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ملن هي هذه االسرتاتيجية؟

لكل األطفال من
كافة األعمار.
لك ،أنت الذي
تحتاج إىل مساعدة،
لك أنت ،السعيد.
لك ،أنت الصديق
الويف لآلخرين.
لك ،أنت الذي تحتاج
إىل صديق.

االسرتاتيجية
الفنلندية
الوطنية
للطفل
بدأ إعداد االسرتاتيجية الوطنية للطفل خالل والية
رئيس الوزراء يوها سيبيال ( )Juha Sipiläيف مرشوع
« »Lapsen aika 2040أي «عهد الطفل .»2040
واستمر العمل بها خالل والية رئيسة الوزراء سانا
مار ين ( )Sanna Marinكعمل لجان برملاين مع العمل
الرسمي الداعم لذلك.
وافقت اللجنة الربملانية لالسرتاتيجية الوطنية للطفل على
هذه االسرتاتيجية كجزء من مذكرتها يف كانون األول/ديسمرب
( 2020سلسلة منشورات ديوان مجلس الوزراء .)2021:8
يمكن االطالع على هيئة اللجنة واملذكرة ومنشورات املجموعات
الربملانية واملنشورات املستقلة اليت تدعم االسرتاتيجية من رابط
موقع االسرتاتيجية على اإلنرتنت .www.lapsistrategia.fi
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ملحة موجزة عن االسرتاتيجية

املبادئ التوجيهية
الرئيسية

املبادئ التوجيهية الرئيسية
تعمل اسرتاتيجية الطفل على خلق فنلندا اإليجابية للطفل
واألرسة واليت تحرتم حقوق الطفل .باإلضافة إىل ذلك،
تضمن اسرتاتيجية الطفل التحقيق الهادف واملتسق اللزتامات
ً
وفقا
الحقوق األساسية وحقوق اإلنسان لألطفال ،ال سيما
التفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل .ظهرت الحاجة إىل
االسرتاتيجية الوطنية للطفل خالل عدة حكومات مختلفة.
االسرتاتيجية مطلوبة قبل كل يشء ألن

القرارات واملبادئ التوجيهية املهمة من ناحية
حقوق الطفل غال ًبا ما تكون مشتتة وال تستند
بشكل متسق إىل احرتام الزتامات فنلندا
بالحقوق األساسية وحقوق اإلنسان ،وبالتايل
يعتمد تحقيق حقوق الطفل عمل ًيا إىل حد كبري
على خلفيتهم وأرستهم وغري ذلك من العوامل
األخرى املماثلة.

يكمن الهدف الرئييس لهذه االسرتاتيجية يف خلق أساس
مستدام ومتسق وطويل األجل للسياسات الوطنية للطفل
واألرسة .تعمل االسرتاتيجية على تطوير عملية صنع القرار
والتعاون وأساليب العمل املتعلقة باألطفال واألرس بطريقة
تراعي بشكل كامل ومنهجي الزتامات الحقوق األساسية
وحقوق اإلنسان يف جميع مجاالت ومستويات الحكومات.
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 10ملحة موجزة عن االسرتاتيجية
تستند االسرتاتيجية إىل ثالث أفكار رئيسية:

تعمل االسرتاتيجية على خلق فنلندا اإليجابية
للطفل واألرسة واليت تحرتم حقوق الطفل.
اإلرساء الدائم لحقوق الطفل ووضعيته بطريقة
تؤخذ فيها األطفال باالعتبار باستمرار يف كافة
األنشطة السياسية والفعلية إىل جانب أعضاء
املجتمع اآلخرين وبحيث يتم إعالم األطفال
بحقوقهم.
ضمان وضعية األطفال ذوي الوضع الهش
والتعرف على احتياجاتهم بشكل أفضل.

ً
وفقا للمادة  1من اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل،
تعين كلمة الطفل يف االتفاقية العامة كل شخص دون
سن  18سنة من العمر ،ما مل يكن قد بلغ سن الرشد قبل
ذلك بموجب القوانني املطبقة على الطفل .وبالتايل فإن
تمس كل من هم دون سن
االسرتاتيجية الوطنية للطفل
ّ
 18سنة من العمر .باإلضافة إىل ذلكُ ،تؤخذ باالعتبار يف
االسرتاتيجية ويف تحقيقها على نطاق واسع األ ُ
رس اليت يعيش
فيها األطفال ،باإلضافة إىل الشباب البالغني يف املرحلة
املفصلية من الطفولة والبلوغ.

األساس القانوين واالجتماعي لالسرتاتيجية

األساس القانوين
واالجتماعي
لالسرتاتيجية
اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل
( )1991 / 60-SopS 59هي معاهدة لحقوق اإلنسان
ملزمة لفنلندا ،وهي تعرّف حقوق األشخاص الذين تقل
أعمارهم عن ً 18
عاما واليت يجب على دول االتفاقية صونها
يف مختلف مجاالت الحياة واملجتمع.
تهدف اسرتاتيجية الطفل هذه إىل تحقيق االلزتامات
املوضوعة لفنلندا بموجب االتفاقية .باإلضافة إىل اتفاقية
األمم املتحدة لحقوق الطفل ،تستند االسرتاتيجية إىل الزتامات
الحقوق األساسية وحقوق اإلنسان األخرى املتعلقة بفنلندا
وتقاليد دولة القانون القوية القانون.
تكمن يف خلفية االسرتاتيجية املبادئ العامة األربعة
التفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل وهي :عدم التميزي
والتهميش ،وأولوية مصلحة الطفل ،وحق الطفل يف الحياة،
والبقاء والنمو ،ومشاركة الطفل.
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 12ملحة موجزة عن االسرتاتيجية

الثبات

األرسة
املجتمع

اإلدارة
العلم املهين واملعرفة

القيم األساسية

املوارد
الترشيعات

علم األبحاث

ا
لتغري (قابلية ا

مل)
لع

االلزتام

(قابلية ال
ري
غ
ت
ال

ع
مل)

الطفولة

الحقوق األساسية
وحقوق اإلنسان
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•مكافحة التميزي والتهميش وعدم املساواة لألطفال
ومجموعات األطفال
•ضمان حقوق األطفال ذوي الوضع الهش
•حماية األطفال من كافة أشكال العنف
•تحقيق الخدمات االجتماعية والصحية اليت تليب احتياجات
األطفال واألرس
•تنظيم خدمات الرتبية املبكرة والتعليم اليت تليب االحتياجات
الفردية لألطفال
•التأ كد من تأمني مستوى معيشة وضمان اجتماعي كاف
ٍ
والتوفيق بني العمل والحياة األرسية
•دعم العالقة بني األطفال واألقران واملقرّبني
•تحقيق هوايات األطفال وأنشطتهم األخرى يف وقت الفراغ
•التطبيق الفعال ألولوية مصلحة الطفل وتقييم التأثريات
على الطفل
•تعزيز االستماع لألطفال وإرشاكهم وفرصهم يف التأثري
•تنسيق شؤون الطفل واسرتاتيجية الطفل وجمع البيانات
والتدريب ذي الصلة بحقوق الطفل

فنلندا كل
األطفال
14

فنلندا مكان جيد
لوالدة األطفال
ونموهم.
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 16فنلندا كل األطفال

الرؤية هي فنلندا اليت
تحرتم حقوق الطفل

تعمل اسرتاتيجية الطفل على خلق فنلندا اإليجابية للطفل
واألرسة واليت تحرتم حقوق الطفل.
تكمن رؤية االسرتاتيجية يف جعل فنلندا دولة تتحقق فيها
حقوق الطفل بشكل كامل ومتساو يف كافة مجاالت املجتمع.
ٍ
ٍ
ويف هذه الرؤية ،تقرّ الجهات الفاعلة يف كافة قطاعات املجتمع
بأهمية حقوق الطفل وقيمة املجتمع اإليجايب للطفل واألرسة.
يشارك الجميع ً
معا يف تكوين فنلندا الرؤية.
توظف فنلندا اإليجابية للطفل واألرسة يف رفاهية األطفال
واألرس .يتم دعم الرفاهية من خالل تأمني سبل املعيشة
الكافية لألرس ،والتوفيق الفعال بني العمل والحياة األرسية،
والخدمات العامة الجيدة ورشوط النشاط على املستويني
املحلي واإلقليمي واملجتمع املدين النشط .ففي فنلندا الرؤية،
تحقق أنشطة الرتبية املبكرة والتعليم عالية الجودة واملتساوية

الرؤية هي فنلندا اليت تحرتم حقوق الطفل
واملتنوعة حق الطفل يف النمو والتطور والتعلم .يتم تحديد
األوضاع واالحتياجات الحياتية املتنوعة لألطفال وتؤخذ
مكافحة العنف والتميزي وعدم املساواة على محمل الجد .هذا
النوع من فنلندا هو مكان حسن لوالدة ونمو األطفال.
يف فنلندا اليت تحرتم حقوق الطفل ،تتمسك فنلندا باآلراء
اليت يعرب عنها األطفال وتضمن إتاحة الفرصة لهم لتلقي
املعلومات حول املوضوعات الصعبة حسب مستوى عمرهم.
ً
موقفا حيال بيئات وظروف حياتهم اليومية،
يتخذ األطفال
كما أنهم يهتمون بالقضايا الكبرية العابرة لألجيال يف مجتمعنا.
يدرك األطفال ،من بني األمور األخرى ،األهمية الرئيسية لتغري
املناخ بالنسبة ملستقبلهم ،كما يدركون فرص وأخطار النظم
الرقمية .تحتل رشاكة األطفال مكانة أساسية يف فنلندا الرؤية.
يف فنلندا اليت تحرتم حقوق الطفل ،تستند األنشطة اليت
تؤثر على األطفال واألرس إىل السياسة املنهجية للطفل واألرسة
وإىل تحقيق حقوق الطفل يف كافة األنشطة السياسية .ففي
املجتمع املطابق للرؤية ،يتم التأ كد من أن تقييم تأثري األنشطة
على األطفال بعناية وأن عملية صنع القرار املتعلق باألطفال
يستندان إىل املعلومات عالية الجودة واالجتهاد املناسب،
عندئذ تتحقق يف فنلندا العدالة بني األجيال وحق األطفال يف
حصتهم من موارد املجتمع يف فنلندا.
فنلندا اليت تحرتم حقوق الطفل ،هي دولة قانون
ديمقراطية .فهي تحمي من االستقطاب االجتماعي والتالعب
باملعلومات وتطرف القضايا املشرتكة ،وبالتايل تقر بأهمية
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 18فنلندا كل األطفال
الديمقراطية والرتبية على حقوق اإلنسان ،وإن من الرضوري
دعم حق كل األطفال يف مستقبل إيجايب ورشاكتهم يف
املجتمعات واملجتمع.
ّ
واملصمم هو يشء أسايس يف االستجابة
إن املجتمع القوي
للتغري واألزمات والظروف االستثنائية .يف فنلندا اليت تحرتم
حقوق الطفل ،يتم دعم موارد األطفال واألرس واملجتمعات
ودعمهم يف مواجهة األزمات ،كما يتم ضمان حقوق الطفل
جدا .تستجيب فنلندا الرؤية ً
حىت يف الظروف الصعبة ً
أيضا
للتحديات املستقبلية بمهارة ومع احرتام حقوق الطفل.

فنلندا اليت تحرتم حقوق
الطفل هي دولة قانون
ديموقراطية.

الرؤية هي فنلندا اليت تحرتم حقوق الطفل
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محاربة التميزي
وعدم املساواة
الوضع الحايل وأساس حقوق اإلنسان
فنلندا اليت تحرتم حقوق الطفل هي فنلندا لكل األطفال.
ففي فنلندا ،ال يعتمد تحقيق حقوق الطفل على أصله أو
خلفيته األرسية أو أي سمات أخرى .يأخذ املجتمع الذي
يحرتم حقوق الطفل بشكل حقيقي يف االعتبار تنوع األطفال
واألوضاع واالحتياجات املختلفة لألطفال ،مع الحفاظ على
ً
وفقا ملستوى عمره
حق كل طفل يف أن يعامل بصفته الذاتية
ونموه.
يف الوقت الحايل ،يوجد استقطاب يف رفاهية األطفال
يف فنلندا :تسري األمور على ما يرام ملعظم األطفال ،لكن
يشعر بعضهم اآلخر بسوء الحال .يتفاقم استقطاب
الرفاهية يف حاالت األزمات والظروف االستثنائية ،وترتاكم
العواقب السلبية لألزمات على الفئات األكرث ضعفاً ،كما

محاربة التميزي وعدم املساواة
ُ
صعوبات املعيشة َ
فرص األطفال يف الرشاكة املتكافئة
ُتضعف
ِ
واملتساوية يف املجتمع .إن من املمكن لعدم املساواة أو الحرمان
يف الطفولة أن ينعكس على املدى البعيد يف مرحلة البلوغ ،كما
ُتعترب اآلثار املتوارثة عرب األجيال لفقر األرسة بني األطفال مصدر
قلق.
يمس التهميش العديد من األطفال ألسباب متنوعة.
ّ
األطفال ً
َ
تجارب التميزي على
أيضا
تمس
فعلى سبيل املثال،
ُ
ّ
أساس األصل أو اللون أو الدين أو اللغة أو اإلعاقة أو املرض
أو الجنس أو امليول الجنسية .ولقد تم تحديد العديد من
هذه األشياء يف الترشيعات املناهضة للتميزي ،ولكن ال يزال
هناك الكثري مما يجب القيام به ملنع التميزي والتهميش ولزيادة
املساواة يف حياة األطفال اليومية.
باإلضافة إىل التدخل يف حاالت الخلل ،فمن املهم العمل
بشكل حاسم واستبايق لضمان تحقيق رشاكة كافة األطفال
يف املجتمع على أفضل وجه .يتفاقم عدم مساواة األطفال
إذا مل تأخذ القرارات يف االعتبار تأثريها الفعلي على األطفال
يف مختلف األوضاع عند إعداد القرارات وتخطيط األنشطة.
لذلك يجب أن تأخذ أعمال اإلعداد والتخطيط والتطوير
يف االعتبار ً
كال من األطفال كمجموعة معنية بهذه األعمال
وأوضاع واحتياجات األطفال املختلفة بني بعضها.
تعترب مكافحة التميزي والتهميش وعدم املساواة أحد
املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل.
ً
وفقا للمادة  2من االتفاقية ،تحرتم الدول األطراف وتضمن
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الحقوق املعرتف بها يف هذه االتفاقية لكل األطفال الخاضعني
لواليتها دون تميزي من أي نوع .باإلضافة إىل ذلك ،يتعني
عليهم اتخاذ كافة التدابري الالزمة لضمان حماية الطفل من
كافة أشكال التميزي والتهميش واملعاقبة اليت تستند إىل مكانة
أو أنشطة أو آراء أو معتقدات والديه أو أولياء أمره القانونيني
أو غريهم من أفراد أرسته .كما ينص عدد من معاهدات
حقوق اإلنسان األخرى على عدم التميزي والتهميش وعلى
املساواة يف املعاملة .ويف الوقت نفسه ،شددت لجنة األمم
املتحدة لحقوق الطفل على أهمية االستناد إىل املعرفة يف تعزيز
رفاهية األطفال وحقوقهم .يوجد حال ًيا تناقضات وثغرات يف
جمع البيانات حول وضعية األطفال ،وهو ما ُيضعف اإلدارة
باملعرفة من أجل تحسني رفاهية األطفال.

فنلندا هي فنلندا كل
األطفال.

محاربة التميزي وعدم املساواة

املبادئ التوجيهية
االسرتاتيجية
تعزيز املساواة لألطفال من خالل
اإلجراءات املنهجية .جمع املعلومات
واالستفادة منها عن فروق الرفاهية
وأسبابها ،واتخاذ التدابري للحد من
الفروق يف الرفاهية بأ كرث الطرق فعالية
اليت تحرتم حقوق الطفل.

التأ كد من أن الخدمات وأشكال الدعم
وقنوات الرشاكة املختلفة متساوية وغري
تميزيية لكافة األطفال .تطوير سهولة
املنال واألشكال املختلفة من أنشطة
ً
انطالقا من مصلحة
مجتمع املعلومات
الطفل مع مراعاة تنوع األطفال.

23

 24فنلندا كل األطفال

حماية حقوق األطفال
ذوي الوضع الهش

الوضع الحايل وأساس حقوق اإلنسان

يمكن أن يكون وضع الطفل ّ
هشا ألسباب مختلفة وبشكل
ً
ً
خاصا من السلطات والجهات الفاعلة
اهتماما
يتطلب
األخرى .ويمكن أن تكون هشاشة الوضع مرتبطة بالتميزي
البنيوي طويل املدى ،على سبيل املثال ،بسبب اإلعاقة أو
املرض أو لون البرشة .هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى ،يمكن
ّ
خاصة بوضعية ما إذا كان الطفل
أن تكون هشاشة الوضع

حماية حقوق األطفال ذوي الوضع الهش

ً
ً
زبونا لدى سلطات حماية الطفل أو ضحية جريمة أو
مثال
مشتبه به أو متهم بارتكاب جريمة .لذلك من الرضوري أن
تأخذ كافة عمليات صنع القرار واإلجراءات املتعلقة باألطفال
يف الحسبان ظروف الطفل الفعلية بطريقة حساسة
ومحددة حسب الحالة.
إن مجرد سري األمور على ما يرام ملعظم األطفال ال يكفي
بحد ذاته لتحقيق الزتامات فنلندا يف مجال حقوق اإلنسان.
ففي الوقت الحارض ال يحصل األطفال ذوي الوضع األكرث
ً
ً
دائما على ما يحتاجون إليه من
هشاشة ،لسبب أو آخر،
ً
دائما بشكل
الدعم واملساعدة ،إذ ال تتوفر خدمات األطفال
متسق وشامل ،وقد يتطلب الحصول على الخدمات يف
الواقع موارد ليست لدى كافة األطفال أو األرس .كذلك
يواجه العديد من األطفال ُبنيات تميزيية أو سبل غري مرنة
يف تلك الحاالت اليت يحتاجون فيها بشدة إىل الدعم أو
ً
خصوصا.
املساعدة
يمكن أن يتواجد يف نفس الوقت عديد من العوامل
املختلفة يف ظروف الطفل واليت تزيد من هشاشة وضعه
بطرق مختلفة ،وهو ما يشكل تحديات للسلطات والجهات
الفاعلة األخرى ملراعاة التوازن بني مصلحة الطفل والتعاون
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متعدد االختصاصات وزيادة إمكانية الوصول إىل
الخدمات يف الوقت نفسه ،ويف نفس الوقت يجب التأ كد
من مقابلة الطفل كرشيك يف كافة األنشطة ،وليس فقط
كضحية لظروفه.
ً
اهتماما
تويل اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل
ً
خاصا لوضع األطفال ذوي الوضع الهش ،بما يف ذلك
يف املادة  20الخاصة بوضع األطفال الذين يعيشون
خارج األرسة ،واملادة  23الخاصة بحقوق األطفال ذوي
االحتياجات الخاصة ،واملادة  30الخاصة بحقوق أطفال
األقليات .كما يتم ضمان وضع األطفال ذوي الوضع
الهش يف عدد من معاهدات حقوق اإلنسان األخرى ويف
أساليب هيئات اإلرشاف واملراقبة.

ال يكفي أن تسري
أمور أغلبية األطفال
على ما يرام.

حماية حقوق األطفال ذوي الوضع الهش

املبادئ التوجيهية
االسرتاتيجية

أخذ الهشاشة يف االعتبار بشكل
كامل يف العمل الوقايئ واإلجراءات
اإلصالحية والخدمات ،ويف أنظمة
ضمان الحقوق .زيادة العمل الوقايئ
والدعم والتدخل املبكر.
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زيادة الجهود لتحقيق حقوق األطفال
ذوي الوضع الهش بشكل خاص،
وتعزيز طرق العمل متعدد التخصصات
وبنيات التعاون ،مع مراعاة االحتياجات
الفردية لألطفال واألرس .أخذ حالة
وحقوق األطفال التابعة لهذه الفئة
واألشخاص القريبني منهم يف االعتبار
بشكل أ كرث منهجية يف دعم األرس.

تطوير طرق لتحديد ومعالجة آثار
التميزي البنيوي والهشاشة الظرفية
لألطفال .تحديد العوامل املختلفة
اليت تزيد من الهشاشة يف ظروف
الطفل وتراكمها.

حماية األطفال من العنف

حماية األطفال
من العنف

الوضع الحايل وأساس حقوق اإلنسان
لقد تم القيام بعمل تنموي قوي يف فنلندا لحماية األطفال
من العنف ،ويتم اآلن التعرف بشكل أفضل على رضر العنف
واشتدت املواقف تجاه العنف الذي يستهدف األطفال.
ما زال التحدي يتمثل يف كثري من األحيان يف عدم مالحظة
العنف واإلساءة يف العالقات بني الطفل من طرف واملقربني
ً
دائما من
واألقران من طرف آخر ،وال يتمكن نظام الخدمة
االستجابة الحتياجات الدعم بفعالية كافية .إن العنف
الجسدي أو النفيس أو الجنيس الذي يتعرض له الطفل هو
عامل خطر كبري للرفاهية الالحقة ،وباإلضافة إىل العنف الذي
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يستهدف الطفل نفسه ،فإن العنف الذي يراه الطفل يف
عالقات املقربني هو عنف ضار ً
أيضا بالطفل.
على الرغم من اشتداد املواقف تجاه العنف ضد
األطفال ،ال يزال العديد من األطفال يواجه العنف أو
املضايقة أو االستغالل أو إساءة املعاملة يف حياتهم اليومية.
يتعرض األطفال ً
أيضا للعنف خارج دائرة األرسة ،على سبيل
املثال يف املدرسة أو الهوايات أو البيئة الرقمية ،دون التعرف
بجدية على تجربة الطفل بشكل كاف .يمكن ً
أيضا أن
ٍ
تتعرض رفاهية الطفل للخطر بسبب سلوك الطفل الذي
يؤذي نفسه .باإلضافة إىل عدم توفر املساعدة الفعالة يف
الوقت املناسب لألطفال الذين يتعرضون للعنف ،ال ُتقدم
مساعدة كافية لألطفال املذنبني بممارسة العنف ،إذ ال يتم

لكل طفل الحق املطلق
بالحياة والحماية من كافة
أشكال العنف.

حماية األطفال من العنف
التدخل بالفعالية الكافية يف حاالت العنف بني األطفال أو
العنف الذي يمارسه األطفال.
ً
مهما من حياة األطفال
تعد البيئة الرقمية جز ًءا
اليومية ،ولكنها توفر ً
أيضا قناة للمضايقة والبلطجة .إن
التحرش الجنيس باألطفال عرب اإلنرتنت يشء شائع نسب ًيا.
تساعد تقوية مهارات األطفال الخاصة بالسالمة ومهارات
التفاعل الرقمي يف الوقاية من بعض املضايقات ،باإلضافة
إىل ذلك ،يجب ضمان حصول األطفال إىل املساعدة
بسهولة ،كما يجب التدخل فورًا يف حاالت التحرش
واالستغالل الجنيس لألطفال.
تعد حماية األطفال من كافة أشكال العنف أحد
العنارص األساسية التفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل،
كما أن الحق يف الحياة مكرس يف معاهدات حقوق اإلنسان
األخرى .بموجب املادة  19من االتفاقية ،تتخذ الدول
األطراف كافة التدابري الترشيعية واإلدارية واالجتماعية
والتعليمية املناسبة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف
الجسدي والنفيس والرضر واالعتداء أو املعاملة باإلهمال أو
الالمباالة أو االستغالل .تعترب مكافحة العنف ضد األطفال
ً
أيضا من صميم الربوتوكوالت االختيارية لالتفاقية والعديد
من اتفاقيات حقوق اإلنسان األخرى ،مثل اتفاقييت
النزارويت وإسطنبول.
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املبادئ التوجيهية
االسرتاتيجية
لكل طفل الحق املطلق يف
الحياة والحماية من كافة
أشكال العنف.

مواصلة العمل ضد العنف الذي
يستهدف األطفال .تعزيز مهارات األبوة
واألمومة ودعم األبوة واألمومة بحيث
ُيعرث على بدائل حقيقية تحرتم حقوق
ً
بدال عن عادات
الطفل ووضعه الخاص
الرتبية املؤذية للطفل.

حماية األطفال من العنف

إرساء أساليب الوقاية من العنف
واملضايقة والتدخل املبكر يف تلك
الحاالت .إيالء اهتمام خاص لحاالت
العنف واملضايقة يف البيئة الرقمية واملواد
العنيفة اليت ُتنرش يف البيئة الرقمية.
تطوير نماذج تعليمية وتدريسية تعزز
املهارات األمنية والرقمية.
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السعي التخاذ التدابري املنهجية لتعزيز
خدمات األطفال الذين تعرضوا للعنف
أو املضايقة ،وبذل الجهد على نطاق
واسع يف العمل ضد االتجار باألطفال
وغري ذلك من أعمال االتجار بالبرش يف
مختلف املجاالت اإلدارية.

تطوير طرق للتعرف على العنف وسوء
املعاملة يف وقت مبكر قدر اإلمكان
يك يتمكن الطفل من الحصول على
خدمات الدعم بمجرد الحاجة إليها.
مكافحة العنف الذي يستهدف األطفال
وتطوير القدرة على التعامل مع حاالت
العنف وسوء املعاملة املختلفة.

حماية األطفال من العنف

البحث عن طرق فعالة ومتعددة
التخصصات والطرق للوقاية من
السلوك العنيف عند األطفال .تأمني
إمكانيات حماية الطفل بالحضانة
البديلة املتطلبة وإرشاك ودعم األرس يف
العمل من أجل مساعدة األطفال.
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األطفال
املرفهون
واملاهرون
36

الهدف الرئييس هو حياة
جيدة لألطفال.
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الخدمات
االجتماعية والصحية
لألطفال واألرس
الوضع الحايل وأساس حقوق اإلنسان
يكمن الهدف الرئييس يف ضمان حياة كريمة لألطفال
يدعمها نظام خدمات فعال لألطفال واألرس .يمكن فهم
نظام الرعاية االجتماعية والصحية على أنه منظم على ثالثة
مستويات :املستوى األول يسعى إىل مكافحة املشاكل الصحية
واالجتماعية من خالل األساليب الوقائية ،واملستوى الثاين
يسعى إىل منع تفاقم األمراض أو املشاكل االجتماعية اليت
تم تحديدها بالفعل ،واملستوى الثالث يسعى إىل تصحيح
والتخفيف من األمراض اليت تط ّورت ّ
حدتها أو من مشاكل
آثارها الجانبية االجتماعية.
يتصف النظام يف الوقت الحارض بأنه مشتت ومنعزل بني
قطاعاته ،وقد ُيرتك األطفال واألرس ،وخاصة أولئك الذين
يحتاجون إىل خدمات متعددة ،دون مساعدة ودعم .وقد
تم مالحظة وجود مشاكل يف توافق الخدمات ،بما يف ذلك

الخدمات االجتماعية والصحية لألطفال واألرس
بني مستويات الخدمات األساسية والخاصة ،وبني خدمات
الصحة النفسية والخدمات االجتماعية والصحية األخرى.
هناك نقص يف تنسيق الخدمات لألطفال ذوي االحتياجات
الخاصة وأرسهم ،مما يص ّعب كثريًا من دعم نمو األطفال.
تظهر تحديات نظام الخدمات ً
أيضا يف مجال حماية الطفل.
ُيبىن أساس الصحة النفسية الجيدة يف مرحلة الطفولة،

لذلك تتبوأ الخدمات اليت تدعم الصحة النفسية وتعالج
اضطراباتها أهمية بالغة لرفاهية األطفال .تمثل اضطرابات
الصحة النفسية تحد ًيا رئيس ًيا للصحة العامة ،لكن ال
تتحقق خدمات الصحة النفسية على نفس املستوى حال ًيا
كالخدمات االجتماعية والصحية األخرى .تقتيض معالجة
االضطرابات النفسية وتعزيز الصحة النفسية الجيدة
خدمات جيدة األداء وتدابري متعددة التخصصات ملنع التميزي
والتهميش وتراكم املشاكل.
يساعد املوظفون املدرَّبون واألكفاء واملرفهون يف حماية
حقوق الطفل ورفاهيته بطريقة ماهرة ومتسقة .كما
يساعد تقليل معدل تبدل املوظفني يف الخدمات االجتماعية
والصحية على ضمان جودة الخدمات واستمراريتها ،حيث
يمكن للطفل الذي يستخدم الخدمات الثقة بالشخص
البالغ كصلة وصل بينه وبني الخدمات .ال تتحقق يف الوقت
الحايل هذه األهداف بشكل كامل ،بل إن أعباء وتبدل
املوظفني كثري يف العديد من الخدمات.
يجب أن يستند نظام الخدمات إىل انطالقه من مصلحة
الطفل واألرسة والجودة واملالءمة وسهولة الوصول إىل
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الخدمات .يؤدي الدعم املبكر الكايف وتعزيز الرفاهية والصحة
إىل عدم الحاجة إىل الخدمات الثقيلة وإىل تحسني نوعية
الحياة والحياة اليومية لألطفال واألرس على املدى الطويل.
ومن أجل زيادة فعالية خدمات الرعاية االجتماعية والصحية،
يجب تعزيز التعاون مع الخدمات التعليمية والرتفيهية ومع
املجتمعات املختلفة.
إن الخدمات االجتماعية والصحية رضورية للوفاء بالعديد
من الزتامات حقوق اإلنسان .تنص املادة  24من اتفاقية
األمم املتحدة لحقوق الطفل على أن للطفل الحق يف التمتع
بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الحالة الصحة والخدمات
الصحية ،وتنص املادة  19.3من الدستور أنه ينبغي على
السلطات العامة أن تضمن الخدمات االجتماعية والصحية
تحسن من صحة السكان .تعد
الكافية لكل شخص وأن
ّ
الخدمات االجتماعية والصحية ً
أيضا يف صميم العديد من
ّ
املحدث.
أحكام امليثاق االجتماعي األورويب

تأمني بيئة نمو
آمنة لكل طفل.

الخدمات االجتماعية والصحية لألطفال واألرس

املبادئ التوجيهية
االسرتاتيجية

ً
انطالقا من مصلحة
تطوير الخدمات
الطفل واألرسة ،وإمكانية الوصول إىل
تلك الخدمات وأنماط العمل السهلة
املنال ،على سبيل املثال ،بمساعدة
نموذج املركز األرسي .تحديد إمكانيات
تطوير أنماط العمل االستباقية والوقائية
والدعم املبكر ،وتعزيز الخدمات بطريقة
تستند إىل املعرفة والحاجة وبنا ًء على
املسارات الفردية للخدمات الفردية .دعم
كفاءة ورفاهية وثبات املوظفني.
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ضمان بيئة نمو آمنة ورشوط الصحة
النفسية الجيدة األخرى لكل طفل.
تطوير خدمات الصحة النفسية وأنماط
العمل والسبل اليت تعزز الصحة النفسية
الجيدة على نطاق أوسع.

إيالء اهتمام واسع النطاق ملفصلة
الخدمات االجتماعية والصحية
مع الخدمات التعليمية والخدمات
واألنشطة املختلفة واملجتمعات اليت تعزز
الرفاهية والصحة .تطوير رشوط القطاع
الثالث لدعم األطفال واألرس بشكل
ّ
مكمل لنظام الخدمات.

الخدمات االجتماعية والصحية لألطفال واألرس
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إيالء االهتمام الحتياجات الخدمات
لألشخاص ذوي الوضع الضعيف،
كاألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.
تطوير جودة حماية الطفل وقدرة
الجهات الفاعلة على التحقيق الكامل
لحقوق الطفل .دعم تطوير السبل
الجيدة يف بيئات حماية الطفل املختلفة.

إيالء االهتمام بشكل أ كرث منهجية مما
ً
راهنا يف الخدمات اليت يتلقاها
عليه الحال
الكبار إىل وضع وحقوق األطفال املوجودين
يف دائرتهم القريبة .تحديد األوضاع األرسية
املختلفة لألطفال ومراعاة تنوع األرس
وأشكال األرسة بشكل أفضل.
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الرتبية املبكرة والتعليم

الوضع الحايل وأساس حقوق اإلنسان
إن خدمات الرتبية املبكرة والتعليم عالية الجودة واملتكافئة هي
إحدى عوامل القوة يف فنلندا ،فقد ساهمت يف تطور فنلندا
إىل مجتمع قائم على املعرفة واالبتكارات والتكنولوجيا ،ويف
ً
عامال أساس ًيا يف االستجابة
العقود القادمة سيكون التعليم
للتغريات يف العمل .يوجد يف فنلندا جهاز موظفني مدربون
ً
جيدا ومعلمون مدربون تدريباً عالياً ونظام تعليمي ممتاز ينتج
مهارات عالية املستوى ويعزز الرفاهية العامة لألطفال.
تع ّوض خدمات الرتبية املبكرة والتعليم عالية الجودة
واملتكافئة عن فروق مستوى الرفاهية وعدم املساواة العائدة
إىل خلفيات األطفال .لقد وجدت الدراسات أن املشاركة يف
ً
الحقا.
التعليم الجيد يف مرحلة الطفولة املبكرة مهم للتعلم
وباملقارنة مع العديد من البلدان األخرىُ ،تعد املشاركة يف

الرتبية املبكرة والتعليم
الرتبية املبكرة يف فنلندا سهلة املنال على الرغم من أن للرتبية
املبكرة عالية الجودة فوائد طويلة األجل على نمو الطفل
بشكل عام .املشاركة يف التعليم األويل قبل املدرسة االبتدائية
واسعة النطاق وتشارك فيها كل الفئة العمرية بأ كملها
تقري ًبا .فإذا انقطعت الدراسة أو ظلت نتائج الدراسة ضعيفة
حىت قبل إكمال املدرسة االبتدائية ،فإن خطر التهميش يزداد
بشكل كبري.
تعد الرتبية املبكرة والتعليم األويل قبل املدرسة االبتدائية
والتعليم يف مرحلة الدراسة األساسية خدمات تثقيفية وأهم
البيئات اليومية لألطفال ،حيث يتم تحقيق نشاط ورشاكة
األطفال ،وإن من األسايس يف الرتبية املبكرة والتعليم مراعاة
ً
فضال
االحتياجات الفردية املختلفة وحاالت حياة األطفال،
عن البنيات املحتملة اليت تؤثر على وضع الهشاشة .يدعم
التعاون الفعال متعدد التخصصات رفاهية وتعلم الطفل
واألرسة .يجب أن يكون دعم التعليم يف املتناول بشكل
كاف .تزداد الفروق يف التعلم أثناء التعليم االبتدايئ وتظهر
االختالفات األكرث داللة بني الفئات العمرية يف نهاية التعليم
األسايس ،ويكمن القلق يف أن الفجوة يف التعلم بني الصبيان
والبنات هي األكرب يف دول منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية (  )OECDوما زالت تزتايد.
يف أفضل األحوال ،تحمي الرتبية املبكرة حق الطفل
ً
مجاال للعالقات بني األقران واملجتمع
يف التعلم وتوفر له
والرفاهية طويلة األجل .وإىل جانب التعلم ،يجب مراعاة
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يحتاج العمل ضد التنمر
والعنف إىل طرق فعالة.

الرفاهية ويجب التأ كد من بقاء دعم الطفل ورعايته الدراسية
على مستوى قوي .يدعم ويعزز التعلم والرفاهية بعضهما
بعض ،حيث ينتج التعلم الرفاهية وتدعم الرفاهية التعلم.
توجد حاجة إىل سبل وموارد فعالة ملكافحة التنمر والعنف.
وباإلضافة إىل املهارات واملوارد ،يجب التأ كد من تحقيق
االستماع لألطفال وإرشاكهم يف الرتبية املبكرة واملدرسة بشكل
موحد وشامل.
تنص املادة  28من اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل
على حق كل طفل يف التعليم ،وتحدد املادة  29أهداف
التعليم .تنص املادة  28من االتفاقية على تعهد الدول
األطراف ً
أيضا باتخاذ التدابري الالزمة لتعزيز املداومة املنتظمة
يف املدارس وتقليل ترك املدرسة مبكرًا .تحمي املادة  16من
الدستور الحقوق الثقافية وتنص على حق كل فرد يف التعليم
األسايس املجاين .تتبوأ الرتبية املبكرة والتعليم ً
أيضا أهمية
رئيسية يف الوفاء بالزتامات حقوق اإلنسان األخرى.

الرتبية املبكرة والتعليم

املبادئ التوجيهية
االسرتاتيجية

تحويل نتائج الدراسة إىل نهوض نحو مرتبة أعلى
وتقليل عدم املساواة من خالل التدابري املنهجية
والهادفة .ضمان املوارد الكافية للرتبية املبكرة
والتعليمُ .يكفل لكل طفل فرصة التعليم والتعلم
الشامل وتنمية الكفاءة اليت تليب احتياجاته
الفردية .الحفاظ على وضع املجموعات املختلفة
من األطفال واالنتباه إىل وضع الهشاشة من
خالل تعزيز ثقافة العمل املجتمعية والتشاركية
وضمان اإلدماج الفعال ومسارات التعلم الفردية.

47

48
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التعرف على أهمية الرتبية املبكرة كجزء من نظام
التعليم .رفع معدل املشاركة يف الرتبية املبكرة من خالل
تسليط الضوء على األهمية الفردية واالجتماعية
للرتبية املبكرة ،وتخفيض رسوم الزبائن بشكل منهجي
وتوسيع التعليم املجاين مع السعي إللغاء رسوم
الرتبية املبكرة على املدى الطويل .تحسني جودة
التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة من خالل تأمني
عدد كاف من العاملني املدربني تدريباً عالياً وتقييم
ٍ
العمليات وتطويرها بطرق مختلفة .تحسني التعلم
املبكر للمهارات األساسية واستدامة عالقات التفاعل
من خالل تطوير التعليم األويل قبل املدرسة االبتدائية
واملرحلة األوىل من التعليم األسايس ككل .مفصلة
أنشطة الصباح وبعد الظهر وأنشطة النادي بشكل
أوثق يف اليوم املدريس وبذل الجهد يف جودة األنشطة.

الرتبية املبكرة والتعليم

توفري الرشوط األساسية لتعلم الطفل وتنميته
ودعم املداومة يف املدرسة ،وكذلك لعمل أعضاء
هيئة التدريس والتعليم ولخدمات رعاية الطالب
والدراسة .التأ كد من تحقيق التعاون متعدد
ً
دعما
االختصاصات بحيث يتلقى األطفال واألرس
شامال وكاف ًيا .االستفادة من الطرق الحالية
والبحث عن وسائل جديدة وشاملة ملنع ترك
املدرسة يف وقت مبكر وملنع التهميش .إيالء
اهتمام خاص للمراحل املفصلية يف التعليم.
التأ كد من أن كل طفل يمكنه مواصلة الدراسة يف
املرحلة التالية للتعليم األسايس على األقل.
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األطفال املرفهون واملاهرون

تطوير الكفاءة وزيادة املوارد لدعم رفاهية
األطفال يف الرتبية املبكرة واملدرسة واملجتمعات
اليومية األخرى .يجب أن يكون منع التنمر
ً
نشاطا منهج ًيا
وتعزيز الهدوء يف العمل
ً
ومتواصال يف الحياة اليومية .تقوية املهارات
العاطفية والتفاعلية يف الرتبية املبكرة
واملدارس .تقييم فعالية أنماط العمل املصممة
ملكافحة التنمر وللتدخل يف حاالت العنف ،نرش
السبل اليت أثبتت جودتها وخلق سبل جديدة
ً
وفقا لالحتياجات املحددة اليت تم تعريفها.

سبل املعيشة الكافية لألرسة والتوفيق بني العمل واألرسة

سبل املعيشة الكافية
لألرسة والتوفيق بني
العمل واألرسة

الوضع الحايل وأساس حقوق اإلنسان

ً
ً
مهما يف رفاهية
عامال
ُتعترب سبل املعيشة الكافية لألرسة
األطفال .يتمثل دور السلطات العامة يف دعم الفرص املتاحة
لألرسة ومقدمي الرعاية اآلخرين لتأمني رفاهية الطفل ونموه
الفردي .يرزح االقتصاد الفنلندي تحت أعباء ّ
تغي نسب اإلعالة
ومعدالت املواليد املنخفضة ،كما أن العوائق اليت تحول دون
تكوين األرسة وانخفاض معدالت املواليد هي مشكلة من
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وجهة النظر اإلنسانية ً
أيضا .تعد معدالت التوظيف املرتفعة
أساسا لالقتصاد الوطين
والعمل والحياة االقتصادية الفعالة
ً
املستدام.
يشرتط تحقيق حقوق الطفل وجود شبكة أمان أقوى
لألرس ،حىت ال يتحول العبء الواقع على األرس وفقر األرس
اليت لديها أطفال إىل سوء الحال لدى األطفال .فمن املعروف
أن ضعف مستوى دخل األرسة وانخفاض درجة التوظيف

دخل معيشة العائلة
الكايف هو عامل مهم
لرفاه الطفل.

سبل املعيشة الكافية لألرسة والتوفيق بني العمل واألرسة
يضعف وضع األطفال يف كثري من النواحي ،وقد تم االنتباه
إىل هذا الخطر يف فنلندا ً
أيضا ،وخاصة يف األرس ذات ويل األمر
ً
دائما بالبطالة ،بل يوجد
الواحد .ال يرتبط فقر أرس األطفال
على وجه التقريب لنصف عدد األرس الفقرية اليت لديها أطفال
أحد الوالدين الذي يعمل.
يتم تعزيز رفاهية األرسة من خالل الفرص املرنة واالختيار
للتوفيق بني العمل واألرسة يف مختلف أعمار األطفال .إن
الحياة العملية اإليجابية لألرسة هي مسألة تهم املجتمع ككل:
ففي أفضل حاالتها ،تساعد فرص العمل املرن أو بدوام جزيئ
على تحقيق حقوق الطفل وتلبية احتياجات كل من األرس
والحياة االقتصادية .لكن ما زالت هناك عديد من العقبات
اليت يجب تجاوزها لالهتمام بوضع األرسة والتوفيق بني
العمل واألرسة.
تم تحديد الدور الرئييس لألرس يف تحقيق حقوق الطفل
يف العديد من مواد اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل،
وكذلك يف معاهدات حقوق اإلنسان اليت تحمي الحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية .تنص املادة  26من اتفاقية
األمم املتحدة لحقوق الطفل رصاحة على حق كل طفل يف
الضمان االجتماعي .تكمل املادة  19.3من الدستور الفنلندي
الحقوق األساسية يف الضمان االجتماعي بترشيع ينص على
أنه يجب على السلطات العامة أن تدعم ً
أيضا فرص األرسة
واألشخاص اآلخرين املسؤولني عن رعاية الطفل يف ضمان
رفاهية الطفل ونموه الفردي.
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األطفال املرفهون واملاهرون

املبادئ التوجيهية
االسرتاتيجية

االلزتام بالحد من فقر أرس األطفال
من خالل العمل الجاد يف كافة رشائح
املجتمع .التأ كد من ضمان سبل
معيشة الئقة ألرس األطفال والحد من
الفقر بني أرس األطفال كأولويات يف
تطوير الضمان االجتماعي.

سبل املعيشة الكافية لألرسة والتوفيق بني العمل واألرسة
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تطوير إيجابية األرسة بالتعاون مع الحياة
االقتصادية وتحديد طرق مختلفة ألداء
العمل .إيالء اهتمام أ كرب لتنوع األرسة
وأشكالها ولكامل فرتة الطفولة يف عملية
التوفيق بني العمل والدراسة واألرسة .زيادة
الفرص املرنة لألرس لتقاسم مسؤولية الرعاية
ً
مثال.
بني الوالدين واملقربني اآلخرين كاألجداد
ضمان حرية اختيار األرس يف رعاية األطفال،
وخاصة األطفال الصغار ،يف املزنل.

إيالء االهتمام إىل تنوع األرس وأشكالها يف
مختلف أشكال الدعم املقدم لألرس بشكل
مبارش أو غري مبارش .تطوير الدعم لألرس
بشكل أفضل مما هو عليه حال ًيا ليس
ملراعاة احتياجات مرحلة الرضيع فحسب،
بل ولفرتات الطفولة األخرى ً
أيضا.
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عالقات األطفال
باملقربني واألقران
الوضع الحايل وأساس حقوق اإلنسان
تتبوأ العالقات بني الطفل واملقربني واألقران أهمية كبرية لكل
من األطفال والبالغني .تقوي عالقات املقربني من الرفاهية
وتحمي من آثار االنتكاسات .تبني األبحاث أن لدى نسبة كبرية
من األطفال عالقات جيدة مع الوالدين ولديهم أصدقاء
مقربون ً
أيضا ،كما تبني أن املؤرشات قد تحسنت بشكل
طفيف يف السنوات األخرية .كذلك تساهم العالقات الجيدة
مع األجداد يف التنمية الشاملة لألطفال.
ومع ذلك ،ليس لكل األطفال عالقات تدعم الرفاهية
مع املقربني واألقران ،بل يواجه عديد من األطفال الشعور
بالوحدانية أو إساءة املعاملة أو العنف أو أوضاع أرسية صعبة،
مع أن اآلثار املرتتبة على الرفاهية كبرية وغال ًبا ما تستمر يف
املستقبل إىل حد كبري.
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لدى نسبة كبرية من األطفال
عالقات جيدة مع الوالدين
واملقربني ً
أيضا.

غال ًبا ما ترتاكم الوحدانية لألطفال ذوي الوضع الهش
ً
أصال .وعلى وجه الخصوص تبقى اتصاالت األطفال
املوجودين يف الرعاية البديلة أو الذين يعيشون خارج املزنل
باملقربني ضئيلة ،كما تزيد الصعوبات املعيشية لألرس من
خطر شعور األطفال بالوحدانية والتهميش .ومن وجهة
نظر الطفل ،ال تحظى يف بعض األحيان وجهة نظر الطفل
وأهمية الحفاظ على عالقات الطفل باملقربني باالهتمام يف
حاالت الطالق الصعبة.
تزداد أهمية البيئة الرقمية لعالقات الطفل باملقربني
واألقران ،إذ غال ًبا ما يتم التواصل مع األصدقاء واملقربني
عرب اإلنرتنت ،ويمكن أن تتيح االتصاالت عن ُبعد التعايش
املرن يف مختلف األوضاع .ويف الوقت نفسه ،تؤكد البيئة

 58األطفال املرفهون واملاهرون
الرقمية على رضورة التدخل بوسائل جديدة يف حاالت
التنمر والتحرش وأشكال العنف األخرى ،ألنها توفر قنوات
جديدة للظواهر الضارة.
تم اإلقرار بأهمية عالقات الطفل مع املقربني واألقران
يف العديد من معاهدات حقوق اإلنسان وكذلك يف
ً
وفقا للمادة )3( 9
توصيات هيئات اإلرشاف واملراقبة.
من اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل ،تحرتم الدول
األطراف حق الطفل املنفصل عن والديه يف الحفاظ على
عالقات شخصية واتصال مبارش مع كال الوالدين بشكل
منتظم ،ما مل يتعارض ذلك مع مصلحة الطفل .هذا من
ناحية ،ومن ناحية أخرى ،تنص املادة  10من الدستور على
حماية الخصوصية وتغطي ً
أيضا حماية الحياة األرسية
ً
وفقا للمادة  8من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان.

تتبوأ البيئة الرقمية
أهمية مزتايدة للطفل
من ناحية عالقات الطفل
باملقربني واألقران.

عالقات األطفال باملقربني واألقران

املبادئ التوجيهية
االسرتاتيجية

ضمان حق الطفل يف البقاء على اتصال
مع الوالدين واألخوة واألشخاص
اآلخرين املقربني من الطفل يف مختلف
أوضاع الحياة .ومن أجل مصلحة
الطفل ،إيالء االهتمام ألهمية البالغني
املقربني من الطفل واألشخاص الذي
يتولون رعايته يف الحياة اليومية كاألم
واألب واألجداد.
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تطوير تدابري صارمة ملنع وحدانية
األطفال وتقوية العالقات مع األقران.
دعم االنتماء للمجتمع والتفاعل يف
الحياة اليومية لألطفال ويف الرتبية
املبكرة واملدرسة ويف أوقات الفراغ
وأنشطة الهوايات.

التعرف على أهمية البيئة
الرقمية لعالقات األطفال
باملقربني واألقران وتقوية مهارات
اإلعالم والتفاعل ً
أيضا يف
االتصال اإللكرتوين.

أوقات الفراغ والهوايات لألطفال

أوقات الفراغ
والهوايات لألطفال
الوضع الحايل وأساس حقوق اإلنسان
للطفل الحق بالتمتع يف أوقات الفراغ واللعب بأمان ،ويمكن
تحقيق هذا الحق بعدة طرق سواء يف املزنل أو يف بيئات الطفل
اليومية األخرى .إن قضاء وقت الفراغ وممارسة الهوايات يشء
مهم لعالقات األطفال مع األقران وملنع التهميش .فمن من
خالل الهوايات ،يدخل يف حياة الطفل ً
أيضا املزيد من البالغني
الذين يمكنهم اكتشاف مخاوف األطفال .تساعد الهوايات
ً
وفقا مليولهم ورغباتهم.
األطفال على تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم
وباإلضافة إىل أنشطة وقت الفراغ والهوايات ،يمكن دعم
رشوط عادات الحياة الرياضية والرفاهية الشاملة للطفل حىت
يف مرحلة الرتبية املبكرة واملدرسة واملؤسسات التعليمية كجزء
من العمل الرتبوي .تساعد مجتمعات الرتفيه والهوايات ً
أيضا
على دعم الرشاكة يف املجتمع.
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أنشطة الهوايات يف فنلندا مفعمة بالحيوية ويشارك
األطفال فيها بنشاط .لكن ينبغي التنويه هنا إىل أن اإلفراط
يف الطموح والرتكزي على األداء يف الهواية يؤدي إىل إضعاف
ً
ضغطا على الطفل ،لذلك
إيجابية الهواية للطفل ويخلق
يجب أخذ وجهة النظر هذه يف االعتبار بشكل خاص يف
أشكال الرياضة التنافسية ويف الهوايات اليت تبدأ يف سن
مبكرة ،حيث يرتك العديد من األطفال يف سن 15-12
ممارسة الهواية ،وهو ما يمكن تجنبه جزئ ًيا لو تحققت
رشاكة األطفال بشكل أقوى وكانوا أ كرث قدرة على التعبري عن
احتياجاتهم وتطلعاتهم يف هذا العمر ،وإذا كان لدى منظمي
الهوايات مزيد من املعلومات حول التغيريات اليت تسببها
مرحلة املراهقة ،خاصة يف مجاالت النمو البدين والعاطفي.
وعلى كل حال ،يمكن ً
أيضا أن يكون التوازي بني العديد
من الهوايات طريقة لتجنب التخلي عن هواية خالل فرتة
املراهقة وملساعدة الطفل يف العثور على نقاط قوته الخاصة.
تختلف فرص ممارسة الهوايات ،من بني األمور األخرى،
حسب مكان اإلقامة وثروة األرسة ودائرة األصدقاء ،وال
يتمتع كل األطفال بفرصة املشاركة يف أنشطة الهوايات
وقضاء وقت الفراغ.
ً
تنقسم هوايات األطفال يف فنلندا وفقا للمكانة
االجتماعية واالقتصادية ،مما يؤدي إىل اختالفات يف
الرفاهية والصحة حىت مرحلة البلوغ .وعلى الرغم من أن
كل الهوايات ليست غالية ،فإن مستوى الدخل املنخفض
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للطفل الحق يف
وقت فراغ آمن
ويف اللعب والحياة
املر يحة.
ً
وفقا
لألرسة يميل إىل تقليل فرص الطفل يف اختيار هواية
مليوله والحفاظ على عالقات األقران يف أنشطة وقت الفراغ.
تؤثر الخلفية االجتماعية واالقتصادية ً
أيضا على إمكانية
الوصول إىل الهوايات الثقافية والفنية يف الواقع .ويف الوقت
نفسه ،قد يكون من الصعب أو حىت من املستحيل لعديد من
تسهل الهوايات اليت
األرس التنقل ملمارسة الهوايات ،لذلك ّ
تتم يف سياق اليوم الدرايس أو بالقرب من املدرسة من التغلب
على هذه املعضلة.
حق الطفل يف اللعب ووقت الفراغ منصوص عليه يف
املادة  31من اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل اليت تنص
على اعرتاف الدول األطراف بحق الطفل يف الراحة ووقت
الفراغ واللعب والتمتع باألنشطة الرتفيهية واملشاركة بحرية يف
الحياة الثقافية والفنون حسب مستوى عمره.
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املبادئ التوجيهية
االسرتاتيجية

تطوير قدرة الجهات الفاعلة يف أنشطة
قضاء وقت الفراغ والهوايات لألطفال
على تحقيق حقوق الطفل يف أنشطتهم
ودعم تطوير السبل الجيدة .زيادة
الكفاءة واملعرفة الرتبوية للجهات الفاعلة
يف أنشطة الهوايات حول نمو األطفال
واملراحل العمرية ،وكذلك حول التغريات
اليت تسببها املراهقة ،وخاصة يف مجاالت
النمو البدين والعاطفي.

أوقات الفراغ والهوايات لألطفال

إيالء اهتمام بشكل أقوى وأشمل
النطالق أنشطة وقت الفراغ والهوايات
من مصلحة الطفل .إيالء اهتمام
لعدم تركزي الهواية على األداء أو أنها
تضع الكثري من املتطلبات أو التوقعات
أو الضغوط على الطفل .التعرف على
أهمية التعليم الفين األسايس كجزء
من نظام التعليم وتقويته حىت يصبح
ً
متاحا لعدد مزتايد من األطفال يف جميع
أنحاء البالد .ضمان وصول األطفال إىل
األنشطة طويلة املدى.
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زيادة رفاهية األطفال من خالل التأ كد من
إتاحة الفرصة لكل طفل لالنخراط يف األنشطة
اليت تهمه وأنشطة وقت الفراغ املمتعة
واملتنوعة .زيادة فرص الهوايات الداعمة للتكافؤ
واملساواة واملجانية واملمتعة يف سياق املدرسة،
وبذلك يصبح من املمكن لكل األطفال الحصول
على فرصة ملمارسة عديد من الهوايات .اإلقرار
بأهمية الرتبية البدنية والثقافية ودور األعمال
الطوعية وأنشطة الجمعيات يف دعم الرفاهية
الشاملة لألطفال ونموهم.

أوقات الفراغ والهوايات لألطفال

تطوير تدابري لضمان تحمل
األطفال وحصولهم على الراحة
الكافية ووقت الفراغ.
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األطفال
كرشكاء يف
املجتمع
68

على الرغم من أن
األشخاص الذين تقل
أعمارهم عن  18سنة ال
يتمتعون بحقوق سياسية
كاملة بسبب سنهم ،إال
أنهم أعضاء متساوون
ومهمون يف املجتمع.
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تقييم التأثريات اليت
تستهدف األطفال
ووضع مزيانية الطفل

الوضع الحايل وأساس حقوق اإلنسان

ً
ومشتتا إذا مل يتم تقييم
يبقى تحقيق حقوق األطفال عشوائ ًيا
تأثرياتها عليهم بشكل ثابت يف الترشيعات ويف عملية صنع
القرارات السياسية وتخصيص املوارد .ففي الوضع الحايل،
يختلف مدى تقييم التأثريات حسب نوع عملية صنع القرار
أو اإلجراءات اليت تستهدف األطفال مبارشة .ومن الناحية
العملية ،يمكن أن يبقى تقييم التأثريات على األطفال قليالً،
حىت لو كان لعملية صنع القرار أو اإلجراءات تأثري كبري ً
جدا على
وضعية األطفال.

تقييم التأثريات اليت تستهدف األطفال ووضع مزيانية الطفل
تعين اإلدارة البلدية الذاتية القوية يف فنلندا أن وضع
ً
مختلفا.
األطفال الذين يعيشون يف بلديات مختلفة قد يكون
لقد أدخلت العديد من البلديات سبل عمل جيدة ،ال سيما
لغرض تقييم التأثريات على األطفال ولتعزيز رفاهية األطفال
يف عملية صنع القرار .ومع ذلك ،هناك حاجة إىل مزيد من
الوسائل لتوحيد السبل الجيدة على صعيد كل الدولة.
على الرغم من أن تقييم التأثريات على اإلنسان قد تم
تطويره كجزء من عملية صنع القرار والعمل ،إال أن تقييم
التأثريات على الطفل ال يتم بشكل منهجي وشامل ،إذ نادرًا
ما يتم رصد حصة األطفال يف املزيانية .لقد تم يف فنلندا
بذل جهد لتطوير مؤرشات رفاهية األطفال ،لكن مازالت
هناك أوجه قصور يف أساس املعلومات ،ال سيما من وجهة
نظر التكافؤ ،لذلك تضعف الثغرات يف جمع املعلومات عن
رفاهية األطفال وأوجه القصور يف استخدام املعلومات متعدد
التخصصات والحديثة من فعالية وأهمية عملية صنع القرار
فيما يتعلق باألطفال.
ً
وفقا للمادة  3من اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل،
يجب أن تتبوأ مصلحة الطفل األولوية يف كافة إجراءات
السلطات املختصة املتعلقة باألطفال .األطفال هم املجموعة
الوحيدة اليت يمسها هذا االلزتام .يعترب تقييم التأثري على
الطفل ووضع مزيانية الطفل من الوسائل األساسية لضمان
مصلحة الطفل ومتابعة تنفيذ الزتامات فنلندا األساسية
وحقوق اإلنسان.
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املبادئ التوجيهية
االسرتاتيجية

دمج تقييم التأثريات على األطفال واألرس بشكل
منهجي يف عملية صنع القرار والعمل على كافة
املستويات اإلدارية ودعمها يف استعمال وتنفيذ
تقييم التأثريات على األطفال ،إن هذا األمر مهم
بشكل خاص للبلديات .يتم تحديد محتوى
وأهمية تقييم التأثريات بالتفصيل يف تعليالت
القرارات .توسيع نطاق تقييم التأثريات بحيث
يشمل إعداد ومراقبة قرارات املزيانية.
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تطوير اإلجراءات والخربات
املتعلقة بتقييم التأثري على
األطفال ومزيانية الطفل على
نطاق واسع عرب فرتات الوالية
ملختلف الحكومات.

جمع املعلومات ذات الصلة باألطفال
بشكل متسق وتحديد الثغرات
يف جمع البيانات وسدها .تطوير
استخدام وتحليل البيانات بشكل
متسق .االستفادة من املعلومات يف
صنع القرار واإلجراءات.
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حق األطفال يف
االستماع إليهم
وحصولهم على
املعلومات
الوضع الحايل وأساس حقوق اإلنسان
حق الطفل يف الرشاكة هو حق أسايس وهام من حقوق
اإلنسان .فعلى الرغم من أن األشخاص الذين تقل أعمارهم
عن  18سنة ال يتمتعون بحقوق سياسية كاملة بسبب سنهم،
إال أنهم أعضاء متساوون ومهمون يف املجتمع .إن رشاكة
األطفال سوية مع الرتبية على الديمقراطية وحقوق اإلنسان
اليت تدعمها هي أشياء رضورية لنمو ونشأة األطفال للمواطنة
الفعالة والنشاط الكامل يف املجتمع.

حق األطفال يف االستماع إليهم وحصولهم على املعلومات

يجب ضمان إمكانية إرشاك األطفال واالستماع إليهم
وحصولهم على املعلومات وأن يكونوا أعضاء فاعلني
ومؤهلني يف املجتمع بشكل شامل وحسب مستوى عمرهم.
تتصف رشاكة األطفال واالستماع إليهم يف الوقت الحارض
بالتشتت وال يتم تنفيذها يف كافة عمليات صنع القرار املتعلقة
باألطفال .كما توجد مشكلة أخرى ،وهي أن بعض األطفال
يبقى تكرارًا خارج دائرة االهتمام أو االستماع إليهم ،فقد يودي
التحقيق االنتقايئ يف الرشاكة إىل تراكم البقاء على الهامش،
مما يؤدي إىل إضعاف ثبات عملية صنع القرار والعمل.
وفقاً للمادة  )1( 12من اتفاقية األمم املتحدة لحقوق
الطفل ،تضمن الدول األطراف يف االتفاقية للطفل القادر على
تكوين آرائه الخاصة الحق يف حرية التعبري يف كافة األمور ذات
ً
وفقا لسن
الصلة به ،ويجب أن تؤخذ آراء الطفل يف االعتبار
الطفل ومستوى نموه .هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى،
تنص املادة  6.3من الدستور على وجوب معاملة األطفال
على قدم املساواة كأفراد وعلى أن يكونوا قادرين على التأثري
ً
وفقا ملستوى نموهم .إن حق األطفال
يف األمور اليت تهمهم
يف االستماع إليهم وحصولهم على املعلومات منصوص عليه
ً
أيضا يف اتفاقيات حقوق اإلنسان األخرى ،مثل اتفاقية األمم
املتحدة لحقوق األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة واتفاقية
املجلس األورويب اإلطارية بشأن األقليات.
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املبادئ التوجيهية
االسرتاتيجية

إيالء االهتمام بشكل منهجي ألخذ
رشاكة األطفال والحق يف االستماع إليهم
وحصولهم على املعلومات يف عملية
صنع القرار واإلجراءات املتعلقة باألطفال،
سواء بشكل مبارش أو غري مبارش .تحديد
محتوى وأهمية آراء األطفال بالتفصيل
يف تعليالت عملية صنع القرار.

حق األطفال يف االستماع إليهم وحصولهم على املعلومات

التأ كد من أن لدى كل
البالغني الذين يعملون مع
األطفال الفهم الكايف والكفاءة
الكافية لدعم رشاكة األطفال
وفعاليتهم.

تعزيز مشاركة األطفال والحق يف االستماع
إليهم والوصول إىل املعلومات بشكل
أ كرب من خالل العمل عرب اإلدارات وتعزيز
السبل الجيدة كجزء من البنيات وحياة
األطفال اليومية .إيالء اهتمام يف العمل
ً
خصوصا ألولئك األطفال الذين ال تحظى
آرائهم حال ًيا إال باهتمام قليل.
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تنفيذ
االسرتاتيجية
78

تمس محتويات
اسرتاتيجية الطفل
كل جوانب الحياة
االجتماعية.
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االسرتاتيجية
وخطة التنفيذ

يجب أن يكون العمل القائم على االسرتاتيجية بعيد املدى
وواسع النطاق .يتطلب تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للطفل
مفصلة االسرتاتيجية بعملية صنع القرار الحالية وبنيات
العمل .كما يجب ،قبل كل يشء ،أن تصبح االسرتاتيجية جز ًءا
طبيع ًيا من أنشطة الدولة واإلدارة اإلقليمية والبلديات .يمس
محتوى اسرتاتيجية األطفال كافة أشكال الحياة االجتماعية
ويجب أن يأخذ تنفيذها بعني االعتبار مختلف الجهات الفاعلة
يف املجتمع.

االسرتاتيجية وخطة التنفيذ

تهدف االسرتاتيجية الوطنية للطفل إىل توجيه خطة
التنفيذ املعدة لكل والية حكومة .يتم إعداد خطة التنفيذ
كمهمة رسمية ويتم اعتمادها يف الجلسة العامة ملجلس
الوزراء .تحدد خطة التنفيذ بمزيد من التفصيل التدابري اليت
سيتم اتخاذها لتعزيز املبادئ التوجيهية االسرتاتيجية خالل كل
والية حكومة .يجب أن تدعم االسرتاتيجية الوطنية للطفل
خطة التنفيذ لكل والية حكومة وللتعاون الربملاين ذي الصلة،
وأن تعزز التعاون وتنسيق الخربات بني السلطات والخرباء من
مختلف قطاعات املجتمع.
يجب ربط إعداد وتنفيذ ومراقبة كل خطة تنفيذية
السرتاتيجية الطفل بمؤرشات مختارة بعناية ترصد فعالية
اإلرشادات الواردة يف االسرتاتيجية من جهة والتدابري اليت يتم
تنفيذها على أساس كل والية حكومة على حدة .كما ينبغي
رصد التقدم املحرز يف التنفيذ بشكل منتظم واإلبالغ عن
فعالية التنفيذ لكل والية حكومة.
يجب أن يستند تنفيذ االسرتاتيجية إىل املعلومات الكافية
وإىل التعزيز الهادف لحقوق الطفل يف الظروف املتغرية .أ كدت
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لجنة األمم املتحدة لحقوق الطفل باستمرار على أهمية
جمع البيانات وتقييم التأثريات على الطفل ،باإلضافة
ً
فضال عن تنسيق برامج العمل
إىل أهمية مزيانية الطفل،
ُ
املتعلقة بحقوق الطفل ،إذ تعترب هذه العوامل جز ًءا ال يتجزأ
من اسرتاتيجية الطفل وتنفيذها .ويف الوقت نفسه ،يجب
إيجاد الوسائل اليت يمكن من خاللها أن تدعم اسرتاتيجية
الطفل وفاء فنلندا بالزتاماتها يف االتفاقيات على أفضل
وجه ،وذلك يف التقارير الدورية عن حقوق الطفل.
يتطلب التنفيذ الفعال لالسرتاتيجية موارد وخربات
ً
شامل عرب اإلدارات وأن تشارك
كافية .يجب أن يكون التنفيذ
فيه على نطاق واسع الجهات الفاعلة يف املجتمع واملجتمع
املدين واألطفال والبالغون من مختلف األعمار واملجموعات
السكانية.
يتطلب التنفيذ الفعال بنيات دائمة وتمسك العمل
االسرتاتيجي الثابت يف التخطيط االسرتاتيجي وعملية صنع
القرار يف اإلدارات الحكومية واإلدارات اإلقليمية والبلديات.
يجب أن يأخذ تطوير البنيات يف االعتبار مهام الجهات
الفاعلة األخرى اليت تعزز حقوق الطفل ،كأمني املظامل لشؤون
األطفال وأمني املظامل لدى الربملان .يتطلب تنفيذ الزتامات
اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل من الناحية العملية
ً
تنسيقا ومراقبة مركزية ومتسقة وثابتة السرتاتيجية الطفل،
ً
فضال عن الصالحيات الكافية.

االسرتاتيجية وخطة التنفيذ
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