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International Child Hood's Day
لم���س���ت���ق���ب���لالطف

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

ملحق يعنى بالطفولة مبنا�شبة يوم الطفل 
العاملي ي�شدر عن جريدة املدى

فخري كرمي

االف���ت���ت���اح���ي���ة

يف �شنة 1954م، اأو�شت اجلمعية العامة للأمم 
املتحدة يف قرارها ذي الرقم )836×1(، باأن 
يقيم جميع بلدان العامل يومًا عامليًا للطفل 

يحتفل به بو�شفه يومًا للتاآخي والتفاهم 
على النطاق العاملي بني االأطفال وللعمل على 

تعزيز رفاء االأطفال يف العامل واقرتحت على 
احلكومات االحتفال بذلك اليوم يف التاريخ 

الذي تراه كل منها منا�شبًا.
ان يوم 20/ت�شرين الثاين اختارته اجلمعية 

العامة للحتفال بيوم الطفل العاملي، هو اليوم 
الذي اعتمدت فيه اجلمعية املذكورة اإعلن 
حقوق الطفل يف �شنة 1959 واتفاقية حقوق 

الطفل �شنة 1989.
ويف �شنة 2000 اأوجز 

زعماء العامل االأهداف 
االإمنائية للألفية التي 

ترتاوح بني تقليل 
الفقر املدقع مبقدار 

الن�شف ووقف انت�شار 
مر�س نق�س املناعة 

الب�شرية )االيدز( 
وحتقيق تعميم 

التعليم االبتدائي، 
وكل ذلك يجب اأن 

ينجز بحلول املوعد 
املحدد يف �شنة 2015.

وعلى الرغم من ان االأهداف هي لكل الب�شرية 
اال اأنها تتعلق اأ�شا�شًا باالأطفال.

وت�شري "اليوني�شيف" اىل اأن �شتة من االأهداف 
الثمانية تتعلق مبا�شرة باالأطفال، وان حتقيق 

الهدفني االأخريين �شوف يدخل حت�شينات 
مهمة للغاية على حياتهم.

وملنا�شبة "يوم الطفل العاملي" ي�شر دار املدى 
ان تقدم هذا امللحق اخلا�س بهذا اليوم، وقد 
راعينا يف هذا امللحق اأن تكون مواده درا�شات 

ووثائق عن اليوم املذكور موجهًا للذين نحتفل 
بهم.

يوم الطفل العاملي

يجري يف بلدان عديدة االحتفال بالذكرى ال�سنوية 
الع�سرين العتماد اجلمعية العامة للأمم املتحدة اتفاقية 

حقوق الطفل.
وتقول االمم املتحدة اإن االتفاقية قد "غريت من طريقة 

النظر اإىل االأطفال والتعامل معهم يف كل اأنحاء العامل".
ولكن املنظمة الدولية تقول اي�سا اإنه مع ذلك، ما زال مليار 

طفل يف العامل يفتقرون اىل الغذاء واملاأوى والرعاية 
ال�سحية، وان املليني منهم يعانون من الفقر واالنتهاكات.

وحذرت جمعية خريية بريطانية ع�سية االحتفال من ان 
املليني من اطفال العامل ال يتمتعون بالرعاية اال�سرية.

يذكر ان اتفاقية حقوق الطفل تلزم البلدان الـ 193 املوقعة 
عليها باأحكام املواد التي تت�سمنها اأي اتفاقية دولية.

وحتدد اتفاقية حقوق الطفل جمموعة من حقوق االأطفال 
العاملية، مثل احلق يف احل�سول على هوية وا�سم 

وجن�سية، واحلق يف التعليم، واحلق يف التمتع باأعلى 
معايري �سحية ممكنة، واحلق يف احلماية من االإيذاء 

واال�ستغلل.
يذكر ان ال�سومال والواليات املتحدة هما فقط البلدان 

الوحيدان اللذان مل يوقعا على االتفاقية.
وتقول االمم املتحدة اإن االتفاقية جنحت يف بحر االعوام 
الع�سرين املا�سية يف خف�ض عدد وفيات االأطفال دون �سـن 

اخلام�سة من نحو 12.5 مليون طفل �سنويًا يف عام 1990 
اإىل ما ي�سل تقديره اإىل 8.8 مليني طفل يف عام 2008، 
مما ميثل انخفا�سًا بن�سبة 28 يف املائة يف معدل وفيات 

االأطفال دون �سن اخلام�سة.
ومن اجنازاتها االخرى ان هناك االآن قرابة 84 يف 

املائة من االأطفال يف �سن االلتحاق باملدار�ض االبتدائية 
يح�سرون درو�سهم بالفعل، كما اأن الفجوة بني البنني 

والبنات يف معدالت االلتحاق اآخذة يف التقل�ض.
وتقول املنظمة الدولية اإن االأطفال مل يعودوا ميثلون 

الوجه الغائب يف ما يتعلق بالت�سدي لوباء فريو�ض 
نق�ض املناعة الب�سرية/االإيدز، كما اتخذت تدابري هامة من 

اأجل حماية االأطفال من اخلدمة كجنود ومن االجتار بهم 
ال�ستغللهم يف الدعارة اأو اال�سرتقاق املنزيل، وارتفع �سن 

زواج االأطفال يف عدد من البلدان كما ينخف�ض تدريجيًا 
عدد البنات اللئي تتعر�سن ملمار�سة اخلتان.

وقالت اليزابيث جيبونز، نائب مدير منظمة االمم املتحدة 
للطفولة اليوني�سيف اإن تاأثري االتفاقية على حياة االطفال 

وا�سح جدا، وا�سافت: "ففي كل زمان ومكان ويف كل 
ارجاء العامل ويف كل و�سائل االعلم ا�سبحت حقوق 
االطفال مو�سوعا للنقا�ض. يعترب هذا تغريا كبريا."

وقالت: "نعم، هناك العديد من امل�ساكل التي مل جتد بعد 
طريقها للحل، ولكن املهم ان االطفال االآن ا�سبح لهم اهمية 

بالن�سبة ملجتمعاتهم وللعلم ولل�سيا�سيني."
اال ان االمم املتحدة تقول اإن 24 الف طفل دون �سن 

اخلام�سة ما زالوا يتوفون �سنويا جراء امرا�ض ميكن 
علجها. وحثت املنظمة احلكومات على عدم تقلي�ض 

انفاقها على الطفولة يف اوقات االزمات االقت�سادية

1. لقد اجتمعنا يف موؤمتر القمة العاملي من 
اجل الطفل العلن التزامنا امل�سرتك حيال 
االطفال وتوجيه نداء عاملي عاجل بهدف 

�سمان م�ستقبل اف�سل لهم.
2. ان االطفال ابرياء و�سعفاء يعتمدون على 
غريهم وهم اي�سا حمبون لل�ستطلع ن�سطاء 
مفعمون باالمل فمن حقهم علينا ان نوفر لهم 

الو�سائل للتمتع باوقاتهم يف جو من املرح 
وال�سلم وان نتيح لهم الفر�ض امللئمة للعب 
والتعلم والنماء وان نوجههم نحو االن�سجام 

والتعاون وان ن�ساعدهم على الن�سج من خلل 
تو�سيع مداركهم واك�سابهم خربات جديدة.

3. اال ان واقع الطفولة خمتلف كل االختلف 
بالن�سبة للكثري من االطفال.

التحدي
4. يتعر�ض عدد ال يح�سى من االطفال يف 

خمتلف انحاء العامل يوميا اىل خماطر تعيق 
مناءهم وتنمية قدراتهم وت�ستد معاناتهم 

ب�سبب احلروب او اعمال العنف او ب�سبب 
التمييز والف�سل العن�سري والعدوان 

واالحتلل االجنبي لبلدانهم و�سم تلك البلدان 
والت�سرد والنزوح وا�سطرارهم للتخلي ب�سكل 
ق�سري عن جذورهم وكثريا ما يكونون �سحايا 

االعاقة واالهمال والق�سوة واال�ستغلل .
5. ويف كل يوم يعاين مليني االطفال من 

ويلت الفقر واالزمات االقت�سادية ومن 
اجلوع والت�سرد ومن االوبئة واالمية وتدهور 

البيئة كما يعانون من االآثار الناجمة عن 
الديون اخلارجة لبلدانهم ومن االفتقار اىل 

منو مطرد يف كثري من البلدان النامية وعلى 
اخل�سو�ض يف البلدان االقل منوا.

6. ويف كل يوم ميوت اربعون الف طفل 
من جراء �سوء التغذية واملر�ض مبا يف 

ذلك �سحايا نق�ض املناعة املكت�سبة )االيدز( 
ومن �سحة املياه النظيفة ومن نق�ض املرافق 

ال�سحية ومن االآثار املرتتبة على م�سكلة 
املخدرات.

7. هذه هي التحديات التي يجب علينا ب�سفتنا 
قادة �سيا�سيني ان نواجهها. 

الفر�شة
8. تتوافر ل�سعوبنا جمتمعة الو�سائل 

واملعارف الكفيلة بحماية حياة االطفال 
وتخفيف معاناتهم ب�سكل كبري وتعزيز 

النمو الكامل المكاناتهم وطاقاتهم وتوعيتهم  
باحتياجاتهم وحقوقهم وبالفر�ض املتوفرة 

لهم وتتيح اتفاقية حقوق الطفل فر�سة جديدة 
ل�سمان احرتام دول العامل حلقوق االطفال.
9. ومن املمكن الوجه التح�سن التي طراأت 
موؤخرا على االجواء ال�سيا�سية الدولية ان 

تي�سر هذه املهمة وينبغي  ان يكون يف االمكان 
االن بف�سل التعاون والت�سامن الدوليني 

حتقيق نتائج ملمو�سة يف عدد من امليادين مثل 
تن�سيط النمو االقت�سادي والتنمية وحماية 

البيئة ومنع انت�سار االمرا�ض الفتاكة واملقعدة 
وحتقيق قدر اكرب من العدالة االجتماعية 

واالقت�سادية وان اجلهود املبذولة حاليا لنزع 
ال�سلح تعني توفري قدر اكرب من املوارد 

للغرا�ض ال�سلمية بدال من الت�سلح ومن ثم 
يجب ايلء رفاء االطفال وتنميتهم اولوية 
ق�سوى عند اعادة تخ�سي�ض هذه املوارد.

املهمة
10. ان حت�سني �سحة الطفل وتغذيته هو 

اول الواجبات املنوطة باملجتمع الدويل وهو 
واجب ي�سهل تنفيذه يف ظل احللول املتاحة 

االن ففي كل يوم ميكن انقاذ حياة ع�سرات 
االلوف من االوالد والبنات النه ا�سبح يف 

االمكان اتقاء ا�سباب وفاتهم ومل يعد ثمة مربر 
للن�سبة املرتفعة يف وفيات االطفال والر�سع 
بل بات يف االمكان تخفي�سها تخفي�سا كبريا 

من خلل و�سائل معروفة ومتاحة .
11. وينبغي توجيه مزيد من االهتمام 

والعناية والدعم للطفال املعوقني واالطفال 
الذين يعي�سون يف ظروف بالغة ال�سعوبة.
12. �سيكون لدعم دور املراأة عامة و�سمان 
حقوقها على قدم امل�ساواة مع الرجل تاثري 

ايجابي على اطفال العامل وينبغي ان حتظى 
الفتيات مبعاملة عادلة وفر�ض مت�ساوية.

13. يف الوقت الراهن هناك ما يزيد على مئة 

مليون طفل ثلثاهم من االناث ال يح�سلون 
على تعليم ا�سا�سي لذا فان التعليم اال�سا�سي  

وحمو االمية للجميع يعد من امل�ساهمات 
اال�سا�سية التي ميكن تقدميها من اجل تنمية 

اطفال العامل.
14. ويف كل �سنة يتوفى ن�سف مليون من 

االمهات ال�سباب لها علقة باحلمل والوالدة لذا 
يجب تعزيز االمومة ال�سليمة بجميع الطرق 

املمكنة كما يجب توجيه اهتمام خا�ض للتنظيم 
الر�سيد لل�سرة واملباعدة بني الوالدات ويجب 

ان يتوافر لل�سرة من حيث هي اجلماعة 
اال�سا�سية والبيئة الطبيعية لنمو االطفال 
ورفاههم كل ما يلزم من حماية وم�ساعدة.

15. ويجب توفري الفر�سة جلميع االطفال 
الكت�ساف ذواتهم وادراك اهميتهم يف ظل 

بيئة اآمنة مكفولة من خلل اال�سر واجلهات 
االخرى املعنية برعايتهم ورفاههم كما يجب 

اعدادهم لتحمل امل�سوؤولية يف ظل جمتمع حر 
وت�سجيعهم منذ �سنواتهم االوىل على امل�ساركة 

يف احلياة الثقافية ملجتمعاتهم.
16. و�ستظل الظروف االقت�سادية توؤثر اىل 

حد كبري على م�سري االطفال وال �سيما يف 
البلدان النامية ومن اجل حماية م�ستقبل 
جميع االطفال فان هناك حاجة ملحة اىل 

�سمان او تن�سيط النمو االقت�سادي والتنمية 
ب�سورة مطردة يف جميع البلدان واال�ستمرار 

يف البحث عن حل عاجل و�سامل ودائم 
مل�سكلت الديون اخلارجية التي تواجه البلدان 

النامية املدينة.
17. هذه املهام تتطلب من جميع ال�سعوب بذل 

اجلهود املتوا�سلة املتكاملة لتحقيقها وذلك 
بالعمل الوطني والتعاون الدويل.

االلتزام
18. يتطلب رفاء االطفال القيام باجراءات 

�سيا�سية على اعلى امل�ستويات وهذا ما نحن 
عازمون على القيام به.

19.ولهذا نعلن التزامنا علنا بان نعطي 
اولوية عليا حلقوق االطفال وبقائهم 

وحمايتهم وتنميتهم وهذا يعني �سمان رفاء 
املجتمعات جميعها.

20. وقد اتفقنا على العمل معا يف اطار من 
التعاون الدويل والقطري وعليه فاننا نعلن 

التزامنا بربنامج النقاط الع�سر التايل حلماية 
حقوق االطفال وحت�سني حياتهم.

)اأ( �سنعمل على ت�سجيع امل�سادقة على اتفاقية 
حقوق االطفال وتنفيذها يف اقرب وقت ممكن 

وينبغي ال�سروع على نطاق عاملي يف تنفيذ 
برامج لن�سر املعلومات عن حقوق االطفال مع 

مراعاة اختلف القيم الثقافية واالجتماعية 
ال�سائدة يف خمتلف البلدان .

)ب( و�سنبذل جهودا كبرية ل�سمان اتخاذ 

اجراءات قطرية ودولية تهدف اىل حت�سني 
�سحة االطفال واحلث على رعاية احلوامل 
وتخفي�ض معدالت وفيات الر�سع واالطفال 

يف جميع البلدان كما �سنعمل على ا�ساعة 
االجراءات التي تهدف اىل توفري املياه النقية 

جلميع االطفال يف كل املجتمعات وتوفري 
مرافق ال�سرف ال�سحي امللئمة يف كل مكان.
)ج( و�سنعمل على بلوغ امل�ستوى االمثل من 

النمو والتطوير للطفال من خلل تدابري 
ترمي اىل ا�ستئ�سال اجلوع و�سوء التغذية 

واملجاعة ومن ثم التخفيف من معاناة مليني 
االطفال يف عامل ميلك من االمكانات ما يكفي 

لتغذية جميع مواطنيه.
)د( و�سنعمل على تعزيز دور املراأة ومكانتها 

كما �سنعزز التنظيم الر�سيد حلجم اال�سرة 
واملباعدة بني الوالدات والر�ساعة الطبيعية 

واالمومة ال�سليمة.
)هـ( و�سنعمل جاهدين على ان يحظى دور 

اال�سرة يف تلبية احتياجات الطفل باالحرتام 
والتقدير كما �سندعم جهود االآباء واالمهات 

وغريهم من القائمني على رعاية االطفال 
واملجتمعات املحلية لرتبية االطفال ورعايتهم 

بدءا من الطفولة املبكرة وانتهاء بفرتة 
املراهقة واننا ندرك اهمية تلبية االحتياجات 

اخلا�سة للطفال املنف�سلني عن ا�سرهم. 
)و( و�سنعمل على و�سع برامج حتد من االمية 

وتوفر فر�ض التعليم جلميع االطفال بغ�ض 
النظر عن خلفيتهم وجن�سهم وتهيئ االطفال 

للقيام باعمال منتجة وتتيح لهم فر�ض التعلم 
امل�ستمر ومن خلل التدريب املهني ومتكينهم 

من حتقيق النمو ال�سوي وبلوغ �سن الر�سد 
يف جو يتوافر فيه الدعم والرتبية الثقافية 

واالجتماعية امللئمة. 
)ز( و�سنعمل على تخفيف حمنة مليني 

االطفال الذين يعي�سون يف ظروف �سعبة 
للغاية مثل �سحايا نظام الف�سل العن�سري 

واالحتلل االجنبي واليتامى واطفال 
ال�سوارع وابناء العمال املهاجرين واالطفال 

امل�سردين و�سحايا الكوارث الطبيعية 

وال�سناعية واملعوقني امل�ستغلني واملحرومني 
اجتماعيا وال بد من م�ساعدة االطفال اللجئني 
على تكوين جذور حياتية جديدة لهم و�سنعمل 

ما بو�سعنا لتوفري حماية خا�سة للطفال 
العاملني والق�ساء على الت�سغيل غري امل�سروع 
للطفال و�سنبذل ق�سارى جهدنا اي�سا ل�سمان 

عدم ا�ستدراج االطفال وجرهم اىل هاوية 
التعاطي باملخدرات.

)ح( و�سنعمل على اتخاذ التدابري الكفيلة 
بحماية االطفال من ويلت احلروب ومنع 

ت�سوب �سراعات م�سلحة لكي نوفر للطفال يف 
كل مكان م�ستقبل اآمنا وم�سونا كما �سنعزز 

قيم ال�سلم والتفاهم واحلوار يف برامج 
تعليم االطفال ووجوب حماية االحتياجات 
اال�سا�سية للطفال واال�سر حتى يف اوقات 

احلرب ويف مناطق احلرب ويف مناطق 
ال�سراعات والعنف ونطالب بان يتم االلتزام 

بفرتات الهدوء اللزمة لتمرير امدادات االغاثة 
اخلا�سة خدمة للطفال يف مناطق ال�سراعات 

واحلروب.
)ط( و�سنعمل على اتخاذ تدابري م�سرتكة 

حلماية البيئة على كافة امل�ستويات ليت�سنى 
للطفال التمتع مب�ستقبل اكرث امنا وا�سراقا .

)ي( و�سنعمل جمتمعني على حماربة الفقر 
االمر الذي من �ساأنه ان يوفر منافع فورية 

تعود باخلري على االطفال. ان ه�سا�سة 
و�سع االطفال واحتياجاتهم اخلا�سة يف 

البلدان النامية وبخا�سة يف البلدان االقل 
منوا ت�ستحق ان تعطى اولوية بيد ان النمو 

والتنمية بحاجة اىل عملية تعزيز يف كل 
الدول من خلل العمل القطري والتعاون 

الدويل وهذا ي�ستدعي  حتويل موارد ا�سافية 
منا�سبة اىل البلدان النامية وحت�سني �سروط 

التبادل التجاري وحترير واتخاذ تدابري 
للتخفيف من عبء الديون كما يعني �سمنا 

اجراء تعديلت هيكلية بهدف ت�سجيع النمو 
االقت�سادي  العاملي وبخا�سة يف البلدان 

النامية و�سمان رفاء الفئات ال�سكانية االكرث 
�سعفا وخا�سة االطفال.

االحتفال بالذكرى الـ 20 التفاقية حقوق الطفل

تقول االمم املتحدة اإن او�شاع االطفال حت�شنت منذ اقرار االتفاقية

االعالن العاملي  لبقاء الطفل وحمايته ومنائه 
)كما اقره املجتمعون يف موؤمتر القمة العاملي من اجل الطفل الذي عقد يف نيويورك يف 30 ايلول 1990( 

يف التا�شع والع�شرين والثلثني من ايلول 1990م اجتمع اكرب ح�شد من قادة دول العامل يف مقر االمم املتحدة بنيويورك ملناق�شة جدول اعمال مكون من بند 
واحد هو االطفال ويف ختام تلك القمة التي مل ي�شبق لها مثيل يف التاريخ تبنى واحد و�شبعون من زعماء دول العامل وروؤ�شاء احلكومات ا�شافة اىل ثمانية 

وثمانني ممثل ر�شميا اآخر ، معظمهم مبرتبة وزراء اعلنا بااللتزام ببقاء الطفل وحمايته وتنميته يف الت�شعينيات من من القرن املا�شي وخطة عمل لتنفيذ 
بنود ذلك االعلن.. وهذا هو ن�س هذا االعلن

على الرغم من ان 
االأهداف هي لكل 

الب�شرية اال اأنها تتعلق 
اأ�شا�شًا باالأطفال.

وت�شري "اليوني�شيف" 
اىل اأن �شتة من 

االأهداف الثمانية 
تتعلق مبا�شرة 

باالأطفال
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على م�شتوى اجلن�س 
�سارك يف اال�ستبيان 471 تلميذا وتلميذة ، 
وقد كان عدد الذكور امل�ساركني 246 تلميذا 
وكانت ن�سبتهم من ال�سريحة 52،2% ، فيما 
بلغ عدد امل�ساركات من االناث 225 تلميذة 

بلغت ن�سبتهم من ال�سريحة  %47،8 .

على م�شتوى الدرا�شة 
كان عدد امل�ساركني من تلميذ املدار�ض 

االبتدائية 281 تلميذا بلغت ن�سبتهم 
59،7% فيما بلغ عدد التلميذ امل�ساركني 
من املدار�ض املتو�سطة 190 تلميذا وقد 

بلغت ن�سبتهم %40،3 . 

ال�شوؤال االول : �شلوك االب 
وهو ال�سوؤال املتعلق  ب�سّدة ظاهرة تعر�ض 

الطفل لل�سرب من قبل االب وت�سمن 
ال�سوؤال ثلثة اختيارات هي ) دائما ، 

احيانا ، قليل ( وقد اختار 76 طفل اجابة 
) دائما ( وكانت ن�سبتهم 16،1% فيما 

اختار 121 طفل اختيار ) احيانا ( وقد 
بلغت ن�سبتهم 25،7%  ، واختار البقية 
وعددهم 274 طفل اجابة ) قليل ( وقد 

بلغت ن�سبتهم %58،4 .

ال�شوؤال الثاين : �شلوك االم 
وهو ال�سوؤال املتعلق ب�ّسة ظاهرة تعر�ض 

الطفل لل�سرب من قبل االم وت�سمن 
ال�سوؤال نف�ض اختيارات ال�سوؤال االول 

وكانت النتائج على ال�سكل التايل : اختار 

32 طفل اجابة ) دائما ( وكانت ن�سبتهم 
6،7%  فيما بلغ عدد الذين اختاروا اجابة 

)احيانا ( وكانت ن�سبتهم 32،5%  ، فيما 
اختار البقية البالغ عددهم 288 طفل 

اجابة ) قليل ( وقد بلغت ن�سبتهم %60،8  
.

ال�شوؤال الثالث : الكلمات 
النابية 

وهو �سوؤال ر�سد �سّدة ظاهرة  ا�ستخدام 
الكلمات النابية �سد الطفل  داخل اال�سرة 

، وت�سمن ال�سوؤال اختيارات هي ) دائما ، 
احيانا ، قليل ( وقد اختار 75 من االطفال 

اجابة ) دائما ( وكانت ن�سبتهم %15،4  
فيما اختار 124 طفل اجابة ) احيانا ( وقد 

بلغت ن�سبتهم 26،3%  ، اما عدد 282 من 
االطفال فقد اختاروا اجابة )قليل( وكانت 

ن�سبتهم %59،3 . 

ال�شوؤال الرابع : ال�شرب يف 
املدر�شة 

وهو ال�سوؤال الذي ير�سد �سدة تعر�ض 
االطفال اىل ال�سرب من قبل ا�ساتذة 

املدر�سة وت�سمن ال�سوؤال ثلثة اختيارات 
هي ) دائما ، احيانا ، قليل( وقد اختار 93 

طفل االجابة االوىل ) دائما( وقد بلغت 

ن�سبتهم 19،8 %  فيما اختار 131 
طفل اجابة ) احيانا( وكانت ن�سبتهم 

27،8% وقد اختار البقية البالغ 
عددهم 247 االجابة الثالثة ) قليل( 

وكانت ن�سبتهم %52،4 

ال�شوؤال اخلام�س: 
ال�شرب من اال�شدقاء 

وهو ال�سوؤال الذي يقي�ض �سدة 
تعر�ض االطفال لل�سرب من قبل 

ا�سدقائهم . وت�سمن ال�سوؤال 
ثلثة اختيارات اي�سا وهي ) دائما ، 

احيانا ، قليل ( وقد اأختار 19 طفل اجابة 
) دائما( وقد بلغت ن�سبتهم 4% فيما اختار 

176 طفل اجابة ) احيانا( وقد بلغت 
ن�سبتهم 37،3% اما البقية البالغ عددهم 

276 طفل فقد اختاروا اجابة ) قليل( 
وكانت ن�سبتهم %58،7 

ال�شوؤال ال�شاد�س : اال�شتاذ 
والكلمات النابية 

وهو ال�سوؤال الذي ير�سد �سدة ا�ستخدام 
ا�ساتذة املدار�ض الكلمات النابية جتاه 

االطفال وت�سمن ال�سوؤال ثلث ة اختيارات 
هي ) دائما ، احيانا ، قليل ( وقد اختار 57 

طفل اجابة ) دائما ( وقد 
بلغت ن�سبتهم 12،1%  فيما اختار 190 

طفل اجابة ) احيانا ( وقد كانت ن�سبتهم 
40،3% اما البقية والبالغ عددهم 224 

طفل فقد اختاروا اجابة ) قليل( وقد بلغت 
ن�سبتهم %47،6 .

ال�شوؤال ال�شابع : العنف 
وم�شاعب الدرا�شة 

وهذا ال�سوؤال ير�سد �سدة تاأثريات 
ا�ستخدام العنف مبختلف ا�سكاله 

�سد االطفال على و�سعهم الدرا�سي 
وم�ستوياتهم العلمية. وت�سمن ال�سوؤال 

ثلثة 

احيانا ، اخيارات هي ) دائما ، 
قليل ( وقد اختار 126 طفل اجابة ) دائما 

( وكانت ن�سبتهم 26،8% فيما بلغ عدد 
االطفال الذين اختاروا اجابة ) احيانا ( 

165 طفل وقد بلغت ن�سبتهم 35 % اما 
بقية االطفال والبالغ عددهم 180 طفل فقد 
اختاروا اجابة ) قليل( وكانت ن�سبتهم من 

ال�سريحة %38،2 .

ال�شوؤال الثامن : العنف 
واأ�شدقاء املنطقة 

وهو ال�سوؤال الذي ير�سد تعر�ض الطفل 
اىل عنف ال�سرب من قبل ا�سدقاء املنطقة 
التي ي�سكن فيها . وت�سمن ال�سوؤال ثلثة 

ختيارات هي ) دائما ، احيانا ، قليل( وقد 
اختار 52 طفل اجابة ) دائما ( وقد بلغت 

ن�سبتهم 11% فيما اختار 194 طفل اجابة 
) احيانا ( وقد بلغت ن�سبتهم 47،8% من 

ال�سريحة كاملة .

عامر القي�شي 
يف اال�ستبيان الذي اجريناه عن 
ظاهرة م�ستويات  و�سّدة العنف 

املوجه �سد االطفال 
تبينت لنا نتائج ك�سفت لنا حقيقة عن 

واقع بائ�ض يعي�سه الطفل العراقي، 
لي�ض على م�ستويات امل�سكلت 

املعروفة التي يعاين منها يف خمتلف 
جماالت حياته التف�سيلية ، لكن على 

م�ستوى ظاهرة تعمل يف جّوانية 
حياته ب�سكل خفي وترتك تاأثرياتها 

ال�سلبية على حياته يف اأدق تفا�سيلها 
ان ن�سبة 72% من االطفال الطلب 

)ح�سب االمم املتحدة فان عمر 
الطفولة ميتد حتى الثامنة ع�سرة من 

العمر ( تتاأثر م�ستويتاهم الدرا�سية 
ب�سكل �سلبي نتيجة اال�سكال املختلفة 

من العنف املوجه �سدهم يف البيت 
واملدر�سة وال�سارع . واملثري النتباه 

، وان كانت حقيقة معروفة ، ان 
52% من االطفال الطلب يعانون من 

ا�ستخدام العنف �سدهم من قبل املعلم 

�سواء على م�ستوى االهانة الكلمية 
با�ستخدام الكلمات النابية اأو عن 

طريق ا�ستخدام ال�سرب مبا�سرة . 
وهي حالة تك�سف عن طبيعة معظم 
الهيئات التعليمية التي بيدها اأمانة 

فلذات اكبادنا ، ف�سل عن ، خرقهم 
الفا�سح للتعليمات امل�ستمرة من قبل 

وزارة الرتبية مبنع ا�ستخدام العنف 
�سد الطلبة .

اجلانب االآخر االأكرث �سوداوية 
هو ان االطفال يتعر�سون للعنف 

مبختلف ا�سكاله يف داخل بيوتهم 
التي من املفرت�ض ان تكون ملذا اآمنا 

من ظواهر تعر�سهم للعنف خارج 
البيت ومنه م�سهد العنف الب�سري 

الذي يواجهونه يوميا تقريبا يف 
ال�سارع والف�سائيات وغريها من 

امل�ساهد التي تعك�ض طبيعة احلياة 
االجتماعية وافرازاتها يف الظروف 

التي نعي�سها جميعا لكنها اال�سد وطاأة 
على اطفالنا الذين يفتقدون دفاعات 

كافية وقوية وخربة ميدانية تقل 

من �سّدة وم�ستويات تاأثري العنف 
على حياتهم اليومية احلا�سرة 

وامل�ستقبلية  .
من نتائج اال�ستبيان اي�سا ، ان ن�سبة 
التكاد تذكر من اطفالنا اليتعر�سون 
ب�سكل مبا�سر وقوي ال�سكال العنف 

املتوفرة يف املجتمع العراقي ، 
وهي ن�سبة حماطة بجدار اجتماعي 

اقت�سادي حمكم ، لكنها يف الوقت 
ذاته غري بعيدة عن تاثري االعلم 

العنفي على حياتهم ) �سين�سر هذا 

اال�ستبيان يف وقت الحق ( بطريقة 
اأو باأخرى .

ان ظاهرة من هذا الطراز وبهذه 
ال�سّدة بحاجة فعلية للتوقف عندها 
والبحث عن حلول حقيقية وممكنة 

وواقعية للتقليل على االقل من 
م�ستويات و�سّدة العنف املوجه �سد 

اطفالنا . وهي مهمة �ساقة ومعقدة 
يتوجب اأن يتحمل م�سوؤوليتها 

اجلميع ، على م�ستوى الت�سريعات 
القانونية التي حتفظ حقوق االطفال 

�سمن املعايري العاملية ، وحكوميا 
على م�ستوى ايلء اهتمام حقيقي 

باملوؤ�س�سات التي تعنى ب�سوؤون 
االطفال ويف مقدمتهم املوؤ�س�سات 

الرتبوية ، وعلى م�ستوى منظمات 
املجتمع املدين التي ينبغي ان تتوقف 
عن رفع ال�سعارات عن حقوق االطفال 

وتنخرط ميدانيا لدرا�سة م�سكلت 
االطفال وانعكا�سات العنف على 

حياتهم اليومية واخلروج بنتائج 
تفيد موؤ�س�سات الدولة وت�ساعدها 

على ايجاد احللول املنطقية والقابلة 
للحياة .

علينا جميعا اأن نتحرك كل من موقعه 
للم�ساهمة الفاعلة يف ايجاد احللول 
على م�ستوى املعاجلات االآنية التي 

حتتاج قرارات �سريعة  اأو على 
امل�ستوى ال�سرتاتيجي من خلل 
خطط بعيدة املدى النقاذ اطفالنا 
وم�ستقبلهم من كوابي�ض العنف 

التي تطبق على حياتهم يف البيت 
واملدر�سة وال�سارع . 

ـــــل ـــــب ـــــق ـــــت ـــــس ـــــ� ــــــــــف  وامل ــــــــــعــــــــــن االطـــــــــــــفـــــــــــــال وال
كتابة على احليطان 

يف ا�شتطلع اأجراه مركز املدى ال�شتطلعات الراأي العام �شمل 471 طفل : 

العنف �سد االطفال ..خطر يربك حياتهم ويهدد م�ستقبلهم 

نظم مركز املدى ال�شتطلعات الراأي العام ا�شتبيانا حتت عنوان ) ظاهرة العنف �شد االطفال ( لر�شد �شّدة العنف املوجه 
�شد االطفال العراقيني . وقد �شمل اال�شتبيان 471 طفل من كل اجلن�شني تراوحت اعمارهم بني العا�شرة اىل اخلم�شة ع�شر 
عاما . وقد مت توزيع اال�شتمارات يف كل جانبي بغداد) الكرخ والر�شافة ( ويف مناطق خمتلفة من ناحية الكثافة ال�شكانية 

والفوارق االقت�شادية واالجتماعية والثقافية . وقد مت ح�شر اال�شتبيان ، الذي جرى يف �شهر ت�شرين االول 2009 ( ، بطلبة 
املدار�س حتديدا العتبارات اهداف اال�شتبيان ، م�شتبعدين اطفال ال�شوارع واملت�شربني من املدار�س واملت�شولني ، النهم 

ي�شكلون ظاهرة لوحدها حتتاج اىل ا�شتبيان خمتلف لر�شد م�شتويات و�شّدة العنف املوجه �شدهم . 

72% من االطفال يوؤثر  العنف املوجه �شدهم على م�شتوياتهم الدرا�شية 

42% منهم يتعر�شون لل�شرب من قبل االآب و39% من قبل االم

41% منهم ي�شمعون كلمات نابية ويتعر�شون ل�شرب
من قبل ا�شدقائهم 

ملنا�شبة يوم الطفل 
العاملي

خبري اليون�شيف 
)ليجراند(:

اأدعو اإىل 
حماية اأف�سل 

لالأطفال
ملنا�سبة )يوم الطفل العاملي( 

اأجرت وكالة اأنباء )�سينخوا( 
ال�سينية مقابلة مع امل�ست�سار 
االإقليمي لليوني�سيف اخلبري 

)جني ـ كلود ليجراند(، دعا فيها 
االأ�سر واملجتمعات والدول، 

حل�سد جهودها لتح�سني حماية 
االأطفال يف ظل االأزمة املالية 

العاملية.
واأول ما دعا اإليه )ليجراند( عند 

�سوؤاله عن حماية االأطفال يف 
و�سط و�سرقي القارة االأوروبية، 

هو اأن يتجمع جميع امل�ساهمني 
يف العامل، حول اأهداف اتفاقية 

حقوق الطفل، ل�سمان اأن ال تف�سل 
هذه االأزمة االأطفال عن اأ�سرهم.

واأ�ساف اخلبري املذكور:)ان يوم 
الطفل العاملي للعام احلايل يوافق 
الذكرى الع�سرين للتفاقية، وهي 
اأول اتفاقية ملزمة قانونيا، تكفل 
حقوق االإن�سان جلميع االأطفال(.
واأو�سح: )من املهم ان ناأخذ يف 

ح�سباننا التغري الذي حدث خلل 
الع�سرين �سنة ، املا�سية والتاأثري 

الذي اأحدثته االتفاقية، والتقدم 
املحرز، والتحديات التي ما زالت 

تواجهنا.. اأن تقدما مهما قد اأحرز 
خلل الع�سرين �سنة املا�سية، 

يف جمال حماية االأطفال، وعلى 
�سبيل املثال، يتوفى االآن اقل من 

ع�سرة مليني طفل، دون �سن 
اخلم�ض �سنوات �سنويا، بينما 
كان يتوفى نحو 12،5 مليون 

طفل دون �سن اخلم�ض �سنوات 
يف وقت الت�سديق على االتفاقية. 
ومع هذا التقدم، فاإن عدد االأطفال 

املرتفع الذين يتوفون، ما زال 
ميثل م�سكلة خطرية وال بد يل 

من ان اأ�سري اإىل اأن تقدما قد 
اأحرز يف جماالت اأخر، مثل 
علج االأمرا�ض، والر�ساعة 

الطبيعية، واحل�سول على التعليم 
االأ�سا�ض، وامل�ساواة بني الفتيات 

وال�سبيان(.
وقد �سدد خبري اليوني�سيف على 

اأهمية االتفاقية يف �سمان حقوق 
االأطفال، فقال: )قبل الت�سديق 
على اتفاقية حقوق الطفل، مل 

توجد اتفاقية دولية تعالج ق�سايا 
معينة تتعلق بحماية االأطفال.

ان اتفاقية حقوق الطفل اأ�س�ست 
على مبداأ يفهمه اجلميع: االأطفال 

لهم حقوق ونحن نعمل مع 
احلكومات ل�سمان ترجمة البنود 
املعنية يف االتفاقية، اإىل ت�سرف 

ملمو�ض حلماية االأطفال(.
ويف اعرتاف منه بان حماية 

االأطفال ما زالت حتديا كبريا، 
تواجه العامل، دعا )ليجراند( 

لتعبئة جهود خمتلف امل�ساهمني 
يف العامل: االأ�سر والدول، 

واملجتمعات املحلية، واملواطنني، 
خللق بيئة حلماية االأطفال 

ب�سورة اأف�سل.
واتهم )ليجراند( الفقر وال�سراع 

والهجرة، كاأ�سباب رئي�سة ملا 
يعانيه االأطفال من ا�ستغلل 

وعنف.

حق الطفل
يف التعليم

يف �سنة 1989م اأعلنت اتفاقية االأمم 
املتحدة حلقوق الطفل، وقد �سمت هذه 
االتفاقية )54( مادة موزعة على ثلثة 

اأجزاء.
واأ�سارت املادتان )28( و)29( اىل 

حق الطفل يف التعليم وان يكون 
هذا التعليم موجهًا ملا فيه م�سلحته 
وفائدته، ونذكر االآن ن�سي املادتني 

املذكورتني:
املادة )28(

1- تعرتف الدول االأطراف بحق الطفل 
يف التعليم وحتقيقًا للإعمال الكامل 

لهذا احلق تدريجيًا وعلى اأ�سا�ض تكافوؤ 
الفر�ض تقوم بوجه خا�ض مبا ياأتي:

اأ- جعل التعليم االبتدائي اإلزاميًا 
ومتاحًا جمانًا للجميع.

ب- ت�سجيع تطوير �ستى اأ�سكال 
التعليم الثانوي، �سواء العام اأم املهني 

وتوفريها واإتاحتها جلميع االأطفال 
واتخاذ التدابري املنا�سبة مثل اإدخال 

جمانية التعليم وتقدمي امل�ساعدة املالية 
عند احلاجة اإليها.

ج- جعل التعليم العايل ب�ستى 
الو�سائل املنا�سبة متاحًا للجميع على 

اأ�سا�ض القدرات.
د- جعل املعلومات واملبادئ االإر�سادية 

الرتبوية واملهنية متوفرة جلميع 
االأطفال ويف متناولهم.

هـ- اتخاذ تدابري لت�سجيع احل�سور 
املنتظم يف املدار�ض والتقليل من 

معدالت ترك الدرا�سة.
2- تتخذ الدول االأطراف التدابري 

املنا�سبة كافة ل�سمان اإدارة النظام يف 
املدار�ض على نحو يتوافق مع كرامة 

الطفل االإن�سانية ويتوافق مع هذه 
االتفاقية.

3- تقوم الدول االأطراف يف هذه 
االتفاقية بتعزيز وت�سجيع التعاون 
الدويل يف االأمور املتعلقة بالتعليم 

وبخا�سة بهدف االإ�سهام يف الق�ساء 
على اجلهل واالأمية يف جميع اأنحاء 
العامل وتي�سري الو�سول اىل املعرفة 

العلمية والتقنية، واىل و�سائل 
التعليم احلديثة وتراعى ب�سفة خا�سة 

احتياجات البلدان النامية يف هذا 
ال�سدد.

املادة )29(
1- توافق الدول االأطراف على اأن 

يكون تعليم الطفل موجهًا نحو:
اأ-  تنمية �سخ�سية الطفل ومواهبه 

وقدراته العقلية والبدنية اىل اأق�سى 
اإمكاناتها.

ب- تنمية احرتام حقوق االإن�سان 
واحلريات واملبادئ املكر�سة يف ميثاق 

االأمم املتحدة.
ج- تنمية احرتام ذوي الطفل وهويته 
الثقافية ولغته وقيمه اخلا�سة والقيم 
الوطنية للبلد الذي يعي�ض فيه الطفل 

والبلد الذي ن�ساأ فيه يف االأ�سل 
واحل�سارات املختلفة عن ح�سارته.

د- اإعداد الطفل حلياة ت�ست�سعر 
امل�سوؤولية يف جمتمع حر، بروح من 

التفاهم وال�سلم والت�سامح وامل�ساواة 
بني اجلن�سني وال�سداقة بني جميع 

ال�سعوب واجلماعات االثنية والوطنية 
والدينية واالأ�سخا�ض الذين ينتمون 

اىل ال�سكان االأ�سليني.
هـ- تنمية احرتام البيئة الطبيعية.

2- لي�ض يف ن�ض هذه املادة او املادة 
)28( ما يف�سر على اأنه تدخل يف حوية 
االأفراد والهيئات يف اإن�ساء املوؤ�س�سات 

التعليمية واإدارتها رهنًا على الدوام 
مبراعاة املبادئ املن�سو�ض عليها يف 
الفقرة )1( من هذه املادة وبا�سرتاط 

مطابقة التعليم الذي توفره هذه 
املوؤ�س�سات للمعايري الدنيا التي قد 

ت�سعها الدولة.

غ�شان خليل
ظهر بعد انتهاء احلرب العاملية االوىل 

ان االطفال والن�ساء هما الفئتان االكرث 
تعر�سا ملاآ�سي احلرب االقت�سادية 
واالجتماعية ومبا ان االطفال هم 

قا�سرون عنة تدبري �سوؤونهم وعاجزون 
عن حت�سني او�ساعهم كان ال بد ممن 

يدافع عنهم وينادي بحقوقهم وهذا ما 
اعلنته يف �سنة 1923 "اغلنتاين جب" 

)1(، موؤ�س�سة " املنظمة الربيطانية لغوث 
االطفال" يف ت�سريحها :

- "اعتقد انه علينا ان نطالب بحقوق 
خا�سة للطفال وان ن�سعى جاهدين 

للح�سول على اعرتاف دويل بها".
وقد غ�سب الربيطانيون عندما كانت 

اعداء  وهم  االملان  االطفال  "جب" ت�ساعد 
وعندما �سئل الكاتب امل�سرحي االيرلندي 

ال�سهري "برنارد�سو"، الذي كان احد 
الداعمني العمال "جب"، عن تقدميه 

م�ساعدة مالية الطفال االعداء، اجاب:
- "لي�ض يل اعداء دون الثامنة من 

العمر!"
تعد "اغلنتاين" اذن اول من دعا اىل 

اعرتاف دويل بحقوق الطفل وهذا ما 
�سعت اليه من خلل ت�سمينها العلن 

عام 1923 خم�سة بنود حظيت مبوافقة 

لغوث  الدويل  للحتاد  العامة  "اجلمعية 
االطفال" عام 1923م.

ويتمحور هذا االعلن حول �سرورة 
تامني احلماية للطفال وقد ن�ض البند 

االول منه على "وجوب تامني الو�سائل 
ال�سرورية كافة للنمو الطبيعي للطفل 
ماديا وروحيا" ومل يذكر الن�ض اجلهة 

امل�سوؤولة عن تامني هذا احلق اهي الدولة 
ام اال�سرة ام انها م�سوؤولية م�سرتكة بني 

االثنتني معا لكن اهميته تكمن يف تعر�سه 
للنمو الروحي اىل جانب النمو املادي 

للطفل.
ون�ض البند الثاين على:

واالعتناء  اجلائع  الطفل  اطعام  "وجوب 
بالطفل املري�ض واعانة الطفل املتخلف 

واالهتمام بالطفل املعوق وحماية 
وم�ساعدة الطفل اليتيم واملت�سرد".

يج�سد هذا البند املفهوم التقليدي القدمي 
للخدمة االجتماعية الذي �ساد يف اوائل 
القرن املا�سي وقام على مبداأ "االغاثة" 
والذي تطور فيما بعد اىل ان تبلور يف 

نظرية "التنمية امل�ستدامة" التي ا�ستندت 
اىل مفهوم "احلق بدل نظرية "احلاجات 

غري امل�سبعة".
اما البند الثالث، فقد ن�ض على:

من  اول  الطفل  يكون  ان  "وجوب 

يتلقى امل�ساعدة يف الظروف واالوقات 
الع�سيبة".

وهذا البند م�ستوحى من التجارب 
االليمة ومن املاآ�سي التي خلفتها احلروب 

والتي اثبتت ان االطفال هم ال�سحايا 
اال�سد تعر�سا وت�سررا يف ازمنة احلرب 

وجتدر اال�سارة اىل ان اعمال االغاثة بعد 
احلرب العاملية االوىل اعطت االولوية 

للطفال وهذا ما يعترب تقدما نوعيا يف 
م�سار حقوق الطفل اذا ما قارناه باملا�سي 

القريب حيث كانت اعمال االغاثة تعطي 
االولوية للبالغني وتتجه نحو االطفال 

بالدرجة االخرية.

ن�ض البند الرابع على:
و�سع  يف  الطفل  يجعل  ان  "وجوب 

توؤمن فيه معي�سته ووجوب حمايته من 
كل ا�سكال اال�ستغلل ".

ويوؤخذ على هذا البند انه مل يحدد 
امل�سوؤول عن تاأمني معي�سة الطفل اهو 

الدولة ام االهل ؟ كما انه مل يعرف 
اال�ستغلل ومل يعر�ض الي �سكل من 

ا�سكاله.
ون�ض البند اخلام�ض واالخري على :

بعني  تاخذ  تربية  الطفل  تربية  "وجوب 
االعتبار تكري�ض مواهبه يف خدمة 

الب�سر بني جن�سه".

وهو خل�سة وعي الآالم احلرب العاملية 
االوىل وماآ�سيها والتوق احلاد الحلل 

ال�سلم وتوطيده.
كانت "جب" وا�سعة هذا االعلن توؤمن 

بان احلاجة الكربى يف االوقات الع�سيبة 
هي عند االطفال :فالبالغون ميكنهم 

تكييف انف�سهم اىل حد ما وا�ستن�ساط 
قواهم احليوية فيما بعد اما االطفال 

فيتوقف منوهم وقد ال ميكن اعادة 
ا�ستن�ساط  هذه القوى يف انف�سهم".
)1( ولدت "جب" يف بريطانيا عام 

1876 ويف عام 1919 ا�س�ست "املنظمة 
الربيطانية لغوث االطفال". 

اعلن احتاد غوث االطفال حلقوق الطفل 1923

الـــطـــفـــل بــــحــــقــــوق  دويل  اعــــــــــراف  اىل  دعـــــــــوة  اول 
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�شك قانوين ملزم
تعترب اتفاقية حقوق الطفل ال�سك 

القانوين الدويل االأول الذي يلزم الدول 
االأطراف من ناحية قانونية بدمج ال�سل�سلة 

الكاملة حلقوق االإن�سان، اأي احلقوق 
املدنية وال�سيا�سية، اإ�سافة اإىل احلقوق 

الثقافية واالجتماعية واالقت�سادية،.
ففي عام 1989، اأقّر زعماء العامل بحاجة 
اأطفال العامل اإىل اتفاقية خا�سة بهم، الأنه 

غالبا ما يحتاج االأ�سخا�ض دون الثامنة 
ع�سر اإىل رعاية خا�سة وحماية ال يحتاجها 

الكبار. كما اأراد الزعماء اأي�سًا �سمان 
اعرتاف العامل بحقوق االأطفال.

وتت�سمن االتفاقية 54 مادة، وبروتوكوالن 
ح بطريقة ال َلْب�َض  اختياريان. وهي تو�سّ
فيها حقوق االإن�سان االأ�سا�سية التي يجب 

اأن يتمتع بها االأطفال يف اأي مكان - ودون 
متييز، وهذه احلقوق هي: حق الطفل 

يف البقاء، والتطور والنمو اإىل اأق�سى 
حد، واحلماية من التاأثريات امل�سرة، 

و�سوء املعاملة واال�ستغلل، وامل�ساركة 
الكاملة يف االأ�سرة، ويف احلياة الثقافية 
واالجتماعية. وتتلخ�ض مبادئ االتفاقية 

االأ�سا�سية االأربعة يف: عدم التمييز؛ 
ت�سافر اجلهود من اأجل امل�سلحة الف�سلى 

للطفل؛ واحلق يف احلياة، واحلق يف 
البقاء، واحلق يف النماء؛ وحق احرتام 
راأى الطفل. وكل حق من احلقوق التي 

تن�ض عليه االتفاقية بو�سوح، يتلزم 
بطبيعته مع الكرامة االإن�سانية للطفل 

وتطويره وتنميته املن�سجمة معها. 
وحتمي االتفاقية حقوق االأطفال عن طريق 

و�سع املعايري اخلا�سة بالرعاية ال�سحية 
والتعليم واخلدمات االجتماعية واملدنية 

والقانونية املتعلقة بالطفل.
ومبوافقتها على االلتزام )بت�سديقها على 

هذا ال�سك اأو االن�سمام اإليه(،  تكون 
احلكومات الوطنية قد األزمت نف�سها 

بحماية و�سمان حقوق االأطفال، ووافقت 
على حتمل م�سوؤولية هذا االلتزام اأمام 

املجتمع الدويل. وُتلزم االتفاقية الدول 
االأطراف بتطوير حماية حقوق الطفل 

وحتقيقها.
يحتاج االأطفال، مثل ال�سبي ال�سغري يف 
ال�سني، اإىل تقدمي امل�ساعدة اإىل اأ�سرهم 

واإىل كل اأفراد املجتمع. 
تنطبق حقوق االإن�سان على جميع الفئات 

العمرية، وللأطفال حق التمتع بنف�ض 
حقوق البالغني. غري اأنهم �سعفاء ولذلك 

ينبغي و�سع حقوق مميزة تعرتف 
باحتياجهم للحماية اخلا�سة. 

حقوق الطفل يف ظل االإطار 
العام حلقوق االإن�شان

و�سعت اتفاقية حقوق الطفل معايري 
ينبغي اإعمالها من اأجل تطور ومناء 

االأطفال اإىل اأق�سى حد، وتخلي�سهم من 
ربقة اجلوع والفاقة واالإهمال و�سوء 

املعاملة. وتعك�ض االتفاقية روؤية جديدة 
للطفل. فالطفل لي�ض ملكًا لوالديه بقدر ما 

اأنه لي�ض مادة يت�سدق بها.
بل هو كائن حي يتمتع بحقوق. وتعك�ض 

االتفاقية روؤية جديدة للطفل تتمثل 
باعتباره فردًا م�ستقًل ينتمي اإىل اأ�سرة 
وجمتمع يتمتع بحقوق وعليه واجبات 

تتلءم مع �سنه ومرحلة منائه. ومن خلل 
هذا املنظور �سددت االتفاقية على اأهمية 

الرتكيز على الطفل ككل.  
و�ساهمت االتفاقية وقيام العديد من 
البلدان بالت�سديق عليها اإىل تعزيز 

االعرتاف بالكرامة االإن�سانية االأ�سا�سية 
جلميع االأطفال واأكدت �سرورة �سمان 

رفاهيتهم ومنائهم. وتن�ض االتفاقية 
بو�سوح على مبداأ متتع جميع االأطفال 

بنوعية جيدة من املعي�سة كحق لهم ولي�ض 
امتيازا يتمتع به قلة منهم.

احلقوق، من اخلل�شات اإىل 
الواقعية

ورغم وجود هذه احلقوق، يعاين االأطفال 
من الفقر والت�سرد و�سوء املعاملة واالإهمال 
واالأمرا�ض التي ميكن الوقاية منها، وعدم 

امل�ساواة يف توفري فر�ض التعليم، ونظم 
ق�ساء جنائية ال تعرتف باحتياجاتهم 

اخلا�سة، هذه هي امل�ساكل التي تواجه كًل 
من البلدان ال�سناعية والبلدان النامية على 

حد �سواء. 
ويعك�ض الت�سديق �سبه العاملي على 

املعاهدة التزامًا عامليًا مببادئ حقوق 
الطفل. ومب�سادقتها على االتفاقية 

تقّر احلكومات بنيتها عن ترجمة هذه 
االلتزامات اإىل اأفعال. وتلزم االتفاقية 

الدول االأطراف بتطوير وو�سع القوانني 
والربامج ال�سيا�سية من اأجل التنفيذ الكلي 

للتفاقية؛ وينبغي عليها تنفيذ جميع 
اإجراءاتها على �سوء امل�سلحة الف�سلى 

للطفل.
وال تقت�سر هذه املهمة على احلكومات 

فقط بل يجب اأن ي�سطلع بها جميع 
اأفراد املجتمع. ومن اأجل ترجمة املعايري 

واملبادئ التي ت�سمنتها االتفاقية اإىل 
واقع يتعني على اجلميع ـ يف االأ�سر ويف 

املدار�ض ويف موؤ�س�سات اأخرى معنية 
بتوفري اخلدمات للأطفال واملجتمعات ويف 

كافة امل�ستويات وتنفيذ جميع اإجراءاتها 
و�سيا�ساتها على �سوء امل�سالح واالإيفاء 

باحتياجات الطفل.
ويعد ت�سجيل الوالدات اأ�سلوبًا ب�سيطًا 
مل�ساعدة الطفل يف اإعمال حقوقه مدى 

احلياة.
ينبغي على احلكومات التعامل مع حقوق 

جميع مواطنيها بح�سا�سية ـ ولي�ض فقط 
االأطفال ـ غري اأن املجتمع الدويل اأقر باإيلء 

االأولوية حلماية حقوق االأطفال. وهنالك 
عدة اأ�سباب تدعو اإىل متييز حقوق الطفل 

و�سمها يف اتفاقية منف�سلة:
االأطفال اأفرادا : و لي�سو ملكًا لوالديهم 
وال لدولتهم، وال ميكن اعتبارهم جمرد 
كيان يف طور النمو؛ للأطفال مبوجب 

اإن�سانيتهم حق التمتع  بنف�ض املكانة كباقي 
اأفراد االأ�سرة الب�سرية. 

يبداأ الطفل حياته ككائن حي يعتمد 
كلية على غريه: يعتمد االأطفال على 

البالغني فىالتوجيه والرتبية العاطفية 
واالجتماعية التي ت�سكل احتياجات 

اأ�سا�سية لنمائهم نحو اال�ستقللية. ونظريًا 
تكمن هذه الرعاية ب�سكل مثايل يف اأفراد 

االأ�سرة البالغني. ولكن يف حالة عدم قدرة 
الراعي االأول توفري احتياجات الطفل 

يتعني على املجتمع �سد هذه الفجوة.
االأطفال اأكرث اأفراد املجتمع تاأثرًا 

باالإجراءات احلكومية اأو غيابها: توؤثر 
�سيا�سة احلكومة يف كل من املجاالت ) 

على �سبيل املثال، التعليم، ال�سحة العامة 

وغريها( بدرجة ما على االأطفال. وتوؤثر 
الربامج ال�سيا�سية التي تت�سم بقلة التب�سر 

تاأثريًا �سلبيًا على جميع اأفراد املجتمع 
باإتاحة الفر�سة لقيام �سيا�سات فا�سلة.

نادرًا ما تلقى اآراء االأطفال اآذانًا �ساغية 
ونادرًا ما يوؤخذ بها يف العملية ال�سيا�سية 

: ب�سفة عامة ال يتمتع االأطفال بحق 
الت�سويت، وبالتايل فهم ال ي�ساركون 

يف العملية ال�سيا�سية. وبدون االهتمام 
اخلا�ض باآراء االأطفال كما يعرّبون عنها ـ 
يف املنزل واملدر�سة واملجتمعات املحلية 

وحتى يف اأو�ساط احلكومات ـ ال تلقى 
تلك االآراء حول الق�سايا الهامة  التي لها 

تاأثري مبا�سر على واقع حا�سر االأطفال 
وم�ستقبلهم اآذانًا �ساغية.

تت�سم التغيريات العديدة يف املجتمع بعدم 
التنا�سب، وغالبًا ما تعك�ض اآثارًا �سلبية 

على االأطفال. تعك�ض التحوالت يف الهيكل 
االأ�سري والعوملة والتغيري يف اأمناط 

العمل وتقل�ض �سبكات الرعاية االجتماعية 
يف العديد من البلدان، اآثارًا �سلبية على 

االأطفال. وتزداد هذا االآثار �سوءًا يف 
حاالت ال�سراع امل�سلح وحاالت الطوارئ 

االأخرى. 
النماء ال�سحي للأطفال حجر الزاوية 

الزدهار ورفاه اأي جمتمع يكون االأطفال 
�سعفاء وال �سيما يف مرحلة النماء، لذلك 
فهم اأكرث عر�سة ـ من الكبارـ للمعاناة من 
خماطر �سوء الظروف املعي�سية كالفقر، 

وتدين م�ستوى الرعاية ال�سحية، و�سوء 
التغذية، و�سح املياه ال�ساحلة لل�سرب، 

واملاأوى والتلوث البيئي. وتهدد االأمرا�ض 
و�سوء التغذية والفقر م�ستقبل االأطفال مما 

يعك�ض اآثارًا �سلبية على م�ستقبل املجتمع 
الذي يعي�سون فيه.

الثمن الباهظ لتقاع�س املجتمع 
عن رعاية االأطفال

 اأظهرت االأبحاث االجتماعية اأن لتجارب 
االأطفال يف م�ستهل حياتهم تاأثري مبا�سر 
على منائهم، وعلى حتديد حجم عطائهم 

للمجتمع اأو عدم ذلك طوال مراحل حياتهم.

ت�شجيع وتعزيز وحماية حقوق 
الطفل 

تقع امل�سوؤولية االأ�سا�سية لتن�سئة االأطفال 
على عاتق االأ�سرة، غري اأنه ينبغي على 

احلكومات اأي�سًا تقدمي امل�ساعدة ملن 
يحتاجها. 

بينما تخاطب االتفاقية احلكومات ب�سفتها 
ممثلة عن مواطنيها، اإال اأنها يف احلقيقة 

تخاطب م�سوؤولية كل فرد من اأفراد 
املجتمع. وب�سكل عام، ال ميكن اإعمال 

املعايري الواردة فيها اإال اإذا اكت�سبت تلك 
املعايري احرتام اجلميع ـ اأولياء االأمور 

واأفراد االأ�سرة واملجتمع، والعاملني 
يف املجاالت املهنية والعاملني يف حقل 

التدري�ض واملوؤ�س�سات العامة واخلا�سة، 
والعاملني يف اأو�ساط االأطفال ويف املحاكم 

ويف جميع الفروع االإدارية يف احلكومة 
ـ ومن خلل تاأدية كل منهم الدور اخلا�ض 
به اأو بها، وا�سعني ن�سب اأعينهم احرتام 

هذه املعايري. 

دور احلكومات واالأ�شر 
واالأطفال 

تلتزم احلكومات باالعرتاف بجميع 

اأطياف حقوق االأطفال وتاأخذ باحل�سبان 
الطفل عند اتخاذ القرارات الت�سريعية 

وال�سيا�سية. وال تزال عملية التغيري يف 
مراحلها االأولية بالرغم من اأن الكثري من 

الدول قد بداأت ت�سغي بجدية الآراء االأطفال 
حول الق�سايا الهامة.

للأطفال احلق يف اإبداء اآرائهم واحلق يف 
االأخذ بها بجدية واإبلئها االأهمية، ولكنهم 

ي�سطلعون اأي�سا مب�سوؤولية احرتام ذويهم 
واالآخرين.

ت�سري االتفاقية ب�سفة خا�سة اإىل االأ�سرة 
بكونها وحدة املجتمع االأ�سا�سية والبيئة 
الطبيعية لنماء ورفاه اأفرادها، وخا�سة 
االأطفال. وبناء على ذلك، تلزم االتفاقية 
احلكومات احرتام اجلهود التي يبذلها 

االآباء بتقدمي الرعاية والتوجيه الأطفالهم؛ 
وتوفري امل�ساعدة املادية وبرامج الدعم 

لهم. وينبغي على الدول اأي�سا بذل اجلهد 
للحيلولة دون ف�سل االأطفال عن اأ�سرهم االإ 

اإذا كان الف�سل من اأجل م�سلحتهم العليا.

الوفاء بااللتزامات: ترجمة 
املبادئ اإىل اأفعال

على الدول االإطراف، يف ظل هذه االتفاقية 
االلتزام بتعديل القوانني القائمة وو�سع 
قوانني وبرامج �سيا�سية تهدف اإىل تنفيذ 

االتفاقية كاملة. ولذلك كانت االتفاقية 
م�سدر اإلهام التخاذ االإجراءات القانونية 

الوطنية من اأجل تنفيذ االتفاقية؛ 
وللتغيريات االجتماعية يف جميع مناطق 

العامل. كذلك قامت احلكومات املحلية 
الوطنية بتعديل القوانني التي من �ساأنها 
حتقيق امل�سلحة الف�سلى للطفل، وتبنت 
�سيا�سات اجتماعيه لتعزيز اإعمال حقوق 

الطفل.
واأخذت اليوني�سف على عاتقها م�سوؤولية 

الدعوة بالتعاون مع احلكومات ومنظمات 
اأخرى واأ�سهمت يف توفري الدعم من اأجل 

�سمان تنفيذ االتفاقية. وتقوم وكاالت 
اأخرى تابعة للأمم املتحدة منها على �سبيل 

املثال مفو�سية االأمم املتحدة ل�سئون 
اللجئني، ومنظمة ال�سحة العاملية، و 

منظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلم 
والثقافة بدور حيوي يف تعزيز احلقوق 

املت�سمنة يف االتفاقية. وتعمل العديد من 
املنظمات الغري حكومية على حت�سني �سري 

تنفيذ االتفاقية. 
ملزيد من املعلومات حول كيفية ترجمة 

مبادئ االتفاقية اإىل اأفعال، انظر يف 
�سفحة "التنفيذ" يف ق�سم "ا�ستخدام 

االتفاقية والربوتوكوالت " يف القائمة 
الي�سرى. 

فهم اتفاقية حقوق الطفل 
تطبق اأحكام اتفاقية حقوق الطفل 

على اجلميع، مع توجيه حماية خا�سة 
للجماعات ال�سعيفة مثل اأطفال االأقليات 

العرقية. 
تنطبق املبادئ االأ�سا�سية التفاقية حقوق 
االإن�سان علي االأطفال والبالغني على حد 
�سواء، وي�سار اإىل االأطفال بو�سوح يف 

العديد من �سكوك حقوق االإن�سان؛  كما يتم 
تعديل وتكييف املعايري خ�سي�سا عندما 
تكون االحتياجات تتعلق باأحد احلقوق 

املمّيزة للطفل. وت�سم اتفاقية حقوق 
الطفل احلقوق االإن�سانية املتعلقة بالطفل 
الواردة يف �سكوك دولية اأخرى. غري اأن 

هذه االتفاقية تتناول احلقوق ب�سمول اأكرث 
وتوفر جمموعة من املبادئ التوجيهية 

التي ت�سكل باالأ�سا�ض نظرتنا جتاه الطفل.

وي�سكل هذا التو�سيح والتجمع حلقوق 
االأطفال االإن�سانية للبيئة والو�سائل التي 

متّكن االإن�سان من النماء لبلوغ احلد 
االأق�سى من طاقته، وباالإ�سافة اإىل اإر�ساء 
القواعد االأ�سا�سية التي ينبغي من خللها 

الو�سول اإىل حتقيق جميع احلقوق، 
تدعو اإىل توفري امل�سادر املعينة واملهارات 

وامل�ساهمات اللزمة ل�سمان بقاء ومناء 
االأطفال اإىل اأق�سى حد. وتدعو املواد اأي�سا 

اإىل اتخاذ التدابري حلماية االأطفال من 
االإهمال واال�ستغلل و�سوء املعاملة.

يتمتع جميع االأطفال بنف�ض احلقوق، 
ويرتبط اأحدها باالآخر وتت�ساوى يف 
درجة االأهمية. وت�سدد االتفاقية على 

هذه املبادئ كما حتّمل االأطفال م�سوؤولية 
احرتام حقوق الوالدين خا�سة، واالآخرين 
عامة. ويف نف�ض ال�سياق تتباين درجة فهم 
االأطفال للق�سايا املثارة يف االتفاقية طبقا 

للفئة العمرية. وال تعني م�ساعدة اأولياء 
االأمور اأوالدهم فهم حقوقهم دفعهم التخاذ 
القرارات التي قد يرتتب عليها عواقب لن 

متّكنهم درجة ن�سجهم من حتمّلها.
وتعرتف االتفاقية باأهمية  الدور الذي 

يقوم به الوالدان يف تن�سئة االأطفال، 
وي�سجع ن�ض االتفاقية الوالدين التعامل 

مع احلقوق املتعلقة باالأطفال "باإ�سلوب 
يتفق مع قدرة الطفل " )مادة 5(. وياأتي 

هذا االأمر طبيعيا الأولياء االأمور الذين 
يدركون م�ستوى مناء الطفل يف وقت 

مبكر. وتعتمد اأ�ساليب الرتبية وانتقاء 
الق�سايا للمناق�سة واأ�سلوب الرد على 

االأ�سئلة على الفئة العمرية للطفل، 3 اأو 9 
اأو 16 عامًا.

احلقوق يف ظل اتفاقيه حقوق 
الطفل 

تعترب اتفاقيه حقوق الطفل ال�سك االأول 
الذي ي�سم املجموعة الكاملة حلقوق 

االإن�سان العاملية ـ ومنها احلقوق املدنية 
والثقافية واالقت�سادية وال�سيا�سية 

واالجتماعية، باالإ�سافة اإىل جوانب اأخرى 
من القوانني االإن�سانية.

وميكن ت�سنيف احلقوق �سمن اأربعة 
فئات، باالإ�سافة اإىل جمموعة اأخرى 

للمبادئ التوجيهية. وتتناول مواد اإ�سافية 
يف االتفاقية )  من 43 اإىل 54 ( تدابري 

تنفيذ اأحكام االتفاقية، ب�سرح كيفية 
عمل احلكومات واملنظمات الدولية مثل 
اليوني�سف ل�سمان حماية االأطفال خلل 

ممار�سة حقوقهم. ميكنك االإطلع على 
الن�ض الكامل للتفاقية بالنقر على املربع 

يف اجلهة اليمنى.

املبادئ التوجيهية
تت�سمن املبادئ التوجيهية للتفاقية حق 

عدم التمييز وااللتزام بالعمل من اأجل 
حتقيق م�سلحة الطفل الف�سلى؛ احلق 

يف احلياة والبقاء والنماء؛ واحلق يف 
امل�ساركة. وتعر�ض املتطلبات الرئي�سية 

الإعمال اأي منها اأو جميعها.
 

احلق يف البقاء والنماء

وهي احلقوق املتعلقة باحل�سول على 
امل�سادر واملهارات وامل�ساهمات اللزمة 

للبقاء والنماء اإىل اأق�سى حد. وتت�سمن 
احلق يف الغذاء امللئم، واملاأوى واملياه 

ال�ساحلة لل�سرب والتعليم االأ�سا�سي 
والرعاية ال�سحية االأولية وحق التمتع 
بوقت الفراغ واال�ستجمام والن�ساطات 

الثقافية واحلق يف التوعية بهذه احلقوق. 
وتتطلب هذه احلقوق اإتاحة ال�سبل 

للو�سول اإليها باالإ�سافة اإىل اإيجاد ال�سبل 
للوفاء بها. وتتناول مواد معينه احتياجات 

االأطفال اللجئني واملعوقني واالأقليات 
وال�سعوب االأ�سلية.

حق احلماية
وهو حق احلماية من جميع اأ�سكال �سوء 
املعاملة واالإهمال واال�ستغلل والق�سوة 

مبا يف ذلك احلماية اخلا�سة اإبان احلروب 
و�سوء معاملة اأنظمة الق�ساء اجلنائية.

حق امل�شاركة
يحق للطفل حرية التعبري واإبداء الراأي يف 

االأمور التي لها تاأثري مبا�سر على جوانب 
حياته االجتماعية والدينية والثقافية 

وال�سيا�سية. وتت�سمن حقوق امل�ساركة حق 
الطفل يف اال�ستماع اإىل راأيه والتعبري عن 
اآرائه واإتاحة املعلومات وحق االنتماء اإىل 

جمعيات. و ت�ساعد املعرفة بهذه احلقوق 
يف املراحل املبكرة اإعمال االأطفال جلميع 

حقوقهم يف مرحلة ن�سوجهم و توؤهلهم 
للقيام بدور فعال يف املجتمع.

وت�سدد االتفاقية على امل�ساواة بني 
احلقوق وترابطها. وباالإ�سافة اإىل التزام 

احلكومات ي�سطلع االأطفال واأولياء 
االأمور مب�سوؤولية احرتام حقوق االآخرين 

ـ وباالأخ�ض فيما بينهم. ويتباين اإدراك 
االأطفال حلقوقهم طبقًا للفئة العمرية 
وينبغي الأولياء االأمور ب�سفة خا�سة 

انتقاء الق�سايا بعناية ملناق�ستها والطريقة 
التي �سيتبعونها يف الرد على االأ�سئلة 

وطرق التاأديب املتبعة، مت�سيًا مع عمر 
الطفل ون�سجه.

اأحكام اإعلن حقوق االإن�شان
يتمتع االأطفال واليافعون باحلقوق 

االإن�سانية ذاتها التي يتمتع بها الكبار، 
باالإ�سافة اإىل حقوق مميزة تتناول 

احتياجاتهم اخلا�سة. والأن اتفاقية حقوق 
الطفل ت�سكل جمموعة من احلقوق التي 

ت�سمنتها معاهدات دولية اأخرى هناك 
خطوط متوازية بني االتفاقية واملعاهدات 

االأخرى.
وفيما يلي ال�سكوك اخلم�سة االأ�سا�سية 

املتعلقة بحقوق االإن�سان: : العهد الدويل 
اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية؛ 

والعهد الدويل اخلا�ض باحلقوق 
االقت�سادية واالجتماعية والثقافية؛ 

واتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من 
�سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية 

اأو الل اإن�سانية اأو املهينة؛ واالتفاقية 
الدولية للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز 

العن�سري؛ واالتفاقية الدولية للق�ساء 
على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة. ومن 

�سمن احلقوق االأخرى التي ت�سمنتها 
اتفاقية حقوق الطفل تت�سارك مع واحد اأو 

اأكرث من ال�سكوك االأخرى.
عدم التمييز)مادة 2 (: حتظر جميع 

�سكوك حقوق االإن�سان اأي نوع من اأنواع 

التمييز ـ التمييز، واال�ستبعاد، والقيود اأو 
املفا�سلة، يف اأحكام وحماية وتعزيز تلك 

احلقوق. مبعنى اآخر للجميع احلق يف 
التمتع باحلقوق الواردة يف املعاهدات 
بغ�ض النظر عن العن�سر اأو اجلن�ض اأو 
الديانة اأو االأ�سل الوطني اأو اأية ميزة 

اأخرى.  وحتظر اتفاقية التمييز العن�سري 
التمييز ب�سبب العن�سر اأو االأ�سل الوطني 

اأو العرق وت�سع االإطار العام للخطوات 
التي ينبغي على احلكومات اتخاذها 

للق�ساء عليه. وعلى النحو ذاته تنادى 
اتفاقية املراأة بو�سع حد للتمييز ب�سبب 
اجلن�ض وتربز نواحي احلياة املختلفة 

التى يجب اأن تعامل املراأة فيها مببداأ 
امل�ساواة، من اجل الق�ساء على التمييز. 

احلق يف احلياة )مادة 6 (:ورد هذا احلق 
اأي�سا يف املادة 6 من العهد الدويل اخلا�ض 

باحلقوق املدنية وال�سيا�سية 
حق التحرر من التعذيب اأو املعاملة 

امل�سيئة والل اإن�سانيه واملهينة )مادة 
37(: مو�سح للجميع يف اتفاقيه 

مناه�سة التعذيب واأي�سًا يف املادة 7 من 
العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية 

وال�سيا�سية 
حق املعتقلني يف املعاملة بكرامة 

اإن�سانية )مادة 37(: ت�سدد املادة 10 من 
العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية 

وال�سيا�سية كما ت�سري اتفاقية حقوق الطفل 
ب�سفة خا�سة اإىل اأنه ينبغي االأخذ بعني 

االعتبار �سن االأطفال الذين يواجهون مثل 
هذه الظروف حني التعامل معهم. 

احلق يف حرية الفكر و الدين و الوجدان 
)مادة 14(: ورد يف املادة 18 من 

العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية 
وال�سيا�سية.  

احلق يف حرية الراأي والتعبري )مادة 
13 (: ورد يف املادة 19 من العهد الدويل 

اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية. 
احلق يف م�ستوى معي�سي ملئم )مادة 

27( : ورد يف املادة 11 من العهد الدويل 
اخلا�ض باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية 

والثقافية. 
احلق يف الرعاية واخلدمات ال�سحية 

)مادة 24(: ورد يف املادة 12 من العهد 
الدويل اخلا�ض باحلقوق االقت�سادية 

واالجتماعية والثقافية. 
احلق يف التعليم )ماده 28( : ورد يف 

املادة 13 من العهد الدويل اخلا�ض 
باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية 

والثقافية.
لفتت العديد من املواد التي وردت يف 

العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية 
وال�سيا�سية والعهد الدويل اخلا�ض 
باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية 

والثقافية، االنتباه اإىل االحتياجات 
اخلا�سة للأ�سر واالأطفال. وتدعو املادة 
24 من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق 
املدنية وال�سيا�سية اإىل )حماية االأطفال 

وت�سجيل اأ�سماء املواليد وجن�سياتهم.( كما 
تدعو املادة 10 من العهد الدويل اخلا�ض 

باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية 
والثقافية اإىل )توفري اهتمام خا�ض 

حلماية و م�ساعدة االأطفال(.
تو�سح هذه االأمثلة ا�ستناد اتفاقية حقوق 

الطفل اإىل احلقوق املتاأ�سلة للجميع وتبني 
اأحكامها على االهتمام ب�سعف االأطفال و 

احتياجاتهم اخلا�سة. 

ــل ــف ــط ـــوق ال ـــق ـــة الـــدولـــيـــة حلـــمـــايـــة ح ـــي ـــاق ـــف االت

االإطار العام ملبادئ حقوق االإن�شان 
 

يتمتع االأطفال بجميع احلقوق االإن�شانية وهم باالإ�شافة اإىل ذلك بحاجة اإىل رعاية خا�شة واحلماية. 
وتتمثل مهمة اليوني�شف يف حماية حقوق االأطفال ومنا�شرتها مل�شاعدتهم يف تلبية احتياجاتهم االأ�شا�شية وتو�شيع الفر�س املتاحة لهم لبلوغ احلد االأق�شى من طاقاتهم 

وقدراتهم. وت�شرت�شد اليوني�شف بتنفيذها لهذه املهمة بن�شو�س ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل.   

اإن اتفاقية حقوق الطفل، التي ت�شتند اإىل اأنظمة قانونية وتقاليد ثقافية متنوعة، ُت�شّكل جمموعة من املعايري وااللتزامات املتفق عليها عامليًا وغري اخلا�شعة للتفاو�س. 
وتو�شح هذه املعايري التي يطلق عليها اأي�شًا حقوق االإن�شان � احلد االأدنى من اال�شتحقاقات واحلريات التى يجب على احلكومات احرتامها، وهى مبنية على احرتام 

كرامة الفرد وذاته دون اأي نوع من اأنواع التمييز كالتمييز ب�شبب العن�شر اأو اللون اأو اجلن�س اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي اأو االأ�شل القومي اأو االجتماعي اأو الث�روة اأو املولد اأو 
القدرات، لذلك تنطبق جميع هذه املعايري على الب�شر يف كل مكان. وتلزم هذه احلقوق احلكومات واالأفراد على حد �شواء بعدم انتهاك احلريات املماثلة للآخرين. وهي  

وحدة واحدة غري قابلة للتجزئة؛ و ترتبط ببع�شها ارتباطا وثيقا بحيث ي�شتحيل اإعطاء االأولوية الأحد احلقوق على ح�شاب حقوق اأخرى.
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ملحق يعنى بالطفولة مبنا�شبة يوم الطفل 
العاملي ي�شدر عن جريدة املدى
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الدكتور فوزي ر�شيد
ان �سريعة )حمورابي(، كما يبدو من موادها، 

هي عبارة عن جمع منقح ملواد ال�سرائع 
التي �سبقتها، �سريعة )اأورمنو(، موؤ�س�ض 
�سللة اأور الثالثة )2111ـ 2003 ق. م(، 

وقانون )لبت ع�ستار( الذي هو خام�ض 
ملوك �سللة )اأي�ض()2017 ـ 1794 ق. م(، 

وقانون )اإي�سنونا(. وقد حذف )حمورابي( 
من مواد ال�سرائع ال�سابقة ما كان ال يتفق 

وطبيعة الع�سر الذي يعي�ض فيه، واأ�ساف اإىل 
�سريعته مواد اقت�ستها م�سلحة الدولة اآنذاك 

وال�سيما املواد القانونية ال�سارمة اخلا�سة 
بعقوبة املوت، ومبداأ الق�سا�ض باملثل، اإذ 

اأن املواد القانونية ال�سومرية، كانت تتجنب 
مبداأ الق�سا�ض باملثل، وترجح التعوي�ض 

والغرامات املادية.
�سجل )حمورابي( هذه القوانني على م�سلة 
كبرية من حجر الدايوريت اال�سود، طولها 
225 �سم وقطرها 60 �سم، وهي ا�سطوانية 

ال�سكل، ولكنها لي�ست دائرية متاما. وقد 
وجدت امل�سلة يف مدينة )�سو�سة( عا�سمة 

)عيلم( اأثناء حفريات البعثة التنقيبية 
الفرن�سية )1901 ـ 1902 م( وكان قد نقلها 

اىل مدينة )�سو�سة( امللك العيلمي )�سرتوك 
ناخونتي( الذي غزا بابل عام 1171 ق. 

م وقد حما امللك املذكور عددا من االأ�سطر 
لي�سجل مكانها على ما يبدو ا�سمه، ولكن 

اللعنات التي حتتويها خامتة ال�سريعة 
بخ�سو�ض من يغري يف ن�سو�سها، قد منعت 

امللك)�سرتوك ناخونتي( على ما يرجح، من 
تدوين اأ�سمه.

حتتوي امل�سلة على 282 مادة، ومن املرجح 
اأنها كانت 300 مادة، الأن التخريب احلا�سل 

يف احد اأجزائها مل ميكننا من معرفة عدد 
املواد املخربة ب�سورة م�سبوطة.

وت�سم مواد ال�سريعة ثلثة ع�سر ق�سما، وما 
يهمنا من هذه االأق�سام هو الثامن، الذي 

يحتوي على املادتني )127 ـ 194(، وهما 
تتعلقان بال�سوؤون العائلية، كالزواج والطلق 

واالإرث والتبني والرتبية، وكل ماله علقة 
بالروابط العائلية واإجناب االأطفال.

ومن هذا الق�سم، اأخذنا ما يتعلق بحقوق 
الطفل، وهذه املواد هي:

املادة )162(
اإذا اأخذ رجل زوجة وولدت له اأطفاال، ثم 
ذهبت هذه املراأة اإىل اأجلها )توفيت(، فل 

يحق لوالدها االدعاء بالهدية )التي كانت قد 
جلبتها من بيت والدها(، الأن هديتها تعود 

اىل اأوالدها.
املادة )170(

اإذا كانت الزوجة )االأ�سلية( للرجل قد ولدت 
له اأطفاال، واأمته ولدت له اأطفاال اأي�سا فاإذا 

قال الوالد يف حياته اىل االأطفال الذين 
اأجنبتهم االأمة )يا اأوالدي(، وعدهم مع اوالد 

الزوجة )االأ�سلية( فبعد ذهاب الوالد اىل 
اأجله، �سيتقا�سم اأوالد الزوجة )االأ�سلية(، 

واوالد االأمة، اأموال بيت الوالد بالت�ساوي، 
والوريث )هو( ابن الزوجة )االأ�سلية(، 

يختار ح�سته وياأخذها.
املادة )175(

اإذا تزوج عبد الق�سر اأو عبد املوىل ابنة 

رجل حر، واأجنبت )الزوجة( اأطفااًل فل يحق 
ل�ساحب العبد ان يدعي بعبودية اأبناء ابنة 

الرجل )احلر(.
املادة )177(

اإذا قررت اأرملة ال يزال اأبناوؤها �سغارا، 
الدخول اىل بيت )رجل( ثان، فل )يحق( 

لها الدخول دون علم الق�ساة. وعندما 
تدخل بيت )الرجل( الثاين، فعلى الق�ساة 
اأن يدر�سوا و�سعية بيت زوجها ال�سابق، 

ويعهدوا )مب�سوؤولية( بيت زوجها ال�سابق 
اإىل تلك املراأة وزوجها االأخري )اأي الثاين(، 

ويطلبوا منهما اأن يرتكا رقيما )يتعهد ان 
فيه( باملحافظة على البيت وتربية االأطفال 

ال�سغار.
وال يحق لها بيع حاجات البيت مقابل نقود 

وامل�سرتي الذي ي�سرتي حاجات اأبناء 
االأرملة، يخ�سر نقوده، وتعاد احلاجات 

الأ�سحابها.
املادة )186(

اإذا تبنى رجل طفل، وعندما اأخذه )اىل بيته( 
وا�سل )الطفل املتبنى( البحث عن اأمه واأبيه 

)اأي ا�ستمر يف طلب والديه(، فذلك املتبنى 
)يجب اأن( يرجع اىل بيت اأبيه.

املادة )188(
اإذا اأخذ حريف ولدا لريبيه )اأي ليتبناه(، 

وعلمه عمل يده )اأي حرفته( فل يطالب به.
املادة)189(

فاإذا مل يعلمه )احلر يف( عمل يده )حرفته(، 
)يحق( لذلك الولد املتبنى الرجوع اىل بيت 

اأبيه.
املادة)190(

اإذا مل يعد رجل الطفل الذي تبناه ورباه مع 
اأوالده )اأي مل يعتربه كواحد منهم(، )يحق( 

لذلك املتبنى الرجوع اىل بيت ابيه.
املادة)191(

اإذا تبنى رجل طفل ورباه، وبنى له 
بيتا،وح�سل )املتبنى بعد زواجه( على اأوالد 

)ومن ثم قرر الرجل( التخلي عن )ابنه( 
املتبنى، فل يذهب ذلك االبن )خاليا(،فعلى 
الوالد الذي رباه ان يعطيه ثلث مرياثه من 
اأمواله ويذهب، وال يعطيه اأية )ح�سة( من 

احلقل او الب�ستان او البيت(.
املادة)209(

اإذا �سرب رجل بنت رجل اآخر، و�سبب لها 
اإ�سقاط ما يف جوفها )جنينها( فعليه ان يدفع 

ع�سرة �سيقلت من الف�سة الإ�سقاط ما يف 
جوفها.

املادة)211(
اإذا اأ�سقطت بنت موىل، ب�سبب �سربة، ما يف 

جوفها، فعليه )اأي الذي �سربها( اأن يدفع 
خم�سة �سيقلت من الف�سة.

)1( ال�سرائع العراقية القدمية، دار ال�سوؤون 
الثقافية العامة، بغداد، 1987 م.

ــي ــوراب ــم ح ــة  ــع ــري ــس � يف  ــل  ــف ــط ال حـــقـــوق 

)حمورابي( )1792 � 1750 ق.م( 
هو �شاد�س ملوك �شللة بابل 

االأوىل، وقد ا�شتطاع الق�شاء 
على مناف�شيه، وتوحيد البلد.

بعد اأن كانت جمزاأة اإىل دويلت 
مدن ويف ال�شنة الثلثني من 

حكمه، اأ�شدر لنا �شريعة ويعترب 
املوؤرخون اأن اأعظم عمل قام 
به )حمورابي( هو ت�شريعه 

للقوانني وتثبيتها على احلجر 
ورقم الطني وتوزيعها على املدن 
البابلية، لكي يطلع النا�س عليها، 

وي�شري على موادها احلكام 
والق�شاة لتطبيق العدل بني 

النا�س.

تعد االتفاقية اخلا�سة مبكافحة 
التمييز يف جمال التعليم ذات قدر 

كبري من االأهمية، وقد �سار اعتمادها 
يف املوؤمتر العام لـ )منظمة االأمم 
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة( 

كانون   14 بتاريخ   UNESCO
االأول �سنة 1960 يف دورته احلادية 
ع�سرة، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 

22 اآيار 1962.
ترتكز هذه االتفاقية على مبداأ 
امل�ساواة املن�سو�ض عليه يف 

)االإعلن العاملي حلقوق االإن�سان( 
وكذلك على حق كل فرد بالتعليم 

الوارد يف االإعلن نف�سه.
وملا كانت مهمة )منظمة االأمم املتحدة 

للرتبية والعلم والثقافة( ال تقت�سر 
فقط على حترمي اأي �سكل من اأ�سكال 
التمييز يف التعليم، كان من واجبها 

اأي�سًا تاأمني التكافوؤ للجميع يف 
جمال التعليم، اأكان يف الفر�ض اأم 

يف املعاملة.
وبالفعل، فقد اأقر املوؤمتر العام يف 
دورته احلادية ع�سرة، ت�سع ع�سرة 
مادة ت�سكل ن�ض االتفاقية اخلا�سة 

مبكافحة التمييز يف جمال التعليم، 
والتي ميكن اعتبارها منعطفا مهما 

مل�سرية احلقوق الرتبوية والثقافية.
للطفل يف القانون الدويل.

وقد اأوردت هذه االتفاقية تعريفا 
للتمييز، جاء كاالآتي:

)الأغرا�ض هذه االتفاقية، تعني 

كلمة)التمييز( اأي متييز او ا�ستبعاد 
اأو ق�سر او تف�سيل على اأ�سا�ض 
العن�سر او اللون او اجلن�ض او 

اللغة او الدين، او الراأي ال�سيا�سي 
وغري ال�سيا�سي، اأو االأ�سل الوطني 

او االجتماعي اأو احلالة االقت�سادية 
او املولد، يق�سد منه اأو ين�ساأ عنه 

اإلغاء امل�ساواة يف املعاملة يف جمال 
التعليم اأو االإخلل بها(.

وقد خ�س�ست املادة االأوىل بالذكر 
احلاالت االآتية للتمييز:

اأـ حرمان اأي �سخ�ض او جماعة من 
االأ�سخا�ض من االلتحاق باأي نوع من 

اأنواع التعليم يف اأية مرحلة.
ب ـ ق�سر فر�ض اأي �سخ�ض او جماعة 

من االأ�سخا�ض على نوع من التعليم 
اأدنى من م�ستوى من �سائر االأنواع.

ج ـ اإن�ساء او اإبقاء نظم اأو موؤ�س�سات 
تعليمية منف�سلة الأ�سخا�ض معينني 
او جلماعات معينة من االأ�سخا�ض 

غري تلك التي جتيزها اأحكام 
املادة)2( من هذه االتفاقية.

د ـ فر�ض اأو�ساع ال تتفق وكرامة 
االإن�سان على اأي �سخ�ض او جماعة 

من االأ�سخا�ض.
اأما املادة الثانية، فقد ا�سرتطت 

يف االإن�ساء او االإبقاء على اأنظمة 
وموؤ�س�سات منف�سلة لتعليم التلميذ 

من اجلن�سني، تاأمني �سروط معينة 
وحمددة، وهي اإتاحة فر�ض متكافئة 

اأمام اجلن�سني، للنت�ساب اإىل هذه 

املوؤ�س�سات او االأنظمة، التعليمية 
املنف�سلة، وتوافر معلمني للجن�سني، 

ذوي م�ستوى واحد، وكذلك تكون 
املباين واملعدات املدر�سية باجلودة 

نف�سها. كما فر�ست اإتاحة الفر�ض 
اأمام اجلن�سني لدرا�سة املناهج 

نف�سها، ومناهج متعادلة.
نذكر اأي�سا ما ورد يف املادة الثالثة 
من هذه االتفاقية: عمًل على اإزالة 

ومنع قيام اأي متييز باملعنى املق�سود 
يف هذه االتفاقية، تتعهد الدول 

االأطراف فيها مبا ياأتي:
اأ- اأن تلغي اأية اأحكام ت�سريعية او 

تعليمات اإدارية، وتوقف العمل باأية 
اإجراءات اإدارية تنطوي على متييز 

يف التعليم.
ب- اأن ت�سمن بالت�سريع عند 

ال�سرورة عدم وجود اأي متييز يف 

قبول التلميذ باملوؤ�س�سات التعليمية.
ج- اأال ت�سمح باأي اختلف يف 

معاملة املواطنني من جانب ال�سلطات 
العامة، اإال على اأ�سا�ض اجلدارة او 

احلاجة، فيما يتعلق بفر�ض الر�سوم 
املدر�سية، اأو باإعطاء املنح الدرا�سية 

او غريها من اأ�سكال املعونة 
التي تقدم للتلميذ او باإ�سدار 

الرتاخي�ض، وتقدمي الت�سهيلت 

اللزمة ملتابعة الدرا�سة يف اخلارج.
)د( اأال ت�سمح يف اأية �سورة من 

�سور املعونة التي متنحها ال�سلطات 
العامة للموؤ�س�سات التعليمية، بفر�ض 
اأية قيود اأو اإجراء اأي تف�سيل يكون 

اأ�سا�سه الوحيد انتماء التلميذ اإىل 
جماعة معينة.

)هـ( اأن تتيح للأجانب املقيمني يف 
اأرا�سيها، فر�ض االلتحاق بالتعليم 

نف�سها التي تتيحها ملواطنيها(.
وفيما بعد، اعتمد املوؤمتر العام 
لـ )منظمة االأمم املتحدة للرتبية 

والعلم والثقافة(، يف دورته الثانية 
ع�سرة ـ التي انعقدت يف باري�ض 

من 9 ت�سرين الثاين اىل 12 كانون 
االأول 1962 ـ بروتوكواًل اأن�سئت 

مبوجب اأحكامه جلنة للتوفيق 
وامل�ساعي احلميدة، واأنيط بها 

ت�سوية اأية خلفات قد تن�ساأ بني 
الدول االأطراف يف االتفاقية اخلا�سة 

مبكافحة التمييز يف جمال التعليم 
وطبقا الأحكام املادة 24، اأ�سبح 

هذا الربوتوكول نافذًا بتاريخ 24 
ت�سرين االأول 1968 م.

وبهذا تكون االتفاقية اخلا�سة 
مبكافحة التمييز يف جمال التعليم قد 

اأحرزت جناحا كبريا يف دعم ق�سية 
حقوق الطفل خ�سو�سا وان التعليم 

يعترب اأ�سا�سيا لكل فرد او جماعة، 
ملعرفة احلق واملطالبة به، والدفاع 

عنه.     

االأطـــــفـــــال تـــعـــلـــيـــم  ــــــال  جم يف  الـــتـــمـــيـــيـــز  ـــة  ـــح ـــاف ـــك م

النا�شرية / ح�شني العامل 
احتفى الع�سرات من اطفال حمافظة ذي قار باليوم العاملي حلقوق الطفل 

و�سارك باالحتفال الذي اقيم  على قاعة املركز الثقايف و�سط النا�سرية 
عددا من منظمات املجتمع املدين واملوؤ�س�سات احلكومية.

وت�سمنت فعاليات االحتفال الذي نظمته جلنة املراة والطفل يف جمل�ض 
حمافظة ذي قار انا�سيد للطفال وق�سائد �سعبية ومعر�ض لر�سوم 

االطفال وفعاليات اخرى قدمتها كل من رو�سة اطفال النا�سرية ومعهد 
ال�سم والبكم ومدر�سة الت�سامن لليتام وفرق اطفال من مدار�ض 

العدنانية والفيحاء والب�سرة ومدار�ض اخرى يف حني �ساركت الطفلة 
ب�سملة زين العابدين مبعر�ض للر�سم �سم 15 لوحة فنية للطفال ر�سمت 

مبادتي بالبا�ستيل واملاجك .
ويف ختام احلفل الذي توا�سل على مدى �ساعتني جرى توزيع عدد 
من اجلوائز وال�سهادات التقديرية على االطفال امل�ساركني بفعاليات 

االحتفال.

حيدر القرملي

حققت ال�سبكة العراقية لثقافة حقوق االإن�سان 
والتنمية احتفالية للأطفال مب�ساركة اأع�ساء برملان 

الطفل العراقي يف مدينة العمارة وحتدث القا�ض 
حممد ر�سيد اأمني املنطقة اجلنوبية لل�سبكة �سفري 

ثقافة وحقوق الطفل عن اأهمية دور ال�سبكة يف 
اإر�ساء قواعد حقوقية ر�سينة خلدمة حقوق االإن�سان 

وتفعيلها من خلل الرتبية والتعليم ،.و�سارك 
االأطفال يف هذه املحا�سرة من خلل حياتهم يف 

املدر�سة والبيت واملجتمع وامل�سايقات والعنف الذي 
يتعر�سون له واتفق اجلميع على التعاون من اجل 

اإبعاد العنف الذي يطاردهم وقال القا�ض ر�سيد:  من 
اجل ان نبعد اأطفالنا  عن الق�سوة التي تلحقهم من 

قبل البع�ض الذين ال يحرتمون حقوق االإن�سان  عليه 

اأوال ان يحرتم الطفل مدر�سته من خلل التزامه 
بالدوام وحت�سريه الواجبات املدر�سية والنظافة 

واالبتعاد عن امل�ساكل كذلك يف البيت عليه ان يحرتم 
قانون البيت ويف املجتمع يجب ان يكون الطفل 

مثل الزهور ان ي�سيف جمالية ورونقا للحياة . وقد 
ان�سد احلا�سرون مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية التفاقية 

حقوق الطفل  ان�سودة )دافع دافع ( م�ستمدة من 
الدفاع عن حقوق االإن�سان  ومت توزيع الهدايا لهم 

ويف اخلتام قدم القا�ض حممد ر�سيد تعريفا باأع�ساء 
ال�سبكة منهم املفكر العراقي الدكتور عبد احل�سني 
�سعبان موؤ�س�ض ال�سبكة واأول رئي�ض لها واالأ�ستاذ 

�سياء ال�سعدي رئي�سها احلايل  واالأ�ستاذ هادي 
مثنى اأمينها العام واالأ�ستاذ يحيى العتابي اأمينها 

امل�ساعد  والدكتور كرمي العبودي اأمني �سرها واأمناء 
املحافظات جميعهم. 

الطفل( حقوق  لـ)اتفاقية  ال�سنوية  بالذكرى  يحتفون  االأطفال 
اطفال ذي قار يحتفون باليوم 

العاملي حلقوق الطفل 


