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 سياسة حقوق األطفال 

  

األطفال هم أساس المستقبل لكنهم يظلون أحد أكثر شرائح السكان ضعفاً. تقع على عاتق المجتمع مسؤولية تطوير  المقدمة

برامج سياسة شاملة لهم. ال شك أن األطفال في جميع أنحاء العالم قد اكتسبوا بشكل متزايد إمكانية الحصول على الحقوق.  

يتعين القيام به على الرغم من اعتماد اتفاقية حقوق الطفل باإلجماع من قبل ومع ذلك ، ال يزال هناك الكثير من العمل الذي  

. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، 1990لعامسبتمبر    2وتنفيذها في   1989لعام  نوفمبر    20الجمعية العامة لألمم المتحدة في  

أو غير مباشر بالمخاطر البيئية ، واألطفال  فإن أكثر من اتفاقية أربع وفيات ألطفال دون سن الخامسة مرتبطة بشكل مباشر 

 هم من بين أول ضحايا اآلثار البيئية الضارة بما في ذلك الجفاف والفيضانات والعواصف وأزمات الغذاء والتلوث.

  

 رؤيةال

المجاني ورعاية   والتعليم  المجانية  الصحية  الرعاية  الحصول على  المساواة في  إصالح سياسات األطفال من أجل ضمان 

 -إلى ضمان  جرينساألطفال المجانية والسكن الالئق والتغذية الكافية. لذلك ، يسعى 

                       ● العدالة االجتماعية لألطفال

                       األطفال واالستبعاد االجتماعي واالتجار بهم● القضاء على فقر 

                       ● بيئة صحية لجميع األطفال

                       ● االهتمام اإلنساني بحالة األطفال المهاجرين

                       على األطفال● الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري لمكافحة اآلثار السلبية لتغير المناخ 

                       ● وضع حد لعمل األطفال غير المأجور والرق

  

 هدف ال

  جرينس يقوم بما يلي:ويعزز نمو األطفال الجسدي واالجتماعي والعقلي والنفسي وحقوقهم. لذلك ، فإن  جرينسسوف يدعم 

- 

● غرس القيم واألخالق واألخالق والحس المدني والمسؤولية في جميع المجاالت التي تؤثر على حياة األطفال ، بما في 

                       ذلك التعليم

من شأنه أن يضع الوصول إلى التعليم للفتيات والفتيان كبند منفصل    -● تنفيذ برامج تنمية الطفل وحمايته وتعليمه وتمويله  

   والمحيط الهادي )ايه بي جيه ايف(آلسيا  اتحاد جرينس  بلدانيمثل مشكلة رئيسية في قد ألنه 

                       والنمو ● العمل من أجل حرية األطفال للسماح لهم باللعب واالزدهار 

                       ● المطالبة بوضع حد الحتجاز األطفال

  ا ومساحة للعب وفرص  افي مجتمعهم ، ووقت  ا وأمن  اللعيش ، وأمان  االئق  امكان -ضع خطًط تضمن لكل طفل طفولة جيدة  و●  

                       للتعلم والتطور داخل المدرسة وخارجها

                       ان نمو األطفال البدني واالجتماعي والعقلي والنفسي● ضم

                       ● إعطاء األولوية للعدالة االجتماعية لألطفال ، وخاصة األكثر ضعفا 

بيئات محب والسياسات وترسيخها لخلق  القوانين  الدفاع عن  الجسدي  ب●  والجنسي  ة ورعاية خالية من االعتداء  والعاطفي 

                       واإلهمال واالستغالل والتمييز 

● ضمان حصول األطفال على فرص متكافئة للوصول إلى الموارد والتعليم وفرص النمو الشخصي والتعلم والمشاركة في 

                       صنع القرار الذي يؤثر على حياتهم

  

 عمل الخطة 

سيتم   كما  السياسات.  وصنع  والحكومي  السياسي  التخطيط  مستويات  جميع  على  األطفال  لمصالح  األولوية  إعطاء  سيتم 

 - جرينس يقوم بما يلي:إشراك األطفال في تطوير الخطط واالستراتيجيات التي تؤثر عليهم. لذلك ، فإن 

  

 الحقوق واالحتياجات والمصالح

لحقوق األطفال واحتياجاتهم ومصالحهم على جميع مستويات التخطيط السياسي والحكومي  ● تشريع إعطاء األولوية  

        وصنع السياسات

        ● إشراك األطفال في وضع الخطط واالستراتيجيات التي تؤثر عليهم

واالستراتيجيا الخطط  تطوير  في  المتنوعة  والمجتمعات  العرقية  المجموعات  من  األطفال  مشاركة  التي ● ضمان  ت 

        تؤثر عليهم
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ومجتمعات  مجموعات  من  لألطفال  الخاصة  االحتياجات  تتناول  الحكومة  مستويات  جميع  على  سياسات  وضع   ●

        متنوعة

  

 السالمة واألمن 

        ● دعم ومناصرة السياسات التي تزيد من سالمة األطفال وأمنهم في مجتمعاتهم

        األطفال من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة واإلهمال● اتخاذ تدابير لحماية 

        ● اتخاذ تدابير لحماية األطفال من اآلثار السلبية لتغير المناخ والمخاطر الصحية البيئية

        ● حماية األطفال المهاجرين من الصدمات واالستغالل

  

 المدرسة والتعليم 

التعليمية التي تقلل من حجم الفصول الدراسية وتوسع المناهج لتشمل الرياضة والثقافة والبيئة  ● متابعة اإلصالحات  

        وحقوق اإلنسان

        فرص للتعلم والتطوير داخل المدرسة وخارجها إيجاد● 

        عاًما 18كل طفل للوصول إلى تعليم جيد حتى سن  توفر الفرصة لدى● التأكد من 

التعلم  ●   بقيمة  االعتراف  مع   ، المدرسة  تطورهم خارج  يأتي على حساب  ال  لألطفال  الرسمي  التعليم  أن  من  التأكد 

        والنمو خارج الفصل الدراسي

  

 الوصول إلى األماكن العامة واألنشطة البدنية 

        ● ضمان وصول األطفال إلى األماكن العامة اآلمنة والصديقة

األطفال على مجموعة واسعة من األنشطة الداخلية والخارجية بأسعار معقولة في مجاالت الرياضة  ● ضمان حصول  

        والموسيقى والفنون والثقافة

        ● إنشاء مساحات خضراء خارجية عالية الجودة تقديراً لضرورتها من أجل تنمية صحية بدنية ونفسية واجتماعية

        مشاركة في األنشطة المشتركة للمناهج الدراسية في المدرسة● توفير وتشجيع األطفال على ال

        ● تشجيع ودعم الوالدين ومقدمي الرعاية لتعزيز النشاط البدني لألطفال والتمارين الرياضية الصحية

  

 التنمية االجتماعية والعاطفية

حق تضمن  تدابير  اعتماد  محب  وق ●  بيئة  في  من  باألطفال  خالية  ورعاية  والجنسي ة  والعاطفي  الجسدي  االعتداء 

        واإلهمال واالستغالل والتمييز 

لحقوق   المتحدة  األمم  اتفاقية  مع  يتفق  بما  الطفل  بحماية  المتعلقة  والقرارات  الخدمات  وتقديم  التمويل  برامج  تنفيذ   ●

        الطفل

        ● وضع سياسات وبرامج تدعم النمو االجتماعي والعاطفي لألطفال

ودعم    ، والطبقة  والدين  الجنس  أساس  على  المثال  سبيل  على   ، تعسفي  بشكل  األطفال  تعزل  التي  القيود  إزالة   ●

        المبادرات التي تعزز اإلدماج والتنوع

والعقلي  ● تشجيع الوالدين ومقدمي الرعاية على أن يكونوا مساهمين نشطين وأن يكونوا قدوة في نمو أطفالهم البدني  

        واالجتماعي والعاطفي

        ● خلق بيئات داعمة وتمكينية لألطفال للتعبير عن أنفسهم لمجتمعهم وعلى جميع المستويات الحكومية

  

 الوصول العادل إلى الموارد 

الشخصي   النمو  وفرص  والتعليم  الموارد  إلى  للوصول  متكافئة  فرص  األطفال على  مدى  ● ضمان حصول  والتعلم 

        الحياة والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم

● إنشاء آليات تضمن أخذ احتياجات األطفال بعين االعتبار من قبل المشاركين في وضع وتنفيذ السياسات التي تؤثر 

        عليهم

العوامل االجتماعية واالقتصادية   ● سن تدابير تضمن حصول جميع األطفال على الخدمات المناسبة بغض النظر عن

        أو غيرها من العوامل

شهًرا وقدرة اآلباء ومقدمي الرعاية على التفاوض بشأن    12● التشريع لإلجازة الوالدية مدفوعة األجر لمدة تصل إلى 

        ترتيبات العمل المرنة مع أصحاب العمل



 

3 of 3 

        ● رصد فقر األطفال بنشاط

        في خدمات رعاية الطفل بشكل كبير استثمارات  ● اإلصالح وتوفير 

        ● إنشاء مدفوعات شاملة لألطفال ، غير مرتبطة بالتوظيف أو بمتطلبات أخرى

  

 صحة ال

المخدرات   وتعاطي  واالنتحار  العقلية  الصحة  لمعالجة  سيما  وال   ، األطفال  صحة  لخدمات  الكافي  التمويل  توفير   ●

        والصحة الجنسية واإلنجابية واإلعاقة أو الرعاية الخاصة واحتياجات الحمايةوالمواد المخدرة 

        ● ضمان الترويج لألغذية الصحية ، بما في ذلك حظر اإلعالنات عن الوجبات السريعة على التلفزيون

        ● التأكد من توفر غذاء صحي وآمن في المدارس

        ة الطبيعية● توفير التسهيالت لألمهات للرضاع

قبلها والطفولة   الوالدة وما  قبل  بما في ذلك رعاية ما  الجودة ،  الحصول على رعاية صحية مجانية عالية  ● ضمان 

        المبكرة

  

 عدالة ال

        ● وضع وتنفيذ استراتيجيات إلبقاء األطفال خارج نظام العدالة الجنائية ، والحد من مخاطر العودة إلى اإلجرام

● التأكد من أن سجن األطفال هو المالذ األخير المطلق لألطفال الذين ارتكبوا جرائم خطيرة عنيفة أو خطيرة ، مع  

        مالحظة البدائل الحالية والمحتملة للسجن

        ● إنشاء هيئة عليا وطنية لشؤون الطفل بأعضاء منتخبين وممثلين

        التمويل لألطفال الناجين من سوء المعاملة واإلهمال ● إنشاء خدمات عالية الجودة جيدة

 ● 

    خطوات لمعالجة االعتداء الجنسي على األطفال في وسائل اإلعالم واإلعالن اتخاذ●

  

  

 مراجع: ال

convention-rights-https://www.unicef.org/child 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx 

english-https://www.globalgreens.org/globalcharter 

eoplep-young-and-https://greens.org.au/policies/children 

https://www.greens.org.nz/children_policy 

p88-https://www.greenparty.ca/en/motions/G08 

-good-a-child-every-guarantee-will-https://www.greenparty.org.uk/news/2019/12/09/greens

childhood/ 

development/-youth-and-https://indiagreensparty.org/policies/child 

childcare/-licies/educationhttps://www.greenparty.ie/po 

  

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.unicef.org/child-rights-convention
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.globalgreens.org/globalcharter-english
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://greens.org.au/policies/children-and-young-people
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.greens.org.nz/children_policy
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.greenparty.ca/en/motions/G08-p88
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.greenparty.org.uk/news/2019/12/09/greens-will-guarantee-every-child-a-good-childhood/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.greenparty.org.uk/news/2019/12/09/greens-will-guarantee-every-child-a-good-childhood/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://indiagreensparty.org/policies/child-and-youth-development/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.greenparty.ie/policies/education-childcare/

