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اتفاقية حقوق الطفل ذات �أهمية كبرى ،ال العتبارات تتعلق بمفاهيم
«�إن�سان الم�ستقبل» فقط ،بل لأنها تعتبر � ّأن للأطفال قيمة بحد ذاتها تجب
حمايتها ورعايتها ،وهنا يكمن جوهر االتفاقية ،الذي يعتمد �أي�ض ًا على � ّأن
كل الحقوق متناغمة فيما بينها ،فال يمكن تطبيق حق دون �آخر ،لأن انتهاك
حق من الحقوق الواردة في االتفاقية هو انتهاك لكل حقوق الطفل ،وهي
�شاملة ومرنة ومتكاملة وال تخ�ضع لح�ساب الأولويات ،فكل حق ال يكتمل من
دون الآخر ،وال يمكن �أن تتحقق حقوق الطفل �إال مع ًا.

عن االتفاقية
جاءت االتفاقية نتيجة للتطور التاريخي وللتراكم عبر مئات ال�سنين من
ن�ضال ال�شعوب بمفكريها ومنا�ضليها وتطور الوعي المجتمعي بالنظر �إلى
الأطفال على �أنهم فئة اجتماعية لها القيمة الإن�سانية ذاتها كباقي فئات
مهم�شة تحيا خارج التطور الح�ضاري ،بل
المجتمع ،فلم تعد هذه الفئة ّ
�أ�صبح من ال�ضروري االهتمام بحاجاتها ومتطلباتها ،واالعتراف بم�صالحها
وخ�صو�صيتها� ،إ�ضافة �إلى �أنها �أتت بعد تزايد اهتمام المجتمعات الدولية
ومنظمات الأمم المتحدة ،نتيجة للحروب والكوارث التي � ّألمت بالب�شرية
وما نتج عنها من ويالت �أ�صابت فئات المجتمع كافة ،وعلى الأخ�ص الأطفال
الذين عانوا القتل والت�شريد واالنتهاكات للحقوق كافة ،و قد �شملت جميع
الحقوق المدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية وحددتها
في ن�صو�ص وقواعد ومواد قانونية تعنى بحماية الأطفال ورفاهيتهم وتهتم
بالطفل� ،إ�ضافة �إلى �آليات التطبيق وتقديم ال�شكاوى.
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اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل،
بالإجماع ،في  20ت�شرين الثاني /نوفمبر  ،1989وقد دخلت ح ّيز التنفيذ
و�أ�صبحت قانون ًا دولي ًا في الثاني من �أيلول عام  .1990وقد كانت هذه
المعاهدة الدولية هي الأولى لحقوق الإن�سان التي ت�شمل الحقوق المدنية
وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية �ضمن م�ستند واحد �شامل،
و هي حالي ًا ال�صك الدولي الخا�ص بحقوق الإن�سان الذي �صادق عليه �أكبر
عدد من الدول.
و�صادقت �سورية على االتفاقية عام  ،1993ومن �أهم مزايا هذه
االتفاقية �أنها عالمية وت�ؤ ّمن م�صلحة الطفل الف�ضلى في جميع ال�سيا�سات
وبرامج الحكومات ،وت�ؤكد حقوقهم في ( )54مادة قُ�سمت �إلى ثمانية
�أق�سام ،وكان الق�سم الأول في المادة ( )1التي ع ّرفت الطفل �أنه كل �إن�سان
لم يتجاوز الثامنة ع�شرة �أو �سن الر�شد.
واهتمت المواد ( )12 ،6 ،3 ،2بالمبادئ العامة وهي :عدم التمييز،
والم�شاركة ،والبقاء والنماء ،وم�صالح الطفل الف�ضلى.
وعنيت المواد ( )17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،8 ،7بالحقوق المدنية والحريات
ُ
للطفل ،كحقه مث ًال في حرية تكوين جمعيات.
و�أ ّمنت المواد ( )39 ،27 ،25 ،21 ،20 ،19 ،18 ،11 ،10 ،9 ،5المحيط
الأ�سري الواجب للطفل والرعاية البديلة في حال عدم وجود �أ�سرة.
واعتنت المواد ( )27 ،26 ،24 ،23باالهتمام ب�صحة الطفل ورفاهيته
ورعايته ،وخا�صة الطفل ذا الإعاقة و�إيجاد ظروف معي�شية مالئمة للطفل.
وكانت المواد ( )31 ،29 ،28خا�صة بالعناية بتربية الطفل والترويح
عنه ،ك�إعطائه الحق في الراحة واللعب وتوفير الفر�ص له لتم�ضية �أوقات
الفراغ.
�أ ّما مجموعة المواد (،39 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،30 ،28 ،22
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 )40فهي لالهتمام ب�إجراءات الحماية الخا�صة للطفل ،كحماية الأطفال
الالجئين ورعايتهم في النزاعات الم�سلحة ،وحماية الأحداث من اال�ستغالل
االقت�صادي والجن�سي ،و�أي�ض ًا حماية الأطفال المنتمين �إلى �أقليات.
وو�ضعت المواد ( )45 ،44 ،43 ،42 ،41 ،4لتن�سيق �إجراءات التطبيق
الواجبة لتنفيذ االتفاقية.
واهتمت المواد ( )54-46ب�إجراءات االن�ضمام والم�صادقة والتحفظ
واالن�سحاب من االتفاقية.
وقد ت� ّأ�س�ست مجموعة منظمات غير حكومية التفاقية حقوق الطفل منذ
عام � ،1983أي عند البدء بكتابة م�سودة االتفاقيةُ ،عرفت بالمجموعة غير
الر�سمية الخا�صة باتفاقية حقوق الطفل ،وكانت ت�شارك م�شاركة ف ّعالة في
عملية كتابة الم�سودة .وهي ت�ضم في الوقت الحا�ضر �أكثر من  70منظمة
غير حكومية ،ويكمن هدف المجموعة في ت�سهيل ترويج االتفاقية وتنفيذها
ومراقبتها .وعلى م ّر ال�سنين� ،شكّلت مجموعة المنظمات غير الحكومية
منبر ًا لأعمال الأع�ضاء للت�أثير ب�صورة �أ�سا�سية على نظام الأمم المتحدة
وعلى المنتديات الإقليمية والوطنية �أي�ض ًا.
و� ّإن �أحد الميادين المهمة في عمل مجموعة المنظمات غير الحكومية
هو تمكين المنظمات غير الحكومية واالئتالفات الوطنية من الم�شاركة
في عملية �إعداد التقارير للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل� .أما �أحد
الميادين الأ�سا�سية الأخرى فهو تطوير نقطة محورية وحفظها لمراقبة
التطورات العالمية الخا�صة بق�ضايا ا�ستغالل الأطفال .ولدى مجموعة
المنظمات غير الحكومية �أي�ض ًا ع ّدة مجموعات فرعية لها موا�ضيع محددة،
وهي تلعب دور ًا �أ�سا�سي ًا في تن�سيق جهود الأع�ضاء بهدف تحقيق وقع �أكبر
على ق�ضايا محددة.
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�ضرورة الترويج لحقوق الطفل
يجب �أن يعرف الفرد حقوقه المن�صو�ص عليها في القانون ،لأن ذلك
عامل �أ�سا�س لمواجهة �أي انتهاك قد يتعر�ض له ،فمن دون هذا الوعي ي�سكت
عن االنتهاك بو�صفه من الم�سلّمات وي�أخذ �شيئ ًا ف�شيئ ًا طابع العرف الذي
يخرج من دائرة االحتجاج عليه ومحاولة التغيير على الرغم من مخالفته
للقوانين ،لذلك يجب الترويج لثقافة حقوق الطفل ومفاهيمها بين الأطفال
والكبار ،بو�صفهم مواطنين لهم الحق الكامل في المواطنة الذي لن يتلم�سوه
دون المعرفة� ،إ�ضافة �إلى �أن تربية الطفل على التعامل مع حقوقه ومعرفتها
ي�شكّل رادع ًا معنوي ًا في الم�ستقبل لديه �ضد انتهاك حقوق الآخرين .وقد
ن�صت االتفاقية على �ضرورة التعريف بها في المناهج الدرا�سية وو�سائل
ّ
الإعالم وحمالت التوعية التي تقع على عاتق المجتمع المدني والحكومة
والمنظمات العالمية المعنية بحقوق الطفل والإن�سان ،وهذه المعرفة تك ّر�س
فكر المواطنة وتع ّمق العالقة بين المواطن والبلد الذي ينتمي �إليه ،فهو
�سيدرك �أن هنالك عالقة متبادلة وحقوق ًا وواجبات يمكنه المطالبة بها
وتحقيقها.
و�سنحاول هنا تو�ضيح حقوق الطفل من خالل بنود االتفاقية ،والتي
�سي�شعر القارئ �أنها مكررة ،لكن في الحقيقة هنالك فروق �صغيرة بين كل
حق و�آخر ي�ستدعي ذكره منفرداً ،لأنه ي�شكّل �أ�سا�س ًا لباقي الحقوق.
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الطفل
(المواد ذات ال�صلة :المادة )1

«طفل يعني عمري �أقل من � 18سنة»
حددت االتفاقية حد ًا �أعلى العتبار ال�شخ�ص طف ًال وهو بلوغ الثامنة
ع�شرة من العمر ،وال تتقيد بذلك الدول التي تحدد ت�شريعاتها المحلية �سن
�شجعت على مراجعة
البلوغ ب�أقل من ثماني ع�شرة ،لكن لجنة حقوق الطفل ّ
�سن الر�شد �إذا كان �أقل من � 18سنة وحثتها على زيادة �سن الح�صول على
الحماية� ،أما الدول التي تقرر �سن البلوغ بالحادية والع�شرين فيع ّد هو الحد
الأعلى� ،أما بالن�سبة �إلى تحديد بداية �سن الطفولة فهل هو قبل الوالدة �أم
بعدها؟ هنا ال يزال النقا�ش مفتوح ًا ،فهل الحقوق م�صونة للإن�سان وهو
جنين �أم بعد الوالدة؟ وكيف يمكن تقديم الحق للطفل وهو جنين؟ وهل
يدخل مفهوم الإجها�ض �ضمن هذه الحماية؟ هذه �إ�شكاليات كثيرة خا�صة
في مفهوم الإجها�ض ما زالت في طور النقا�شات ولم تح�سم بعد ،لكن
ن�صت على« :الطفل ،ب�سبب عدم
ديباجة �إعالن حقوق الطفل عام ّ 1959
ن�ضجه البدني والعقلي ،يحتاج �إلى �إجراءات وقاية ورعاية خا�صة ،بما في
ذلك حماية قانونية منا�سبة ،قبل الوالدة وبعدها».
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« .1طفل يعني ال يجوز �أن ي�سمح بتزويجه».
ال يجوز تزويج الأطفال قبل بلوغ هذه ال�سن ،وهذا يجب �أن يت ّوج
بالقوانين ،ففي �أغلب بالد ال�شرق الأو�سط ومنها �سورية ولبنان والأردن
يغ�ضون الطرف عن زواج الأطفال بتواط�ؤ
وفل�سطين وم�صر واليمن� ..إلخ ّ
مع القانون الذي يع ّد القا�ضي ال�شرعي �أو الكاهن المخ ّول بالتزويج هو
الأقدر على تحديد البلوغ للطفلة على �أ�سا�س اكتمال نمو ج�سدها ،ما يعني
�أنه ي�سمح بزواج طفلة تبلغ الـ  13من العمر �إن كان ج�سدها مكتمل النمو،
�إن ر�أى القا�ضي ذلك ،رغم �أن القانون يحدد �سن �أهلية الزواج  17للأنثى
و 18للذكر.
فقد جاء في قانون الأحوال ال�شخ�صية ال�سورية في المر�سوم رقم 59
لعام  1953المادة  15ما يلي .1« :ي�شترط في �أهلية الزواج العقل والبلوغ».
تو�ضح �أهلية الزواج بقولها« :تكمل �أهلية الزواج في
وجاءت المادة ّ 16
الفتى بتمام الثامنة ع�شرة وفي الفتاة بتمام ال�سابعة ع�شرة من العمر».
لكن المادة � 18سمحت بزواج الأطفال عندما �أعطت للقا�ضي �سلطة
تقديرية:
� .1إذا ادعى المراهق البلوغ بعد �إكماله الخام�سة ع�شرة� ،أو المراهقة
بعد �إكمالها الثالثة ع�شرة ،وطلبا الزواج ي�أذن به القا�ضي �إذا تبين له �صدق
دعواهما واحتمال ج�سميهما.
� .2إذا كان الولي هو الأب �أو الجد ا�شترطت موافقته.
ما يعني �أن القوانين ما زالت ت�سمح بزواج الأطفال وتثبته بالمحكمة،
�إن ر�أى القا�ضي �أن ج�سد كل منهما مكتمل� ،أي بالنظر �إلى الج�سد ولي�س
�إلى الإن�سان ككل.
وهذا القانون ُيخترق �أي�ض ًا عندما يتم التزويج خارج المحكمة� ،أي �إن
رف�ض القا�ضي مث ًال تزويج الأطفال لأنه ر�أى �أن ج�سديهما غير نا�ضجين،
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(براني) و�ستث ّبته المحكمة
ف�إنهما �سيتزوجان خارج المحكمة بكتاب خارجي ّ
في ما بعد بدعوى ق�ضائية دون فر�ض عقوبات على الأهل �أو على من ز ّوجهما،
فالقانون لم يحدد عقوبات �صريحة بمعاقبة من يز ّوج خارج �إطار المحكمة.
«في كل م ّرة ي�أتي عري�س �أختبئ خلف الباب �أو �أهرب �إلى
علي وتجبرني على الجلو�س �أمام خالته
ال�سطح ،لكن �أمي تعثر ّ
و�أمه وعمته ،ال �أريد �أن �أتزوج و�أتمنى �أن �أبقى في المدر�سة
لكن في ال�صيف �سوف �أذهب �إلى بيت زوجي وال �أحد يمكنه
معار�ضة �أبي و�أمي»!
«�سماح ( 14عاماً) في ال�صف التا�سع،
ُعقد قرانها قبل �شهرين من ت�صريحها هذا».

« .2طفل يعني ال ُيحاكم في محاكم الرا�شدين وبقوانينهم ،بل له
قوانين خا�صة يحاكم على �أ�سا�سها �إذا قام ب�أي عمل خارج القانون».
وقد �أق ّرت معظم الدول محاكم خا�صة بالأحداث يجب �أن يحاكموا
فيها ،و�أن تتبع الإجراءات الق�ضائية المن�صو�ص عليها ،كتحديد م ّدة
للتوقيف ال يجوز تجاوزها وهي م ّدة �شهر واحد فقط ،وتنفيذه في �أماكن
خا�صة بالأحداث وهي للإ�صالح والت�أهيل كمركز للمالحظة والرعاية �أو
جمعية خا�صة للأحداث ،و�أن تكون المحاكمة �سرية ،وتتبع �إجراءات خا�صة
باال�ستجواب مع الطفل الحدث ،وقد رفع �سن الم�ساءلة الجزائية في �سورية
من �سن ال�سابعة من العمر �إلى �سن العا�شرة ،بموجب المر�سوم الت�شريعي
رقم  52لعام .2003
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لكن عند التطبيق �سن�أتي على ذكر االنتهاكات الج�سيمة التي يتعر�ض
لها الطفل في محاكم الأحداث.
«مجموعة من الأطفال مربوطين بجنازير معدنية يدخلون
ب�شكل منتظم من الباب الكبير وهم يبكون وي�صرخون،
لي�صلوا �إلى قاعة محكمة الأحداث في الطابق الثالث ،يزداد
�صراخهم وتو�سالتهم لل�شرطة �أال ُيدخلوهم �إلى القا�ضي،
والبكاء والنحيب يعلو في المكان الممتلئ بالمراجعين
والمحامين والق�ضاة والموظفين الذين ينظرون �إلى الم�شهد
بطريقة عادية ،فهو حق ًا م�شهد عادي لهم ،لكنه مفجع لمن
يرى لأول م ّرة كيف ي�ساق �أطفال يبلغ بع�ضهم الثامنة �سوق ًا
وح�شي ًا ب�أ�صفاد معدنية ك�أنهم مجرمون خطيرون.»..
«م�شهد في ق�صر العدل في دم�شق عام
 2009لأطفال م�ش ّردين م�ساقين �إلى
المحكمة»!!

« .3طفل يعني له قوانين رعاية خا�صة ت�ضمن الم�صلحة الف�ضلى
بعدم التمييز والبقاء والنماء والم�شاركة».
تقوم االتفاقية على مبادئ �أ�سا�سية وهي التي ال يجوز التحفظ عليها
�أبداً ،ف�إن التحفظ على �أي مادة من تلك المواد يعني عدم قبول الم�صادقة
على االتفاقية كلها ،و ُيرف�ض طلب الدولة في االن�ضمام �إلى االتفاقية �إن
تحفظت الدولة على �إحدى هذه المواد ،وهي عدم التمييز ،والبقاء والنماء،
والم�شاركة وفق قوانين حماية ورعاية خا�صة ،فالإن�سان ب�شكل عام له الحق
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بعدم التمييز والم�شاركة والبقاء والنماء ،لكن ما يعني االتفاقية هنا �أن
تتوافر قوانين خا�صة تحمي وترعى تطبيق وتنفيذ الحقوق للطفل فهو يحتاج
�إلى دعم �إ�ضافي ،ولي�س فقط �إلى الحق بحد ذاته..

« .4طفل يعني التعليم �إلزامي ومجاني له».
وت�ضمن االتفاقية �إلزامية التعليم ومجانيته للطفل �إلى �أن يبلغ �سن
الر�شد الذي ال يمكن �أن يكون تحت الـ  18عام ًا ،وال يمكن تطبيق �إلزامية
التعليم دون مجانيته ،وهذا يراعي الطبقات الفقيرة ،وغير القادرة على
تعليم �أبنائها� ،أما �إلزامية التعليم فال يمكن تطبيقها دون منع الزواج
المبكر ،ففي كثير من القرى والمناطق الريفية يكثر الت�سرب المدر�سي
للفتيات ب�سبب الزواج ،وال يمكن تطبيق الإلزامية دون منع عمل الأطفال
ودعم الأهالي الفقراء والأ�سر التي تع ّد تحت خط الفقر والمزارعين،
وكذلك دعم المدار�س والعملية التعليمية لت�صبح �أكثر جذب ًا للطفل وتحقق
غايتها في تطوير فكر الطفل و�إبداعه ،ولتطبيقه يحتاج �إلى لجان محلية
ت�ساهم في مالحقة الأ�سر والمدار�س.

« .5طفل يعني �أال ي�شتغل �أ�شغا ًال ت�ض ّر �صحته �أو تمنعه من �أي حق
من حقوقه الخا�صة مثل اللعب».
اعتبر الحق في اللعب حق ًا خا�ص ًا من حقوق الطفل وله اهتمام بحد
ذاته ب�شكل منفرد عن �أوقات الفراغ والراحة والترفيه ،وهذا الحق ال يمكن
تحقيقه دون �أن تحدد الحكومة �سن العمل ،وهو على الأقل ثمانية ع�شر
عام ًا ،وهنا يجب التنبيه �إلى �أن كثير ًا من الأعمال التي يقوم بها الأطفال هي
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خارجة عن القطاع الحكومي وتدخل �ضمن مفهوم اقت�صاد الظل ،وكثير من
هذه الأعمال يع ّد من �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال كجمع القمامة والعتالة..
�إلخ ،وعمل الأطفال هو اعتداء على كل حقوق الطفل ،لأن المواد متكاملة
كما ذكرنا ،والخلل في �أي مادة هو خلل في االتفاقية كلها ،فهو �سيحرمه من
اللعب والتعليم و�أوقات الفراغ و�أوقات الراحة ومن النمو ب�شكل جيد ،وقد
يع ّر�ضه لال�ستغالل االقت�صادي �أو الج�سدي �أو الجن�سي ،وال يمكن �إعطاء
الطفل حقه في اللعب دون تمكينه من ذلك ،بتوفير �أماكن مخ�ص�صة للعب
وظروف �آمنة �صحية.

« .6طفل يعني �أال ُيجنَّد و�أال ي�شارك في الحروب».
ال يجوز �إ�شراك الأطفال في النزاعات الم�سلحة ،لكن في الحروب
ي�ستخدم الأطفال دروع ًا ب�شرية تارة ،وتارة �أخرى يفر�ضون عليهم حمل
ال�سالح ،وبع�ضهم يدربونهم للخو�ض في غمار الحرب ،وبالتالي يتعر�ض
ه�ؤالء لأ�سو�أ �أ�شكال االنتهاك ،ما فر�ض بروتوكو ًال �إ�ضافي ًا �إلى اتفاقية حقوق
الطفل ،لما ظهر من تجاوز خطر ومد ّمر للأطفال ب�إ�شراكهم في النزاعات
الم�سلّحة وا�ستخدامهم في الحروب.

التدابير المتّخذة لتطبيق المادة :1
ال يمكن تطبيق هذه المادة دون تحديد الدوائر والجهات الم�س�ؤولة
والتن�سيق في ما بينها على جميع الم�ستويات الحكومية ،وتحديد ال�شركاء
من المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني ،ومراجعة كل الت�شريعات
وال�سيا�سات والممار�سات ل�ضمان توافقها مع المادة ل�صالح الأطفال �أينما
16

كانوا في الدولة الطرف ،وتبنّي ا�ستراتيجية لتحديد م�ؤ�شرات التقدم
واالعتراف بالمعايير الدولية الأخرى ذات ال�صلة و�إف�ساح المجال �أمام
التعاون الدولي ،وتطوير �آليات مراقبة التدريب وتقويمه وتطويره وزيادة
الوعي ،ومن �ضمنه تدريب جميع العاملين مع الأطفال �أو ل�صالحهم،
والتثقيف والتوعية حول الرعاية الوالدية.
و ُيطلب �إلى الدول الأطراف عند تقديم تقريرها �أن تق ّدم معلومات
مح ّدثة في �إطار المادة  1من االتفاقية ،فيما يتعلق بتعريف الطفل في
قوانينها وت�شريعاتها الوطنية ،مع تحديد �أي فروق بين البنات والبنين في
هذا ال�صدد.
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المبادئ العامة
(المواد ذات ال�صلة :المادة  ،2المادة  ،3المادة  ،6المادة )12

ت�أتي �أهمية تحديد المبادئ الأ�سا�سية من �أنه ال يمكن الم�صادقة
على اتفاقية حقوق الطفل دون تبني هذه المبادئ الأربعة مع ًا ،وهي (عدم
التمييز ،البقاء والنماء ،الم�صلحة الف�ضلى ،الم�شاركة) .وال يمكن بالتالي
التحفظ على �إحداها لأنه يخ ّل بمواد االتفاقية كلها.

عدم التمييز
«عدم التمييز» هو �أحد المبادئ الأ�سا�سية ،فالتمييز ي�سيء �إلى الكرامة
الإن�سانية للطفل.
وعدم التمييز ال ي�شمل التمييز الإيجابي ،فبع�ض الأطفال الذين يعي�شون
�ضمن ظروف �صعبة هم بحاجة �إلى الدعم ب�شكل مر ّكز كي ي�صلوا �إلى
م�ستوى الأطفال الذين يعي�شون حياة طبيعية..
وقد حدد عدم التمييز بعدد من النقاط نتناول منها :المناهج ،الجن�س،
الإعاقة ،العرق ،المر�ض وغيرها.
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« .1لي�س من الم�سموح التمييز �ضد الأطفال بالمناهج الدرا�سية �أو
و�سائل الإعالم �أو الأ�سرة �أوالقوانين �أو المجتمع».
يجب �إيالء المناهج الدرا�سية االهتمام ،وتعزيز فكرة الم�ساواة بين
الجن�سين �ضمن تلك المناهج ،وقد تمت المطالبة ب�إزالة الدرو�س التي
ت�شجع على النظرة النمطية التمييزية لأدوار المر�أة �أو الطفلة ،وكذلك
ّ
المواد النمطية من المناهج ،كمادة التدبير المنزلي والخياطة للفتيات،
وتقابلها الريا�ضة لل�صبيان.
وي�شمل عدم التمييز في المناهج التمييز بين الأطفال الفقراء
والأغنياء ،وذلك بالت�شديد على �إف�ساح المجال للجميع للو�صول �إلى فر�ص
مت�ساوية في التعليم ،وت�أمين التعليم للأطفال في المناطق الريفية ،وكذلك
للأطفال المعاقين بالعمل على دمجهم في المدار�س وت�أمين مناهج تعليمية
لل�ص ّم وال ُبكم ،وللطفل الكفيف بت�أمين و�سائل خا�صة ت�ساهم في
خا�صة ُّ
تعليمهم� ،إ�ضافة �إلى تمكينهم من اللعب ب�إتاحة الطرائق والو�سائل التي
ت�ساعدهم على اللعب كباقي الأطفال.
�أما التمييز في و�سائل الإعالم فيبدو وا�ضح ًا في بع�ض برامج الأطفال
التي تبرز القوة عند ال�صبي ودوره في حماية �أخته �أو �صديقته ،وبالمقابل
تظهر الفتاة المغناج التي تمار�س اللعب بطرائق مختلفة عن ال�صبي فهي
تلعب بلعبتها وهو بكرة القدم مثالً ..ومن حق الطفل المعاق تخ�صي�ص
�ساعات له كال�صم والبكم وكذلك الأطفال الأكفاء وعدم تهمي�ش وجودهم
�ضمن �أفالم الأطفال نف�سها ،فهو كائن حي موجود في الحياة يجب ظهوره
و�إظهار احتياجاته وطريقة حياته.
�أما التمييز في الأ�سرة فيبدو في توزيع الأدوار للفتاة والفتى ،فهي
تم�سح وتكن�س� ،أما هو فيمكنه اللعب خارج المنزل ،هي تلعب بالدمية وهو
يلعب بالكرة ،وهذا م�ستمد من توزيع الأدوار على المر�أة في المجتمعات
الذكورية ،فالدور الإنجابي تخت�ص به المر�أة �أما باقي الأدوار فهي للذكر!!
19

وكذلك تبدو في بع�ض المجتمعات عادات تمييزية ،ت�سعى الكثير من
المنظمات الحقوقية �إلى تجريمها كختان الإناث ،وتزويج ال�صغيرات.
�أما القوانين الداخلية فقد خال معظمها من تخ�صي�ص مادة تدين
التمييز بين الذكر والأنثى ،وبين المعاق و�سليم الج�سد ،وبين الفقير والغني،
وتجريم تزويج الأطفال ،وتجريم الت�سرب المدر�سي وكذلك عمل الأطفال،
وتبدو النواق�ص في بع�ض الت�شريعات التي تفتقر لقوانين الأ�سرة البديلة
وذلك في حاالت ا�ستغالل الطفل من قبل الأهل جن�سي ًا �أو اقت�صادي ًا� ،إذ
يجب انتزاع الطفل من �أهله الذين يتاجرون به وو�ضعه في مركز للرعاية �أو
�أ�سرة بديلة ..فعلى القوانين الداخلية ت�ضمين مواد االتفاقية �ضمن قوانينها.

« .2لي�س من الم�سموح التمييز �ضد الأطفال بح�سب جن�سهم :بنت
�أو �صبي».
ي�ضاف �إلى ما ذكر التمييز في �سيا�سة الولد الواحد وتحديد جن�س
المولود ،والتمييز بالقوانين كالإرث ،وتزويج الفتيات ،وخروج ال�صبيان من
المدر�سة بحث ًا عن العمل ،فالتمييز قد يكون �ضد الذكر و�ضد الأنثى� ،إ�ضافة
�إلى التمييز �ضد الإناث المرتبط بالثقافة المجتمعية ،كالأمثال ال�شعبية
«هم البنات للممات»� ،أو «البنت م�صيبة» ،وحتى التمييز بالن�صيب
من مثل ّ
الإرثي يقع �ضمن نطاق العادات والتقاليد وخا�صة في الأرياف حيث تحرم
الفتاة من حقها في الإرث المن�صب لها ح�سب القانون وخا�صة الأرا�ضي
الزراعية ،لأن العادات ال تقبل بتوريث الفتيات.
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« .3لي�س من الم�سموح التمييز �ضد الطفل �إن كان م�صاباًً -ة بنق�ص
المناعة �أو ب�أي مر�ض».
يظهر التمييز �ضد الأطفال الذين يعانون مر�ض نق�ص المناعة� ،إذ يتم
�إبعادهم وح�صرهم في مكان محدد ،وفي بع�ض الأحيان ُيمنعون من الدخول
�إلى المدار�س والتعلّم فيها ،وهذا يعود �إلى �ضعف المعرفة والوعي بهذا
المر�ض وطرائق التعامل مع الأطفال الم�صابين دون التطرق �إلى �سيا�سة
الإبعاد.

« .4لي�س من الم�سموح التمييز �ضد الطفل �إن كان معاقاً-ةً».
�إ�ضافة �إلى التمييز في المدار�س التي تفتقر �إلى و�سائل م�ساعدة
وداعمة للمعاق ،ف�إن المجتمع كله ي�ساهم في التمييز �ضده ،فالطرقات
غير مخ�ص�صة ،والإ�شارات المع ّينة للكفيف غير متوافرة ،هذا عدا النظرة
االجتماعية في بع�ض المجتمعات �إلى الإعاقة ،فهي تع ّدها عقاب ًا �إلهي ًا
(�إذا �شفت الأعمى د ّبه� ،أنت مو �أكرم من ربه)� ،أو تجربة وامتحان ًا من
اهلل ،ويخجلون من ابنهم المعاق �أو ابنتهم المعاقة ،فيميلون �إلى �إخفائهما
عن وجوه النا�س ،ويبدو ذلك �أكثر و�ضوح ًا عند الطفلة المعاقة التي تنال
ن�صيبها من التمييز الم�ضاعف ،فهي فتاة ومعاقة..

« .5لي�س من الم�سموح التمييز �ضد الطفل بح�سب جن�سيته �أو لونه
�أو �إثنيته �أو دينه �أو لغته� ،أو �إن كان �أهله �أغنياء �أو فقراء� ،أو �إن كان يتيماً
�أو مجهول الن�سب� ،أو الجئاً �أو نازحاً� ،أو لأي �سبب من الأ�سباب ولو كان
قد �أتى �إلى هذه الدنيا دون �إرادة �أهله».
�صور كثيرة تمييزية ت�ضاف �إلى الجن�س واللون والعرق والدين� ..إلخ،
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فمنها مث ًال التمييز للولد الأخير (الغلطة) ،وتحديد �أعداد المولودين بثالثة
�أو واحد ،وتحديد جن�س المولود ،والأطفال ال�صغار المولودين بوزن �ضعيف،
والأوالد المجهولي الن�سب� ،أو الذين يعي�شون بال �أ�سرة� ،أو الأطفال الذين ال
يحملون جن�سية� ،أو �أطفال الفتاة العازبة..
ل�ضمان تطبيق هذه المادة يجب �أن يت�ضمن الد�ستور� ،إن وجد ،وكذلك
الت�شريعات ،مبد�أ عدم التمييز ،واالعتراف بالحقوق لجميع الأطفال من
دون تمييز ،ومن �ضمنهم غير المواطنين ،والالجئون والمهاجرون غير
ال�شرعيين ،وعلى الدولة �أن تط ّور برامج مالئمة للتمييز الإيجابي للتقليل من
التمييز �ضد مجموعات الأطفال المحرومين وال�ضعفاء .ويجب �أن ت�ضمن
الت�شريعات �أي�ض ًا عدم وجود تمييز على �أ�سا�س العرق ،اللون ،الجن�س ،اللغة،
الدين ،الر�أي ال�سيا�سي ،الأ�صل االجتماعي ،الأ�صل العرقي ،الحالة المادية،
الإعاقة ..وغيرها.
والعمل على جمع بيانات لإتاحة مراقبة فعالة للتمييز المحتمل المبني
على جميع هذه الأ�س�س (�أو � ٍّأي منها) ،من حيث التمتع بالحقوق والتمييز
بين الأطفال في مختلف المناطق.

م�صالح الطفل الف�ضلى
«يحتاج الطفل �إلى حماية ورعاية خا�صة و�إلى ت�أمين فر�صة للنمو
والتط ّور ج�سدياً وعقلياً و�أخالقياً من قبل م�ؤ�س�سات الرعاية االجتماعية
ك��اف��ة ،ال��ع��ام��ة وال��خ��ا���ص��ة ،وال��م��ح��اك��م وال�����س��ل��ط��ات الإداري������ة وال��ه��ي��ئ��ات
الت�شريعية بما ي�ضمن كرامته و�سالمته».
لم ت�أت اتفاقية حقوق الطفل بمواد جديدة ت�ضاف �إلى اتفاقيات
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حقوق الإن�سان والحقوق المدنية ،لكن المميز فيها �أنها تخ�ص�صت ببنود
ت�ضمن حماية ورعاية خا�صة للأطفال لتحقيق كل مادة من المواد ،فمن
المهم لتطبيق االتفاقية �إيجاد م�ؤ�س�سات رعاية خا�صة للأطفال الذين
ارتكبوا جرم ًا� ،أو الأطفال الذين يعي�شون دون �أ�سرة �أو الذين يتعر�ضون
للعنف المنزلي �أو اال�ستغالل ،فالدولة هي الحامية والراعية ،بعيد ًا عن دور
الأحداث الموجودة حالي ًا في كثير من الدول العربية ومنها �سورية ،فهي
عبارة عن �سجن ب�شكل مختلف لكنه �أبد ًا لي�س مركز ًا للت�أهيل.
وهنا يجب �أن تكون م�صالح الطفل الف�ضلى ذات �أولوية خا�صة في
جميع الأعمال التي تتعلق به� ،سواء �أقامت بها م�ؤ�س�سات الرعاية االجتماعية
العامة �أو الخا�صة �أم المحاكم �أم ال�سلطات الإدارية �أم الهيئات الت�شريعية.
ومن �أجل تطبيق هذه المادة يجب �أن ي�ضمن الد�ستور والت�شريعات �إيالء
م�صلحة الطفل الف�ضلى االهتمام الأكبر ولي�س االعتبار فقط ،وو�ضع معايير
تنطبق مع بنود االتفاقية ،ومراجعة جميع الم�ؤ�س�سات والخدمات والمرافق
العامة والخا�صة الم�س�ؤولة عن رعاية الأطفال ل�ضمان وجود معايير ر�سمية
تغطي ال�سالمة وال�صحة وحماية الأطفال من العنف ب�أ�شكاله المختلفة،
وعدد الموظفين العاملين مع الأطفال ولأجلهم ،ومتابعة التفتي�ش والإ�شراف
الم�ستقلّين.

البقاء والنماء
«االعتراف بحق الطفل الأ�صيل في الحياة».
وهذا الحق يعني :االهتمام بالأم وهي حامل واالهتمام بالجنين ،فمن
الممنوع الإجها�ض االنتقائي �أو التحكم بجن�س المولود ،ويعني كذلك ت�أمين
الحق في الغذاء والأمن االجتماعي والبيئة ال�صحية الآمنة �أي العمل كي
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يعي�ش الطفل ب�أ�سلوب حياة �صحي من حيث الغذاء والبيئة والمياه .ومن
�ضمن االعتراف بحق الحياة للطفل ت�أتي حمايته من التعذيب ب�أي �شكل
كان :الج�سدي� ،أو النف�سي� ،أو االجتماعي ،وحمايته من الخطف �أو االختفاء
الق�سري ،وعلى الدولة توفير كل ال�سبل لتحقيق هذه الحقوق الأ�صيلة بالحياة،
فعليها ت�أمين حدودها ،وحماية الأطفال المنتقلين عبر الحدود بطريقة غير
�شرعية ،وت�أمين الأماكن المنا�سبة لهم وعدم و�ضعهم في �سجون ،والتوا�صل
مع دول ومنظمات للتعاون على حماية الأطفال من االتجار بهم و�إيالء �أهمية
كبرى لذلك ،وت�شريع مواد م�شددة للعقوبة على من يقوم باالتجار بالأطفال
لغر�ض التبني �أو االتجار ب�أع�ضائهم.
ولتطبيق هذه المادة يجب تحديد الدوائر والجهات الم�س�ؤولة والتن�سيق
فيما بينها على جميع م�ستويات الحكومة ،وتحديد جميع ال�شركاء ،ومراجعة
دائمة للت�شريعات وتبنّي ا�ستراتيجية ت�ضمن تنفيذ المادة وكل بنود االتفاقية،
و�أن يت�ضمن ت�شريع الدولة الطرف مبد�أ الحق الأ�صيل في الحياة ب�شكل
وا�ضح و�صريح ،فيجب و�ضع تدابير مالئمة لخف�ض معدالت وفيات الر�ضع
والأطفال وت�سجيل معدل الإجها�ض والتبليغ عنه وتنظيم ا�ستخدامه ب�شكل
مالئم في الدول التي ت�سمح به ،وحر�صها على عدم وجود التمييز من حيث
الحاالت التي ي�سمح فيها بالإجها�ض ،كالفتيات والمعوقين ،وت�سجيل معدل
حاالت حمل الطفالت والإبالغ عنها ،واتخاذ �إجراءات لتخفي�ض عدد حاالت
حمل الطفالت ،وعدم احتمال وجود ثغرات ت�سمح ب�إعدام الأطفال ،وتحليل
معدالت جرائم القتل ح�سب �سن ال�ضحية لمعرفة ن�سبة الأطفال المعر�ضين
للقتل ،وت�سجيل حاالت انتحار الأطفال والإبالغ عنها ،وكذلك الحوادث التي
يتعر�ض لها الأطفال والإبالغ عنها.
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الم�شاركة (احترام الر�أي)
«الطفل هو �إن�سان موجود في الأ�سرة والمجتمع يجب �أن يراه
الجميع وي�سمعه».
وتبدو �أ�شكال الم�شاركة في مناحي الحياة كافة ،فمن حق الطفل �أن
ي�ؤخذ ر�أيه في حال ف�صله عن �أهله �أو و�ضعه لدى �أحد والديه وخا�صة فيما
يتعلق بالح�ضانة ،وهنا يجب تقديم م�صلحة الطفل الف�ضلى باختيار الأن�سب
ولي�س فقط بح�سب العمر ،و�أي�ض ًا في حال انتزاع الولد من �أمه في ال�سجون
وهنا يمكن �أن ي�ؤخذ ر�أيه مع حمايته بح�سب اختياره..
ومن حق الطفل �إف�ساح المجال �أمامه للتعبير عن ر�أيه ب�إتاحة الفر�ص
�أمامه وتدريبه على ذلك ،وهنا يمكنه التعبير عن ر�أيه في المحكمة �أمام
الق�ضاء باختيار العي�ش مع �أحد والديه� ،أو الإ�صغاء �إليه في �أي فعل قد يقوم
به خارج عن القانون� ،أو �أي جرم مرتكب بحقه ،وكذلك باختيار المدر�سة
التي يريدها واللغة التي يريد تعلّمها والفرع الذي يريد �أن يتابع تعليمه فيه
وكذلك الهوايات والمواد الإبداعية..
وقد بد�أت كثير من الدول ومنها �سورية �إعداد برلمان خا�ص للأطفال،
لكن في �أغلب الدول لم يتم تفعيله لكن التجربة كانت جيدة ومثيرة لالهتمام
ب�أن ي�شارك الطفل من خالل برلمانه في كل مناحي الحياة في البيئة
وال�سيا�سة والزراعة والتعليم وغيرها ،وي�ساهم كذلك في الخطط المتعلقة
به وببرامج التلفزيون المخ�ص�صة له ،وكذلك يمار�س حقه بالم�شاركة في
مراجعة االتفاقية التي تحمي حقوقه ،وهي مراجعة تتم ب�شكل دوري...
لذلك يجب �إعادة تفعيل البرلمانات المخ�ص�صة للأطفال ،و�إن�شا�ؤها في
الدول التي لم تبد�أ بعد في هذه التجربة.
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وحق الطفل في الم�شاركة والتعبير عن ر�أيه لن ي�أخذ مداه دون تدريب
الكبار على ذلك من خالل و�سائل الإعالم وحمالت التوعية في الأماكن
كافة ،كالمراكز ال�صحية ومراكز ال�شرطة والمدار�س وغيرها ..لتغيير
النظرة التقليدية �إلى مقدرات الأطفال.
ولتفعيل هذه الم�شاركة ولتمكين الأطفال من التعبير عن ر�أيهم ال ب ّد من
�إتاحة الفر�ص لهم باي�صال �شكواهم �إلى جهات مخت�صة اجتماعية �أو نف�سية
�أو قانونية ،فمن حقهم تقديم ال�شكاوى من خالل المدار�س �أو المالعب،
وقد بد�أت كثير من الدول تخ�صي�ص خط �ساخن للأطفال للإ�صغاء �إلى
�شكواهم ،وهذا من الم�شاريع التي و�ضعتها بع�ض الدول لكنها لم تطبقها
فبقيت حبر ًا على ورق ،مثل �سورية في خطة حماية الأطفال من العنف.
ولإتاحة الفر�صة �أمام الأطفال لمزيد من الم�شاركة يجب فتح المجال
�أمامهم للو�صول �إلى المعلومات ،و�أن تتوافر معلومات �صديقة للطفل،
بطريقة مب�سطة و�سل�سلة وغير م�ؤذية..
ولتحقيق كل هذا الهدف ال ب ّد من معرفة الأطفال لحقوقهم في
االتفاقيات وكذلك في القوانين الداخلية وحثّهم على المطالبة بتحقيقها،
وهذه المعرفة عن طريق المناهج الدرا�سية وبرامج الأطفال والبرامج
العامة والحمالت وو�سائل الإعالم المختلفة..
�أخير ًا �إن اهتمام الطفل بم�شاعره يندرج �ضمن فكرة الحق ولي�س من
باب الترفيه �أو التف�ضيل على الطفل.
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«دائم ًا �أنظر من نافذة غرفتي �إلى �أخي في ال�شارع ،يلعب
مع رفاقنا الذين كنا نلعب معهم دائم ًا ،لكن فج�أة طلب مني
والدي و�أخي الأكبر �أن �ألعب في البيت ،فال�شارع مكان للذكور
ال للإناث .كم بكيت و�أنا �أحاول �إفهامهم �أنهم �أ�صدقائي و�أن
�أخي الذي يزيدني بعام يلعب مع �أ�صدقائنا الم�شتركين،
لماذا �أنا يجب �أن �أجل�س في البيت بينما هو يلعب في ال�شارع
بالكرة والب�سكليتة؟! كان الجواب دائم ًا :لأنك فتاة وقد ِ
كبرت!
يعني �أنا كبرت وهو ال يكبر لأنه �صبي!».
«�صباح (� 10سنوات) في �إحدى الجوالت
التعريفية بحقوق الطفل في المدار�س».
ويمكن مراقبة تطبيق هذه المادة من خالل التزام الدولة باحترام
تطبيقها في ت�شريعاتها فت�سري على الطفل في بيئته الأ�سرية والأطفال
المتبنين والأطفال المودعين في مراكز الرعاية البديلة وفي المدار�س
والم�ؤ�س�سات البديلة ،وتطوير تدابير خا�صة للأطفال ال�شهود �ضمن
الإجراءات المدنية والجنائية ،والعمل على �إتاحة المجال لم�شاركة الأطفال،
كتوفير بيئات و�إجراءات مالئمة لإتاحة المجال لال�ستماع �إلى الأطفال،
والت�أكد من �أن يحظى الطفل بالو�صول �إلى الم�شورة والمنا�صرة المالئمتين،
و�إلى الإعالم مع �إتاحة الفر�ص له للم�شاركة في و�سائل الإعالم كافة من
خالل التدريب على مهارات الإعالم ،وت�شجيع الحقوق الت�شاركية للأطفال
في الأ�سرة من خالل تعليم التربية ،وتوفير تدريب ل�ضباط ال�شرطة والق�ضاة
و�ضباط ال�سجن وموظفي الهجرة والمعلمين والكوادر ال�صحية واالجتماعية
والمهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال..
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الحقوق المدنية والحريات للطفل
(المواد ذات ال�صلة :المادة  ،7المادة  ،8المادة  ،13المادة ،14
المادة  ،15المادة  ،16المادة )17

ت�سجيل الوالدات واال�سم والجن�سية
ومعرفة الوالدين وتلقي رعايتهما
«من حق الطفل �أن يتم ت�سجيله و�أن يكون له ا�سم وجن�سية و�أن يعرف
والديه الحقيقيين».
من حق الطفل �أن يتم ت�سجيله فور والدته ،وعلى الدولة ت�سهيل �إجراءات
هذا الت�سجيل ،فال داعي لأن تفر�ض غرامات للت�أخير التي تت�ضاعف �سنوي ًا،
�أو �أن تطلب �إجراءات معقدة و�أوراق ًا متعددة لأن هذا ي�ؤدي �إلى ت�أخير ت�سجيل
الطفل �أو عدم ت�سجيله البتة ،وخا�صة في الأ�سر الفقيرة والمعدمة ،فيمكن
للدولة �أن تتخذ طرائق �أخرى تجبر بها الأهل على ت�سجيل �أبنائهم وت�س ّهل
لهم ذلك من خالل المدار�س �أو الم�ستو�صفات �أو الم�شافي �أو القابالت
القانونيات �أو المخاتير ،فبتنوع الطرائق تتي�سر عملية الت�سجيل ،وهذه
نقطة هامة جداً� ،إذ نلحظ في كثير من المناطق ت�ساهل الأهل في ت�سجيل
�أبنائهم ،و�أحيان ًا عن عمد للمتاجرة بالطفل �أو ا�ستخدامه في ارتكاب جرائم
في العائالت المجرمة والع�صابات ،وال تخلو مجتمعاتنا من هذه الم�شكلة،
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فكثيرة هي الزيجات التي تتم خارج �إطار المحكمة ،وبالتالي ال يتم ت�سجيل
الأوالد وقد تن�ش�أ �أ�سر ب�أكملها دون ت�سجيل� ،إ�ضافة �إلى �أنه ت�سهيلٌ الرتكاب
جرائم وا�ستخدام الأوالد في ذلك ،فهذا �أي�ض ًا انتهاك لحق الطفل ب�أن يكون
له وجود في الدولة ،وهو معيق �أمام الدولة في ر�صد عدد ال�سكان وعملية
التنمية ،وهذا الت�سجيل يجب �أن يتم ولو كان خارج �إطار الزواج ،وال يجوز
�إعطاء الطفل مجهول الوالدين ا�سم ًا محدد ًا يد ّل على ذلك ،وال ت�ضاف كلمة
لقيط �أمام ا�سمه ،بل يبقى �سري ًا في دوائر الدولة فقط.
ومن حق الطفل �أن يكون له جن�سية فور والدته و�أن تنتقل �إليه جن�سية
�أمه و�أبيه دون تمييز بين ذكر �أو �أنثى ،وال يجوز �أن يكون الطفل مكتوم القيد
�أو عديم الجن�سية ،لأن هذا انتهاك وعدم اعتراف بوجوده في الحياة ،ويعني
�أي�ض ًا عدم تقديم الحقوق له كالحق في التعليم وال�صحة ب�شكل مجاني.
ويجب على الطفل المتبنى �أن يتعرف �إلى والديه الحقيقيين لكن على �أن
ت�ؤخذ باالعتبار م�صلحته الف�ضلى.
«لدى �س�ؤالي لإحدى ال�سيدات عن �سبب عدم ت�سجيل �أوالدها
الثالثة قالت لي :ال يمكن ت�سجيل �أوالدي لأن زواجي غير
م�سجل في الدولة ،ف�أنا تزوجت خارج المحكمة (زواج �شيخ)
ّ
�أمام كل النا�س ،وكل الحي الذي كنت �أعي�ش به ي�شهد على
ذلك ،قلت لها :لماذا لم ت�سجلي زواجك في المحكمة؟ قالت:
م�سجلة في وثائق الدولة ،وال يمكن ت�سجيلي حالي ًا
لأني غير ّ
م�سجل و�أبي قد توفي!!».
لأن زواج �أمي غير ّ
«�سيدة ،عمرها  34عاماً ،من النازحات من
القنيطرة �إلى دم�شق».
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ل�ضمان تطبيق هذه المادة يجب �أن ي�ضمن القانون المحلي ت�سجيل
الأطفال فور والدتهم ،و�أن يعلن عن ذلك ب�شكل وا�ضح �أمام النا�س وفق
و�سائل الإعالم والإعالنات الطرقية والم�ستو�صفات وغيرها ،و�أن يكون هذا
الت�سجيل مجاني ًا ،ومتوافر ًا بطريقة �سهلة وغير معقدة ،و�أن ت�ؤ ّمن الدولة
ت�سجيل الأطفال في حال عدم ت�سجيلهم من قبل والديهم ،وعلى القانون �أن
ي�ضمن ت�سمية الأطفال فور والدتهم و�أن يتيح للطفل عندما يبلغ �سن ًا معينة
�أن يغ ّير ا�سمه ،و�أن يكفل عدم التمييز ،و�أن تكفل القوانين والت�شريعات تغيير
اال�سم الذي يتعار�ض مع م�صلحة الطفل الف�ضلى ،مثل الأ�سماء التي تجعل
الطفل مح ّل �سخرية من الآخرين ،و�أن ي�ضمن القانون المحلي اكت�ساب
الجن�سية لكل الأطفال عديمي الجن�سية الذين يولدون �ضمن واليتها ،ما
يعني �ضرورة جمع البيانات لكل حالة ودرا�ستها لإيجاد الحلول المنا�سبة لها
بمراجعات دورية ودائمة.

حفظ الهوية
«من حق الطفل االحتفاظ با�سمه وجن�سيته و�صالته العائلية مهما
حدث له في الحروب �أو النزاعات».
وتبدو �أهمية هذه المادة في الحروب والنزوح واللجوء ،وهذه �أ�سباب
ت�ؤدي �إلى تفريق الطفل عن والديه و�أ�سرته ،وهنا على الدولة الحا�ضنة �أن
تتت ّبع �أثر هذا الطفل وت�أخذ على عاتقها توا�صله مع �أ�سرته والتعرف �إليها،
لأن للطفل الحق في �أن يعي�ش �ضمن �أ�سرته واالحتفاظ با�سمه وجن�سيته
ومعرفة لغته الأم ودينه وم�ساعدته في �إثبات هويته و�شخ�صيته لأنها هي
بطاقة التعريف ب�شخ�صيته و�إثبات وجوده في الدولة والحياة.
وهنا يجب التحقق من �سرعة التعامل مع ق�ضايا الجن�سية وحق العائلة
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في جمع ال�شمل ،و�أن يتم حفظ ال�سجالت بطريقة �آمنة و�أن ي�ستطيع الأطفال
الو�صول �إليها من خالل تقديم طلب لذلك ،و�أن يتم توفير موارد لتعقب
الأطفال المفقودين �أو �أي من �أع�ضاء الأ�سرة ،والت�أكد من �أن الدولة قد
�صادقت على االتفاقيات والمعاهدات كمعاهدة الهاي الخا�صة بالجوانب
المدنية لالختطاف الدولي للأطفال ،ومعاهدة الهاي لحماية الأطفال
والتعاون الدولي في مجال التبنّي الدولي ،ويجب �أن ت�سمح الأنظمة التعليمية
واالجتماعية والقانونية للطفل باال�ستمتاع بممار�سة ثقافته ودينه ولغته
الأ�صلية.

حرية التعبير
«من حق الطفل �أن يع ّبر عن �أفكاره بالطريقة التي تنا�سبه».
الحرية في التعبير ت�ساعد الطفل على التوا�صل مع مجتمعه و�أ�سرته وكل
ما حوله بطريقة �سليمة ،وهذه الحرية تحتاج �إلى مناخ في الأ�سرة والمدر�سة
والق�ضاء والإعالم ،وكذلك �إتاحة الو�سائل للطفل مهما كانت احتياجاته
مختلفة كالطفل المعاق والفتاة والالجئ وغيرهم ،ولدعم هذه الحرية ال
ب ّد من توافر �شبكات التوا�صل وم�صادر المعلومات كما ال ب ّد من �إتاحتها
للطفل .وي�ستتبع ذلك حقه في تكوين الجمعيات والتجمعات ال�سلمية ،ويمكن
تقييد هذه الحرية ب�أال تم�س النظام العام والآداب والأخالق العامة وكذلك
خ�صو�صية الآخرين و�أمنهم.
والذي ي�ضمن تطبيق هذه المادة هو الو�ضوح في الت�شريعات والقوانين،
واتخاذ الإجراءات لتطبيقها ،وخا�صة في ما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة،
وت�شجيع و�صول الأطفال �إلى الإعالم ،وتوفير محاكم لدرا�سة �شكاوى
والبت فيها ب�ش�أن االنتهاكات التي تطال حقوقهم في حرية التعبير.
الأطفال ّ
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الحق في حرية الفكر والوجدان والدين
«من حقه اختيار دينه ومعتقده وانتمائه».
من حق الطفل �أن يختار دينه ،وهذه من المواد التي تحفظت عليها
معظم الدول العربية ومنها �سورية ،فهي تع ّد هذا الحق مخالف ًا لمبادئ
ال�شريعة الإ�سالمية التي ال ت�سمح ب�أن يغ ّير الم�سلم دينه ،رغم �أن المادة
تعتبر هذا جزء ًا من حرية الطفل في التعبير عن معتقده وانتمائه بما ال
ي�سيء �إلى النظام العام والآداب العامة ،وعلى الوالدين والأو�صياء توجيه
الطفل كي ي�ستطيع ممار�سة حقه بما ين�سجم مع مقدراته وم�صلحته.
وعلى الت�شريعات �أن ت�ضمن �صراحة حق الطفل في حرية الفكر
والوجدان والدين ،و�أن تعزز القوانين ممار�سة الطفل لحقه ،و�إيجاد محاكم
خا�صة لدرا�سة ال�شكاوى المقدمة من قبل الطفل.

الحق في تكوين الجمعيات وحرية االجتماع ال�سلمي
«من حق الطفل �أن ي�ؤ�س�س جمعية».
من حق الطفل االن�ضمام �إلى �أي جمعية �أو رف�ض االن�ضمام �إليها ،و�أن
ال ُي�ستخدم في المظاهرات �أو الم�سيرات لتنفيذ �سيا�سة معينة هو ال يعرف
بها ،ومن حق الأطفال ت�أ�سي�س جمعيات والمناق�شة �ضمنها بكل الحرية
المعطاة للكبار �أثناء ت�أ�سي�س جمعياتهم ،وهذا بم�ساعدة من الدولة ودعمها
ورعايتها.
وهذا الحق غير متوفر للأطفال في �أكثر الدول ومنها �سورية ،فقوانين
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الجمعيات مق ّيدة لحرية العمل المجتمعي ،وتلزم بوجود مراقبين من وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية �ضمن كل جمعية ،وتخ�ضع الجمعيات لتدابير م�شددة في
الترخي�ص ،تعيق و�صول الأطفال �إلى العمل �ضمن جمعيات م�ستقلة.

الحق في الخ�صو�صية
«من حق الطفل �أن تحمى خ�صو�صيته».
من واجب الدولة حماية الطفل من الإ�ساءة والتعر�ض لحياته الخا�صة
له �أو لأ�سرته ،و�أن تتم حماية خ�صو�صية الطفل في الأ�سرة وال�شارع والمراكز
ودور الرعاية والمدر�سة ،فمن المفرو�ض عدم و�ضع التعريف بالعرق والدين
في الأوراق الر�سمية ،وعدم التعامل مع الطفل على �أ�سا�س دينه �أو عرقه في
المدر�سة ،ومن المفرو�ض �إزالة المواد التي ت�ؤدي �إلى الف�صل بين الطالب
ح�سب دينهم �أو انتمائهم �أو �إبعادهم عن درو�س الدين ح�سب انتمائهم
الديني ،وفي مجال ال�صحة يمكن �إعطاء الم�شورة ال�صحية للأطفال
وخا�صة اليافعين دون معرفة الأهل �أو بعيد ًا عنهم ،على �أن تعطى الأولوية
لم�صلحة الطفل الف�ضلى.
�أما في المحكمة ومراحل المحاكمة في محاكم الأحداث فيجب �أن
تحترم خ�صو�صية الطفل و�أال تن�شر و�سائل الإعالم �أي معلومة عن ارتكابه
الفعل تدل على �شخ�صيته ،وعدم التقاط �أي �صورة له ولو كان قد ارتكب
خرق ًا للقانون� ،أو كان �ضحية ،وعدم تعري�ضه للتفتي�ش على نحو دائم
وم�ستمر وب�شكل تع�سفي.
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الحق في الح�صول على المعلومات المالئمة
من حق الطفل �أن تتوافر له و�سائل �إعالم خا�صة به وملتقى على �شبكة
الإنترنت مع الأطفال كلهم ومكاتب متخ�ص�صة ،و�أن يتم دعم الإعالم
توجه ديني �أو تمييزي �ضد �أي انتماء �أو عقيدة
الموجه للطفل والبعيد عن �أي ّ
ّ
�أو عرق �أو �إثنية� ..إلخ.
ويجب و�ضع لجان خا�صة في كل دول العالم تراقب برامج الأطفال
وتنظم �أوقات تلك البرامج و�أن يتم ف�صلها عن برامج الكبار ،وذلك لكل
دولة ح�سب توقيتها ،وهذا لحماية الأطفال من البرامح والأفالم العنيفة
والتي تح�ض على الكره والتمييز.
وال يمكن �أن ت�صنع �أفالم �أو برامج خا�صة بالطفل �إن لم يكن القائمون
على و�سائل الإعالم والعاملون في مجال الفن مطلعين على حقوق الطفل
وم�ؤمنين بها.
�أما حق الو�صول �إلى المعلومات فهو حق للأطفال كالكبار ،وهذا يجب
�أن يتوافر لجميع الأطفال دون ا�ستثناء �إن كانوا يعي�شون في الأرياف �أو
المناطق النائية �أو الذين من لغة مختلفة �أو �إثنية� ،أو دين مختلف ،وكذلك
يجب ت�أمين المعلومات للأطفال المعاقين بالو�سائل المنا�سبة ح�سب الإعاقة
ونوعها و�شكلها .والحرية والحق في الو�صول �إلى المعلومات تت�ضمن الحماية
من المعلومات ال�ضارة والعنيفة.
وهنا يجب �أن تتخذ الدولة الإجراءات ل�ضمان تم ّتع الأطفال الخا�ضعين
لواليتها بالح�صول على المعلومات ب�شكل متاح للجميع دون تمييز ،خا�صة
الأطفال المعاقين والأقليات وال�سكان الأ�صليين ،وكذلك المو�ضوعين �ضمن
الم�ؤ�س�سات و�أماكن االحتجاز ،ويجب ت�شجيع و�سائط الإعالم على ن�شر
المعلومات والمواد ذات المنفعة االجتماعية والثقافية للطفل.
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المحيط الأ�سري الواجب للطفل
والرعاية البديلة في حال عدم وجود �أ�سرة
(المواد ذات ال�صلة :المادة  ،5المادة  ،9المادة  ،10المادة ،11
المادة  ،18المادة  ،19المادة  ،20المادة  ،21المادة ،25
المادة  ،27المادة )39

الإر�شاد الوالدي وقدرات الطفل المتطورة
«الأ�سرة هي البيئة الطبيعية لنمو الطفل ورفاهيته لذلك يجب
حمايتها».
ال تخفي االتفاقية في بنودها �أهمية ودور الأ�سرة في حماية الطفل،
وهذا الدور ال يمكن للحكومة �أو �أي منظمة �أن تع ّو�ضه بالمطلق ،فالأ�سرة
هي البيئة الطبيعية التي يجب �أن ينمو فيها الطفل لكن على �أن تعترف تلك
الأ�سرة بهذا الطفل فرد ًا �أ�سا�س ًا في المجتمع يجب �أخذ ر�أيه واحترام دوره
في الأ�سرة وح�ضوره ،وي�ؤخذ باالعتبار عمر الطفل ومقدراته ومقدار معرفته
لمعاملته ح�سب ذلك ،ودون ا�ستخدام �أي و�سيلة من و�سائل العنف �أو حتى
تبرير ا�ستخدامه بذريعة التربية.
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الف�صل عن الوالدين
«ال يجوز ف�صل الطفل وحرمانه من والديه �إال لتحقيق م�صلحته
الف�ضلى وبطريقة عادلة».
من المفرو�ض �أن يعي�ش الطفل مع والديه ،لكن هنالك ظروف كثيرة
تح ّتم ف�صل هذا الطفل عنهما ،وهنالك حاالت متعددة لهذا الف�صل ومنها
�سجن والدته ،فال يجوز �أن يعي�ش الطفل في ال�سجن ولو كانت الظروف
منا�سبة لذلك ،لأنه لن يعي�ش بطريقة طبيعية ،ورغم ذلك نرى كثير ًا من
الأطفال في ال�سجون مع �أهاليهم فال مكان �آخر ي�أويهم وخا�صة في حال
عدم وجود الأ�سرة الأكبر ،لكن عندما يتم ف�صل الطفل عن والديه ب�سبب
ال�سجن يجب �إعالم الطفل بذلك و�إبقاء التوا�صل بينه وبين والديه ،و�أي�ض ًا
في حال ترحيل �أحد الوالدين من قبل ال�سلطات المخت�صة يجب �إبالغ
الوالدين والطفل عن مكان كل منهما ،على �أن تراعى م�صلحة الطفل
في ذلك .ومن حاالت الف�صل عن �أحد الوالدين الطالق ،فيعي�ش الطفل
مع والده �أو والدته ح�سب حقه في الح�ضانة ،ويجب �أن يكون ذلك ح�سب
م�صلحته ولي�س عمره كما القوانين الحالية ،وعلى الدولة من خالل مراكز
�إراءة �أو المحكمة ت�أمين التوا�صل بين الطفل ووالديه ،وكذلك يجوز للدولة
انتزاع الولد عن �أ�سرته في حال ا�ستغالله من قبل �أحدهما �أو تعر�ضه للعنف
�أو ت�شرده� ،أي عندما ال يكونان على قدر الم�س�ؤولية ،على �أن يو�ضع �ضمن
�أ�سرة بديلة �أو مراكز رعاية خا�صة .من الجدير ذكره �أن بع�ض الدول ومنها
�سورية تفتقر لقانون وا�ضح و�صريح بهذا الخ�صو�ص ،لذلك نرى �أن الآباء
ي�ستغلون بناتهم جن�سي ًا �أو اقت�صادي ًا ،ورغم ذلك عندما تنتهي فترة الحجز
للطفل ي�أتي الولي لي�أخذه ويعيده �إلى المكان نف�سه وهكذا تتكرر الم�أ�ساة.
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«الح�ضانة حق للطفل ولي�س للأهل ،لذلك ال يعت ّد بتخلي �أحدهما عن
دوره في الح�ضانة ،ويجب �أن ت�ؤخذ م�صلحة الطفل �أو ًال في اختيار الأحق.
وهنا تجدر الإ�شارة �إلى �أن الآباء ي�ستخدمون حق الطفل في الح�ضانة
كورقة �ضغط ب�أيديهم ،كل منهما �ضد الآخر ،ليلعبوا بم�صير هذا الطفل
فيتح ّول هذا الحق الذي هو للطفل �إلى ورقة يلعبون بها دون �أخذ م�شاعر
الطفل وم�صلحته باالعتبار ،وهنا يجب �أن ي�أخذ القا�ضي دوره في �سلطته
التقديرية ،لكن للأ�سف تتحكم الر�شوة والمح�سوبيات في هذا الأمر ليتحول
�إلى حق للأبوين بد ًال من �أن يكون حق ًا للطفل ،وهذا ب�شكل يخرق القانون
وجوهره».

ل ّم �شمل الأ�سرة
«يجب ل ّم ال�شمل بطريقة �إيجابية و�إن�سانية و�سريعة».
من حق الطفل �أن تتعامل الدولة مع طلبات دخول البالد �أو مغادرتها
بق�صد ّلم �شمل العائلة بطريقة �إن�سانية �أي الأخذ باالعتبار الأ�سباب
للم �شمل الأ�سرة وب�شكل �سريع دون �إجراءات �إدارية
الإن�سانية ك�سبب رئي�س ّ
�أو ق�ضائية معقدة ،وبطريقة �إيجابية بجهود مت�ضافرة من الجميع.
لكن ما يحدث على �أر�ض الواقع في كثير من الدول انتهاك لهذه المادة
وللقوانين المحلية نف�سها ،دون �أن يتم اتخاذ �أي �إجراء �ضد الدولة التي
تنتهك هذا الحق.
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«لم �أعد �أحتمل ما يجري معي ،ف�أنا �أعمل في الأردن لكن
عندما حدثت الحرب في �سورية هجرت زوجتي و�أطفالي
القرية في درعا ،نتيجة الق�صف ،للقدوم � ّإلي ،لكن الحكومة
الأردنية منعتهم من الدخول و�أجبرتهم على الدخول �إلى مخيم
الزعتري بذريعة �أنهم الجئون ،وعندما قدمت احتجاج ًا على
ذلك قالوا لي يمكنك العي�ش معهم في المخيم لكن لن تعود
�إلى عمان و�ستخ�سر عملك ،وها �أنا ذا الآن �أعي�ش وحدي في
عمان و�أر�سل المال لأطفالي وزوجتي في المخيم ،ال يمكنني
القدوم �إليهم وال العي�ش معهم ،وال هم يمكنهم ذلك! نعي�ش
م�شردين منذ �أكثر من عامين».
«�سوري يعمل في الأردن ـ ـ .»2013

مكافحة نقل الأطفال �إلى الخارج بطرائق غير م�شروعة
وعدم ال�سماح بالعودة
من واجب الدولة �أن تبذل �أق�صى الجهود الممكنة لمنع ومكافحة نقل
الأطفال وعدم عودتهم بطريقة غير م�شروعة ،ومن واجبها الم�صادقة
على معاهدة الهاي المتعلقة بحماية الأطفال من االختطاف دولي ًا ،وتجدر
الإ�شارة �إلى �أهمية مكافحة االتجار بالب�شر ،وذلك بت�ضمين القوانين
الداخلية كل ما ي�ساهم في الحد من االتجار وتجريمه دولي ًا .وفي �سورية
�أ�شار المر�سوم رقم  3عام  2010في مادته الخام�سة �إلى اعتبار اال�ستخدام
الجن�سي للأطفال جريمة اتجار بالب�شر وهي جريمة دولية.
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م�س�ؤولية الوالدين الم�شتركة وم�ساعدة الدولة لهما
لكي ي�أخذ الوالدان دورهما في رعاية الطفل وحمايته والإ�شراف على
نموه ال ب ّد للدولة من �أن تدعمهما �أو تدعم الأو�صياء على هذا الطفل ،وهذا
الدعم ي�أخذ �أ�شكا ًال كثيرة من خالل عدة و�سائل ،منها تقديم برامج الدعم
واال�ست�شارات الأ�سرية في الم�ستو�صفات والمراكز ال�صحية المختلفة
والمدار�س وو�سائل الإعالم ،وهي بذلك تدعم العالقات الإيجابية بين
الطفل و�أ�سرته ،ومن الو�سائل �أي�ض ًا الدعم المادي في حال الفقر ،وت�أمين
الت�شاركية بين الدولة والأ�سرة وبين �أع�ضاء الأ�سرة الواحدة ،وذلك بتعزيز
الم�ساواة بين الجن�سين لي�أخذ كل من الأب والأم دور ًا ت�شاركي ًا في تربية
الطفل ودعمه ،ومن واجب الدولة �أن ت�ؤ ّمن خدمات رعاية الطفل والمرافق
للأمهات والآباء العاملين ،وهذا ي�أتي بالن�سبة �إلى المر�أة العاملة ب�أن تقدم
خدمات م�ساعدة للمر�أة العاملة وللأب العامل �أي�ض ًا وتوفير دور للح�ضانة
وريا�ض �أطفال �ضمن العمل وخارجه.

الحماية من العنف والإهمال
ال تخلو الت�شريعات المحلية من المواد المتع�سفة بحق الطفل في بع�ض
دول العالم ،فمنها من ت�سمح ب�إعدام الأطفال �أو�سجنهم مدى الحياة� ،أو
تغ�ض الطرف عن احتجازهم مع المعتقلين ال�سيا�سيين في فروع الأمن� ،أو
ّ
تعر�ضهم للتعذيب ،وهذا خارج �إطار القانون لكن �ضمن نطاق الدولة ،لذلك
يجب �إلغاء كل المواد المتع�سفة ومتابعة كل االنتهاكات الخارجة عن القانون
و�ضمن �إطار الدولة.
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هذا �إ�ضافة �إلى عدم وجود قوانين وا�ضحة تج ّرم العنف �ضد الأطفال،
بل ال تزال بع�ض الت�شريعات تجيز ت�أديب الطفل �ضمن قوانينها الداخلية،
وما يق�صد بالت�أديب هنا هو ال�ضرب ،لذلك يجب تعديل تلك المواد القانونية
والن�ص �صراحة على تجريم العنف الأ�سري ومن �ضمنه العنف �ضد الأطفال.
وكذلك ال ب ّد من �إعادة النظر بكل الت�شريعات التي تج ّرم الطفل الذي
ارتكب فع ًال �ضد القانون ،بل عليها �أن تحميه ب�شكل خا�ص وتعيد ت�أهيله في
مراكز للت�أهيل ،ال �أن ت�ضعه �ضمن �سجون يخرج منها مجرم ًا كبيراً..
وال يمكن حماية الطفل من العنف دون تثقيف المجتمع والم�ؤ�س�سات
وو�سائل الإعالم لرفع م�ستوى الوعي بحقوقهم وعدم الت�ساهل في حال
ارتكاب العنف �ضدهم.
وتعتبر الحوادث التي تقع على الأطفال من �ضمن الإهمال ،فقد �أظهرت
درا�سة �أ�سباب وفيات الأطفال عام  2001في �سورية �أن ال�سبب الأول في
وفيات الأطفال دون خم�س �سنوات هو الحوادث ،وب ّينت درا�سة معدل انت�شار
الحوادث في �سورية عام � 2000أن  %10.14من الحوادث ت�صاب بها الفئة
العمرية تحت خم�س �سنوات ،وت�شكّل الحوادث المنزلية ( ،%52تقرير
الجمهورية العربية ال�سورية الثالث والرابع ب�ش�أن تطبيق �أحكام اتفاقية
حقوق الطفل) ،كما بلغت ن�سبة وفيات الأطفال في حوادث المرور  %27من
مجمل وفيات حوادث المرور لعام ( 2006حالة ال�سكان في �سورية ،التقرير
الوطني.)2008 ،

حماية الأطفال المحرومين من بيئتهم الأ�سرية
من حق الطفل المحروم من العي�ش مع �أ�سرته ب�سبب ظروف خارجة
عن �إرادته �أن تتم حمايته وم�ساعدته ب�شكل خا�ص ،وت�أمين �أ�سرة بديلة له
بد ًال من االن�ضمام �إلى مراكز الرعاية� ،أي يجب ت�ضمين القوانين ما ي�ش ّرع
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الأ�سرة البديلة وحماية الطفل من اال�ستغالل بتوافر طرائق تقديم �شكوى
�ضد من يعنفه �أو ي�ستغله .وهذا يعني تهيئة كوادر قادرة على العمل في
م�ؤ�س�سات الرعاية �أو الأ�سر البديلة ،ويجب عدم عزله عن العالم الخارجي،
وذلك بتكثيف الن�شاطات ،وهنا يجب االهتمام بالطفل المعاق �أو الأطفال
الذين يعانون من نق�ص في المناعة �أو الإدمان على المخدرات ب�أن ت�ضع
الدولة معايير للتعامل معهم.
ومن واجب الدولة الف�صل بين �أطفال ال�شوارع والأطفال الذين يعانون
نزاع ًا مع القانون في مراكز الرعاية والأحداث ،و�أن تحمي االختالف الإثني
واللغوي والديني في مراكز الرعاية.
وهذا ما ال نراه في دور الأحداث التي يجب �أن تكون مراكز ت�أهيل،
لكنها ،للأ�سف ،تبدو مكان ًا لتبادل طرق الإجرام بين الأحداث ،ف�إدارتها
ال تقوم على الف�صل بينهم بح�سب الفعل الذي ارتكبوه ،وبهذا الأ�سلوب
يتعلّم الأحداث من بع�ضهم ويخرج الحدث �أكثر خبرة في ارتكاب الأفعال
المخالفة للقانون.

التبنّي
«من واجب الدولة �أن تحمي حقوق الطفل عندما يتم تبنّيه �أو كفالته
من قبل �أحد ما».
وتجدر الإ�شارة �أي�ض ًا �إلى �أن هذه المادة قد تح ّفظت عليها كثير من
الدول العربية لمخالفتها ال�شريعة الإ�سالمية ،وهذا التحفظ ب�سبب قراءة
خاطئة للمادة ،ذلك �أنها �أ�شارت �إلى الدول التي تجيز التبنّي �أو الكفالة،
لكن الم�س�ؤولين المعن ّيين لم يقر�ؤوا�( :أو) ،وتحفظوا عليها فور ًا ومن
�ضمنهم �سورية ،لكنها �سحبت التحفظ بمر�سوم جمهوري عام .2007
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ولهذا التبنّي �شروط وهي �أو ًال �أن يكون لم�صلحة الطفل الف�ضلى ،ومن
واجب الأ�سرة التي تتبنى �أو تكفل الطفل �أن ت�صرح للجهات الر�سمية ،و�أن
ُتحمى الخ�صو�صية �أمام الآخرين ،و�أن تكون الأولوية في التبني لمن هم
من دولة الطفل وفي دولته ،وتعطى الأولوية قبل التبني للبحث عن الأ�سرة
والعمل قدر الإمكان على العودة �إليها �أو العي�ش بكنفها ،فمن حق الطفل
معرفة والديه الحقيقيين.
التبنّي هو �آخر الحلول وال يجوز دون موافقة الطفل� ،إن كان قادر ًا على
التعبير.

المراجعة الدورية للعالج
من حق الطفل الخ�ضوع لعالج دوري عندما يكون في م�ؤ�س�سات الرعاية
�أو الأ�سرة البديلة ،والإ�صغاء �إليه ومتابعة �صحته النف�سية واالجتماعية
وتوفير �آلية مراقبة تكفل حمايته من �أي ا�ستغالل �أو عنف ،وال يجوز �أن
ي�ستمر �إيداعه في مراكز الأحداث �أكثر من عام دون �إعادة النظر في
ق�ضيته ،وال يجوز توقيفه �أكثر من �شهر دون محاكمته.

حق الطفل في م�ستوى معي�شي مالئم
من واجب الوالدين ت�أمين م�ستوى عي�ش مالئم للطفل وهذا ير ّتب على
الدولة واجب م�ساعدة الوالدين وت�أمين احتياجات الطفل الأولية كالغذاء
والملب�س وال�سكن ،ومن حق الطفل العي�ش في م�ستوى مالئم لنموه العقلي
والبدني والروحي والمعنوي واالجتماعي واالهتمام بالمرافق العامة وتوفير
مياه ال�شرب النظيفة والتثقيف ال�صحي ،ومن واجب الدولة �أن ت�ؤ ّمن
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�سيا�سات تح ّد بها من الفقر ،و�شبكات الأمان االجتماعية �أثناء �إعادة البناء
والخ�صخ�صة ،بما ي�ضمن التمتع بالحقوق االجتماعية واالقت�صادية.

ت�أهيل الأطفال ال�ضحايا
«من واجب الدولة �أن تعيد �إدماج الطفل في المجتمع بعد معاناته
من العنف �أو اال�ستغالل �أو الإ�ساءة �أو التعذيب �أو النزاعات الم�س ّلحة».
عند تع ّر�ض الطفل للعنف �أو اال�ستغالل �أو العي�ش �ضمن النزاعات
الم�سلّحة ف�إنه يعي�ش مرحلة �صعبة جد ًا تحتاج �إلى �إعادة ت�أهيل ،وهنا دور
الدولة في ت�أهيله �إلى ح ّد التعافي و�إعادة �إدماجه في المجتمع وتلقي عالج
طبي �أو نف�سي في حاالت النزاعات الم�سلحة ،وتقديم م�ساعدات عالجية �أو
خدمات ت�أهيلية نتيجة تعاطي المخدرات ،ومن حق الطفل الو�صول �إلى برامج
ت�أهيل بعد تعر�ضه لال�ستغالل الجن�سي ومنها الدعارة واالتجار والعرو�ض
الإباحية .من واجب الدولة تطوير �سيا�سة �شاملة وتنفيذها لإ�شراك �أطفال
ال�شوارع والمت�سولين لتزويدهم بالحماية والرعاية والتعليم و�إعادة الإدماج،
وتعزيز الإجراءات القانونية لحماية الأطفال �ضحايا اال�ستغالل �أينما كانوا
دون تمييز.
ومن واجب الدولة االن�ضمام �إلى البروتوكول االختياري التفاقية حقوق
الطفل المتعلق ببيع الأطفال والدعارة وا�ستخدامهم في العرو�ض الإباحية،
و�أن يتلقى الطفل ال�ضحية و�أ�سرته خدمات الم�شورة وكل �شكل من �أ�شكال
الدعم ،واحترام خ�صو�صيته في المحاكم والإعالم وخا�صة في حال
اال�ستغالل الجن�سي.
ومن واجب الدولة حماية المعاقين ال�ضحية لأي نوع من �أنواع
اال�ستغالل على نحو خا�ص ،وحماية الأطفال المعر�ضين لال�ستغالل
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االقت�صادي وت�أهيلهم� .أما في حال تعر�ض الطفل للتعذيب فيجب �أن يح�صل
على تعوي�ض لجبر ال�ضرر� ،أما بالن�سبة �إلى الأطفال الذين انخرطوا في
النزاعات الم�سلحة فمن واجب الدولة ت�سريحهم وتعوي�ضهم و�إجراء تحقيق
ومحا�سبة المتورطين ،ومن واجبها و�ضع برامج �شاملة وطويلة لإعادة
الإدماج والم�صالحة ،والقيام بدرا�سة م�سحية �شاملة عن الأطفال المت�أثرين
بالنزاعات ،وزيادة حمالت التوعية في النزاعات الم�سلحة ،و�ضمان �إدماج
الأطفال المت�أثرين من النزاع في النظام التعليمي ،وحماية الأطفال
الالجئين من ال�صدمات التي عانوا منها .ومن واجب الدولة االن�ضمام �إلى
بروتوكول منع االتجار بالب�شر وقمعه ومعاقبته.
«�أنا �أحلم �أن �أعود �إلى بيتنا ومزرعتنا و�ألعابي وكمبيوتري،
أ�ستحم في بيتي و�أن �آكل الطعام
و�إلى جيراننا و�أقربائنا ،و�أن � ّ
الذي �أريده وتطبخه �أمي في مطبخنا ،وال �أعود �أ�سمع كل
الأ�صوات المزعجة التي ترعبني في الليل».
«طفلة �سورية ( 11عاماً) في �إحدى دور
الإيواء في دم�شق».
مف�صل للم�س�ؤوليات
وال يمكن تطبيق هذه المواد دون �إيجاد تعريف قانوني ّ
والواجبات والحقوق الخا�صة بالوالدين في الت�شريعات ،ومراجعة هذا
التعريف ل�ضمان توافقه مع بنود االتفاقية ،و�أن ت�ضمن الت�شريعات �أن
الإر�شاد والتوجيه اللذين يق ّدمهما الوالدان لأطفالهما متوافقان مع مبادئ
يخ�صه
االتفاقية و�أحكامها ،و�إعطاء الطفل الحق في اتخاذ القرار الذي ّ
عندما يتوفر له الفهم الكافي ،و�أن تتوافر حمالت المعلومات والبرامج
التعليمية حول تطور الطفل والقدرات المتطورة ،للأطفال والأهل وكل من
يتعامل مع الطفل ،وتقييم هذه البرامج والحمالت دوري ًا.
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�صحة الطفل ورفاهيته ورعايته وخا�صة الطفل المعاق
و�إيجاد ظروف معي�شية مالئمة للطفل
(المواد ذات ال�صلة :المادة  ،23المادة  ،24المادة  ،26المادة )27

حقوق الأطفال المعاقين
«من حق الطفل عدم التمييز بينه وبين �أي طفل �آخر ل�سبب �إعاقته».
�إن فكرة عدم التمييز للطفل المعاق عن باقي الأطفال تترافق مع
التمييز الإيجابي ،فهو بحاجة �إلى دعم �إ�ضافي وعناية ورعاية خا�صة ،كي
يتمكن من تعزيز اعتماده على نف�سه وت�سهيل م�شاركته في المجتمع وتقديم
الخدمات لت�سهيل اندماجه ونموه وتطوره ،ولذلك يجب �إيالء االهتمام
التفاقية حقوق الأ�شخا�ص المعاقين ب�شكل خا�ص واالن�ضمام �إليها بالن�سبة
�إلى الدول غير الم�صادقة على االتفاقية والعمل على تنفيذها ،و�شمول
الأطفال المعاقين في الد�ستور والقوانين ،بو�صفها �أ�سا�س ًا في عدم التمييز،
وعلى الدول اتخاذ كل التدابير التي تتيح تقديم االدعاءات في حال انتهاك
حقوق المعاق ،والتي تكفل تمتع المعاقين الأطفال بجميع حقوق الإن�سان
والحريات على قدم الم�ساواة ،ومن هنا ت�أتي فكرة دمج الأطفال المعاقين
في ريا�ض الأطفال والمدار�س ومنع �إيداع �صغار الأطفال (الأطفال في �سن
الطفولة المبكرة) في م�ؤ�س�سات فقط على �أ�سا�س الإعاقة ،وتوفير فر�ص
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تعليم مت�ساوية وتدريب المعلمين على تعليم الأطفال المعاقين والعمل على
�إزالة الحواجز التي تعيق الو�صول �إلى الم�ساعدة المتخ�ص�صة ،فيجب
�ضمان توافر الخدمات والمرافق وال�سلع التي تعزز اعتماد المعاقين على
�أنف�سهم ،كالطرقات المخ�ص�صة للعربات والإ�شارات المرورية الخا�صة
بالأك ّفاء ،وتعزيز الوعي في المجتمع تجاه الإعاقة والمعاقين واحتياجاتهم
وذلك بتوفير البيانات الكافية للم�سح لمعرفة �أعداد المعاقين و�أماكنهم
كي تتمكن المنظمات والحكومات من تقديم الدعم لهم ومعرفة النواق�ص
واالحتياجات ،ودرا�سة �أ�سباب الإعاقة والوقاية منها و�إ�شراك الأطفال
المعاقين في تقرير م�صيرهم واتخاذ التدابير الأن�سب لتحقيق ذلك.

حق الطفل في ال�صحة والخدمات ال�صحية
«من حق الطفل الحفاظ على بقائه ونموه وحياته».
يجب على الدولة االعتراف بحق الأطفال ،دون تمييز ،في �أعلى م�ستوى
�صحي ممكن بلوغه ،واتخاذ كل الإجراءات لحمايتهم من الممار�سات
التقليدية التي ت�ضر ب�صحتهم ،فعليها ت�سهيل عالج الأمرا�ض و�إعادة
الت�أهيل ال�صحي وعدم حرمان الطفل من ح�صوله على خدمات الرعاية
ال�صحية كافة ،والو�صول �إليها ،والتمتع بمجموعة متنوعة من المرافق
وال�سلع والخدمات للو�صول �إلى �أعلى م�ستوى ممكن من ال�صحة ،ولو كان
طف ًال بال جن�سية �أو هوية �أو �أي �أوراق ثبوتية.
ومن واجب الدولة العمل على خف�ض معدالت وفيات المواليد ومعدل
الر�ضع وزيادة الخدمات ال�صحية �أثناء الحمل وما قبل الوالدة،
وفيات ّ
و�أن تخ�ص�ص جزء ًا كبير ًا من الموازنة للقطاع ال�صحي ،و�إمكانية و�صول
جميع الأطفال بمختلف المناطق �إلى هذه الخدمات ومن �ضمنهم الأطفال
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المعاقون ،وعليها �أن ت�ضمن لهم الو�صول �إلى الخدمات ال�صحية المجانية
لتحقيق االندماج االجتماعي والثقافي والروحي ،ودون تمييز بين ذكر �أو
�أنثى.
والحق في ال�صحة يت�ضمن بذل الجهود لتخفي�ض التلوث والتراجع
البيئي ،بتعزيز القوانين البيئية والعمل على زيادة جهود الدولة في مكافحة
انت�شار نق�ص المناعة وتوفير العالجات مجان ًا .ويجب االهتمام بتنظيم
الأ�سرة والتثقيف ،وذلك ب�إتاحة و�صول اليافعين �إلى خدمات ال�صحة
الإنجابية وتوفير التعليم المتعلق بها وبالجن�سية في المدار�س وخدمات
الم�شورة وتطوير رعاية ال�صحة العقلية.
يقوم بع�ض الأطفال الفقراء بنب�ش القمامة الخطرة للح�صول على
بع�ض المواد ،وذلك ب�سبب �سوء الأو�ضاع المعي�شية مما ي�سبب لهم �أمرا�ض ًا
خطيرة ،خ�صو�ص ًا �أنهم ال يتمعتون بالرعاية ال�صحية الكافية.
تعاني بع�ض الدول العربية ومنها �سورية من انت�شار �أمرا�ض الأطفال
الناتجة عن زواج الأقارب ،مثل (التال�سيميا) ،وما زالت التوعية على هذا
ال�صعيد قا�صرة.

حق الطفل في االنتفاع بال�ضمان االجتماعي
على الدولة �أن ت�ضمن للأطفال رعاياها حق االنتفاع بال�ضمان
االجتماعي والت�أمينات االجتماعية ،والعمل على مكافحة الفقر وم�ساعدة
الأ�سر الفقيرة ،وو�ضع �سيا�سات لل�ضمان االجتماعي و�سيا�سة �أ�سرية
وا�ضحة ،ور�سم ا�ستراتيجيات ال�ستخدام منافع �شبكة الأمان االجتماعية
لتعزيز حقوق الأطفال وتوفير موارد مالية لل�ضمان االجتماعي.
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العناية بالتربية والترويح للطفل
ك�إعطائه الحق في الراحة واللعب
وتوفير الفر�ص له لتم�ضية �أوقات الفراغ
(المواد ذات ال�صلة :المادة  ،28المادة  ،29المادة )31

حق الطفل في التعليم
تط ّور مفهوم حق الطفل في التعليم ،فلم يعد فقط الحق في الو�صول
تو�سع لي�صل �إلى التعليم
�إلى التعليم االبتدائي المجاني والإلزامي ،فقد ّ
النوعي ،دون تمييز ح�سب الجن�سية �أو الجن�س �أو العرق �أو الحالة المادية،
المترافق مع تطوير ا�ستراتيجية التعليم القائمة على الحقوق وتح�سين
نوعية التعليم ،فمن واجب الدولة تزويد �أطفال ال�سكان الأ�صليين والأقليات
بفر�ص مت�ساوية للتعليم الجيد الذي يحترم الأنماط الثقافية ويتخذ اللغات
المحلية ،و�أن ت�ضمن للأطفال النازحين والالجئين فر�صة كاملة بالتعليم
وت�سجيل جميع الأطفال في المدار�س ،و�أن تكفل لجميع الأطفال مهما كانت
درجة �إعاقتهم الو�صول �إلى حقهم في التعليم ،مع تطوير مناهج درا�سية
المي�سرة لهم ،كالطرقات و�أماكن اللعب
خا�صة بهم مترافق ًا مع الخدمات ّ
والحمامات والمقاعد الدرا�سية ،و�أن تعمل الدولة على و�صول الأطفال
المحتجزين �إلى البرامج التعليمية والمهنية المالئمة.
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ومن واجب الدولة والحكومات القائمة ت�شجيع جميع �أ�شكال التعليم
الثانوي العام �أو المهني وتطويرها ،و�إتاحتها للجميع .وبالن�سبة �إلى
المعلمين عليها �أن ترفع �سويتهم وتد ّربهم وتزيد �أجورهم كي يق ّدموا جودة
عالية من التعليم ،وذلك ببرامج منا�سبة للتط ّور العام في العالم كله مع
تكييف الظروف لتالئم تلك النوعية ،وهنا في �سورية تجربة تتعلق بتغيير
المناهج الدرا�سية التي كان من �صلبها ا�ستخدام الكمبيوتر والإنترنت
وتم تدريب المعلمين على كيفية
لتح�سين نوعية التعليم وجودة المناهج ّ
ا�ستخدام الطرائق الجديدة ،لكن للأ�سف ف�شلت هذه العملية في معظم
المدن والأرياف ال�سورية ،فكثير من الطالب ال يملكون �أجهزة كمبيوتر �أو
ال يملكون و�سائل ات�صال ،لذلك كان من المفرو�ض �أن تتم هذه العملية بعد
مرحلة تطور في و�سائل االت�صال وتوزيع الكمبيوترات على الطالب وفي
المدار�س ب�شكل ٍ
كاف.
�أما بالن�سبة �إلى العنف الم�ستخدم �ضد الأطفال في المدار�س فقد
�صدرت قوانين تحمي الطالب من العنف المدر�سي ،لكن للأ�سف لم يترافق
ذلك مع تدريب المعلمين على ا�ستخدام و�سائل بديلة للعقاب �أو اتخاذ
تدابير وقائية للق�ضاء على العنف في المدار�س.

�أهداف التعليم
انفردت مادة خا�صة تتحدث عن �أهداف التعليم وهي تزويد الطفل
بالمهارات الحياتية وتعزيز قدرته على التمتع بحقوق الإن�سان كافة ،ون�شر
ثقافة حقوق الإن�سان و�إر�ساء مبادئ الت�سامح والم�ساواة وتنمية احترام
والدي الطفل وهوية الطفل الثقافية ولغته وقيمه الخا�صة والقيم الوطنية
للبلد الذي يعي�ش فيه والذي ن�ش�أ فيه بالأ�صل.
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ومن حق الطفل تنمية قدراته ومواهبه ،وهنا على الدولة �أن تقوم ب�إ�صالح
المناهج الدرا�سية بحيث ت�شدد على �أهمية التفكير الناقد وتطوير مهارات
حل الم�شاكل ،و�أن يترافق التعليم مع اللعب وتطوير �أدوات المحاكمة العقلية
بعيد ًا عن �أ�ساليب التلقين والب�صم ،والأ�سئلة والأجوبة في االمتحانات ،مع
تخ�صي�ص �أوقات لدرو�س المو�سيقا والريا�ضة والر�سم ،على �أنها ح�ص�ص
�أ�سا�سية ،ال من �ضمن اللعب �أو �أوقات الفراغ.
�أما بالن�سبة �إلى الأطفال المت�س ّربين من المدار�س ف�إنه يجب توفير
فر�ص تعليمية بديلة لهم.
ومن الأهداف التي على الدولة �أن ت�ضعها �ضمن الخطط التعليمية و�ضع
مناهج خا�صة بال�صحة الإنجابية والجن�سية في المدار�س وتنمية التعليم
البيئي ،والتعرف �إلى الحقوق والواجبات.

حق الطفل في �أوقات الفراغ ومزاولة الألعاب والثقافة
لقد م ّيزت حقوق الطفل بين حقه في �أوقات الفراغ وحقه في اللعب
وحقه في مزاولة الأن�شطة الثقافية ،فكل حق مختلف عن الآخر ويجب �أن
يتمتع به الطفل ،فمن حق الطفل الراحة وتعني اال�سترخاء الج�سدي والعقلي
والنوم ،ومن حقه التمتع بوقت الفراغ ،ويعني �أن يفعل ما يحلو له �أي �أن
يكون له وقت حر يفعل به ما ي�شاء دون تق ّيد ببرنامج محدد ،وبالن�سبة �إلى
اللعب فله وقت مخ�ص�ص ،وهنا يمكنه مزاولة الن�شاطات كالريا�ضة والفنون
والأ�شغال اليدوية ،وعلى الدولة �أن ت�ؤ ّمن و�صول الطفل �إلى هذه الأن�شطة
الريا�ضية واال�ستجمامية بزيادة البرامج الريا�ضية في المدر�سة ،وتطوير
برامج الترفيه وزيادة مواقع الم�صادر الخا�صة بتطوير البنية التحتية
للأن�شطة الثقافية واال�ستجمامية ،على �أن تكون مجانية للأطفال.
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االهتمام ب�إجراءات الحماية الخا�صة للطفل
كحماية الأطفال الالجئين وحمايتهم في النزاعات الم�سلحة
وحماية الأحداث من اال�ستغالل االقت�صادي والجن�سي
و�أي�ض ًا حماية الأطفال المنتمين �إلى الأقليات
(المواد ذات ال�صلة :المادة  ،22المادة  ،30المادة  ،32المادة ،33
المادة  ،34المادة  ،35المادة  ،36المادة  ،37المادة )40

الأطفال الالجئون
يجب �أن ت�ضمن الدولة والمنظمات والأمم المتحدة للأطفال ال�ساعين
للح�صول على مركز الجئ� ،أو الأطفال الالجئين ،حقهم في الح�صول على
ولم
حماية وم�ساعدة مالئمتين تبد�أان من ال�سعي لعثور الطفل على والديه ّ
�شمل الأ�سرة من خالل جمع المعلومات واتخاذ كل الو�سائل والإجراءات،
وفي حال تعذر العثور على والدي الطفل �أو �أي من �أفراد �أ�سرته يجب منحه
الحماية الخا�صة الممنوحة لأي طفل محروم من بيئته الأ�سرية ب�صفة دائمة
�أو م�ؤقتة ،ومن حق الطفل تزويده بال�ضروريات الأ�سا�سية للبقاء ،والعمل
على �إدماجه اجتماعي ًا ومخاطبته باللغة التي يفهمها ،وكذلك �إطالعه على
حقوقه ،و�إجراء المقابالت واال�ستماع �إليه في بيئة �آمنة تتيح له تلقي كل
الم�ساعدات ال�صحية والتعليمية ،وخا�صة الأطفال الذين عا�شوا ظروف ًا
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�صعبة في النزاعات الم�سلحة كا�ستخدام ال�سالح واال�شتراك في االقتتال،
وهنا يجب العمل على تعافي الطفل نهائي ًا .وكذلك الأطفال الذين عانوا من
اال�ضطهاد �أو المتاجرة بهم �أو تعر�ضوا لأي �شكل من �أ�شكال اال�ستغالل،
وهذا يكون بالتعاون مع الأمم المتحدة وجميع المنظمات الحكومية وغير
الحكومية العاملة في هذا المجال ،ومن هنا ال ب ّد من �إطالق حمالت تثقيفية
عامة لإعالم طالبي اللجوء ب�إجراءاته و�أهمية ح�صول الأطفال على وثائق،
وتوفير الم�ساعدة والتدابير للح�صول عليها ،والتعامل مع الطلبات المقدمة
من الأطفال الالجئين �أو ذويهم بطريقة �سريعة �إن�سانية و�إيجابية.

عمل الأطفال
«من حق الطفل حمايته من اال�ستغالل االقت�صادي ومن �أي عمل
يمكن �أن يكون خطراً �أو يقف عائقاً في وجه تعليمه �أو ي�ضر ب�صحته �أو
نموه العقلي �أو البدني �أو االجتماعي �أو الروحي».
لقد كان ،وما يزال� ،صعب ًا منع عمل الأطفال نهائي ًا ،لذلك ُو�ضعت
�شروط وقيود �صارمة لعمل الأطفال ،فمن واجب الدولة تحديد �سن �أدنى
للعمل في ت�شريعاتها ،وو�ضع نظام منا�سب ل�ساعات العمل وظروفه ،وتفعيل
حظر العقوبات البدنية وغيرها من �أ�شكال العقوبات القا�سية �أو المهينة
في �أي موقع يوجد فيه �أطفال عاملون ،وفر�ض عقوبات �صارمة لمن يتعدى
القانون الذي يجب �أن ي�أتي متوافق ًا مع المعاهدات واالتفاقيات ذات ال�صلة،
كتو�صيات منظمة العمل الدولية والبروتوكولين االختياريين التفاقية حقوق
الطفل ،ومن �ضمنها حماية الطفل من �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال ومن جميع
�أنواع العبودية ،كبيع الأطفال واالتجار بهم واال�سترقاق والعمل بالإكراه
والتجنيد واالنخراط في النزاعات الم�سلحة ،وا�ستخدامهم في الدعارة �أو
52

لإنتاج العرو�ض الإباحية� ،أو لإنتاج المخدرات �أو �أي عمل ي�ضر ب�صحتهم،
و�أي�ض ًا الأعمال الخطرة التي تع ّر�ض الطفل للإ�ساءة الج�سدية �أو النف�سية �أو
الجن�سية ،والعمل الممار�س تحت الأر�ض �أو على ارتفاعات عالية �أو �أماكن
�ضيقة �أو في عمق البحر ،والعمل الذي يتطلب التعامل مع �آالت �أو �أدوات
خطرة �أو التعامل ب�أحمال ثقيلة �أو نقلها� ،أو العمل في بيئة غير �صحية
كدرجات الحرارة المرتفعة �أو ال�ضجيج بم�ستويات عالية ،والعمل تحت
ظروف �صعبة و�شاقة كالعمل ل�ساعات طويلة �أو في الليل ،و�أن يكون مق ّيد ًا
لمالك العمل ب�شكل غير منطقي ،وعلى الدولة اتخاذ تدابير لمنع الفتيات من
العمل خادمات في المنازل ،ومن التعر�ض لال�ستغالل االقت�صادي والإ�ساءة
الجن�سية ،واتخاذ التدابير القانونية والإدارية لحماية الأطفال من جميع
�أ�شكال العمل ،وب�ضمنها العمل �ضمن الأ�سرة والعمل الزراعي والعمل غير
الر�سمي ،و�إعادة ت�أهيل الأطفال العاملين بطريق الم�ساعدة االجتماعية
والطبية الالزمة وت�ص ّور برامج �إعادة �إدماج اجتماعية وت�أ�سي�س �آلية وطنية
للت�أكد من تنفيذ المعايير الدولية على الم�ستويين الدولي والمحلي وتفعيلها
لتلقي ال�شكاوى باالنتهاكات والتعامل معها ،وتفعيل برامج عالجية و�إدماجية
تركز على م�ساعدة الأطفال ال�ضالعين في �أ�سو�أ �أ�شكال العمل لتركه وتلقي
التعليم المنا�سب وتح�سين فر�ص حياتهم ،ون�شر الوعي لمنع عمل الأطفال
من خالل و�سائل الإعالم والتوا�صل مع النا�س ،وت�ضمين الت�شريعات كل
المواد القانونية التي تح ّد من عمل الأطفال وتراقبه ،والم�صادقة على جميع
االتفاقيات والعهود والبروتوكوالت المتعلقة بتقييد عمل الأطفال و�إلغائه.

الأطفال وتعاطي المواد المخدرة
من واجب الدولة اتخاذ جميع التدابير لوقاية الأطفال من اال�ستخدام
غير الم�شروع للمواد المخدرة والمواد الم�ؤثرة في العقل ،كالكحول
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والمذيبات الع�ضوية القابلة لال�ستن�شاق والتي تعرف ب�أنها مخدرات الطفولة
وخا�صة بين �أطفال ال�شوارع (كال�صمغ ،والدهان) والمواد المثبطة للن�شاط
كالقات والم�سكنات غير المخ�ص�صة للأطفال ،والوقاية من االتجار بها
ومن ا�ستخدام الأطفال في هذه التجارة .لذلك على الدولة تطوير خطة
وطنية لمكافحة المخدرات� ،أو و�ضع خطة عمل تحت �إ�شراف برنامج الأمم
المتحدة لمكافحة المخدرات والتعاون مع اليوني�سيف ومنظمة ال�صحة
العالمية ،واتخاذ التدابير االجتماعية والتعليمية لمكافحة المخدرات،
وتزويد الأطفال اليافعين بمعلومات دقيقة عن تعاطي المواد المخدرة و�سوء
ا�ستخدامها من خالل البرامج التدري�سية والإعالمية ،وع ّد ق�ضية تعاطي
المخدرات ق�ضية طبية بد ًال عن كونها م�س�ألة �إجرامية� ،أما الأطفال الذين
ولدوا لأمهات مدمنات على المخدرات �أو الكحول فعلى الدولة ت�أمين رعاية
طبية متخ�ص�صة لهم وحمايتهم ،وتطوير خدمات معالجة و�إدماج اجتماعي
مجاني ي�سهل الو�صول �إليه من قبل الأطفال.

اال�ستغالل الجن�سي للأطفال
هنالك �أ�شكال عديدة لال�ستغالل الجن�سي للأطفال ،كالإ�ساءة الجن�سية
والدعارة واالنت�شار الوا�سع لهما ،لذلك من واجب الدولة ر�صد هذه الأ�شكال
�ضمن حدودها ودرا�سة �أ�سبابها اجتماعي ًا واقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا واتخاذ كل
التدابير الخا�صة بمكافحة الإ�ساءة الجن�سية والدعارة واال�ستخدام في
العرو�ض الإباحية من خالل تبنّي البروتوكول االختياري باتفاقية حقوق
الطفل المتعلقة ببيع الأطفال والدعارة وتجريم جميع �أ�شكال اال�ستغالل
الجن�سي للأطفال و�إيذائهم جن�سي ًا �ضمن ت�شريعاتها الداخلية بو�ضوح،
ومن واجبها اتخاذ �إجراءات على ال�صعيدين الوطني والدولي لإنهاء ظاهرة
بيع الأطفال و�أع�ضائهم وا�ستغاللهم و�إيذائهم ،ورفع م�ستوى الوعي بعدم
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م�شروعية ا�ستغالل الأطفال و�إيذائهم جن�سي ًا ،في و�سائل الإعالم بما في
ذلك الإنترنت.
�أما الطفل ال�ضحية فيجب �أن يعامل ب�صفته �ضحية لهذا اال�ستغالل،
لذلك ال ب ّد �أن ت�ضمن الدولة له احترام الكرامة الإن�سانية والحماية والم�ساندة
والدعم في الأ�سرة ،وت�ضمين الت�شريعات كفالة �سالمة �ضحايا االتجار
واال�ستغالل الجن�سي وحمايتهم و�أمنهم ،وت�سجيل �شهادات الأطفال بطريقة
�آمنة ،و�أن يتمتع الأ�شخا�ص القائمون على جل�سات اال�ستماع بم�ؤهالت خا�صة
مطلوبة ،وتوفير خدمة الخط ال�ساخن للح�صول على الم�ساعدة النف�سية من
موارد ب�شرية ومالية كافية ،والح�صول على الم�ساعدة من منظمة ال�صحة
العالمية واليوني�سيف ،وتوفير الم�ساعدة والخدمات لإعادة �إدماجهم ور�صد
المعلومات وتبادلها على ال�صعيدين الإقليمي والدولي ب�ش�أن االتجار بالب�شر
عبر الحدود ،والتدريب لحماية كرامة ال�ضحايا و�إجراء درا�سات لتقييم
م�سببات اال�ستغالل الجن�سي للأطفال والإ�ساءة �إليهم ،وتب ّني خطة عمل
للحد من اال�ستغالل وحماية فئة خا�صة من الأطفال هم �أطفال ال�شوارع
والنازحين داخلي ًا والأيتام و�أطفال المناطق الريفية والمنتمين �إلى البيئات
الم�ست�ضعفة ،وحماية الفتيات من حاالت تعرف بـ «الأب ال�سكري» �أي
ممار�سة رجل كبير را�شد مع فتاة �صغيرة مقابل �إعطاء �أ�سرتها نقود ًا �أو
امتيازات ،وحماية الفتيات من «زواج المتعة» و«الزواج الم�ؤقت» و«ال�سيقة»
وكل ذلك ُيدرج تحت ا�سم االتجار بالأطفال.
و�أي�ض ًا حماية المعاقين وخا�صة الطفلة المعاقة والتي تعاني من �ضعف
في النمو العقلي كونها الأكثر عر�ضة للتحر�ش واالغت�صاب� ،إ�ضافة �إلى
الأطفال في النزاعات الم�سلحة الذين يتعر�ضون لخطر اال�ستغالل الجن�سي.
ومن هنا يجب اتخاذ �إجراءات الحماية من خالل تخ�صي�ص خ ّيم �أو بيوت
�أو كابينات للنازحين والالجئين ب�شكل يحمي الن�ساء والأطفال ،و�أن ت�شارك
الن�ساء في �إدارة المخيمات �أو الكابينات ،و�إ�صالح قانون العقوبات ليع ّد
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حيازة مواد الأطفال الداعرة والح�صول على الخدمات الجن�سية من الأطفال
مقابل المال �أمر ًا خارج ًا على القانون ،وتحديد �سن الزواج القانوني بـ 18
�سنة ،و�إقرار القوانين وتنفيذها لحظر �سائر �أ�شكال اال�ستغالل الجن�سي
واالتجار المت�صل به ،وو�ضع قوانين وت�شريعات خا�صة باالتجار بالب�شر
وت�ضمينها مواد تحمي الأطفال .وقد ع ّدت �سورية في المادة الخام�سة من
مر�سوم االتجار بالب�شر في عام � 2010أن اال�ستخدام الجن�سي للأطفال ب�أي
�شكل من �أ�شكال الممار�سة هو بحكم االتجار بالأ�شخا�ص ،وحدد عقوبات
م�شددة على هذا االنتهاك� ،إ�ضافة �إلى ع ّد الطفل �ضحية ويجب التحقيق
معه من قبل �أ�شخا�ص مدربين على ذلك.

منع اختطاف الأطفال وبيعهم واالتجار بهم
يجب �ضمان �سالمة الأطفال و�أمانهم وعدم تعر�ضهم لالختطاف �أو
الإغواء ،والعمل على حماية الأطفال من خطر البيع واالتجار بهم لأي غر�ض
وب�أي �شكل ،ويجب على الدولة �أن ت�صادق على جميع البروتوكوالت واالتفاقيات
التي تحارب اال�ستغالل بالب�شر ،وهنا لي�س المق�صود فقط حماية الأطفال
من كل �أ�شكال االتجار ،بل العمل بكل الإمكانات �ضد اختطاف الأطفال
وبيعهم واالتجار بهم ،ومن ذلك تبنّي البروتوكول االختياري التفاقية حقوق
الطفل عن بيع الأطفال ودعارة الأطفال وا�ستخدامهم في العرو�ض والمواد
الإباحية ،وتقديم بيانات وتقارير عن ه�ؤالء الأطفال وت�ضمينهم �ضمن
برامج ت�أهيلية ،واالن�ضمام �إلى بروتوكول منع وقمع االتجار بالب�شر ،ومن
هنا يجب ن�شر التوعية بهذا الخ�صو�ص وتخ�صي�ص نظام رقابي للأطفال
الذين يعودون �إلى �أ�سرتهم لمنع التكرار وحمايتهم ،ويخ�شى �أي�ض ًا من
م�س�ألة التبني خارج الحدود التي ينظمها �أفراد ،وكذلك التجنيد الق�سري
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للأطفال المختطفين �أو ا�ستخدامهم لأغرا�ض تج�س�سية ،وتجارة الأع�ضاء،
لذلك يجب م�ضاعفة الحماية والت�أهيل.

الحماية من كل �أ�شكال اال�ستغالل
توجد �أنواع عديدة ال�ستغالل الأطفال ،فهو ال يقف عند اال�ستغالل
االقت�صادي �أو الجن�سي بل توجد �أنواع �أخرى من اال�ستغالل ت�ضر برفاه
الطفل مثل اال�ستغالل االجتماعي ،ومن الأمثلة عليه ا�ستغالل الأطفال
الموهوبين على ح�ساب نموهم الفكري والج�سدي وا�ستغالل ذلك من قبل
الأ�سرة �أو ال�شركات ،وا�ستخدام الأطفال في الأن�شطة الجرمية ،والأن�شطة
ال�سيا�سية (المظاهرات ،الم�سيرات) وفي و�سائل الإعالم ،فال يجوز ن�شر
�صورة نمطية للطفل فقد ي�شكّل هذا تمييز ًا لطفل دون �آخر ،وعلى و�سائل
الإعالم �أن تحمي خ�صو�صيات الأطفال ،وعدم ا�ستغالل الأطفال في تجارب
البحث العلمي قبل اختبارها على الكبار �أوالً.

التعذيب والمعاملة المهينة والحرمان من الحرية
على الدول والمنظمات حماية الأطفال من التعذيب ومن �أي معاملة
�أو عقوبة قا�سية �أو مهينة ،وعليها �إزالة العقوبات البدنية من ت�شريعاتها
(الرجم ،الجلد ،البتر) و�إزالة عقوبة الإعدام عن جرائم ارتكبت قبل عمر
الـ  18ويجب حماية الطفل من ال�سجن مدى الحياة وعدم حرمانه تع�سفي ًا
من الحرية ،ويجب اتباع معاملة خا�صة مع الأطفال المحرومين من الحرية،
بف�صلهم عن الكبار ومراعاة احتياجاتهم الخا�صة و�إبقاء ات�صاالتهم مع
�أ�سرتهم ومنحهم الحق في الو�صول �إلى الم�ساعدة ،وال يجوز احتجاز
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الأطفال لأنهم غير م�صحوبين مع ذويهم خارج بلدانهم الأ�صلية وخا�صة
طالبي اللجوء.
ويجب ف�صل الأطفال غير المحكومين عن الأطفال المحرومين من
الحرية.
ويتعر�ض الأطفال للتعذيب واالختفاء الق�سري خا�صة في ظل وجود
جماعات م�سلّحة خارجة عن الدولة ،وتجدر الإ�شارة �إلى تعر�ض الأطفال
للعقوبات البدنية من قبل الأو�صياء �أو الأهل ،لكن العديد من الدول لم تتخذ
قرار ًا بعقوبة الأو�صياء والأهل ال�ستخدامهم العنف البدني �ضد الأوالد.
ويجب �أن يكون لكل طفل الحق في تقديم طلبات �أو �شكاوى دون رقابة
�إلى الإدارة المركزية �أوالهيئة الق�ضائية �أو �أي �سلطة مخت�صة ،ويجب الرد
دون �أي ت�أخير ويجب �أن يعرف الأطفال �آلية تقديم هذه ال�شكوى.

�إدارة نظام الأحداث
من واجب الدولة �إيجاد نظام ق�ضائي خا�ص بالأحداث ومتالئم مع بنود
اتفاقية حقوق الطفل كاملة ،ويجب عدم تجريم الأطفال ا�ستناد ًا لم�شاكل
�سلوكية كالت�شرد والفرار من المنزل والت�سول ،وهنا ال ب ّد من الأخذ بعين
االعتبار الأطفال المعاقين الذين هم في نزاع مع القانون ،و�أن يعامل كل
طفل بطريقة تتفق مع رفع درجة �إح�سا�سه بكرامته وقدره وتعزيز احترامه
والعمل على �إعادة �إدماجه بالمجتمع ،ويجب عدم الت�أخير في المحاكمة
و�أن تكون بح�ضور م�ست�شار قانوني ،وعدم �إكراه الطفل على الإدالء ب�شهادة
�أو االعتراف بالذنب وت�أمين احترام لحياته الخا�صة �أثناء مراحل الدعوى
وحفظ �سجالت الطفل ب�شكل �سري ،وتحديد �سن دنيا يفتر�ض دونها �أن
الأطفال لي�س لديهم الأهلية النتهاك القانون (في �سورية � 7سنوات).
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�أطفال الأقليات والأ�صليون
يجب احترام خ�صو�صية كل طفل بح�سب الثقافة والدين واللغة والعرق،
من الأقليات و�سكان البلد الأ�صليين ،وو�ضع تدابير فعالة للق�ضاء على
الممار�سات التقليدية ال�ضارة ب�صحة �أطفال ال�سكان الأ�صليين والأقليات
ورفاهيتهم ،ومراجعة المناهج المدر�سية لتطوير االحترام بين الأطفال
للهوية الثقافية لل�شعوب الأ�صلية ،و�أن يف�سح لكل طفل الحق في المجاهرة
بدينه وممار�سة �شعائره بحرية وعدم االقت�صار على االعتراف بديانات
مع ّينة ر�سمية ،لأن هذا تمييز �ضد باقي المعتقدات ،ويجب تمكين الطفل
من ا�ستعمال لغته.
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الأطفال في النزاعات الم�سلحة
(ح�سب البروتوكول االختياري والمادة )38

يت�ألف البروتوكول من  13مادة تن�ص على عدم تجنيد �أي �شخ�ص
دون الثامنة ع�شرة تجنيد ًا �إجباري ًا �أي من خالل خدمة العلم في القوات
الم�سلحة ،و تجريم تجنيد الأطفال في القانون الجنائي ،واتخاذ كل التدابير
العملية للت�أكد من حماية الأطفال المت�ضررين ب�سبب النزاعات الم�سلحة
ورعايتهم واحترام القانون الدولي الإن�ساني ،وعدم اقتناء الأ�سلحة من قبل
الأطفال وعدم تهريبها.
�أما الأطفال الذين تعر�ضوا للإ�شراك في النزاعات فيجب �أن يتلقوا
الم�ساعدات لأجل العالج النف�سي والبدني و�إعادة الإدماج االجتماعي �أينما
كانوا في بالدهم �أو في بالد اللجوء.
وهنا يجب على الدولة الطرف تقديم تقريرها بعد �سنتين من دخول
البروتوكول في ح ّيز النفاذ لديها ،ومن ثم تقديم التقرير دوري ًا مع باقي
مواد االتفاقية �إلى لجنة حقوق الطفل.
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البرتوكول االختياري ب�ش�أن بيع الأطفال
وا�ستغاللهم في البغاء والمواد الإباحية..

ويت�ألف البروتوكول من  14مادة ّ
تحظر فيها الدول الأطراف بيع الأطفال
وا�ستغاللهم في البغاء والمواد الإباحية ،وقد عرف البروتوكول بيع الأطفال
ب�أنه �أي فعل �أو تعامل يتم بمقت�ضاه نقل طفل من �أي �شخ�ص �أو مجموعة من
الأ�شخا�ص �إلى �شخ�ص �آخر �أو مجموعة �أخرى لقاء مكاف�أة �أو �أي �شكل من
�أ�شكال التعوي�ض� ،أما ا�ستغالل الأطفال في البغاء فيعني ا�ستخدام الطفل
لغر�ض �أن�شطة جن�سية لقاء مكاف�أة �أو �أي تعوي�ض� ،أما ا�ستغالل الأطفال في
المواد الإباحية فتعني ت�صوير �أي طفل ب�أي و�سيلة كانت يمار�س ممار�سة
حقيقية �أو بالمحاكاة �أن�شطة جن�سية �صريحة� ،أو �أي ت�صوير لأع�ضاء جن�سية
للطفل لإ�شباع الرغبة الجن�سية.
وهنا على الدول الأطراف �أن ت�أخذ التدابير لحماية الأطفال في جميع
مراحل الإجراءات الق�ضائية الجنائية.
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�آليات حماية الأطفال
يمكن حماية الأطفال بتوفر عدد من �آليات الحماية والمتابعة ،ومنها:
ـ ـ تو ّفر مراكز متخ�ص�صة ال�ستقبال الفتيات �ضحايا العنف و�سوء
المعاملة واال�ستغالل والتعذيب.
ـ ـ ت�أ�سي�س مراكز خا�صة بالدرا�سات الميدانية ال�شاملة بالأطفال والأ�سر،
وكذلك مراكز لر�صد حاالت العنف الممار�س �ضد الأطفال وبخا�صة الإناث
منهم وتوثيقها ،ون�شر الإح�صاءات والدرا�سات الحكومية.
�سن قانون �ضد العنف الأ�سري ،وهذا ما قامت به لبنان م�ؤخراً.
ــ ّ
�سن ت�شريع قانون خا�ص بحماية الطفل وتعديل جميع المواد التمييزية
ــ ّ
في القوانين �ضد الطفلة ،و�إ�شراك جميع المعنيين وبخا�صة المجتمع المدني
والأطفال في الإعداد والتنفيذ والمتابعة.
ـ ـ تخ�صي�ص ميزانية خا�صة بالطفل في جميع الوزارات.
ـ ـ قانون جمعيات ي�سمح بالعمل المجتمعي التنموي وب�إ�شراك الأطفال.
ـ ـ توفير مراكز متخ�ص�صة ال�ستقبال الفتيات المعنفات و�إعادة ت�أهيلهن
البدني والنف�سي و�إدماجهن في المجتمع.
�سن قوانين حازمة وعقوبات �صارمة لحماية الأطفال من العمالة
ــ ّ
المبكرة والتحر�ش الجن�سي للفتيات في �أماكن العمل ،وكذلك الفتيات
الخادمات في المنازل والمحالت العامة وحماية الفتاة من العمل بالدعارة.
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ـ ـ تنقية المناهج من ال�صورة النمطية للمر�أة ون�شر مفهوم الم�ساواة مع
ت�ضمين المناهج �شرعة حقوق الإن�سان واتفاقية الطفل والمر�أة ،وت�شجيع
التعليم الفني المهني وال�صناعي لكال الجن�سين ،واالهتمام بمو�ضوع
التربية الجن�سية لما لها من �آثار في تجنيب الأطفال من الجن�سين الكثير
من الم�شكالت ال�صحية والنف�سية واالجتماعية.
ـ ـ الم�ساهمة في حمالت التوعية لن�شر ثقافة حقوق الطفل في المجتمع
والترويج لالتفاقية الدولية حول حقوق الطفل ،وذلك با�ستخدام جميع �آليات
الترويج والتوعية ،والتركيز على حق الطفل/ة في الحماية من جميع �أ�شكال
العنف وحقه/ها بالم�شاركة في اتخاذ القرار في كل ما يتعلق بحياته/ها.
ـ ـ �إ�صدار مجالت خا�صة بالطفل.
ـ ـ و�ضع �آليات الر�صد والمتابعة والتقييم لبرامج الأطفال والأدبيات التي
تتوجه �إليهم في جميع و�سائل الإعالم المكتوبة والمرئية والم�سموعة ،للت�أكد
من ان�سجامها مع مبادىء ومفاهيم االتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ـ ـ الم�ساهمة في حمالت التوعية حول خطر الت�سرب من المدار�س،
وحول �ضرورة محو الأمية ،مع التركيز على تكثيف العمل في مناطق الريف.
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مراقبة اتفاقية حقوق الطفل
تتم مراقبة االتفاقية من خالل لجنة حقوق الطفل.
تخ�ضع اتفاقية حقوق الطفل للمراقبة عبر برنامج لإعداد التقارير
التي تق ّدمها الدول الأطراف �إلى لجنة حقوق الطفل .تت�ألف اللجنة من
يتم انتخابهم ل�صفتهم ال�شخ�صية لمدة �أربع �سنوات
 18خبير ًا م�ستق ًال ّ
من قبل الدول الأطراف .و عند انتخابهم ،يولى االعتبار للتوزيع الجغرافي
العادل وكذلك لتمثيل النظم القانونية الرئي�سية .ويحق لكل دولة من الدول
الأطراف �أن تع ّين �شخ�ص ًا من بلدها للم�شاركة في اللجنة .ومع �أن االتفاقية
تن�ص �إال على �أن يكون �أع�ضاء اللجنة «ذوي مكانة خلقية رفيعة» وكفاءة
ال ّ
معترف بها في الميادين التي تغطيها االتفاقية ،يمكن �أن ت�شمل المعايير
المحتملة الأخرى :خبرة مثبتة في ميدان حقوق الإن�سان ،ال �سيما حقوق
الأطفال؛ والقدرة على تخ�صي�ص الوقت الكافي لعمل اللجنة؛ والتمثيل من
مجموعة وا�سعة من الخلفيات المهنية؛ والخبرة في العمل مع المنظمات
غير الحكومية؛ والوعي و�إدراك االختالفات الثقافية؛ و�إتقان �إحدى اللغات
التي تعمل بها اللجنة (الإنكليزية� ،أو الفرن�سية� ،أو الإ�سبانية) .ال يتقا�ضى
�أع�ضاء اللجنة �أي �أجر مقابل �أعمالهم.
وتنعقد اللجنة في جنيف (�سوي�سرا) ثالث مرات في ال�سنة لمدة �أربعة
�أ�سابيع في كل دورة .تكون اللجنة م�س�ؤولة �أو ًال وفي المقام الرئي�سي عن
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معاينة التطور الذي �أحرزته الدول الأطراف في تنفيذ واجباتها بموجب
االتفاقية والبروتوكولين االختياريين .ال يمكنها �أن تت�س ّلم �أو �أن تراجع
�سوى معلومات خا�صة بالدول التي �صادقت على االتفاقية �أو البروتوكولين
االختياريين �أو ان�ضمت �إليهاّ � .إن مقاربة اللجنة ال تت�سم بطابع المواجهة،
بل تحاول �إن�شاء حوار بنّاء بين الدول الأطراف يهدف �إلى الح�صول على
تقييم دقيق لو�ضع الأطفال في بلد ما .وتتولى �أمانة �س ّر �صغيرة دائمة في
مكتب المفو�ضية ال�سامية لحقوق الإن�سان في جنيف ،م�س�ؤولية ت�أمين الدعم
والن�صح للجنة.
وال ي�شتمل تكليف اللجنة على النظر في ال�شكاوى الفردية المتعلقة
بخروقات حقوق الطفل .لكن هيئات �أخرى تابعة لالتفاقية تتمتع ب�آليات
�شكاوى فردية (لجنة حقوق الإن�سان ،ولجنة الق�ضاء على التمييز العرقي،
واللجنة المعنية بالق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة ،ولجنة
مناه�ضة التعذيب) يمكنها �أن تتلقى �شكاوى من الأطفال.

�إجراءات �إعداد التقارير الدورية
يقوم �أ�سا�س عملية المراجعة التي تتوالها اللجنة على التقرير الذي
ُيطلب من كل دولة ع�ضو تقديمه بعد �سنتين من الم�صادقة على االتفاقية.
حتى يومنا هذا ،ق ّدمت كل الدول الأطراف تقريب ًا تقاريرها الأولية للجنة.
بعد ذلكُ ،يطلب من الدول الأطراف رفع تقرير كل خم�س �سنوات لإظهار
التق ّدم ال ُمحرز .و�أي�ض ًا ،يمكن �أن تطلب اللجنة تقرير ًا مك ِّم ًال �أو معلومات
تن�ص المادة  44من
�إ�ضافية في الفترة الممتدة بين هاتين الحقبتينّ .
االتفاقية على هذه الموجبات.
يجب �أن يت�ضمن تقرير المنظمة غير الحكومية (وي�سمى تقرير الظل)
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تحلي ًال م�ستق ًال لكل ق�سم من تقرير الدولة الطرف .عو�ض ًا عن ا ّتباع مقاربة
تحليل كل مادة ب�صورة م�ستقلة ،يجب �أن تتبع التقارير تركيبة مو�ضوعية
محددة ترتكز على مجموعات المواد الثماني التالية:
ـ ـ تدابير التنفيذ العامة
ـ ـ تعريف الطفل
ـ ـ المبادئ العامة
ـ ـ الحقوق والحريات المدنية
ـ ـ البيئة الأ�سرية والرعاية البديلة
ـ ـ ال�صحة الأ�سا�سية والرفاه
ـ ـ التعليم و�أوقات الفراغ والأن�شطة الثقافية
ـ ـ �إجراءات الحماية الخا�صة
بالن�سبة �إلى البروتوكولين االختياريين ،ترغب اللجنة في الح�صول على
معلومات محددة من المنظمات غير الحكومية حول تنفيذهما في الوقت
الحا�ضر .وت�سعى اللجنة �إلى الح�صول على معلومات عن الإ�صالحات
القانونية والتنفيذ ،وال�سيا�سات والبرامج ،وحماية كل الأطفال ،وو�ضع
ال�ضحايا ومعاملتهم ،وو�ضع الجناة ومعاملتهم ،والعوامل الم�ساهمة في
ذلك .يجب �أن تتبع المعلومات ال ُم َع ّدة والمق َّدمة بموجب البروتوكولين
َ
المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير الخا�صة بالتقارير الأولية.
االختياريين،
بموجب البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل عن ا�شتراك
الأطفال في ال�صراعات الم�سلحة ،يجب ت�أمين المعلومات على �أ�سا�س كل
مادة منف�صلة عن الأخرى.
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م�شاركة الأطفال في عملية �إعداد التقارير
باتت م�شاركة الأطفال في عملية �إعداد التقارير �أكثر انت�شاراً .ما من
طريقة محددة م ّتبعة في م�شاركتهم في هذه العملية ،وحتى الآن ،تن ّوعت
الطرق التي �شاركوا من خاللها في هذه العملية .فقد ّتم الت�شاور مع
الأطفال في معظم البلدان ،من خالل المجموعات ال�شبابية� ،أو النوادي،
�أو على �أ�سا�س الم�ؤ�س�سات ذات ال�صلة .و�شملت الن�شاطات ا�ستطالعات
للر�أي ،وت�شاورات محلية ،و�إقليمية ،ووطنية ،وكانت تجربة برلمان الأطفال
تجربة ناجحة �شكلي ًا وهي الم�ؤهلة لأن تقدم تقريرها (من �ضمن التقرير
الحكومي) لكن يقدم �أطفال مراقبون تقريرهم منفرد ًا مع تقرير الظل
(تقرير المنظمات غير الحكومية).

ال�شروط الواجبة في تقرير الظل
ال ينبغي �أن يتعدى تقرير المنظمة غير الحكومية � 30صفحة .ي�ساهم
الملخَّ �ص �أو الخال�صة عن التقرير في ت�سليط ال�ضوء على الق�ضايا الرئي�سية
والإ�شارة �إلى االن�شغاالت الأ�سا�سية الخا�صة بتنفيذ االتفاقية �أو البروتوكولين
ن�ص
االختياريين .يجب �أن ُتدعم المعلومات المكتوبة بحقائق وال ينبغي �أن ُت ّ
ب�أ�سلوب قد ُيعتبر ذا طابع �سيا�سي مفرط .ال ينبغي �إدراج الآراء المتحيزة.
يكمن الهدف في �إن�شاء حوار بنّاء ولي�س خلق نزاع .من جهة �أخرى ،ويمكن
من خالله الإ�شارة �إلى الم�شاكل واقتراح التدابير الملمو�سة التي يجب
اتخاذها.
يجب تقديم التقارير ب�إحدى لغات اللجنة الثالث الر�سمية (الإنكليزية،
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الفرن�سية ،الإ�سبانية) .وبما � ّأن اللغة الإنكليزية هي لغة عمل �أغلبية �أع�ضاء
اللجنة ،يجب ترجمة الم�ستندات التي تق ّدم باللغة الفرن�سية والإ�سبانية �إلى
اللغة الإنكليزية ،حين يكون ذلك ممكن ًا ،ولن تقوم الأمم المتحدة بترجمة
�أي م�ستند تق ّدمه المنظمات غير الحكومية.
�أخيراً� ...إن التوقيع على االتفاقية والت�صديق على بنودها يودع لدى
الأمين العام للأمم المتحدة ،وقد نظمت المواد  54-46كل ما يتعلق بذلك،
�إ�ضافة �إلى تلقي التحفظات من قبل الدول الم�صادقة على االتفاقية وكذلك
�سحبها لهذه التحفظات ،واالن�سحاب من االتفاقية ككل من خالل �إ�شعار
خطي ير�سل �إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
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المراجع:
 .1اتفاقية حقوق الطفل.
 .2البروتوكوالن االختياريان.
 .3دليل اتفاقية حقوق الطفل.
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�صدر من �سل�سلة «التربية المدنية» ،بدعم من ال�شبكة الأوروـ ـ متو�سطية
لدعم المدافعين عن حقوق الإن�سان ،الكتب التالية:
 .1العلمانية ،طارق عزيزة.
 .2حقوقي في اتفاقية حقوق الطفل ،رهادة عبدو�ش.
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