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 في المستقبل وتحديات الحاضر أخطار بين الطفولة وحماية اإلنساني األمن

 العربي الوطن

( لبنان)  الزين سميح اميمة الباحثة

 

  

 ملخص

 يف اجملتمع من ادلساعدة على احلصوؿ يف احلق ذلم لكن وتربيتو، الطفل رعاية عن األساسيوف ادلسؤولوف ىم اآلخروف األمر وأولياء األبواف
 تكوف ىنا ومن حولو يدور دبا التأثر وسهل التشكيل سهل رقيق كائن فالطفل ،والنفسية البدنية الصحة رعايةؿ  خاصة ادلهمة ىذه تأدية

 االضطرابات فع بعيدا سليم هنج على شابا فينشأ الصحيح الطريق اُف وتوجيهو الطفل تنشئة يف كبَتة واألمهات اآلباء ضلن مسؤوليتنا

 ال فاألمم اإلنسانية، واجملتمعات األمم مستقبل يف ىاماً  دوراً  للطفل .التهلكة اُف تؤدي اليت بالتناقضات مليئاً  ينشأ او النفسية وادلشاكل
 حوصال االسرة صالح يعٍت الطفولة فصالح أطفاؿ االوُف انطالقتهم يف أفراد من األسر و أسر، من تتكّوف اليت رلتمعاهتا برقي إالّ  ترقى
 الطفولة مرحلة وحلساسية .السليم اإلنساين بناءلل أساس الطفولة يةومحا برعاية اإلىتماـ لذا الوطن كيزةر اجملتمع صالح اُف يؤدي االسرة

 أو القاسية للمعامالت تعرضو ومنعت واحلماية الرعاية من بسياج الطفل الدوِف واجملتمع اإلنسانية احلضارات أحاطت وخطورهتا
 مكانة بُت ادلفارقة الوطنية،كما والتشريعات الدوِف القانوف يف متقدمة دبكانة حظيت الطفل حقوؽ فإف لذلك  ظلوه، تعيق اليت لألخطار

 ادلواثيق يف الطفل حلقوؽ ربليلية مقارنة إجراء إُف البحث يهدؼ. البشرية للتنمية ومورد وغاية ىدؼ كأعظم ػلتلها اليت واألعلية الطفل

 البحثي سعينا يف األساسية القضية إف بل لة،الطفو محاية يف ودوره اإلنساين االمن مفهـو على الضوء تسليط جلهة والتشريعات الدولية

 يف الطفولة منجزات عن التنقيب رغبة يف ليست القضية إف . فحسب وأماف أمن من الطفل حلقوؽ النظرية اإلحاطة يف تكمن ال ىذا
 الطفل حقوؽ مع التعاطي يف بيقوالتط التشريع بُت القائمة الفجوة إبراز بل والتنظيمي ادلؤسسي أو القانوين أو وادلفاىيمي الفكري اجملاؿ

 .ادلعاش الواقع يف عليها واحلصوؿ

 

La sécurité humaine et la protection de l'enfance - Entre les dangers du présent et les défis du future 

 Résumé  

Anthony Lake, Directeur général de l’UNICEF, avril 2013 affirme que Le développement durable commence avec des 
enfants en sécurité, en bonne santé et bien éduqués..Les droits et le bien-être de l’enfant doivent rester au cœur de l’ordre 
du jour pour l’après-215. Investir en faveur des enfants est un moyen fondamental pour éliminer la pauvreté, stimuler une 
prospérité commune et améliorer l’équité entre les générations. C’est aussi une nécessité essentielle pour renforcer leur 
capacité de réaliser leur plein potentiel en tant que citoyens actifs, productifs et compétents qui apportent une ample 



 20-2014/11/22 طرابلس – الحماية الدولية للطفل: السادسأعمال المؤتمر الدولي 
 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

2 

 

contribution à leur famille et à leur société. Les enfants ont un droit à la survie, à vivre et à grandir dans un environnement 
convenable avec tout ce que cela implique : aller à l’école, jouir d’une bonne santé et d’une nutrition adéquate, vivre et 
grandir protégés et en sécurité. Il ne s’agit pas seulement d’une assertion morale des droits humains propres aux enfants, 
c’est aussi un engagement légal assumé par 193 États signataires de la Convention relative aux droits de l’enfant – le traité 
sur les droits de l’homme qui a été le plus largement ratifié dans le monde et la fondation des obligations encourues par 
les États et leurs partenaires internationaux envers les enfants – et de leurs efforts de développement effectués avec 
association avec les enfants et à leur avantage. La recherche vise à faire une analyse comparative des droits de 
l'enfant dans les conventions internationales Et de la législation au point de mettre en évidence le concept de la sécurité 
humaine et son rôle dans la protection de l'enfance. 

 Le problème n'est pas dans le désir de réalisations d'exploration de l'enfance dans le domaine de la propriété intellectuelle 
ou légales, Nous chercherons à mettre en évidence l'écart entre la législation et la pratique dans le traitement des droits de 
l'enfant Et les obstacles à l'obtention de ces droits dans la réalité. 

 

 مقدمة

 رقي عن منبثق العاَف يف والسلم العدالة أساس وإف أفراد، من تتكّوف األسر وىذه أسر، من تتكّوف اليت رلتمعاهتا برقي إالّ  ترقى ال األمم إف

 ادلتأّصلة بالكرامة واالعًتاؼ وقدرتو، الفرد وبكرامة لإلنساف األساسية باحلقوؽ اإلؽلاف من البدّ  ذلك ولتحقيق اإلنسانية، اجملتمعات

 يف الواردة واحلريات احلقوؽ جبميع التمّتع حقّ  طفالً  أو امرأة أو رجالً  كاف سواء إنساف لكلّ  وأفّ  ادلتساوية، وحبقوقهم األسرة أفراد ميعًف
 القومي األصل أو الدين أو اللغة أو اللوف أو العنصر بسبب سواء التمييز، أنواع من نوع أي دوف اإلنساف حلقوؽ العادلي اإلعالف صكوؾ

 للطفل ألف إال ذلك وما صتُتخا ومساعدة رعاية يف احلق للطفولة أف على واتفقت آخر، وضع أي أو ادلولد أو الثروة أو االجتماعي أو

. اإلنسانية واجملتمعات األمم مستقبل يف ىاماً  دوراً 

 اخلطط لوضع تراتيجياالس تطوراؿ كاف  ىنا من. ادلزدىر اجملتمع لبناء االساسي ادلرتكز يظل حياتو مراحل دبختلف االنساف منأ لكن

 يبداء اف اعينيهم نصب الباحثوف وضعؼ ادلتكامل اجملتمع ضلو ادلعريف االفق يف ويزدىر ادلستدامة التنمية ركاب يف يسَت منآ رلتمع لبناء

 بالتفكَت جديا دأبُ  طةالنق ىذه من متكاملة كمنظومة منآلا للمجتمع للوصوؿ متداخلة منظومةؾ الفردي ادلستوى على االمن بناء

 األزمات أخطار من محايةلل االسًتاتيجي التفكَت يف احليز ليأخذ واالجتماعي السياسي الفكر يف جديد كمفهـو االنساف منبأ

 ىو بل العسكرية، النواحي على تعريفو يف يشتمل 21 الػ القرف مستهل يف يعد َف ادلفاىيم من كمنظومة األمن أف بو ادلسلم منؼ .الدولية
 .والسياسي تصاديؽإلوا جتماعيإلا التنموي ومسارىم اإلنساين هنموأـ األفراد إُف وأمنها الدولة يتجاوز مفهـو

 البحث إشكالية

. التالية اإلشكالية نطرح البحث موضوع اإلنساين لألمن دراسة خالؿ من الطفولة محاية دلعاجلة

 اتّفاقّية أعلّية ىي وما خاصة؟ محاية للطفولة اإلنساين األمن يقدـ وىل خاصة؟ اإلنساين واألمن عامة باألمن الطفل محاية عالقة ما

 مع اإلنساين األمن أبعاد تتطابق وىل بعده؟ أـ التعنيف بلؽ موجبة الطفل ومحاية الطفولة؟ محاية يف ىاألخر والوثائق الطفل حقوؽ
 األمن متطلبات ربقيق يف الفرد دور ىو وما الطفولة؟ محاية يف اإلنساين األمن أبعاد الفرد يدرؾ مدى أي اُفو الطفولة؟ محاية متطلبات
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 يغلق أف اإلنسانية للكرامة احًتامو يدعي جملتمع ؽلكن ىلوخصوصاً؟ الطفولة ومحاية عموما اجملتمع يف بأعليتو الوعي وإشاعة اإلنساين

  الطفل؟ حقوؽ عن العُت

 اطفالنا مع يتعامل من كل زلاسبة تتم اف اآلواف آف وقد. يتقدـ اف يريد رلتمع كل غاية ىو أجلهم من والعمل مستقبلنا ىم اطفالنا إف

. صحيحة معايَت دوف

 البحث هدف

 محاية أعلية على الضوء تسليط اُف البحث يهدؼ ادلنطلق ىذا من. السليم اإلنساف بناء أساس الطفولة محايةو برعاية اإلىتماـ إف

 فجوات ردـ يف تساىم الفرد ألمن احلديثة النظرة  اإلنساين األمن أف وكيف الدولية وادلواثيق اإلتفاقات ومواد بنود خالؿ من الطفولة

. واعد  إنساين مستقبل بناء حلهة اإلنساف امنو الطفولةايةحم بُت  الفاصلة ادلسافة

 البحث مخطط

:  يلي ما ادلقدمة بعد البحث يتضمن

 اإلنساين األمن مقومات *-اٌنساين األمن تداعيات *-اإلنساين أألمن مفهـو *-اإلنساين األمن تعريف *- :ويتضمن اإلنساين األمن: أوالً 

 والوثائق الطفل حقوؽ اتّفاقّية أعلّية *-الطفل تعريف *- :وتتضمن ادلعاصر والواقع الدولية ادلواثيق ضمانات بُت الطفولة محاية: ثانياً 

 الوطن يف بالطفولة اخلاصَّص  يلتشريعا الواقع *-العريب ادلستوى على الطفولة واقع *-الطفل حقوؽ اتفاقّية *-الطفولة محاية يف األخرى

  *- يبالعر الوطن يف للطفولة ادلستقبلية التحديات *-العريب

 وادلصادر ادلراجع -اخلاسبة

 

 وأبعاده اإلنساني األمن تعريف: أووً 

 التعريفات تعد َف حيث األمن، دلفهـو جديدة تفسَتات ىناؾ يكوف أف ضروريا كاف جذرية، تغَتات من الدولية الساحة تشهده دلا وفقا

 والتأثَت الفعل يعد َف ناحية، فمن. الراىن الوقت يف واجملتمعات الدوؿ ذلا تتعرض اليت الداخلية التهديدات رلمل لفهم كافية التقليدية

 احلكومية والدولية، اإلقليمية كادلنظمات الدوؿ غَت من دوليوف فاعلوف ىناؾ أصبح إذ القومية، الدولة علي حكراً  الدولية العالقات يف

 وإظلا فقط، عسكرية مصادر بالضرورة تعد َف واليت للدولة، التهديد مصادر طبيعة يف ربوؿ حدث أخري، ناحية ومن. احلكومية وغَت

. تقليدية غَت أخري مصادر ىناؾ لتكوف ذلك تعدت

 اإلنساني األمن تعريف  *-

 محاية"و"  اإلنساف وحريات حقوؽ من ترقي بطريقة البقاء أساسيات محاية" بانو اإلنساين األمن ادلتحدة باألمم اإلنساف أمن جلنة تعرؼ

 تلك األساسية، احلريات محاية يعٍت اإلنساف فأمن ذاتو لإلنساف وربقق اإلنساف حريات تعزز بطرائق البشر مجيع حلياة احليوي اجلوىر

. النطاؽ الواسعة ادلتفشية ادلهددات أو القاسية أو احلرجة واألوضاع التهديدات من الناس محاية وتعٍت احلياة، جوىر سبثل اليت اتياحلر

                                                           
  الرابط ُفع  –العودلة ومفارقات اإلنساين األمن -زلند برقوؽ 

boulemkahel.yolasite.com 
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 ما أي ،"حيويا" الناس يعتربه ما واجملتمعات األفراد بُت ويتفاوت الناس هبا يتمتع أولية وحريات حقوؽ رلموعة ىو احليوي احلياة وجوىر
 تدمج دينامكية خلق زلاولة أي واحلاجة اخلوؼ من اإلنساف أمن" آخر تعريف لو وصلد.  األعلية وحاسم" للحياة جوىريا" يعتربونو

.  "وبيئتو السياسي النظاـ استقرار على الًتكيز بدؿ اسيةوالسي التنموية األولويات يف اإلنساف

 :اإلنساني األمن مهددات *-

. طبيعية أو بشرية كانت سواء اإلنساين األمن تواجو اليت وادلهددات ادلشاكل من العديد ىناؾ

: ادلياه ندرة/ 1

 مليوف 1.7 وؽلوت الصحي، الصرؼ إُف العاَف سكاف نصف ويفتقر مأمونة مياه على احلصوؿ إُف أشخاص مخسة كل بُت واحد يفتقر

 أغلب يف احلياة تتهدد اليت األمراض من بطائفة اإلصابة يف ادللوثة ادلياه وتتسبب ادلياه إمدادات بسوء مرتبطة بأمراض سنويا شخص

 الطفل إصابة وترتبط. عليهم ؤثروت ادلياه تنقلها اليت اإلسهاؿ بالتهابات العدوى حاالت باألطفاؿ الفتاكة األمراض أعىت ومن. األحياف

 ادلعدية األمراض بعوامل ادللوثة ادلياه وتلوث الصحي الصرؼ خدمات وقصور ادلياه إمدادات كفاية بعدـ وثيقاً  ارتباطاً  باإلسهاؿ

 دوف ومعظمهم سنوياً، طفل مليوف 1.5 بنحو اإلسهاؿ عن النامجة األطفاؿ وفيات عدد ويُقّدر . النظافة رلاؿ يف السيئة وادلمارسات

 عاـ يف األساسية الصحي الصرؼ خدمات ذلم تُتاح لن الذين عدد أف إُف التقديرات وتشَت. نامية بلداف يف يعيشوف شلّن اخلامسة سن

 ومهم أساسي عامل أصبحت ادلياه ندرة ولعل العاَف، سكاف من ثلثُت هتدد الشروبة ادلياه وندرة ، . نسمة مليار 2.7 إُف سيصل 2015

. ادلستقبل يف أكثر األمر سيتطور وردبا ادلياه مصادر حوؿ والقبائل الدوؿ بُت حلروبا يف

 الغذائي األمن/ 2

 حيث ملحوظ بشكل ازدادت اليت واجملاعات واحلروب النزوح إُف يؤدي شلا واجلفاؼ الطبيعية والكوارث ادلياه ندرة عن أساسا ناتج وىو

 ؽلوتوف طفل ماليُت ثالثة من أكثر وأف التغذية، اناقصو شخص مليار ضلو ىناؾ أف ادلتحدة لألمم التابعة والزراعة األغذية منظمة قدِّر

 . اخلامس عامهم يكملوا أف قبل التغذية نقص جراء من سنة كل

 واحلروب اإلنساين األمن/ 3

 سباؽ ادلباشرة أسباهبا ومن ويالت، من الصعد سلتلف على زبلفو ما بسبب وأفتكها اإلنساين األمن مهددات أكثر احلروب تعد ُ 

. البشرية التنمية حساب على الدوؿ موارد يستنزؼ الذي التسلح

 عند خاصة القضايا لتلك األولوية إعطاء يستدعي دبا اخلطورة من بات ادلسلحة للنزاعات مباشرين كضحايا األطفاؿ وقوع تصاعد إف

. الطفل حقوؽ إنتهاكات

                                                           
. ادلتحدة باألمم اإلنساين األمن جلنة   
 السابق ادلرجع 
. 2014-البيئية األخطار -البيئية األطفاؿ صحة -العادلية الصحة منظمة  
. نفسو ادلرجع   
. 2012 تقرير FAO منظمة   
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 من عليو الشموؿ صفة أضفى شلا الصعد، سلتلف على اإلنساف حقوؽ حققتو الذي الكبَت بالتطور تأثر قد األمن مفهـو أف صلد ىنا من

 ىذا العادلية، الساحة يف الوحيد الفاعل تصبح َف اليت الدولة حساب على حياتو، جوانب دلختلف ومشولو باإلنساف ارتباطو خالؿ

. البيئي دبحيطو نسافاإل بعالقة مرتبط بعد ذلا بل مسلحة هتديدات ليست والفرد الدولة على التهديدات اخطر أف ونالحظ

؟ هبذا األمن وليةمسؤ تقع َمن على ضمنها من تساؤالت تنبثق ردبا ! ادلفهـو

 وقد للمجتمع، ىيةوالرفا األمن ربقيق يف اإلسهاـ إُف ادلسارعة اجلميع واجب ومن واحلكومات، األفراد وليةمسؤ ىو ادلفهـو هبذا األمن

"  ِ  َرِعيَّصِتو َعنْ  وؿٌ ؤَمس وكلكم رَاعٍ  ُكلُّلُكمْ : "وسلم عليو اهلل صلى فقاؿ ولية،ادلسؤ يف اجلميع اشًتاؾ وسلم عليو اهلل صلى النيب بُتَّص 

 

 اإلنساني األمن مفهوم *-

 ويعٍت البشر، قدرات وتنمية الفرص يف وتكافؤ ومساواة وحرية بكرامة احلياة أيضا وإظلا فقط، حياتو ىعل احلفاظ يعٍت ال اإلنساف أمن فإ

 زمنيا وادلمتدة وادلنتشرة الشديدة التهديدات من اإلنساف وربرر القاسية، واألوضاع التهديدات من الناس ومحاية األساسية احلريات محاية

 .جملتمعاتا باختالؼ ؼلتلف جامدا، ليس مفهوما اإلنساين األمن مفهـو أف .وكرامتو حريتوو حياتو ذلا تتعرض اليت النطاؽ وواسعة

. التمكُتو أساسيُت،احلماية عنصرين خالؿ من ادلفهـو ىذا تعريف حوؿ الدولية العالقات أدبيات يف تفاؽإ ىناؾ ذلك من وبالرغم

 باحلقوؽ االعًتاؼ غلب ادلخاطر ىذه من اإلنساف حلماية وانو بالغا، هتديدا هتددىم ألخطار واجملتمعات األفراد بتعرض تعلقت :يةاحلما -

 بعد مث تقليدية، غَت أو تقليدية التهديدات ىذه كانت سواءً  خطَتا هتديدا اإلنساف أمن هتدد اليت ادلهددات وربديد لإلنساف، األساسية

. األمن ىذا حلماية يةحكـو وغَت حكومية الوطنية ادلؤسسات خالؿ من حقيقي رلهود بذؿ ذلك

 حرية مثل العامة احلريات واحًتاـ الدؽلقراطية من عاـ مناخ ووجود ادلناسب، التعليم بتوفَت ػلدث األفراد سبكُت دعم إف: التمكُت  -

 الناس أف ادلؤكد من إنو حيث احلرة، واالنتخابات السياسية، ادلشاركة وحق التنظيم، وحرية ادلعلومات، علي احلصوؿ وحرية الصحافة،

 .هتديده مت ما إذا أمنهم عن والدفاع انتهاكها، مت ما إذا كرامتهم باحًتاـ يطالبوا أف يستطيعوف ادلمكنوف

 اإلنساني األمن مقومات *-

 والسياسية اإلجتماعية احلياتية الصعد مجيع وعلى شيء كل يف مستقراً  آمناً  اإلنساف يكوف أف يعٍت العاـ دبعناه اإلنساين األمن إف

 أو ماديو أو دنيوية دلصاٌف اجلماعات بُت ينجم قد الذي حًتابواإل واإلقتتاؿ والتعصب والتطرؼ العنف عن اً بعيد اٍف.... قتصاديةواإل
 ومرتكز مقـو أىم وىو جتماعياإل الصعيد فعلى  الرباغمايت معناه وتفقد األمن مفهـو تقوض السالبة ادلعاين وىذه...وقبليةأ عصبيو

 لالستقرار فقدانو وبالتاِف الفرد حياة وزعزعة خبلخلة تقـو اليت التعبوية ادلفاىيم من خالياً  آماناً  رلتمعاً  يكوف أف ينبغي  اإلنساين لألمن

 يف العيش للبشر يضمن الذي السياسي واألمن الطائفي،/العرقي العنف من واحلماية االجتماعية العالقات يف االستمرار وضماف احليايت
 الغذائي واألمن. فرد لكل ادلدخوؿ من األدىن احلد ضماف ىو الذي االقتصادي واألمن اإلنساف، حقوؽ ويرقي يضمن رلتمع كنف

 واحلفاظ الطبيعية الكوارث من اإلنساف محاية ىو الذي البيئي واألمن. فرد لكل الغذاء من األدىن احلد لضماف اساس عنصر ىو الذي

 أو عقدية شوائب األفراد لتجنيب واجملتمع الدولة بُت ادلشًتكة والتدابَت النشاط ىو الفكري واألمن اإلنساف استدمار من البيئة على
                                                           

  1829ومسلم  7138  البخاري صحيح   
 .2011نيساف/1 -ارقمب األىراـ-اإلنساين األمن مفهـو ضلو التحوؿ-سلتار أمل   
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 ىو انو كما. بادلهالك اإليقاع يف سببا أو الصواب، جادة عن واألخالؽ واألفكار السلوؾ اضلراؼ يف سببا تكوف سيكولوجيو أو فكرية
 واألخالقية والثقافية والعقدية االيديولوجيو مقوماتو احد أو الوطٍت لألمن هتديدا يشكل الذي االضلراؼ من الفكر سالمة إُف االطمئناف

. واألمنية

 ادلعاصر والواقع الدولية ادلواثيق ضمانات بُت الطفولة محاية: ثانياً 

 من لذلك دلا عنو، رلتمع ألي غٌت فال األوُف، نشأتو منذ اإلنساف من ادلثلى االستفادة ضرورة من يأيت وإحقاقها الطفل حقوؽ محاية

 .مجعيها والتقنية التكنولوجية اجملاالت يف ادلتقدمة ادلستويات إُف اجملتمع ىذا وصل مهما الشاملة التنمية عملية يف أعلية

 اليت قاعدتو، يف واللبنة وأساسو رلتمع كل نواة ىابوصف باألسرة اىتمامها العربية، الدوؿ وكذا الدوِف واجملتمع الدولية ادلنظمات أولت

 يف والشعوب األمم تنجح ما فبقدر وتنشئتو، ورعايتو الطفل لًتبية األوُف ادلدرسة ىي ويتعلم ويقوى ينمو وفيها اإلنساف، يولد منها
 البيناف قوية جديدة أجياؿ تتكوف الفاضلة واألخالؽ القيم على وتربيتهم واالجتماعية، والنفسية ادلادية حاجاهتم وإشباع أطفاذلا رعاية

 .واإلبداع واخللق العمل على قادرة

 من ادلاليُت ىناؾ زاؿ ما ذلك من بالرغم لكن ، الوطنية والتشريعات الدوِف القانوف يف متقدمة دبكانة الطفل حقوؽ حظيت لذلك

 .اإلنساين األمن مقومات أدىن مفتقدين الكرؽلة احلياة تموجيبا أدىن من واحلرماف واجلوع التغذية وسوء ادلرض من يعانوف األطفاؿ

 

 الطفولة حماية في األخرى والوثائق الطفل حقوق اتّفاقّية أهمّية

 شليزة حقوؽ وضع ينبغي ضعفاء أهنم  ودبا.البالغُت حقوؽ بنفس التمتع حق ولألطفاؿ العمرية، الفئات مجيع على اإلنساف حقوؽ تنطبق

 حد، أقصى إُف األطفاؿ وظلاء تطور أجل من إعماذلا ينبغي معايَتاً  الطفل حقوؽ اتفاقية وضعت لذا ،للحماية باحتياجهم تعًتؼ

 أنو ما بقدر الديولو ملكاً  ليس فالطفل. للطفل جديدة رؤية االتفاقية وتعكس. ادلعاملة وسوء واإلعلاؿ والفاقة اجلوع ربقة من وزبليصهم

 فرداً  باعتباره تتمثل للطفل جديدة رؤية االتفاقية تعكس كما. وخاصة عامة حبقوؽ يتمتع حي كائن ىو بل .هبا يتصدؽ مادة ليس

 على االتفاقية شددت ادلنظور ىذا خالؿ ومن. ظلاءه ومرحلة سنو مع تتالءـ واجبات وعليو حبقوؽ يتمتع ورلتمع أسرة إُف ينتمي مستقالً 

 اإلنسانية بالكرامة االعًتاؼ تعزيز إُف عليها التصديق عدب البلداف من العديد  مع االتفاقية وساعلت .ككل الطفل على الًتكيز أعلية

 بنوعية األطفاؿ مجيع سبتع مبدأ على بوضوح االتفاقية وتنص. وظلاءىم رفاىيتهم ضماف ضرورة على وأكدت األطفاؿ جلميع األساسية

 .منهم قلة بو يتمتع امتيازا وليس ذلم كحق ادلعيشة من جيدة

 الطفل تعريف *-

" عليو ادلنطبق القانوف دبوجب الرشد سنّ  يبلغ َف ما" عشرة الثامنة يتجاوز َف إنساف كل باعتباره" الطفل" تعّرؼ الطفل اتّفاقّية إفّ    

 دبوجب بالغوف أهّنم يثبت َف ما عشرة، الثامنة سنّ  حىت إنساف كل على ينطبق أف ؽلكن أنّو ذلك يعٍت العاديّة، ولألغراض(. 1 ادلاّدة)

 ىذا تفسَت وجوب الطفل حقوؽ اتفاقّية" سلّطط" يقًتح حاؿ، أي وعلى. احملّدد الغرض ذلذا أو األغراض لكل ادلطّبق الوطٍتّ  انوفالق

 إذا الرشد سنّ  بلوغ فوائد من باالستفادة ادلطالبة عشرة الثامنة دوف ىم من باستطاعة أفّ  أخرى بعبارة تفويضّي، استثناء دبثابة االستثناء

. الطفل حقوؽ اتفاقّية حبماية ادلطالبة نفسو الوقت يف ؽلكنهم فيما ؽلنحها، الوطٍتّ  نوفالقا كاف
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 تكوف حكومة لكلّ  قانونّياً  ملزمة وىي. شامل بشكل تنطبق باعتبارىا معاملتها ؽلكن الطفل حقوؽ اتفاقّية يف أطراؼ البلداف كل إف

 إفّ  بل. الدولة تلك جنسّية ػلملوف الذين األطفاؿ على وليس دولة، لكل القانونّية للوالية اخلاضعُت األطفاؿ كل على وتنطبق فيها طرفاً 

. ادلراىقُت فيهم دبن والنازحُت الالجئُت األطفاؿ بالتأكيد يشمل وىو( 1) 2 ادلاّدة يف بقّوة عليو منصوص التمييز عدـ مبدأ

 الطفل حقوؽ اتفاقّية *-

 األركاف أحد ىو واالجتماعية والنفسية العقلية والرعاية بالعناية ذلم فاالذباه. ادلستقبل عرلتم يشكلوف سوؼ الذين ىم األطفاؿ كاف إذا

 ولعل. حياهتم صناعة يف دور األجياؿ ذلذه يكوف أف دوف القادمة األجياؿ أماـ الفرص خلق ؽلكن وال. اإلنسانية التنمية لبناء األساسية

 باعتبارىا الطفل حقوؽ إُف والنظر ومحايتهم، األطفاؿ حقوؽ على التأكيد ضلو ةالدوِف ادلنظمات جهود تتجو أف يف السبب ىو ىذا

 الدولية تفاقيةاإل بإصدار اجلهود ىذه توجت وقد. وعامة ومًتابطة وموحدة كونية حقوؽ وىى االنتقاء، أو للتجزئة قابلة غَت حقوؽ

. 1989 عاـ الطفل حلقوؽ

 أربعة إُف الطفل حقوؽ اتفاقّية تستند حيث .دولّية وثيقة أيّ  يف لألطفاؿ وادلساعدة ايةاحلم معايَت أعلى الطفل حقوؽ اتفاقّية تقّدـ

 .بادلشاركة واحلقّ  والنمّو، والبقاء باحلياة واحلقّ  للطفل، الفضلى وادلصاٌف التمييز، عدـ: توجيهّية مبادئ

 وتتجاوز. األطفاؿ حقوؽ قوانُت من شاملة رلموعة تشكل بأهنا الدوِفّ  اإلنساف حقوؽ لقانوف بالنسبة الطفل حقوؽ اتفاقّية تعتربو

 التعبَت حرّيّة وحقوؽ للطفل الفرديّة بالشخصّية تتعّلق ضمانات وتتضّمن والرفاه، والتعليم للصّحة ادلعتادة الضمانات احلماية معايَت

 أسرة يف وكعضو كفرد للطفل رؤية االتّفاقّية ّدـوتق. للطفل جديدة رؤية تعكس أهنا كما ،واخلصوصّية والتجّمع واالنتماء والدين

 وكذلك .نازحُتو الجئُت من كاّفة األطفاؿ على تنطبق كما ،تطّوره ومرحلة سّنو مع تتالءـ مسؤولّيات وعليو حبقوؽ يتمّتع واجملتمع،

 .جئُتلال القانونّية الوثائق يف األطراؼ غَت الدوؿ يف حىت الالجئُت لألطفاؿ احلماية احتماؿ تقّدـ

 .األطفاؿ يستحّقها اليت الدنيا األساسّية احلقوؽ تشّكل اليت الدولّية ادلعايَت من كمجموعة يرّسخها لالتفاقّية اإلمجاعيّ  شبو القبوؿ إفّ 

 ترمجة عن ابنيتو احلكومات تقرّ  االتفاقية على ودبصادقتها. الطفل حقوؽ دببادئ عادلياً  التزاماً  ادلعاىدة على العادلي شبو التصديق يعكسو

 ،لالتفاقية الكلي التنفيذ أجل من السياسية والربامج القوانُت ووضع بتطوير األطراؼ الدوؿ االتفاقية وتلـز. أفعاؿ إُف االلتزامات ىذه
 يضطلع أف غلب بل فقط احلكومات على ادلهمة ىذه تقتصر وال .للطفل الفضلى ادلصلحة ضوء على إجراءاهتا مجيع تنفيذ عليها وينبغي

 .احًتامها الفيئات مجيع على يتعُت واقع إُف االتفاقية تضمنتها اليت وادلبادئ ادلعايَت ترمجة أجل ومن .اجملتمع أفراد مجيع هبا

 الربوتوكوالف 2000 عاـ يف العامة اجلمعية اعتمدت العاَف أضلاء يف متزايدة بصورة ادلنتشرين واالستغالؿ ادلعاملة سوء على القضاء ولدعم

 .ادلسلح الصراع يف وادلشاركة اجلنسي االستغالؿ من األطفاؿ حبماية وادلتعلقاف باالتفاقية ادللحقاف ريافاالختيا

 ويطالب. القسري للتجنيد أدىن كحد عشر الثامنة سن ادلسلحة النزاعات يف األطفاؿ مشاركة بعدـ اخلاص االختياري الربوتوكوؿ دديح

 .العدائية النشاطات يف مباشراً  اشًتاكا االشًتاؾ من عشر الثامنة دوف ىم من حلظر طاقاهتا أقصى ببذؿ الدوؿ

 ضرورة على ،اإلباحية والعروض ادلواد يف طفاؿاأل واستخداـ األطفاؿ وبغاء األطفاؿ، يف باإلذبار ادلتعلق االختياري الربوتوكوؿ ويشدد

 تلك دلكافحة الرامية اجلهود يف الدوِف والتعاوف العاـ الوعي زيادة أعلية على ويركز الطفل حلقوؽ اخلطَتة االنتهاكات ىذة ذبرًن

 .االنتهاكات
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 آلية يؤسس والذي البالغات، تقدًن بإجراءات ادلتعلق الطفل، حلقوؽ الدولية باالتفاقية ادللحق الثالث االختياري الربوتوكوؿ ويتبٌت

 يعاين احلقوؽ، ىذه وجود رغمو لكن            .وصيانتها يتهامحا ضرورة على ويؤكد الطفل حقوؽ بانتهاؾ ادلتعلقة ادلعلومات يف للتدقيق

 قضاء ونظم التعليم، فرص توفَت يف ادلساواة وعدـ منها، الوقاية ؽلكن اليت واألمراض واإلعلاؿ ادلعاملة وسوء والتشرد الفقر من األطفاؿ

 وخاصة األطفاؿ أف ودبا .سواء حد على النامية والبلداف الصناعية البلداف من كالً  تواجو مشاكل ،اخلاصة باحتياجاهتم تعًتؼ ال جنائية

 جاءت القصوى، الدرجة اُف حبقوقهم التمتع بإمكاهنم يصبح حىت خاصة مساندة اُف ػلتاجوف مث ومن لألذى عرضة أكثر منهم الصغار

 وظلوه الطفل بقاء تكفل أف الدوؿ وعلى" احلياة يف أصيل حق طفل لكل اف على" دسةالسا ادلادة يف لتؤكد الطفل حلقوؽ الدولية اإلتفاقية

 البقاء كلمة تضفي ذلك بعد "شلكن حد أقصى اُف" والنمو البفاء يف احلق تتضمن حيث احلياة يف احلق منح رلرد يتجاوز األمر وىذا

 لتضفي الواسع دبعناىا فتأيت النمو كلمة أما .أبعاده دبختلف الوقائي العمل على احلاجة ليشتمل احلياة يف احلق مفهـو على خاصا معٌت

 جهة من الرعايةو احلماية مفهومي رأس على الطفل وسالمة أمن"  يأيت مث مناحيها، بكافة الطفل شخصية تبمية اُف يهدؼ نوعياً  بعداً 

. وإمكاناتو قدراتو ظلو أساس بإعتبارىا واإلجتماعية والنفسية اجلسدية الصحة

 العربي المستوى على الطفولة واقع *-

 أسوأ بظروؼ ؽلر وغلعلو حياتو على ينعكس الذي األمر مستقرة؛ غَت واقتصادية سياسية بظروؼ سبر رلتمعات يف العريب الطفل عيشي

 يعيشوف عريب طفل مليوف 15 من أكثر ىناؾ أف ذلك،الثالث العاَف دوؿ فيها دبا ، العاَف دوؿ باقي يف نظراؤه ظلها يف يعيش اليت تلك من

 وفيات معدؿ ارتفاع أف إُف اليونيسف تقارير وتشَت والكوارث، احلروب بسبب عدة أخطارًا ويواجهوف ، صعبة إنسانية ظروؼ يف

 سلًبا النهاية يف ينعكس دبا ادلعيشية األوضاع وتدىور الفردي، الدخل مستوى وتدين الشديد، الفقر إُف يعود العريب العاَف يف األطفاؿ

 وعلى . التغذية بسوء ادلرتبطة األمراض وتنتشر األوُف، التعليم مراحل يف التسرب نسبة تزداد إذ ،للطفل والتعليمي الصحي الوضع على

 تتعلق احلساسية بالغة قضية عدِّىاي الطفولة قضية خبطورة الوعي أف إال آلخر، عريب قطر من الطفولة بقضايا االىتماـ تفاوت من الرغم

. مفقوًدا عامة  زاؿ ما العريب بادلستقبل

 على حربا تبقى الطفل حبق والنصوص اإلتفاقات كل ...الئق معيشي مستوى يف طفل كل حق اإلجتماعي، الضماف حق التعليم، حق

. الواقع ارض على تنفذ َف ما ورؽ

 داخل ادلشردين أو الالجئُت األطفاؿ عدد أف ادلسلحة والصراعات باألطفاؿ ادلعنية ادلتحدة لألمم العاـ لألمُت اخلاصة ادلمثلة علنتأ

 طفل مليوف( 5) يوجد ،الصحية الرعاية وعدـ التلوث بسبب طفل( 125) يومًيا مصر يف ؽلوتو (طفل ماليُت ثالثة) إُف وصل سوريا

 ىو األطفاؿ عمالة من العربية الدوؿ نصيب ،كماالطفل حلقوؽ اخلطَتة لالنتهاكات ومعرضُت األساسية حقوقهم من زلرومُت عراقي
 بالتعليم ملتحقُت غَت طفل( مليوف 5) حواِف العربية الدوؿ يف يوجدو وحدىا مصر يف طفل( مليوف 2,8) منهم طفل، مليوف( 10)

                                الثانوي بالتعليم ملتحقُت غَت تقريًبا مراىق( ماليُت 4)و, االبتدائي

 عقدتو والذي الطفولة، حوؿ ادلستوى رفيع األوؿ العريب ادلؤسبر ُعقد أف منذ انعكست العريب الوطن يف الطفل ػلقوؽ االىتمامات أف إال

 انصبت ولقد. وقطرية عربية جهود خالؿ من واستمرت.عربية خطة أوؿ على االتفاؽ مت ،حيث 1992 عاـ تونس يف العربية الدوؿ جامعة

                                                           
 68 ص-2013-اليونسف منظمة تقرير   
 نفسو ادلرجع   
 سيترب 21 األحد -عربية نيوز سكاي   
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 ولقد. احلقوؽ هبذه الوعي مستوى ورفع العريب، الطفل حقوؽ محاية على العمل على1987 عاـ تأسيسو منذ للطفولة العريب اجمللس جهود

 العريب ادلدين اجملتمع دور على تؤكد اليت اجلهود ىذه ،أحد 2001 عاـ بدأت واليت ،"للطفولة العريب ادلدين اجملتمع منتدى" مبادرة كانت

. الطفولة بأوضاع للنهوض التنمية جهود يف أصيل كشريك

 الربيع"بػ يسمى ما بتداعيات اآلف العرب انشغاؿ ظل يف مأساويًا، واقًعا يكوف يكاد الطفولة واقع اليـو اجلهود ىذه من وبالرغم إظلا

( األطفاؿ أنقذوا) منظمة تقرير سلط وقد .العربية البلداف معظم يف اجملتمع كياف وىدد خطَتة، أمنية تداعيات خلف الذي "العريب

 الدولية ادلنظمة تقرير واستعرض سوريا، أطفاؿ ذلا يتعرض اليت اإلنسانية والكارثة وادلأساة ناةادلعا حجم على الضوء مؤخرًا الصادر الدولية

( 4) كل من( 3) أف التقرير أكد حيث احلرب؛ ظروؼ يف يعيشوف الذين السوريُت األطفاؿ ظروؼ ،(النار ربت الطفولة: )بعنواف الصادر

 إنسانية ظروؼ يف يعيشوف أهنم مبيًنا اجلسدي، لألذى تعرض أطفاؿ،( 3) كل بُت من طفالً  وأفَّص  ذويهم، أحد فقدوا سوريُت أطفاؿ

 والنزوح العنف تواصل خطر على ،(اليونيسف) للطفولة ادلتحدة األمم منظمة نبهت ماؾ . الصحية الرعاية من معظمهم وحرماف قاسية،

  زاع،فاؿ نتيجة األساسية واخلدمات التحتية البنية يدمر ادلتزايد، والنزوح العنف تواصل إف: ادلنظمة وقالت األطفاؿ، على للسوريُت ادلتزايد

. احلياة مدى فيهم تؤثر قد ونفسية جسدية جبراح ويصيبهم األطفاؿ، من كامال جيال ويهدد

 مؤكداً  ،  يةالعاَف الصحة دلنظمة صحي تقرير يف جاء ما ىذا العاَف يف األطفاؿ الوفيات معدؿ أعلى 2005 عاـ يف سجل فقد العراؽ  أما

 خلف العادلي الًتتيب ذيل العراؽ ليحتل بشدة تراجع قد اخلامسة، سن بعد ما حىت العراؽ يف احلياة قيد على األطفاؿ بقاء نسبة أف

 أف" األطفاؿ أنقذوا" منظمة أعدتو الذي التقرير كما. ادلائة يف 150 فيو األطفاؿ وفيات تضاعفت بعدما العاَف دوؿ أفقر من رلموعة

 حلكومة الالذع بالنقد التقرير وتوجو. والعنف األمراض نتيجة اخلامسة، سن يبلغ أف قبل ؽلوت العراؽ يف أطفاؿ 8 كل بُت من طفالً 

 دلياه ادلزمنة الشحة اف اُف العادلية الصحة منظمة نبهت كما  األطفاؿ أوضاع ربسُت سبيل يف جهود بأي القياـ بإعلاؿ اهتمها اليت بغداد

 يف صعوبة يواجهوف االطفاؿ ماليُت يزاؿ وما االطفاؿ، بُت باالسهاؿ االصابة معدالت بارتفاع هتدد اصبحت العراؽ يف الشرب
. ادلياه بواسطة تنتقل اليت اخلطرة االمراض لنقل مصدرا ادلياه توزيع شبكات اصبحت وقد.احلرب اندالع سنواتمنذ ادلاء على احلصوؿ

 التغذية سوء اُف تتحوؿ اف تلبث ما اليت االسهاؿ بامراض لالصابة خاص بشكل العراؽ اطفاؿ عرضت اُف العادلية ادلنظمة بياف ونوه

 ال اليت منها ادلدارس وعدد  مدرسة 7000 العراؽ يف بلغت اجملارير شبكة  اُف أو ادلالئمة ادلياه اُف تفتقر اليت ادلدارس عدد أف حيث. احلاد
 فرضهتو الذي ادلأساوي الوضع عن عدا ىذا....و باألطفاؿ واآلذبار الفقر عدا ىذا  3700 نةادلأمو الشرب مياه إمدادات فيها تتوافر

. األطفاؿ بُت خاصة اخلبيثة األمراض تسبب واليت ادلشعة للمواد نتيجة وإحتالذلا العراؽ على احلرب

 مصر ففي اخلامسة دوف الوفيات معدؿ يف ،أفريقي ومشاؿ األوسط الشرؽ منطقة يف اخلامسة ادلرتبة يف تعد مصر مثل عربية دولة كذلك 

 إنتشار مع اجلو يف ادلنبعث والرصاص ادللوثة واألغذية ادللوثة ادلياه بسبب ىذا وػلدث ، اإلسهاؿ بسبب طفالً ( 125) يـو كل ؽلوت

 من مصر أطفاؿ يُعاين كما,  واحلشرات القوارض إنتشار كذلك وادلستشفيات، الشوارع وقاذورات ادلنتهية الصاحلية ذات ادلتنوعة الدوية

                                                           
 
. 2006-العراؽ-العادلية الصحة منظمة   
 ( CNN)،78/5/200 -نيويورؾ العاَف، يف األطفاؿ لوفيات معدؿ أعلى صاحب العراؽ  
 16/4/200،"الصباح"العراؽ، يف االطفاؿ بُت الوفيات معدالت تزيد ادللوثة ادلياه  
 .2ص-2005-ادلهددة الطفولة -اليونسف منظمة  
. نفسو ادلصدر   
  .االىراـ جريدة عن نفال-15/4/2014-الفرقاف رللة -رمضاف وائل  

http://www.al-forqan.net/articles/writer-7.html
http://www.al-forqan.net/articles/writer-7.html
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 بناء أوقفت قد مصر يف الصحة وزارة أف الغريب ومن,  الُرضع وفيات يف الرئيسي السبب اإلسهاؿ مع تعترب واليت التنفسي اجلهاز أمراض

 التغذية نقص ايضاو التغذية سوء بسبب مصر يف األطفاؿ ؽلوت كما,  والعالجية الصحية ادلشاريع وخصخصت اجلديدة ادلستشفيات

.  التعليم يف اإلستمرار على قدرهتم فتنخفض الذىٍت النمو تعطيل اُف يؤدي والذي  أ وفيتامي واحلديد باليود

. األخرى العربية الدوؿو وليبيا السوداف على كذلك ينطبق البلداف ىذه طفل منو يعاين وما

 كاف عوامل كلها االقتصادية، األزمة استمرار إُف باإلضافة العربية، الدوؿ من عدد يشهدىا اليت واالجتماعية السياسية االضطرابات أفَّص 

 آلية إنشاء إُف ادللحة احلاجة يربز الذي األمر النزاعات، مناطق وىف ظلًوا األقل الدوؿ يف العرب لألطفاؿ ادلًتدية األوضاع تفاقم يف أثر ذلا

 ادلنظمات مع بالتعاوف ذلا، الالـز التمويل وتأمُت الفنية اخلربة وتوفَت الطفولة، لصاٌف ادلبذولة اجلهود وتنسيق وتوجيو لتعبئة متكاملة عربية

  والتنمية للطفولة العريب اجمللس هنا قاـ ربليلية دراسة أظهرت قد انو حيث"  .ادلدين اجملتمع ومنظمات اخلاص والقطاع واإلقليمية الدولية

 جهود بُت والتكامل االتساؽ ربقق ومناىج اسًتاتيجيات وإُف الطفل، حلقوؽ وشاملة موحدة نظرة إُف االفتقار  عربية دوؿ تسع يف

 معاجلة دوف والقانونية التشريعية ادلعاجلات إُف العربية الدوؿ يف احلماية سياسات تالتجأ حيث ،بالطفولة وادلعنية ادلختلفة ادلؤسسات

 ذلا يتعرض اليت العوامل آثار تعاًف احلماية تدابَت وأف التشريعية، السياسة فاعلية عدـ يف أسهم ما وىو واقتصادية اجتماعية معاجلة
 لبعض اجلزئية بادلعاجلات احلماية سياسات تتسم كما ،"وقائية بَتتدا" وجود أو ادلشكالت جذور عالج إُف السعي دوف األطفاؿ

 سياسة وضع يقتضي الذي احلقوقي النهج تتبع شاملة سياسات وضع دوف وذلك األطفاؿ، ضد والعنف األطفاؿ ةؿاعم مثل الظواىر

. " األطفاؿ ذباه دبسئولياهتا اءللوؼ واجتماعيا ماديا وادلهمشة الفقَتة األسر دعم يف قصور وجود إُف إضافة شاملة، محائية

 العربي الوطن في بالطفولة الخااَّص  يلتشريعا الواقع

 أف إالَّص  الدولية، التشريعات الطفل، ُحُقوؽ رلاؿ يف العربية التشريعات تواُكب فقد ،العريب العاَف يفبالطفولة اخلاصَّصة التشريعات رلاؿ يف

 اشًتاؾ وكذلك طفولتهم، مع تتناَسبُ  ال اليت وخاصَّصة األطفاؿ، عمالةؾ ،الواقع أرض على االنتهاكات منَ  العديد يشهد التطبيقي الواقع

 أحياف يف ويُعرضهم األطفاؿ، زواج ظاىرة واستمرار ادلسلَّصحة، والنِّزاعات احلروب، منَ  العديد يف العربية الدوؿ بعض أطفاؿ ِمن الَعديد

 بُت ادلعاَملة يف والتَّصفرِقة الُعنف، الستخداـ األسرة داخل العربية الدوؿ معظم يف األطفاؿ منَ  العديدُ  وتعرَّصض جسميَّصة، إلصابات عديدة

 اجلنسي التحرُّلش ظاىرة ووجود احلضانة، ودور األطفاؿ، مدارس من بالقرب ةخاصَّص  البيئي، التلوُّلث انتشار واستمرار واإلناث، الذُّلكور

 التعبَت حقُّل  وىو انية،اإلنس احلقوؽ أىم من واحد من حرماف حالة يف العرب األطفاؿ ُمعظم أفَّص  كما العربيَّصة، الدوؿ بعض يف باألطفاؿ

  .الرأي عن

 

 

                                                           
 .2 ص-األوؿ اجلزء-العربية البلداف يف الطفولة واقع-علي زلمد ناىدة. د  
 اجمللس تأسيس جاء وقد الطفولة، رلاؿ يف تعمل إعتبارية شخصية ذات حكومية غَت عربية إظلائية والتنميةمنظمة للطفولة العريب اجمللس   

   .العربية الدوؿ جامعة رعاية ربت 1986 تونس يف عقد الذي والتنمية الطفولة مؤسبر من الصادرة التوصية على بناء 1987 عاـ يف
 مصر  -لبناف  -سوريا  -السوداف  -السعودية  -اجلزائر  -تونس  -األردف: ىي الدوؿ -والتنمية للطفولة العريب للمجلس عربية دوؿ تسع يف الطفل محاية سياسات ربليل دراسة:   

 .ادلغرب –
- عربية دوؿ تسع يف فلالط محاية سياسات ربليل دراسة -والتنمية للطفولة العريب للمجلس العاـ األمُت البيالوي حسن  
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 :والتغذية الصِّحَّصة

 ، العربية الدوؿ بعض يف ثغرات ىناؾ أفَّص  إالَّص  ،األمراض ضد األطفاؿ ربصُتب اىتمت العربية الدوؿ معظم اف الصِّحيَّصة، الرِّعاية رلاؿ ويف
 ودعم قومي، التزاـ ُوُجود أعلية و لإلىدار، ُحُقوقهم وتتعرَّصض ادلستقبل، يف أىليتهم تسقطَ  ال حىت ادلواليد، لتسجيلِ  آليات توفُّلر جلهة

 على والعمل ،...و  ومصر والسوداف واليمن العراؽ يف خاصَّصة اخلامسة، دوف واألطفاؿ الرضع لوفيات العالية ادلعدالت دلعاجَلة دوِف؛

يَّصة، وادلرافق ادلياه وربسُت الصِّحِّي، الصَّصرؼ شبكات مدِّ  من احلياة نوعية ربسُت  االرتقاء وكذلك النظيفة، ادلياه ُوُصوؿ وتأمُت الصِّحِّ

يَّصة، الرعاية بنوعية  كي وتعميمو ناحية، من والنمائي الوقائي الطِّب على والًتكيز العالجي، الطب برامج مستوى ربسُت خالؿ من الصِّحِّ

 .أخرى ناحية من اجلغرافيَّصة وادلناطق االجتماعية الشرائح مجيع يشمل

 التغذية بأعلية الوعي نْشر وإُف األطفاؿ، على التغذية سوء آثار معاجَلة إُف العربية الدوؿ مجيع يفحاجة فهناؾ التغذية، رلاؿ يف أما

 . اجليدة الغذائية والعادات الصِّحيَّصة،

 :لألطفال التربوية الرعاية

 من ادلوّقعة الدولّية ادلعاىدات لتطبيق ادلتواصل جهاده يف واألفراد، وادلسؤولُت واجلمعيات وادلؤسسات الفعاليات تواجو اليت التحديّات"...

 خالؿ من القامت وجهها تربر البشرية أف....داعمة وشرائع قوانُت إُف وللوصوؿ األسري، وغَت األسري العنف من الطفل حلماية لبناف قبل

 القدرة لعدـ احلاؿ، واقع تغيَت على القدرة لعدـ اآلخر تأسفو وعن األرض على األوُف خطواهتا يف احلياة يطاؿ الذي العنف مع هتاوهنا

 تصبح لكي العائلّية التحتّية البٌت وبتأىيل العقوبات، بتشديد تعديلها، أو الالزمة التشريعات بوضع القرار مركز يف ىم من إقناع على

   .ادلتعّددة بأشكالو العنف إُف تؤدي ما غالًبا اليت الفرد أنانّية عن بعيًدا اإلنساف، لنمو طبيعيًّا زليطًا العائلة

 تعطي يةوإنساف إجتماعية عدالة أجل من ادلارونية، اللبنانية للرىبانية التابع اجلامعي،-ادلعونات سّيدة مستشفى من إنطلقت صرخةً 

 يسهل وادلوت والضرب العنف عن بعيدا السالـ، ويعمّ  احملبة فيو تسود أفضل رلتمع أجل من وذلك. اهلل فيها وضعها اليت القيمة األنساف

 ."أثر دوف اجلماعّية ذاكرتنا على سبرّ  وجرائم فيها التداوؿ

 قبل ما ألطفاؿ تربوية مؤسَّصسات توفَت وضرورة هبا، وااللتزاـ ليمية،التع العمليَّصة جلودة معايَت وضع يلـز الًتبوية، الرعاية رلاؿ ويف لذا

  .امؤسساتو إنشاء يف والتوسع ؽلية،تعل تطويرية مرحلة األطفاؿ رياض مرحلة واعتبار ادلدرسة،

 وتعميم بتوفَت االىتماـ يَػَتطَلَّصب شلا وحصانتها، بإنسانيتهم تشريعيا االعًتاؼ غلب اإلعاقة ذوي األطفاؿ مع ادلتَخذة اإلجراءات يف

 وتأىيلهم ادلعاِقُت، وتعليم بعالج واالىتماـ الزواج، قبل ما فْحص خدمات وتوفَت ذلا، ادلبكِّر والتشخيص اإلعاقة منَ  الوقائيَّصة اخلدمات

عاؽ َدْمج على العمل مع وذىنيًّا، جسميًّا
ُ
 سلتلف يف ادلعاقُت مع العاملُت األشخاص وتأىيل بتدريب االىتماـ جانب إُف اجملتمع، يف ادل

                                                           
. سوريا يف األكراد تسجيل للحصر ال لإلشارة   
 سابقا ذلك بينا كما   
 األطفاؿ حلماية وادلظاىرات وادلؤسبرات والندوات القاءات عن جبيل،  –اجلامعي ادلعونات سيدة مستشفى يف ادلوظفُت والشؤوف األقتصادية الشؤوف مدير خوري وساـ ألبا   

 8 الربعاءا .اإلنساف حقوؽ محاية أجل من احلسنة، والنوايا الطّيبة اإلرادات وذوي اذلمم أصحاب  إجتماع كيفية وعن الوظيفي؛ أو األسري العنف من اؿوالعمّ  والنساء

 "وربّديات واقع: األطفاؿ ضدّ  العنف" بعنواف ندوة جبيل  –اجلامعي ادلعونات سيدة مستشفى 2014 اكتوبر
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 وسائل واقًتاح ، لإلعاقة الرَّصئيسة األسباب على للتعرُّلؼ والدراسات؛ البحوث إجراء أعلية على التأكيد وكذلك والتخصُّلصات، اجملاالت

 .منها الوقاية

 :والبيئة األطفال

 فِمن البيئة؛ ىذه توفَت يف حقيقي عريب قصور ُوُجود إُف يشَت زاؿ ما الواقع ،؟للطفل صحيةٍ  بيئة توفَت ىناؾ ىل والبيئة األطفاؿ رلاؿ ويف

 وسبلُّلحها، الًتبة خصائص وتدىور ادلتَصحِّرة، الرُّلقعة وزيادة النبايت، الغطاء واختفاء اضمحالؿ: وضوًحا األكثر البيئي اخلََلل مظاىر

 شبو والغياب العربيَّصة، احلكومات جانب من االكًتاث عدـ إُف ذلك ويعود الطفل، صحَّصة على يؤثِّر شلا الشرب، ومياه اذلواء وتلوث

 .البيئي واإلعالـ التوعية دور غياب شبو مع العناصر، لبعض السطحية ادلعاجلة أو التشريعية، للمعاجلة الكامل

 وعزلو الشارع، رصيف كارتفاع للطفل؛ اآلمنة البيئة معايَت بتوفَت ىتماـاال زيادة إُف ربتاج العربية الدوؿ مجيع فإفَّص  ذلك، على واعتماًدا

 نسبة وزيادة اللهو، وأدوات اللعب، مواَصفات وربديد العامة، األماكن يف لألطفاؿ مرور شلرات وعمل السيارات، مرور حارات عن

 .لألطفاؿ ادلقدمة األغذية لطعم ادلكسبة أو ادللونة الكيماوية ادلواد وحظر السكانيَّصة، للكثافة تبًعا اخلضراء ادلساحات

َهددة وعواقبها سلاطرىا، بكلِّ  للبيئة ادللوثة األنشطة ُوُجود استمرارو
ُ
 يف النَّصَظر إعادة إُف حاجة ُوجود ،والنفسي وظلوىم األطفاؿ، لذكاء ادل

 .البيئيَّصة والسالمة الصِّحَّصة منَ  ادلطلوبة ادلستويات مع للتالـؤ عليها؛ التعديالت منَ  ادلزيد إجراء إُف والدَّصعوة بالبيئة، ادلتعلِّقة التشريعات

 :الثقافية الرعاية

 تالِقي ىائلة إعالمية إمكانات إُف أدَّصى وقد األطفاؿ، على خاصة واإلعالمية، ادلعلوماتية الثورة تأثَت تزايُد اف الثقافيَّصة الرِّعاية رلاؿ يف

 أرجاء بُت ادلكاف ُحُدود فعليًّا معو اهنارتْ  ادلعلومات، يف تدفُّلق وُوُجود التلفزيوف، وشاشة الصناعي، القمرو اآلِف، احلاسب: الثالوث

اذ العربيَّصة الدوؿ منَ  يَػَتطَلَّصب شلا األرضية، الكرة  اذلُوية، بناء على ترتكز ادلعاَِف، واضحة إسًتاتيجية رسم كضرورة التدابَت منَ  عددٍ  ازبِّ

.  العربية وخصوصيتو حبضارتو الطِّفل وتربط ستقبليَّصة،اَف لألدوار واإلعداد

 العربي الوطن في للطفولة المستقبلية التحديات

 أف ؽلكن وكيف قاماهتا؟ بكامل رؤوسهم يرفعوا أف ؽلكن كيف االطلفاض؟ هبذا فوقهم والسماء العريب عادلنا يف األطفاؿ يفعل ماذا"

 وألهنم زلاصروف،  -وحدىم فلسطُت أطفاؿ وليس  -العرب األطفاؿ االنطالؽ؟ ذلم يتيح رحب فضاء دوف من البعيدة اآلفاؽ يتأملوا

 فمن تقريباً، معدـو لالبتكار ادلتاح والقدر ضيقة، فيو اإلبداع مساحة زلاصر، كلو العريب ادلستقبل أف يعٍت ىذا فإف ادلستقبل مادة

"  اىذ كل عن ادلسؤوؿ

 مرحلة أىم إف اإلعداد، أنواع أىم وىو األوُف طفولتو منذ اإلنساف بناء يف يكوف وذلك لو، عداداإل ىو ادلستقبل لقراءة الوحيد لسبيلا

 وعلمي صحي بشكل متماسكة كانت فإذا ومعًتكاهتا، للحياة منطلقو اسس تشكل ألهنا. طفولتو مرحلة ىي اإلنساف حياة يف تارؼلية

 .رلتمعو وعلى عليو سيء اثرىا يكوف غالباً  واإلعلاؿ، الفاشلة والتجارب بالسلبيات مليئة كانت وإذا إغلابية، كانت

                                                           
. وغَتىا ادلشعة وادلواد احلروب سببتها اليت اإلعاقات من العديد ىناؾ بل وراثية فقط ليست اإلعاقة أسباب   
 ىػ1431 زلـر 29 ادلوافق ـ2010 يناير 15 اجلمعة  -2688 العدد  -البحرينية الوسط صحيفة اعن-الكويت -العربي مجلة -العسكري سليمان   
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 الدوؿ يف الطفولة واقع حوؿ دراسة« اليونيسيف» للطفولة ادلتحدة االمم دلنظمة اإلقليمي وادلكتب العربية الدوؿ جامعة أعدت لقد

 العمل مث ومن العربية، الدوؿ يف األطفاؿ ألوضاع الواقعية الصورة توضيح هبدؼ« باألطفاؿ جدير عريب عاَف» عنواف ربت العربية

 من منها السلبيات معاجلة مع فيها، االغلابيات من واالستفادة والتأكيد األوضاع هبذه االرتقاء ضلو أسرع تقدـ لتحقيق اجلاد والسعي

 الثاين كانوف يف التونسية اجلمهورية يف طفلاؿ حلقوؽ الثالث العريب ادلؤسبر أصدرىا اليت للطفولة، العربية العمل خطة أىداؼ تنفيذ خالؿ

 .2004 العاـ من

 عدد ينمو بينما السكاف، عدد نصف من يقارب ما اُف يصل العربية دوؿ من كثَت يف األطفاؿ عدد أف اُف أشارت الدراسة تلك

 الذي العريب العاَف تعداد يصل أف ادلتوقع من فإنو عليو، ىي ما على احلالية الزيادة معدالت استمرت وإذا سريعا ظلوا عامة بصورة السكاف

 من ادلئة يف 34 اُف عشرة اخلامسة سن دوف ىم من نسبة وتصل ،2050 العاـ حبلوؿ نسمة مليوف 650 ضلو إُف نسمة مليوف 285 اآلف يبلغ

 . ادلئة يف 42 وىي كربىاؿ الصحراء جنوب الواقعة االفريقية الدوؿ يف نسبتهم إال عليها تزيد ال نسبة وىي اإلمجاِف العدد ىذا

 كي النفطية، االنتعاش سنوات يف حىت قبل من بو تنمو كانت الذي ادلعدؿ من أسرع تنمو أف العربية الدوؿ على سيكوف أنو يعٍت ذلك

 الدوؿ فإف األمم، ثروة أساس ىي ادلعرفة، أف ودبا عمل، عن البحث يف ويبدأوف األطفاؿ ىؤالء يكرب عندما األوضاع مع التعايش ؽلكنها

 احلالية وأظلاطو النمو سرعة معدؿ استمر وإذا الكوين، االقتصاد يف ادلنافسة ؽلكنها كي األطفاؿ تعليم يف االستثمار عليها العربية

 بوضع ىتماـإلا إف لذا.ادلتواصل عنفواؿ والفوضى والقمع الشباب، إحباط الضخمة، البطالة من عادلا نتخيل أف ادلمكن فمن مستقبال،

 لتقدـ ضروري األطفاؿ يف االستثمار أف إلثبات والسعي للتنمية، الصحيحة ادلقاربة إطار يف العملو العريب، العاَف يف األطفاؿ

 .ادلستقبل وإحباط االقتصاد وشل التنمية خنق إُف إال يؤدي لن فيهم االستثمار قصور وأف ،واالزدىار

 

 الخاتمة

" بعده؟ أـ التعنيف قبل ...الطفل محاية " السؤاؿ ويبقى

 وأىم أعلى سلطة واإلنسانية فللقانوف بو، اإلضرار أو اإلجحاؼ يف سلطة لوليو وليست القاصر، ادلتضرر إلنصاؼ العاـ احلق يكفي ال

 وكما اإلنساف وحقوؽ الطفل، محاية جلاف تتحرؾ حىت مستدؽلة عاىة يف التسبب أو القتل درجة إُف األمر يصل أف الضروري من وليس

 وإف حىت. عاجزا صغَتا األمن وتوفَت واالىتماـ الرعاية يف الواجب حقو ويعطى ينصف أف فيجب منو ويقتص كبَتا، بالعقوؽ االبن يداف

 من متأخرة مراحل إُف الطفل وصوؿ دوف لو ادلناسب البديل وتوفَت كالعلا، أو الوالدين أحد من حضانتو حق سحب إُف القانوف اضطر

 إال عملها تبدأ ال فهي التعنيف، حصوؿ بعد إال عملها تبدأ ال فهي مسماىا، مع يتعارض فعملها العنف من احلماية جلاف أما التعنيف،

 عن مسبق تصور لديهم يكن َف إف العنف من الطفل محاية تتم وكيف ادلزعومة؟ احلماية ىي فأين قبلو، وليس التعنيف، حصوؿ بعد

 الُعنف سبنع اليت القوانُت وضع غلب أنو صلد من.إلعلاؿا بسبب لو يتعرض قد شلا مسبقا محايتو لتتم واالجتماعي، األسري الطفل وضع

 سبنحو العامل للطفل سلصصة رواتب صرؼ يف العلمية احللوؿ بتنفيذ األطفاؿ عمالة سبنع قوانُت كما ،الطفل ذباه والفردي اجملتمعي

 اقتصادية األكثر على ىي اليت اؿاألطف تسرب دلشكالت احللوؿ وضع غلب كذلك دراستو إهناء حُت إُف التامة االجتماعية الكفاية

 عدـ إُف تدعو اليت القدؽلة اإلرثية القّيم لوجود ادلشكالت ذلذه اجتماعية أسباب ىناؾ كذلك ،العربية الدوؿ يف البطالة انتشار بسبب

 تتعلق األطفاؿ أمراض من كثَتًا فأل بالبيئة؛ والعناية ادلتينة ادلادية القاعدة ببناء أيًضا متعلق وىو الطفل بصحة االىتماـو .التعليم جدوى
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 مع للطفل النفسية بالصحة والعناية جديدة تعليمية برامج وضع خالؿ من للطفل والنفسية الًتبوية بالنواحي االىتماـو .البيئي بالتلوث
 يف أعدادىم تتزايد الذين ادلشردين، األطفاؿ ربمي اليت والقوانُت العلمية احللوؿ وضع. وتربويًا مهنًيا وتأىيلهم ادلدرسُت بإعداد االىتماـ
 الرعاية بتوفَت يقوموف تربويُت مشرفُت توفَت مع شهرية ورواتب سكنية مناطق وزبصيص واخلارجية، األىلية احلروب بسبب العربية الدوؿ

 النفسية الرعاية ومراكز يالصح وادلركز وادلطعم ادلدرسة تضم ظلوذجية داخلية أقساماً  األطفاؿ ىؤالء إقامة مناطق تصبح لكي واإلرشاد

 ما بتداعيات اآلف العرب انشغاؿ ظل يف مأساويًا، واقًعا يكوف يكاد الطفولة واقع فإف .اخلاصة أوضاعهم على باإلشراؼ تقـو اليت
  .العربية اتاجملتمع كياف وىدد خطَتة، أمنية تداعيات خلف الذي( البائس العريب الربيع)بػ يسمى

 من يعيشوف الغد يف األوطاف سيبنوف الذين اليـو وأطفاؿ ذلك إُف السبيل كيف ألوطاننا، مشرؽ دلستقبل نطمح كنا إذا  !األمل ويبقى

 وادلعاناة؟ واإلعلاؿ التشرد وأجواء األليم الواقع ىذا صغرىم
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