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بمفاهيم  تتعلق  اأهمية كبرى، ل لعتبارات  الطفل ذات  اتفاقية حقوق 
»اإن�سان الم�ستقبل« فقط، بل لأنها تعتبر اأّن لالأطفال قيمة بحد ذاتها تجب 
اأّن  اأي�سًا على  حمايتها ورعايتها، وهنا يكمن جوهر التفاقية، الذي يعتمد 
كل الحقوق متناغمة فيما بينها، فال يمكن تطبيق حق دون اآخر، لأن انتهاك 
وهي  الطفل،  لكل حقوق  انتهاك  هو  التفاقية  في  الواردة  الحقوق  حق من 
�ساملة ومرنة ومتكاملة ول تخ�سع لح�ساب الأولويات، فكل حق ل يكتمل من 

دون الآخر، ول يمكن اأن تتحقق حقوق الطفل اإل معًا.

عن التفاقية
جاءت التفاقية نتيجة للتطور التاريخي وللتراكم عبر مئات ال�سنين من 
اإلى  بالنظر  المجتمعي  الوعي  وتطور  ومنا�سليها  بمفكريها  ال�سعوب  ن�سال 
فئات  كباقي  ذاتها  الإن�سانية  القيمة  لها  اجتماعية  فئة  اأنهم  على  الأطفال 
بل  الح�ساري،  التطور  خارج  تحيا  مهّم�سة  الفئة  هذه  تعد  فلم  المجتمع، 
اأ�سبح من ال�سروري الهتمام بحاجاتها ومتطلباتها، والعتراف بم�سالحها 
اأتت بعد تزايد اهتمام المجتمعات الدولية  اأنها  اإلى  وخ�سو�سيتها، اإ�سافة 
بالب�سرية  األّمت  التي  والكوارث  للحروب  نتيجة  المتحدة،  الأمم  ومنظمات 
وما نتج عنها من ويالت اأ�سابت فئات المجتمع كافة، وعلى الأخ�ش الأطفال 
الذين عانوا القتل والت�سريد والنتهاكات للحقوق كافة، و قد �سملت جميع 
وحددتها  والثقافية  والجتماعية  والقت�سادية  وال�سيا�سية  المدنية  الحقوق 
في ن�سو�ش وقواعد ومواد قانونية تعنى بحماية الأطفال ورفاهيتهم وتهتم 

بالطفل، اإ�سافة اإلى اآليات التطبيق وتقديم ال�سكاوى.
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الطفل،  حقوق  اتفاقية  المتحدة  لالأمم  العامة  الجمعية  اعتمدت 
التنفيذ  1989، وقد دخلت حّيز  نوفمبر  الثاني/  ت�سرين   20 بالإجماع، في 
هذه  كانت  وقد   .1990 عام  اأيلول  من  الثاني  في  دوليًا  قانونًا  واأ�سبحت 
المدنية  الحقوق  ت�سمل  التي  الإن�سان  لحقوق  الأولى  هي  الدولية  المعاهدة 
وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية �سمن م�ستند واحد �سامل، 
و هي حاليًا ال�سك الدولي الخا�ش بحقوق الإن�سان الذي �سادق عليه اأكبر 

عدد من الدول. 
هذه  مزايا  اأهم  ومن   ،1993 عام  التفاقية  على  �سورية  و�سادقت 
التفاقية اأنها عالمية وتوؤّمن م�سلحة الطفل الف�سلى في جميع ال�سيا�سات 
ثمانية  اإلى  ُق�سمت  مادة   )54( في  حقوقهم  وتوؤكد  الحكومات،  وبرامج 
اأق�سام، وكان الق�سم الأول في المادة )1( التي عّرفت الطفل اأنه كل اإن�سان 

لم يتجاوز الثامنة ع�سرة اأو �سن الر�سد. 
التمييز،  عدم  وهي:  العامة  بالمبادئ   )12  ،6  ،3  ،2( المواد  واهتمت 

والم�ساركة، والبقاء والنماء، وم�سالح الطفل الف�سلى.
وُعنيت المواد )7، 8، 13، 14، 15، 16، 17( بالحقوق المدنية والحريات 

للطفل، كحقه مثاًل في حرية تكوين جمعيات.
39( المحيط   ،27  ،25  ،21  ،20  ،19  ،18  ،11  ،10  ،9 واأّمنت المواد )5، 

الأ�سري الواجب للطفل والرعاية البديلة في حال عدم وجود اأ�سرة.
27( بالهتمام ب�سحة الطفل ورفاهيته   ،26  ،24 واعتنت المواد )23، 

ورعايته، وخا�سة الطفل ذا الإعاقة واإيجاد ظروف معي�سية مالئمة للطفل.
والترويح  الطفل  بتربية  بالعناية  31( خا�سة   ،29 المواد )28،  وكانت 
اأوقات  لتم�سية  له  الفر�ش  وتوفير  واللعب  الراحة  الحق في  كاإعطائه  عنه، 

الفراغ.
 ،39  ،37  ،36  ،35  ،34  ،33  ،32  ،30  ،28  ،22( المواد  مجموعة  اأّما 
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الأطفال  للطفل، كحماية  الخا�سة  الحماية  باإجراءات  40( فهي لالهتمام 

الالجئين ورعايتهم في النزاعات الم�سلحة، وحماية الأحداث من ال�ستغالل 
القت�سادي والجن�سي، واأي�سًا حماية الأطفال المنتمين اإلى اأقليات.

45( لتن�سيق اإجراءات التطبيق   ،44  ،43  ،42  ،41 وو�سعت المواد )4، 
الواجبة لتنفيذ التفاقية.

باإجراءات الن�سمام والم�سادقة والتحفظ  واهتمت المواد )54-46( 
والن�سحاب من التفاقية.

وقد تاأ�ّس�ست مجموعة منظمات غير حكومية لتفاقية حقوق الطفل منذ 
عام 1983، اأي عند البدء بكتابة م�سودة التفاقية، ُعرفت بالمجموعة غير 
الر�سمية الخا�سة باتفاقية حقوق الطفل، وكانت ت�سارك م�ساركة فّعالة في 
70 منظمة  اأكثر من  عملية كتابة الم�سودة. وهي ت�سم في الوقت الحا�سر 
غير حكومية، ويكمن هدف المجموعة في ت�سهيل ترويج التفاقية وتنفيذها 
الحكومية  غير  المنظمات  مجموعة  �سّكلت  ال�سنين،  مّر  وعلى  ومراقبتها. 
المتحدة  الأمم  نظام  اأ�سا�سية على  ب�سورة  للتاأثير  الأع�ساء  لأعمال  منبرًا 

وعلى المنتديات الإقليمية والوطنية اأي�سًا. 
واإّن اأحد الميادين المهمة في عمل مجموعة المنظمات غير الحكومية 
الم�ساركة  من  الوطنية  والئتالفات  الحكومية  غير  المنظمات  تمكين  هو 
اأحد  اأما  الطفل.  لحقوق  المتحدة  الأمم  للجنة  التقارير  اإعداد  عملية  في 
لمراقبة  وحفظها  محورية  نقطة  تطوير  فهو  الأخرى  الأ�سا�سية  الميادين 
مجموعة  ولدى  الأطفال.  ا�ستغالل  بق�سايا  الخا�سة  العالمية  التطورات 
المنظمات غير الحكومية اأي�سًا عّدة مجموعات فرعية لها موا�سيع محددة، 
وهي تلعب دورًا اأ�سا�سيًا في تن�سيق جهود الأع�ساء بهدف تحقيق وقع اأكبر 

على ق�سايا محددة. 
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�سرورة الترويج لحقوق الطفل
اأن يعرف الفرد حقوقه المن�سو�ش عليها في القانون، لأن ذلك  يجب 
عامل اأ�سا�ش لمواجهة اأي انتهاك قد يتعر�ش له، فمن دون هذا الوعي ي�سكت 
عن النتهاك بو�سفه من الم�سّلمات وياأخذ �سيئًا ف�سيئًا طابع العرف الذي 
يخرج من دائرة الحتجاج عليه ومحاولة التغيير على الرغم من مخالفته 
للقوانين، لذلك يجب الترويج لثقافة حقوق الطفل ومفاهيمها بين الأطفال 
والكبار، بو�سفهم مواطنين لهم الحق الكامل في المواطنة الذي لن يتلم�سوه 
دون المعرفة، اإ�سافة اإلى اأن تربية الطفل على التعامل مع حقوقه ومعرفتها 
وقد  الآخرين.  انتهاك حقوق  �سد  لديه  الم�ستقبل  في  معنويًا  رادعًا  ي�سّكل 
وو�سائل  الدرا�سية  المناهج  في  بها  التعريف  �سرورة  على  التفاقية  ت  ن�سّ
والحكومة  المدني  المجتمع  عاتق  على  تقع  التي  التوعية  وحمالت  الإعالم 
والمنظمات العالمية المعنية بحقوق الطفل والإن�سان، وهذه المعرفة تكّر�ش 
فهو  اإليه،  ينتمي  الذي  والبلد  المواطن  بين  العالقة  وتعّمق  المواطنة  فكر 
بها  المطالبة  يمكنه  وواجبات  وحقوقًا  متبادلة  عالقة  هنالك  اأن  �سيدرك 

وتحقيقها.
والتي  التفاقية،  بنود  خالل  من  الطفل  حقوق  تو�سيح  هنا  و�سنحاول 
�سي�سعر القارئ اأنها مكررة، لكن في الحقيقة هنالك فروق �سغيرة بين كل 

حق واآخر ي�ستدعي ذكره منفردًا، لأنه ي�سّكل اأ�سا�سًا لباقي الحقوق. 



11

الطفل
)المواد ذات ال�سلة: المادة 1(

 »طفل يعني عمري اأقل من 18 �سنة« 

الثامنة  بلوغ  وهو  طفاًل  ال�سخ�ش  لعتبار  اأعلى  حدًا  التفاقية  حددت 
ع�سرة من العمر، ول تتقيد بذلك الدول التي تحدد ت�سريعاتها المحلية �سن 
البلوغ باأقل من ثماني ع�سرة، لكن لجنة حقوق الطفل �سّجعت على مراجعة 
�سن الر�سد اإذا كان اأقل من 18 �سنة وحثتها على زيادة �سن الح�سول على 
الحماية، اأما الدول التي تقرر �سن البلوغ بالحادية والع�سرين فيعّد هو الحد 
الأعلى، اأما بالن�سبة اإلى تحديد بداية �سن الطفولة فهل هو قبل الولدة اأم 
وهو  لالإن�سان  م�سونة  الحقوق  فهل  مفتوحًا،  النقا�ش  يزال  ل  هنا  بعدها؟ 
وهل  جنين؟  وهو  للطفل  الحق  تقديم  يمكن  وكيف  الولدة؟  بعد  اأم  جنين 
يدخل مفهوم الإجها�ش �سمن هذه الحماية؟ هذه اإ�سكاليات كثيرة خا�سة 
لكن  بعد،  تح�سم  ولم  النقا�سات  طور  في  زالت  ما  الإجها�ش  مفهوم  في 
ب�سبب عدم  »الطفل،  ت على:  1959 ن�سّ الطفل عام  اإعالن حقوق  ديباجة 
ن�سجه البدني والعقلي، يحتاج اإلى اإجراءات وقاية ورعاية خا�سة، بما في 

ذلك حماية قانونية منا�سبة، قبل الولدة وبعدها«.
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1. »طفل يعني ل يجوز اأن ي�سمح بتزويجه«.
يتّوج  اأن  يجب  وهذا  ال�سن،  هذه  بلوغ  قبل  الأطفال  تزويج  يجوز  ل 
والأردن  ولبنان  �سورية  ومنها  الأو�سط  ال�سرق  بالد  اأغلب  ففي  بالقوانين، 
بتواطوؤ  الأطفال  زواج  الطرف عن  ون  يغ�سّ اإلخ  واليمن..  وفل�سطين وم�سر 
هو  بالتزويج  المخّول  الكاهن  اأو  ال�سرعي  القا�سي  يعّد  الذي  القانون  مع 
الأقدر على تحديد البلوغ للطفلة على اأ�سا�ش اكتمال نمو ج�سدها، ما يعني 
اأنه ي�سمح بزواج طفلة تبلغ الـ 13 من العمر اإن كان ج�سدها مكتمل النمو، 
اإن راأى القا�سي ذلك، رغم اأن القانون يحدد �سن اأهلية الزواج 17 لالأنثى  

و18 للذكر.
فقد جاء في قانون الأحوال ال�سخ�سية ال�سورية في المر�سوم رقم 59 

لعام 1953 المادة 15 ما يلي: »1. ي�سترط في اأهلية الزواج العقل والبلوغ«.
ح اأهلية الزواج بقولها: »تكمل اأهلية الزواج في  وجاءت المادة 16 تو�سّ

الفتى بتمام الثامنة ع�سرة وفي الفتاة بتمام ال�سابعة ع�سرة من العمر«. 
�سلطة  للقا�سي  اأعطت  الأطفال عندما  بزواج  �سمحت   18 المادة  لكن 

تقديرية:
1. اإذا ادعى المراهق البلوغ بعد اإكماله الخام�سة ع�سرة، اأو المراهقة 
بعد اإكمالها الثالثة ع�سرة، وطلبا الزواج ياأذن به القا�سي اإذا تبين له �سدق 

دعواهما واحتمال ج�سميهما. 
2. اإذا كان الولي هو الأب اأو الجد ا�سترطت موافقته.

ما يعني اأن القوانين ما زالت ت�سمح بزواج الأطفال وتثبته بالمحكمة، 
اإلى الج�سد ولي�ش  اأي بالنظر  اأن ج�سد كل منهما مكتمل،  القا�سي  اإن راأى 

اإلى الإن�سان ككل.
اإن  اأي�سًا عندما يتم التزويج خارج المحكمة، اأي  وهذا القانون ُيخترق 
نا�سجين،  اأن ج�سديهما غير  راأى  لأنه  الأطفال  تزويج  مثاًل  القا�سي  رف�ش 
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فاإنهما �سيتزوجان خارج المحكمة بكتاب خارجي )بّراني( و�ستثّبته المحكمة 
في ما بعد بدعوى ق�سائية دون فر�ش عقوبات على الأهل اأو على من زّوجهما، 
فالقانون لم يحدد عقوبات �سريحة بمعاقبة من يزّوج خارج اإطار المحكمة.

له  بل  وبقوانينهم،  الرا�سدين  ُيحاكم في محاكم  يعني ل  2. »طفل 
قوانين خا�سة يحاكم على اأ�سا�سها اإذا قام باأي عمل خارج القانون«.

يحاكموا  اأن  يجب  بالأحداث  خا�سة  محاكم  الدول  معظم  اأقّرت  وقد 
مّدة  كتحديد  عليها،  المن�سو�ش  الق�سائية  الإجراءات  تتبع  واأن  فيها، 
اأماكن  في  وتنفيذه  واحد فقط،  �سهر  مّدة  تجاوزها وهي  يجوز  للتوقيف ل 
اأو  والرعاية  للمالحظة  كمركز  والتاأهيل  لالإ�سالح  وهي  بالأحداث  خا�سة 
جمعية خا�سة لالأحداث، واأن تكون المحاكمة �سرية، وتتبع اإجراءات خا�سة 
بال�ستجواب مع الطفل الحدث، وقد رفع �سن الم�ساءلة الجزائية في �سورية 
من �سن ال�سابعة من العمر اإلى �سن العا�سرة، بموجب المر�سوم الت�سريعي 

رقم 52 لعام 2003.

اإلى  اأهرب  اأو  الباب  اأختبئ خلف  ياأتي عري�ش  مّرة  »في كل 
ال�سطح، لكن اأمي تعثر علّي وتجبرني على الجلو�ش اأمام خالته 
واأمه وعمته، ل اأريد اأن اأتزوج واأتمنى اأن اأبقى في المدر�سة 
لكن في ال�سيف �سوف اأذهب اإلى بيت زوجي ول اأحد يمكنه 

معار�سة اأبي واأمي«!

»�سماح )14 عاماً( في ال�سف التا�سع، 
ُعقد قرانها قبل �سهرين من ت�سريحها هذا«.
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لكن عند التطبيق �سناأتي على ذكر النتهاكات الج�سيمة التي يتعر�ش 
لها الطفل في محاكم الأحداث.

الف�سلى  الم�سلحة  له قوانين رعاية خا�سة ت�سمن  3. »طفل يعني 
بعدم التمييز والبقاء والنماء والم�ساركة«.

عليها  التحفظ  يجوز  التي ل  اأ�سا�سية وهي  مبادئ  التفاقية على  تقوم 
اأبدًا، فاإن التحفظ على اأي مادة من تلك المواد يعني عدم قبول الم�سادقة 
اإن  التفاقية  اإلى  الن�سمام  في  الدولة  طلب  وُيرف�ش  كلها،  التفاقية  على 
تحفظت الدولة على اإحدى هذه المواد، وهي عدم التمييز، والبقاء والنماء، 
والم�ساركة وفق قوانين حماية ورعاية خا�سة، فالإن�سان ب�سكل عام له الحق 

يدخلون  معدنية  بجنازير  مربوطين  الأطفال  من  »مجموعة 
وي�سرخون،  يبكون  وهم  الكبير  الباب  من  منتظم  ب�سكل 
لي�سلوا اإلى قاعة محكمة الأحداث في الطابق الثالث، يزداد 
القا�سي،  اإلى  ُيدخلوهم  األ  لل�سرطة  وتو�سالتهم  �سراخهم 
بالمراجعين  الممتلئ  المكان  في  يعلو  والنحيب  والبكاء 
والمحامين والق�ساة والموظفين الذين ينظرون اإلى الم�سهد 
بطريقة عادية، فهو حقًا م�سهد عادي لهم، لكنه مفجع لمن 
اأطفال يبلغ بع�سهم الثامنة �سوقًا  يرى لأول مّرة كيف ي�ساق 

وح�سيًا باأ�سفاد معدنية كاأنهم مجرمون خطيرون..«.

»م�سهد في ق�سر العدل في دم�سق عام 
دين م�ساقين اإلى  2009 لأطفال م�سررّ

المحكمة«!!
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اأن  هنا  التفاقية  يعني  ما  لكن  والنماء،  والبقاء  والم�ساركة  التمييز  بعدم 
تتوافر قوانين خا�سة تحمي وترعى تطبيق وتنفيذ الحقوق للطفل فهو يحتاج 

اإلى دعم اإ�سافي، ولي�ش فقط اإلى الحق بحد ذاته..

4. »طفل يعني التعليم اإلزامي ومجاني له«.
�سن  يبلغ  اأن  اإلى  للطفل  ومجانيته  التعليم  اإلزامية  التفاقية  وت�سمن 
الر�سد الذي ل يمكن اأن يكون تحت الـ 18 عامًا، ول يمكن تطبيق اإلزامية 
على  القادرة  وغير  الفقيرة،  الطبقات  يراعي  وهذا  مجانيته،  دون  التعليم 
الزواج  منع  دون  تطبيقها  يمكن  فال  التعليم  اإلزامية  اأما  اأبنائها،  تعليم 
المدر�سي  الت�سرب  يكثر  الريفية  والمناطق  القرى  من  كثير  ففي  المبكر، 
الأطفال  عمل  منع  دون  الإلزامية  تطبيق  يمكن  ول  الزواج،  ب�سبب  للفتيات 
والمزارعين،  الفقر  خط  تحت  تعّد  التي  والأ�سر  الفقراء  الأهالي  ودعم 
وكذلك دعم المدار�ش والعملية التعليمية لت�سبح اأكثر جذبًا للطفل وتحقق 
لجان محلية  اإلى  يحتاج  ولتطبيقه  واإبداعه،  الطفل  فكر  تطوير  في  غايتها 

ت�ساهم في مالحقة الأ�سر والمدار�ش.

5. »طفل يعني األ ي�ستغل اأ�سغاًل ت�سررّ �سحته اأو تمنعه من اأي حق 
من حقوقه الخا�سة مثل اللعب«.

بحد  اهتمام  وله  الطفل  اللعب حقًا خا�سًا من حقوق  في  الحق  اعتبر 
ذاته ب�سكل منفرد عن اأوقات الفراغ والراحة والترفيه، وهذا الحق ل يمكن 
ع�سر  ثمانية  الأقل  على  وهو  العمل،  �سن  الحكومة  تحدد  اأن  دون  تحقيقه 
عامًا، وهنا يجب التنبيه اإلى اأن كثيرًا من الأعمال التي يقوم بها الأطفال هي 



16

خارجة عن القطاع الحكومي وتدخل �سمن مفهوم اقت�ساد الظل، وكثير من 
اأ�سكال عمل الأطفال كجمع القمامة والعتالة.. اأ�سواأ  هذه الأعمال يعّد من 
المواد متكاملة  لأن  الطفل،  اعتداء على كل حقوق  الأطفال هو  اإلخ، وعمل 
كما ذكرنا، والخلل في اأي مادة هو خلل في التفاقية كلها، فهو �سيحرمه من 
ب�سكل جيد، وقد  النمو  الراحة ومن  واأوقات  الفراغ  واأوقات  والتعليم  اللعب 
اإعطاء  يمكن  ول  الجن�سي،  اأو  الج�سدي  اأو  القت�سادي  لال�ستغالل  يعّر�سه 
الطفل حقه في اللعب دون تمكينه من ذلك، بتوفير اأماكن مخ�س�سة للعب 

وظروف اآمنة �سحية.

6. »طفل يعني األ ُيجنَّد واأل ي�سارك في الحروب«.
الحروب  في  لكن  الم�سلحة،  النزاعات  في  الأطفال  اإ�سراك  يجوز  ل 
حمل  عليهم  يفر�سون  اأخرى  وتارة  تارة،  ب�سرية  دروعًا  الأطفال  ي�ستخدم 
يتعر�ش  وبالتالي  الحرب،  غمار  في  للخو�ش  يدربونهم  وبع�سهم  ال�سالح، 
هوؤلء لأ�سواأ اأ�سكال النتهاك، ما فر�ش بروتوكوًل اإ�سافيًا اإلى اتفاقية حقوق 
الطفل، لما ظهر من تجاوز خطر ومدّمر لالأطفال باإ�سراكهم في النزاعات 

الم�سّلحة وا�ستخدامهم في الحروب.

التدابير المترّخذة لتطبيق المادة 1: 
الم�سوؤولة  والجهات  الدوائر  تحديد  دون  المادة  هذه  تطبيق  يمكن  ل 
ال�سركاء  الحكومية، وتحديد  الم�ستويات  بينها على جميع  والتن�سيق في ما 
الت�سريعات  المدني، ومراجعة كل  المنظمات غير الحكومية والمجتمع  من 
وال�سيا�سات والممار�سات ل�سمان توافقها مع المادة ل�سالح الأطفال اأينما 
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التقدم  موؤ�سرات  لتحديد  ا�ستراتيجية  وتبّني  الطرف،  الدولة  في  كانوا 
اأمام  المجال  واإف�ساح  ال�سلة  ذات  الأخرى  الدولية  بالمعايير  والعتراف 
وزيادة  وتطويره  وتقويمه  التدريب  مراقبة  اآليات  وتطوير  الدولي،  التعاون 
ل�سالحهم،  اأو  الأطفال  مع  العاملين  جميع  تدريب  �سمنه  ومن  الوعي، 

والتثقيف والتوعية حول الرعاية الوالدية.
معلومات  تقّدم  اأن  تقريرها  تقديم  عند  الأطراف  الدول  اإلى  وُيطلب 
في  الطفل  بتعريف  يتعلق  فيما  التفاقية،  من   1 المادة  اإطار  في  محّدثة 
قوانينها وت�سريعاتها الوطنية، مع تحديد اأي فروق بين البنات والبنين في 

هذا ال�سدد.
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المبادئ العامة
)المواد ذات ال�سلة: المادة 2، المادة 3، المادة 6، المادة 12(

الم�سادقة  يمكن  ل  اأنه  من  الأ�سا�سية  المبادئ  تحديد  اأهمية  تاأتي 
على اتفاقية حقوق الطفل دون تبني هذه المبادئ الأربعة معًا، وهي )عدم 
التمييز، البقاء والنماء، الم�سلحة الف�سلى، الم�ساركة(. ول يمكن بالتالي 

التحفظ على اإحداها لأنه يخّل بمواد التفاقية كلها.

عدم التمييز

»عدم التمييز« هو اأحد المبادئ الأ�سا�سية، فالتمييز ي�سيء اإلى الكرامة 
الإن�سانية للطفل.

وعدم التمييز ل ي�سمل التمييز الإيجابي، فبع�ش الأطفال الذين يعي�سون 
اإلى  ي�سلوا  كي  مرّكز  ب�سكل  الدعم  اإلى  بحاجة  هم  �سعبة  ظروف  �سمن 

م�ستوى الأطفال الذين يعي�سون حياة طبيعية..
وقد حدد عدم التمييز بعدد من النقاط نتناول منها: المناهج، الجن�ش، 

الإعاقة، العرق، المر�ش وغيرها.
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1. »لي�س من الم�سموح التمييز �سد الأطفال بالمناهج الدرا�سية اأو 
و�سائل الإعالم اأو الأ�سرة اأوالقوانين اأو المجتمع«.

بين  الم�ساواة  فكرة  وتعزيز  الهتمام،  الدرا�سية  المناهج  اإيالء  يجب 
التي  الدرو�ش  باإزالة  المطالبة  تمت  وقد  المناهج،  تلك  �سمن  الجن�سين 
وكذلك  الطفلة،  اأو  المراأة  لأدوار  التمييزية  النمطية  النظرة  على  ت�سّجع 
للفتيات،  والخياطة  المنزلي  التدبير  كمادة  المناهج،  من  النمطية  المواد 

وتقابلها الريا�سة لل�سبيان.
الفقراء  الأطفال  بين  التمييز  المناهج  في  التمييز  عدم  وي�سمل 
والأغنياء، وذلك بالت�سديد على اإف�ساح المجال للجميع للو�سول اإلى فر�ش 
مت�ساوية في التعليم، وتاأمين التعليم لالأطفال في المناطق الريفية، وكذلك 
لالأطفال المعاقين بالعمل على دمجهم في المدار�ش وتاأمين مناهج تعليمية 
في  ت�ساهم  خا�سة  و�سائل  بتاأمين  الكفيف  وللطفل  والُبكم،  ّم  لل�سُّ خا�سة 
التي  والو�سائل  الطرائق  باإتاحة  اللعب  من  تمكينهم  اإلى  اإ�سافة  تعليمهم، 

ت�ساعدهم على اللعب كباقي الأطفال.
اأما التمييز في و�سائل الإعالم فيبدو وا�سحًا في بع�ش برامج الأطفال 
التي تبرز القوة عند ال�سبي ودوره في حماية اأخته اأو �سديقته، وبالمقابل 
تظهر الفتاة المغناج التي تمار�ش اللعب بطرائق مختلفة عن ال�سبي فهي 
تخ�سي�ش  المعاق  الطفل  حق  ومن  مثاًل..  القدم  بكرة  وهو  بلعبتها  تلعب 
�ساعات له كال�سم والبكم وكذلك الأطفال الأكفاء وعدم تهمي�ش وجودهم 
�سمن اأفالم الأطفال نف�سها، فهو كائن حي موجود في الحياة يجب ظهوره 

واإظهار احتياجاته وطريقة حياته.
فهي  والفتى،  للفتاة  الأدوار  توزيع  في  فيبدو  الأ�سرة  في  التمييز  اأما 
تم�سح وتكن�ش، اأما هو فيمكنه اللعب خارج المنزل، هي تلعب بالدمية وهو 
المجتمعات  في  المراأة  على  الأدوار  توزيع  من  م�ستمد  وهذا  بالكرة،  يلعب 

الذكورية، فالدور الإنجابي تخت�ش به المراأة اأما باقي الأدوار فهي للذكر!!
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من  الكثير  ت�سعى  تمييزية،  عادات  المجتمعات  بع�ش  في  تبدو  وكذلك 
المنظمات الحقوقية اإلى تجريمها كختان الإناث، وتزويج ال�سغيرات.

تدين  مادة  تخ�سي�ش  من  معظمها  خال  فقد  الداخلية  القوانين  اأما 
التمييز بين الذكر والأنثى، وبين المعاق و�سليم الج�سد، وبين الفقير والغني، 
وتجريم تزويج الأطفال، وتجريم الت�سرب المدر�سي وكذلك عمل الأطفال، 
البديلة  الأ�سرة  لقوانين  تفتقر  التي  الت�سريعات  بع�ش  في  النواق�ش  وتبدو 
اإذ  اقت�ساديًا،  اأو  الأهل جن�سيًا  قبل  من  الطفل  ا�ستغالل  في حالت  وذلك 
يجب انتزاع الطفل من اأهله الذين يتاجرون به وو�سعه في مركز للرعاية اأو 
اأ�سرة بديلة.. فعلى القوانين الداخلية ت�سمين مواد التفاقية �سمن قوانينها.

التمييز �سد الأطفال بح�سب جن�سهم: بنت  2. »لي�س من الم�سموح 
اأو �سبي«.

جن�ش  وتحديد  الواحد  الولد  �سيا�سة  في  التمييز  ذكر  ما  اإلى  ي�ساف 
المولود، والتمييز بالقوانين كالإرث، وتزويج الفتيات، وخروج ال�سبيان من 
المدر�سة بحثًا عن العمل، فالتمييز قد يكون �سد الذكر و�سد الأنثى، اإ�سافة 
ال�سعبية  كالأمثال  المجتمعية،  بالثقافة  المرتبط  الإناث  �سد  التمييز  اإلى 
من مثل »هّم البنات للممات«، اأو »البنت م�سيبة«، وحتى التمييز بالن�سيب 
الإرثي يقع �سمن نطاق العادات والتقاليد وخا�سة في الأرياف حيث تحرم 
الأرا�سي  وخا�سة  القانون  ح�سب  لها  المن�سب  الإرث  في  حقها  من  الفتاة 

الزراعية، لأن العادات ل تقبل بتوريث الفتيات.
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3. »لي�س من الم�سموح التمييز �سد الطفل اإن كان م�ساباً-ًة بنق�س 
المناعة اأو باأي مر�س«.

يظهر التمييز �سد الأطفال الذين يعانون مر�ش نق�ش المناعة، اإذ يتم 
اإبعادهم وح�سرهم في مكان محدد، وفي بع�ش الأحيان ُيمنعون من الدخول 
بهذا  والوعي  المعرفة  �سعف  اإلى  يعود  وهذا  فيها،  والتعّلم  المدار�ش  اإلى 
�سيا�سة  اإلى  التطرق  دون  الم�سابين  الأطفال  التعامل مع  المر�ش وطرائق 

الإبعاد.

4. »لي�س من الم�سموح التمييز �سد الطفل اإن كان معاقاً-ًة«.
م�ساعدة  و�سائل  اإلى  تفتقر  التي  المدار�ش  في  التمييز  اإلى  اإ�سافة 
فالطرقات  �سده،  التمييز  في  ي�ساهم  كله  المجتمع  فاإن  للمعاق،  وداعمة 
غير مخ�س�سة، والإ�سارات المعّينة للكفيف غير متوافرة، هذا عدا النظرة 
اإلهيًا  عقابًا  تعّدها  فهي  الإعاقة،  اإلى  المجتمعات  بع�ش  في  الجتماعية 
من  وامتحانًا  تجربة  اأو  ربه(،  من  اأكرم  مو  اأنت  دّبه،  الأعمى  �سفت  )اإذا 
اهلل، ويخجلون من ابنهم المعاق اأو ابنتهم المعاقة، فيميلون اإلى اإخفائهما 
تنال  التي  المعاقة  الطفلة  اأكثر و�سوحًا عند  ويبدو ذلك  النا�ش،  عن وجوه 

ن�سيبها من التمييز الم�ساعف، فهي فتاة ومعاقة.. 

5. »لي�س من الم�سموح التمييز �سد الطفل بح�سب جن�سيته اأو لونه 
اأو اإثنيته اأو دينه اأو لغته، اأو اإن كان اأهله اأغنياء اأو فقراء، اأو اإن كان يتيماً 
اأو مجهول الن�سب، اأو لجئاً اأو نازحاً، اأو لأي �سبب من الأ�سباب ولو كان 

قد اأتى اإلى هذه الدنيا دون اإرادة اأهله«.
اإلخ،  والدين..  والعرق  واللون  الجن�ش  اإلى  ت�ساف  تمييزية  كثيرة  �سور 
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فمنها مثاًل التمييز للولد الأخير )الغلطة(، وتحديد اأعداد المولودين بثالثة 
اأو واحد، وتحديد جن�ش المولود، والأطفال ال�سغار المولودين بوزن �سعيف، 
والأولد المجهولي الن�سب، اأو الذين يعي�سون بال اأ�سرة، اأو الأطفال الذين ل 

يحملون جن�سية، اأو اأطفال الفتاة العازبة..

ل�سمان تطبيق هذه المادة يجب اأن يت�سمن الد�ستور، اإن وجد، وكذلك 
من  الأطفال  لجميع  بالحقوق  والعتراف  التمييز،  عدم  مبداأ  الت�سريعات، 
غير  والمهاجرون  والالجئون  المواطنين،  غير  �سمنهم  ومن  تمييز،  دون 
ال�سرعيين، وعلى الدولة اأن تطّور برامج مالئمة للتمييز الإيجابي للتقليل من 
ت�سمن  اأن  ويجب  وال�سعفاء.  المحرومين  الأطفال  التمييز �سد مجموعات 
الت�سريعات اأي�سًا عدم وجود تمييز على اأ�سا�ش العرق، اللون، الجن�ش، اللغة، 
الدين، الراأي ال�سيا�سي، الأ�سل الجتماعي، الأ�سل العرقي، الحالة المادية، 

الإعاقة.. وغيرها.
والعمل على جمع بيانات لإتاحة مراقبة فعالة للتمييز المحتمل المبني 
التمتع بالحقوق والتمييز  اأيٍّ منها(، من حيث  على جميع هذه الأ�س�ش )اأو 

بين الأطفال في مختلف المناطق.

م�سالح الطفل الف�سلى

اإلى حماية ورعاية خا�سة واإلى تاأمين فر�سة للنمو  »يحتاج الطفل 
ر ج�سدياً وعقلياً واأخالقياً من قبل موؤ�س�سات الرعاية الجتماعية  والتطورّ
كــافــة، الــعــامــة والــخــا�ــســة، والــمــحــاكــم والــ�ــســلــطــات الإداريــــــة والــهــيــئــات 

الت�سريعية بما ي�سمن كرامته و�سالمته«.
اتفاقيات  اإلى  ت�ساف  جديدة  بمواد  الطفل  حقوق  اتفاقية  تاأت  لم 
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ببنود  تخ�س�ست  اأنها  فيها  المميز  لكن  المدنية،  والحقوق  الإن�سان  حقوق 
فمن  المواد،  من  مادة  كل  لتحقيق  لالأطفال  خا�سة  ورعاية  حماية  ت�سمن 
الذين  لالأطفال  خا�سة  رعاية  موؤ�س�سات  اإيجاد  التفاقية  لتطبيق  المهم 
يتعر�سون  الذين  اأو  اأ�سرة  دون  يعي�سون  الذين  الأطفال  اأو  جرمًا،  ارتكبوا 
للعنف المنزلي اأو ال�ستغالل، فالدولة هي الحامية والراعية، بعيدًا عن دور 
فهي  �سورية،  ومنها  العربية  الدول  من  كثير  في  حاليًا  الموجودة  الأحداث 

عبارة عن �سجن ب�سكل مختلف لكنه اأبدًا لي�ش مركزًا للتاأهيل.
في  خا�سة  اأولوية  ذات  الف�سلى  الطفل  م�سالح  تكون  اأن  يجب  وهنا 
جميع الأعمال التي تتعلق به، �سواء اأقامت بها موؤ�س�سات الرعاية الجتماعية 
العامة اأو الخا�سة اأم المحاكم اأم ال�سلطات الإدارية اأم الهيئات الت�سريعية.

ومن اأجل تطبيق هذه المادة يجب اأن ي�سمن الد�ستور والت�سريعات اإيالء 
م�سلحة الطفل الف�سلى الهتمام الأكبر ولي�ش العتبار فقط، وو�سع معايير 
تنطبق مع بنود التفاقية، ومراجعة جميع الموؤ�س�سات والخدمات والمرافق 
العامة والخا�سة الم�سوؤولة عن رعاية الأطفال ل�سمان وجود معايير ر�سمية 
المختلفة،  باأ�سكاله  العنف  من  الأطفال  وحماية  وال�سحة  ال�سالمة  تغطي 
وعدد الموظفين العاملين مع الأطفال ولأجلهم، ومتابعة التفتي�ش والإ�سراف 

الم�ستقّلين.

البقاء والنماء
 

»العتراف بحق الطفل الأ�سيل في الحياة«.
وهذا الحق يعني: الهتمام بالأم وهي حامل والهتمام بالجنين، فمن 
الممنوع الإجها�ش النتقائي اأو التحكم بجن�ش المولود، ويعني كذلك تاأمين 
كي  العمل  اأي  الآمنة  ال�سحية  والبيئة  الجتماعي  والأمن  الغذاء  في  الحق 
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ومن  والمياه.  والبيئة  الغذاء  حيث  من  �سحي  حياة  باأ�سلوب  الطفل  يعي�ش 
�سكل  باأي  التعذيب  من  حمايته  تاأتي  للطفل  الحياة  بحق  العتراف  �سمن 
كان: الج�سدي، اأو النف�سي، اأو الجتماعي، وحمايته من الخطف اأو الختفاء 
الق�سري، وعلى الدولة توفير كل ال�سبل لتحقيق هذه الحقوق الأ�سيلة بالحياة، 
فعليها تاأمين حدودها، وحماية الأطفال المنتقلين عبر الحدود بطريقة غير 
�سرعية، وتاأمين الأماكن المنا�سبة لهم وعدم و�سعهم في �سجون، والتوا�سل 
مع دول ومنظمات للتعاون على حماية الأطفال من التجار بهم واإيالء اأهمية 
كبرى لذلك، وت�سريع مواد م�سددة للعقوبة على من يقوم بالتجار بالأطفال 

لغر�ش التبني اأو التجار باأع�سائهم.
ولتطبيق هذه المادة يجب تحديد الدوائر والجهات الم�سوؤولة والتن�سيق 
فيما بينها على جميع م�ستويات الحكومة، وتحديد جميع ال�سركاء، ومراجعة 
دائمة للت�سريعات وتبّني ا�ستراتيجية ت�سمن تنفيذ المادة وكل بنود التفاقية، 
ب�سكل  الحياة  في  الأ�سيل  الحق  مبداأ  الطرف  الدولة  ت�سريع  يت�سمن  واأن 
وا�سح و�سريح، فيجب و�سع تدابير مالئمة لخف�ش معدلت وفيات الر�سع 
والأطفال وت�سجيل معدل الإجها�ش والتبليغ عنه وتنظيم ا�ستخدامه ب�سكل 
مالئم في الدول التي ت�سمح به، وحر�سها على عدم وجود التمييز من حيث 
الحالت التي ي�سمح فيها بالإجها�ش، كالفتيات والمعوقين، وت�سجيل معدل 
حالت حمل الطفالت والإبالغ عنها، واتخاذ اإجراءات لتخفي�ش عدد حالت 
حمل الطفالت، وعدم احتمال وجود ثغرات ت�سمح باإعدام الأطفال، وتحليل 
معدلت جرائم القتل ح�سب �سن ال�سحية لمعرفة ن�سبة الأطفال المعر�سين 
للقتل، وت�سجيل حالت انتحار الأطفال والإبالغ عنها، وكذلك الحوادث التي 

يتعر�ش لها الأطفال والإبالغ عنها. 
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الم�ساركة )احترام الراأي(
 

يراه  اأن  يجب  والمجتمع  الأ�سرة  في  موجود  اإن�سان  هو  »الطفل 
الجميع وي�سمعه«.

اأن  الطفل  حق  فمن  كافة،  الحياة  مناحي  في  الم�ساركة  اأ�سكال  وتبدو 
يوؤخذ راأيه في حال ف�سله عن اأهله اأو و�سعه لدى اأحد والديه وخا�سة فيما 
يتعلق بالح�سانة، وهنا يجب تقديم م�سلحة الطفل الف�سلى باختيار الأن�سب 
ولي�ش فقط بح�سب العمر، واأي�سًا في حال انتزاع الولد من اأمه في ال�سجون 

وهنا يمكن اأن يوؤخذ راأيه مع حمايته بح�سب اختياره..
ومن حق الطفل اإف�ساح المجال اأمامه للتعبير عن راأيه باإتاحة الفر�ش 
اأمام  المحكمة  راأيه في  التعبير عن  اأمامه وتدريبه على ذلك، وهنا يمكنه 
الق�ساء باختيار العي�ش مع اأحد والديه، اأو الإ�سغاء اإليه في اأي فعل قد يقوم 
به خارج عن القانون، اأو اأي جرم مرتكب بحقه، وكذلك باختيار المدر�سة 
التي يريدها واللغة التي يريد تعّلمها والفرع الذي يريد اأن يتابع تعليمه فيه 

وكذلك الهوايات والمواد الإبداعية..
وقد بداأت كثير من الدول ومنها �سورية اإعداد برلمان خا�ش لالأطفال، 
لكن في اأغلب الدول لم يتم تفعيله لكن التجربة كانت جيدة ومثيرة لالهتمام 
البيئة  في  الحياة  مناحي  كل  في  برلمانه  خالل  من  الطفل  ي�سارك  باأن 
وال�سيا�سة والزراعة والتعليم وغيرها، وي�ساهم كذلك في الخطط المتعلقة 
به وببرامج التلفزيون المخ�س�سة له، وكذلك يمار�ش حقه بالم�ساركة في 
دوري...  ب�سكل  تتم  مراجعة  وهي  حقوقه،  تحمي  التي  التفاقية  مراجعة 
في  واإن�ساوؤها  لالأطفال،  المخ�س�سة  البرلمانات  تفعيل  اإعادة  يجب  لذلك 

الدول التي لم تبداأ بعد في هذه التجربة.



26

وحق الطفل في الم�ساركة والتعبير عن راأيه لن ياأخذ مداه دون تدريب 
الأماكن  في  التوعية  وحمالت  الإعالم  و�سائل  خالل  من  ذلك  على  الكبار 
لتغيير  وغيرها..  والمدار�ش  ال�سرطة  ومراكز  ال�سحية  كالمراكز  كافة، 

النظرة التقليدية اإلى مقدرات الأطفال.
ولتفعيل هذه الم�ساركة ولتمكين الأطفال من التعبير عن راأيهم ل بّد من 
اإتاحة الفر�ش لهم باي�سال �سكواهم اإلى جهات مخت�سة اجتماعية اأو نف�سية 
المالعب،  اأو  المدار�ش  ال�سكاوى من خالل  تقديم  قانونية، فمن حقهم  اأو 
اإلى  لالإ�سغاء  لالأطفال  �ساخن  خط  تخ�سي�ش  الدول  من  كثير  بداأت  وقد 
لم تطبقها  لكنها  الدول  بع�ش  و�سعتها  التي  الم�ساريع  �سكواهم، وهذا من 

فبقيت حبرًا على ورق، مثل �سورية في خطة حماية الأطفال من العنف.
ولإتاحة الفر�سة اأمام الأطفال لمزيد من الم�ساركة يجب فتح المجال 
للطفل،  �سديقة  معلومات  تتوافر  واأن  المعلومات،  اإلى  للو�سول  اأمامهم 

بطريقة مب�سطة و�سل�سلة وغير موؤذية..
في  لحقوقهم  الأطفال  معرفة  من  بّد  ل  الهدف  هذا  كل  ولتحقيق 
التفاقيات وكذلك في القوانين الداخلية وحّثهم على المطالبة بتحقيقها، 
والبرامج  الأطفال  وبرامج  الدرا�سية  المناهج  طريق  عن  المعرفة  وهذه 

العامة والحمالت وو�سائل الإعالم المختلفة..
اأخيرًا اإن اهتمام الطفل بم�ساعره يندرج �سمن فكرة الحق ولي�ش من 

باب الترفيه اأو التف�سيل على الطفل.
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باحترام  الدولة  التزام  خالل  من  المادة  هذه  تطبيق  مراقبة  ويمكن 
والأطفال  الأ�سرية  بيئته  في  الطفل  على  فت�سري  ت�سريعاتها  في  تطبيقها 
المدار�ش  وفي  البديلة  الرعاية  مراكز  في  المودعين  والأطفال  المتبنين 
�سمن  ال�سهود  لالأطفال  خا�سة  تدابير  وتطوير  البديلة،  والموؤ�س�سات 
الإجراءات المدنية والجنائية، والعمل على اإتاحة المجال لم�ساركة الأطفال، 
الأطفال،  اإلى  لال�ستماع  المجال  لإتاحة  مالئمة  واإجراءات  بيئات  كتوفير 
والتاأكد من اأن يحظى الطفل بالو�سول اإلى الم�سورة والمنا�سرة المالئمتين، 
كافة من  الإعالم  و�سائل  للم�ساركة في  له  الفر�ش  اإتاحة  الإعالم مع  واإلى 
خالل التدريب على مهارات الإعالم، وت�سجيع الحقوق الت�ساركية لالأطفال 
في الأ�سرة من خالل تعليم التربية، وتوفير تدريب ل�سباط ال�سرطة والق�ساة 
و�سباط ال�سجن وموظفي الهجرة والمعلمين والكوادر ال�سحية والجتماعية 

والمهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال..

يلعب  ال�سارع،  في  اأخي  اإلى  نافذة غرفتي  من  اأنظر  »دائمًا 
مع رفاقنا الذين كنا نلعب معهم دائمًا، لكن فجاأة طلب مني 
والدي واأخي الأكبر اأن األعب في البيت، فال�سارع مكان للذكور 
ل لالإناث. كم بكيت واأنا اأحاول اإفهامهم اأنهم اأ�سدقائي واأن 
الم�ستركين،  اأ�سدقائنا  مع  يلعب  بعام  يزيدني  الذي  اأخي 
لماذا اأنا يجب اأن اأجل�ش في البيت بينما هو يلعب في ال�سارع 
بالكرة والب�سكليتة؟! كان الجواب دائمًا: لأنك فتاة وقد كبرِت! 

يعني اأنا كبرت وهو ل يكبر لأنه �سبي!«.

»�سباح )10 �سنوات( في اإحدى الجولت 
التعريفية بحقوق الطفل في المدار�س«.
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الحقوق المدنية والحريات للطفل
 ،14 المادة   ،13 المادة   ،8 المادة   ،7 المادة  ال�سلة:  ذات  )المواد 

المادة 15، المادة 16، المادة 17(

ت�سجيل الولدات وال�سم والجن�سية 
ومعرفة الوالدين وتلقي رعايتهما

»من حق الطفل اأن يتم ت�سجيله واأن يكون له ا�سم وجن�سية واأن يعرف 
والديه الحقيقيين«.

من حق الطفل اأن يتم ت�سجيله فور ولدته، وعلى الدولة ت�سهيل اإجراءات 
هذا الت�سجيل، فال داعي لأن تفر�ش غرامات للتاأخير التي تت�ساعف �سنويًا، 
اأو اأن تطلب اإجراءات معقدة واأوراقًا متعددة لأن هذا يوؤدي اإلى تاأخير ت�سجيل 
الطفل اأو عدم ت�سجيله البتة، وخا�سة في الأ�سر الفقيرة والمعدمة، فيمكن 
للدولة اأن تتخذ طرائق اأخرى تجبر بها الأهل على ت�سجيل اأبنائهم وت�سّهل 
القابالت  اأو  الم�سافي  اأو  الم�ستو�سفات  اأو  المدار�ش  خالل  من  ذلك  لهم 
وهذه  الت�سجيل،  عملية  تتي�سر  الطرائق  فبتنوع  المخاتير،  اأو  القانونيات 
نقطة هامة جدًا، اإذ نلحظ في كثير من المناطق ت�ساهل الأهل في ت�سجيل 
اأبنائهم، واأحيانًا عن عمد للمتاجرة بالطفل اأو ا�ستخدامه في ارتكاب جرائم 
في العائالت المجرمة والع�سابات، ول تخلو مجتمعاتنا من هذه الم�سكلة، 
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فكثيرة هي الزيجات التي تتم خارج اإطار المحكمة، وبالتالي ل يتم ت�سجيل 
الأولد وقد تن�ساأ اأ�سر باأكملها دون ت�سجيل، اإ�سافة اإلى اأنه ت�سهيلٌ لرتكاب 
جرائم وا�ستخدام الأولد في ذلك، فهذا اأي�سًا انتهاك لحق الطفل باأن يكون 
اأمام الدولة في ر�سد عدد ال�سكان وعملية  له وجود في الدولة، وهو معيق 
التنمية، وهذا الت�سجيل يجب اأن يتم ولو كان خارج اإطار الزواج، ول يجوز 
اإعطاء الطفل مجهول الوالدين ا�سمًا محددًا يدّل على ذلك، ول ت�ساف كلمة 

لقيط اأمام ا�سمه، بل يبقى �سريًا في دوائر الدولة فقط.
ومن حق الطفل اأن يكون له جن�سية فور ولدته واأن تنتقل اإليه جن�سية 
اأمه واأبيه دون تمييز بين ذكر اأو اأنثى، ول يجوز اأن يكون الطفل مكتوم القيد 
اأو عديم الجن�سية، لأن هذا انتهاك وعدم اعتراف بوجوده في الحياة، ويعني 
مجاني.  ب�سكل  وال�سحة  التعليم  في  كالحق  له  الحقوق  تقديم  عدم  اأي�سًا 
اأن  لكن على  الحقيقيين  والديه  اإلى  يتعرف  اأن  المتبنى  الطفل  ويجب على 

توؤخذ بالعتبار م�سلحته الف�سلى.

»لدى �سوؤالي لإحدى ال�سيدات عن �سبب عدم ت�سجيل اأولدها 
غير  زواجي  لأن  اأولدي  ت�سجيل  يمكن  ل  لي:  قالت  الثالثة 
م�سّجل في الدولة، فاأنا تزوجت خارج المحكمة )زواج �سيخ( 
ي�سهد على  به  اأعي�ش  الذي كنت  الحي  وكل  النا�ش،  اأمام كل 
ذلك، قلت لها: لماذا لم ت�سجلي زواجك في المحكمة؟ قالت: 
لأني غير م�سّجلة في وثائق الدولة، ول يمكن ت�سجيلي حاليًا 

لأن زواج اأمي غير م�سّجل واأبي قد توفي!!«.

»�سيدة، عمرها 34 عاماً، من النازحات من 
القنيطرة اإلى دم�سق«.
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ت�سجيل  المحلي  القانون  ي�سمن  اأن  يجب  المادة  هذه  تطبيق  ل�سمان 
وفق  النا�ش  اأمام  وا�سح  ب�سكل  ذلك  عن  يعلن  واأن  ولدتهم،  فور  الأطفال 
و�سائل الإعالم والإعالنات الطرقية والم�ستو�سفات وغيرها، واأن يكون هذا 
الدولة  توؤّمن  واأن  معقدة،  وغير  �سهلة  بطريقة  ومتوافرًا  مجانيًا،  الت�سجيل 
ت�سجيل الأطفال في حال عدم ت�سجيلهم من قبل والديهم، وعلى القانون اأن 
ي�سمن ت�سمية الأطفال فور ولدتهم واأن يتيح للطفل عندما يبلغ �سنًا معينة 
اأن يغّير ا�سمه، واأن يكفل عدم التمييز، واأن تكفل القوانين والت�سريعات تغيير 
ال�سم الذي يتعار�ش مع م�سلحة الطفل الف�سلى، مثل الأ�سماء التي تجعل 
اكت�ساب  المحلي  القانون  ي�سمن  واأن  الآخرين،  من  �سخرية  محّل  الطفل 
ما  وليتها،  �سمن  يولدون  الذين  الجن�سية  عديمي  الأطفال  لكل  الجن�سية 
يعني �سرورة جمع البيانات لكل حالة ودرا�ستها لإيجاد الحلول المنا�سبة لها 

بمراجعات دورية ودائمة.

حفظ الهوية

»من حق الطفل الحتفاظ با�سمه وجن�سيته و�سالته العائلية مهما 
حدث له في الحروب اأو النزاعات«.

اأ�سباب  وهذه  واللجوء،  والنزوح  الحروب  في  المادة  اأهمية هذه  وتبدو 
توؤدي اإلى تفريق الطفل عن والديه واأ�سرته، وهنا على الدولة الحا�سنة اأن 
تتتّبع اأثر هذا الطفل وتاأخذ على عاتقها توا�سله مع اأ�سرته والتعرف اإليها، 
وجن�سيته  با�سمه  والحتفاظ  اأ�سرته  �سمن  يعي�ش  اأن  في  الحق  للطفل  لأن 
هي  لأنها  و�سخ�سيته  هويته  اإثبات  في  وم�ساعدته  ودينه  الأم  لغته  ومعرفة 

بطاقة التعريف ب�سخ�سيته واإثبات وجوده في الدولة والحياة.
وهنا يجب التحقق من �سرعة التعامل مع ق�سايا الجن�سية وحق العائلة 



31

في جمع ال�سمل، واأن يتم حفظ ال�سجالت بطريقة اآمنة واأن ي�ستطيع الأطفال 
لتعقب  موارد  توفير  يتم  واأن  لذلك،  طلب  تقديم  خالل  من  اإليها  الو�سول 
قد  الدولة  اأن  من  والتاأكد  الأ�سرة،  اأع�ساء  من  اأي  اأو  المفقودين  الأطفال 
بالجوانب  الخا�سة  لهاي  كمعاهدة  والمعاهدات  التفاقيات  على  �سادقت 
الأطفال  لحماية  لهاي  ومعاهدة  لالأطفال،  الدولي  لالختطاف  المدنية 
والتعاون الدولي في مجال التبّني الدولي، ويجب اأن ت�سمح الأنظمة التعليمية 
ولغته  ودينه  ثقافته  بممار�سة  بال�ستمتاع  للطفل  والقانونية  والجتماعية 

الأ�سلية.

حرية التعبير

»من حق الطفل اأن يعبرّر عن اأفكاره بالطريقة التي تنا�سبه«.
الحرية في التعبير ت�ساعد الطفل على التوا�سل مع مجتمعه واأ�سرته وكل 
ما حوله بطريقة �سليمة، وهذه الحرية تحتاج اإلى مناخ في الأ�سرة والمدر�سة 
احتياجاته  كانت  مهما  للطفل  الو�سائل  اإتاحة  وكذلك  والإعالم،  والق�ساء 
ل  الحرية  ولدعم هذه  وغيرهم،  والالجئ  والفتاة  المعاق  كالطفل  مختلفة 
اإتاحتها  من  بّد  ل  كما  المعلومات  وم�سادر  التوا�سل  �سبكات  توافر  من  بّد 
للطفل. وي�ستتبع ذلك حقه في تكوين الجمعيات والتجمعات ال�سلمية، ويمكن 
تقييد هذه الحرية باأل تم�ش النظام العام والآداب والأخالق العامة وكذلك 

خ�سو�سية الآخرين واأمنهم.
والذي ي�سمن تطبيق هذه المادة هو الو�سوح في الت�سريعات والقوانين، 
واتخاذ الإجراءات لتطبيقها، وخا�سة في ما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة، 
�سكاوى  لدرا�سة  محاكم  وتوفير  الإعالم،  اإلى  الأطفال  و�سول  وت�سجيع 
الأطفال والبّت فيها ب�ساأن النتهاكات التي تطال حقوقهم في حرية التعبير. 
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الحق في حرية الفكر والوجدان والدين

»من حقه اختيار دينه ومعتقده وانتمائه«.
عليها  تحفظت  التي  المواد  من  وهذه  دينه،  يختار  اأن  الطفل  حق  من 
لمبادئ  مخالفًا  الحق  هذا  تعّد  فهي  �سورية،  ومنها  العربية  الدول  معظم 
المادة  اأن  رغم  دينه،  الم�سلم  يغّير  باأن  ت�سمح  ل  التي  الإ�سالمية  ال�سريعة 
ل  بما  وانتمائه  معتقده  عن  التعبير  في  الطفل  حرية  من  جزءًا  هذا  تعتبر 
والأو�سياء توجيه  الوالدين  العامة، وعلى  والآداب  العام  النظام  اإلى  ي�سيء 

الطفل كي ي�ستطيع ممار�سة حقه بما ين�سجم مع مقدراته وم�سلحته. 
الفكر  حرية  في  الطفل  حق  �سراحة  ت�سمن  اأن  الت�سريعات  وعلى 
والوجدان والدين، واأن تعزز القوانين ممار�سة الطفل لحقه، واإيجاد محاكم 

خا�سة لدرا�سة ال�سكاوى المقدمة من قبل الطفل.

الحق في تكوين الجمعيات وحرية الجتماع ال�سلمي

»من حق الطفل اأن يوؤ�س�س جمعية«.
من حق الطفل الن�سمام اإلى اأي جمعية اأو رف�ش الن�سمام اإليها، واأن 
ل ُي�ستخدم في المظاهرات اأو الم�سيرات لتنفيذ �سيا�سة معينة هو ل يعرف 
الحرية  بكل  �سمنها  والمناق�سة  جمعيات  تاأ�سي�ش  الأطفال  حق  ومن  بها، 
المعطاة للكبار اأثناء تاأ�سي�ش جمعياتهم، وهذا بم�ساعدة من الدولة ودعمها 

ورعايتها. 
وهذا الحق غير متوفر لالأطفال في اأكثر الدول ومنها �سورية، فقوانين 
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الجمعيات مقّيدة لحرية العمل المجتمعي، وتلزم بوجود مراقبين من وزارة 
ال�سوؤون الجتماعية �سمن كل جمعية، وتخ�سع الجمعيات لتدابير م�سددة في 

الترخي�ش، تعيق و�سول الأطفال اإلى العمل �سمن جمعيات م�ستقلة.

الحق في الخ�سو�سية

»من حق الطفل اأن تحمى خ�سو�سيته«.
من واجب الدولة حماية الطفل من الإ�ساءة والتعر�ش لحياته الخا�سة 
له اأو لأ�سرته، واأن تتم حماية خ�سو�سية الطفل في الأ�سرة وال�سارع والمراكز 
ودور الرعاية والمدر�سة، فمن المفرو�ش عدم و�سع التعريف بالعرق والدين 
في الأوراق الر�سمية، وعدم التعامل مع الطفل على اأ�سا�ش دينه اأو عرقه في 
المدر�سة، ومن المفرو�ش اإزالة المواد التي توؤدي اإلى الف�سل بين الطالب 
انتمائهم  ح�سب  الدين  درو�ش  عن  اإبعادهم  اأو  انتمائهم  اأو  دينهم  ح�سب 
لالأطفال  ال�سحية  الم�سورة  اإعطاء  يمكن  ال�سحة  مجال  وفي  الديني، 
وخا�سة اليافعين دون معرفة الأهل اأو بعيدًا عنهم، على اأن تعطى الأولوية 

لم�سلحة الطفل الف�سلى.
اأن  فيجب  الأحداث  محاكم  في  المحاكمة  ومراحل  المحكمة  في  اأما 
تحترم خ�سو�سية الطفل واأل تن�سر و�سائل الإعالم اأي معلومة عن ارتكابه 
ارتكب  قد  كان  ولو  له  اأي �سورة  التقاط  تدل على �سخ�سيته، وعدم  الفعل 
دائم  نحو  على  للتفتي�ش  تعري�سه  وعدم  �سحية،  كان  اأو  للقانون،  خرقًا 

وم�ستمر وب�سكل تع�سفي.
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الحق في الح�سول على المعلومات المالئمة

من حق الطفل اأن تتوافر له و�سائل اإعالم خا�سة به وملتقى على �سبكة 
الإعالم  دعم  يتم  واأن  متخ�س�سة،  ومكاتب  كلهم  الأطفال  مع  الإنترنت 
الموّجه للطفل والبعيد عن اأي توّجه ديني اأو تمييزي �سد اأي انتماء اأو عقيدة 

اأو عرق اأو اإثنية.. اإلخ.
الأطفال  برامج  تراقب  العالم  دول  كل  في  خا�سة  لجان  و�سع  ويجب 
لكل  الكبار، وذلك  برامج  يتم ف�سلها عن  واأن  البرامج  تلك  اأوقات  وتنظم 
العنيفة  والأفالم  البرامح  من  الأطفال  لحماية  وهذا  توقيتها،  ح�سب  دولة 

والتي تح�ش على الكره والتمييز.
ول يمكن اأن ت�سنع اأفالم اأو برامج خا�سة بالطفل اإن لم يكن القائمون 
الفن مطلعين على حقوق الطفل  والعاملون في مجال  الإعالم  على و�سائل 

وموؤمنين بها.
اأما حق الو�سول اإلى المعلومات فهو حق لالأطفال كالكبار، وهذا يجب 
اأو  الأرياف  في  يعي�سون  كانوا  اإن  ا�ستثناء  دون  الأطفال  لجميع  يتوافر  اأن 
المناطق النائية اأو الذين من لغة مختلفة اأو اإثنية، اأو دين مختلف، وكذلك 
يجب تاأمين المعلومات لالأطفال المعاقين بالو�سائل المنا�سبة ح�سب الإعاقة 
ونوعها و�سكلها. والحرية والحق في الو�سول اإلى المعلومات تت�سمن الحماية 

من المعلومات ال�سارة والعنيفة.
وهنا يجب اأن تتخذ الدولة الإجراءات ل�سمان تمّتع الأطفال الخا�سعين 
المعلومات ب�سكل متاح للجميع دون تمييز، خا�سة  لوليتها بالح�سول على 
الأطفال المعاقين والأقليات وال�سكان الأ�سليين، وكذلك المو�سوعين �سمن 
ن�سر  على  الإعالم  و�سائط  ت�سجيع  ويجب  الحتجاز،  واأماكن  الموؤ�س�سات 

المعلومات والمواد ذات المنفعة الجتماعية والثقافية للطفل.
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المحيط الأ�سري الواجب للطفل 
والرعاية البديلة في حال عدم وجود اأ�سرة

 ،11 المادة   ،10 المادة   ،9 المادة   ،5 المادة  ال�سلة:  ذات  )المواد 
المادة 18، المادة 19، المادة 20، المادة 21، المادة 25، 

المادة 27، المادة 39(

الإر�ساد الوالدي وقدرات الطفل المتطورة

يجب  لذلك  ورفاهيته  الطفل  لنمو  الطبيعية  البيئة  هي  »الأ�سرة 
حمايتها«.

الطفل،  حماية  في  الأ�سرة  ودور  اأهمية  بنودها  في  التفاقية  تخفي  ل 
فالأ�سرة  بالمطلق،  تعّو�سه  اأن  اأي منظمة  اأو  للحكومة  يمكن  الدور ل  وهذا 
هي البيئة الطبيعية التي يجب اأن ينمو فيها الطفل لكن على اأن تعترف تلك 
الأ�سرة بهذا الطفل فردًا اأ�سا�سًا في المجتمع يجب اأخذ راأيه واحترام دوره 
في الأ�سرة وح�سوره، ويوؤخذ بالعتبار عمر الطفل ومقدراته ومقدار معرفته 
لمعاملته ح�سب ذلك، ودون ا�ستخدام اأي و�سيلة من و�سائل العنف اأو حتى 

تبرير ا�ستخدامه بذريعة التربية.
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الف�سل عن الوالدين

لتحقيق م�سلحته  اإل  والديه  الطفل وحرمانه من  ف�سل  يجوز  »ل 
الف�سلى وبطريقة عادلة«.

والديه، لكن هنالك ظروف كثيرة  الطفل مع  يعي�ش  اأن  المفرو�ش  من 
تحّتم ف�سل هذا الطفل عنهما، وهنالك حالت متعددة لهذا الف�سل ومنها 
الظروف  كانت  ولو  ال�سجن  في  الطفل  يعي�ش  اأن  يجوز  فال  والدته،  �سجن 
يعي�ش بطريقة طبيعية، ورغم ذلك نرى كثيرًا من  لأنه لن  منا�سبة لذلك، 
في حال  وخا�سة  ياأويهم  اآخر  مكان  اأهاليهم فال  مع  ال�سجون  في  الأطفال 
عدم وجود الأ�سرة الأكبر، لكن عندما يتم ف�سل الطفل عن والديه ب�سبب 
ال�سجن يجب اإعالم الطفل بذلك واإبقاء التوا�سل بينه وبين والديه، واأي�سًا 
اإبالغ  يجب  المخت�سة  ال�سلطات  قبل  من  الوالدين  اأحد  ترحيل  حال  في 
الطفل  م�سلحة  تراعى  اأن  على  منهما،  كل  مكان  عن  والطفل  الوالدين 
الطفل  فيعي�ش  الطالق،  الوالدين  اأحد  عن  الف�سل  حالت  ومن  ذلك.  في 
يكون ذلك ح�سب  اأن  ويجب  الح�سانة،  في  والدته ح�سب حقه  اأو  والده  مع 
م�سلحته ولي�ش عمره كما القوانين الحالية، وعلى الدولة من خالل مراكز 
اإراءة اأو المحكمة تاأمين التوا�سل بين الطفل ووالديه، وكذلك يجوز للدولة 
انتزاع الولد عن اأ�سرته في حال ا�ستغالله من قبل اأحدهما اأو تعر�سه للعنف 
اأن يو�سع �سمن  الم�سوؤولية، على  اأي عندما ل يكونان على قدر  ت�سرده،  اأو 
اأ�سرة بديلة اأو مراكز رعاية خا�سة. من الجدير ذكره اأن بع�ش الدول ومنها 
�سورية تفتقر لقانون وا�سح و�سريح بهذا الخ�سو�ش، لذلك نرى اأن الآباء 
ي�ستغلون بناتهم جن�سيًا اأو اقت�ساديًا، ورغم ذلك عندما تنتهي فترة الحجز 

للطفل ياأتي الولي لياأخذه ويعيده اإلى المكان نف�سه وهكذا تتكرر الماأ�ساة.
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»الح�سانة حق للطفل ولي�ش لالأهل، لذلك ل يعتّد بتخلي اأحدهما عن 
دوره في الح�سانة، ويجب اأن توؤخذ م�سلحة الطفل اأوًل في اختيار الأحق. 
الح�سانة  في  الطفل  حق  ي�ستخدمون  الآباء  اأن  اإلى  الإ�سارة  تجدر  وهنا 
الطفل  هذا  بم�سير  ليلعبوا  الآخر،  �سد  منهما  كل  باأيديهم،  �سغط  كورقة 
اأخذ م�ساعر  يلعبون بها دون  اإلى ورقة  الذي هو للطفل  فيتحّول هذا الحق 
اأن ياأخذ القا�سي دوره في �سلطته  الطفل وم�سلحته بالعتبار، وهنا يجب 
التقديرية، لكن لالأ�سف تتحكم الر�سوة والمح�سوبيات في هذا الأمر ليتحول 
اإلى حق لالأبوين بدًل من اأن يكون حقًا للطفل، وهذا ب�سكل يخرق القانون 

وجوهره«.

لمرّ �سمل الأ�سرة

»يجب لمرّ ال�سمل بطريقة اإيجابية واإن�سانية و�سريعة«.
اأو مغادرتها  اأن تتعامل الدولة مع طلبات دخول البالد  من حق الطفل 
الأ�سباب  بالعتبار  الأخذ  اأي  اإن�سانية  بطريقة  العائلة  �سمل  لّم  بق�سد 
الإن�سانية ك�سبب رئي�ش للّم �سمل الأ�سرة وب�سكل �سريع دون اإجراءات اإدارية 

اأو ق�سائية معقدة، وبطريقة اإيجابية بجهود مت�سافرة من الجميع.
لكن ما يحدث على اأر�ش الواقع في كثير من الدول انتهاك لهذه المادة 
التي  الدولة  �سد  اإجراء  اأي  اتخاذ  يتم  اأن  دون  نف�سها،  المحلية  وللقوانين 

تنتهك هذا الحق.
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مكافحة نقل الأطفال اإلى الخارج بطرائق غير م�سروعة
وعدم ال�سماح بالعودة

من واجب الدولة اأن تبذل اأق�سى الجهود الممكنة لمنع ومكافحة نقل 
الم�سادقة  واجبها  ومن  م�سروعة،  غير  بطريقة  عودتهم  وعدم  الأطفال 
على معاهدة لهاي المتعلقة بحماية الأطفال من الختطاف دوليًا، وتجدر 
القوانين  بت�سمين  وذلك  بالب�سر،  التجار  مكافحة  اأهمية  اإلى  الإ�سارة 
�سورية  دوليًا. وفي  التجار وتجريمه  الحد من  ي�ساهم في  ما  الداخلية كل 
اأ�سار المر�سوم رقم 3 عام 2010 في مادته الخام�سة اإلى اعتبار ال�ستخدام 

الجن�سي لالأطفال جريمة اتجار بالب�سر وهي جريمة دولية.

لكن  الأردن  في  اأعمل  فاأنا  ما يجري معي،  اأحتمل  اأعد  »لم 
واأطفالي  زوجتي  هجرت  �سورية  في  الحرب  حدثت  عندما 
القرية في درعا، نتيجة الق�سف، للقدوم اإلّي، لكن الحكومة 
الأردنية منعتهم من الدخول واأجبرتهم على الدخول اإلى مخيم 
الزعتري بذريعة اأنهم لجئون، وعندما قدمت احتجاجًا على 
ذلك قالوا لي يمكنك العي�ش معهم في المخيم لكن لن تعود 
اإلى عمان و�ستخ�سر عملك، وها اأنا ذا الآن اأعي�ش وحدي في 
عمان واأر�سل المال لأطفالي وزوجتي في المخيم، ل يمكنني 
اإليهم ول العي�ش معهم، ول هم يمكنهم ذلك! نعي�ش  القدوم 

م�سردين منذ اأكثر من عامين«.

»�سوري يعمل في الأردن ــــ 2013«.



39

م�سوؤولية الوالدين الم�ستركة وم�ساعدة الدولة لهما

لكي ياأخذ الوالدان دورهما في رعاية الطفل وحمايته والإ�سراف على 
نموه ل بّد للدولة من اأن تدعمهما اأو تدعم الأو�سياء على هذا الطفل، وهذا 
الدعم ياأخذ اأ�سكاًل كثيرة من خالل عدة و�سائل، منها تقديم برامج الدعم 
المختلفة  ال�سحية  والمراكز  الم�ستو�سفات  في  الأ�سرية  وال�ست�سارات 
بين  الإيجابية  العالقات  تدعم  بذلك  وهي  الإعالم،  وو�سائل  والمدار�ش 
الطفل واأ�سرته، ومن الو�سائل اأي�سًا الدعم المادي في حال الفقر، وتاأمين 
الت�ساركية بين الدولة والأ�سرة وبين اأع�ساء الأ�سرة الواحدة، وذلك بتعزيز 
تربية  في  ت�ساركيًا  دورًا  والأم  الأب  من  كل  لياأخذ  الجن�سين  بين  الم�ساواة 
الطفل ودعمه، ومن واجب الدولة اأن توؤّمن خدمات رعاية الطفل والمرافق 
لالأمهات والآباء العاملين، وهذا ياأتي بالن�سبة اإلى المراأة العاملة باأن تقدم 
اأي�سًا وتوفير دور للح�سانة  خدمات م�ساعدة للمراأة العاملة ولالأب العامل 

وريا�ش اأطفال �سمن العمل وخارجه.

الحماية من العنف والإهمال

ل تخلو الت�سريعات المحلية من المواد المتع�سفة بحق الطفل في بع�ش 
اأو  الحياة،  اأو�سجنهم مدى  الأطفال  باإعدام  ت�سمح  فمنها من  العالم،  دول 
تغ�ّش الطرف عن احتجازهم مع المعتقلين ال�سيا�سيين في فروع الأمن، اأو 
تعر�سهم للتعذيب، وهذا خارج اإطار القانون لكن �سمن نطاق الدولة، لذلك 
يجب اإلغاء كل المواد المتع�سفة ومتابعة كل النتهاكات الخارجة عن القانون 

و�سمن اإطار الدولة.
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هذا اإ�سافة اإلى عدم وجود قوانين وا�سحة تجّرم العنف �سد الأطفال، 
بل ل تزال بع�ش الت�سريعات تجيز تاأديب الطفل �سمن قوانينها الداخلية، 
وما يق�سد بالتاأديب هنا هو ال�سرب، لذلك يجب تعديل تلك المواد القانونية 
والن�ش �سراحة على تجريم العنف الأ�سري ومن �سمنه العنف �سد الأطفال.
وكذلك ل بّد من اإعادة النظر بكل الت�سريعات التي تجّرم الطفل الذي 
ارتكب فعاًل �سد القانون، بل عليها اأن تحميه ب�سكل خا�ش وتعيد تاأهيله في 

مراكز للتاأهيل، ل اأن ت�سعه �سمن �سجون يخرج منها مجرمًا كبيرًا..
والموؤ�س�سات  المجتمع  تثقيف  دون  العنف  من  الطفل  حماية  يمكن  ول 
حال  في  الت�ساهل  وعدم  بحقوقهم  الوعي  م�ستوى  لرفع  الإعالم  وو�سائل 

ارتكاب العنف �سدهم.
وتعتبر الحوادث التي تقع على الأطفال من �سمن الإهمال، فقد اأظهرت 
في  الأول  ال�سبب  اأن  �سورية  في   2001 عام  الأطفال  وفيات  اأ�سباب  درا�سة 
وفيات الأطفال دون خم�ش �سنوات هو الحوادث، وبّينت درا�سة معدل انت�سار 
الحوادث في �سورية عام 2000 اأن 10.14 % من الحوادث ت�ساب بها الفئة 
)تقرير   ،%  52 المنزلية  الحوادث  وت�سّكل  �سنوات،  خم�ش  تحت  العمرية 
اتفاقية  اأحكام  تطبيق  ب�ساأن  والرابع  الثالث  ال�سورية  العربية  الجمهورية 
حقوق الطفل(، كما بلغت ن�سبة وفيات الأطفال في حوادث المرور 27 % من 
مجمل وفيات حوادث المرور لعام 2006 )حالة ال�سكان في �سورية، التقرير 

الوطني، 2008(.

حماية الأطفال المحرومين من بيئتهم الأ�سرية

ب�سبب ظروف خارجة  اأ�سرته  مع  العي�ش  المحروم من  الطفل  من حق 
عن اإرادته اأن تتم حمايته وم�ساعدته ب�سكل خا�ش، وتاأمين اأ�سرة بديلة له 
بدًل من الن�سمام اإلى مراكز الرعاية، اأي يجب ت�سمين القوانين ما ي�سّرع 
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بتوافر طرائق تقديم �سكوى  البديلة وحماية الطفل من ال�ستغالل  الأ�سرة 
في  العمل  على  قادرة  كوادر  تهيئة  يعني  وهذا  ي�ستغله.  اأو  يعنفه  من  �سد 
موؤ�س�سات الرعاية اأو الأ�سر البديلة، ويجب عدم عزله عن العالم الخارجي، 
اأو الأطفال  الن�ساطات، وهنا يجب الهتمام بالطفل المعاق  وذلك بتكثيف 
ت�سع  باأن  المخدرات  الإدمان على  اأو  المناعة  نق�ش في  يعانون من  الذين 

الدولة معايير للتعامل معهم. 
ومن واجب الدولة الف�سل بين اأطفال ال�سوارع والأطفال الذين يعانون 
نزاعًا مع القانون في مراكز الرعاية والأحداث، واأن تحمي الختالف الإثني 

واللغوي والديني في مراكز الرعاية.
تاأهيل،  مراكز  تكون  اأن  يجب  التي  الأحداث  دور  في  نراه  ل  ما  وهذا 
فاإدارتها  الأحداث،  بين  الإجرام  طرق  لتبادل  مكانًا  تبدو  لالأ�سف،  لكنها، 
الأ�سلوب  وبهذا  ارتكبوه،  الذي  الفعل  بح�سب  بينهم  الف�سل  على  تقوم  ل 
اأكثر خبرة في ارتكاب الأفعال  يتعّلم الأحداث من بع�سهم ويخرج الحدث 

المخالفة للقانون.

التبنرّي

»من واجب الدولة اأن تحمي حقوق الطفل عندما يتم تبنرّيه اأو كفالته 
من قبل اأحد ما«.

من  كثير  عليها  تحّفظت  قد  المادة  اأن هذه  اإلى  اأي�سًا  الإ�سارة  وتجدر 
ال�سريعة الإ�سالمية، وهذا التحفظ ب�سبب قراءة  العربية لمخالفتها  الدول 
الكفالة،  اأو  التبّني  تجيز  التي  الدول  اإلى  اأ�سارت  اأنها  للمادة، ذلك  خاطئة 
ومن  فورًا  عليها  وتحفظوا  )اأو(،  يقروؤوا:  لم  المعنّيين  الم�سوؤولين  لكن 

�سمنهم �سورية، لكنها �سحبت التحفظ بمر�سوم جمهوري عام 2007.
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ولهذا التبّني �سروط وهي اأوًل اأن يكون لم�سلحة الطفل الف�سلى، ومن 
واجب الأ�سرة التي تتبنى اأو تكفل الطفل اأن ت�سرح للجهات الر�سمية، واأن 
هم  لمن  التبني  في  الأولوية  تكون  واأن  الآخرين،  اأمام  الخ�سو�سية  ُتحمى 
من دولة الطفل وفي دولته، وتعطى الأولوية قبل التبني للبحث عن الأ�سرة 
الطفل  حق  فمن  بكنفها،  العي�ش  اأو  اإليها  العودة  على  الإمكان  قدر  والعمل 

معرفة والديه الحقيقيين.
التبّني هو اآخر الحلول ول يجوز دون موافقة الطفل، اإن كان قادرًا على 

التعبير. 

المراجعة الدورية للعالج

من حق الطفل الخ�سوع لعالج دوري عندما يكون في موؤ�س�سات الرعاية 
والجتماعية  النف�سية  �سحته  ومتابعة  اإليه  والإ�سغاء  البديلة،  الأ�سرة  اأو 
اأن  يجوز  ول  عنف،  اأو  ا�ستغالل  اأي  من  حمايته  تكفل  مراقبة  اآلية  وتوفير 
في  النظر  اإعادة  دون  عام  من  اأكثر  الأحداث  مراكز  في  اإيداعه  ي�ستمر 

ق�سيته، ول يجوز توقيفه اأكثر من �سهر دون محاكمته.

حق الطفل في م�ستوى معي�سي مالئم

من واجب الوالدين تاأمين م�ستوى عي�ش مالئم للطفل وهذا يرّتب على 
كالغذاء  الأولية  الطفل  احتياجات  وتاأمين  الوالدين  م�ساعدة  واجب  الدولة 
والملب�ش وال�سكن، ومن حق الطفل العي�ش في م�ستوى مالئم لنموه العقلي 
والبدني والروحي والمعنوي والجتماعي والهتمام بالمرافق العامة وتوفير 
توؤّمن  اأن  الدولة  واجب  ومن  ال�سحي،  والتثقيف  النظيفة  ال�سرب  مياه 
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�سيا�سات تحّد بها من الفقر، و�سبكات الأمان الجتماعية اأثناء اإعادة البناء 
والخ�سخ�سة، بما ي�سمن التمتع بالحقوق الجتماعية والقت�سادية.

تاأهيل الأطفال ال�سحايا

»من واجب الدولة اأن تعيد اإدماج الطفل في المجتمع بعد معاناته 
من العنف اأو ال�ستغالل اأو الإ�ساءة اأو التعذيب اأو النزاعات الم�سلرّحة«.

النزاعات  �سمن  العي�ش  اأو  ال�ستغالل  اأو  للعنف  الطفل  تعّر�ش  عند 
الم�سّلحة فاإنه يعي�ش مرحلة �سعبة جدًا تحتاج اإلى اإعادة تاأهيل، وهنا دور 
الدولة في تاأهيله اإلى حّد التعافي واإعادة اإدماجه في المجتمع وتلقي عالج 
طبي اأو نف�سي في حالت النزاعات الم�سلحة، وتقديم م�ساعدات عالجية اأو 
خدمات تاأهيلية نتيجة تعاطي المخدرات، ومن حق الطفل الو�سول اإلى برامج 
والعرو�ش  الدعارة والتجار  الجن�سي ومنها  تاأهيل بعد تعر�سه لال�ستغالل 
الإباحية. من واجب الدولة تطوير �سيا�سة �ساملة وتنفيذها لإ�سراك اأطفال 
ال�سوارع والمت�سولين لتزويدهم بالحماية والرعاية والتعليم واإعادة الإدماج، 
وتعزيز الإجراءات القانونية لحماية الأطفال �سحايا ال�ستغالل اأينما كانوا 

دون تمييز. 
ومن واجب الدولة الن�سمام اإلى البروتوكول الختياري لتفاقية حقوق 
الطفل المتعلق ببيع الأطفال والدعارة وا�ستخدامهم في العرو�ش الإباحية، 
اأ�سكال  الم�سورة وكل �سكل من  واأ�سرته خدمات  واأن يتلقى الطفل ال�سحية 
حال  في  وخا�سة  والإعالم  المحاكم  في  خ�سو�سيته  واحترام  الدعم، 

ال�ستغالل الجن�سي. 
اأنواع  من  نوع  لأي  ال�سحية  المعاقين  حماية  الدولة  واجب  ومن 
لال�ستغالل  المعر�سين  الأطفال  وحماية  خا�ش،  نحو  على  ال�ستغالل 
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القت�سادي وتاأهيلهم. اأما في حال تعر�ش الطفل للتعذيب فيجب اأن يح�سل 
في  انخرطوا  الذين  الأطفال  اإلى  بالن�سبة  اأما  ال�سرر،  لجبر  تعوي�ش  على 
النزاعات الم�سلحة فمن واجب الدولة ت�سريحهم وتعوي�سهم واإجراء تحقيق 
لإعادة  وطويلة  �ساملة  برامج  و�سع  واجبها  ومن  المتورطين،  ومحا�سبة 
الإدماج والم�سالحة، والقيام بدرا�سة م�سحية �ساملة عن الأطفال المتاأثرين 
بالنزاعات، وزيادة حمالت التوعية في النزاعات الم�سلحة، و�سمان اإدماج 
الأطفال  وحماية  التعليمي،  النظام  في  النزاع  من  المتاأثرين  الأطفال 
الالجئين من ال�سدمات التي عانوا منها. ومن واجب الدولة الن�سمام اإلى 

بروتوكول منع التجار بالب�سر وقمعه ومعاقبته.

ل للم�سوؤوليات  ول يمكن تطبيق هذه المواد دون اإيجاد تعريف قانوني مف�سّ
هذا  ومراجعة  الت�سريعات،  في  بالوالدين  الخا�سة  والحقوق  والواجبات 
اأن  الت�سريعات  ت�سمن  واأن  التفاقية،  بنود  مع  توافقه  ل�سمان  التعريف 
الإر�ساد والتوجيه اللذين يقّدمهما الوالدان لأطفالهما متوافقان مع مبادئ 
ه  يخ�سّ الذي  القرار  اتخاذ  في  الحق  الطفل  واإعطاء  واأحكامها،  التفاقية 
والبرامج  المعلومات  حمالت  تتوافر  واأن  الكافي،  الفهم  له  يتوفر  عندما 
التعليمية حول تطور الطفل والقدرات المتطورة، لالأطفال والأهل وكل من 

يتعامل مع الطفل، وتقييم هذه البرامج والحمالت دوريًا.

»اأنا اأحلم اأن اأعود اإلى بيتنا ومزرعتنا واألعابي وكمبيوتري، 
واإلى جيراننا واأقربائنا، واأن اأ�ستحّم في بيتي واأن اآكل الطعام 
كل  اأ�سمع  اأعود  ول  مطبخنا،  في  اأمي  وتطبخه  اأريده  الذي 

الأ�سوات المزعجة التي ترعبني في الليل«.
»طفلة �سورية )11 عاماً( في اإحدى دور 
الإيواء في دم�سق«.
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�سحة الطفل ورفاهيته ورعايته وخا�سة الطفل المعاق 
واإيجاد ظروف معي�سية مالئمة للطفل

)المواد ذات ال�سلة: المادة 23، المادة 24، المادة 26، المادة 27(

حقوق الأطفال المعاقين

»من حق الطفل عدم التمييز بينه وبين اأي طفل اآخر ل�سبب اإعاقته«.
مع  تترافق  الأطفال  باقي  عن  المعاق  للطفل  التمييز  عدم  فكرة  اإن 
التمييز الإيجابي، فهو بحاجة اإلى دعم اإ�سافي وعناية ورعاية خا�سة، كي 
يتمكن من تعزيز اعتماده على نف�سه وت�سهيل م�ساركته في المجتمع وتقديم 
الهتمام  اإيالء  يجب  ولذلك  وتطوره،  ونموه  اندماجه  لت�سهيل  الخدمات 
لتفاقية حقوق الأ�سخا�ش المعاقين ب�سكل خا�ش والن�سمام اإليها بالن�سبة 
و�سمول  تنفيذها،  على  والعمل  التفاقية  على  الم�سادقة  غير  الدول  اإلى 
الأطفال المعاقين في الد�ستور والقوانين، بو�سفها اأ�سا�سًا في عدم التمييز، 
وعلى الدول اتخاذ كل التدابير التي تتيح تقديم الدعاءات في حال انتهاك 
الإن�سان  حقوق  بجميع  الأطفال  المعاقين  تمتع  تكفل  والتي  المعاق،  حقوق 
والحريات على قدم الم�ساواة، ومن هنا تاأتي فكرة دمج الأطفال المعاقين 
في ريا�ش الأطفال والمدار�ش ومنع اإيداع �سغار الأطفال )الأطفال في �سن 
فر�ش  وتوفير  الإعاقة،  اأ�سا�ش  على  فقط  موؤ�س�سات  في  المبكرة(  الطفولة 
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تعليم مت�ساوية وتدريب المعلمين على تعليم الأطفال المعاقين والعمل على 
فيجب  المتخ�س�سة،  الم�ساعدة  اإلى  الو�سول  تعيق  التي  الحواجز  اإزالة 
على  المعاقين  اعتماد  تعزز  التي  وال�سلع  والمرافق  الخدمات  توافر  �سمان 
الخا�سة  المرورية  والإ�سارات  للعربات  المخ�س�سة  كالطرقات  اأنف�سهم، 
بالأكّفاء، وتعزيز الوعي في المجتمع تجاه الإعاقة والمعاقين واحتياجاتهم 
واأماكنهم  المعاقين  اأعداد  لمعرفة  للم�سح  الكافية  البيانات  بتوفير  وذلك 
كي تتمكن المنظمات والحكومات من تقديم الدعم لهم ومعرفة النواق�ش 
الأطفال  واإ�سراك  منها  والوقاية  الإعاقة  اأ�سباب  ودرا�سة  والحتياجات، 

المعاقين في تقرير م�سيرهم واتخاذ التدابير الأن�سب لتحقيق ذلك.

حق الطفل في ال�سحة والخدمات ال�سحية

»من حق الطفل الحفاظ على بقائه ونموه وحياته«.
يجب على الدولة العتراف بحق الأطفال، دون تمييز، في اأعلى م�ستوى 
الممار�سات  من  لحمايتهم  الإجراءات  كل  واتخاذ  بلوغه،  ممكن  �سحي 
واإعادة  الأمرا�ش  عالج  ت�سهيل  فعليها  ب�سحتهم،  ت�سر  التي  التقليدية 
الرعاية  خدمات  على  ح�سوله  من  الطفل  حرمان  وعدم  ال�سحي  التاأهيل 
المرافق  من  متنوعة  بمجموعة  والتمتع  اإليها،  والو�سول  كافة،  ال�سحية 
كان  ولو  ال�سحة،  من  م�ستوى ممكن  اأعلى  اإلى  للو�سول  والخدمات  وال�سلع 

طفاًل بال جن�سية اأو هوية اأو اأي اأوراق ثبوتية. 
ومعدل  المواليد  وفيات  معدلت  على خف�ش  العمل  الدولة  واجب  ومن 
الولدة،  قبل  وما  الحمل  اأثناء  ال�سحية  الخدمات  وزيادة  ع  الر�سّ وفيات 
و�سول  واإمكانية  ال�سحي،  للقطاع  الموازنة  كبيرًا من  تخ�س�ش جزءًا  واأن 
جميع الأطفال بمختلف المناطق اإلى هذه الخدمات ومن �سمنهم الأطفال 
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المعاقون، وعليها اأن ت�سمن لهم الو�سول اإلى الخدمات ال�سحية المجانية 
اأو  ذكر  بين  تمييز  ودون  والروحي،  والثقافي  الجتماعي  الندماج  لتحقيق 

اأنثى.
والتراجع  التلوث  لتخفي�ش  الجهود  بذل  يت�سمن  ال�سحة  في  والحق 
البيئي، بتعزيز القوانين البيئية والعمل على زيادة جهود الدولة في مكافحة 
بتنظيم  الهتمام  ويجب  مجانًا.  العالجات  وتوفير  المناعة  نق�ش  انت�سار 
ال�سحة  خدمات  اإلى  اليافعين  و�سول  باإتاحة  وذلك  والتثقيف،  الأ�سرة 
وخدمات  المدار�ش  في  وبالجن�سية  بها  المتعلق  التعليم  وتوفير  الإنجابية 

الم�سورة وتطوير رعاية ال�سحة العقلية.
على  للح�سول  الخطرة  القمامة  بنب�ش  الفقراء  الأطفال  بع�ش  يقوم 
بع�ش المواد، وذلك ب�سبب �سوء الأو�ساع المعي�سية مما ي�سبب لهم اأمرا�سًا 

خطيرة، خ�سو�سًا اأنهم ل يتمعتون بالرعاية ال�سحية الكافية.
الأطفال  اأمرا�ش  انت�سار  من  �سورية  ومنها  العربية  الدول  بع�ش  تعاني 
الناتجة عن زواج الأقارب، مثل )التال�سيميا(، وما زالت التوعية على هذا 

ال�سعيد قا�سرة.

حق الطفل في النتفاع بال�سمان الجتماعي

بال�سمان  النتفاع  حق  رعاياها  لالأطفال  ت�سمن  اأن  الدولة  على 
وم�ساعدة  الفقر  مكافحة  على  والعمل  الجتماعية،  والتاأمينات  الجتماعي 
اأ�سرية  و�سيا�سة  الجتماعي  لل�سمان  �سيا�سات  وو�سع  الفقيرة،  الأ�سر 
الجتماعية  الأمان  �سبكة  منافع  ل�ستخدام  ا�ستراتيجيات  ور�سم  وا�سحة، 

لتعزيز حقوق الأطفال وتوفير موارد مالية لل�سمان الجتماعي.
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العناية بالتربية والترويح للطفل 
كاإعطائه الحق في الراحة واللعب 

وتوفير الفر�ش له لتم�سية اأوقات الفراغ
)المواد ذات ال�سلة: المادة 28، المادة 29، المادة 31(

حق الطفل في التعليم

الو�سول  التعليم، فلم يعد فقط الحق في  تطّور مفهوم حق الطفل في 
التعليم  اإلى  لي�سل  تو�ّسع  فقد  والإلزامي،  المجاني  البتدائي  التعليم  اإلى 
النوعي، دون تمييز ح�سب الجن�سية اأو الجن�ش اأو العرق اأو الحالة المادية، 
وتح�سين  الحقوق  على  القائمة  التعليم  ا�ستراتيجية  تطوير  مع  المترافق 
نوعية التعليم، فمن واجب الدولة تزويد اأطفال ال�سكان الأ�سليين والأقليات 
بفر�ش مت�ساوية للتعليم الجيد الذي يحترم الأنماط الثقافية ويتخذ اللغات 
بالتعليم  النازحين والالجئين فر�سة كاملة  واأن ت�سمن لالأطفال  المحلية، 
وت�سجيل جميع الأطفال في المدار�ش، واأن تكفل لجميع الأطفال مهما كانت 
درا�سية  مناهج  تطوير  مع  التعليم،  في  اإلى حقهم  الو�سول  اإعاقتهم  درجة 
خا�سة بهم مترافقًا مع الخدمات المي�ّسرة لهم، كالطرقات واأماكن اللعب 
الأطفال  و�سول  على  الدولة  تعمل  واأن  الدرا�سية،  والمقاعد  والحمامات 

المحتجزين اإلى البرامج التعليمية والمهنية المالئمة.
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التعليم  اأ�سكال  جميع  ت�سجيع  القائمة  والحكومات  الدولة  واجب  ومن 
اإلى  وبالن�سبة  للجميع.  واإتاحتها  وتطويرها،  المهني  اأو  العام  الثانوي 
المعلمين عليها اأن ترفع �سويتهم وتدّربهم وتزيد اأجورهم كي يقّدموا جودة 
مع  كله  العالم  في  العام  للتطّور  منا�سبة  ببرامج  وذلك  التعليم،  من  عالية 
تتعلق بتغيير  النوعية، وهنا في �سورية تجربة  تكييف الظروف لتالئم تلك 
والإنترنت  الكمبيوتر  ا�ستخدام  �سلبها  من  كان  التي  الدرا�سية  المناهج 
كيفية  على  المعلمين  تدريب  وتّم  المناهج  وجودة  التعليم  نوعية  لتح�سين 
معظم  في  العملية  هذه  ف�سلت  لالأ�سف  لكن  الجديدة،  الطرائق  ا�ستخدام 
المدن والأرياف ال�سورية، فكثير من الطالب ل يملكون اأجهزة كمبيوتر اأو 
ل يملكون و�سائل ات�سال، لذلك كان من المفرو�ش اأن تتم هذه العملية بعد 
وفي  الطالب  على  الكمبيوترات  وتوزيع  الت�سال  و�سائل  في  تطور  مرحلة 

المدار�ش ب�سكل كاٍف.
فقد  المدار�ش  في  الأطفال  �سد  الم�ستخدم  العنف  اإلى  بالن�سبة  اأما 
�سدرت قوانين تحمي الطالب من العنف المدر�سي، لكن لالأ�سف لم يترافق 
اتخاذ  اأو  للعقاب  بديلة  و�سائل  ا�ستخدام  على  المعلمين  تدريب  مع  ذلك 

تدابير وقائية للق�ساء على العنف في المدار�ش.

اأهداف التعليم

الطفل  تزويد  وهي  التعليم  اأهداف  عن  تتحدث  خا�سة  مادة  انفردت 
بالمهارات الحياتية وتعزيز قدرته على التمتع بحقوق الإن�سان كافة، ون�سر 
احترام  وتنمية  والم�ساواة  الت�سامح  مبادئ  واإر�ساء  الإن�سان  حقوق  ثقافة 
الوطنية  والقيم  الخا�سة  وقيمه  ولغته  الثقافية  الطفل  الطفل وهوية  والدي 

للبلد الذي يعي�ش فيه والذي ن�ساأ فيه بالأ�سل.
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ومن حق الطفل تنمية قدراته ومواهبه، وهنا على الدولة اأن تقوم باإ�سالح 
المناهج الدرا�سية بحيث ت�سدد على اأهمية التفكير الناقد وتطوير مهارات 
حل الم�ساكل، واأن يترافق التعليم مع اللعب وتطوير اأدوات المحاكمة العقلية 
بعيدًا عن اأ�ساليب التلقين والب�سم، والأ�سئلة والأجوبة في المتحانات، مع 
اأنها ح�س�ش  اأوقات لدرو�ش المو�سيقا والريا�سة والر�سم، على  تخ�سي�ش 

اأ�سا�سية، ل من �سمن اللعب اأو اأوقات الفراغ.
توفير  يجب  فاإنه  المدار�ش  من  المت�سّربين  الأطفال  اإلى  بالن�سبة  اأما 

فر�ش تعليمية بديلة لهم.
ومن الأهداف التي على الدولة اأن ت�سعها �سمن الخطط التعليمية و�سع 
التعليم  وتنمية  المدار�ش  في  والجن�سية  الإنجابية  بال�سحة  خا�سة  مناهج 

البيئي، والتعرف اإلى الحقوق والواجبات.

حق الطفل في اأوقات الفراغ ومزاولة الألعاب والثقافة

اللعب  في  وحقه  الفراغ  اأوقات  في  حقه  بين  الطفل  حقوق  مّيزت  لقد 
اأن  وحقه في مزاولة الأن�سطة الثقافية، فكل حق مختلف عن الآخر ويجب 
يتمتع به الطفل، فمن حق الطفل الراحة وتعني ال�سترخاء الج�سدي والعقلي 
اأن  اأي  له  يحلو  ما  يفعل  اأن  ويعني  الفراغ،  بوقت  التمتع  حقه  ومن  والنوم، 
يكون له وقت حر يفعل به ما ي�ساء دون تقّيد ببرنامج محدد، وبالن�سبة اإلى 
اللعب فله وقت مخ�س�ش، وهنا يمكنه مزاولة الن�ساطات كالريا�سة والفنون 
الأن�سطة  هذه  اإلى  الطفل  و�سول  توؤّمن  اأن  الدولة  وعلى  اليدوية،  والأ�سغال 
وتطوير  المدر�سة،  في  الريا�سية  البرامج  بزيادة  وال�ستجمامية  الريا�سية 
التحتية  البنية  بتطوير  الخا�سة  الم�سادر  مواقع  وزيادة  الترفيه  برامج 

لالأن�سطة الثقافية وال�ستجمامية، على اأن تكون مجانية لالأطفال.
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الهتمام باإجراءات الحماية الخا�سة للطفل
كحماية الأطفال الالجئين وحمايتهم في النزاعات الم�سلحة

وحماية الأحداث من ال�ستغالل القت�سادي والجن�سي
واأي�سًا حماية الأطفال المنتمين اإلى الأقليات

)المواد ذات ال�سلة: المادة 22، المادة 30، المادة 32، المادة 33، 
المادة 34، المادة 35، المادة 36، المادة 37، المادة 40(

الأطفال الالجئون

يجب اأن ت�سمن الدولة والمنظمات والأمم المتحدة لالأطفال ال�ساعين 
للح�سول على مركز لجئ، اأو الأطفال الالجئين، حقهم في الح�سول على 
حماية وم�ساعدة مالئمتين تبداأان من ال�سعي لعثور الطفل على والديه ولّم 
والإجراءات،  الو�سائل  واتخاذ كل  المعلومات  الأ�سرة من خالل جمع  �سمل 
وفي حال تعذر العثور على والدي الطفل اأو اأي من اأفراد اأ�سرته يجب منحه 
الحماية الخا�سة الممنوحة لأي طفل محروم من بيئته الأ�سرية ب�سفة دائمة 
والعمل  للبقاء،  الأ�سا�سية  بال�سروريات  تزويده  الطفل  حق  ومن  موؤقتة،  اأو 
على اإدماجه اجتماعيًا ومخاطبته باللغة التي يفهمها، وكذلك اإطالعه على 
كل  تلقي  له  تتيح  اآمنة  بيئة  في  اإليه  وال�ستماع  المقابالت  واإجراء  حقوقه، 
ظروفًا  عا�سوا  الذين  الأطفال  وخا�سة  والتعليمية،  ال�سحية  الم�ساعدات 
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�سعبة في النزاعات الم�سلحة كا�ستخدام ال�سالح وال�ستراك في القتتال، 
وهنا يجب العمل على تعافي الطفل نهائيًا. وكذلك الأطفال الذين عانوا من 
ال�ستغالل،  اأ�سكال  من  �سكل  لأي  تعر�سوا  اأو  بهم  المتاجرة  اأو  ال�سطهاد 
الحكومية وغير  المنظمات  المتحدة وجميع  الأمم  بالتعاون مع  يكون  وهذا 
الحكومية العاملة في هذا المجال، ومن هنا ل بّد من اإطالق حمالت تثقيفية 
عامة لإعالم طالبي اللجوء باإجراءاته واأهمية ح�سول الأطفال على وثائق، 
وتوفير الم�ساعدة والتدابير للح�سول عليها، والتعامل مع الطلبات المقدمة 

من الأطفال الالجئين اأو ذويهم بطريقة �سريعة اإن�سانية واإيجابية.

عمل الأطفال

عمل  اأي  ومن  القت�سادي  ال�ستغالل  من  حمايته  الطفل  حق  »من 
اأو يقف عائقاً في وجه تعليمه اأو ي�سر ب�سحته اأو  يمكن اأن يكون خطراً 

نموه العقلي اأو البدني اأو الجتماعي اأو الروحي«.
ُو�سعت  لذلك  نهائيًا،  الأطفال  عمل  منع  �سعبًا  يزال،  وما  كان،  لقد 
اأدنى  �سن  الدولة تحديد  واجب  الأطفال، فمن  لعمل  وقيود �سارمة  �سروط 
للعمل في ت�سريعاتها، وو�سع نظام منا�سب ل�ساعات العمل وظروفه، وتفعيل 
المهينة  اأو  القا�سية  العقوبات  اأ�سكال  من  وغيرها  البدنية  العقوبات  حظر 
في اأي موقع يوجد فيه اأطفال عاملون، وفر�ش عقوبات �سارمة لمن يتعدى 
القانون الذي يجب اأن ياأتي متوافقًا مع المعاهدات والتفاقيات ذات ال�سلة، 
كتو�سيات منظمة العمل الدولية والبروتوكولين الختياريين لتفاقية حقوق 
الطفل، ومن �سمنها حماية الطفل من اأ�سواأ اأ�سكال عمل الأطفال ومن جميع 
بالإكراه  والعمل  وال�سترقاق  بهم  والتجار  الأطفال  كبيع  العبودية،  اأنواع 
والتجنيد والنخراط في النزاعات الم�سلحة، وا�ستخدامهم في الدعارة اأو 
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اأو اأي عمل ي�سر ب�سحتهم،  اأو لإنتاج المخدرات  لإنتاج العرو�ش الإباحية، 
واأي�سًا الأعمال الخطرة التي تعّر�ش الطفل لالإ�ساءة الج�سدية اأو النف�سية اأو 
الجن�سية، والعمل الممار�ش تحت الأر�ش اأو على ارتفاعات عالية اأو اأماكن 
اأدوات  اأو  اآلت  مع  التعامل  يتطلب  الذي  والعمل  البحر،  اأو في عمق  �سيقة 
�سحية  غير  بيئة  في  العمل  اأو  نقلها،  اأو  ثقيلة  باأحمال  التعامل  اأو  خطرة 
تحت  والعمل  عالية،  بم�ستويات  ال�سجيج  اأو  المرتفعة  الحرارة  كدرجات 
اأو في الليل، واأن يكون مقّيدًا  ظروف �سعبة و�ساقة كالعمل ل�ساعات طويلة 
لمالك العمل ب�سكل غير منطقي، وعلى الدولة اتخاذ تدابير لمنع الفتيات من 
العمل خادمات في المنازل، ومن التعر�ش لال�ستغالل القت�سادي والإ�ساءة 
جميع  من  الأطفال  لحماية  والإدارية  القانونية  التدابير  واتخاذ  الجن�سية، 
اأ�سكال العمل، وب�سمنها العمل �سمن الأ�سرة والعمل الزراعي والعمل غير 
الجتماعية  الم�ساعدة  بطريق  العاملين  الأطفال  تاأهيل  واإعادة  الر�سمي، 
والطبية الالزمة وت�سّور برامج اإعادة اإدماج اجتماعية وتاأ�سي�ش اآلية وطنية 
للتاأكد من تنفيذ المعايير الدولية على الم�ستويين الدولي والمحلي وتفعيلها 
لتلقي ال�سكاوى بالنتهاكات والتعامل معها، وتفعيل برامج عالجية واإدماجية 
تركز على م�ساعدة الأطفال ال�سالعين في اأ�سواأ اأ�سكال العمل لتركه وتلقي 
التعليم المنا�سب وتح�سين فر�ش حياتهم، ون�سر الوعي لمنع عمل الأطفال 
كل  الت�سريعات  وت�سمين  النا�ش،  مع  والتوا�سل  الإعالم  و�سائل  خالل  من 
المواد القانونية التي تحّد من عمل الأطفال وتراقبه، والم�سادقة على جميع 

التفاقيات والعهود والبروتوكولت المتعلقة بتقييد عمل الأطفال واإلغائه.

الأطفال وتعاطي المواد المخدرة

من واجب الدولة اتخاذ جميع التدابير لوقاية الأطفال من ال�ستخدام 
كالكحول  العقل،  في  الموؤثرة  والمواد  المخدرة  للمواد  الم�سروع  غير 
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والمذيبات الع�سوية القابلة لال�ستن�ساق والتي تعرف باأنها مخدرات الطفولة 
وخا�سة بين اأطفال ال�سوارع )كال�سمغ، والدهان( والمواد المثبطة للن�ساط 
بها  التجار  من  والوقاية  لالأطفال،  المخ�س�سة  غير  والم�سكنات  كالقات 
خطة  تطوير  الدولة  على  لذلك  التجارة.  هذه  في  الأطفال  ا�ستخدام  ومن 
وطنية لمكافحة المخدرات، اأو و�سع خطة عمل تحت اإ�سراف برنامج الأمم 
ال�سحة  ومنظمة  اليوني�سيف  مع  والتعاون  المخدرات  لمكافحة  المتحدة 
المخدرات،  لمكافحة  والتعليمية  الجتماعية  التدابير  واتخاذ  العالمية، 
وتزويد الأطفال اليافعين بمعلومات دقيقة عن تعاطي المواد المخدرة و�سوء 
تعاطي  ق�سية  وعّد  والإعالمية،  التدري�سية  البرامج  ا�ستخدامها من خالل 
المخدرات ق�سية طبية بدًل عن كونها م�ساألة اإجرامية، اأما الأطفال الذين 
ولدوا لأمهات مدمنات على المخدرات اأو الكحول فعلى الدولة تاأمين رعاية 
طبية متخ�س�سة لهم وحمايتهم، وتطوير خدمات معالجة واإدماج اجتماعي 

مجاني ي�سهل الو�سول اإليه من قبل الأطفال.

ال�ستغالل الجن�سي لالأطفال

هنالك اأ�سكال عديدة لال�ستغالل الجن�سي لالأطفال، كالإ�ساءة الجن�سية 
والدعارة والنت�سار الوا�سع لهما، لذلك من واجب الدولة ر�سد هذه الأ�سكال 
�سمن حدودها ودرا�سة اأ�سبابها اجتماعيًا واقت�ساديًا و�سيا�سيًا واتخاذ كل 
في  وال�ستخدام  والدعارة  الجن�سية  الإ�ساءة  بمكافحة  الخا�سة  التدابير 
حقوق  باتفاقية  الختياري  البروتوكول  تبّني  خالل  من  الإباحية  العرو�ش 
ال�ستغالل  اأ�سكال  جميع  وتجريم  والدعارة  الأطفال  ببيع  المتعلقة  الطفل 
بو�سوح،  الداخلية  ت�سريعاتها  �سمن  جن�سيًا  واإيذائهم  لالأطفال  الجن�سي 
ومن واجبها اتخاذ اإجراءات على ال�سعيدين الوطني والدولي لإنهاء ظاهرة 
بعدم  الوعي  م�ستوى  ورفع  واإيذائهم،  وا�ستغاللهم  واأع�سائهم  الأطفال  بيع 
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في  بما  الإعالم  و�سائل  في  واإيذائهم جن�سيًا،  الأطفال  ا�ستغالل  م�سروعية 
ذلك الإنترنت.

ال�ستغالل،  لهذا  ب�سفته �سحية  يعامل  اأن  فيجب  ال�سحية  الطفل  اأما 
لذلك ل بّد اأن ت�سمن الدولة له احترام الكرامة الإن�سانية والحماية والم�ساندة 
التجار  �سحايا  �سالمة  كفالة  الت�سريعات  وت�سمين  الأ�سرة،  في  والدعم 
وال�ستغالل الجن�سي وحمايتهم واأمنهم، وت�سجيل �سهادات الأطفال بطريقة 
اآمنة، واأن يتمتع الأ�سخا�ش القائمون على جل�سات ال�ستماع بموؤهالت خا�سة 
مطلوبة، وتوفير خدمة الخط ال�ساخن للح�سول على الم�ساعدة النف�سية من 
موارد ب�سرية ومالية كافية، والح�سول على الم�ساعدة من منظمة ال�سحة 
العالمية واليوني�سيف، وتوفير الم�ساعدة والخدمات لإعادة اإدماجهم ور�سد 
المعلومات وتبادلها على ال�سعيدين الإقليمي والدولي ب�ساأن التجار بالب�سر 
لتقييم  درا�سات  واإجراء  ال�سحايا  كرامة  لحماية  والتدريب  الحدود،  عبر 
عمل  خطة  وتبّني  اإليهم،  والإ�ساءة  لالأطفال  الجن�سي  ال�ستغالل  م�سببات 
ال�سوارع  اأطفال  هم  الأطفال  من  خا�سة  فئة  وحماية  ال�ستغالل  من  للحد 
والنازحين داخليًا والأيتام واأطفال المناطق الريفية والمنتمين اإلى البيئات 
اأي  ال�سكري«  »الأب  بـ  تعرف  حالت  من  الفتيات  وحماية  الم�ست�سعفة، 
اأو  نقودًا  اأ�سرتها  اإعطاء  مقابل  �سغيرة  فتاة  مع  را�سد  كبير  رجل  ممار�سة 
امتيازات، وحماية الفتيات من »زواج المتعة« و»الزواج الموؤقت« و»ال�سيقة« 

وكل ذلك ُيدرج تحت ا�سم التجار بالأطفال. 
واأي�سًا حماية المعاقين وخا�سة الطفلة المعاقة والتي تعاني من �سعف 
اإلى  اإ�سافة  والغت�ساب،  للتحر�ش  عر�سة  الأكثر  كونها  العقلي  النمو  في 
الأطفال في النزاعات الم�سلحة الذين يتعر�سون لخطر ال�ستغالل الجن�سي. 
ومن هنا يجب اتخاذ اإجراءات الحماية من خالل تخ�سي�ش خّيم اأو بيوت 
اأو كابينات للنازحين والالجئين ب�سكل يحمي الن�ساء والأطفال، واأن ت�سارك 
ليعّد  العقوبات  قانون  واإ�سالح  الكابينات،  اأو  المخيمات  اإدارة  في  الن�ساء 
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حيازة مواد الأطفال الداعرة والح�سول على الخدمات الجن�سية من الأطفال 
مقابل المال اأمرًا خارجًا على القانون، وتحديد �سن الزواج القانوني بـ 18 
الجن�سي  ال�ستغالل  اأ�سكال  �سائر  لحظر  وتنفيذها  القوانين  واإقرار  �سنة، 
بالب�سر  بالتجار  خا�سة  وت�سريعات  قوانين  وو�سع  به،  المت�سل  والتجار 
وت�سمينها مواد تحمي الأطفال. وقد عّدت �سورية في المادة الخام�سة من 
مر�سوم التجار بالب�سر في عام 2010 اأن ال�ستخدام الجن�سي لالأطفال باأي 
وحدد عقوبات  بالأ�سخا�ش،  التجار  بحكم  هو  الممار�سة  اأ�سكال  من  �سكل 
التحقيق  الطفل �سحية ويجب  اإلى عّد  اإ�سافة  النتهاك،  م�سددة على هذا 

معه من قبل اأ�سخا�ش مدربين على ذلك.

منع اختطاف الأطفال وبيعهم والتجار بهم

اأو  لالختطاف  تعر�سهم  وعدم  واأمانهم  الأطفال  �سالمة  �سمان  يجب 
الإغواء، والعمل على حماية الأطفال من خطر البيع والتجار بهم لأي غر�ش 
وباأي �سكل، ويجب على الدولة اأن ت�سادق على جميع البروتوكولت والتفاقيات 
التي تحارب ال�ستغالل بالب�سر، وهنا لي�ش المق�سود فقط حماية الأطفال 
الأطفال  اختطاف  �سد  الإمكانات  بكل  العمل  بل  التجار،  اأ�سكال  كل  من 
وبيعهم والتجار بهم، ومن ذلك تبّني البروتوكول الختياري لتفاقية حقوق 
الطفل عن بيع الأطفال ودعارة الأطفال وا�ستخدامهم في العرو�ش والمواد 
�سمن  وت�سمينهم  الأطفال  هوؤلء  عن  وتقارير  بيانات  وتقديم  الإباحية، 
ومن  بالب�سر،  التجار  وقمع  منع  بروتوكول  اإلى  والن�سمام  تاأهيلية،  برامج 
التوعية بهذا الخ�سو�ش وتخ�سي�ش نظام رقابي لالأطفال  ن�سر  هنا يجب 
من  اأي�سًا  ويخ�سى  وحمايتهم،  التكرار  لمنع  اأ�سرتهم  اإلى  يعودون  الذين 
اأفراد، وكذلك التجنيد الق�سري  م�ساألة التبني خارج الحدود التي ينظمها 
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لالأطفال المختطفين اأو ا�ستخدامهم لأغرا�ش تج�س�سية، وتجارة الأع�ساء، 
لذلك يجب م�ساعفة الحماية والتاأهيل.

الحماية من كل اأ�سكال ال�ستغالل

ال�ستغالل  عند  يقف  ل  فهو  الأطفال،  ل�ستغالل  عديدة  اأنواع  توجد 
برفاه  ت�سر  ال�ستغالل  من  اأخرى  اأنواع  توجد  بل  الجن�سي  اأو  القت�سادي 
الأطفال  ا�ستغالل  عليه  الأمثلة  ومن  الجتماعي،  ال�ستغالل  مثل  الطفل 
الموهوبين على ح�ساب نموهم الفكري والج�سدي وا�ستغالل ذلك من قبل 
الأ�سرة اأو ال�سركات، وا�ستخدام الأطفال في الأن�سطة الجرمية، والأن�سطة 
ال�سيا�سية )المظاهرات، الم�سيرات( وفي و�سائل الإعالم، فال يجوز ن�سر 
اآخر، وعلى و�سائل  ي�سّكل هذا تمييزًا لطفل دون  للطفل فقد  �سورة نمطية 
الإعالم اأن تحمي خ�سو�سيات الأطفال، وعدم ا�ستغالل الأطفال في تجارب 

البحث العلمي قبل اختبارها على الكبار اأوًل.

التعذيب والمعاملة المهينة والحرمان من الحرية

معاملة  اأي  ومن  التعذيب  من  الأطفال  حماية  والمنظمات  الدول  على 
ت�سريعاتها  من  البدنية  العقوبات  اإزالة  وعليها  مهينة،  اأو  قا�سية  عقوبة  اأو 
)الرجم، الجلد، البتر( واإزالة عقوبة الإعدام عن جرائم ارتكبت قبل عمر 
الـ 18 ويجب حماية الطفل من ال�سجن مدى الحياة وعدم حرمانه تع�سفيًا 
من الحرية، ويجب اتباع معاملة خا�سة مع الأطفال المحرومين من الحرية، 
مع  ات�سالتهم  واإبقاء  الخا�سة  احتياجاتهم  ومراعاة  الكبار  عن  بف�سلهم 
احتجاز  يجوز  ول  الم�ساعدة،  اإلى  الو�سول  في  الحق  ومنحهم  اأ�سرتهم 
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الأ�سلية وخا�سة  بلدانهم  لأنهم غير م�سحوبين مع ذويهم خارج  الأطفال 
طالبي اللجوء.

من  المحرومين  الأطفال  عن  المحكومين  غير  الأطفال  ف�سل  ويجب 
الحرية.

وجود  ظل  في  خا�سة  الق�سري  والختفاء  للتعذيب  الأطفال  ويتعر�ش 
الأطفال  تعر�ش  اإلى  الإ�سارة  وتجدر  الدولة،  م�سّلحة خارجة عن  جماعات 
للعقوبات البدنية من قبل الأو�سياء اأو الأهل، لكن العديد من الدول لم تتخذ 

قرارًا بعقوبة الأو�سياء والأهل ل�ستخدامهم العنف البدني �سد الأولد.
ويجب اأن يكون لكل طفل الحق في تقديم طلبات اأو �سكاوى دون رقابة 
اإلى الإدارة المركزية اأوالهيئة الق�سائية اأو اأي �سلطة مخت�سة، ويجب الرد 

دون اأي تاأخير ويجب اأن يعرف الأطفال اآلية تقديم هذه ال�سكوى.

اإدارة نظام الأحداث

من واجب الدولة اإيجاد نظام ق�سائي خا�ش بالأحداث ومتالئم مع بنود 
اتفاقية حقوق الطفل كاملة، ويجب عدم تجريم الأطفال ا�ستنادًا لم�ساكل 
�سلوكية كالت�سرد والفرار من المنزل والت�سول، وهنا ل بّد من الأخذ بعين 
واأن يعامل كل  القانون،  الذين هم في نزاع مع  المعاقين  الأطفال  العتبار 
طفل بطريقة تتفق مع رفع درجة اإح�سا�سه بكرامته وقدره وتعزيز احترامه 
المحاكمة  في  التاأخير  عدم  ويجب  بالمجتمع،  اإدماجه  اإعادة  على  والعمل 
واأن تكون بح�سور م�ست�سار قانوني، وعدم اإكراه الطفل على الإدلء ب�سهادة 
اأو العتراف بالذنب وتاأمين احترام لحياته الخا�سة اأثناء مراحل الدعوى 
اأن  دونها  يفتر�ش  دنيا  �سن  وتحديد  �سري،  ب�سكل  الطفل  �سجالت  وحفظ 

الأطفال لي�ش لديهم الأهلية لنتهاك القانون )في �سورية 7 �سنوات(.
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اأطفال الأقليات والأ�سليون

يجب احترام خ�سو�سية كل طفل بح�سب الثقافة والدين واللغة والعرق، 
على  للق�ساء  فعالة  تدابير  وو�سع  الأ�سليين،  البلد  و�سكان  الأقليات  من 
والأقليات  الأ�سليين  ال�سكان  اأطفال  ب�سحة  ال�سارة  التقليدية  الممار�سات 
الأطفال  بين  الحترام  لتطوير  المدر�سية  المناهج  ومراجعة  ورفاهيتهم، 
للهوية الثقافية لل�سعوب الأ�سلية، واأن يف�سح لكل طفل الحق في المجاهرة 
بديانات  العتراف  على  القت�سار  وعدم  بحرية  �سعائره  وممار�سة  بدينه 
الطفل  تمكين  المعتقدات، ويجب  باقي  تمييز �سد  لأن هذا  ر�سمية،  معّينة 

من ا�ستعمال لغته.
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الأطفال في النزاعات الم�سلحة 
)ح�سب البروتوكول الختياري والمادة 38(

�سخ�ش  اأي  تجنيد  عدم  على  تن�ش  مادة   13 من  البروتوكول  يتاألف 
القوات  في  العلم  اأي من خالل خدمة  اإجباريًا  تجنيدًا  الثامنة ع�سرة  دون 
الم�سلحة، و تجريم تجنيد الأطفال في القانون الجنائي، واتخاذ كل التدابير 
الم�سلحة  النزاعات  ب�سبب  المت�سررين  الأطفال  حماية  من  للتاأكد  العملية 
ورعايتهم واحترام القانون الدولي الإن�ساني، وعدم اقتناء الأ�سلحة من قبل 

الأطفال وعدم تهريبها.
يتلقوا  اأن  فيجب  النزاعات  في  لالإ�سراك  تعر�سوا  الذين  الأطفال  اأما 
الم�ساعدات لأجل العالج النف�سي والبدني واإعادة الإدماج الجتماعي اأينما 

كانوا في بالدهم اأو في بالد اللجوء.
وهنا يجب على الدولة الطرف تقديم تقريرها بعد �سنتين من دخول 
باقي  مع  دوريًا  التقرير  تقديم  ثم  ومن  لديها،  النفاذ  في حّيز  البروتوكول 

مواد التفاقية اإلى لجنة حقوق الطفل.
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البرتوكول الختياري ب�ساأن بيع الأطفال
وا�ستغاللهم في البغاء والمواد الإباحية.. 

 ويتاألف البروتوكول من 14 مادة تحّظر فيها الدول الأطراف بيع الأطفال 
وا�ستغاللهم في البغاء والمواد الإباحية، وقد عرف البروتوكول بيع الأطفال 
باأنه اأي فعل اأو تعامل يتم بمقت�ساه نقل طفل من اأي �سخ�ش اأو مجموعة من 
الأ�سخا�ش اإلى �سخ�ش اآخر اأو مجموعة اأخرى لقاء مكافاأة اأو اأي �سكل من 
اأما ا�ستغالل الأطفال في البغاء فيعني ا�ستخدام الطفل  اأ�سكال التعوي�ش، 
لغر�ش اأن�سطة جن�سية لقاء مكافاأة اأو اأي تعوي�ش، اأما ا�ستغالل الأطفال في 
ممار�سة  يمار�ش  كانت  و�سيلة  باأي  طفل  اأي  ت�سوير  فتعني  الإباحية  المواد 
حقيقية اأو بالمحاكاة اأن�سطة جن�سية �سريحة، اأو اأي ت�سوير لأع�ساء جن�سية 

للطفل لإ�سباع الرغبة الجن�سية.
وهنا على الدول الأطراف اأن تاأخذ التدابير لحماية الأطفال في جميع 

مراحل الإجراءات الق�سائية الجنائية.
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اآليات حماية الأطفال

يمكن حماية الأطفال بتوفر عدد من اآليات الحماية والمتابعة، ومنها:
و�سوء  العنف  �سحايا  الفتيات  ل�ستقبال  متخ�س�سة  مراكز  توّفر  ـــ 

المعاملة وال�ستغالل والتعذيب.
ـــ تاأ�سي�ش مراكز خا�سة بالدرا�سات الميدانية ال�ساملة بالأطفال والأ�سر، 
وكذلك مراكز لر�سد حالت العنف الممار�ش �سد الأطفال وبخا�سة الإناث 

منهم وتوثيقها، ون�سر الإح�ساءات والدرا�سات الحكومية.
ـــ �سّن قانون �سد العنف الأ�سري، وهذا ما قامت به لبنان موؤخرًا.

ـــ �سّن ت�سريع قانون خا�ش بحماية الطفل وتعديل جميع المواد التمييزية 
في القوانين �سد الطفلة، واإ�سراك جميع المعنيين وبخا�سة المجتمع المدني 

والأطفال في الإعداد والتنفيذ والمتابعة.
ـــ تخ�سي�ش ميزانية خا�سة بالطفل في جميع الوزارات.

ـــ قانون جمعيات ي�سمح بالعمل المجتمعي التنموي وباإ�سراك الأطفال.
ـــ توفير مراكز متخ�س�سة ل�ستقبال الفتيات المعنفات واإعادة تاأهيلهن 

البدني والنف�سي واإدماجهن في المجتمع.
العمالة  من  الأطفال  لحماية  �سارمة  وعقوبات  حازمة  قوانين  �سّن  ـــ 
الفتيات  وكذلك  العمل،  اأماكن  في  للفتيات  الجن�سي  والتحر�ش  المبكرة 
الخادمات في المنازل والمحالت العامة وحماية الفتاة من العمل بالدعارة.
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ـــ تنقية المناهج من ال�سورة النمطية للمراأة ون�سر مفهوم الم�ساواة مع 
وت�سجيع  والمراأة،  الطفل  واتفاقية  الإن�سان  حقوق  �سرعة  المناهج  ت�سمين 
بمو�سوع  والهتمام  الجن�سين،  لكال  وال�سناعي  المهني  الفني  التعليم 
اآثار في تجنيب الأطفال من الجن�سين الكثير  التربية الجن�سية لما لها من 

من الم�سكالت ال�سحية والنف�سية والجتماعية.
ـــ الم�ساهمة في حمالت التوعية لن�سر ثقافة حقوق الطفل في المجتمع 
والترويج لالتفاقية الدولية حول حقوق الطفل، وذلك با�ستخدام جميع اآليات 
الترويج والتوعية، والتركيز على حق الطفل/ة في الحماية من جميع اأ�سكال 

العنف وحقه/ها بالم�ساركة في اتخاذ القرار في كل ما يتعلق بحياته/ها.
ـــ اإ�سدار مجالت خا�سة بالطفل.

ـــ و�سع اآليات الر�سد والمتابعة والتقييم لبرامج الأطفال والأدبيات التي 
تتوجه اإليهم في جميع و�سائل الإعالم المكتوبة والمرئية والم�سموعة، للتاأكد 

من ان�سجامها مع مبادىء ومفاهيم التفاقية الدولية لحقوق الطفل.
المدار�ش،  من  الت�سرب  خطر  حول  التوعية  حمالت  في  الم�ساهمة  ـــ 
وحول �سرورة محو الأمية، مع التركيز على تكثيف العمل في مناطق الريف.
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مراقبة اتفاقية حقوق الطفل

تتم مراقبة التفاقية من خالل لجنة حقوق الطفل. 
التقارير  لإعداد  برنامج  عبر  للمراقبة  الطفل  حقوق  اتفاقية  تخ�سع 
من  اللجنة  تتاألف  الطفل.  حقوق  لجنة  اإلى  الأطراف  الدول  تقّدمها  التي 
�سنوات  اأربع  لمدة  ال�سخ�سية  ل�سفتهم  انتخابهم  يتّم  م�ستقاًل  خبيرًا   18

من قبل الدول الأطراف. و عند انتخابهم، يولى العتبار للتوزيع الجغرافي 
العادل وكذلك لتمثيل النظم القانونية الرئي�سية. ويحق لكل دولة من الدول 
الأطراف اأن تعّين �سخ�سًا من بلدها للم�ساركة في اللجنة. ومع اأن التفاقية 
ل تن�ّش اإل على اأن يكون اأع�ساء اللجنة »ذوي مكانة خلقية رفيعة« وكفاءة 
المعايير  ت�سمل  اأن  يمكن  التفاقية،  تغطيها  التي  الميادين  في  بها  معترف 
حقوق  �سيما  ل  الإن�سان،  حقوق  ميدان  في  مثبتة  خبرة  الأخرى:  المحتملة 
الأطفال؛ والقدرة على تخ�سي�ش الوقت الكافي لعمل اللجنة؛ والتمثيل من 
المنظمات  مع  العمل  في  والخبرة  المهنية؛  الخلفيات  من  وا�سعة  مجموعة 
غير الحكومية؛ والوعي واإدراك الختالفات الثقافية؛ واإتقان اإحدى اللغات 
التي تعمل بها اللجنة )الإنكليزية، اأو الفرن�سية، اأو الإ�سبانية(. ل يتقا�سى 

اأع�ساء اللجنة اأي اأجر مقابل اأعمالهم. 
وتنعقد اللجنة في جنيف )�سوي�سرا( ثالث مرات في ال�سنة لمدة اأربعة 
عن  الرئي�سي  المقام  وفي  اأوًل  م�سوؤولة  اللجنة  تكون  دورة.  كل  في  اأ�سابيع 
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بموجب  واجباتها  تنفيذ  في  الأطراف  الدول  اأحرزته  الذي  التطور  معاينة 
تراجع  اأن  اأو  تت�سّلم  اأن  يمكنها  ل  الختياريين.  والبروتوكولين  التفاقية 
اأو البروتوكولين  �سوى معلومات خا�سة بالدول التي �سادقت على التفاقية 
الختياريين اأو ان�سمت اإليها. اإّن مقاربة اللجنة ل تت�سم بطابع المواجهة، 
اإلى الح�سول على  بّناء بين الدول الأطراف يهدف  اإن�ساء حوار  بل تحاول 
تقييم دقيق لو�سع الأطفال في بلد ما. وتتولى اأمانة �سّر �سغيرة دائمة في 
مكتب المفو�سية ال�سامية لحقوق الإن�سان في جنيف، م�سوؤولية تاأمين الدعم 

والن�سح للجنة. 
المتعلقة  الفردية  ال�سكاوى  في  النظر  على  اللجنة  تكليف  ي�ستمل  ول 
باآليات  تتمتع  لالتفاقية  تابعة  اأخرى  هيئات  لكن  الطفل.  حقوق  بخروقات 
�سكاوى فردية )لجنة حقوق الإن�سان، ولجنة الق�ساء على التمييز العرقي، 
ولجنة  المراأة،  �سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  بالق�ساء  المعنية  واللجنة 

مناه�سة التعذيب( يمكنها اأن تتلقى �سكاوى من الأطفال. 

اإجراءات اإعداد التقارير الدورية

الذي  التقرير  على  اللجنة  تتولها  التي  المراجعة  عملية  اأ�سا�ش  يقوم 
ُيطلب من كل دولة ع�سو تقديمه بعد �سنتين من الم�سادقة على التفاقية. 
حتى يومنا هذا، قّدمت كل الدول الأطراف تقريبًا تقاريرها الأولية للجنة. 
بعد ذلك، ُيطلب من الدول الأطراف رفع تقرير كل خم�ش �سنوات لإظهار 
اًل اأو معلومات  التقّدم الُمحرز. واأي�سًا، يمكن اأن تطلب اللجنة تقريرًا مكمِّ
من   44 المادة  تن�ّش  الحقبتين.  هاتين  بين  الممتدة  الفترة  في  اإ�سافية 

التفاقية على هذه الموجبات. 
يجب اأن يت�سمن تقرير المنظمة غير الحكومية )وي�سمى تقرير الظل( 
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تحلياًل م�ستقاًل لكل ق�سم من تقرير الدولة الطرف. عو�سًا عن اّتباع مقاربة 
تركيبة مو�سوعية  التقارير  تتبع  اأن  م�ستقلة، يجب  ب�سورة  مادة  كل  تحليل 

محددة ترتكز على مجموعات المواد الثماني التالية: 
ـــ تدابير التنفيذ العامة 

ـــ تعريف الطفل 
ـــ المبادئ العامة 

ـــ الحقوق والحريات المدنية 
ـــ البيئة الأ�سرية والرعاية البديلة 

ـــ ال�سحة الأ�سا�سية والرفاه 
ـــ التعليم واأوقات الفراغ والأن�سطة الثقافية 

ـــ اإجراءات الحماية الخا�سة 

بالن�سبة اإلى البروتوكولين الختياريين، ترغب اللجنة في الح�سول على 
الوقت  في  تنفيذهما  الحكومية حول  المنظمات غير  معلومات محددة من 
الإ�سالحات  عن  معلومات  على  الح�سول  اإلى  اللجنة  وت�سعى  الحا�سر. 
وو�سع  الأطفال،  كل  وحماية  والبرامج،  وال�سيا�سات  والتنفيذ،  القانونية 
في  الم�ساهمة  والعوامل  ومعاملتهم،  الجناة  وو�سع  ومعاملتهم،  ال�سحايا 
البروتوكولين  بموجب  مة  والمقدَّ الُمَعّدة  المعلومات  تتبع  اأن  يجب  ذلك. 
الختياريين، المبادَئ التوجيهية لإعداد التقارير الخا�سة بالتقارير الأولية.
ا�ستراك  عن  الطفل  حقوق  لتفاقية  الختياري  البروتوكول  بموجب 
اأ�سا�ش كل  تاأمين المعلومات على  الأطفال في ال�سراعات الم�سلحة، يجب 

مادة منف�سلة عن الأخرى.
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م�ساركة الأطفال في عملية اإعداد التقارير

باتت م�ساركة الأطفال في عملية اإعداد التقارير اأكثر انت�سارًا. ما من 
تنّوعت  الآن،  العملية، وحتى  مّتبعة في م�ساركتهم في هذه  طريقة محددة 
مع  الت�ساور  تّم  فقد  العملية.  هذه  في  خاللها  من  �ساركوا  التي  الطرق 
النوادي،  اأو  ال�سبابية،  المجموعات  البلدان، من خالل  الأطفال في معظم 
ا�ستطالعات  الن�ساطات  و�سملت  ال�سلة.  ذات  الموؤ�س�سات  اأ�سا�ش  على  اأو 
للراأي، وت�ساورات محلية، واإقليمية، ووطنية، وكانت تجربة برلمان الأطفال 
تجربة ناجحة �سكليًا وهي الموؤهلة لأن تقدم تقريرها )من �سمن التقرير 
الظل  تقرير  مع  منفردًا  تقريرهم  مراقبون  اأطفال  يقدم  لكن  الحكومي( 

)تقرير المنظمات غير الحكومية(.

ال�سروط الواجبة في تقرير الظل

ل ينبغي اأن يتعدى تقرير المنظمة غير الحكومية 30 �سفحة. ي�ساهم 
�ش اأو الخال�سة عن التقرير في ت�سليط ال�سوء على الق�سايا الرئي�سية  الملخَّ
والإ�سارة اإلى الن�سغالت الأ�سا�سية الخا�سة بتنفيذ التفاقية اأو البروتوكولين 
الختياريين. يجب اأن ُتدعم المعلومات المكتوبة بحقائق ول ينبغي اأن ُتن�ّش 
باأ�سلوب قد ُيعتبر ذا طابع �سيا�سي مفرط. ل ينبغي اإدراج الآراء المتحيزة. 
يكمن الهدف في اإن�ساء حوار بّناء ولي�ش خلق نزاع. من جهة اأخرى، ويمكن 
يجب  التي  الملمو�سة  التدابير  واقتراح  الم�ساكل  اإلى  الإ�سارة  خالله  من 

اتخاذها. 
يجب تقديم التقارير باإحدى لغات اللجنة الثالث الر�سمية )الإنكليزية، 
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الفرن�سية، الإ�سبانية(. وبما اأّن اللغة الإنكليزية هي لغة عمل اأغلبية اأع�ساء 
اللجنة، يجب ترجمة الم�ستندات التي تقّدم باللغة الفرن�سية والإ�سبانية اإلى 
اللغة الإنكليزية، حين يكون ذلك ممكنًا، ولن تقوم الأمم المتحدة بترجمة 

اأي م�ستند تقّدمه المنظمات غير الحكومية. 
لدى  يودع  بنودها  على  والت�سديق  التفاقية  على  التوقيع  اإن  اأخيرًا... 
الأمين العام لالأمم المتحدة، وقد نظمت المواد 46-54 كل ما يتعلق بذلك، 
اإ�سافة اإلى تلقي التحفظات من قبل الدول الم�سادقة على التفاقية وكذلك 
اإ�سعار  خالل  من  ككل  التفاقية  من  والن�سحاب  التحفظات،  لهذه  �سحبها 

خطي ير�سل اإلى الأمين العام لالأمم المتحدة.



69

المراجع: 

1. اتفاقية حقوق الطفل.
2. البروتوكولن الختياريان.
3. دليل اتفاقية حقوق الطفل.
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�سدر من �سل�سلة »التربية المدنية«، بدعم من ال�سبكة الأوروـــ متو�سطية 
لدعم المدافعين عن حقوق الإن�سان، الكتب التالية: 

1. العلمانية، طارق عزيزة. 
2. حقوقي في اتفاقية حقوق الطفل، رهادة عبدو�ش. 
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