعية واملائية ،والتوعية بخطورة السلوكيات اخلاطئة املؤدية إلى هدر
واستنزاف هذه املوارد.

 .10تشجيع إجراء الدراسات والبحوث اخلاصة بامللوثات البيئية ،ونشر معلوماتها
املوضحة بأضرار هذه امللوثات على املدارس واملراكز والهيئات العاملة في مجال
الطفولة .
(ز ) األطفال فى وضعيات اعاقة:
 .1تطوير نظم وقواعد بيانات وطنية شاملة لكافة حاالت اإلعاقة سواء العقلية أو
احلركية أو احلسية أو الصحية وإجراء الدراسات واإلحصاءات الشاملة لألطفال
ذوي اإلعاقات املختلفة ودراسة أسبابها ووضع البرامج والسياسات الالزمة للحد
من اإلعاقات لدى األطفال مثل الفحص ما قبل الزواج ورعاية احلوامل.
 .2تضمني استمارات جمع بيانات التعدادات الوطنية واملسوح والبحوث اسئلة عن
كل أنواع اإلعاقات .
 .3وضع برامج ومشروعات ورصد ميزانيات محددة في إطار ميزانيات اإلنفاق
االجتماعي لرعاية وتأهيل ذوي اإلعاقات.
 .4التوسع في إنشاء معاهد ومراكز تدريب املعلمني واملدربني وتطوير برامج
الدراسة والتدريب لتواكب املتغيرات املستحدثة في رعاية وتأهيل ذوي اإلعاقات
املختلفة.
 .5العمل على جعل املباني واإلنشاءات واملدارس واملرافق واملواصالت ووسائل
االتصاالت سهلة االستعمال لألطفال ذوي اإلعاقات املختلفة بتطبيق املعايير
الدولية املعتمدة.
 .6تشجيع وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة على وجه اخلصوص من أجل تغيير
املفاهيم واالجتاهات نحو ذوي اإلعاقات وتنمية الوعى بحقوق هؤالء االطفال .
 .7تطوير أساليب التقييم النفسية واالجتماعية لذوي اإلعاقات والتوسع فيها لتكون
أساساً لتأهيلهم ورعايتهم وتقدمي اخلدمات لهم.
 .8منح مزيد من االهتمام لتأهيل وتدريب األخصائيني النفسيني واالجتماعيني
العاملني مع األطفال ذوي اإلعاقات بكافة أشكالها.
 .9إعفاء كافة األجهزة والوسائل املعنية ومعدات وأدوات التقييم املستوردة لصالح
هذه الفئة من كافة الرسوم اجلمركية ،وإعفاء املصنع منها محليا من الضرائب
والرسوم املختلفة .
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سياسات الوقاية من اإلعاقة :
 .1توفير الرعاية الصحية املبكرة للحوامل للحد من عوامل اخلطر مثل تعرض األمهات للحصبة
األملانية واضطرابات القلب والغدد والكلى وتسمم احلمل ،وتقدمي النصح الطبي ،وعرض
البدائل على اآلباء واألمهات في حاالت اخللل أو الضعف الكروموزومي ،أو عدم توافق العامل
الريزيسي ،واحلمل غير السليم.
.2اعتماد برامج املسح املخبرى لالمراض املعدية حلديثي الوالدة .
.3توفير املعلومات الصحية السليمة على املستوى الفردي لألمهات احلوامل حول مخاطر التدخني،
وإساءة استخدام العقاقير أو تعاطى اخلمور ،وسوء التغذية والتعرض لألشعة السينية والتوعية
بالصحة اإلجنابية .
 .4احلد من العوامل املرتبطة باخلداج  ،وتوفير الرعاية الطبية املناسبة لألطفال اخلدج(املبتسرين)
.
 .5تطوير خدمات اإلرشاد الوراثي وإنشاء مراكز لالمراض الوراثية تابعة للمستشفيات احمللية
ومزودة بكافة املعدات الالزمة .
 .6توجيه قدر أكبر من االهتمام للفئات املستهدفة وراثيا كحاالت الزواج بني أقارب الدرجة األولى،
واألمهات متكررات اإلجهاض ،أو حاالت احلمل في أعمار متأخرة أوعند سبق إجناب أطفال
لديهم إعاقات أو اضطرابات جينية أو تشوهات خلقية .
 .7نشر الوعي بالصحة اإلجنابية وتقدمي خدمات مجانية في هذا املجال ،والتعريف مبراكز إجراء
الفحوص والعالج .
. 8توعية املقدمني على الزواج باهمية إجراء الفحوص الطبية الضرورية ،وتنمية الوعي بأهمية
إجراء هذه الفحوص بني تالميذ وتلميذات املدارس ،والتوعية مبخاطر الزواج املبكر وكذلك
التوعية مبضار زواج االقارب.
 .9توفير احلماية من مشكالت الوالدة املتعسرة ونقص األكسجني أو االستخدام اخلاطئ لألدوات أو
اإلصابة بالصفراء ،وتشجيع الوالدة باملستشفيات املتخصصة حتت اإلشراف الطبي الكامل .
توفير فرص التعليم والتأهيل والدمج الكامل لألطفال ذوي اإلعاقات:
 .1توفير األدوات املناسبة لالكتشاف املبكر لألطفال ذوي اإلعاقات بكافة فئاتهم ،وتخطيط برامج
التدخل املبكر ،وتوفير املناهج املتطورة التي تساعد على تنمية قدراتهم واستعداداتهم إلى
أقصى حد ممكن على النحو الذي يحصل عليه األطفال اآلخرون.
 .2دعوة وسائل اإلعالم إلى القيام بدور بناء وفعال في مجال التعريف ببرامج الوقاية من اإلعاقة
واإلرشاد الصحي ،فضال عن البرامج اخلاصة بتوعية ذوي اإلعاقات وذويهم واملجتمع للوصول
إلى دمجهم اجتماعيا دمجا كامال».
 .3توفير الوسائل و التدابير املناسبة ،مبا في ذلك التدابير القانونية ،بهدف تأمني حق االطفال
ذوي اإلعاقات في التربية والتعليم بنفس املدارس واملعاهد املفتوحة لغيرهم من األطفال ،ما
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.5

.6
.7
.8
.9

عدا احلاالت االستثنائية الناجتة عن طبيعة اإلعاقة ،وفي هذه احلال فقط تلتزم الدولة بتأمني
التعليم في فصول أو مدارس خاصة تتوفر فيها الشروط التالية :
أ .أن تكون مرتبطة بنظام التعليم العادي ومالئمة حلاجيات الطفل من ذوي اإلعاقات
مبا ميكن من بلوغ أهداف محددة ومرسومة ومن تقييم النتائج احملرزة بصفة
دورية ورهن مراجعة بهدف حتسني ظروف الدراسة.
ب .أن تكون سهلة الوصول إليها وقريبة من مكان إقامة الطفل.
ج .أن توفر تعليما كامال بالنسبة لكل األطفال من ذوي اإلعاقات مهما كان سنهم
ودرجة إعاقتهم.
توفير الوسائل و التدابير املناسبة ،مبا في ذلك التدابير القانونية ،بهدف تأمني حق االطفال من
ذوي اإلعاقات في التدريب والتأهيل املهني بنفس مؤسسات ومراكز التدريب والتأهيل املفتوحة
لغيرهم من األطفال ،ما عدا احلاالت االستثنائية الناجتة عن طبيعة اإلعاقة ،وفي هذه احلال
فقط تلتزم الدولة بتأمني التدريب والتأهيل املهني في مؤسسات أو مراكز تأهيلية خاصة تتوفر
فيها نفس الضمانات والشروط املبينة سابقا بالنسبة ملدارس التعليم العادية .
إقرار حق الطفل من ذوي اإلعاقات في املشاركة الكاملة في احلياة العامة للمجتمع وفي
مختلف مجاالتها االجتماعية والتربوية والثقافية وغيرها ،مع اتخاذ التدابير والقرارات الكفيلة
برفع مختلف احلواجز التي تعوق إدماج األطفال من ذوي اإلعاقات إدماجا كامال في احلياة
املجتمعية ،مبا في ذلك وضع التشريعات واإلجراءات الالزمة لتجنب ومعاجلة أي نوع من أنواع
التمييز التي يتعرض لها هؤالء األطفال على املستوى االجتماعي والتعليمي والتأهيلي مبا في
ذلك توفير املرافق الصحية العامة ومراعاة املواصفات الدولية في األبنية العامة واملواصالت
والشوارع.
دعم األسر ماديا ومعنويا ومتكينهم من رعاية األطفال ذوي اإلعاقات ضمن احمليط العائلي
لتجنب وضع هؤالء األطفال في دور رعاية.
وضع برامج خاصة بتدريب كوادر متخصصة ومؤهلة للتوسع في برامج التأهيل في املجتمع التي
تتيح تدريب األمهات واألسر على تعليم ورعاية أبنائهم ذوي اإلعاقات وتبادل اخلدمات واملعارف
واخلبرات بينهم في املجتمعات احمللية املختلفة حتت اإلشراف املتخصص.
تشجيع مؤسسات املجتمع املدني على املشاركة الفعالة في مجال رعاية األطفال ذوي اإلعاقات
،وتوفير كافة التسهيالت لها للتوسع في تقدمي خدماتها لكل فئات اإلعاقة.
وضع نظام رصد ومتابعة جلعل مختلف هذه السياسات والبرامج املوجهة لألطفال ذوي
اإلعاقات مستجيبة جلملة هذه القيم واألهداف.
(ح) تنمية ورعاية الطفولة املبكرة:
 .1وضع التشريعات واإلجراءات اخلاصة بحماية األمومة ،مبا في ذلك التشريعات املتعلقة
بحماية األم العاملة في القطاعني العام واخلاص ،وجعلها مالئمة ملستويات العمل الدولية.
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.7

التوسع في برامج توعية الوالدين ومقدمي الرعاية بالطرق السليمة ملعاملة األطفال،
وتدريبهم على األساليب النفسية للرعاية ،وعلى أسس التنشئة الصحيحة ،وخصائص
مراحل منو ونضج االطفال واحتياجات كل مرحلة والتوعية بأهمية إقامة عالقة
جيدة حميمة باألطفال ،باإلضافة إلى التوسع في نشر وتعميم الكتيبات اإلرشادية
املبسطة التي تتناول مشكالت األطفال املختلفة.
تعزيز مبدأ التعاون بني الوالدين ومقدمي الرعاية فى تنشئة االطفال ورعايتهم .
التوسع فى انشاء مؤسسات رعاية وتنمية الطفولة وتطويرها ومراكز الرعاية النهارية
ودور احلضانة ورياض االطفال  ،والعمل على زيادة معدالت االلتحاق بها باسعار
مناسبة وحتسني نوعية املتوفر منها .
دعم التعاون بني األسر ورياض األطفال فى متابعة منو الطفل الوجدانى والعقلي
الكتشاف املوهبة واالبداع او صعوبات التعلم او االعاقة .
تدريب مشرفى ومشرفات رياض االطفال على اساليب منح الطفل فرص التعبير عن
قدراته االبداعية الكامنة فيه .
التوعية األسرية عبر وسائل اإلعالم املختلفة ،وتخصيص برامج إذاعية وتليفزيونية
للتعريف بأهمية مرحلة الطفولة املبكرة ،وأساليب التنشئة السليمة القادرة على
تشكيل شخصية سوية للطفل دون اللجوء إلى العنف البدني أو املعنوي  ،وطرق
إكسابه القيم واملعارف واملهارات ،وتربيته على فضائل األخالق  ،والتوعية األسرية
واملجتمعية بواجبات األمومة  ،وحقوق الطفل  ،ومصادر طلب العون واملساعدة
لألطفال فى الظروف الصعبة .

(ط) الترفيه واللعب :
 .1توعية األسرة واملجتمع بحق الطفل في اللعب والترويح والترفيه  ،وبأهمية
دور نشاطات اللعب في تنشئته ،من حيث تلبيتها حلاجاته النفسية واجلسدية
 ،والتأكيد على جتنب العنف فى هذه األلعاب.
 .2العمل على توفير اللعب باألسواق وفى رياض األطفال  ،ونشر وتعميم « مكتبات
ألعاب األطفال « في رياض األطفال واملدارس واألندية واحلدائق املخصصة لهم.
 .3تشجيع االستثمار الوطني والقطاع اخلاص في مجال صناعة اللعب والدمى وإنتاج
أفالم الكرتون  ،وتقدمي تيسيرات ضريبية للمستثمرين في هذا املجال لتجنب
االعتماد على املنتج املستورد مع االهتمام باأللعاب التربوية والتعليمية التي تساعد
الطفل على التركيز والتفكير وحل املشكالت وعلى االبتكار  ،إضافة إلى متعة اللعب .
 .4التوسع في تخصيص مساحات آمنة مالئمة للعب األطفال في احلدائق العامة،
مزودة باألجهزة واألدوات املناسبة للمراحل العمرية املختلفة.
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ثانيا  :النماء وتنمية القدرات
( )1التعليم جيد النوعية
تهدف اخلطة إلى تعميم التعليم جيد النوعية و تدعو إلى حتقيق األهداف واتخاذ التدابير التالية :
(أ ) التعليم قبل املدرسي :
 .1توسيع وتطوير مرحلة التعليم قبل املدرسي لتستوعب  %50من األطفال على األقل بحلول
عام  ،2010و %75منهم بحلول عام .2015
 .2اعتبار مرحلة التعليم قبل املدرسي جزءا من مراحل التعليم الرسمية بحلول عام 2015
وان تكون لها خططها وميزانياتها وكوادرها ،وتهيئ االطفال للتعليم االساسي مع امكانية
اعتماد صيغ التعليم غير الرسمي عند االقتضاء.
 .3إلزام هيئات ومؤسسات القطاعني العام واخلاص بتنفيذ القوانني الوطنية الداعية الى
إنشاء دور حضانة الستيعاب أطفال االمهات العامالت فيها.
 .4حتديث مؤسسات التعليم قبل املدرسي تربويا ومنهجيا ،واعتماد اساليب التعلم النشط
والسعى لتوفير ادوات اللعب والترفيه كإحدى وسائل التعلم ،واعداد وتأهيل الكوادر
البشرية العاملة بها واالرتقاء ببنيتها التحتية .
 .5توعية الوالدين ومقدمى الرعاية بأهمية مرحلة التعليم ما قبل املدرسي ،وتشجيع
مشاركتهم مع املؤسسة التعليمية بصورة منتظمة في برامج تنمية حواس الطفل وقدراته
وإبداعاته.
 .6تطوير كتب األطفال في هذه املرحلة من حيث الشكل واملضمون .
(ب) التعليم االساسي :
 .1توفير التعليم االساسي املجانى جيد النوعية  ،مسئولية الدولة مع تشجيع القطاع
اخلاص على االستثمار فى التعليم .
 .2اعتبار التعليم االساسي تعليما إلزاميا تترتب عقوبات على حرمان الطفل منه ،على أن
يظل مجانيا  ،ودون نفقات غير منظورة أو غير مباشرة .
 .3التوسع في إنشاء مدارس التعليم األساسي في كل التجمعات السكانية مبا يواكب
الزيادة في املواليد ،بحيث تنخفض نسب احملرومني من التعليم االساسي نتيجة لنقص
املدارس الى  %60حتى عام  2010والى ان تصل الى  %100عام  2015لكل من الذكور
واالناث على السواء .
 .4زيادة نسبة املعلمات في مستوى التعليم االساسي لتشجيع إقبال األطفال اإلناث على

 86االتفاقيات الدولية واالقليمية املعنية بالطفولة

التعليم خاصة في املناطق النائية وذلك بتوجيه اهتمام خاص الختيار وبناء قدرات
الفتيات فى تلك املناطق للعمل كمعلمات .
 .5تيسير استيعاب جميع األطفال من اجلنسني باملدارس واستمرارهم فيها عن طريق
اعداد برامج لدعم االسر احملتاجة فى اطار التضامن املجتمعي  ،وتشجيع االستثمار
فى مشروعات صغيرة .
 .6معاجلة مشكلة التسرب من التعليم األساسي على املستوى الفردي لكل طفل  ،بحيث
يصبح من مسئوليات كل من األخصائي االجتماعي والنفسي باملدرسة دراسة حالة كل
طفل متسرب على حدة ومتابعته ووضع احللول للتصدي ألسباب تسربه االقتصادية
واالجتماعية والتربوية للقضاء على ظاهرة االرتداد إلى األمية وخفض الهدر في
األمكانيات البشرية واالجتماعية واالقتصادية.
 .7توفير برامج غير نظامية من خالل وسائط مختلفة للحصول على فرص التعليم
األساسي ملن فاتتهم هذه الفرص  ،وإمداد املستفيدين بهذه البرامج وامللتحقني بها
بالكتب واألدوات والتيسيرات املختلفة مجانا  ،وعقد مسابقات ومنح جوائز وامتيازات
النجاح ومواصلة التعليم النظامي أو غير النظامي.
 .8التوسع في مدارس املجتمع ومدارس الفصل الواحد في املناطق النائية والبعيدة
مبشاركة الهيئات واإلدارات احمللية ،وإسهامات مؤسسات املجتمع غير احلكومية.
 .9وضع معايير موحدة الجتياز مرحلة التعليم األساسي والنجاح فيها في كل النظم
واملؤسسات التعليمية العامة واخلاصة ،مبا ييسر التحول من نظام إلى أخر ،أو اعتماد
نتائج التعليم في أحد النظم لالستمرار في املراحل التالية في نظام آخر .
 .10توفير خدمات االرشاد التربوى والنفسي واالجتماعي – من خالل برامج الصحة املدرسية
ملساعدة التالميذ ازاء مشكالتهم التعليمية والسلوكية والنفسية واالجتماعية.
(ج) التعليم الثانوي :
 .1تنويع التعليم الثانوي وتشعيبه وربطه بحاجات العمالة والتنمية ،وإنشاء مدارس
ثانوية متكاملة أو شاملة .
 .2التوسع في إنشاء املدارس املهنية ومراكز التدريب املهني وتطوير برامجها وربطها
باحتياجات الدارسني واملجتمع احمللي ومتطلبات سوق العمل .
 .3تشجيع املدارس على العمل املنتج وذلك بربط املؤسسات الصناعية والزراعية
والتجارية مبؤسسات التعليم ،وزيادة دورها في صياغة أهداف البرامج التعليمية
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ومحتوياتها .
اللجوء إلى نظام التناوب بني فترات الدراسة وفترات العمل بحيث يفسح املجال أمام
الدارس لتعلم مهنة في موقع العمل عن طريق معلم حرفة أو مهنة أو صناعة.
تعزيز برامج التعليم غير النظامي القائمة واالهتمام بتطوير نوعيتها والقضاء على
احلواجز القائمة بينها وبني التعليم النظامي وحتقيق التكامل بينهما ،وتوفير برامج
تعليمية وتدريبية متنوعة املستويات واملجاالت للذكور واإلناث على السواء في إطار
التربية مدى احلياة .
ترسيخ مبدأ «التعلم الذاتي» لتمكني الدارسني من متابعة التعلم والتدريب مدى
احلياة واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة .
توفير خدمات االرشاد والتوجيه ملساعدة التالميذ على اختيار الدراسة او املهنة
التى تتناسب مع قدراتهم وامكاناتهم  ،وعلى حل مشكالتهم خاصة املتعلقة بسن
املراهقة.

(د ) تعليم الفتيات :
 .1العمل على سد الفجوة النوعية فى االلتحاق بالتعليم االساسي بنهاية  2005وضمان
التحاق جميع االطفال بالتعليم بحلول . 2015
 .2عدم التمييز بني الذكور واإلناث في احلصول على فرص التعليم .
العمل على توفير مدارس في مناطق آمنة للفتيات وعلى مسافات قريبة من
.3
التجمعات السكنية .
للزي والتغذية
 .4خفض النفقات املدرسية والنفقات األخرى املصاحبة ،التى تخصص ّ
ونفقات االنتقال للمدرسة.
 .5تقدمي مساعدات عينية ومالية للفتيات احملتاجات ،كإعفائهن من الرسوم ،وتوفير
الكتب واملالبس املدرسية لهن باملجان ،وتأمني وجبات غذائية ومنح مدرسية لهن،
واالدوات ألسرهن .
 .6مكافحة عمل الفتيات في املرحلة العمرية املوازية للتعليم األساسي ،وتوفير الرعاية
االجتماعية والتعليمية والصحية للفتيات العامالت.
 .7سن التشريعات التي جترم حرمان الفتيات من فرص التعليم األساسي.
 .8توفير األماكن الكافية في املدارس واملعلمات املؤهالت خاصة فى املناطق الريفية،
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لتسهيل استيعاب الفتيات في مرحلة التعليم األساسي.
التوجه إلى التعليم اإلنتاجي في املدارس الذي يؤدى إلى إكساب الفتيات مهارات
تدر عائدا مجزيا ملواصلة التعليم.
تضمني املناهج الدراسية وبرامج تعليم الفتيات دروسا في التوعية بأهمية التعليم
وحقوق الفتيات فى التعليم واملساواة بني اجلنسني ،والتعريف بالنماذج النسائية
الناجحة والرائدة.
التوسع في األنشطة الثقافية واالجتماعية واخلدمية في مدارس الفتيات ،ومشاركة
األسر خللق مجتمع مشجع لتعليم الفتيات .
إضافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة واملواد العلمية إلى جانب برامج
املهارات األنثوية.
التوعية اإلعالمية على نطاق واسع بأهمية تعليم الفتيات  ،ودحض األفكار املناهضة
لذلك.
التوسع في برامج منح احلوافز واجلوائز للمتفوقات واملتميزات في األداء واألنشطة
املدرسية وتنمية املشاركة األسرية واحمللية في تكرمي الفتيات املتميزات .
تشجيع الهيئات واجلمعيات األهلية واخليرية على االسهام فى إنشاء مدارس
للفتيات.
تشجيع إنشاء مدارس الفصل الواحد خاصة للفتيات في املناطق النائية وذات
الكثافة السكانية املنخفضة .
مناهضة التقاليد والتوجهات االجتماعية املثبطة لتعليم البنات ،خاصة عدم قيد
املواليد البنات والزواج املبكر ،وتعزيز العائد االجتماعي للتعليم بترتيب مزايا في
اخلدمات احلكومية للمتعلمني ،خاصة اإلناث.
القضاء على أي حتيز ضد اإلناث في املناهج ،والكتب ،وأساليب التعليم في املدارس
كافة.
القضاء على جميع أشكال سوء املعاملة ،بالضرب أو أية شكل آخر من األذى ،في
جميع املدارس ،وخاصة للبنات (شامال التحرش بالبنات).
تعبئة اجلهود األهلية ،التي أثبتت جدارة في ميدان التعليم ،بالتضافر مع الدولة
والقطاع اخلاص والعائالت ،في تقدمي تعليم راق صديق للبنات.
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( )2التطوير النوعي للتعليم :
( هـ ) تطوير بيئة التعليم وأساليبه
 .1توفير بيئات تعليمية آمنة وصحية ،تضمن احلماية من اإليذاء والعنف والتمييز ،وتعزز قيم
االحترام والتسامح وفهم اآلخرين ،وتكون ميسرة للتعلم مبا حتتويه من مناهج متطورة تالئم
حاجات األطفال ومتطلبات املجتمع املتغير.
 .2تطوير وتنويع طرائق وأساليب التدريس واالبتعاد عن أسلوب التلقني ،وإعطاء مكانة أكبر
لألساليب التفاعلية القائمة على احلوار واملناقشة وطرق حل املشكالت .في املستقبل والتكيف
مع املستجدات.
 .3حتسني أساليب التقومي والعمل على تنويعها ،باإلقالل من األسئلة التي تركز على تذكر
املعلومات ،واالستعانة بالوسائل التي تقيس املستويات العقلية العليا وامليول واملواهب واملهارات
واالجتاهات والقيم املرغوبة.
 .4منح قدر أكبر من االهتمام ملناهج العلوم والرياضيات ،والتوسع في إنشاء نوادي العلوم ومراكز
األطفال املوهوبني واملبدعني ،في الريف واحلضر  ،بالتعاون مع كافة قطاعات املجتمع.
 .5تطوير احملتوى القيمي واالجتماعي للكتب املدرسية لتأكيد ونشر القيم املعاصرة املتعلقة بحقوق
اإلنسان ،وإلغاء التحيزات وأشكال التعصب والتمييز على اساس اجلنس أو العرق.
 .6وضع نظام رصد ومتابعة جلعل برامج التعليم مستجيبة جلملة هذه القيم واملبادئ.
( و) اعداد املعلم :
 .1زيادة دافعية املعلمني والعمل على اجتذاب العناصر املتميزة ملهنة التعليم ،وذلك بتحسني
أوضاع املعلمني االقتصادية وتعزيز مكانتهم االجتماعية ،ورفع مستوى رضاهم عن املهنة،
وتوفير احلوافز للمتميزين .
 .2االرتقاء مبعايير قبول الطلبة في كليات التربية ومعاهد املعلمني،
 .3إعادة النظر مبناهج إعداد املعلمني قبل اخلدمة وبرامج تدريبهم أثناء اخلدمة من حيث
أهدافها ومحتوياتها وطرائق التدريس وأساليب التقومي فيها ،واستخدام طرائق تدريس
ناشطة في إعدادهم وتدريبهم لتنمية قدراتهم على التفكير والتحليل والنقد والبحث
واالبتكار ،وإكسابهم مهارات التعلم الذاتي وأساليب التعلم التفاعلية ،وتدريبهم على
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة.
 .4إعداد املعلمني قبل اخلدمة فى جميع مراحل التعليم إعدادا تربويا مناسبا لكل فئة منهم .
 .5إخضاع املعلمني للتقومي من قبل كافة اجلهات املعنية (املوجهني التربويني ،املديرين ،أولياء
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األمور ،السلطات احمللية ،الطلبة أنفسهم  ...الخ ).وأخذ ذلك فى االعتبار عند ترقيتهم
وجتديد الترخيص لهم ،لضمان احلفاظ على جودة التعليم.
حتسني نظم اإلدارة التعليمية واملدرسية وآليات اتخاذ القرارات وأنظمة املساءلة ،وتوسيع
مشاركة املعلمني واملجتمع في تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقومي العملية التعليمية.

(ز) التعليم والتفكير اإلبداعي :
 .1وضع برامج مكثفة لتدريب املعلمني على طرق التفكير اإلبداعي.
 .2إعادة النظر في فلسفة التعليم لتصبح فلسفة تنمية القدرات واملهارات اإلبداعية .
 .3تطوير املعامل والبيئة املدرسية لتمكني الطلبة من إجراء التجارب واحلصول على اإلجابات
عن األسئلة التعليمية .
 .4حتويل محتوى الدرس الفصلي إلى تساؤالت ،والواجبات املنزلية إلى البحث عن إجابات
ألسئلة الدرس الفصلي.
 .5تطوير املكتبات املدرسية لتوفير املراجع واملصادر التي يسعى الطالب للبحث فيها عن
إجابات للمشكالت املعروضة .
 .6دعم تزويد املدارس مبستوياتها املختلفة بأجهزة الكمبيوتر وتوصيلها بشبكة اإلنترنت
لتوفير مصادر البحث عن األفكار واملعلومات .
 .7جعل التدريب على استخدام الكمبيوتر وشبكة اإلنترنت جزءا من التعليم األساسي لتمكني
األطفال من األلفة به وسالسة استخدامه.
 .8تطوير محكات التقييم لتتضمن باإلضافة إلى استيعاب املعلومات  ،القدرة على إنتاج
أفكار تتسم باألصالة واملرونة  ،أو تطوير أفكار معروفة  ،أو نقد صيغ وأفكار قائمة بناء
على محكات إبداعية .
 .9دعم املهارات التحليلية والتركيبية لألطفال  ،وتنمية قدراتهم على معاجلة املواد اخلام
واألجهزة واأللعاب وإجراء التجارب على عناصر البيئة املختلفة للحصول على خبرات
االكتشاف والتطوير .
 .10مضاعفة الرحالت املدرسية ألماكن ومواقع مختلفة  ،كاملصانع واملتاحف واحلقول كجزء
أساسي من العملية التعليمية املتضمنة في املنهج الدراسي واملتطلبات التحصيلية املقررة
على الطفل.
 .11عقد املسابقات وتنمية املنافسات على االبتكارات والتجديدات واألفكار على املستوى
الفردي وبني املجموعات  ،وبني الفصول واملدارس واملناطق التعليمية سواء على املستوى
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النظري أو األدبي أو في مجاالت العلوم املختلفة  ،ومنح جوائز ومزايا وتكرمي للفائزين ،
مع اتاحة فرص الفوز والتوسع في منح اجلوائز للمحاوالت اخلصبة أو الواعدة .
( ح ) التعليم غير النظامى
 .1العمل على تشجيع األطفال على االنضمام إلى نوادي الكمبيوتر واإلنترنت
للنهوض بالتعليم والوصول إلى متكني عشرة ماليني طفل عربي على االقل من
استخدام هذه التكنولوجيا بحلول عام .2005
 .2تطوير برامج توفر مواقف للتعلم الفعال الذي يساعد الدارسني على إدراك
العالقات بني التكنولوجيا والعلوم الطبيعية واإلنسانية والبيئية ،وعلى تنفيذ
وتطوير مناذج ملنتجات تكنولوجية ،وإكسابهم القدرة على تقومي آثار استخدامات
التكنولوجيا على الفرد واملجتمع والبيئة ،وعلى انتقاء املواقع االيجابية على
االنترنت .
 .3إنشاء “معاهد تكنولوجية متنقلة” بواسطة حافالت مجهزة بأجهزة كمبيوتر
ومبستخدم لنقل املعلومات عن اإلنترنت ومبولد كهربائي للتمكن من تشغيلها
بشكل مستمر ،تتجه إلى املناطق النائية ،وتقدم دورات للتعامل مع الكمبيوتر
للمبتدئني وللمتقدمني مبا يساهم فى محو األمية املعلوماتية على أوسع
نطاق.
 .4تقدمي قروض ميسرة بدون فوائد لتشجيع األطفال والشباب ذوي الدخل
احملدود على اقتناء الكمبيوتر كي يبقوا على صلة بالتكنولوجيا واملعلومات.
 .5توفير أدوات ومختبرات وبرامج ورحالت ومشاركات الكتشاف األطفال
املوهوبني بشكل مبكر ،والعمل على تنمية قدراتهم اإلبداعية واالبتكارية
وصقلها ورعايتها خالل مراحل التعليم املختلفة.
 .6التوسع في استخدام اإلذاعة والتلفزيون ومواد التعلم الذاتي وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت احلديثة في التعليم والتدريب في إطار التعلم عن
بعد ،أو في مدارس افتراضية ،بحيث يتمكن الكبار من استخدام التكنولوجيا
احلديثة في ممارسة أعمالهم.
 .7توسيع املشاركة في تطوير وإنتاج برامج التعلم الذاتي من خالل املتخصصني
احملليني ،واالستفادة من نتائج وخبرات املجتمعات املتقدمة في مجاالت املعرفة
العلمية والتقنية ،وذلك وفق معايير اجلودة العاملية مع مراعاة اخلصوصية
للثقافة العربية.
 .8اتاحة فرص التعليم غير النظامى لالطفال االميني مبا يسهم فى محو اميتهم
ويكسبهم املهارات احلياتية املختلفة .
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ثالثا :متكني جميع األطفال وبخاصة اليافعني واليافعات من تنمية قدراتهم واملشاركة في تقدم
مجتمعاتهم
تهدف اخلطة إلى العمل من أجل متكني األطفال وبخاصة اليافعني واليافعات من ممارسة حقوقهم فى
التعبير وفق قدراتهم املتاحة ،وإكسابهم املعارف واملهارات والقدرة على اتخاذ القرارات والتواصل مع
اآلخرين ،وتنمية طاقاتهم وإمكاناتهم اإلبداعية ،ومتكينهم من املشاركة الفعالة في تقدم مجتمعاتهم
ومواجهة حتديات احلياة وبناء مستقبل افضل ،وذلك باتخاذ التدابير واإلجراءات التالية:
.1

متكني االطفال واليافعني من اجلنسني من احلصول على املعلومات الصحيحة
وتشجيعهم على التعبير عن ارائهم بحرية وكفالة االحترام لهذه االراء ومشاركتهم فى
اتخاذ القرارات املؤثرة على حياتهم .
إتاحة الفرص لليافعني وتشجيعهم على تنمية طاقاتهم وقدراتهم لكي يصبحوا مواطنني
اسوياء صاحلني قادرين على حتمل املسؤولية.
منح االطفال واليافعني املهمشني الذين حرموا من التعليم فرصا ثانية للحصول على
تعليم أساسي جيد.
تعزيز حقوق اليافعني واليافعات ومساعدتهم على التغلب على مختلف أنواع التهميش
واإلستبعاد االجتماعي واالقتصادي.
التأكيد على دور االسرة فى تنشئة االطفال واليافعني تنشئة صحيحة وذلك من خالل
الوسائط التربوية والثقافية واالعالمية وتفعيل دور مجالس اولياء االمور فى املدارس
لتأكيد التواصل بني دور االسرة واملدرسة واتساق التوجيه واالرشاد .
وضع مناهج تربوية صفية وال صفية خاصة باليافعني تستلهم القيم من مبادئ حقوق
اإلنسان وفضائل األخالق.

.7

العمل على األخذ بنتائج الدراسات والبحوث والرسائل العلمية املتعلقـة بخصائص
مرحلة املراهقة ،واحللول املقترحة املالئمة ملعاجلة مشكالتها الناجتة عــن التغيرات
اجلسمية والنفسية واملؤثرات الثقافية السلبيـة والسلوكيات اخلاطئة سواء من البيئة
احمليطة ،أو العوملة اإلعالمية.

.8

االستفادة من التجارب العربية والعاملية الرائدة في مجال حق الطفل واليافعني
واليافعات في املشاركة وإبداء الرأي وحرية التعبير ،كبرملانيات األطفال وجمعيات
األطفال ومجالس الطلبة والهيئات املختلفة اخلاصة بهم ،وتشجيع التفكير اإلبداعي
الناقد واحلوار احلر بني األطفال والنشء والشباب ،والتعريف باملبادرات الرائدة في
هذا املجال.

.9

تعريف األطفال واليافعني بكافة حقوقهم ،وباجلهود احلكومية وغير احلكومية التي تبذل
لتفعيلها ،وذلك من خالل توسيع مشاركتهم فى مختلف األنشطة التربوية واإلعالمية

.2
.3
.4
.5
.6
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والتثقيفية املتنوعة وتطويرها ونشرها ،وتوفير املوارد املساندة الالزمة لها.
 .10تشجيع األطفال واليافعني واليافعات على تكوين اجلمعيات اخلاصة بهم ،وتعزيز روح
املشاركة لديهم والعمل االجتماعى الطوعي ،واإلسهام في احلياة الثقافية والفنية
والرياضــية واالجتماعيـة املالئمة ملراحلهم العمرية.
 .11التوسع في إنشاء مراكز الشباب واألندية في كافة املناطق كي تستوعب النشء من
اجلنسني في هذه املرحلة من العمر وتسهم في تنمي ــة إبداعاتهــم ومواهبهـم وتوفر لهم
الفرصة لشغل أوقات الفراغ فيما يـفيد أبدانهم وعقولهم ،مع توفيـر األجهزة واألدوات
اخلاصة بالتنمية البدنية والرياضية والثقافية والترويحية.
 .12متكني االطفال من استخدام تقنيات االتصال احلديثة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
مبا يحقــق تواجدهم على الساحة املعلوماتية .
 .13التوعية بثقافة حقوق اإلنسان ،وثقافة حقوق الطفل ،وثقاف ــة التسامح والسالم -
القائمة على احلق والعدل  -بني مختلف الشعوب واألديان ،في مختلف أشكال اإلنتاج
الثقافي املوجه للطفل.
 .14إشراك اخلبراء والتربويني كاستشاريني للبرامج اإلعالمية التي تعد لألطفال ملراعاة
خصائص النضج واملراحل النمائية في البرامج التي تخاطب األطفال في مراحل
عمرية مختلفة.
 .15تنمية التذوق الفني لدى األطفال وإشراكهم في أنشطة لها هذا الطابع سواء فى
املدارس أو من خالل املؤسسات الثقافية.
 .16تشجيع إصدار الكتب واملجالت والقواميس واملوسوعات الثقافية املصورة اخلاصة
باألطفال ،وتذليل العقبات التي حتول دون انتقالها بني األقطار العربية.
 .17تشجيع مؤلفي أدب األطفال ،ماديا وأدبيا ،حلثهم على مزيد من العطاء واإلنتاج
اجليد.
 .18الترويج ملبدأ « القراءة للجميع « « والقراءة للطفل « بدعم من األسرة واملدرسة واملؤسسات
الثقافية والنوادي االجتماعية واملؤسسات اإلعالمية ودور النشر املتخصصة في أدب
األطفال.
 .19التوس ــع في إنشاء املكتبات املدرسية ،واملكتبات اخلاصة بالطفـل خارج املدرسة فى
املراكز الثقافية واالندية وتعميمها في كافة املناطق وتطوير خدماتها ،وتزويدها بالكوادر
املؤهلة للتعامل مع الطفل ،وتفعيل دورها خاصة فى االجازات والعطلة الصيفية.
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 .20تشجيع كافة املبادرات فى املجالني الثقافي والفنى واالستثمار فى القطاع الثقافي
املوجه للطفل .

 .21التشجيع على احداث هياكل تمُ ك ُن االطفال من املشاركة والتدريب على ممارسة
الدميقراطية كاملجالس البلدية وبرملانات االطفال ومجالس الطلبة .
 .22االهتمام بتطوير املصادر الثقافية لالطفال ذوى االعاقات كالكتب واملجالت واملسرح
واالذاعة والتليفزيون واجهزة الكمبيوتر  ،ومتكينهم من احلصول على الوسائل واالجهزة
املعنية املناسبة لنوع اعاقتهم .
رابعا :احلماية
تهدف هذه اخلطة إلى تفعيل حقوق كافة األطفال في احلماية من جميع أشكال العنف أو اإليذاء أو
اإلهمال أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية أو النفسية ،ومن كافة أشكال التمييز القائمة على
النوع االجتماعي أو الطبقة االجتماعية أو الدين أو اللون أو العرق سواء في املنزل أو املدرسة أو
في املجتمع ،ومن كافة أشكال االستغالل االقتصادي والعمل الذي يعوق منوهم الطبيعي ويحرمهم
من التعليم ،وحمايتهم من كافة أشكال سوء املعاملة واالعتداء واالستغالل اجلنسي ،ومن التجارب
الطبية أو نقل األعضاء ،ومن التجنيد في األعمال العسكرية والنزاعات املسلحة وحمايتهم من
آثارها املدمرة ومن استخدامهم في إنتاج املواد اخلطرة واملخدرة واملؤثرة على العقل أو حيازتها أو
ترويجها أو تعاطيها  ،ووقايتهم من ظاهرة االنحراف وتأمني نظم عدالة خاصة باالطفال الذين هم
فى حالة نزاع مع القانون يأمن حقهم في معاملة تتفق مع سنهم وتعطي األولوية إلعادة إدماجهم
وقيامهم بدور بناء في املجتمع .ولتحقيق هذه األهداف تدعو اخلطة الى اتخاذ التدابير واإلجراءات
التالية :
( ) 1احلماية العامة:
 .1تسجيل كل طفل عند مولده ،وتفعيل حقه فى احلصول على اسم وجنسية وفقا للقوانني
الوطنية املعمول بها ،وتأمني حق األطفال املهملني ومجهولي النسب ،في اسم ولقب
عائلي وباقي عناصر الهوية واحلق في اكتساب جنسية ،و في أن يكون له قدر اإلمكان
احلق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.
 .2تأمني املساواة احلقيقية بني جميع األطفال في النصوص أو على أرض الواقع ،والسعي
إلى رفع مختلف صور التمييز بني األطفال ،مبا في ذلك التمييز بخصوص سن الزواج
والتمييزاملتعلق بالطفل املولود البوين مختلفي اجلنسية.
 .3تعديل التشريعات الوطنية مبا يتالئم مع احكام اتفاقية حقوق الطفل بحيث تكفل
حماية الطفل من جميع أشكال العنف واإلهمال واإليذاء واالستغالل والتمييز سواء فى
املنزل أو املدرسة أو فى املؤسسات أو في مكان العمل أو في املجتمع احمللي ،والعمل
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.9

.10
.11

.12

.13

على تطبيق هذه القوانني واتخاذ التدابير الالزمة إلنفاذها.
التشدد فى تطبيق القوانني للقضاء على ظاهرة اإلفالت من العقاب على جميع اجلرائم
املرتكبة ضد األطفال بتقدمي مرتكبيها إلى العدالة ،ونشر أخبار العقوبات املوقعة عليهم
الرتكابهم هذه اجلرائم.
توفير برامج خدمات للوقاية من االيذاء واملساعدة القانونية لالطفال في نزاع مع
القانون والرعاية وكذلك نظم عدالة تختص باألطفال خالل إجراءات املساءلة اجلنائية
أو احملاكمة ،مع مراعاة مبادئ العدالة اإلصالحية ،وتوفير عاملني مدربني تدريبا
خاصا مبا يسهم فى إعادة اندماج األطفال فى املجتمع .
القضاء على املمارسات التقليدية الضارة أو التعسفية خاصة التي تنتهك حقوق الطفلة
األنثى مثل الزواج املبكر واخلتان ،والتوعية بأضرار تلك املمارسات .
اعتماد وتنفيذ سياسات لوقاية األطفال الذين يعيشون في حرمان اجتماعي واملعرضني
للخطر ،مبن فيهم األيتام  ،واألطفال الذين مت التخلي عنهم ،واألطفال الذين يعيشون
في فقر مدقع ،واالطفال الالجئني واملشردين وحمايتهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم في
املجتمع وكفالة حصولهم على اخلدمات التعليمية والصحية واالجتماعية .
التصدي حلاالت االختطاف مبا فيها االختطاف الدولي لألطفال ووضع عقوبات تتالئم
مع حجم الضرر الذى يصيب هؤالء االطفال.
ضمان حصول األطفال خالل فترات الكوارث الطبيعية على املساعدة اإلنسانية الفعالة
في الوقت املناسب ،والعمل على وضع اخلطط املالئمة حلاالت الطوارئ والتأهب
لها ،وضمان توفير اماكن لاليواء وكل اشكال املساعدة واحلماية املمكنة لألطفال
ومساعدتهم على استئناف حياتهم العادية فى أقرب وقت ممكن.
سن قوانني ملنع استخدام األطفال واملراهقني فى إنتاج وترويج وتعاطي املواد املخدرة
واملؤثرة على العقل والتشدد فى تطبيق هذه القوانني ،مع توفير العالج والعمل على
إعادة التأهيل لألطفال املتضررين من هذه املمارسات.
تعظيم عقوبات اجلرائم ضد األطفال بأشكالها املختلفة ،مبا فيها جرائم بيع األطفال
أو استغاللهم في الدعارة  ،أو املتاجرة في أعضائهم ودفعهم للتسول  ،واتخاذ كافة
التدابير لتوفير احلماية املجتمعية واملؤسسية وتيسير إعادة دمج األطفال ضحايا هذه
اجلرائم في املجتمع بالتعاون مع مؤسسات املجتمع املدني ،ورفع مستوى الوعي بعدم
مشروعية استغالل األطفال وإيذائهم جنسيا مبا في ذلك ما يتم عن طريق اإلنترنت.
إجراء الدراسات امليدانية والبحوث املتعمقة اخلاصة بأوضاع األطفال في الظروف
الصعبة  ،مع االعتماد على البيانات واملؤشرات اإلحصائية الدقيقة للتعرف على
األسباب التي أدت إلى هذه األوضاع  ،وتأثيرها على تكوين الطفل بدنيا ونفسيا،
وتأثيرها على منظومة املجتمع ككل ،وعلى أمنه االجتماعي .
إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ،مع االستمرار في حتديثها للتعرف على نسبة األطفال
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من التعداد السكاني الكلي ،ونسبة األطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة بتأثير
االحتالل واحلروب والكوارث الطبيعية واملجاعات ،أو الذين جتبرهم ظروفهم املعيشية
على العمل أو إلى التشرد في الشوارع ،ونوعية هذه الظروف  ،ومدى حدتها  ،وأهم
العوامل املسببة لها وأهم البرامج واملشروعات الهادفة ملعاجلتها وذلك التاحة االستفادة
منها من قبل املهتمني واملشرعني وصناع القرار.
توعية األسرة وأفراد املجتمع ومؤسساته مبسئولياتهم اإلنسانية والدينية والقومية جتاه
هؤالء األطفال ،وضرورة توفير احلماية لهم من جميع اشكال العنف وااليذاء واالهمال،
والتوعية مبدى الضرر الذي يعود على املجتمع ويؤثر على خططه التنموية فى حالة
ازدياد حجم هذه الشرائح.
توفير خدمات إرشادية وفرص العالج النفسي السر االطفال املتضررين من سوء
املعاملة.
حث الدول على تعيني مراقب دولة حلقوق الطفل متخصص مبستوى رفيع ،ويغطي
بإشرافه كافة األقاليم ومختلف املناطق بالتعاون مع املجلس أو الهيئة الوطنية
للطفولة.
تشكيل هيئة او جلنة تكون مسئولة عن حماية االطفال من سوء املعاملة واالهمال
والعنف ،تضم في عضويتها مؤسسات حكومية وغير حكومية ،واطباء وباحثني
اجتماعيني ونفسيني وقانونيني وممثلني عن الشرطة والقضاء ،والعمل على توفير
كى تتمكن من تقدمي اخلدمات الشاملة لالطفال
االمكانات والدعم الالزم لهذه الهيئة ّ
املتضررين.

( )2حماية األطفال في الظروف الصعبة:
(أ) حماية األطفال املعرضني للمخاطر حتت وطأة االحتالل واحلروب والنزاعات املسلحة مبن فيهم
ضحايا التهجير اجلماعى والالجئني :
العمل على تطبيق الشرعية الدولية وقرارات االمم املتحدة بهدف انهاء االحتالل
.1
لالراضى العربية وتفعيل اتفاقيات جنيف اخلاصة بحماية املدنيني ،خاصة األطفال
منهم.
توفير سبل احلماية والرعاية لألطفال املتضررين حتت االحتالل األجنبي واملتأثرين
.2
بظروف النزاعات املسلحة ،وتأكيد حقوقهم في احلماية والرعاية الصحية
واالجتماعية والتعليم ولم شمل االسر حتت هذه الظروف  ،ومساعدة جميع
الالجئني واملهجرين من االطفال واسرهم على العودة الطوعية الى اوطانهم بسالمة
وكرامة واعادة دمجهم فى مجتمعاتهم .
املشاركة في املساعي الدولية إلدراج القضايا ذات الصلة بحقوق األطفال وحمايتهم
.3

االتفاقيات الدولية واالقليمية املعنية بالطفولة 97

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

في خطط عمليات السالم الدولية التي تتبناها األمم املتحدة .
منع جتنيد األطفال في العمليات احلربية ،وعدم معاملة األسرى منهم كسجناء،
وتوفير تدابير فعالة لتسريح االطفال املجندين إلعادة تأهيلهم وعودتهم للحياة
املدنية وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم.
العمل على حماية األطفال من األلغام األرضية والذخائر غير املنفجرة وغيرها من
أنواع املتفجرات بدعم من املنظمات الدولية ذات الصلة  ،وتقدمي العالج واملساعدة
للضحايا وإعادة تأهيلهم .
العمل على تقييد التدفق غير املشروع لالسلحة الصغيرة واالسلحة اخلفيفة التى
ميكن ان تقع فى ايدى االطفال .
تأهيل وتدريب األطفال املتضررين من مخاطر احلروب والصراعات وتوفير األجهزة
التعويضية لهم مجانا.
جترمي استهداف األطفال في املناطق املدنية وتعمد قتلهم وإصابتهم ،واعتبار ذلك
جرائم حرب ،والسعي العتبار املسئولني عن هذه األعمال مجرمي حرب.
إنشاء مؤسسات حكومية لرصد انتهاكات حماية الطفل من مخاطر احلروب وإصدار
التقارير بشأنها ،وتشجيع ودعم مؤسسات املجتمع املدني للقيام بذلك أيضا.
تقييم ورصد تأثير العقوبات الدولية على األطفال ،واتخاذ التدابير الفعالة وفقا للقانون
الدولي اإلنساني بهدف التخفيف من اآلثار السلبية على األطفال والنساء.

(ب) حماية األطفال املشردين في الشوارع:
 .1إنشاء هيئات بحثية وجمعيات متخصصة الجراء الدراسات الشاملة للكشف عن
اسباب وحجم ظاهرة اطفال الشوارع وسبل التصدى لها ،وكيفية تلبية االحتياجات
الفعلية للذين يعانون منها.
 .2تشجيع املؤسسات احلكومية وغير احلكومية للتدخل لعالج املشكالت األسرية
لألطفال املشردين فى الشوارع.
 .3التشدد فى تطبيق الزامية التعليم وسد منافذ التسرب الدراسي ،وخفض نفقات
التعليم املباشرة وغير املباشرة.
 .4توفير أخصائيني مدربني ملا يسمى “ معلمي الشوارع “ للتعامل على املستوى الفردي
مع حاالت األطفال املشردين فى الشوارع.
 .5وضع تدابير وآليات خاصة برصد الوضعيات الصعبة التي تواجه أطفال الشوارع،
واتخاذ ما يلزم من اإلجراءات والبرامج بهدف الوقاية من هذه الظاهرة ،مبا في ذلك
عند االقتضاء فرض عقوبات صارمة على اآلباء الذين يهملون أبناءهم ويتركونهم في
الشوارع.
 .6فرض عقوبات صارمة على املؤسسات التجارية التي تدفع األطفال إلى ترويج منتجاتها
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في الشارع  ،واعتبار تنظيم األطفال املشردين فى الشوارع في أعمال أو تدريبهم
عليها أو التكسب من ورائهم  ،أو فرض إتاوات عليهم مقابل احلماية أو اإليواء أو غيره
جرمية ضد القانون يتعرض مرتكبوها لعقوبات مشددة .
دمج االطفال املشردين او بال عائل فى اسر معيلة او فى مؤسسات رعائية في
املجتمعات احمللية التي تعانى من هذه الظاهرة  ،ذات نظم رعاية وتأهيل متكاملة
وبرامج اجتماعية وترفيهية باإلضافة إلى التعليم املهني  ،تضم األطفال املشردين فى
الشوارع ممن ال مأوى لهم أو ممن ال أسر لهم .
دعوة رجال األعمال ومؤسسات املجتمع املدنى لإلسهام في معاجلة هذه الظاهرة
وفى إجراء البحوث والدراسات وإنشاء املدارس واملؤسسات الداخلية للرعاية البديلة
لألطفال بال عائل من االيتام ومجهولى النسب أو األحداث اجلانحني لضمان حصولهم
على املأوى والرعاية الصحية والتعليمية واالجتماعية .

(ج) حماية األطفال من شتى أشكال سوء املعاملة أو االنتهاك اجلسدي واجلنسي:
 .1مراجعة القوانني والتشريعات اخلاصة بظاهرة سوء معاملة األطفال واالستغالل اجلنسي
لالطفال مبا يحقق االهداف املنشودة في ما يتصل بالوقاية من هذه الظاهرة ورصدها
في الوقت املناسب وتوفير آليات احلماية االجتماعية والقضائية املالئمة.
 .2العمل على توفير االحصاءات والدراسات والبحوث العلمية اخلاصة برصد هذه الظاهرة
وحتليل أسبابها واستخالص واستنباط اآلليات واحللول الكفيلة بالقضاء عليها بالفاعلية
والسرعة املطلوبة.
 .3تدريب املختصني واملهتمني بهذا املوضوع في املؤسسات االجتماعية والصحية والقضائية
واجلمعيات األهلية وتطوير طرق رصد هذه الظاهرة ودراستها وتقوميها.
 .4تكثيف احلمالت اإلعالمية وبرامج التوعية للفئات املستهدفة ( األسرة ،العاملون في
مؤسسات التعليم ،أصحاب القرار ،األطفال.)...
 .5نشر الوعي بشكل خاص لدى األطفال عن طريق تطوير مناهج التربية في برامج التعليم
وتوعيتهم بأهمية جسدهم وكيفية احملافظة عليه .
 .6توفير وحدات مختصة لالستماع لألطفال املعرضني ملظاهر االستغالل والتحرش اجلنسي
ودعوة مراكز الصحة داخل املدارس لتوجيه العناية بهذه الظاهرة .
 .7دعوة الدول العربية التى لم تنضم بعد للبروتوكولني االختيارين التفاقية حقوق الطفل
اخلاص ببيع االطفال واستغاللهـم فى البغـاء وفى املــواد االباحي ــة و” اشراك االطفال فى
النزاعات املسلحة “ ان تنضم اليهما .
 .8تطوير نظام القضاء اخلاص باألطفال املتضررين من شتى أشكال إساءة املعاملة واالستغالل،
مبا في ذلك االستغالل اجلنسي لألطفال ،والعمل على تهيئة حجرات وأقسام قضائية
مختصة لإلستماع ألقوال األطفال وشهاداتهم واإلستعانة في ذلك بذوي االختصاص
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االجتماعيني والنفسيني.
 .9تأمني حق األطفال املتضررين من شتى أشكال إساءة املعاملة واالستغالل ،مبا في ذلك
االستغالل اجلنسي لألطفال ،من اإلبالغ والتشكي والتقاضي بصفة مباشرة أو عن طريق
من له النظر قانونا عليهم فى ظل مراعاة مصلحتهم الفضلي.
 .10تأمني التأهيل وإعادة التأهيل الصحي والنفسي لألطفال الذين تعرضوا إلساءة املعاملة
واالستغالل والتحرش اجلنسي.
(د) القضاء على عمالة األطفال و حماية األطفال العاملني :
اتخاذ التدابير الكفيلة بـ :
 .1سن التشريعات التي حترم وجترم تشغيل األطفال حتت أعمار معينة  ،وفقا للمعايير
الدولية ذات الصلة ،والعمل على تأمني وتشديد الرقابة الدورية وتطبيق القوانني بأقصى
قدر من الفعالية املطلوبة.
 .2إلزام أصحاب األعمال التي يعمل بها األطفال بصفة قانونية باحترام األنظمة القانونية
احملددة لشروط وظروف عمل األطفال.
 .3إنشاء أو تطوير آليات التفتيش والرقابة التي يتم من خاللها تسجيل األطفال العاملني ،
واملؤسسات التي يعملون فيها  ،وإجراءات حمايتهم  ،وأجورهم  ،وساعات عملهم وغير
ذلك من الشروط اخلاصة بظروف عمل األطفال.
 .4تقدمي حوافز إضافية من مؤسسات وهيئات غير مؤسسة العمل لألطفال العاملني مقابل
التحاقهم بالتعليم وتفوقهم فيه أثناء عملهم .
 .5تشجيع النوادي ومراكز الشباب في املناطق املختلفة ذات الكثافة في عمالة األطفال
على فتح فصول مجانية للتعليم املهني لألطفال العاملني  ،وإشراكهم في برامج وأنشطة
اجتماعية ورياضية.
 .6إلزام املؤسسات التي يعمل بها أطفال بتوقيع فحص طبي شامل على األطفال العاملني
لديها في هيئات طبية حكومية معتمدة كل ستة أشهر  ،وتقدمي هذا التقرير لإلدارة
االجتماعية املسئولة عن متابعة عمل األطفال أو الهيئة الرقابية ملتابعة حقوق الطفل.
 .7إخضاع جميع األطفال العاملني لتأمني صحي شامل ضد األمراض واحلوادث وإصـابات
العمل.
 .8توعية األطفال العاملني وأسرهم لطلب العالج فور مرضهم أو تعرضهم إلصابات عمـل،
واإلبالغ الفوري عن املرض أو اإلصابة لإلدارة االجتماعية املسئولة عن متابعة عمل
األطفال ،أو الهيئة الرقابية ملتابعة حقوق الطفل.
 .9تطبيق سياسات أمن صناعي صارمة على املؤسسات التي يعمـل بها األطفـال مــع
اشتراطات إضافية حلماية األطفال.
 .10فرض عقوبات تدريجية على عمالة األطفال فى املناطق الريفية للعاملني في الزراعة
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سـواء في املزارع األسرية أو كأجراء فى حالة حرمان االطفال من حقوقهم االساسية فى
الصحة والتعليم والترفيه .
 .11منع املؤسسات أو الشركات أو الهيئات احلكومية وغير احلكومية واألجهزة التابعة لها
بأي صورة من الصور من التعاقد على توريدات أو خدمات أو اإلشتراك في مشروعات
يعمل بها أطفال بصفة غير قانونية.
 .12التوسع في دعم األسر الفقيرة التي تلجأ إلى تشغيل أطفالها من خالل منحها قروضا
ميسرة إلقامة املشروعات الصغيرة.
 .13دعوة الدول األعضاء التي لم تصادق بعــد على االتفاقيتني  138لعـام  1973و182
لعام  1999الصادرتني عن منظمة العمل الدولية واالتفاقية  18لعام  1996بشأن
تشغيل االحداث الصادرة عن منظمة العمل العربية الى املسارعة بالتصديق على هذه
االتفاقيات.
 .14حتديد فترة انتقالية يتم خاللها التوسع في التعليم اإللزامي حتى مرحلة عمرية يكون
العمل فيها مشروعا ،على أن يتم بعدها فرض عقوبات صارمة على تشغيل األطفال.
 .15استحداث آليات تعمل على مكافحة الفقر والظروف املعيشية املتطرفة االنخفاض ملواجهة
دفع األطفال إلى سوق العمل.
 .16التوسع في التعليم الفني واحلرفي في املناطق الفقيرة والعشوائية ،والتوسع في إقامة
املعسكرات الصيفية الترفيهية اإلنتاجية التي توفر دخوال ملساعدة األطفال في ظروف
حرمانهم من التعليم والترويح .
(هـ) معاملة األحداث اجلانحني أو املهددين بخطر االنحراف :
 .1إنشاء هيئات بحثية وجمعيات متخصصة وتوفير االحصاءات والدراسات والبحوث
العلمية اخلاصة برصد ظاهرة جنوح االطفال وحتليل أسبابها واستخالص واستنباط
اآلليات واحللول الكفيلة مبعاجلتها بفاعلية والسرعة املطلوبة.
 .2اقامة نظام عدالة خاصة باالطفال يراعى مبادئ العدالة ويضمن مصلحة الطفل ملا يعزز
اعادة االندماج فى املجتمع .
 .3تدريب املختصني واملهتمني بهذا املوضوع في املؤسسات االجتماعية والصحية والقضائية
واجلمعيات األهلية وتطوير طرق رصد هذه الظاهرة ودراستها وتقوميها.
 .4مراجعة التشريعات مبا يؤمن حق الطفل في نظام إجراءات خاص قبل احملاكمة ،وذلك
بإتخاذ التدابير التالية:
أ .السعى لرفع السن الدنيا للمساءلة اجلنائية .
ب .قيام سلطة قضائية خاصة بالتتبع والتحقيق في اجلنح واجلنايات التي يرتكبها
األطفال.
ج .استثنائية اللجوء إلى اإلنابات القضائية وقيام قاضي األطفال مباشرة أو عن
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طريق أحد األشخاص املؤهلني لذلك بجميع األعمال واألبحاث الالزمة للوصول
إلى احلقيقة.
د .وجوب إعداد القاضي مللفني أحدهما اجتماعي-نفسي والثاني صحي.
هـ .وجوب إعالم الوالدين أو املقدم أو احلاضن بإجراءات املتابعة
و .وجوب تكليف محام للطفل في حالة عدم وجود محام له.
ز .اعتماد نظام خاص باإليقاف االحتياطي وذلك بجعل هذا اإلجراء محصورا في
حاالت اجلرائم األكثر خطورة أو إذا ظهر أنه ال ميكن اتخاذ غيره من التدابير،
مع احلرص على تأمني جملة من الضمانات اخلاصة بتخصيص جناح خاص
باألطفال مبركز اإليقاف أو السجن مبا يكفل فصل الطفل عن بقية املوقوفني
 ،ومتكني الطفل خالل مدة اإليقاف من التمتع باالجازات األسبوعية واجازات
األعياد الرسمية .
مراجعة التشريعات مبا يؤمن حق الطفل في نظام إجراءات خاص أثناء احملاكمة ،مبا
يقضي فضال عن ذلك مبا يلي :
أ .عدم جواز القيام باحلق الشخصي في قضايا األطفال وذلك لتجنب طول مدة
القضية من ناحية ،وجعل القاضي ال يتأثر في إجرائاته والتدابير التي يتخذها
بالطلبات املقدمة من قبل املتضرر.
ب .جتنيح كل اجلنايات ما عدا جرائم القتل.
ج .القضاء والنطق باألحكام بعد استنفاذ جميع وسائل الدفاع.
د .وجوب سماع الطفل ووالديه أو املقدم عليه أو حاضنه وباقي الشهود واخلبراء و
احملامني.
هـ .إمكانية إعفاء الطفل من احلضور وفقا ملصلحته.
و .تأمني سرية جلسات احملاكمة واالقتصار على عدد معني من األشخاص الطفل،
الوالدان ،النائب الشرعي ،احلاضن ،احملامي ،اخلبراء ،ممثل املؤسسة املهتمة
بالطفولة أومندوب حماية حقوق الطفل .
ز .تنوع القرارات التي ميكن أن تتخذ في حق الطفل اجلانح مع تغليب تدابير الرعاية
والقرارات ذات الصبغة التربوية واإلصالحية.
ح .إقرار مبدأ ضم العقوبات بالسجن لبعضها البعض عند التوارد املادي للجرائم،
إال إذا حكم القاضي بخالف ذلك .وفي هذه الصورة يجب أن يكون ذلك بقرار
معلل.
وضع برامج التأهيل النفسي والتربوي واالجتماعي واملهني بهدف وقاية األطفال اجلانحني
من ظاهرة العود بعد قضاء فترة اإلصالح وإكسابهم فرص حقيقية إلعادة االدماج والقيام
بدور بناء في املجتمع.
تشجيع تكوين اجلمعيات املتخصصة وتأمني مشاركتها الفاعلة مع بقية مكونات املجتمع
املدني في برامج وقاية االطفال من االنحراف وإعادة االدماج االجتماعي لهم.
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خامسا :اجراءات الرصد واملتابعة والتقييم على املستوى الوطني
تعمل الدول األعضاء على تعزيز وسائل وأساليب الرصد واملتابعة والتقييم إلجراءات تنفيذ هذه
اخلطة من خالل توفير أجهزة رصد ومتابعة وطنية  ،واملشاركة في أجهزة الرصد والتقييم على
املستوى العربي  ،بهدف االلتزام بتطبيق أهداف هذه اخلطة مبا يتفق وظروف وإمكانات كل دولة ،
وذلك من خالل التدابير واالجراءات التالية :
 .1اإلسراع بوضع خطط وطنية للطفولة ذات مراحل زمنية محددة ،استرشادا بخطة العمل
العربية هذه الصادرة عن جامعة الدول العربية.
 .2وضع نظم رصد ومتابعة تفصيلية لتنفيذ أهداف هذه اخلطة – في ضوء مؤشرات ميكن
قياسها  -من خالل الهيئات واملجالس املتخصصة للطفولة في الدولة ،والعمل على تنمية
القدرات اإلحصائية في هذه الهيئات واملجالس وفى مراكز البحث وبنوك املعلومات اخلاصة
بالطفولة ،مع استخدام مناذج الرصد واملتابعة املوحدة التي تضعها جامعة الدول العربية ،مبا
يسهم في إعداد التقرير العربي الدوري الذي تصدره اجلامعة كل سنتني.
 .3إصدار تقرير وطني سنوي حول أوضاع الطفولة ومؤشرات األداء واإلجناز وما يواجهها من
عقبات في كل مجاالت عمل اخلطة ،يشترك في إعداده أوسع قطاعات العمل احلكومي واألهلي،
ويناقش على أعلى املستويات الرسمية واألهلية ،ومبا يساعد في إعداد التقارير الدورية للدول
األعضاء التي تقدمها إلى اللجنة الدولية حلقوق الطفل بجنيف والى اإلدارة املختصة بالطفولة
بجامعة الدول العربية.
 .4إنشاء اآلليات الالزمة  -وتطوير القائم منها – من مجالس أو هيئات وطنية للطفولة وتأكيد
مسؤولياتها في التخطيط واملتابعة في كافة املجاالت املتعلقة بحقوق الطفل وتنسيق اجلهود
احلكومية وغير احلكومية.
 .5وضع قانون خاص بالطفل استرشادا بالدليل التشريعي النموذجي حلقوق الطفل الذي تصدره
وتعمل على تطويره جامعة الدول العربية ،ووضع التدابير الالزمة لتنفيذ هذا القانون.
 .6وضع برامج تدريبية لقيادات العمل والعاملني فى مجاالت حقوق الطفل حول تصميم املشاريع
وتنفيذها ومتابعتها وتقوميها ووضع موازناتها وتوفير مصادر التمويل وفقا الحدث االجتاهات
العلمية والنظرية .
 .7تأسيس مراكز أو قواعد معلومات وطنية خاصة بالطفولة  -وتطوير القائم منها  -لتتولى
جتميع وتوثيق البيانات وإجراء ونشر وتبادل املعلومات واألبحاث والدراسات املتخصصة في كافة
مجاالت الطفولة واحتياجاتها ومعاجلة مشكالتها ،وأن تتعاون في ذلك مع املراكز املماثلة العربية
والدولية.
 .8العمل على االستفادة من املبادرات الرائدة اخلاصة بحماية الطفل ،مثل املجتمعات/املدن/
املستشفيات /املدارس/احملاكم صديقة الطفل ،تعني مراقب دولة أو مندوب حماية الطفل،
إنشاء جلنة خاصة بحقوق الطفل في املجالس التشريعية أو االستشارية ،وغير ذلك من املبادرات
الرائدة التي أجنزت عربيا وعامليا.
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 .9عقد ندوات ومؤمترات وطنية لتدارس قضايا الطفولة املختلفة خاصة املشكالت امللحة في
الدولة ،والتي قد تنشأ أثناء العمل بهذه اخلطة ،واإلعالم عن التقدم احملرز في مجال تنفيذ
اخلطة الوطنية للطفولة.
 .10العمل على متابعة املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل بشأن التقارير األولية والدورية
املقدمة من الدول األطراف طبقا للمادة  44من اتفاقية حقوق الطفل وفتح حوار بناء للغرض
بني اجلهات احلكومية وغير احلكومية املعنية ،مع السعي إلى مراجعة التحفظات – إن وجدت
– على بعض مواد االتفاقية املذكورة واالستفادة في ذلك برأي جلنة حقوق الطفل واخلبراء
واملختصني في هذا املجال.
سادسا :العمل على املستوى االقليمي العربي بجامعة الدول العربية واألجهزة املتخصصة ذات
الصلة التي تعمل في نطاقها
 .1تعزيز مهام وأنشطة اللجنة االستشارية العربية للطفولة بوصفها إحدى آليات العمل العربي
املشترك  -نظرا لعدم وجود مجلس وزاري عربي للطفولة  -ولتعدد مجاالت العمل لتفعيل
حقوق الطفل ،ولكونها تضم في عضويتها القيادات املسئولة عن الطفولة من ممثلي املجالس
والهيئات واللجان العليا للطفولة أو ما مياثلها من أجهزة في الدول األعضاء ،وممثلي األمانات
الفنية للمجالس الوزارية العربية املتخصصة ،واملنظمات العربية ذات الصلة التي تعمل في
نطاق اجلامعة .وتتولى اللجنة املهام التالية وفق الئحة داخلية تنظم عملها:
أ .اقتراح السياسات واخلطط والبرامج العربية التي تتوافق مع التشريعات السماوية
وأحكام كافة االتفاقيات واملواثيق العربية املتعلقة بحقوق الطفل  ،واملواثيق الدولية
التي صادقت عليها الدول العربية فى هذا املجال ،مبا يكفل تعزيز التعاون والتنسيق
عربيا ودوليا.
ب .متابعة الدول األعضاء وأجهزة العمل العربي املشترك ،في تنفيذ أهداف
االستراتيجيات واإلعالنات واالتفاقيات العربية وكذلك الدولية  -املصادق عليها
عربيا  -اخلاصة بالطفولة  ،من خالل إجراءات الرصد واملتابعة  ،على املستوى
العربي بصورة دورية .
ج .إصدار تقرير  -كل سنتني  -عن أوضاع الطفولة العربية ومؤشرات األداء واإلجناز
العربي ،في ضوء تقارير اإلجناز الوطنية للدول األعضاء ،ومتابعة إعداد الدول
األعضاء لتقاريرها الدورية التي يتعني تقدميها إلى اللجنة الدولية حلقوق الطفل
بجنيف.
د .مساندة اجلهود الوطنية احلكومية وغير احلكومية املعنية على كافة املستويات ،التي
تدعم حقوق الطفل العربي ،واإلعالم عن اجلهود املتميزة والرائدة فى مجال تنفيذ
أهداف هذه اخلطة.
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 .2تطوير الالئحة الداخلية للجنة االستشارية العربية للطفولة وجعلها ترتقي إلى مستوى جلنة
خبراء من ذوي االختصاص والكفاءة العالية في قضايا الطفولة ،وحتديد مرجعيتها في إطار
إعادة هيكلة األمانة العامة جلامعة الدول العربية ،مبا ميكنها من رفع توصياتها إلى مجلس
اجلامعة لضمان تفعيل هذه التوصيات.
 .3السعي ألن يكون موضوع « حقوق الطفل العربي « والتقرير العربي املوحد حول أوضاع الطفولة
العربية وأهم اإلجنازات واملشكالت ،بندا دائما على جدول أعمال القمة العربية الدورية  -كلما
أمكن  -لضمان حصوله على أرفع درجات االهتمام واملتابعة.
 .4تولي قسم الطفولة بإدارة األسرة واملرأة والطفولة باألمانة العامة جلامعة الدول العربية مهام
األمانة الفنية للجنة إضافة إلى املهام اإلنسانية األخرى التي يقوم بها ،مع تعزيز قدراته بالدعم
املادي والفني املناسب مبا ميكنه من التعاون والتنسيق مع املجالس الوزارية العربية املتخصصة،
واملنظمات العربية املعنية احلكومية واألهلية ،واملنظمات الدولية واملكاتب اإلقليمية ملنظمة
األمم املتحدة ذات العالقة ،إلى جانب األجهزة الوطنية املعنية بالطفولة في الدول األعضاء.
 .5أن تتضمن برامج عمل املجالس الوزارية واملنظمات العربية واإلدارات واألقسام املعنية بجامعة
الدول العربية  -كل فى مجاله  -برامج ومشروعات خاصة بالطفولة ،بالتنسيق مع اللجنة
الفنية االستشارية للطفولة العربية وأماناتها الفنية.
 .6وضع برامج تدريبية متقدمة لقيادات العمل في مجاالت حقوق الطفل ،وفي تصميم املشروعات
وتنفيذها ومتابعتها وتقوميها وفقا ألحدث االجتاهات العلمية والنظرية بالتعاون بني األمانة
العامة للجامعة وأجهزتها املتخصصة واملجالس والهيئات املعنية اإلقليمية احلكومية وغير
احلكومية.
 .7تطوير « الدليل التشريعي النموذجي حلقوق الطفل العربي « الذي وضعته اجلامعة واعتمده
مجلس وزراء العدل العرب ،بصورة دورية كل خمس سنوات ،ليكون مرجعا تسترشد به الدول
األعضاء في مراجعة وتطوير تشريعاتها املتعلقة بالطفولة ،وفي سن قانون خاص للطفل.
 .8تأسيس غرفة طوارئ أو غرفة عمليات لإلغاثة اإلنسانية في إطار اجلامعة لألطفال في ظروف
الكوارث الطبيعية واألوبئة واألضرار الناجمة عن احلروب أو احلصار تعمل على التنسيق بني
الدول األعضاء ،وهيئات اإلغاثة باألمم املتحدة  ،وتتولى عمليات اإلمداد الفوري عند حدوث
الطوارئ خالل مدة زمنية محددة .
 .9السعي إلى إنشاء صندوق عربي للطفولة في إطار جامعة الدول العربية ،وتوفير املوارد املالية
الالزمة من خالل إسهامات الدول األعضاء والتبرعات الطوعية لتمويل األنشطة والبرامج
في مجاالت الطفولة املتعددة وفي مجاالت تدريب وتأهيل األطر القيادية العاملة في مجاالت
الطفولة ،وإقامة ودعم املشروعات القومية واألنشطة النموذجية الرائدة واملشتركة في الدول
العربية  ،خاصة الدول األقل يسرا وإجراء البحوث والدراسات املتعلقة باملشكالت امللحة ،
واملشاركة في تنفيذ البرامج اخلاصة بإغاثة األطفال في حاالت الطوارئ الناجتة عن الكوارث
الطبيعية واألوبئة واألضرار الناجمة عن احلروب واحلصار .
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 .10دعوة الصناديق اإلمنائية العربية لتقدمي الدعم املالي للصندوق العربي للطفولة وإعطاء األولوية
لتمويل مشروعات رعاية الطفولة واألمومة في الدول األعضاء خاصة في الدول األقل يسرا.
.11تعيني « مفوض عام حلقوق الطفل العربي» على مستوى جامعة الدول العربية ،يعنى مبتابعة
إعمال اتفاقية االمم املتحدة حلقوق الطفل كما صادقت عليها الدول العربية .
 .12إنشاء مرصد عربي في إطار جامعة الدول العربية ،يكون مقره إحدى العواصم األوروبية أو
إحدى املدن األمريكية ،تكون مهمته الدفاع عن املصالح العربية وحقوق األطفال العرب من
خالل رصد ومتابعة وجتميع املواد اإلعالمية ،والتنسيق الفوري بشأنها مع الدول العربية
واملؤسسات والهيئات العربية املعنية ،وكذلك إعداد املواد االعالمية الالزمة ونشرها على
أوسع نطاق ،واتخاذ إجراءات رد االعتبار مبا في ذلك اإلجراءات القانونية وفقا ملا تقضي به
االتفاقيات الدولية.
 .13إنشاء مركز معلومات للطفولة العربية جلمع وتوثيق وتبادل ونشر املعلومات املتعلقة بواقع
الطفل العربي واخلبرات املتوفرة في املجال ،واخلطط واملشروعات والدراسات واإلحصاءات،
واالستفادة من خبرات املراكز الدولية والعربية القائمة لتكوين قاعدة بيانات معلوماتية قومية
للطفولة العربية يستفيد منها الباحثون والدارسون وواضعو السياسات واالستراتيجيات
ومتخذو القرار في الوطن العربي .
 .14اتخاذ موقع إلكتروني للطفل العربي على شبكة اإلنترنت  -في إطار املوقع اإللكتروني جلامعة
الدول العربية  -مبا يحقق تواجد الطفل العربي على الساحة املعلوماتية ومبا يؤهله للتعامل مع
تقنيات العصر ،ويوفر له املعلومات الثقافية واحلضارية لوطنه العربي ويعرفه بأهم األحداث
والشخصيات التراثية العربية وإسهامات العرب في العلم وإثراء املعرفة اإلنساني ،وأهم املعالم
السياحية واألثرية في األقطار العربية ،وأغاني وأناشيد األطفال التراثية ،وذلك بأسلوب
مبسـط جذاب « باللغات الثالث « العربية واإلجنليزية والفرنسية ،مبا يسهم فى تعريف الطفل
العربي وأطفال العرب باحلضارة والثقافة العربية الثرية.
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امللحق 2 -
اتفاقية حقوق الطفل
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة
لألمم املتحدة  25/44املؤرخ في  20تشرين الثاني/نوفمبر  .1989تاريخ بدء النفاذ 2 :أيلول/سبتمبر
 ،1990وفقا للمادة .49
الديباجة
إن الدول األطراف في هذه االتفاقية ،إذ ترى أنه وفقا للمبادئ املعلنة في ميثاق األمم املتحدة،
يشكل االعتراف بالكرامة املتأصلة جلميع أعضاء األسرة البشرية وبحقوقهم املتساوية وغير القابلة
للتصرف ،أساس احلرية والعدالة والسلم في العالم،وإذا تضع في اعتبارها أن شعوب األمم املتحدة
قد أكدت من جديد في امليثاق إميانها باحلقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره ،وعقدت
العزم على أن تدفع بالرقى االجتماعي قدما وترفع مستوى احلياة في جو من احلرية أفسح،
وإذا تدرك أن األمم املتحدة قد أعلنت ،في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وفى العهدين الدوليني
اخلاصني بحقوق اإلنسان ،أن لكل إنسان حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات الواردة في تلك
الصكوك ،دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو
الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضع
آخر ،واتفقت على ذلك ،وإذ تشير إلى أن األمم املتحدة قد أعلنت في اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان أن للطفولة احلق في رعاية ومساعدة خاصتني ،واقتناعا منها بأن األسرة ،باعتبارها
الوحدة األساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة األطفال ،ينبغي
أن تولى احلماية واملساعدة الالزمتني لتتمكن من االضطالع الكامل مبسؤولياتها داخل املجتمع،
وإذ تقر بأن الطفل ،كي تترعرع شخصيته ترعرعا كامال ومتناسقا ،ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية
في جو من السعادة واحملبة والتفاهم ،وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كامال ليحيا حياة
فردية في املجتمع وتربيته بروح املثل العليا املعلنة في ميثاق األمم املتحدة ،وخصوصا بروح السلم
والكرامة والتسامح واحلرية واملساواة واإلخاء ،وإذ تضع في اعتبارها أن احلاجة إلى توفير رعاية
خاصة للطفل قد ذكرت في إعالن جنيف حلقوق الطفل لعام  1924وفى إعالن حقوق الطفل الذي
اعتمدته اجلمعية العامة في  20تشرين الثاني/نوفمبر  1959واملعترف به في اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان وفى العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية (والسيما في املادتني  23و  )24وفى
العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (وال سيما في املادة  )10وفى
النظم األساسية والصكوك ذات الصلة للوكاالت املتخصصة واملنظمات الدولية املعنية بخير الطفل،
وإذ تضع في اعتبارها «أن الطفل ،بسبب عدم نضجه البدني والعقلي ،يحتاج إلى إجراءات وقاية
ورعاية خاصة ،مبا في ذلك حماية قانونية مناسبة ،قبل الوالدة وبعدها» وذلك كما جاء في إعالن
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حقوق الطفل ،وإذ تشير إلى أحكام اإلعالن املتعلق باملبادئ االجتماعية والقانونية املتصلة بحماية
األطفال ورعايتهم ،مع االهتمام اخلاص باحلضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي ،وإلى
قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شئون قضاء األحداث (قواعد بكني) ،وإلى اإلعالن
بشأن حماية النساء واألطفال أثناء الطوارئ واملنازعات املسلحة ،وإذ تسلم بأن ثمة ،في جميع بلدان
العالم ،أطفاال يعيشون في ظروف صعبة للغاية ،وبأن هؤالء األطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة،
وإذ تأخذ في االعتبار الواجب أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية حلماية الطفل وترعرعه
ترعرعا متناسقا ،وإذا تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسني ظروف معيشة األطفال في كل بلد ،وال
سيما في البلدان النامية،
قد اتفقت على ما يلي:
اجلزء األول
املادة 1
ألغراض هذه االتفاقية ،يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ،ما لم يبلغ سن الرشد قبل
ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه.
املادة 2
 .1حتترم الدول األطراف احلقوق املوضحة في هذه االتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لواليتها
دون أي نوع من أنواع التمييز ،بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه
أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو اإلثني أو
االجتماعي ،أو ثروتهم ،أو عجزهم ،أو مولدهم ،أو أي وضع آخر.
 .2تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة لتكفل للطفل احلماية من جميع أشكال التمييز أو
العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو األوصياء القانونيني عليه أو أعضاء األسرة،
أو أنشطتهم أو آرائهم املعبر عنها أو معتقداتهم.
املادة 3
 .1في جميع اإلجراءات التي تتعلق باألطفال ،سواء قامت بها مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة
أو اخلاصة ،أو احملاكم أو السلطات اإلدارية أو الهيئات التشريعية ،يولي االعتبار األول ملصالح
الطفل الفضلى.
 .2تتعهد الدول األطراف بأن تضمن للطفل احلماية والرعاية الالزمتني لرفاهه ،مراعية حقوق
وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من األفراد املسؤولني قانونا عنه ،وتتخذ ،حتقيقا لهذا
الغرض ،جميع التدابير التشريعية واإلدارية املالئمة.
 .3تكفل الدول األطراف أن تتقيد املؤسسات واإلدارات واملرافق املسؤولة عن رعاية أو حماية
األطفال باملعايير التي وضعتها السلطات املختصة ،وال سيما في مجالي السالمة والصحة وفى
عدد موظفيها وصالحيتهم للعمل ،وكذلك من ناحية كفاءة اإلشراف.
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املادة 4
تتخذ الدول األطراف كل التدابير التشريعية واإلدارية وغيرها من التدابير املالئمة إلعمال احلقوق
املعترف بها في هذه االتفاقية .وفيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،تتخذ الدول
األطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها املتاحة ،وحيثما يلزم ،في إطار التعاون الدولي.
املادة 5
حتترم الدول األطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو ،عند االقتضاء ،أعضاء األسرة
املوسعة أو اجلماعة حسبما ينص عليه العرف احمللي ،أو األوصياء أو غيرهم من األشخاص
املسؤولني قانونا عن الطفل ،في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل املتطورة ،التوجيه
واإلرشاد املالئمني عند ممارسة الطفل احلقوق املعترف بها في هذه االتفاقية.
املادة 6
 .1تعترف الدول األطراف بأن لكل طفل حقا أصيال في احلياة.
 .2تكفل الدول األطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ومنوه.
املادة 7
 .1يسجل الطفل بعد والدته فورا ويكون له احلق منذ والدته في اسم واحلق في اكتساب جنسية،
ويكون له قدر اإلمكان ،احلق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما.
 .2تكفل الدول األطراف إعمال هذه احلقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها مبوجب الصكوك
الدولية املتصلة بهذا امليدان ،والسيما حيثما يعتبر الطفل عدمي اجلنسية في حال عدم القيام
بذلك.
املادة 8
 .1تتعهد الدول األطراف باحترام حق الطفل في احلفاظ على هويته مبا في ذلك جنسيته ،واسمه،
وصالته العائلية ،على النحو الذي يقره القانون ،وذلك دون تدخل غير شرعي.
 .2إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته ،تقدم الدول األطراف
املساعدة واحلماية املناسبتني من أجل اإلسراع بإعادة إثبات هويته.
املادة 9
 .1تضمن الدول األطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما ،إال عندما تقرر السلطات
املختصة ،رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية ،وفقا للقوانني واإلجراءات املعمول بها ،أن هذا
الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى .وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل
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حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له ،أو عندما يعيش الوالدان منفصلني ويتعني
اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.
 .2في أية دعاوى تقام عمال بالفقرة  1من هذه املادة ،تتاح جلميع األطراف املعنية الفرصة
لالشتراك في الدعوى واإلفصاح عن وجهات نظرها.
 .3حتترم الدول األطراف حق الطفل املنفصل عن والديه أو عن أحدهما في االحتفاظ بصورة
منتظمة بعالقات شخصية واتصاالت مباشرة بكال والديه ،إال إذا تعارض ذلك مع مصالح
الطفل الفضلى.
 .4في احلاالت التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول األطراف ،مثل
تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل لالحتجاز أو احلبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة
(مبا في ذلك الوفاة التي حتدث ألي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص) ،تقدم تلك الدولة
الطرف عند الطلب ،للوالدين أو الطفل ،أو عند االقتضاء ،لعضو آخر من األسرة ،املعلومات
األساسية اخلاصة مبحل وجود عضو األسرة الغائب (أو أعضاء األسرة الغائبني) إال إذا كان
تقدمي هذه املعلومات ليس لصالح الطفل .وتضمن الدول األطراف كذلك أن ال تترتب على
تقدمي مثل هذا الطلب ،في حد ذاته ،أي نتائج ضارة للشخص املعنى (أو األشخاص املعنيني).
املادة 10
 .1وفقا لاللتزام الواقع على الدول األطراف مبوجب الفقرة  1من املادة  ،9تنظر الدول األطراف
في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل
األسرة ،بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة .وتكفل الدول األطراف كذلك أال تترتب على تقدمي
طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم.
 .2للطفل الذي يقيم والداه في دولتني مختلفتني احلق في االحتفاظ بصورة منتظمة بعالقات
شخصية واتصاالت مباشرة بكال والديه ،إال في ظروف استثنائية .وحتقيقا لهذه الغاية ووفقا
اللتزام الدول األطراف مبوجب الفقرة  2من املادة  ،9حتترم الدول األطراف حق الطفل ووالديه
في مغادرة أي بلد ،مبا في ذلك بلدهم هم ،وفى دخول بلدهم .وال يخضع احلق في مغادرة أي
بلد إال للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية حلماية األمن الوطني ،أو النظام
العام ،أو الصحة العامة ،أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع احلقوق
األخرى املعترف بها في هذه االتفاقية.
املادة 11
 .1تتخذ الدول األطراف تدابير ملكافحة نقل األطفال إلى اخلارج وعدم عودتهم بصورة غير
مشروعة.
 .2وحتقيقا لهذا الغرض ،تشجع الدول األطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف أو
االنضمام إلى اتفاقات قائمة.
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املادة 12
 .1تكفل الدول األطراف في هذه االتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه اخلاصة حق التعبير عن
تلك اآلراء بحرية في جميع املسائل التي متس الطفل ،وتولى آراء الطفل االعتبار الواجب وفقا
لسن الطفل ونضجه.
 .2ولهذا الغرض ،تتاح للطفل ،بوجه خاص ،فرصة االستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية
متس الطفل ،إما مباشرة ،أو من خالل ممثل أو هيئة مالئمة ،بطريقة تتفق مع القواعد
اإلجرائية للقانون الوطني.
املادة 13
 .1يكون للطفل احلق في حرية التعبير ،ويشمل هذا احلق حرية طلب جميع أنواع املعلومات
واألفكار وتلقيها وإذاعتها ،دون أي اعتبار للحدود ،سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة ،أو الفن،
أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.
 .2يجوز إخضاع ممارسة هذا احلق لبعض القيود ،بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون الزمة
لتأمني ما يلي:
أ .احترام حقوق الغير أو سمعتهم ،أو،
ب .حماية األمن الوطني أو النظام العام ،أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.
املادة 14
 .1حتترم الدول األطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.
 .2حتترم الدول األطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك ،تبعا للحالة ،األوصياء القانونيني عليه،
في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل املتطورة.
 .3ال يجوز أن يخضع اإلجهار بالدين أو املعتقدات إال للقيود التي ينص عليها القانون والالزمة
حلماية السالمة العامة أو النظام أو الصحة أو اآلداب العامة أو احلقوق واحلريات األساسية
لآلخرين.
املادة 15
 .1تعترف الدول األطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين اجلمعيات وفى حرية االجتماع
السلمي.
 .2ال يجوز تقييد ممارسة هذه احلقوق بأية قيود غير القيود املفروضة طبقا للقانون والتي
تقتضيها الضرورة في مجتمع دميقراطي لصيانة األمن الوطني أو السالمة العامة أو النظام
العام ،أو حلماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حلماية حقوق الغير وحرياتهم.
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املادة 16
 .1ال يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته اخلاصة أو أسرته أو منزله
أو مراسالته ،وال أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.
 .2للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو املساس.
املادة 17
تعترف الدول األطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط اإلعالم وتضمن إمكانية حصول
الطفل على املعلومات واملواد من شتى املصادر الوطنية والدولية ،وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز
رفاهيته االجتماعية والروحية واملعنوية وصحته اجلسدية والعقلية ،وحتقيقا لهذه الغاية ،تقوم
الدول األطراف مبا يلي:
أ .تشجيع وسائط اإلعالم على نشر املعلومات واملواد ذات املنفعة االجتماعية والثقافية للطفل
ووفقا لروح املادة ،29
ب .تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه املعلومات واملواد من شتى املصادر
الثقافية والوطنية والدولية،
ج .تشجيع إنتاج كتب األطفال ونشرها،
د .تشجيع وسائط اإلعالم على إيالء عناية خاصة لالحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى
مجموعة من مجموعات األقليات أو إلى السكان األصليني،
هـ .تشجيع وضع مبادئ توجيهية مالئمة لوقاية الطفل من املعلومات واملواد التي تضر بصاحله،
مع وضع أحكام املادتني  13و  18في االعتبار.
املادة 18
 .1تبذل الدول األطراف قصارى جهدها لضمان االعتراف باملبدأ القائل إن كال الوالدين يتحمالن
مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ومنوه .وتقع علي عاتق الوالدين أو األوصياء القانونيني،
حسب احلالة ،املسؤولية األولي عن تربية الطفل ومنوه .وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع
اهتمامهم األساسي.
 .2في سبيل ضمان وتعزيز احلقوق املبينة في هذه االتفاقية ،على الدول األطراف في هذه
االتفاقية أن تقدم املساعدة املالئمة للوالدين ولألوصياء القانونيني في االضطالع مبسئوليات
تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية األطفال.
 .3تتخذ الدول األطراف كل التدابير املالئمة لتضمن ألطفال الوالدين العاملني حق االنتفاع
بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.
املادة 19
 .1تتخذ الدول األطراف جميع التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية املالئمة
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حلماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية واإلهمال أو
املعاملة املنطوية على إهمال ،وإساءة املعاملة أو االستغالل ،مبا في ذلك اإلساءة اجلنسية ،وهو
في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (األوصياء القانونيني) عليه ،أو أي شخص آخر
يتعهد الطفل برعايته.
 .2ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية ،حسب االقتضاء ،إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية
لتوفير الدعم الالزم للطفل وألولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم ،وكذلك لألشكال األخرى
من الوقاية ،ولتحديد حاالت إساءة معاملة الطفل املذكورة حتى اآلن واإلبالغ عنها واإلحالة
بشأنها والتحقيق فيها ومعاجلتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب االقتضاء.
املادة 20
 .1للطفل احملروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي ال يسمح له ،حفاظا على مصاحلة
الفصلي ،بالبقاء في تلك البيئة ،احلق في حماية ومساعدة خاصتني توفرهما الدولة.
 .2تضمن الدول األطراف ،وفقا لقوانينها الوطنية ،رعاية بديلة ملثل هذا الطفل.
 .3ميكن أن تشمل هذه الرعاية ،في جملة أمور ،احلضانة ،أو الكفالة الواردة في القانون اإلسالمي،
أو التبني ،أو ،عند الضرورة ،اإلقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية األطفال .وعند النظر في
احللول ،ينبغي إيالء االعتبار الواجب الستصواب االستمرارية في تربية الطفل وخللفية الطفل
اإلثنية والدينية والثقافية واللغوية.
املادة 21
تضمن الدول التي تقر و/أو جتيز نظام التبني إيالء مصالح الطفل الفضلى االعتبار األول والقيام
مبا يلي:
أ .تضمن أال تصرح بتبني الطفل إال السلطات املختصة التي حتدد ،وفقا للقوانني واإلجراءات
املعمول بها وعلى أساس كل املعلومات ذات الصلة املوثوق بها ،أن التبني جائز نظرا حلالة
الطفل فيما يتعلق بالوالدين واألقارب واألوصياء القانونيني وأن األشخاص املعنيني ،عند
االقتضاء ،قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم
من املشورة،
ب .تعترف بأن التبني في بلد آخر ميكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل ،إذا تعذرت إقامة
الطفل لدي أسرة حاضنة أو متبنية ،أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة مالئمة في
وطنه،
ج .تضمن ،بالنسبة للتبني في بلد آخر ،أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك
القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني،
د .تتخذ جميع التدابير املناسبة كي تضمن ،بالنسبة للتبني في بلد آخر ،أن عملية التبني ال
تعود على أولئك املشاركني فيها بكسب مالي غير مشروع،
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هـ .تعزز ،عند االقتضاء ،أهداف هذه املادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف،
وتسعى ،في هذا اإلطار ،إلى ضمان أن يكون تبنى الطفل في بلد آخر من خالل السلطات
أو الهيئات املختصة.
املادة 22
 .1تتخذ الدول األطراف في هذه االتفاقية التدابير املالئمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول
على مركز الجئ ،أو الذي يعتبر الجئا وفقا للقوانني واإلجراءات الدولية أو احمللية املعمول
بها ،سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر ،تلقى احلماية واملساعدة اإلنسانية
املناسبتني في التمتع باحلقوق املنطبقة املوضحة في هذه االتفاقية وفى غيرها من الصكوك
الدولية اإلنسانية أو املتعلقة بحقوق اإلنسان التي تكون الدول املذكورة أطرافا فيها.
 .2ولهذا الغرض ،توفر الدول األطراف ،حسب ما تراه مناسبا ،التعاون في أي جهود تبذلها األمم
املتحدة وغيرها من املنظمات احلكومية الدولية املختصة أو املنظمات غير احلكومية املتعاونة
مع األمم املتحدة ،حلماية طفل كهذا ومساعدته ،وللبحث عن والدي طفل الجئ ال يصحبه أحد
أو عن أي أفراد آخرين من أسرته ،من أجل احلصول على املعلومات الالزمة جلمع شمل أسرته،
وفى احلاالت التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو األفراد اآلخرين ألسرته ،مينح الطفل ذات
احلماية املمنوحة ألي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقته من بيئته العائلية ألي سبب ،كما
هو موضح في هذه االتفاقية.
املادة 23
 .1تعترف الدول األطراف بوجوب متتع الطفل املعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكرمية ،في
ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في املجتمع.
 .2تعترف الدول األطراف بحق الطفل املعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل املؤهل
لذلك وللمسؤولني عن رعايته ،رهنا بتوفر املوارد ،تقدمي املساعدة التي يقدم عنها طلب ،والتي
تتالءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.
 .3إدراكا لالحتياجات اخلاصة للطفل املعوق ،توفر املساعدة املقدمة وفقا للفقرة  2من هذه املادة
مجانا كلما أمكن ذلك ،مع مراعاة املوارد املالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل،
وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل املعوق فعال على التعليم والتدريب ،وخدمات
الرعاية الصحية ،وخدمات إعادة التأهيل ،واإلعداد ملمارسة عمل ،والفرص الترفيهية وتلقيه
ذلك بصورة تؤدى إلى حتقيق االندماج االجتماعي للطفل ومنوه الفردي ،مبا في ذلك منوه
الثقافي والروحي ،على أكمل وجه ممكن.
 .4على الدول األطراف أن تشجع ،بروح التعاون الدولي ،تبادل املعلومات املناسبة في ميدان
الرعاية الصحية الوقائية والعالج الطبي والنفسي والوظيفي لألطفال املعوقني ،مبا في ذلك
نشر املعلومات املتعلقة مبناهج إعادة التأهيل واخلدمات املهنية وإمكانية الوصول إليها ،وذلك
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بغية متكني الدول األطراف من حتسني قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه املجاالت.
وتراعى بصفة خاصة ،في هذا الصدد ،احتياجات البلدان النامية.
املادة 24
 .1تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه وبحقه في
مرافق عالج األمراض وإعادة التأهيل الصحي .وتبذل الدول األطراف قصارى جهدها لتضمن
أال يحرم أي طفل من حقه في احلصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.
 .2تتابع الدول األطراف إعمال هذا احلق كامال وتتخذ ،بوجه خاص ،التدابير املناسبة من أجل:
خفض وفيات الرضع واألطفال،
أ .كفالة توفير املساعدة الطبية والرعاية الصحية الالزمتني جلميع األطفال مع
التشديد على تطوير
ب .الرعاية الصحية األولية،
ج .مكافحة األمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية األولية ،عن طريق
أمور منها تطبيق التكنولوجيا املتاحة بسهولة وعن طريق توفير األغذية املغذية
الكافية ومياه الشرب النقية ،آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره،
د .كفالة الرعاية الصحية املناسبة لألمهات قبل الوالة وبعدها،
هـ .كفالة تزويد جميع قطاعات املجتمع ،وال سيما الوالدين والطفل ،باملعلومات
األساسية املتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ،ومزايا الرضاعة الطبيعية ،ومبادئ
حفظ الصحة واإلصحاح البيئي ،والوقاية من احلوادث ،وحصول هذه القطاعات
على تعليم في هذه املجاالت ومساعدتها في االستفادة من هذه املعلومات،
و .تطوير الرعاية الصحية الوقائية واإلرشاد املقدم للوالدين ،والتعليم واخلدمات
املتعلقة بتنظيم األسرة.
 .3تتخذ الدول األطراف جميع التدابير الفعالة واملالئمة بغية إلغاء املمارسات التقليدية التي تضر
بصحة األطفال.
 .4تتعهد الدول األطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى
اإلعمال الكامل للحق املعترف به في هذه املادة .وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان
النامية في هذا الصدد.
املادة 25
تعترف الدول األطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات املختصة ألغرض الرعاية أو احلماية أو
عالج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعالج املقدم للطفل وجلميع الظروف األخرى
ذات الصلة بإيداعه.
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املادة 26
 .1تعترف الدول األطراف لكل طفل باحلق في االنتفاع من الضمان االجتماعي ،مبا في ذلك
التأمني االجتماعي ،وتتخذ التدابير الالزمة لتحقيق اإلعمال الكامل لهذا احلق وفقا لقانونها
الوطني.
 .2ينبغي منح اإلعانات ،عند االقتضاء ،مع مراعاة موارد وظروف الطفل واألشخاص املسؤولني
عن إعالة الطفل ،فضال عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه
للحصول على إعانات.
املادة 27
 .1تعترف الدول األطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي مالئم لنموه البدني والعقلي والروحي
واملعنوي واالجتماعي.
 .2يتحمل الوالدان أو أحدهما أو األشخاص اآلخرون املسؤولون عن الطفل ،املسؤولية األساسية
عن القيام ،في حدود إمكانياتهم املالية وقدراتهم ،بتأمني ظروف املعيشة الالزمة لنمو الطفل.
 .3تتخذ الدول األطراف ،وفقا لظروفها الوطنية وفى حدود إمكانياتها ،التدابير املالئمة من
أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من األشخاص املسؤولني عن الطفل ،علي إعمال هذا احلق
وتقدم عند الضرورة املساعدة املادية وبرامج الدعم ،وال سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء
واإلسكان.
 .4تتخذ الدول األطراف كل التدابير املناسبة لكفالة حتصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من
األشخاص اآلخرين املسؤولني ماليا عن الطفل ،سواء داخل الدولة الطرف أو في اخلارج.
وبوجه خاص ،عندما يعيش الشخص املسؤول ماليا عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي
يعيش فيها الطفل ،تشجع الدول األطراف االنضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من
هذا القبيل ،وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة.
املادة 28
 .1تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التعليم ،وحتقيقا لإلعمال الكامل لهذا احلق تدريجيا
وعلى أساس تكافؤ الفرص ،تقوم بوجه خاص مبا يلي:
أ .جعل التعليم االبتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع،
ب .تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي ،سواء العام أو املهني ،وتوفيرها
وإتاحتها جلميع األطفال ،واتخاذ التدابير املناسبة مثل إدخال مجانية التعليم
وتقدمي املساعدة املالية عند احلاجة إليها،
ج .جعل التعليم العالي ،بشتى الوسائل املناسبة ،متاحا للجميع على أساس القدرات،
د .جعل املعلومات واملبادئ اإلرشادية التربوية واملهنية متوفرة جلميع األطفال وفى
متناولهم،
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هـ .اتخاذ تدابير لتشجيع احلضور املنتظم في املدارس والتقليل من معدالت ترك
الدراسة.
 .2تتخذ الدول األطراف كافة التدابير املناسبة لضمان إدارة النظام في املدارس على نحو يتمشى
مع كرامة الطفل اإلنسانية ويتوافق مع هذه االتفاقية.
 .3تقوم الدول األطراف في هذه االتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في األمور املتعلقة
بالتعليم ،وبخاصة بهدف اإلسهام في القضاء على اجلهل واألمية في جميع أنحاء العالم
وتيسير الوصول إلى املعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم احلديثة .وتراعى بصفة
خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
املادة 29
 .1توافق الدول األطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو:
أ .تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،
ب .تنمية احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واملبادئ املكرسة في ميثاق األمم
املتحدة،
ج .تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة اخلاصة ،والقيم الوطنية للبلد الذي
يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في األصل واحلضارات املختلفة عن حضارته،
د .إعداد الطفل حلياة تستشعر املسؤولية في مجتمع حر ،بروح من التفاهم والسلم والتسامح
واملساواة بني اجلنسني والصداقة بني جميع الشعوب واجلماعات اإلثنية والوطنية والدينية
واألشخاص الذين ينتمون إلى السكان األصليني،
هـ .تنمية احترام البيئة الطبيعية.
 .2ليس في نص هذه املادة أو املادة  28ما يفسر على أنه تدخل في حرية األفراد والهيئات في
إنشاء املؤسسات التعليمية وإدارتها ،رهنا على الدوام مبراعاة املبادئ املنصوص عليها في
الفقرة  1من هذه املادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه املؤسسات للمعايير الدنيا
التي قد تضعها الدولة.
املادة 30
في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان األصليني ،ال
يجوز حرمان الطفل املنتمى لتلك األقليات أو ألولئك السكان من احلق في أن يتمتع ،مع بقية أفراد
املجموعة ،بثقافته ،أو االجهار بدينه وممارسة شعائره ،أو استعمال لغته.
املادة 31
 .1تعترف الدول األطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ،ومزاولة األلعاب
وأنشطة االستجمام املناسبة لسنه واملشاركة بحرية في احلياة الثقافية وفى الفنون.
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 .2حتترم الدول األطراف وتعزز حق الطفل في املشاركة الكاملة في احلياة الثقافية والفنية
وتشجع على توفير فرص مالئمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني واالستجمامي وأنشطة
أوقات الفراغ.
املادة 32
 .1تعترف الدول األطراف بحق الطفل في حمايته من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل
يرجح أن يكون خطيرا أو أن ميثل إعاقة لتعليم الطفل ،أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه
البدني ،أو العقلي ،أو الروحي ،أو املعنوي ،أو االجتماعي.
 .2تتخذ الدول األطراف التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه
املادة .ولهذا الغرض ،ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة ،تقوم الدول
األطراف بوجه خاص مبا يلي:
أ .حتديد عمر أدنى أو أعمار دنيا لاللتحاق بعمل،
ب .وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه،
ج .فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه املادة
بفعالية.
املادة 33
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة ،مبا في ذلك التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية
والتربوية ،لوقاية األطفال من االستخدام غير املشروع للمواد املخدرة واملواد املؤثرة على العقل،
وحسبما حتددت في املعاهدات الدولية ذات الصلة ،وملنع استخدام األطفال في إنتاج مثل هذه املواد
بطريقة غير مشروعة واالجتار بها
املادة 34
تتعهد الدول األطراف بحماية الطفل من جميع أشكال االستغالل اجلنسي واالنتهاك اجلنسي.
ولهذه األغراض تتخذ الدول األطراف ،بوجه خاص ،جميع التدابير املالئمة الوطنية والثنائية
واملتعددة األطراف ملنع:
أ .حمل أو إكراه الطفل على تعاطى أي نشاط جنسي غير مشروع،
ب .االستخدام االستغاللي لألطفال في الدعارة أو غيرها من املمارسات اجلنسية غير
املشروعة،
ج .االستخدام االستغاللي لألطفال في العروض واملواد الداعرة.
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املادة 35
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املالئمة الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف ملنع اختطاف
األطفال أو بيعهم أو االجتار بهم ألي غرض من األغراض أو بأي شكل من األشكال.
املادة 36
حتمي الدول األطراف الطفل من سائر أشكال االستغالل الضارة بأي جانب من جوانب رفاة
الطفل.
املادة 37
تكفل الدول األطراف:
أ .أال يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة .وال تفرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدي احلياة بسبب جرائم
يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية لإلفراج
عنهم،
ب .أال يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية .ويجب أن يجرى اعتقال
الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون وال يجوز ممارسته إال كملجأ أخير وألقصر
فترة زمنية مناسبة،
ج .يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة املتأصلة في اإلنسان،
وبطريقة تراعى احتياجات األشخاص الذين بلغوا سنه .وبوجه خاص ،يفصل كل طفل
محروم من حريته عن البالغني ،ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خالف ذلك،
ويكون له احلق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق املراسالت والزيارات ،إال
في الظروف االستثنائية،
د .يكون لكل طفل محروم من حريته احلق في احلصول بسرعة على مساعدة قانونية
وغيرها من املساعدة املناسبة ،فضال عن احلق في الطعن في شرعية حرمانه من
احلرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى ،وفى أن يجرى البت
بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.
املادة 38
 .1تتعهد الدول األطراف بأن حتترم قواعد القانون اإلنساني الدولي املنطبقة عليها في املنازعات
املسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.
 .2تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املمكنة عمليا لكي تضمن أال يشترك األشخاص الذين لم
يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في احلرب.
 .3متتنع الدول األطراف عن جتنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها املسلحة.
وعند التجنيد من بني األشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني
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عشرة سنة ،يجب على الدول األطراف أن تسعي إلعطاء األولوية ملن هم أكبر سنا.
 .4تتخذ الدول األطراف ،وفقا اللتزاماتها مبقتضى القانون اإلنساني الدولي بحماية السكان
املدنيني في املنازعات املسلحة ،جميع التدابير املمكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية األطفال
املتأثرين بنزاع مسلح.
املادة 39
تتخذ الدول األطراف كل التدابير املناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة االندماج
االجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال اإلهمال أو االستغالل أو اإلساءة ،أو
التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،أو
املنازعات املسلحة .ويجرى هذا التأهيل وإعادة االندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل ،واحترامه
لذاته ،وكرامته.
املادة 40
 .1تعترف الدول األطراف بحق كل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو
يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره،
وتعزز احترام الطفل ملا لآلخرين من حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وتراعي سن الطفل
واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في املجتمع.
 .2وحتقيقا لذلك ،ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة ،تكفل الدول األطراف ،بوجه
خاص ،ما يلي:
أ .عدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك
عليه بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة مبوجب القانون الوطني أو
الدولي عند ارتكابها،
ب .يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات
التالية على األقل:
· افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون،
· إخطاره فورا ومباشرة بالتهم املوجهة إليه ،عن طريق والديه أو
األوصياء القانونيني عليه عند االقتضاء ،واحلصول على مساعدة
قانونية أو غيرها من املساعدة املالئمة إلعداد وتقدمي دفاعه،
· قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في
دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقا للقانون ،بحضور مستشار
قانوني أو مبساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو األوصياء
القانونيني عليه ،ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى،
وال سيما إذا أخذ في احلسبان سنه أو حالته،
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.3
أ.
ب.
.4

· عدم إكراهه على اإلدالء بشهادة أو االعتراف بالذنب ،واستجواب
أو تأمني استجواب الشهود املناهضني وكفالة اشتراك واستجواب
الشهود لصاحله في ظل ظروف من املساواة،
· إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات ،تأمني قيام سلطة مختصة أو
هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا
القرار وفى أية تدابير مفروضة تبعا لذلك،
· احلصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم
اللغة املستعملة أو النطق بها،
· تأمني احترام حياته اخلاصة متاما أثناء جميع مراحل الدعوى.
تسعى الدول األطراف لتعزير إقامة قوانني وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا
على األطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك،
وخاصة القيام مبا يلي:
حتديد سن دنيا يفترض دونها أن األطفال ليس لديهم األهلية النتهاك قانون العقوبات،
استصواب اتخاذ تدابير عند االقتضاء ملعاملة هؤالء األطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية،
شريطة أن حتترم حقوق اإلنسان والضمانات القانونية احترام كامال.
تتاح ترتيبات مختلفة ،مثل أوامر الرعاية واإلرشاد واإلشراف ،واملشورة ،واالختبار ،واحلضانة،
وبرامج التعليم والتدريب املهني وغيرها من بدائل الرعاية املؤسسية ،لضمان معاملة األطفال
بطريقة تالئم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء.

املادة 41
ليس في هذه االتفاقية ما ميس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال حقوق الطفل والتي قد
ترد في:
(أ) قانون دولة طرف ،أو،
(ب) القانون الدولي الساري على تلك الدولة.
اجلزء الثاني
املادة 42
تتعهد الدول األطراف بأن تنشر مبادئ االتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل املالئمة
والفعالة ،بني الكبار واألطفال على السواء.
املادة 43

.1

تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول األطراف في استيفاء تنفيذ
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االلتزامات التي تعهدت بها في هذه االتفاقية جلنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف
املنصوص عليها فيما يلي.
تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوى املكانة اخللقية الرفيعة والكفاءة
.2
املعترف بها في امليدان الذي تغطيه هذه االتفاقية .وتنتخب الدول األطراف أعضاء اللجنة من
بني رعاياها ويعمل هؤالء األعضاء بصفتهم الشخصية ،ويولى االعتبار للتوزيع اجلغرافي العادل
وكذلك للنظم القانونية الرئيسية.
ينتخب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول
.3
األطراف ،ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بني رعاياها.
يجرى االنتخاب األول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على األكثر من تاريخ بدء
.4
نفاذ هذه االتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتني .ويوجه األمني العام لألمم املتحدة قبل أربعة أشهر
على األقل من تاريخ كل انتخاب رسالة إلى الدول األطراف يدعوها فيها إلى تقدمي ترشيحاتها
في غضون شهرين .ثم يعد األمني العام قائمة مرتبة ترتيبا ألفبائيا بجميع األشخاص املرشحني
على هذا النحو مبينا الدول األطراف التي رشحتهم ،ويبلغها إلى الدول األطراف في هذه
االتفاقية.
جترى االنتخابات في اجتماعات للدول األطراف يدعو األمني العام إلي عقدها
.5
في مقر األمم املتحدة .وفى هذه االجتماعات ،التي يشكل حضور ثلثي الدول األطراف فيها
نصابا قانونيا لها ،يكون األشخاص املنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكبر عدد
من األصوات وعلى األغلبية املطلقة ألصوات ممثلي الدول األطراف احلاضرين املصوتني.
ينتخب أعضاء اللجنة ملدة أربع سنوات .ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى
.6
ترشيحهم من جديد .غير أن مدة والية خمسة من األعضاء املنتخبني في االنتخاب األول
تنقضي بانقضاء سنتني ،وبعد االنتخاب األول مباشرة يقوم رئيس االجتماع باختيار أسماء
هؤالء األعضاء اخلمسة بالقرعة.
إذا توفى أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن ألي سبب آخر أنه غير قادر
.7
على تأدية مهام اللجنة ،تعني الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا آخر من بني
رعاياها ليكمل املدة املتبقية من الوالية ،رهنا مبوافقة اللجنة.
تضع اللجنة نظامها الداخلي.
.8
تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتني.
.9
تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر األمم املتحدة أو في أي كان مناسب آخر
.10
حتدده اللجنة .وجتتمع اللجنة عادة مرة في السنة وحتدد مدة اجتماعات اللجنة ،ويعاد النظر
فيها ،إذا اقتضى األمر ،في اجتماع للدول األطراف في هذه االتفاقية ،رهنا مبوافقة اجلمعية
العامة.
يوفر األمني العام لألمم املتحدة ما يلزم من موظفني ومرافق الضطالع اللجنة
.11
بصورة فعالة بوظائفها مبوجب هذه االتفاقية.
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 .12يحصل أعضاء اللجنة املنشأة مبوجب هذه االتفاقية ،مبوافقة اجلمعية العامة ،على
مكافآت من موارد األمم املتحدة ،وفقا ملا قد تقرره اجلمعية العامة من شروط وأحكام.
املادة 44
 .1تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إلى اللجنة ،عن طريق األمني العام لألمم املتحدة ،تقارير
عن التدابير التي اعتمدتها إلنفاذ احلقوق املعترف بها في هذه االتفاقية وعن التقدم احملرز
في التمتع بتلك احلقوق:
(أ) في غضون سنتني من بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف املعنية،
(ب) وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات.
 .2توضح التقارير املعدة مبوجب هذه املادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء
بااللتزامات املتعهد بها مبوجب هذه االتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب .ويجب
أن تشتمل التقارير أيضا على معلومات كافية توفر للجنة فهما شامال لتنفيذ االتفاقية في
البلد املعنى.
 .3ال حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شامال إلي اللجنة أن تكرر ،في ما تقدمه من تقارير
الحقة وفقا للفقرة ( 1ب) من هذه املادة ،املعلومات األساسية التي سبق لها تقدميها.
 .4يجوز للجنة أن تطلب من الدول األطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ االتفاقية.
 .5تقدم اللجنة إلى اجلمعية العامة كل سنتني ،عن طريق املجلس االقتصادي واالجتماعي،
تقارير عن أنشطتها.
 .6تتيح الدول األطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.
املادة 45
لدعم تنفيذ االتفاقية علي نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في امليدان الذي تغطيه االتفاقية:
أ .يكون من حق الوكاالت املتخصصة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة
األمم املتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق واليتها من أحكام
هذه االتفاقية .وللجنة أن تدعو الوكاالت املتخصصة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة
والهيئات املختصة األخرى ،حسبما تراه مالئما ،لتقدمي مشورة خبرائها بشأن تنفيذ
االتفاقية في املجاالت التي تدخل في نطاق والية كل منها .وللجنة أن تدعو الوكاالت
املتخصصة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة األمم املتحدة لتقدمي
تقارير عن تنفيذ االتفاقية في املجاالت التي تدخل في نطاق أنشطتها،
ب .حتيل اللجنة ،حسبما تراه مالئما ،إلى الوكاالت املتخصصة ومنظمة األمم املتحدة
للطفولة والهيئات املختصة األخرى أية تقارير من الدول األطراف تتضمن طلبا للمشورة
أو املساعدة التقنيتني ،أو تشير إلى حاجتها ملثل هذه املشورة أو املساعدة ،مصحوبة
مبالحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو اإلشارات ،إن وجدت مثل هذه
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املالحظات واالقتراحات،
ج .يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب اجلمعية العامة إلى األمني العام إجراء دراسات
بالنيابة عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل،
د .يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عمال
باملادتني  45 ،44من هذه االتفاقية .وحتال مثل هذه االقتراحات والتوصيات العامة
إلى أية دولة طرف معنية ،وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول األطراف.
إن وجدت.
اجلزء الثالث
املادة 46
يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية جلميع الدول.
املادة 47
تخضع هذه االتفاقية للتصديق .وتودع صكوك التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة.
املادة 48
يظل باب االنضمام إلى هذه االتفاقية مفتوحا جلميع الدول .وتودع صكوك االنضمام لدى األمني
العام لألمم املتحدة.
املادة 49
 .1يبدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام
العشرين لدي األمني العام األمم املتحدة.
 .2الدول التي تصدق علي هذه االتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام
العشرين ،يبدأ نفاذ االتفاقية إزاءها في اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك
تصديقها أو انضمامها.
املادة 50
 .1يجوز ألي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى األمني العام لألمم املتحدة .ويقوم
األمني العام عندئذ بإبالغ الدول األطراف بالتعديل املقترح مع طلب بإخطاره مبا إذا كانت هذه
الدول حتبذ عقد مؤمتر للدول األطراف للنظر في االقتراحات والتصويت عليها .وفى حالة
تأييد ثلث الدول األطراف على األقل ،في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ ،عقد هذا
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املؤمتر ،يدعو األمني العام إلى عقده حتت رعاية األمم املتحدة .ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية
من الدول األطراف احلاضرة واملصوتة في املؤمتر إلى اجلمعية العامة إلقراره.
 .2يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة  1من هذه املادة عندما تقره اجلمعية العامة لألمم
املتحدة وتقبله الدول األطراف في هذه االتفاقية بأغلبية الثلثني.
 .3تكون التعديالت ،عند بدء نفاذها ،ملزمة للدول األطراف التي قبلتها وتبقى الدول األطراف
األخرى ملزمة بأحكام هذه االتفاقية وبأية تعديالت سابقة تكون قد قبلتها.
املادة 51
 .1يتلقى األمني لألمم املتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو االنضمام،
ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
 .2ال يجوز إبداء أي حتفظ يكون منافيا لهدف هذه االتفاقية وغرضها.
 .3يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا املعنى إلى األمني العام لألمم املتحدة،
الذي يقوم عندئذ بإبالغ جميع الدول به .ويصبح هذا اإلشعار نافذ املفعول اعتبارا من تاريخ
تلقيه من قبل األمني العام.
املادة 52
يجوز ألي دولة طرف أن تنسحب من هذه االتفاقية بإشعار خطى ترسله إلى األمني العام لألمم
املتحدة .ويصبح االنسحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم األمني العام هذا اإلشعار.
املادة 53
يعني األمني العام لألمم املتحدة وديعا لهذه االتفاقية.
املادة 54
يودع أصل هذه االتفاقية التي تتساوى في احلجية نصوصها باألسبانية واإلجنليزية والروسية
والصينية والعربية والفرنسية ،لدى األمني العام لألمم املتحدة .وإثباتا لذلك ،قام املفوضون املوقعون
أدناه ،املخولون حسب األصول من جانب حكوماتهم ،بالتوقيع على هذه االتفاقية.
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امللحق 3 -
عالم صالح لألطفال
أوال – اإلعالن

 - ١قبل أحد عشر عاما ،أخذ زعماء العالم على عاتقهم ،في مؤمتر القمة العاملي من أجل الطفل،
التزاما مشتركا وأصدروا نداء عامليا عاجال طالبوا فيه بضمان مستقبل أفضل لكل طفل.
 - ٢ومنذ ذلك احلني ،أُحرز الكثير من التقدم ،كما ورد في تقرير األمني العام املعنون « نحن
األطفال » فقد أُنقذت أرواح املاليني من الصغار ،وأصبح عدد األطفال امللتحقني باملدارس أكبر مما
كان في أي وقت مضى ،وازداد عدد األطفال الذين يشاركون مشاركة نشطة في اتخاذ القرارات
املتعلقة بحياتهم ،وأُبرمت معاهدات مهمة حلماية األطفال .ومع ذلك ،فإن هذه اإلجنازات واملكاسب
متفاوتة ،وما زال هناك الكثير من العقبات وال سيما في البلدان النامية .وقد ثبت أن من الصعب
ضمان مستقبل أكثر إشراقا جلميع األطفال ،كما أن جملة املكاسب لم تكن على مستوى الواجبات
الوطنية وااللتزامات الدولية.
 - ٣ونحن رؤساء الدول واحلكومات وممثلي الدول املشاركة في دورة اجلمعية العامة االستثنائية
املعنية بالطفل ،إذ نعيد تأكيد التزامنا باملقاصد واملبادئ املنصوص عليها في ميثاق األمم املتحدة،
مصممون على االستفادة من هذه الفرصة التاريخية لتغيير العالم من أجل األطفال ومعهم .لهذا
فإننا نؤكد من جديد التزامنا بإجناز ما لم يتم إجنازه من برنامج مؤمتر القمة العاملي من أجل
الطفل ومبعاجلة املسائل املستجدة األخرى ذات األهمية احليوية بالنسبة لتحقيق األهداف األطول
أجال والغايات التي اعتمدت في التعهدات التي ُقدمت في مؤمترات القمة واملؤمترات الرئيسية
التي عقدتها األمم املتحدة مؤخرا ،وخاصة في إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية ،وذلك عن طريق
العمل الوطني والتعاون الدولي.
 - ٤ونحن نؤكد من جديد التزامنا باتخاذ إجراءات لتعزيز وحماية حقوق كل طفل ،أي كل إنسان
عمره أقل من  ١٨سنة ،مبن في ذلك املراهقون .وقد عقدنا العزم على احترام كرامة جميع األطفال
وضمان رفاههم .ونقر بأن اتفاقية حقوق الطفل  ،وهي معاهدة حقوق اإلنسان الوحيدة في التاريخ
التي حتظى بأكبر قدر من التأييد العاملي ،وبروتوكوليها االختياريني  ،تتضمن مجموعة شاملة من
املعايير القانونية الدولية حلماية األطفال ورفاههم .ونقر أيضا بأهمية الصكوك الدولية األخرى
ذات الصلة باألطفال.
 - ٥ونحن نؤكد التزامنا ببناء عالم صالح لألطفال تكون فيه التنمية البشرية املستدامة ،التي تراعي
مصالح الطفل على أفضل وجه ممكن ،قائمة على مبادئ الدميقراطية واملساواة وعدم التمييز
والسالم والعدالة االجتماعية وشمولية وعدم جتزئة وتكامل وتفاعل جميع حقوق اإلنسان ،مبا فيها
احلق في التنمية.
 - ٦ونحن نعترف بأن اآلباء واألمهات واألسر أو أولياء األمور الشرعيني ،حسب احلالة ،هم رعاة
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األطفال األساسيون ،ونؤيد كونهم كذلك ،وسنعزز قدراتهم على تقدمي أقصى قدر من العناية
والرعاية واحلماية.
 - ٧ونحن نناشد ،من خالل هذا اإلعالن ،جميع أعضاء املجتمع االنضمام إلينا في حملة عاملية
تسهم في بناء عالم صالح لألطفال من خالل تعزيز التزامنا باملبادئ واألهداف التالية:
 - ١إعطاء األولوية لألطفال  -أن يولى االعتبار األول ،في جميع األعمال التي لها صلة
باألطفال ،لتحقيق ما فيه صالح األطفال على أمثل وجه.
 - ٢القضاء على الفقر :االستثمار في األطفال -
نحن نؤكد من جديد التزامنا بكسر حلقة الفقر في جيل واحد ،يجمع بيننا في ذلك إمياننا بأن
االستثمار في األطفال وإعمال حقوقهم هما من أكثر الطرق فعالية للقضاء على الفقر .ويجب
اتخاذ تدابير فورية للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال.
 - ٣عدم إهمال أي طفل  -كل األطفال ،ذكورا وإناثا ،يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة
واحلقوق؛ ولذلك يجب إنهاء كافة أشكال التمييز التي يتعرض لها األطفال.
 - ٤توفير الرعاية لكل طفل  -يجب أن يهيأ لألطفال أفضل بداية ممكنة حلياتهم .ويشكل
بقاؤهم وحمايتهم ومنوهم ومناؤهم في إطار صحة جيدة وتغذية مالئمة ،الدعامة األساسية
للتنمية البشرية .وسنبذل جهودا متضافرة ملكافحة األمراض املعدية ،والتصدي لألسباب
الرئيسية لسوء التغذية ،وتربية األطفال في بيئة آمنة متكنهم من أن يكونوا أصحاء بدنيا
ويقظني ذهنيا ومستقرين عاطفيا وأكفاء اجتماعيا وقادرين على التعلم.
 - ٥إتاحة التعليم لكل طفل  -يجب أن يتاح جلميع البنات والبنني تعليم ابتدائي مجاني وإلزامي
وجيد النوعية وأن يتموا ذلك التعليم باعتباره حجر األساس لتعليم أساسي شامل للجميع.
ويجب القضاء على الفوارق بني اجلنسني في التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي.
 - ٦حماية األطفال من األذى واالستغالل  -يجب حماية األطفال من أي أعمال عنف ،أو إيذاء،
أو استغالل أو متييز ،فضال عن جميع أشكال اإلرهاب واحتجاز الرهائن.
 - ٧حماية األطفال من احلروب يجب حماية األطفال من أهوال الصراعات املسلحة .ويجب
أيضا ،وفقا ألحكام القانون اإلنساني الدولي ،حماية األطفال حتت نير االحتالل األجنبي.
 - ٨مكافحة فيروس نقص املناعة البشرية /اإليدز  -يجب حماية األطفال وأسرهم من اآلثار
الفتاكة لفيروس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز).
 - ٩االستماع إلى األطفال وكفالة مشاركتهم  -األطفال واملراهقون مواطنون أذكياء قادرون
على املساعدة في بناء مستقبل أفضل للجميع .ويجب علينا أن نحترم حقهم في التعبير عن
أنفسهم وفي املشاركة في كل األمور التي متسهم ،حسب
أعمارهم ومدى نضجهم.
 - ١٠حماية األرض من أجل األطفال  -يجب علينا أن نحمي بيئتنا الطبيعية ،مبا فيها من تنوع
حياة وجمال وموارد ،وكل ذلك ِ
يحسن نوعية احلياة للجيل احلالي ولألجيال املقبلة .وسنقدم
كل مساعدة حلماية األطفال ولتقليل آثار الكوارث الطبيعية والتدهور البيئي عليهم إلى أدنى
حد وحمايتهم منها.
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 - ٨ونحن نسلم بأن تنفيذ هذا اإلعالن وخطة العمل ال يتطلبان فقط إرادة سياسية متجددة ،وإمنا
أيضا تعبئة وتخصيص موارد إضافية على الصعيدين الوطني والدولي ،مع مراعاة إحلاح وأهمية
االحتياجات اخلاصة لألطفال.
 - ٩ومتشيا مع هذه املبادئ واألهداف ،فإننا نعتمد خطة العمل الواردة في الفرع الثالث أدناه،
واثقني من أننا سنبني معا عاملا ميكن فيه جلميع البنات والبنني أن يستمتعوا بطفولتهم – التي
ستكون وقتا للعب والتعلم ،يحظون فيه باحلب واالحترام واإلعزاز ،وتكون فيه حقوقهم معززة
ومصونة ،دون متييز من أي نوع كان ،وتولى األولوية فيه لسالمتهم ورفاههم ،ويتسنى لهم فيه أن
ينشأوا في صحة وسالم وكرامة.
ثانيا  -استعراض التقدم احملرز والدروس املستفادة

 - ١٠واإلعالن العاملي وخطة العمل العاملية ملؤمتر القمة العاملي من أجل الطفل من بني االلتزامات
الدولية لعقد التسعينات التي ترصد وتنفذ بأقصى قدر من الدقة .وقد أجريت استعراضات
سنوية على املستوى الوطني وقدمت تقارير مرحلية إلى اجلمعية العامة .وأجري استعراض في
منتصف العقد واستعراض عاملي واسع النطاق في نهاية العقد .وتضمن هذا االستعراض األخير
عقد اجتماعات إقليمية رفيعة املستوى في برلني وبيجني والقاهرة وكامتندو وكينغستون ،جرى
فيها استعراض التقدم احملرز ،وكفالة متابعة مؤمتر القمة واملؤمترات الرئيسية األخرى ،وتشجيع
تقدمي تعهدات جديدة بشأن بلوغ أهداف مؤمتر القمة ،واتخاذ إجراءات موجهة من أجل املستقبل.
ولتكملة اجلهود التي تبذلها احلكومات ،شاركت في االستعراضات مجموعة كبيرة ومتنوعة من
اجلهات الفاعلة شملت أطفاال ومنظمات شبابية ومؤسسات أكادميية وجماعات دينية ،ومنظمات
للمجتمع املدني وبرملانيني ووسائط اإلعالم ووكاالت تابعة لألمم املتحدة وجهات مانحة ومنظمات
غير حكومية وطنية ودولية رئيسية.
 - ١١وكما هو مو َّثق في استعراض نهاية العقد الذي أجراه األمني العام بشأن متابعة مؤمتر
القمة العاملي من أجل الطفل ،كان عقدالتسعينات عقدا حافال بالوعود الكبيرة وإن كانت إجنازاته
متواضعة بالنسبة ألطفال العالم .وعلى اجلانب اإليجابي ،ساعد انعقاد مؤمتر القمة ودخول اتفاقية
حقوق الطفل حيز النفاذ في إيالء أولوية سياسية لألطفال .وقد صدق على االتفاقية ،أو انضم
إليها أو وقعها ١٩١ ،بلدا ،وهو رقم قياسي .وقام حوالي  ١٥٥بلدا بإعداد برامج عمل وطنية لتنفيذ
أهداف مؤمتر القمة .وجرى تقدمي تعهدات إقليمية .وأدت األحكام واآلليات القانونية الدولية إلى
تعزيز حماية األطفال .وأدى السعي لتحقيق أهداف مؤمتر القمة إلى كثير من النتائج امللموسة
بالنسبة لألطفال :فعدد الوفيات من األطفال سيقل هذا العام عما كان عليه منذ عقد من الزمان
مبقدار ثالثة ماليني طفل؛ واستئصال مرض شلل األطفال أصبح وشيكا؛ كما أن  ٩٠مليون طفل
حديث الوالدة يتمتعون باحلماية كل عام من فقد قدر كبير من قدرتهم على التعلم ،وذلك من خالل
إضافة اليود إلى امللح.
 - ١٢ومع ذلك ،ال يزال هناك الكثير مما يتعني القيام به .فاملوارد التي ُوعد في مؤمتر القمة
بتقدميها على الصعيدين الوطني والدولي لم تقدم بالكامل بعد .وال تزال هناك حتديات خطيرة،
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إذ ميوت كل عام أكثر من  ١٠ماليني طفل ،رغم أنه من املمكن منع حدوث غالبية تلك الوفيات؛ وال
يزال  ١٠٠مليون طفل غير ملتحقني باملدارس ٦٠ ،في املائة منهم من البنات؛ ويعاني  ١٥٠مليون
طفل من سوء التغذية؛ وفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز يتفشى بسرعة تنذر بكارثة .وال
يزال الفقر واالستبعاد والتمييز من األمور املستحكمة ،وكذلك عدم كفاية االستثمار في اخلدمات
االجتماعية .كما أن عبء الديون والنفقات العسكرية املفرطة ،التي ال تتسق مع متطلبات األمن
الوطني ،والصراع املسلح ،واالحتالل األجنبي ،واحتجاز الرهائن وجميع أشكال اإلرهاب ،فضال عن
عدم استخدام املوارد بكفاءة ،ميكن أن تعرقل ،ضمن عوامل أخرى ،اجلهود الوطنية املبذولة للقضاء
على الفقر وكفالة رفاه األطفال .وال تزال طفولة ماليني األطفال تدمر بسبب تشغيلهم في أعمال
تتسم باخلطورة وتنطوي على االستغالل ،وبيع األطفال ،مبن فيهم املراهقون ،واالجتار بهم وأشكال
اإليذاء األخرى واإلهمال واالستغالل والعنف.
 - ١٣وقد أكدت جتربة العقد املاضي أنه يجب أن حتظى حاجات األطفال وحقوقهم بأولوية في
جميع جهود التنمية .وهناك العديد من الدروس األساسية :فالتغيير ممكن وحقوق األطفال تعتبر
نقطة بداية فعالة لتوحيد اجلهود ،ويجب أن تعالج السياسات العوامل املباشرة التي تؤثر على
فئات األطفال أو تستبعدهم واألسباب األوسع نطاقا واألكثر عمقا لعدم كفاية احلماية وانتهاك
احلقوق؛ وهناك حاجة إلى القيام باألنشطة الهادفة التي حتقق جناحا سريعا ،مع إيالء اهتمام
خاص لالستدامة وللعمليات القائمة على املشاركة؛ وينبغي أن تتأسس اجلهود على مرونة األطفال
أنفسهم وقوتهم .كما أن البرامج الشاملة لعدة قطاعات التي تركز على الطفولة املبكرة وتقدمي
الدعم لألسر ،وخاصة في الظروف التي تنطوي على مخاطر شديدة ،تستحق دعما خاصا ،إذ إنها
حتقق فوائد دائمة لنمو الطفل ومنائه وحمايته.
ثالث ًا  -خطة العمل

أ  -بناء عالم صالح لألطفال
 - ١٤العالم الصالح لألطفال هو عالم يكون فيه جميع األطفال قادرين على أن يبدأوا حياتهم أفضل
بداية ممكنة ،وأن يحصلوا على تعليم أساسي جيد النوعية ،مبا في ذلك تعليم ابتدائي إلزامي ومتاح
مجانا للجميع ،وأن تقدم فيه جلميع األطفال ،مبن فيهم املراهقون ،فرص كافية لتنمية قدراتهم
الفردية في بيئة آمنة وداعمة .وسنعمل على تعزيز مناء األطفال بدنيا ونفسيا وروحيا واجتماعيا
وعاطفيا ومعرفيا وثقافيا ،باعتبار ذلك من األولويات الوطنية والعاملية.
 - ١٥واألسرة هي الوحدة األساسية للمجتمع وينبغي تعزيزها بوصفها كذلك .ومن حق األسرة
أن تتمتع باحلماية والدعم الشاملني .وتقع على عاتق األسرة املسؤولية األولى عن حماية األطفال
وتنشئتهم ومنائهم .وينبغي جلميع مؤسسات املجتمع أن حتترم حقوق األطفال وتؤمن رفاههم،
وأن تقدم املساعدة املالئمة إلى اآلباء واألمهات واألسر واألوصياء الشرعيني وغيرهم من مقدمي
الرعاية ،بحيث يتسنى لألطفال أن ينموا ويترعرعوا في بيئة آمنة ومستقرة وفي جو من السعادة
واحلب والتفاهم ،مع مراعاة أن األسرة تتخذ أشكاال مختلفة باختالف النظم الثقافية واالجتماعية
والسياسية.
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 - ١٦ونحن نسلِّم أيضا بأن أعدادا كبيرة من األطفال يعيشون محرومني من رعاية الوالدين ،ومنهم
اليتامى واألطفال الذين يعيشون في الشوارع واألطفال املشردون داخليا واألطفال الالجئون واألطفال
الذين يتعرضون لالجتار ولالستغالل اجلنسي واالقتصادي واألطفال املودعون في السجون .وينبغي
اتخاذ تدابير خاصة لدعم هؤالء األطفال واملؤسسات واملرافق واخلدمات التي تعنى بهم ،وبناء
قدرات األطفال وتعزيزها حلماية أنفسهم.
 - ١٧ونحن مصممون على تشجيع حصول اآلباء واألمهات واألسر واألوصياء الشرعيني ومقدمي
الرعاية واألطفال أنفسهم على معلومات وخدمات وافية من أجل تعزيز بقاء األطفال ومنائهم
وحمايتهم ومشاركتهم.
 - ١٨وال يزال الفقر املزمن يشكل العقبة األكبر أمام تلبية احتياجات األطفال وحماية حقوقهم
وتعزيزها .ويجب التصدي له على جميع اجلبهات ،من تقدمي اخلدمات االجتماعية األساسية إلى
إيجاد فرص عمل ،ومن توفير االئتمانات الصغيرة إلى االستثمار في الهياكل األساسية ،ومن تخفيف
عبء الديون إلى حتقيق ممارسات جتارية عادلة .ووطأة الفقر أشد على األطفال ألن الفقر يصيب
إمكانيات منوهم – أي عقولهم وأجسادهم النامية – في صميمها .ولذلك يجب أن يكون القضاء
على الفقر وتقليل الفوارق هدفا أساسيا جلهود التنمية .وتوفر الغايات واالستراتيجيات التي مت
االتفاق عليها في مؤمترات األمم املتحدة الرئيسية املعقودة مؤخرا وعمليات متابعتها ،وال سيما
مؤمتر قمة األمم املتحدة لأللفية ،إطارا دوليا مفيدا لالستراتيجيات الوطنية للتخفيف من وطأة
الفقر من أجل إعمال وحماية حقوق األطفال وتعزيز رفاههم.
 - ١٩إننا نقر بأن العوملة والترابط يتيحان فرصا جديدة من خالل التجارة واالستثمار وتدفق رأس
املال والتطورات التكنولوجية ،مبا فيها تكنولوجيا املعلومات ،من أجل منو االقتصاد العاملي والتنمية
وحتسني مستويات املعيشة في جميع أرجاء العالم .وفي الوقت ذاته ،ال تزال هناك حتديات جسيمة،
مبا فيها األزمات املالية اخلطيرة وانعدام األمن والفقر واالستبعاد وانعدام املساواة داخل املجتمعات
وفيما بينها .وما زالت البلدان النامية ،وال سيما أقل البلدان منوا فضال عن بعض البلدان التي
متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية ،تواجه عقبات جمة في سبيل اندماجها بدرجة أكبر في االقتصاد
العاملي ومشاركتها الكاملة فيه .وما لم تشمل منافع التنمية االجتماعية واالقتصادية جميع البلدان،
سيظل عدد متزايد من الناس في جميع البلدان ،بل وفي مناطق برمتها ،مستبعدين من االقتصاد
العاملي .يجب علينا أن نتحرك اآلن من أجل تخطي تلك العقبات التي تضر بالشعوب والبلدان،
واالستفادة الكاملة من إمكانيات الفرص املتاحة لفائدة اجلميع ،وخصوصا األطفال .ونحن ملتزمون
بإقامة نظام مالي وجتاري متعدد األطراف ومفتوح ومنصف ويقوم على احترام القواعد ويخلو
من املفاجآت والتمييز .واالستثمار في مجاالت من بينها التعليم والتدريب سيساعد على متكني
األطفال من تقاسم فوائد طفرات تكنولوجيات املعلومات واالتصال .والعوملة تتيح الفرص ،كما تخلق
التحديات على حد سواء .إن البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية تواجه
مصاعب خاصة في التصدي لتلك التحديات واغتنام تلك الفرص .وينبغي أن تكون العوملة شاملة
للجميع ومنصفة كل اإلنصاف ،وثمة حاجة ماسة إلى سياسات وتدابير على الصعيدين الوطني
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والدولي ،تصاغ وتنفذ مبشاركة كاملة وفعالة من جانب البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداتها
مبرحلة انتقالية من أجل مساعدتها على التصدي لتلك التحديات واغتنام تلك الفرص بفعالية ،مع
إيالء أولوية عالية لتحقيق التقدم بالنسبة لألطفال.
 - ٢٠ويحدث التمييز حلقة مفرغة مستدمية من االستبعاد االقتصادي واالجتماعي ،ويقوض قدرة
األطفال على بلوغ أقصى قدر من النماء .وسوف نبذل كل جهد للقضاء على التمييز ضد األطفال،
سواء كان ذلك التمييز على أساس عرق األطفال أو والديهم أو أوصيائهم الشرعيني أو لونهم أو
نوع جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غير السياسي ،أو منشئهم الوطني أو اإلثني
أواالجتماعي ،أو ملكيتهم ،أو إعاقتهم ،أو مولدهم أو غير ذلك من األوضاع.
 - ٢١وسوف نتخذ جميع التدابير لضمان متتع األطفال املعوقني واألطفال ذوي االحتياجات
اخلاصة متتعا كامال ومتساويا بجميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،مبا في ذلك حصولهم
على اخلدمات الصحية والتعليمية والترفيهية ،ولضمان صون كرامتهم ،ولتشجيعهم على االعتماد
على النفس ،ولتسهيل مشاركتهم النشطة في املجتمع.
 - ٢٢إن أطفال السكان األصليني وأطفال األقليات والفئات الضعيفة محرومون بنسب متفاوتة في
كثير من البلدان بسبب جميع أشكال التمييز ،مبا في ذلك التمييز العنصري .وسنتخذ التدابير
املناسبة إلنهاء التمييز ،ولتقدمي دعم خاص ،ولضمان حصول هؤالء األطفال على اخلدمات ،على
قدم املساواة.
 - ٢٣وسيتعزز حتقيق األهداف املتعلقة باألطفال ،وبخاصة الفتيات ،إذا متتعت النساء بحقوق
اإلنسان واحلريات األساسية بالكامل ،مبا في ذلك احلق في التنمية ،وجرى متكينهن من املشاركة
على نحو كامل وبالتساوي في كل مجاالت املجتمع ،ومتت حمايتهن من جميع أشكال العنف واإليذاء
والتمييز .ونحن عازمون على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الطفلة طوال حياتها ،وعلى
إيالء احتياجاتها اهتماما خاصا بهدف تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان اخلاصة بها ،مبا في
ذلك احلق في عدم التعرض للقسر واملمارسات الضارة واالستغالل اجلنسي .وسنعمل على تعزيز
املساواة بني اجلنسني والتساوي في احلصول على اخلدمات االجتماعية األساسية مثل التعليم
والتغذية والرعاية الصحية ،مبا في ذلك رعاية الصحة اجلنسية والصحة اإلجنابية واللقاحات
واحلماية من األمراض التي تشكل أهم أسباب الوفيات ،وسنعمل على تعميم املنظور اجلنساني في
كل سياسات وبرامج التنمية.
 - ٢٤ونحن نسلِّم أيضا بضرورة تناول الدور املتغير للرجال في التمتع ،كفتيان ومراهقني وآباء،
وبالتحديات التي يواجهها الفتيان الناشئون في عالم اليوم .وسنواصل تعزيز املسؤولية املشتركة
للوالدين معا في تعليم األطفال وفي تنشئتهم ،وسنبذل كل جهد لكفالة إتاحة الفرص لآلباء للمشاركة
في حياة أبنائهم.
 - ٢٥ومن الضروري متاما أن تتضمن األهداف الوطنية اخلاصة باألطفال أهدافا ترمي إلى
تخفيض جميع جوانب التفاوت ،وال سيما تلك اجلوانب التي تنشأ عن التمييز على أساس العرق
بني الفتيات والفتيان ،وبني األطفال الذين يعيشون في املناطق الريفية واحلضرية ،وبني األطفال
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األغنياء والفقراء واألطفال الذين ينعمون بالعافية وأولئك الذين يعانون من العاهات.
 - ٢٦ومن الضروري معاجلة عدد من املشاكل واالجتاهات البيئية ،مثل االحترار العاملي واستنفاد
طبقة األوزون وتلوث الهواء
والنفايات اخلطرة والتعرض للمواد الكيميائية اخلطرة ومبيدات اآلفات ،وعدم كفاية املرافق الصحية
وسوء حالة النظافة الصحية واملاء غير الصالح للشرب والطعام غير املأمون ،فضال عن السكن غير
املالئم ،وذلك بغية كفالة صحة األطفال ورفاههم.
 - ٢٧والسكن الالئق يعزز متاسك األسرة ،ويسهم في العدالة االجتماعية ويعزز شعور االنتماء
واألمن والتضامن اإلنساني ،مما يشكل عناصر أساسية لرفاه األطفال .وبناء على ذلك ،فإننا
سنعلق أولوية قصوى على إيجاد حل ملشكلة نقص املساكن وغير ذلك من االحتياجات إلى الهياكل
األساسية ،وال سيما لألطفال الذين يعيشون في املناطق املهمشة التي حتيط باملدن أو في مناطق
ريفية نائية.
 - ٢٨وسنتخذ تدابير إلدارة مواردنا الطبيعية وحماية وحفظ بيئتنا على نحو مستدام .وسنعمل على
تغيير األمناط غير املستدامة لإلنتاج واالستهالك ،واضعني في االعتبار مبادئ منها املبدأ القائل
إنه بالنظر إلى اختالف اإلسهامات في التدهور العاملي والبيئي ،تتحمل الدول مسؤوليات مشتركة
وإن كانت مختلفة .وسنساعد على تعليم جميع األطفال والكبار على احترام البيئة الطبيعية حماية
لصحتهم ورفاههم.
 - ٢٩وتتضمن اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوالها االختياريان مجموعة شاملة من املعايير القانونية
الدولية حلماية األطفال ورفاههم .ونحن نقر أيضا بأهمية الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة
باألطفال .وتوفر املبادئ العامة ،ومنها كفالة أفضل مصالح الطفل ،وعدم التمييز ،واملشاركة والبقاء
والتنمية ،اإلطار جلميع أعمالنا املتعلقة باألطفال ،مبن فيهم املراهقون .ونحث جميع البلدان على
النظر ،على سبيل األولوية ،في إمكانية توقيع اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني ،فضال
عن اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم  ١٣٨ورقم  182والتصديق عليها أو االنضمام إليها .ونحث
الدول األطراف على الوفاء الكامل بالتزاماتها التعاهدية وعلى سحب حتفظاتها التي ال تتمشى
مع أهداف ومقاصد اتفاقية حقوق الطفل وعلى بحث إمكانية إعادة النظر في حتفظاتها بغية
سحبها.
 - ٣٠ونرحب ببدء نفاذ البروتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل املتعلقني باشتراك األطفال
في الصراعات املسلحة وببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال في إنتاج املواد اإلباحية،
ونحث الدول األطراف على تنفيذهما الكامل.
 - ٣١ونلتزم ،نحن احلكومات املشاركة في الدورة االستثنائية ،بتنفيذ خطة العمل من خالل النظر
في تدابير من قبيل ما يلي:
(أ) القيام ،حسب االقتضاء ،بوضع تشريعات وسياسات وخطط عمل وطنية فعالة ،وتخصيص موارد
إلعمال حقوق األطفال وحمايتها وضمان رفاههم؛
(ب) إنشاء أو تعزيز هيئات وطنية ،منها مثال تعيني أمناء مظالم مستقلني لألطفال ،عند االقتضاء،
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أو غير ذلك من مؤسسات تعزيز وحماية حقوق الطفل؛
(ج) وضع نظم رصد وتقييم على الصعيد الوطني بغية تقييم أثر إجراءاتنا على األطفال؛
(د) تعزيز إدراك وفهم حقوق الطفل على نطاق واسع.
الشراكات واملشاركة
 - ٣٢بغية تنفيذ خطة العمل املذكورة ،سنقوم بتعزيز شراكتنا مع اجلهات الفاعلة التالية ،التي
تستطيع تقدمي مساهمات متميزة ،وتشجيع استخدام جميع سبل املشاركة بغية إعالء شأن قضيتنا
املشتركة  -أي رفاه األطفال وتعزيز حقوقهم وحمايتها:
 - ١ينبغي متكني األطفال ،مبن فيهم املراهقون ،من ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية ،وفق
قدراتهم املتنامية ،وبناء ثقتهم بأنفسهم ،واكتساب املعارف واملهارات ،كتلك املتعلقة بحل الصراعات
واتخاذ القرارات والتواصل مع اآلخرين ،ملواجهة حتديات احلياة .ويجب احترام حق األطفال،
مبن فيهم املراهقون ،في التعبير عن أنفسهم بحرية وتعزيز هذا احلق وأخذ وجهات نظرهم بعني
االعتبار في جميع املسائل التي تخصهم عن طريق إعطاء آراء األطفال حق قدرها تبعا لسن الطفل
ودرجة نضجه .ويجب رعاية طاقات األطفال والشباب وقدراتهم اإلبداعية حتى يتمكنوا من املشاركة
مشاركة فعالة في تشكيل بيئاتهم ومجتمعاتهم والعالم الذي سيرثونه .ويحتاج األطفال احملرومون
واملهمشون ،مبن فيهم املراهقون على وجه اخلصوص ،إلى اهتمام ودعم خاصني للحصول على
اخلدمات األساسية وبناء الثقة بالنفس واالستعداد لالضطالع باملسؤولية عن حياتهم .وسنسعى
إلى وضع وتنفيذ برامج تعزز مشاركة األطفال ،مبن فيهم املراهقون ،مشاركة هادفة في عمليات
صنع القرار ،مبا في ذلك في محيط األسر واملدارس وعلى الصعيدين احمللي والوطني.
 - ٢إن اآلباء واألسر وأولياء األمور الشرعيني وغيرهم من مقدمي الرعاية لهم دور ومسؤولية
أساسيان بالنسبة لرفاه األطفال ،ويجب أن يحظوا بالدعم في االضطالع مبسؤوليات تنشئة
أطفالهم .وينبغي جلميع سياساتنا وبرامجنا أن تشجع اقتسام املسؤولية بني اآلباء واألسر وأولياء
األمور الشرعيني وغيرهم من مقدمي الرعاية ،واملجتمع ككل في هذا املجال.
 - ٣وتستطيع احلكومات والسلطات احمللية ،بجملة أمور منها تعزيز الشراكات على جميع املستويات،
أن تكفل أن يكون األطفال في قلب خطط التنمية .وباإلفادة من املبادرات اجلارية ،كمبادرة املجتمعات
احمللية املراعية لألطفال واملدن اخلالية من األحياء الفقيرة ،ميكن لرؤساء البلديات والقادة احملليني
حتسني حياة األطفال إلى حد كبير.
 - ٤ويضطلع أعضاء البرملانات والهيئات التشريعية بدور رئيسي في تنفيذ خطة العمل هذه التي
سيستلزم جناحها زيادة
الوعي ،واعتماد التشريعات الالزمة ،وإتاحة وتخصيص املوارد املالية الالزمة لهذا الغرض ،ورصد
مدى فعالية اإلفادة منها.
 - ٥وسندعم املنظمات غير احلكومية ومنظمات املجتمعات احمللية فيما تقوم به من أعمال ،وينبغي
إنشاء آليات ،حيثما يقتضي األمر ،لتيسير مشاركة املجتمع املدني في املسائل املتصلة باألطفال.
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ولألطراف الفاعلة في املجتمع املدني دور خاص في تشجيع ودعم السلوك اإليجابي وتهيئة بيئة
مواتية لرفاه األطفال.
 - ٦وميكن للقطاع اخلاص واملؤسسات التجارية أن تقدم مساهمة خاصة تتراوح بني اتباع املمارسات
الدالة علىإحساسها باملسؤولية االجتماعية والتمسك بها ،وتوفير املوارد ،مبا في ذلك موارد التمويل
املبتكرة وخطط حتسني املجتمعات احمللية التي تفيد األطفال ،مثل االئتمانات الصغيرة جدا.
 - ٧وللزعماء الدينيني والروحيني والثقافيني وقادة السكان األصليني ،مبا لديهم من قدرات فائقة
على الدعوة ،دور رئيسي بصفتهم اجلهات الفاعلة الطليعية املعنية باألطفال في املساعدة في ترجمة
األهداف والغايات التي تتوخاها خطة العمل هذه إلى أولويات مجتمعاتهم احمللية ولتعبئة الناس
وتشجيعهم على العمل لصالح األطفال.
 - ٨وتضطلع وسائط اإلعالم اجلماهيري ومنظماتها بدور أساسي في زيادة التوعية بحالة األطفال
وبالتحديات التي يواجهونها .وينبغي لها أيضا أن تضطلع بدور أكثر نشاطا في تزويد األطفال
واآلباء واألسر والرأي العام مبعلومات عن املبادرات الرامية إلى حماية حقوق الطفل وتعزيزها،
وينبغي لها أيضا أن تساهم في البرامج التربوية للطفل .وفي هذا املجال ،ينبغي لوسائط اإلعالم
أن تنتبه إلى تأثيرها على الطفل.
 - ٩ينبغي تشجيع املنظمات اإلقليمية والدولية ،وال سيما جميع الهيئات التابعة لألمم املتحدة،
فضال عن مؤسسات بريتون وودز وغيرها من الوكاالت املتعددة األطراف ،على التعاون واالضطالع
بدور رئيسي في التعجيل بإحراز تقدم لصالح األطفال.
 - ١٠وتقع على عاتق الذين يعملون مباشرة مع األطفال مسؤوليات جسام .لذا فمن املهم حتسني
وضعهم ومعنوياتهم وكفاءتهم املهنية.
ب  -األهداف واالستراتيجيات واإلجراءات
 - ٣٣ومنذ انعقاد مؤمتر القمة العاملي من أجل الطفل ،أقرت مؤمترات القمة واملؤمترات الرئيسية
التي عقدتها األمم املتحدة وعمليات استعراضها كثيرا من األهداف والغايات املتعلقة باألطفال.
ونحن نعيد التأكيد بشدة على التزامنا بأن نحقق هذه األهداف والغايات ،وأن نتيح لهذا اجليل
ولألجيال املقبلة من األطفال الفرص التي حرم منها آباؤهم .وكخطوة في اجتاه بناء أساس متني
لبلوغ األهداف اإلمنائية الدولية لعام  ٢٠١٥وأهداف مؤمتر قمة األلفية ،فقد عقدنا العزم على
حتقيق األهداف واملقاصد التي لم تتحقق ،فضال عن حتقيق مجموعة متسقة من األهداف واملعايير
املرحلية خالل هذا العقد (  ) ٢٠١٠-٢٠٠٠في ما يلي من مجاالت العمل ذات األولوية.
 - ٣٤ونلتزم ،آخذين في االعتبار أفضل مصالح الطفل ،بتنفيذ األهداف واالستراتيجيات واإلجراءات
التالية مع تطويعها مبا يتناسب مع احلالة احملددة لكل بلد واحلاالت والظروف املتنوعة في مختلف
املناطق والبلدان في جميع أنحاء العالم.
 -1توفير احلياة الصحية
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 - ٣٥بسبب الفقر وعدم احلصول على اخلدمات االجتماعية األساسية ميوت سنويا أكثر من ١٠
ماليني طفل ممن هم دون سن اخلامسة ،نصفهم تقريبا من حديثي الوالدة ،من أمراض ميكن
الوقاية منها ومن سوء التغذية .وتقضي مضاعفات احلمل والوضع وفقر الدم وسوء التغذية لدى
األمهات على أكثر من نصف مليون من النساء واملراهقات سنويا ،وتتسبب في ضرر وإعاقة عدد
أكبر منهن .وهناك أكثر من بليون شخص ال يحصلون على مياه صاحلة للشرب ،ويعاني أكثر من
 ١٥٠مليون طفل دون سن اخلامسة من سوء التغذية ،ويفتقر أكثر من بليوني شخص إلى املرافق
الصحية املالئمة.
 - ٣٦ونحن مصممون على كسر حلقة سوء التغذية وضعف الصحة املتوارثة من جيل إلى جيل،
وذلك بتهيئة بداية آمنة وصحية حلياة جميع األطفال ،وتوفير نظم رعاية صحية أولية فعالة
وعادلة ومطردة ومستدامة في جميع املجتمعات ،وكفالة الوصول إلى املعلومات واخلدمات الطبية،
وتوفير املياه واملرافق الصحية املناسبة ،وتشجيع اتباع األطفال واملراهقني لنمط حياة صحي .وبناء
على ذلك ،فقد عقدنا العزم على أن نحقق األهداف التالية مبا يتمشى مع نتائج مؤمترات القمة
واملؤمترات الرئيسية لألمم املتحدة والدورات االستثنائية للجمعية العامة ،كما هو مبني في تقارير
كل منها:
(أ) خفض معدل وفيات الرضع واألطفال دون سن اخلامسة مبقدار الثلث على األقل ،عمال على
حتقيق هدف تخفيضه مبقدار الثلثني بحلول عام .٢٠١٥
(ب) خفض الوفيات النفاسية مبقدار الثلث على األقل ،عمال على حتقيق هدف تخفيضها مبقدار
ثالثة أرباع بحلول عام .2015
(ج) خفض معدل سوء تغذية األطفال دون سن اخلامسة مبقدار الثلث على األقل ،مع إيالء اهتمام
خاص لألطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتني وخفض معدل انخفاض الوزن عند الوالدة مبقدار
ثلث املعدل احلالي على األقل؛
(د) تخفيض نسبة األسر املعيشية التي تفتقر إلى املرافق الصحية النظيفة واملياه الصاحلة للشرب
ومتيسرة التكلفة ،وذلك مبقدار الثلث على األقل؛
(ه) وضع وتنفيذ سياسات وبرامج إمنائية بشأن الطفولة املبكرة على الصعيد الوطني لضمان
حتسني النمو البدني واالجتماعي والروحي والعاطفي لألطفال ومنو مداركهم؛
(و) وضع وتنفيذ سياسات وبرامج وطنية بشأن صحة املراهقني ،تشمل أهدافا ومؤشرات ،من أجل
النهوض بصحتهم البدنية والعقلية؛
(ز) إتاحة اإلمكانية ،في أقرب وقت ممكن وفي موعد ال يتجاوز عام  ، ٢٠١٥جلميع األفراد من
العمر املناسب ،من خالل نظام الرعاية الصحية األولية ،على خدمات الصحة اإلجنابية.
 - ٣٧ولتحقيق هذه األهداف والغايات ،مع مراعاة أفضل مصالح الطفل ،وامتثاال للقوانني الوطنية
والقيم الدينية واألخالقية واألسس الثقافية للسكان ،وانسجاما مع جميع حقوق اإلنسان واحلريات
األساسية ،سنقوم بتنفيذ االستراتيجيات واإلجراءات التالية:
 - ١ضمان أن يكون خفض معدل اإلصابة باألمراض ومعدل الوفيات لدى األمهات أثناء فترة الوالدة
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والنفاس ولدى املواليد اجلدد من بني أولويات قطاع الصحة ،وأن تتاح للنساء ،وبخاصة املراهقات
احلوامل ،إمكانية احلصول فورا وبصورة متيسرة التكلفة على الرعاية األساسية في مجال طب
التوليد ،وعلى خدمات الرعاية الصحية لألمهات أثناء فترة الوالدة والنفاس والتي يتوافر لها
التجهيز اجليد واملوظفون األكفاء ،وعلى العناية املاهرة أثناء الوالدة ،والرعاية فيما يتعلق بطب
التوليد في حاالت الطوارئ ،وسبل اإلحالة الفعالة والنقل إلى مستويات أعلى من الرعاية عند
الضرورة ،والرعاية بعد الوالدة ،وتنظيم األسرة من أجل أمور في جملتها تعزيز األمومة اآلمنة.
 - ٢إتاحة إمكانية احلصول على خدمات مالئمة ومريحة ورفيعة املستوى في مجاالت الرعاية
الصحية والتعليم واملعلومات جلميع األطفال.
 - ٣العمل الفعال على أن يحظى كل فرد بحياة صحية مناسبة لسنه ،مبا في ذلك صحته اإلجنابية
واجلنسية ،متشيا مع التزامات ونتائج املؤمترات ومؤمترات القمة التي عقدتها األمم املتحدة مؤخرا،
ومنها مؤمتر القمة العاملي من أجل الطفل ومؤمتر األمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية واملؤمتر
الدولي للسكان والتنمية ومؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية واملؤمتر العاملي الرابع املعني
باملرأة ،وعمليات استعراضها التي أجريت بعد مرور خمس سنوات على انعقادها ،وتقاريرها.
 - ٤تعزيز صحة الطفل وقدرته على البقاء وخفض أوجه التفاوت بني البلدان النامية واملتقدمة
النمو وداخلها بأسرع ما ميكن ،مع إيالء اهتمام خاص للقضاء على حاالت الوفاة املفرطة والتي
ميكن جتنبها بني اإلناث من الرضع واألطفال.
 - ٥حماية وتشجيع ودعم االكتفاء بالرضاعة الطبيعية للمواليد ملدة ستة أشهر ،ومواصلة الرضاعة
الطبيعية إلى جانب التغذية التكميلية املأمونة واملالئمة والكافية حتى السنة الثانية أو أكثر .وتوفير
املشورة لألمهات املصابات بفيروس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب بشأن
تغذية الرضع حتى يتمكن من االختيار بحرية وعلم.
 - ٦يجب إيالء اهتمام خاص للرعاية قبل الوالدة وبعدها والرعاية األساسية في مجال طب التوليد
ورعاية املواليد ،وبخاصة ملن يعشن في مناطق ال تتوافر فيها إمكانية احلصول على اخلدمات.
 - ٧ضمان التحصني الكامل لألطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة بنسبة  ٩٠في املائة على
الصعيد الوطني ،على أال تقل نسبة التغطية عن  ٨٠في املائة في كل منطقة أو في الوحدة اإلدارية
املعادلة لها؛ واحلد من الوفيات الناجمة عن مرض احلصبة مبقدار النصف بحلول عام  ٢٠٠٥؛
والقضاء على اإلصابات مبرض التيتانوس لدى األمهات واملواليد اجلدد بحلول عام  ٢٠٠٥؛ وتعميم
فوائد األمصال اجلديدة واحملسنة وغير ذلك من أنشطة الصحة الوقائية لكي تشمل األطفال في
جميع البلدان.
 - ٨إعالن القضاء على مرض شلل األطفال في العالم رسميا بحلول عام . ٢٠٠٥
 - ٩القضاء على داء دودة غينيا.
 - ١٠تعزيز منو الطفل في مرحلة مبكرة من خالل تقدمي اخلدمات املالئمة والدعم لآلباء ،مبن
فيهم اآلباء الذين يعانون من اإلعاقة واألسر وأولياء األمور الشرعيني ومقدمو الرعاية ،وبخاصة
خالل فترة احلمل ،والوالدة ،ومرحلة الرضاعة والطفولة املبكرة ،لكفالة منو األطفال بدنيا ونفسيا
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واجتماعيا وروحيا ومنو مداركهم.
 - ١١تكثيف اإلجراءات التي ثبتت فعاليتها من حيث التكلفة في مجال مكافحة األمراض وسوء
التغذية التي تعد األسباب الرئيسية لوفيات األطفال واعتاللهم ،مبا في ذلك خفض الوفيات الناجمة
عن االلتهابات احلادة للجهاز التنفسي مبقدار الثلث؛ وخفض وفيات األطفال دون سن اخلامسة
الناجمة عن اإلسهال مبقدار النصف؛ وخفض الوفيات الناجمة عن السل ومعدالت انتشاره مبقدار
النصف؛ وخفض معدالت اإلصابة بالطفيليات املعوية ،والكوليرا ،واإلصابة باألمراض املنقولة عن
طريق االتصال اجلنسي ،وفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز وجميع أشكال االلتهاب الكبدي،
وكفالة إتاحة وتوفير التدابير الفعالة ،وال سيما في املناطق املهمشة أو بني السكان املهمشني إلى
حد كبير.
 - ١٢تخفيض عبء األمراض املتصل باملالريا بنسبة النصف ،وضمان أن ينام  ٦٠في املائة من جميع
األشخاص املعرضني خلطر اإلصابة مبرض املالريا ،وبخاصة األطفال والنساء ،حتت ناموسيات
معاجلة مبادة مبيدة للحشرات.
 - ١٣حتسني تغذية األمهات واألطفال ،مبن فيهم املراهقون ،عن طريق توفير األمن الغذائي لألسر
املعيشية ،وتيسير إمكانية احلصول على اخلدمات االجتماعية األساسية ،واتباع ممارسات الرعاية
الكافية.
 - ١٤دعم فئات السكان والبلدان التي تعاني من نقص حاد في األغذية ومن املجاعة.
 - ١٥تعزيز النظم الصحية والتعليمية وتوسيع نطاق نظم الضمان االجتماعي بغية زيادة احلصول
على خدمات صحية وغذائية ورعاية متكاملة وفعالة لألطفال في األسر واملجتمعات احمللية واملدارس
ومرافق الرعاية الصحية األولية ،مبا في ذلك إيالء الفتيان والفتيات املهمشني اهتماما عاجال.
 - ١٦تخفيض إصابات األطفال الناجمة عن احلوادث أو عن أسباب أخرى ،وذلك من خالل وضع
وتنفيذ تدابير وقائية مالئمة.
 - ١٧كفالة حصول األطفال املعاقني واألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة بشكل فعال على خدمات
متكاملة ،مبا فيها التأهيل والرعاية الصحية ،وتشجيع قيام األسرة برعاية هؤالء األطفال وتشجيع
نظم الدعم املالئمة لآلباء واألسر وأولياء األمور الشرعيني ومقدمي الرعاية لهؤالء األطفال.
 - ١٨تقدمي املساعدة لألطفال املصابني بأمراض عقلية أو اضطرابات نفسانية.
 - ١٩تعزيز الصحة البدنية والعقلية والعاطفية بني األطفال ،مبن فيهم املراهقون ،عن طريق اللعب
واأللعاب الرياضية والترويح ووسائل التعبير الفني والثقافي.
 - ٢٠وضع وتنفيذ سياسات وبرامج لألطفال ،مبن فيهم املراهقون ،تهدف إلى منع تعاطي املخدرات
واملؤثرات العقلية واملستنشقات إال في األغراض الطبية ،وإلى احلد من اآلثار السلبية املترتبة على
إساءة استعمالها ،ودعم السياسات والبرامج
الوقائية ،وال سيما املناهضة منها الستخدام التبغ والكحول.
 - ٢١وضع سياسات وبرامج تستهدف األطفال ،مبن فيهم املراهقون ،بهدف احلد من العنف
وخفض معدل االنتحار.
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 - ٢٢القضاء بشكل مستدام على اضطرابات نقص اليود بحلول عام  ، ٢٠٠٥وعلى نقص فيتامني
ألف بحلول عام  ٢٠١٠؛ وخفض معدالت اإلصابة بفقر الدم ،مبا في ذلك نقص احلديد ،مبقدار
الثلث بحلول عام  ٢٠١٠؛ واإلسراع بإحراز تقدم في اجتاه خفض معدالت نقص املغذيات الدقيقة
من خالل التنويع الغذائي واملقويات الغذائية والفيتامينات.
 - ٢٣إيالء اهتمام أكبر ،في إطار اجلهود الرامية إلى ضمان تعميم احلصول على مياه صاحلة
للشرب ومرافق صحية كافية ،لبناء قدرات األسرة واملجتمع على إدارة النظم احلالية والتشجيع على
تغيير السلوك من خالل التثقيف في مجاَلي الصحة والنظافة ،مبا في ذلك في املناهج الدراسية.
 - ٢٤التصدي ألي أوجه تفاوت يعاني منها أطفال السكان األصليني وأطفال األقليات في مجال
الصحة وإمكانية احلصول على اخلدمات االجتماعية األساسية ،مبا في ذلك خدمات الرعاية
الصحية.
 - ٢٥وضع تشريعات وسياسات وبرامج ،حسب االقتضاء ،على الصعيد الوطني ،وتعزيز التعاون
الدولي من أجل القيام ،في جملة أمور ،مبنع تعرض األطفال إلى ملوثات بيئية ضارة في اجلو واملياه
والتربة والغذاء.
 -2توفير التعليم الرفيع
 - ٣٨التعليم حق من حقوق اإلنسان ،وهو عامل أساسي في احلد من الفقر ومن عمل األطفال
وفي تعزيز الدميقراطية والسالم والتسامح والتنمية .ورغم ذلك فإن عدد األطفال غير املقيدين
في املدارس ممن هم في سن الدراسة االبتدائية يزيد على  ١٠٠مليون طفل ،معظمهم من اإلناث.
وهناك ماليني أخرى تتلقى التعليم على أيدي مدرسني غير مدربني ال يتقاضون أجورا كافية ،في
غرف دراسية مكتظة بالتالميذ وغير صحية وغير مجهزة باملعدات الكافية .وال يكمل ثلث األطفال
خمس سنوات من الدراسة ،وهي احلد األدنى الالزم لإلملام األساسي بالقراءة والكتابة.
 - ٣٩وبناء على االتفاق الذي مت في املنتدى العاملي للتعليم في داكار ،الذي أكد مجددا الدور املنوط
مبنظمة األمم املتحدة للتربية واحلفاظ على زخمهم اجلماعي ضمن عملية توفير التعليم األساسي،
” التعليم للجميع “ والعلم والثقافة (اليونسكو) في التنسيق بني شركاء فإننا سنولي أولوية عالية
لكفالة حصول جميع األطفال بحلول عام  ٢٠١٥على التعليم االبتدائي املجاني واإللزامي ذي النوعية
اجليدة وإمتامه .وسنهدف أيضا إلى توفير التعليم الثانوي بصورة تدريجية .وكخطوة نحو حتقيق
هذه األهداف ،فقد عقدنا العزم على حتقيق األهداف التالية:
(أ) توسيع وحتسني الرعاية والتعليم الشاملني في مرحلة الطفولة املبكرة للفتيان والفتيات ،وبخاصة
لألطفال األكثر ضعفا واألشد حرمانا؛
(ب) تخفيض عدد األطفال الذين بلغوا سن الدراسة االبتدائية وال يزالون خارج املدرسة بنسبة ٥٠
في املائة ،وزيادة
صافي عدد املقيدين في املدارس االبتدائية أو املشاركني في برامج تعليمية ابتدائية بديلة وجيدة
النوعية إلى  ٩٠في املائة على األقل بحلول عام ؛٢٠١٠
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(ج) القضاء على أوجه التفاوت بني اجلنسني في التعليم االبتدائي والثانوي بحلول عام  ٢٠٠٥؛
وحتقيق املساواة بني اجلنسني في التعليم بحلول عام  ، ٢٠١٥مع التركيز على كفالة إتاحة وصول
ومتساو مع الفتيان إلى تعليم ابتدائي جيد النوعية وإمتامه؛
الفتيات على نحو كامل
ٍ
(د) حتسني جميع جوانب نوعية التعليم حتى يتمكن األطفال والشباب من حتقيق نتائج تعليمية
معترف بها وقابلة للقياس ،وال سيما في مجال اإلملام باحلساب والقراءة والكتابة واملهارات الالزمة
لدخول معترك احلياة؛
(ه) كفالة تلبية االحتياجات التعليمية جلميع الشباب من خالل إتاحة الوصول إلى البرامج التعليمية
واملهنية املناسبة؛
(و) حتسني مستويات محو األمية على مستوى الكبار بنسبة  ٥٠في املائة بحلول عام  ، ٢٠١٥وال
سيما لدى النساء.
 - ٤٠ولتحقيق هذه األهداف والغايات ،سنقوم بتنفيذ االستراتيجيات واإلجراءات التالية:
 - ١وضع وتنفيذ استراتيجيات خاصة لكفالة إتاحة التعليم املدرسي بسهولة جلميع األطفال
واملراهقني ،وأن يكون التعليم األساسي متيسر التكلفة جلميع األسر.
 - ٢وضع برامج مبتكرة تشجع املدارس واملجتمعات احمللية على البحث مبزيد من النشاط عن
األطفال املنقطعني عن الدراسة أو املبعدين عن املدارس والتعليم ،وبخاصة الفتيات واألطفال
العاملون واألطفال ذوو االحتياجات اخلاصة واألطفال املعوقون ،ومساعدتهم على االلتحاق
بالتعليم واملواظبة عليه وإمتامه بنجاح ،بإشراك احلكومات فضال عن األسر واملجتمعات احمللية
واملنظمات غير احلكومية كشركاء في العملية التربوية .وينبغي وضع تدابير خاصة ملنع االنقطاع
عن الدراسة واحلد منه بسبب جملة أمور منها االلتحاق بالعمل.
 - ٣سد الفجوة بني التعليم النظامي وغير النظامي ،مع مراعاة ضرورة كفالة جودة اخلدمات
التعليمية ،مبا في ذلك كفاءة مقدميها ،ومع إدراك أن التعليم غير النظامي والنهج البديلة
يوفران خبرات نافعة .وفضال عن ذلك ،ال بد من حتقيق التكامل بني النظامني.
 - ٤كفالة أن تكون جميع برامج التعليم األساسي متيسرة وشاملة وملبية الحتياجات األطفال
ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة ،واألطفال املصابني بشتى أشكال اإلعاقة.
 - ٥كفالة أن يتمكن أطفال األقليات وأطفال السكان األصليني من احلصول على التعليم على
نفس األساس الذي يحصل عليه األطفال اآلخرون .ويجب تكريس اجلهود من أجل توفير هذا
التعليم لهم على نحو يضمن احترام تراثهم .ويجب أيضا تكريس اجلهود من أجل توفير الفرص
التعليمية لتمكني أطفال السكان األصليني وأطفال األقليات من فهم هويتهم الثقافية واحلفاظ
عليها ،مبا في ذلك أهم جوانبها مثل اللغة والقيم.
 - ٦وضع وتنفيذ استراتيجيات خاصة لتحسني نوعية التعليم وتلبية االحتياجات التعليمية
للجميع.
 - ٧االشتراك مع األطفال في تهيئة بيئة تعلم مواتية لألطفال ،يشعرون فيها بأنهم آمنون
ويشجعون على التعلُّم.
ومشمولون باحلماية من اإليذاء والعنف والتمييز ،وينعمون فيها بالصحة
َّ
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وكفالة أن تعكس برامج ومواد التعليم على نحو كامل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان وقيم السالم
والتسامح واملساواة بني اجلنسني ،واالستفادة من كل فرصة يتيحها العقد الدولي لثقافة السالم
والالعنف من أجل أطفال العالم.٢٠١٠- ٢٠٠١ ،
 - ٨تعزيز رعاية صغار األطفال وتعليمهم عن طريق توفير خدمات ووضع برامج موجهة نحو
األسر وأولياء األمور الشرعيني ومقدمي الرعاية واملجتمعات احمللية ،ودعم هذه البرامج.
 - ٩تهيئة فرص التعليم والتدريب للمراهقني ملساعدتهم على اكتساب سبل عيش مستدامة.
 - ١٠القيام ،عند االقتضاء ،بتصميم وتنفيذ برامج تتيح للمراهقات احلوامل واملراهقات
األمهات مواصلة تعليمهن وإمتامه.
 - ١١احلث على مواصلة وضع وتنفيذ برامج لألطفال ،مبن فيهم املراهقون ،وال سيما في
املدارس ،ملنع وعدم تشجيع استخدام التبغ والكحول ،وللكشف عن االجتار باملخدرات واملؤثرات
العقلية واستخدامها ،ومكافحتهما ومنعهما إال لألغراض الطبية ،وذلك من خالل مجموعة
إجراءات منها تشجيع القيام بحمالت إعالمية في وسائط اإلعالم بشأن آثارها الضارة ومخاطر
اإلدمان ،ومن خالل اتخاذ اإلجراءات الضرورية ملعاجلة أسبابها اجلذرية.
 - ١٢تشجيع البرامج املبتكرة لتوفير احلوافز لألسر املنخفضة الدخل التي لديها أطفال في
سن الدراسة بغية زيادة عدد امللتحقني باملدرسة من الفتيات والصبية وانتظامهم فيها ،وكفالة
أال يكونوا مضطرين للعمل على نحو يعطل تعليمهم املدرسي.
 - ١٣وضع وتنفيذ برامج تستهدف بصفة خاصة القضاء على أوجه التفاوت بني اجلنسني
في مجال االلتحاق باملدرسة والقضاء على التحيز والقولبة النمطية القائمني على نوع اجلنس
في النظم التعليمية واملناهج املدرسية واملواد سواء كانت مستمدة من أي ممارسات متييزية أو
مواقف اجتماعية أو ثقافية أو ظروف قانونية أو اقتصادية.
 - ١٤النهوض بوضع املعلمني ،مبن فيهم معلمو صغار األطفال ،ومعنوياتهم وتدريبهم وقدراتهم
املهنية ،وكفالة حصولهم على األجر املناسب لقاء عملهم وتوفير الفرص واحلوافز الالزمة
لتنمية قدراتهم.
 - ١٥وضع نظم إلدارة التعليم وتنظيمه ،على الصعد املدرسية واملجتمعية والوطنية ،تتسم
باالستجابة لالحتياجات وتقوم على أساس املشاركة وتخضع للمساءلة.
 - ١٦تلبية احتياجات التعليم لألطفال املتضررين من األزمات ،عن طريق كفالة توفير التعليم
خالل األزمات وبعدها ،ووضع برامج تعليمية تشجع ثقافة السالم على نحو يساعد على منع
نشوب العنف واندالع الصراع ويشجع على تأهيل الضحايا.
 - ١٧توفير الفرص واملرافق الترفيهية والرياضية املتيسرة في املدارس وفي املجتمعات
احمللية.
 - ١٨تسخير تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت السريعة التطور لدعم التعليم بتكلفة متيسرة،
مبا في ذلك التعليم املفتوح والتعليم من بعد ،مع احلد من عدم املساواة فيما يتعلق بفرص التعليم
ونوعيته.
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 - ١٩وضع استراتيجيات للتخفيف من أثر فيروس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة
املكتسب (اإليدز) على نظم التعليم واملدارس والطالب وعملية التعلم.
 -3احلماية من اإليذاء واالستغالل والعنف
 - ٤١يعاني مئات املاليني من األطفال وميوتون من جراء احلروب والعنف واالستغالل واإلهمال
وجميع أشكال اإليذاء والتمييز .ويعيش األطفال في مختلف أنحاء العالم في ظروف صعبة للغاية:
يصابون بعجز دائم أو بجروح بالغة من جراء الصراعات املسلحة؛ ويتعرضون إلى التشريد داخل
بلدانهم أو يساقون خارجها الجئني؛ ويعانون من وطأة الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع
اإلنسان ،ومنها مخاطر مثل التعرض لإلشعاع واملواد الكيميائية اخلطيرة؛ وبوصفهم من أبناء العمال
املهاجرين وغيرهم من الفئات احملرومة اجتماعيا؛ وكضحايا للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب .ومتثل عمليات االجتار والتهريب واالستغالل البدني واجلنسي
واالختطاف ،وكذلك االستغالل االقتصادي لألطفال ،حتى في أبشع أشكاله ،واقعا يعيشه األطفال
يوميا في جميع مناطق العالم ،في حني يظل العنف املترلي والعنف اجلنسي ضد املرأة واألطفال
من املشاكل اخلطيرة .وفي بلدان عدة ،تترك اجلزاءات االقتصادية آثارا اجتماعية وإنسانية على
السكان املدنيني ،وبخاصة النساء واألطفال.
 - ٤٢في بعض البلدان ،تتأثر حالة األطفال تأثرا معاكسا من جراء التدابير االنفرادية التي ال تتسق
مع القانون الدولي ومع ميثاق األمم املتحدة وتخلق عقبات أمام العالقات التجارية فيما بني الدول،
وتعرقل التنفيذ الكامل للتنمية االجتماعية واالقتصادية وتعوق رفاه السكان في البلدان املتضررة،
وتترتب عليها عواقب خاصة بالنسبة للنساء واألطفال ،مبن في ذلك املراهقون.
 – ٤٣ولألطفال احلق في احلماية من جميع أشكال اإليذاء واإلهمال واالستغالل والعنف .ويتعني
على املجتمعات القضاء على جميع أشكال العنف ضد األطفال .وبناء على ذلك ،فقد عقدنا العزم
على ما يلي:
(أ) حماية األطفال من جميع أشكال اإليذاء واإلهمال واالستغالل والعنف؛
(ب) حماية األطفال من آثار الصراعات املسلحة ،وكفالة االمتثال للقانون اإلنساني الدولي
وقانون حقوق اإلنسان؛
(ج) حماية األطفال من كافة أشكال االستغالل اجلنسي ،مبا في ذلك الولع املرضي باألطفال
واالجتار بهم واختطافهم؛
(د) اتخاذ تدابير فورية وفعالة من أجل القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال حسب التعريف
الوارد في االتفاقية رقم  ١٨٢ملنظمة العمل الدولية ،وإعداد وتنفيذ استراتيجيات للقضاء على
عمل األطفال الذي يناقض املعايير الدولية املقبولة؛
(ه) حتسني حالة ماليني األطفال الذين يعيشون ظروفا عصيبة بصفة خاصة.
 - ٤٤ولتحقيق هذه األهداف ،سننفذ االستراتيجيات واإلجراءات التالية:
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احلماية العامة
 - ١وضع نظم لكفالة تسجيل كل طفل عند مولده أو بعد ذلك بفترة قصيرة ،وإعمال حقه في
احلصول على اسم وجنسية ،وفقا للقوانني الوطنية والصكوك الدولية ذات الصلة.
 - ٢تشجيع جميع البلدان على اعتماد وتطبيق القوانني التي تكفل حماية الطفل من جميع أشكال
العنف واإلهمال واإليذاء واالستغالل ،سواء كان في املترل أو املدرسة أو غيرها من املؤسسات ،أو
في مكان العمل ،أو في املجتمع احمللي ،وحتسني تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى ذلك.
 - ٣اعتماد تدابير خاصة من أجل القضاء على التمييز ضد األطفال على أساس العرق أو اللون أو
نوع اجلنس أو اللغة أو الدين أو اآلراء السياسية أو غيرها من اآلراء أو األصل القومي أو اإلثني أو
االجتماعي أو على أساس وضع امللكية أو اإلعاقة أو املولد أو أي وضع آخر ،وكفالة حصولهم ،على
قدم املساواة ،على اخلدمات التعليمية والصحية واالجتماعية األساسية.
 - ٤القضاء على ظاهرة اإلفالت من العقاب على جميع اجلرائم املرتكبة ضد األطفال ،بتقدمي
مرتكبيها إلى العدالة ونشر أخبار العقوبات املو َّقعة عليهم الرتكابهم هذه اجلرائم.
 - ٥اتخاذ خطوات تهدف جتنب أي تدابير انفرادية ال تتفق مع القانون الدولي ومع ميثاق األمم
املتحدة ويكون من شأنها منع سكان البلدان املضرورة ،وال سيما األطفال والنساء ،من حتقيق التنمية
االقتصادية واالجتماعية على النحو الكامل ،ومن شأنها أن تعترض سبيل رفاههم وتوجد عقبات
متنعهم من التمتع الكامل مبا لهم من حقوق اإلنسان ،مبا في ذلك حق كل فرد في التمتع مبستوى
معيشة مناسب لصحته ورفاهه وحقه في الغذاء والرعاية الطبية واخلدمات االجتماعية الالزمة،
واالمتناع عن اتخاذ هذه التدابير ،وكفالة عدم استخدام الغذاء والدواء كأداتني للضغط السياسي.
 - ٦التوعية بعدم قانونية التخاذل عن حماية األطفال من العنف واإليذاء واالستغالل وما يترتب
على ذلك من عواقب ضارة.
 - ٧تشجيع إقامة خدمات للوقاية والدعم والرعاية ،وكذلك نظم عدالة تختص باألطفال بالذات،
مع مراعاة مبادئ العدالة اإلصالحية وتأمني حقوق األطفال بشكل كامل ،وتوفير موظفني مدربني
تدريبا خاصا مبا يعزز إعادة اندماج األطفال في املجتمع .
 - ٨حماية األطفال من التعذيب وغيره من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة .ودعوة حكومات جميع الدول ،وبوجه خاص الدول التي لم تلغ فيها عقوبة اإلعدام ،إلى
االمتثال لاللتزامات التي قطعتها على نفسها مبوجب األحكام ذات الصلة من الصكوك الدولية
حلقوق اإلنسان ،ومنها بوجه خاص املادتان  ٣٧و  ٤٠من اتفاقية حقوق الطفل واملادتان  ٦و  ١٤من
العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.
 - ٩القضاء على املمارسات التقليدية أو العرفية الضارة التي تنتهك حقوق األطفال والنساء ،مثل
الزواج املبكر والقسري وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث.
 - ١٠إنشاء آليات لتوفير احلماية واملساعدة اخلاصتني لألطفال احملرومني من مقدمي الرعاية
األصليني.
 - ١١اعتماد وتنفيذ سياسات ،حسب االقتضاء ،لوقاية األطفال الذين يعيشون في حالة من احلرمان
االجتماعي واملعرضني للخطر ،مبن فيهم األيتام ،واألطفال الذين مت التخلي عنهم ،وأطفال العمال
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املهاجرين ،وأولئك الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع ،واألطفال الذين يعيشون في فقر
مدقع ،وحمايتهم وتأهيلهم ودمجهم في املجتمع ،وكفالة حصولهم على اخلدمات التعليمية والصحية
واالجتماعية ،حسب االقتضاء.
 - ١٢حماية األطفال من ممارسات التبني والرعاية غير املشروعة أو التي تتسم باالستغالل أو التي
ال حتقق أفضل مصاحلهم.
 - ١٣التصدي حلاالت االختطاف الدولي لألطفال على يد أحد الوالدين.
 - ١٤مكافحة ومنع استخدام األطفال ،مبن فيهم املراهقون ،في اإلنتاج غير املشروع للمخدرات
واملؤثرات العقلية واالجتار بها.
 - ١٥تشجيع وضع برامج شاملة ملقاومة استخدام األطفال ،مبن فيهم املراهقون ،في إنتاج املخدرات
واملؤثرات العقلية واالجتار بها.
 - ١٦توفير العالج والتأهيل املالئمني لألطفال ،مبن فيهم املراهقون ،املدمنني للمخدرات واملؤثرات
العقلية واملستنشقات والكحول.
 - ١٧توفير احلماية واملساعدة لالجئني واملشردين داخليا ،وغالبيتهم من النساء واألطفال ،وفقا
للقانون الدولي مبا في ذلك القانون اإلنساني الدولي.
 - ١٨ضمان أن يحصل األطفال املتضررون من الكوارث الطبيعية على املساعدة اإلنسانية الفعالة
في الوقت املناسب عن طريق االلتزام بتحسني التخطيط حلاالت الطوارئ والتأهب لها ،وضمان أن
يتلقوا كل ما هو ممكن من املساعدة واحلماية ملساعدتهم على استئناف حياتهم الطبيعية في أقرب
وقت ممكن.
 - ١٩تشجيع التدابير التي ترمي إلى حماية األطفال من الوقوع ضحية ملواقع اإلنترنت التي تتضمن
مشاهد عنيفة أو مؤذية ،ومن البرامج واأللعاب احلاسوبية التي تؤثر سلبا على النمو النفسي
لألطفال ،مع مراعاة مسؤوليات األسرة والوالدين وأولياء األمور الشرعيني ومقدمي الرعاية.
احلماية من الصراعات املسلحة
 - ٢٠تعزيز حماية األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة واتخاذ تدابير فعالة حلماية األطفال
حتت االحتالل األجنبي.
 - ٢١كفالة إدراج القضايا الوثيقة الصلة بحقوق األطفال وحمايتهم في خطط عمليات صنع السالم
وما يعقبها من اتفاقات للسالم ،وإدماجها ،حسب االقتضاء ،في عمليات األمم املتحدة حلفظ
السالم وبرامج بناء السالم؛ وإشراك األطفال ،كلما أمكن ،في تلك العمليات.
 - ٢٢إنهاء جتنيد األطفال واستخدامهم في الصراعات املسلحة مبا يتعارض مع القانون الدولي،
وضمان تسريحهم ونزع سالحهم على نحو فعال وتنفيذ تدابير فعالة لتأهيلهم واستعادتهم الصحة
البدنية والنفسية وإعادة إدماجهم في املجتمع .
 - ٢٣وضع حد لظاهرة اإلفالت من العقاب ،ومحاكمة املسؤولني عن اإلبادة اجلماعية ،واجلرائم
املرتكبة ضد اإلنسانية ،وجرائم احلرب ،واستثناء هذه اجلرائم ،كلما أمكن ،من األحكام والتشريعات
املتصلة بالعفو ،وكفالة التصدي لالنتهاكات اخلطيرة املتعلقة باألطفال عند إنشاء آليات لتقصي
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احلقائق وحتري العدالة بعد انتهاء الصراع ،واتباع إجراءات مراعية لألطفال.
 - ٢٤اتخاذ تدابير ملموسة ضد جميع أشكال اإلرهاب التي تعوق بقوة مناء األطفال ورفاههم.
 - ٢٥توفير التدريب والتعليم املالئمني في مجال حقوق الطفل وحمايته وكذلك في مجال القانون
اإلنساني الدولي جلميع األفراد املدنيني والعسكريني وأفراد الشرطة العاملني في عمليات حفظ
السالم.
 - ٢٦تقييد التدفق غير املشروع لألسلحة الصغيرة واألسلحة اخلفيفة ،وحماية األطفال من األلغام
األرضية والذخائر غير املنفجرة وغيرها من أنواع العتاد احلربي التي يروح األطفال ضحيتها،
وتقدمي املساعدة إلى الضحايا من األطفال أثناء الصراعات املسلحة وبعد انتهائها.
 - ٢٧العزم على تعزيز التعاون الدولي ،مبا في ذلك تقاسم أعباء املساعدة اإلنسانية املقدمة للبلدان
املستضيفة لالجئني وتنسيقها ،ومساعدة جميع الالجئني واملشردين ،مبن فيهم األطفال وأسرهم،
على العودة الطوعية إلى أوطانهم بسالمة وكرامة وإعادة دمجهم على نحو سلس في مجتمعاتهم .
 - ٢٨وضع وتنفيذ سياسات وبرامج ،في إطار التعاون الدولي الالزم ،من أجل توفير احلماية والرعاية
والرفاه لألطفال الالجئني واألطفال الذين يلتمسون اللجوء ،وإمدادهم باخلدمات االجتماعية
األساسية ،مبا في ذلك فتح أبواب التعليم أمامهم ،إلى جانب تزويدهم بالرعاية الصحية والغذاء.
 - ٢٩إعطاء أولوية لبرامج اقتفاء أثر األسر ولم الشمل ،ومواصلة رصد ترتيبات رعاية األطفال
الالجئني واملشردين داخليا غير املصحوبني بأهلهم و/أو املنفصلني عنهم.
 - ٣٠تقييم ورصد تأثير اجلزاءات على األطفال بانتظام ،واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة وفقا للقانون
الدولي بهدف التخفيف من التأثير السلبي للجزاءات االقتصادية على النساء واألطفال.
 - ٣١اتخاذ جميع التدابير الضرورية حلماية األطفال من أن يحتجزوا كرهائن.
 - ٣٢وضع استراتيجيات محددة حلماية وتغطية االحتياجات اخلاصة للبنات املتضررات من
الصراعات املسلحة وما يتصفن به من أوجه ضعف خاصة.
مكافحة عمل األطفال
 - ٣٣اتخاذ تدابير فورية وفعالة لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل األطفال على سبيل
االستعجال .وتوفير سبل تأهيل األطفال وإدماجهم في املجتمع بعد تخليصهم من أسوأ أشكال عمل
األطفال ،بوسائل منها كفالة إمكانية حصولهم على التعليم األساسي ،بل وحصولهم ،كلما كان ذلك
ممكنا ومناسبا ،على التدريب املهني مجانا.
 - ٣٤اتخاذ خطوات مالئمة للتكاتف من أجل القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال عن طريق تعزيز
التعاون الدولي و/أو زيادة املساعدات الدولية ،مبا في ذلك دعم التنمية االجتماعية واالقتصادية،
وبرامج القضاء على الفقر ،وتعميم التعليم.
 - ٣٥وضع وتنفيذ استراتيجيات حلماية األطفال من االستغالل االقتصادي ،ومن القيام بأي عمل
ميكن أن ينطوي على مخاطر ،أو يحول دون تعليمهم ،أو يكون مضرا لصحتهم أو منوهم البدني أو
العقلي أو الروحي أو األخالقي أو االجتماعي.
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 - ٣٦وفي هذا السياق ،توفير احلماية لألطفال من جميع أشكال االستغالل االقتصادي بتعبئة
الشراكات على الصعيد الوطني والتعاون على الصعيد الدولي وحتسني ظروف األطفال بالقيام
بجملة أمور منها تزويد األطفال العاملني بالتعليم األساسي املجاني وبالتدريب املهني وإدماجهم
في نظام التعليم بكل الطرق املمكنة والتشجيع على تقدمي الدعم العتماد سياسات اجتماعية
واقتصادية تهدف إلى القضاء على الفقر وتزويد األسر ،والنساء بوجه خاص ،بفرص عمل وفرص
إلدرار الدخل.
 - ٣٧تعزيز التعاون الدولي ملساعدة البلدان النامية ،بناء على طلبها ،في مكافحة عمل األطفال
وأسبابه اجلذرية من خالل إجراءات منها وضع سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى القضاء على
الفقر ،والتأكيد في الوقت نفسه على عدم استخدام معايير العمل لألغراض التجارية احلمائية.
 - ٣٨تعزيز جمع البيانات املتعلقة بعمل األطفال وحتليلها.
 - ٣٩إدراج اإلجراءات املتعلقة بتشغيل األطفال في صلب اجلهود الوطنية للحد من الفقر وحتقيق
التنمية ،وال سيما في السياسات والبرامج اخلاصة مبجاالت الصحة والتعليم والعمالة واحلماية
االجتماعية.
القضاء على االجتار باألطفال واستغاللهم جنسي ًا
 - ٤٠اتخاذ إجراءات منسقة على الصعيدين الوطني والدولي ،على سبيل االستعجال ،إلنهاء بيع
األطفال وأعضائهم واستغاللهم وإيذائهم جنسيا ،مبا في ذلك استغالل األطفال ألغراض إنتاج
املواد اإلباحية وبغاء األطفال والولع املرضي باألطفال ومكافحة األسواق القائمة لهذه األنشطة.
 - ٤١رفع مستوى الوعي بعدم مشروعية استغالل األطفال وإيذائهم جنسيا ،مبا في ذلك عن طريق
اإلنترنت ،واالجتار بهم ،وما يترتب على ذلك من آثار ضارة.
 - ٤٢االستعانة بالقطاع اخلاص ،مبا في ذلك قطاع السياحة ووسائط اإلعالم ،لتقدمي الدعم من
أجل القيام بحملة ملناهضة االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار بهم.
 - ٤٣حتديد ومعاجلة األسباب الكامنة والعوامل اجلذرية ،مبا في ذلك العوامل اخلارجية ،التي
تفضي إلى االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار بهم  ،وتنفيذ استراتيجيات وقائية ملناهضة
االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار بهم.
 - ٤٤كفالة سالمة وحماية وأمن ضحايا االجتار واالستغالل اجلنسي وتوفير املساعدة واخلدمات
بغية تيسير استردادهم عافيتهم وإعادة إدماجهم في املجتمع.
 - ٤٥اتخاذ اإلجراءات الالزمة على جميع املستويات ،حسب االقتضاء ووفقا جلميع الصكوك
الدولية ذات الصلة املعمول بها ،لتجرمي جميع أشكال االستغالل اجلنسي لألطفال وإيذائهم جنسيا،
مبا في ذلك ما ارتكب منها في محيط األسرة أو ألغراض جتارية ،وبغاء األطفال ،والولع املرضي
باألطفال ،واستغاللهم في إنتاج املواد اإلباحية وفي السياحة اجلنسية ،واالجتار بهم  ،وبيعهم وبيع
أعضائهم ،واملشاركة في تسخيرهم في العمل ،وأي شكل آخر من أشكال االستغالل ،واملعاقبة على
ذلك بصورة فعالة ،على أن تراعى بالدرجة األولى أفضل مصالح الطفل عندما يعالج نظام العدالة
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اجلنائية حاالت األطفال املجني عليهم.
 - ٤٦رصد وتبادل املعلومات على الصعيدين اإلقليمي والدولي بشأن االجتار باألطفال عبر احلدود؛
وتعزيز قدرة موظفي احلدود وموظفي إنفاذ القوانني على وقف االجتار وتزويدهم بالتدريب أو
تعزيز التدريب املقدم لهم من أجل احترام كرامة وحقوق اإلنسان واحلريات األساسية جلميع ضحايا
االجتار ،وال سيما النساء واألطفال.
 - ٤٧اتخاذ التدابير الالزمة ،بجملة وسائل منها تعزيز التعاون بني احلكومات واملنظمات احلكومية
الدولية والقطاع اخلاص واملنظمات غير احلكومية ملكافحة االستخدام اإلجرامي لتكنولوجيات
اإلنترنت ،ألغراض بيع األطفال ،وبغاء األطفال ،واستغالل األطفال في
املعلومات ،مبا في ذلك
ِ
إنتاج املواد اإلباحية ،وفي السياحة اجلنسية ،والولع املرضي باألطفال ،وأشكال العنف األخرى
واالستغالل التي تستهدف األطفال واملراهقني.
 -4مكافحة فيروس نقص املناعة البشرية  /متالزمة نقص املناعة املكتسب ( اإليدز)
 - ٤٥لوباء فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز أثر مدمر على األطفال وعلى القائمني بشؤونهم.
ويشمل ذلك  ١٣مليون طفل تيتموا بسبب اإليدز ،وزهاء  600000رضيع يصابون به كل عام عن
طريق انتقال العدوى من األم إلى الطفل ،وماليني الشباب املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية،
الذين يعيشون حاملني وصمته وال ميلكون السبيل إلى اإلرشاد املناسب والرعاية والدعم الكافيني.
 – ٤٦وملكافحة األثر املدمر لفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز على األطفال ،نعتزم اتخاذ
إجراءات عاجلة وحازمة ،على النحو املتفق عليه في الدورة االستثنائية للجمعية العامة املعنية
بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز ،والتشديد خاصة على األهداف وااللتزامات التالية املتفق
عليها:
(أ) القيام ،بحلول عام  ، ٢٠٠٣بتحديد مواعيد وطنية لتحقيق هدف وقاية اجلميع املتفق عليه دوليا
واملتمثل في خفض معدالت انتشار فيروس نقص املناعة البشرية لدى الشباب والنساء بني  ١٥و ٢٤
عاما من العمر بنسبة  ٢٥في املائة بحلول عام  ٢٠٠٥في أكثر البلدان تأثرا ،وبنسبة  ٢٥في املائة
على صعيد العالم بحلول عام  ، ٢٠١٠وتكثيف اجلهود الرامية إلى حتقيق هذه األهداف فضال عن
مواجهة املواقف والقوالب الفكرية اجلنسانية اجلامدة وأوجه عدم املساواة بني اجلنسني فيما يتصل
بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز ،األمر الذي يشجع الرجال والفتيان على املشاركة مشاركة
نشطة؛
(ب) القيام ،بحلول عام  ، ٢٠٠٥بخفض عدد الرضع املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية بنسبة
 ٢٠في املائة ،وبحلول عام  ٢٠١٠بنسبة  ٥٠في املائة ،وذلك عن طريق كفالة حصول  ٨٠في املائة
من احلوامل املتلقيات للرعاية قبل الوالدة على املعلومات واملشورة وغير ذلك من خدمات الوقاية من
الفيروس ،وزيادة توافر العالج الفعال للحد من انتقال العدوى من األم إلى الطفل وجعله في متناول
النساء واملواليد املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية ،وكذلك عن طريق األنشطة الفعالة لفائدة
املصابات بالفيروس ،مبا فيها املشورة واالختبار بشكل طوعي مع كفالة السرية ،واحلصول على
العالج ،وال سيما العقاقير املضادة للفيروسات الرجعية ،عند االقتضاء ،وبدائل لنب األم ،وتقدمي
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الرعاية املتواصلة؛
(ج) القيام ،بحلول عام  ، ٢٠٠٣بوضع سياسات واستراتيجيات وطنية وتنفيذها بحلول عام ، ٢٠٠٥
بهدف بناء وتعزيز القدرات احلكومية واألسرية واملجتمعية على تهيئة بيئة داعمة لليتامى والبنات
واألوالد املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز
واملتضررين منه ،مبا في ذلك عن طريق تقدمي املشورة املناسبة والدعم النفسي  -االجتماعي؛
وكفالة قيدهم في املدارس وحصولهم على املأوى والتغذية اجليدة واخلدمات الصحية واالجتماعية
على قدم املساواة مع غيرهم من األطفال؛ وحماية األطفال اليتامى وضعاف احلال من جميع أشكال
اإليذاء والعنف واالستغالل والتمييز واالجتار وفقدان اإلرث.
 - ٤٧ولتحقيق هذه األهداف ،سننفذ االستراتيجيات واإلجراءات التالية:
 - ١القيام ،بحلول عام  ، ٢٠٠٣بكفالة وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط متويل وطنية متعددة
القطاعات ملكافحة فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز تكون كفيلة مبعاجلة هذا الوباء بشكل
مباشر؛ والتصدي للوصم والسكوت واإلنكار؛ وتناول أبعاد الوباء اجلنسانية والقائمة على أساس
العمر؛ والقضاء على التمييز والتهميش؛ وإقامة الشراكات مع املجتمع املدني وقطاع األعمال
التجارية واملشاركة التامة للمصابني بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز وأفراد الفئات الضعيفة
وأكثر الناس عرضة للخطر ،وال سيما النساء وصغار السن؛ وتوفير املوارد لها إلى أبعد حد ممكن
من امليزانيات الوطنية دون استبعاد املوارد األخرى ،مبا فيها التعاون الدولي؛ والعمل بشكل كامل
على تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،مبا في ذلك احلق في احلصول على
أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛ وإدماج املنظور اجلنساني؛ ومواجهة ما يترتب على
هذه اآلفة من خطر ،وتعرض لإلصابة بالفيروس ،وما تستلزمه من وقاية ،ورعاية ،وعالج ،ودعم،
وخفض ألثرها؛ وتعزيز قدرات النظم الصحية والتربوية والقانونية.
 - ٢القيام ،بحلول عام  ، ٢٠٠٥بكفالة حصول  ٩٠في املائة من الشباب والشابات بني  ١٥و ٢٤
عاما من العمر وبحلول عام  ، ٢٠١٠بكفالة حصول  ٩٥في املائة على األقل منهم ،على املعلومات
والتثقيف ،مبا في ذلك التثقيف عن طريق األقران ،والتثقيف املوجه للشباب حتديدا بشأن فيروس
نقص املناعة البشرية ،واخلدمات الالزمة لتنمية معارف احلياة الضرورية للحد من تعرضهم
لإلصابة بالفيروس ،وذلك في إطار شراكة تامة مع الشباب والوالدين واألسر والقائمني بالتثقيف
ومقدمي الرعاية الصحية.
 - ٣القيام ،بحلول عام  ، ٢٠٠٥بوضع استراتيجيات شاملة في مجال الرعاية ،وإحراز تقدم هام في
تنفيذها ،بغية تعزيز الرعاية األسرية واملجتمعية ،مبا فيها املقدمة من القطاع غير الرسمي ،وإقامة
نظم للرعاية الصحية بغية توفير ورصد العالج املقدم للمصابني بفيروس نقص املناعة البشرية/
اإليدز ،مبن فيهم األطفال ،ودعم املتضررين من هذا الفيروس ،من أفراد وأسر ومجتمعات محلية؛
وحتسني قدرات وظروف عمل العاملني في مجال الرعاية الصحية وفعالية نظم اإلمداد ،وخطط
التمويل وآليات اإلحالة الالزمة ليتسنى احلصول بأسعار معقولة على األدوية ،مبا فيها العقاقير
املضادة للفيروسات الرجعية ،وسبل التشخيص وما يتصل بها من تكنولوجيات ،فضال عن الرعاية
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اجليدة ،الطبية منها والنفسية  -االجتماعية والرامية إلى تخفيف األلم.
 - ٤القيام ،بحلول عام  ، ٢٠٠٥بتنفيذ تدابير لزيادة قدرة النساء واملراهقات على حماية أنفسهن
من خطر اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية ،وذلك أساسا عن طريق تقدمي الرعاية الصحية
واخلدمات الصحية ،مبا في ذلك في مجال الصحة اجلنسية واإلجنابية ،وعن طريق التثقيف
الوقائي الذي يشجع املساواة بني اجلنسني ضمن إطار يراعي اخلصائص الثقافية والفوارق بني
اجلنسني.
 - ٥القيام ،بحلول عام  ، ٢٠٠٣بوضع و/أو تعزيز االستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تعترف
بأهمية األسرة في احلد من التعرض لإلصابة بالفيروس ،وذلك بأمور شتى منها تثقيف وإرشاد
األطفال ومراعاة العوامل الثقافية والدينية واألخالقية ،والعوامل التي تهدف إلى احلد من تعرض
األطفال والشباب عن طريق كفالة حصول الفتيات والفتيان على التعليم االبتدائي والثانوي ،وإدراج
التعليم املتعلق بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز في املقررات الدراسية للمراهقني؛ وكفالة بيئة
آمنة ومأمونة ،وال سيما للفتيات؛ ونشر معلومات جيدة مالئمة للشباب وخدمات التثقيف واملشورة
في مجال الصحة اجلنسية؛ وتعزيز برامج الصحة اإلجنابية واجلنسية؛ وإشراك األسر والشباب،
قدر اإلمكان ،في تخطيط وتنفيذ وتقييم برامج الوقاية والرعاية املتصلة بفيروس نقص املناعة
البشرية/اإليدز.
 - ٦القيام ،بحلول عام  ، ٢٠٠٣بوضع واستهالل تنفيذ استراتيجيات وطنية تدرج عناصر التوعية
والوقاية والرعاية والعالج املتصلة بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز في برامج أو إجراءات
االستجابة في حاالت الطوارئ ،مع التسليم بأن السكان الذين يتزعزع استقرارهم من جراء
الصراعات املسلحة وحاالت الطوارئ اإلنسانية والكوارث الطبيعية ،مبن فيهم الالجئون واملشردون
داخليا ،وبخاصة النساء واألطفال ،هم أكثر عرضة لإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية؛ كما
تدرج في برامج املساعدة الدولية ،حسب االقتضاء ،عناصر متصلة بفيروس نقص املناعة البشرية/
اإليدز.
 - ٧كفالة عدم التمييز والتمتع الكامل واملتساوي بجميع حقوق اإلنسان من خالل الترويج لسياسة
نشطة وواضحة حملو وصمة العار عن األطفال الذين يتمهم وأضعفهم فيروس نقص املناعة البشرية/
اإليدز.
 - ٨حث املجتمع الدولي على إكمال واستكمال جهود البلدان النامية التي كرست أمواال وطنية
متزايدة ملكافحة فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز من خالل زيادة املساعدة اإلمنائية الدولية،
وال سيما البلدان األكثر تضررا بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز ،وخصوصا في أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى ومنطقة البحر الكاريبي والبلدان األكثر عرضة لتفشي وباء فيروس نقص املناعة
البشرية/اإليدز وسائر املناطق التي ال متتلك سوى موارد محدودة للغاية ملواجهة هذه اآلفة.
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ج  -تعبئة املوارد
 - ٤٨إن حتقيق احلياة الصحية ،مبا في ذلك التغذية اجليدة ومكافحة األمراض املعدية ،وتوفير
التعليم اجليد وحماية األطفال من اإليذاء واالستغالل والعنف والصراعات املسلحة ،ومكافحة
فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز هي أهداف ممكنة التحقيق ،ومن الواضح أنها في متناول
املجتمع العاملي.
 - ٤٩واملسؤولية األساسية عن تنفيذ خطة العمل هذه وكفالة تهيئة بيئة متكينية لكفالة رفاه
األطفال ،حتظى فيها حقوق كل طفل بالتعزيز واحلماية ،تقع على عاتق كل بلد على حدة ،مع التسليم
بأنه يلزم توفير موارد جديدة وإضافية ،على الصعيدين الوطني والدولي ،لهذا الغرض.
 - ٥٠ويدر االستثمار في الطفل أرباحا تفوق كل تصور إذا ما استمر على املدى املتوسط أو البعيد.
ويعتبر االستثمار في الطفل واحترام حقوقه أمرا أساسيا لقيام مجتمع عادل واقتصاد قوي وعالم
خال من الفقر.
 - ٥١وسوف يقتضي تنفيذ خطة العمل هذه رصد موارد بشرية ومالية ومادية إضافية هامة ،على
الصعيدين الوطني والدولي ،في إطار بيئة دولية متكينية وتعاون دولي معزز ،مبا في ذلك التعاون
بني الشمال واجلنوب والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب ،لإلسهام في حتقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية.
 - ٥٢وبناء عليه ،نقرر العمل ،ضمن جملة أمور ،على حتقيق األهداف واإلجراءات العاملية التالية
لتعبئة املوارد الالزمة لألطفال:
(أ) نعرب عن تقديرنا للبلدان املتقدمة النمو التي وافقت على تخصيص نسبة  ٠,٧في املائة من
ناجتها القومي اإلجمالي للمساعدة اإلمنائية الرسمية العامة ،وحققت ذلك الهدف ،ونحث البلدان
املتقدمة النمو التي لم تفعل ذلك بعد على العمل من أجل حتقيق هدف تخصيص نسبة  ٠,٧في
املائة من ناجتها القومي اإلجمالي للمساعدة اإلمنائية الرسمية العامة في أقرب وقت ممكن .ونلتزم
بأال ندخر جهدا من أجل عكس اجتاهات املساعدة اإلمنائية الرسمية املتدهورة واإلسراع بتحقيق
أهداف تخصيص نسبة تتراوح بني  ٠,١٥و  ٠,٢٠في املائة من الناجت القومي اإلجمالي للمساعدة
اإلمنائية الرسمية ألقل البلدان منوا ،حسبما جرى االتفاق عليه ،مع مراعاة مدى إحلاح وأهمية
االحتياجات اخلاصة لألطفال؛
(ب) القيام ،دون مزيد من التأخير ،بتنفيذ املبادرة املعززة املتعلقة بالبلدان الفقيرة املثقلة بالديون،
ونوافق على إلغاء جميع الديون الرسمية الثنائية للبلدان املثقلة بالديون في أقرب وقت ممكن مقابل
التزامها الثابت بالقضاء على الفقر ،واحلث على استخدام الوفورات املتحققة من خدمة الديون في
متويل برامج القضاء على الفقر ،وال سيما تلك املتصلة باألطفال؛
(ج) الدعوة إلى اتخاذ إجراءات سريعة ومتضافرة من أجل التصدي بفعالية ملشاكل الديون في أقل
البلدان منوا والبلدان النامية املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل بطريقة شاملة ومنصفة ودائمة
وموجهة نحو التنمية ،باتخاذ شتى التدابير الوطنية والدولية الرامية إلى زيادة قدرتها على حتمل
الديون على املدى الطويل ،ومن ثم حتسني قدرتها على معاجلة املسائل املتصلة باألطفال ،باستخدام
أمور منها ،حيثما يكون ذلك مناسبا ،اآلليات املنظمة القائمة لتخفيض الديون من قبيل مقايضة
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الديون مبشاريع يهدف إلى تلبية احتياجات األطفال؛
(د) زيادة وحتسني إمكانيات وصول سلع وخدمات البلدان النامية إلى األسواق الدولية ،بوسائل منها
التوصل عن طريق التفاوض إلى التخفيف من احلواجز الضريبية وإلغاء احلواجز غير الضريبية،
التي تعوق بشكل ال مبرر له جتارة البلدان النامية ،وذلك
وفقا للنظام التجاري املتعدد األطراف؛
(ه) اعتقادا بأن زيادة التجارة أمر أساسي في منو وتنمية أقل البلدان منوا ،السعي إلى تعزيز وصول
تلك البلدان بشكل تفضيلي إلى األسواق عن طريق العمل على حتقيق الهدف املتمثل في وصول
جميع منتجاتها إلى أسواق البلدان املتقدمة النمو دون دفع رسوم أو اخلضوع إلى نظام احلصص؛
(و) تعبئة موارد جديدة وموارد إضافية ملموسة لتحقيق التنمية االجتماعية ،على الصعيدين الوطني
والدولي ،من أجل احلد من الفوارق داخل البلدان وفيما بينها ،وكفالة استخدام املوارد املوجودة
استخداما فعاال وسليما .والعمل كذلك إلى أقصى حد ممكن على كفالة حماية النفقات االجتماعية
التي تفيد األطفال وإعطائها األولوية خالل األزمات االقتصادية واملالية القصيرة األجل والطويلة
األجل؛
(ز) استكشاف سبل جديدة لتوليد موارد مالية عامة وخاصة ،بوسائل منها احلد من النفقات
العسكرية املفرطة ومن جتارة األسلحة واالستثمار في إنتاج واقتناء األسلحة ،مبا في ذلك النفقات
العسكرية العاملية ،مع مراعاة املقتضيات األمنية القومية؛
(ح) تشجيع البلدان املانحة والبلدان املتلقية على العمل ،وفق االتفاق وااللتزام املتبادل بينهما ،من
أجل تنفيذ مبادرة ٢٠/ 20تنفيذا كامال مبا يتمشى مع وثيقتي توافق اآلراء الذي مت التوصل إليه في
أوسلو وهانوي لكفالة استفادة اجلميع من اخلدمات االجتماعية األساسية.
 - ٥٣وسنعطي أولوية االهتمام لتلبية احتياجات أضعف األطفال في العالم الذين يعيشون في
البلدان النامية ،وال سيما في أقل البلدان منوا وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
 - ٥٤كما سنولي اهتماما خاصا الحتياجات األطفال في الدول اجلزرية الصغيرة النامية ،والبلدان
النامية غير الساحلية وبلدان املرور العابر النامية والبلدان النامية األخرى ،والبلدان التي متر
اقتصاداتها مبرحلة انتقالية.
 - ٥٥وسنعمل على تعزيز التعاون التقني بني البلدان لتبادل التجارب واالستراتيجيات اإليجابية في
تنفيذ خطة العمل هذه.
 - ٥٦وبلوغ أهدافنا وتطلعاتنا فيما يتعلق باألطفال أمر يقتضي إقامة شراكات جديدة مع املجتمع
املدني ،مبا في ذلك املنظمات غير احلكومية والقطاع اخلاص ،واتخاذ ترتيبات مبتكرة لتعبئة موارد
إضافية خاصة وعامة.
 - ٥٧ومع مراعاة أنه يجب على الشركات أن تلتزم بالتشريعات الوطنية ،نشجع حتمل الشركات
املسؤولية االجتماعية كي تساهم في بلوغ أهداف التنمية االجتماعية ورفاه األطفال بجملة وسائل
منها:
 - ١تعزيز الوعي املتزايد لدى الشركات بالترابط بني التنمية االجتماعية والنمو االقتصادي.
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 - ٢توفير إطار عمل متعلق بالسياسات القانونية واالقتصادية واالجتماعية يتسم بالعدالة واالستقرار
من أجل دعم وحفز املبادرات التي يتخذها القطاع اخلاص والرامية إلى بلوغ هذه األهداف.
 - ٣تعزيز الشراكات مع األعمال التجارية ونقابات العمال واملجتمع املدني على الصعيد الوطني
دعما ألهداف خطة العمل.
ونحث القطاع اخلاص على تقييم أثر سياساته وممارساته على األطفال وإتاحة نتائج البحوث
والتطوير في مجاالت العلوم والتكنولوجيا الطبية ،والصحة ،وإغناء األغذية ،وحماية البيئة ،والتعليم،
ووسائل االتصال اجلماهيري جلميع األطفال ،وال سيما ألشدهم حاجة إليها.
 - ٥٨ونقرر كفالة املزيد من اتساق السياسات وحتسني التنسيق بني األمم املتحدة ووكاالتها
ومؤسسات بريتون وودز ،فضال عن سائر الهيئات املتعددة األطراف واملجتمع املدني ،وذلك بهدف
حتقيق أهداف خطة العمل هذه.
د  -إجراءات املتابعة والتقييم
 - ٥٩وبغية تيسير تنفيذ اإلجراءات املتعهد بها في هذه الوثيقة ،سنضع أو نعزز على وجه
السرعة ،إن أمكن بنهاية عام  ٢٠٠٣خطط عمل وطنية ،وإقليمية حسب االقتضاء ،تتضمن طائفة
من األهداف والغايات املعينة احملددة زمنيا واملمكن قياسها وتستند إلى خطة العمل هذه ،وتراعي
أفضل مصالح الطفل مبا يتمشى مع القوانني الوطنية والقيم الدينية واألخالقية والتقاليد الثقافية
للسكان ،ومع جميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.
وعليه سنعزز خططنا الوطنية ونكفل ما يلزمها من تنسيق وتنفيذ وموارد .وسندمج أهداف خطة
العمل هذه في سياساتنا احلكومية الوطنية ،وكذلك في برامجنا اإلمنائية الوطنية ودون الوطنية ،وفي
استراتيجيات القضاء على الفقر ،والنهج املتعددة القطاعات ،وخطط التنمية األخرى ذات الصلة،
في إطار من التعاون مع عناصر املجتمع املدني الفاعلة ،مبا في ذلك املنظمات غير احلكومية التي
تهتم بشؤون األطفال وتشركهم في أنشطتها ،وكذلك مع األطفال حسب أعمارهم ومدى نضجهم،
ومع أسرهم.
 - ٦٠وسنقوم بإجراء رصد وتقييم منتظمني على الصعيد الوطني ،وعلى الصعيد اإلقليمي حسب
االقتضاء ،للتقدم احملرز نحو حتقيق األهداف والغايات الواردة في خطة العمل هذه على الصعد
الوطني واإلقليمي والعاملي .وسنعزز ،تبعا لذلك ،قدراتنا اإلحصائية الوطنية على جمع وحتليل
وتصنيف البيانات ،مبا في ذلك بحسب اجلنس والعمر وسائر العوامل ذات الصلة التي ميكن أن
تؤدي إلى التفاوت ،وسندعم إجراء مجموعة كبيرة من البحوث التي تركز على الطفل .وسنعزز
التعاون الدولي لدعم اجلهود الرامية إلى بناء القدرات اإلحصائية ،ومن أجل بناء قدرات املجتمعات
احمللية على الرصد والتقييم والتخطيط.
 - ٦١وسنجري استعراضات دورية للتقدم احملرز على املستويني الوطني ودون الوطني من أجل تخطي
العوائق وتعجيل اإلجراءات بفعالية أكبر .أما على الصعيد اإلقليمي فستستخدم هذه االستعراضات
لتبادل أفضل املمارسات املتبعة وتعزيز الشراكات وتعجيل التقدم.
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ولذلك:
(أ) نشجع الدول األطراف في اتفاقية حقوق الطفل على أن تنظر في تضمني تقاريرها املقدمة إلى
جلنة حقوق الطفل معلومات عن التدابير املتخذة والنتائج احملققة في تنفيذ خطة العمل هذه؛
(ب) ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) ،بوصفها الوكالة الرائدة املعنية باألطفال في
العالم ،مطالبة بأن
تواصل ،في إطار من التعاون الوثيق مع احلكومات والصناديق والبرامج والوكاالت املتخصصة ذات
الصلة في منظومة األمم املتحدة وجميع اجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة ،حسب االقتضاء،
إعداد ونشر املعلومات عن التقدم احملرز في تنفيذ اإلعالن وخطة العمل .ومطلوب من مجالس
اإلدارة في الوكاالت املتخصصة ذات الصلة أن تكفل ،ضمن والياتها ،إيالء هذه الوكاالت أقصى
قدر ممكن من الدعم من أجل بلوغ األهداف املبينة في خطة العمل هذه ومواصلة إطالع اجلمعية
العامة لألمم املتحدة ،عن طريق املجلس االقتصادي واالجتماعي ،بصورة كاملة ،على التقدم احملرز
حتى ذلك احلني وعلى اإلجراءات اإلضافية الالزمة خالل العقد املقبل ،باستخدام أطر وإجراءات
اإلبالغ احلالية؛
(ج) نطلب إلى األمني العام أن يقدم إلى اجلمعية العامة بانتظام تقارير عن التقدم احملرز في تنفيذ
خطة العمل هذه.
 - ٦٢وجندد العهد على أنفسنا مبوجب هذا اإلعالن بأال ندخر جهدا من أجل مواصلة بناء عالم
صالح لألطفال ،باالستفادة من اإلجنازات التي حتققت في العقد املاضي ومسترشدين مببادىء
األولوية لألطفال .وتضامنا مع مجموعة عريضة من الشركاء ،سنقود حركة عاملية لصالح األطفال
توجد زخما للتغير غير قابل للتوقف .وإننا نقطع على أنفسنا هذا العهد اجلدي ،يقينا بأننا إمنا
نخدم املصالح األفضل بالنسبة لإلنسانية جمعاء ونكفل رفاه جميع األطفال في جميع املجتمعات،
بإعطائنا األولوية العليا حلقوق األطفال ولبقائهم وحلمايتهم وتنميتهم.
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امللحق 4 -
األهداف االمنائية لأللفية والغايات ومؤشرات متابعة األداء
املصدر :األمم املتحدة ،اجلمعية العامة – وثيقة رقم  27 ، A/59/282أغسطس 2004م.
األهداف

.1

.2

.3

الغايات
.1

التخفيض مبقدار النصف ،بني
سنتي  1990و  2015لعدد من يقل
دخلهم اليومي عن دوالر واحد

.2

التخفيض مبقدار النصف ،بني
سنتي  1990و  ،2015لنسبة من
يعانون من اجلوع

حتقيق تعميم التعليم .3
االبتدائي

كفالة متكن األطفال كل مكان ،ذكورا
وإناثا ،من إمتام مرحلة التعليم
االبتدائي بحلول عام 2015

.4

القضاء على الفوارق بني اجلنسني
في التعليم االبتدائي والثانوي،
ويفضل أن يكون ذلك بحلول سنة
 ،2005وفي جميع مستويات التعليم
في موعد ال يتجاوز سنة 2015

القضاء على الفقر املدقع
واجلوع

تعزيز املساواة
اجلنسني ومتكني املرأة

بني

املؤشرات

.1

نسبة من تقل قدرتهم الشرائية
عن دوالر واحد يومياً.
نسبة فجوة الفقر
حصة أفقر خُ مس السكان في
االستهالك القومي.

.4

مدى انتشار نقص الوزن بني
األطفال دون اخلامسة.
نسبة السكان الذين ال يحصلون
على احلد األدنى الستهالك
الطاقة الغذائية.

.6

صافي نسبة القيد في التعليم
االبتدائي.
نسبة عدد التالميذ الذين
يتلحقون بالدراسة في الصف
األول ويصلون إلى الصف
اخلامس.
معدل اإلملام بالقراءة والكتابة
لدى األشخاص الذي تتراوح
أعمارهم بني  15و  24عاما.

.9

نسبة الفتيات إلى الصبيان
في التعليم االبتدائي والثانوي
والعالي.
نسبة النساء إلى الرجال ممن
يلمون بالقراءة والكتابة فيما
بني سن  15و  24عاماً
حصة النساء من العمالة
املأجورة في القطاع غير
الزراعي.
نسبة املقاعد التي تشغلها
النساء في البرملانات الوطنية.

.2
.3

.5

.7

.8

.10
.11
.12
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.13
.4

خفض وفيات األطفال

.5

حتسني صحة األمهات

.6

مكافحة فيروس نقص
املناعة البشرية /اإليدز
واملالريا وغير هما من
األمراض

.5

خفض مبقدار الثلثني ،بني سنتي
 1990و  ، 2015ملعدل وفيات
األطفال دون اخلامسة.

.6

خفض مبقدار الثالثة أرباع ،بني
سنتي  1990و  2015ملعدل وفيات
األمهات

.7

وقف انتشار فيروس نقص املناعة
البشرية /اإليدز بحلول عام 2015
وبدء انحساره اعتبارا من ذلك
التاريخ

.14
.15
.16
.17

معدل وفيات األمهات
نسبة املواليد الذين متت
والدتهم على أيدي العاملني
املهرة في املجال الصحي.

.18

انتشار فيروس نقص املناعة
البشرية  /اإليدز بني
اجلنسني.
استعمال الرفاالت كنسبة مئوية
من معدل انتشار وسائل منع
احلمل.
نسبة التحاق اليتامى إلى غير
اليتامى الذين تتراوح أعمارهم
بني  10و  14عاما باملدارس.

.21

معدالت االنتشار والوفيات
املرتبطة باملالريا.
السكان املقيمون في املناطق
املعرضة خلطر املالريا الذين
يتخذون تدابير ف ّعالة للوقاية
من املالريا وعالجها.
معدالت االنتشار والوفيات
املرتبطة بالتدرن الرئوي
(السل)
نسبة حاالت اإلصابة بالسل
التي اكتشفت ومت شفاؤها في
إطار املعاجلة القصيرة االجل
اخلاضعة للمراقبة املباشرة.

.19
.20

.22
.8

وقف انتشار املالريا وغيرها من
االمراض الرئيسية بحلول عام
 2015وبدء انحسارها اعتبارا من
ذلك التاريخ.

معدل وفيات األطفال دون
اخلامسة.
معدل وفيات الرضع.
البالغني
األطفال
نسبة
سنة واحدة احملصنني ضد
احلصبة.

.23
.24
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.25

نسبة مساحة األراضي املغطاة
بالغابات.
املناطق احملمية لغرض احملافظة
على التنوع البيولوجي.
الطاقة املستخدمة لكل دوالر
من الناجت احمللي االجمالي
(تعادل القوة الشرائية)
انبعاثات غاز ثاني أكسيد
الكربون واستهالك غازات
الكلور وفلورو كربون املستنفدة
لطبقة األوزون.
نسبة السكان الذين يستخدمون
الوقود الصلب.

.30

نسبة األشخاص الذين ميكنهم
احلصول بصورة مستدامة
على مصدر محسن للمياه في
املناطق احلضرية والريفية.
نسبة السكان الذين ميكنهم
احلصول على املرافق الصحية
احملسنة في املناطق احلضرية
ّ
والريفية.

.32

نسبة األسر املعيشية التي
حققت احليازة اآلمنة.

.26
.27
.9

إدماج مبادئ التنمية املستدامة في
سياسات البلدان وبرامجها القطرية
وانحسار فقدان املوارد البيئية.

.28

.29

.7

كفالة االستدامة البيئية

.8

 .12املضي في إقامة نظام جتاري ومالي
يتسم باالنفتاح والتقيد بالقواعد
والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز
( يشمل التزاماً باحلكم الرشيد
 ،والتنمية  ،وتخفيف وطأة الفقر
 ،على الصعيد الوطني والصعيد
العاملي على السواء )
إقامة شراكة عاملية من
أجل التنمية
 .13معاجلة االحتياجات اخلاصة ألقل
البلدان منواً ( تشمل السماح
لصادرات أقل البلدان منواً بالدخول
معفاة من التعريفات اجلمركية ومن
اخلضوع للحصص  ،وبرنامجاً
معززاً لتخفيف عبء الديون الواقع

 .10خفض نسبة األشخاص الذين ال
ميكنهم احلصول على مياه الشرب
املأمونه واملرافق الصحية األساسية
إلى النصف بحلول عام 2015

حتسن كبير بحلول عام
 .11حتقيق
ّ
 2020في معيشة ما ال يقل عن 100
مليون من قاطني األحياء الفقيرة.

.31

املساعدة االمنائية الرسمية
 .33صافي املساعدة االمنائية
الرسمية املقدمة الى جميع
البلدان النامية وإلى أقل منواً.
 .34نسبة املساعدة االمنائية
الرسمية الثنائية واملوزعة
قطاعياً املقدمة من مانحي
منظمة التعاون والتنمية في
امليدان االقتصادي  /جلنة
املساعدة االمنائية واملخصصة
للخدمات االجتماعية األساسية
( التعليم األساسي والرعاية
الصحية األولية والتغذية واملياه
املأمونة واملرافق الصحية )

االتفاقيات الدولية واالقليمية املعنية بالطفولة 155

على البلدان الفقيرة املثقلة بالديون
وإلغاء الديون الثنائة الرسمية ،
وتقدمي املساعدة االمنائية الرسمية
بصورة أكثر سخاء للبلدان التي
أعلنت التزامها بتخفيف وطأة
الفقر )
 .14معاجلة االحتياجات اخلاصة للبلدان
غير الساحلية والدول النامية
الصغيرة اجلزرية (عن طريق
برنامج العمل للتنمية املستدامة
للدول اجلزرية الصغيرة النامية
ونتائج الدورة االستثنائية الثانية
والعشرين للجمعية العامة ).
 .15املعاجلة الشاملة ملشاكل ديون البلدان
النامية باتخاذ تدابير على املستويني
الوطني والدولي جلعل حتمل ديونها
ممكنا على املدى الطويل .

 .35نسبة املساعدة االمنائية الرسمية
الثنائية غير املقيدة املقدمة من
مانحي منظمة التعاون والتنمية
في امليدان االقتصادي  /جلنة
املساعدة االمنائية .
املساعدة االمنائية الرسمية
.36
التي تلقتها البلدان النامية غير
الساحلية كنسبة من اجمالي الدخل
القومي .
 .37املساعدة االمنائية الرسمية التي
تلقتها الدول اجلزرية الصغيرة
النامية كنسبة من اجمالي الدخل
القومي .
الوصول الى األسواق
 .38نسبة اجمالي واردات البلدان
املتقدمة النمو من البلدان النامية
وأقل البلدان منواً ( حسب القيمة
وباستثناء األسلحة ) املسموح
بدخولها بدون رسوم جمركية .
 .39متوسط التعريفات اجلمركية التي
تفرضها البلدان املتقدمة النمو على
املنتجات الزراعية واملنسوجات
وامللبوسات الواردة من البلدان
النامية .
 .40تقدير الدعم الزراعي لبلدان
منظمة التعاون والتنمية في امليدان
االقتصادي كنسبة مئوية من ناجتها
احمللي االجمالي .
 .41نسبة املساعدات االمنائية الرسمية
املقدمة لبناء القدرات التجارية.
القدرة على حتمل الديون
 .42العدد الكلي للبلدان التي بلغت مرحلة
مرحلة اتخاذ قرار بشأن مبادرة
البلدان الفقيرة املثقلة بالديون
والتي وصلت مرحلة االستيفاء .
 .43تخفيف عبء الدين املتعهد به
مبوجب مبادرة البلدان الفقيرة
املثقلة بالديون ( باليني دوالرات
الواليات املتحدة ( تراكمي)).
 .44خدمة الديون كنسبة مئوية من
صادرات السلع واخلدمات .

 .16التعاون مع البلدان النامية لوضع  .45معدل البطالة بني الشباب الذين
تتراوح أعمارهم ما بني  15و24
وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب
سنة .
عم ً
ال الئقاً ومنتجاً .
 .46نسبة السكان الذين ميكنهم احلصول
 .17بالتعاون مع شركات األدوية إلتاحة
على العقاقير األساسية بأسعار
العقاقير األساسية بأسعار محتملة
محتملة بشكل مستدام .
في البلدان النامية .
 .47مشتركو اخلطوط الهاتفية والهواتف
 .18بالتعاون مع القطاع اخلاص إلتاحة
اخلليوية .
فوائد التكنولوجيا اجلديدة وبخاصة
 .48مستعملو احلواسيب الشخصية
تكنولوجيا املعلومات واالتصال .
وشبكة االنترنت.

