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  املسائل التنظيمية ومسائل أخرى-أوالً

   الدول األطراف يف االتفاقية-ألف

، وهو  ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٢٧ دولة يف    ١٩٢لطفل  بلـغ عدد الدول األطراف يف اتفاقية حقوق ا         -١
وميكن االطالع على قائمة حمدَّثة بالدول اليت وقعت . تاريخ اختتام الدورة احلادية واألربعني للجنـة حقوق الطفل

 .org.un.untreaty أو org.ohchr.wwwأو صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها على املوقع الشبكي 

 دولة من الدول األطراف بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية          ١٠٥ نفسه، قامت    ويف الوقت  -٢
ويف .  دولة١٢١حقـوق الطفل بشأن إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، أو االنضمام إليه، بينما وقعت عليه             

الختياري التفاقية حقوق    دولة من الدول األطراف بالتصديق على الربوتوكول ا        ١٠١التاريخ نفسه أيضاً، قامت     
الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، أو انضمت إليه، بينما وقعت عليه                 

وميكن االطالع على قائمـة حمدَّثة بالدول اليت وقعت أو صدقت على الربوتوكولني االختياريني أو              .  دولة ١١٤
 .org.un.untreaty أو org.ohchr.wwwكي انضمت إليهما على املوقع الشب

  دورات اللجنة-باء

الدورة السادسة  ): A/59/41(عقـدت اللجـنة ست دورات منذ اعتماد تقريرها األخري لفترة السنتني              -٣
 تشرين ٨ -سبتمرب / أيلول١٣(؛ الدورة السابعة والثالثون )٢٠٠٤يونيه / حزيران١١ -مايو / أيار١٧(والثالثون 

؛ الدورة التاسعة والثالثون )٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٣٠-١٠(؛ الدورة الثامنة والثالثون )٢٠٠٤بر أكتو/األول
؛ الدورة احلادية   )٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٣٠-١٢(؛ الدورة األربعون    )٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٣ -مايو  / أيار ١٦(

رات، أصدرت اللجنة تقريراً عن     ويف أعقاب كل دورة من الدو     ). ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٢٧-٩(واألربعون  
مبا فيها  (الدورة يتضمن النص الكامل لكل املالحظات اخلتامية اليت اعتمدت فضالً عن أي مقررات أو توصيات                

وترد التقارير املتعلقة بالدورات    . أو تعليقات عامة مت اعتمادها    ) تلـك الناشـئة عن يوم من أيام املناقشة العامة         
 ،CRC/C/150، وCRC/C/146، وCRC/C/143، وCRC/C/140ئق املذكــــورة أعــــاله يف الوثــــا

 . على التوايلCRC/C/41/3، وCRC/C/153و

  عضوية اللجنة وأعضاء مكتبها-جيم

يف الـدورات مـن السادسة والثالثني إىل الدورة الثامنة والثالثني، احتفظت اللجنة بأعضائها وأعضاء                -٤
 ٢٣ويف ). ٧-٤، الفقرات  A/59/41(بق املقدم إىل اجلمعية العامة      مكتـبها أنفسهم املشار إليهم يف تقريرها السا       

وانتخبت اللجنة بعد . ، عقد االجتماع العاشر للدول األطراف النتخاب أعضاء اللجنة اجلدد   ٢٠٠٥فرباير  /شباط
 .ذلك جمموعة جديدة من األعضاء تعكس عضوية مكتبها اجلديدة

فرباير / شباط ٢٣جتماع العاشر للدول األطراف يف االتفاقية يف         من االتفاقية، ُعقد اال    ٤٣ووفقاً للمادة    -٥
وانُتخب أعضاء اللجنة التسعة التالية أمساؤهم أو أُعيد انتخاهبم لفترة أربع سنوات            .  يف مقر األمم املتحدة    ٢٠٠٥
انغي يل؛ السيدة غالية حممد بن محد آل ثاين؛ والسيدة جويس أليوش؛ والسيدة ي: ٢٠٠٥فرباير / شباط٢٨تبدأ يف 
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والسيد ديفيد برنت بارفيت؛ والسيد آويش بوالر؛ والسيد كمال صديقي؛ والسيدة لوسي مسيث؛ والسيدة نيفينا        
وترد يف املرفق األول هبذا التقرير قائمة بأمساء أعضاء اللجنة          .  ساهوفيتش؛ والسيد جان زرماتن    -فوكوفيـتش   

 األول أمساء أعضاء املكتب الذين انتخبوا أثناء الدورة التاسعة كما ترد يف املرفق. اجلدد مع إشارة إىل مدة واليتهم
 ).CRC/C/150انظر أيضاً تقرير الدورة التاسعة والثالثني، (والثالثني للجنة 

  اعتماد التقرير-دال

، نظرت اللجنة يف مشروع تقريرها الثامن       ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٢٧ املعقودة يف    ١١٢٠يف اجللسة    -٦
ـ    نتني املقـدم إىل اجلمعية العامة، والذي يغطي أنشطتها يف دوراهتا من السادسة والثالثني إىل احلادية           لفـترة الس

 .واعتمدت اللجنة التقرير باإلمجاع. واألربعني

  املقررات والتوصيات اليت اعتمدهتا جلنة حقوق الطفل-ثانياً
   يف دوراهتا من السادسة والثالثني إىل احلادية واألربعني   

أثـناء الفترة املشمولة بالتقرير، اعتمدت اللجنة مقررين يف دورتيها السابعة والثالثني والتاسعة والثالثني              -٧
 .على التوايل

 تشرين ٨ -سبتمرب / أيلول١٣(ويـتعلق املقرر األول، الذي اعتمدته اللجنة يف دورهتا السابعة والثالثني     -٨
ني من الرعاية األبوية ويوصي جلنة حقوق اإلنسان بأن تنظر يف           ، حبقوق األطفال احملروم   )٢٠٠٤أكـتوبر   /األول

دورهتا احلادية والستني يف إنشاء فريق عامل يقوم بوضع مبادئ توجيهية خاصة باحلماية والرعاية البديلة لألطفال                
 الثنيويـرد النص الكامل ملقرر اللجنة يف تقريرها عن الدورة السابعة والث           . احملـرومني مـن الـرعاية األبويـة       

)CRC/C/143.( 

) ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٣ -مايو  / أيار ١٦(واعـتمدت اللجنة املقرر الثاين يف دورهتا التاسعة والثالثني           -٩
الذي حيدد طرائق النظر يف التقارير األولية اليت تقدمها الدول األطراف مبوجب الربوتوكولني االختياريني امللحقني      

فال يف النـزاعات املسلحة وببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف           باالتفاقـية املتعلقني بإشراك األط    
 وميكـن احلصول على النص الكامل هلذا املقرر يف تقرير اللجنة عن دورهتا التاسعة والثالثني              . املـواد اإلباحـية   

)CRC/C/150.( 

 ية من االتفاق٤٤ التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة -ثالثاً

  تقدمي التقارير-ألف

بغية االحتفاظ بسجل حمدَّث حلالة تقدمي التقارير واعتماد املالحظات اخلتامية ذات الصلة، تصدر اللجنة               -١٠
وهذه الوثيقة، املعنونة   . قـبل كـل دورة وثيقة شاملة حتدد عدد التقارير املقدمة حىت تاريخ صدور هذه الوثيقة               

تتضمن أيضاً معلومات ذات صلة بشأن التدابري االستثنائية املتخذة ملعاجلة          " رافالتقارير املقدمة من الدول األط    "
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وصدرت أحدث نسخة هلذا التقرير قبل دورة اللجنة احلادية واألربعني          . التأخري يف تقدمي التقارير أو عدم تقدميها      
 .CRC/C/41/2 يف الوثيقة ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠يف 

 من االتفاقية، ٤٤ تقرير وفقاً للمادة ٣٠١، كانت اللجنة قد تلقت ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ويف  -١١
 تقريراً أولياً مقدمة ١٦ تقريراً دورياً ثالثاً فضالً عن ١٦ تقريراً دورياً ثانياً، و٩٩ تقريراً أولياً، و١٨٦مبا يف ذلك 

علق بإشراك األطفال يف النـزاعات     مـن دول أطراف مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املت          
 تقريـراً أولـياً مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء   ١١املسـلحة و  

لالطالع على القائمة الكاملة هلذه التقارير انظر الوثيقة        . األطفـال واسـتغالل األطفـال يف املـواد اإلباحـية          
CRC/C/41/2ول والثاين والثالث على التوايل، املرفقات األ. 

اجلزائر وسويسرا وكازاخستان   (وأثـناء الفـترة قيد النظر، تلقت اللجنة من عدد من الدول األطراف               -١٢
كذلك تلقت . معلومات إضافية قدمتها هذه الدول وفقاً لتوصيات اللجنة الواردة يف مالحظاهتا اخلتامية) والنرويج

ن دول أطراف وآراء هلا بشأن مالحظات اللجنة اليت تطلب من اللجنة إدراج هذه رسائل حتيل معلومات مقدمة م
 ).مجهورية الصني الشعبية، مدرجة يف املرفق الرابع(املعلومات يف التقرير املقدم إىل اجلمعية العامة 

  النظر يف التقارير-باء

 تقريراً أولياً ودورياً مبوجب     ٥٤بعني يف   نظـرت اللجـنة يف دوراهتـا من السادسة والثالثني إىل احلادية واألر             -١٣
االتفاقية، ستة تقارير أولية مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة ومخسة تقارير               

 .أولية مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال، وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

ويـبني اجلـدول التايل تقارير الدول األطراف اليت نظرت فيها اللجنة يف كل دورة خالل الفترة املشمولة هبذا                    -١٤
ويورد كذلك رمز تقرير الدورة الذي نشرت فيه املالحظات اخلتامية للجنة، ورموز تقارير الدول األطراف اليت                . التقرير

 .فيها املالحظات اخلتامية واليت صدرت يف وثيقة واحدةنظرت فيها اللجنة، ورمز الوثيقة اليت نشرت 

  تقرير الدولة الطرف املالحظات اخلتامية
 

 )CRC/C/140 رمز تقرير الدورة (٢٠٠٤يونيه / حزيران٤ -مايو / أيار١٧الدورة السادسة والثالثون، 
   

CRC/C/15/Add.232 CRC/C/65/Add.25 السلفادور، الثاين 
CRC/C/15/Add.233 CRC/C/70/Add.20 بنما، الثاين 
CRC/C/15/Add.234 CRC/C/70/Add.22 رواندا، الثاين 
CRC/C/15/Add.235 CRC/C/8/Add.49 سان تومي وبرينسييب 
CRC/C/15/Add.236 CRC/C/28/Add.21 ليبرييا 
CRC/C/15/Add.237 CRC/C/70/Add.21 ميامنار، الثاين 
CRC/C/15/Add.238 CRC/C/8/Add.48 دومينيكا 
CRC/C/15/Add.239 CRC/C/65/Add.24 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، الثاين 
CRC/C/15/Add.240 CRC/C/65/Add.26 فرنسا، الثاين 
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  تقرير الدولة الطرف املالحظات اخلتامية
 

 )CRC/C/143رمز تقرير الدورة  (٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١ -سبتمرب / أيلول١٣الدورة السابعة والثالثون، 
   

CRC/C/15/Add.241 CRC/C/3/Add.65 الربازيل 
CRC/C/15/Add.242 CRC/C/51/Add.9 بوتسوانا 
CRC/C/15/Add.243 CRC/C/70/Add.23 كرواتيا، الثاين 
CRC/C/15/Add.244 CRC/C/104/Add.4 قريغيزستان، الثاين 
CRC/C/15/Add.245 CRC/C/11/Add.26 غينيا االستوائية 
CRC/C/15/Add.246 CRC/C/3/Add.66 غوالأن 
CRC/C/15/Add.247 CRC/C/28/Add.22 أنتيغوا وبربودا 

 
 )CRC/C/146رمز تقرير الدورة  (٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢٨-١٠الدورة الثامنة والثالثون، 

   
CRC/C/15/Add.248 CRC/C/125/Add.1 السويد، الثالث 
CRC/C/15/Add.249 CRC/C/11/Add.27 ألبانيا 
CRC/C/15/Add.250 CRC/C/104/Add.5 لكسمربغ، الثاين 
CRC/C/15/Add.251 
CRC/C/OPAC/CO/2 

CRC/C/83/Add.8 
CRC/C/OPAC/AUT/1 

 النمسا، الثاين

CRC/C/15/Add.252 CRC/C/65/Add.29 بليز، الثاين 
CRC/C/15/Add.253 CRC/C/8/Add.50 جزر البهاما 
CRC/C/15/Add.254 CRC/C/104/Add.3  الثاين)اإلسالمية -مجهورية (إيران ، 
CRC/C/15/Add.255 CRC/C/65/Add.27 توغو، الثاين 
CRC/C/15/Add.256 CRC/C/125/Add.2 بوليفيا، الثالث 
CRC/C/15/Add.257 CRC/C/70/Add.24 نيجرييا، الثاين 

 
 )CRC/C/150 رمز تقرير الدورة (٢٠٠٥يونيه / حزيران٣ -مايو / أيار١٦الدورة التاسعة والثالثون، 

   
CRC/C/15/Add.258 CRC/C/28/Add.23 سانت لوسيا 
CRC/C/15/Add.259 CRC/C/65/Add.31 الفلبني، الثاين 
CRC/C/15/Add.260 CRC/C/11/Add.28 البوسنة واهلرسك 
CRC/C/15/Add.261 CRC/C/65/Add.30 نيبال، الثاين 
CRC/C/15/Add.262 CRC/C/65/Add.28 ثإكوادور، الثاين والثال 
CRC/C/15/Add.263 
CRC/C/OPSA/CO/1 

CRC/C/129/Add.1 
CRC/C/OPSA/NOR/1 

 النرويج، الثالث

CRC/C/15/Add.264 CRC/C/65/Add.32 منغوليا، الثاين 
CRC/C/15/Add.265 CRC/C/125/Add.3 نيكاراغوا، الثالث 
CRC/C/15/Add.266 CRC/C/125/Add.4 كوستاريكا، الثالث 
CRC/C/15/Add.267 CRC/C/129/Add.2 اليمن، الثالث 
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  تقرير الدولة الطرف املالحظات اخلتامية
 )CRC/C/153 رمز تقرير الدورة (٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٣٠-١٢الدورة األربعون، 

   
CRC/C/15/Add.268 CRC/C/129/Add.4 أستراليا، الثاين والثالث 
CRC/C/15/Add.269 CRC/C/93/Add.7 اجلزائر، الثاين 
CRC/C/UGA/CO/2 CRC/C/65/Add.33  ،الثاينأوغندا 
CRC/C/CHN/CO/2 
CRC/C/OPSC/CHN/CO/1 

CRC/C/83/Add.9 and (I-II) 
CRC/C/OPSA/CHN/1 

 الصني، الثاين

CRC/C/15/Add.272 
CRC/C/OPAC/FIN/CO/1 

CRC/C/129/Add.5 
CRC/C/OPAC/FIN/1 

 فنلندا، الثالث

CRC/C/15/Add.273 
CRC/C/OPAC/DNK/CO/1 

CRC/C/129/Add.3 
CRC/C/OPAC/DNK/1 

 الدامنرك، الثالث

CRC/C/RUS/CO/3 CRC/C/125/Add.5 االحتاد الروسي، الثالث 
 

 )CRC/C/41/3رمز تقرير الدورة  (٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٧-٩الدورة احلادية واألربعون، 
   

CRC/C/AZE/CO/2 CRC/C/83/Add.13 أذربيجان، الثاين 
CRC/C/GHA/CO/2 CRC/C/65/Add.34 ينغانا، الثا 
CRC/C/HUN/CO/2 CRC/C/70/Add.25 هنغاريا، الثاين 
CRC/C/LIE/CO/2 CRC/C/136/Add.2 ليختنشتاين، الثاين 
CRC/C/LTU/CO/2 CRC/C/83/Add.14 ليتوانيا، الثاين 
CRC/C/MUS/CO/2 CRC/C/65/Add.35 موريشيوس، الثاين 
CRC/C/PER/CO/3 CRC/C/125/Add.6 بريو، الثالث 
CRC/C/SAU/CO/2 CRC/C/136/Add.1 اململكة العربية السعودية، الثاين 
CRC/C/THA/CO/2 CRC/C/83/Add.15 تايلند، الثاين 
CRC/C/TTO/CO/2 CRC/C/83/Add.12 ترينيداد وتوباغو، الثاين 
CRC/C/OPSC/AND/CO/1 

CRC/C/OPAC/AND/CO/1 

CRC/C/OPSA/AND/1 
CRC/C/OPAC/AND/1 

 أندورا

CRC/C/OPAC/BGD/CO/1 CRC/C/OPAC/BGD/1 بنغالديش 
CRC/C/OPSC/KAZ/CO/1 CRC/C/OPSA/KAZ/1 كازاخستان 
CRC/C/OPSC/MAR/CO/1 CRC/C/OPSA/MAR/1 املغرب 
CRC/C/OPAC/CHE/CO/1 CRC/C/OPAC/CHE/1 سويسرا 

 اجتاهات وحتديات عملية التنفيذ فيما يتعلق:  التقدم احملرز-جيم
 ين بالرتاعات املسلحة      باألطفال املتأثر   

بغية تقييم اإلجنازات والتحديات فضالً عن االجتاهات احلالية يف ميدان حقوق الطفل، قررت اللجنة أن                -١٥
تسـلط الضـوء على اجتاه أو حتدٍّ معني يتصل بإعمال حقوق الطفل وتكون قد واجهته أثناء أنشطة الرصد اليت                    

 .حبث مسألة إشراك األطفال يف النـزاعات املسلحةويف هذا التقرير، قررت اللجنة . تضطلع هبا
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. وقـد أوىل اجملتمع الدويل اهتماماً متزايداً حلقوق األطفال املشاركني يف نزاعات مسلحة أو املتأثرين هبا                -١٦
ومثـة حـدث هـام متـثل يف دخول الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف                   

وأثناء الفترة املشمولة بالتقرير، بدأت اللجنة يف تلقي . ٢٠٠٢فرباير / شباط١٢سلحة حيز النفاذ يف النـزاعات امل
وكانت اللجنة يف هناية دورهتا احلادية واألربعني قد        . تقاريـر أولـية والنظر فيها مبوجب الربوتوكول االختياري        

وقامت اللجنة أيضاً . ري منذ دخوله حيز النفاذ تقريراً املقدمة مبوجب الربوتوكول االختيا١٧ من ال      ٧نظرت يف   
يف دوراهتا السادسة والثالثني إىل احلادية واألربعني، بإثارة قضية األطفال املشاركني يف النـزاعات املسلحة أثناء               

 . تقريراً مقدمة من دول أطراف مبوجب االتفاقية١٣نظرها يف 

مني العام املعين باألطفال والصراع املسلح العمل اهلام يف ويف الوقت ذاته، يواصل مكتب املمثل اخلاص لأل -١٧
وقد قام  . جمـال زيادة مستوى الوعي بشأن إيقاع األطفال كضحايا يف النـزاعات املسلحة، والدعوة لصاحلهم             

 عند إنشاء هذا املكتب، بوضع توصيف لعمل املكتب ١٩٩٧السيد أوالرا أوتونو، املمثل اخلاص األول، املُعيَّن يف 
وتالحظ اللجنة مع التقدير اخلاص تزايد . أتاح للمكتب العمل بفعالية على الصعيدين الدويل والوطين على السواء    

االهتمام الذي يوليه جملس األمن إىل األطفال أثناء النـزاعات املسلحة، ويعود الفضل يف ذلك إىل حد كبري إىل                  
 .٢٠٠٥عمل السيد أوتونو، الذي انتهت واليته يف 

تـبني هذه التطورات أن اآلليات اليت هتدف إىل محاية حقوق الطفل يف النـزاعات املسلحة أصبحت                و -١٨
ولكن يف الوقت ذاته، ما زالت تقع انتهاكات حلقوق الطفل أثناء النـزاعات            . شـاملة واستباقية بشكل متزايد    

" حقبة تطبيق " العام لألمم املتحدة محلة      وباإلضافة إىل االهتمام املتزايد الذي توليه اللجنة، أطلق األمني        . املسلحة
مـن أجل إنفاذ القواعد واملعايري الدولية الرامية إىل محاية حقوق األطفال املشاركني يف النـزاعات املسلحة يف                  

-A/59/695( املقـدم إىل جملـس األمن واجلمعية العامة عن األطفال والرتاعات املسلحة              ٢٠٠٥تقريـره لعـام     

S/2005/72 .(   هـذه احلملة عن قرار جمللس األمن ينشئ، ضمن مجلة أمور، آلية للرصد واإلبالغ عن            وأسـفرت
االنتهاكات اجلسيمة اليت ترتكب يف حق األطفال يف حاالت النـزاع املسلح فضالً عن التزام بتنفيذ تدابري حمددة                 

 املؤرخ  ١٦١٢من  قرار جملس األ  (األهـداف ضد أطراف أي نزاع مسلح ترتكب مثل هذه االنتهاكات اجلسيمة             
 ).٢٠٠٥يوليه / متوز٢٦

وجلميع هذه األسباب، ترى جلنة حقوق الطفل أن الوقت مناسب بوجه خاص الستعراض التجربة اخلاصة  -١٩
هبا، مع تسليط األضواء على أوجه التكامل بني شىت اآلليات الدولية املعنية برصد إعمال حقوق األطفال املتأثرين                 

وبدالً من اعتبار أن هذه اآلليات تشكل ازدواجاً، ترى اللجنة أن هناك            . الغ بذلك بالرتاعـات املسـلحة واإلب    
 .إمكانات كبرية للتعزيز اإلجيايب وحتسني التعاون مع منظومة األمم املتحدة

ومـنذ نفـاذ الـربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة، نظرت اللجنة، مبوجب           -٢٠
، وبنغالديش )CRC/C/OPAC/AUT/1(، والنمسـا )CRC/C/OPAC/AND/1(، يف التقارير األولية ألندورا الربوتوكول

)CRC/C/OPAC/BDG/1(   والدامنرك ،)CRC/C/OPAC/DNK/1(   وفنلنـدا ،)CRC/C/OPAC/FIN/1(  ونيوزيلنـدا ،
)CRC/C/OPAC/NZL/1(   وسويسرا ،)CRC/C/OPAC/CHE/1 .(     نة األخرية أو تشارك    ومل تشهد هذه البلدان يف اآلو

بنفسها بشكل مباشر يف أي نزاع مسلح، ومع ذلك، فإن الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير مبوجب الربوتوكول االختياري                 
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يبني بوضوح أن احلماية املمنوحة لألطفال مبوجب الربوتوكول االختياري متواصلة وال تصبح ذات أمهية فقط يف األحوال                 
 .لة طرف ما من آثار النـزاعات املسلحة أو عندما حيدث ذلكاليت تعاين فيها دو

وبناء على ذلك، ركزت مناقشات اللجنة مع الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري يف املقام األول                -٢١
وهناك مسألة  .  سنة جتنيداً تطوعياً حقيقياً    ١٨عـلى ضمان أن يكون أي جتنيد يف القوات املسلحة ملن هم دون              

 أخرى أثارهتا اللجنة هي التعاون واملساعدة الدوليني بشأن األطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة اللذين              رئيسـية 
ويف حني أن اللجنة تقدر املساعدة      . توفـرمها الدول األطراف مقدمة التقارير إىل الدول اليت تشهد نزاعاً مسلحاً           

أن تشجع على املزيد من املساعدة والتعاون من أجل تسريح املقدمة فيما يتعلق مبنع هذا التجنيد، فهي حتاول أيضاً 
 .األطفال من املقاتلني السابقني وإعادة إدماجهم

وباإلضـافة إىل رصد تنفيذ الربوتوكول، تشجع اللجنة بشدة أيضاً الدول األطراف على مواصلة تعزيز                -٢٢
وتقترح اللجنة بانتظام على الدول     . محايـة األطفـال مـن التجنيد واإلشراك القسريني يف النـزاعات املسلحة           

األطراف أن تقوم بتجرمي هذه األنشطة يف أراضيها وأن تنظر يف ممارسة الوالية القضائية اخلارجية عندما يكون إما 
 .الضحية أو مرتكب الفعل أحد رعايا الدولة الطرف

زامات الدول األطراف مبوجب ومثة مشكلة ناشئة أسفرت عنها هذه املناقشات هي مسألة ما إذا كانت الت -٢٣
تتخذ مجيع التدابري الالزمة القانونية واإلدارية وغريها من التدابري لكفالة فعالية تنفيذ وإعمال             "بأن  ) ١(٦املـادة   

 .وما زالت اللجنة تنظر يف موقفها من هذه املسألة. تقتضي تطبيق والية عامة" أحكام الربوتوكول يف نطاق واليتها

 السادسة والثالثني، قامت اللجنة باإلضافة إىل نظرها يف التقارير األولية مبوجب الربوتوكول ومنذ الدورة -٢٤
االختـياري املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة، بتقدمي توصيات تتعلق باألطفال املتأثرين بالرتاعات              

، وأوغندا )CRC/C/15/Add.246(وال ، وأنغ)CRC/C/RUS/CO/3(االحتاد الروسي :  دولة طرفا١٣ًاملسلحة إىل 
)CRC/C/UGA/CO/2( والبوسنة واهلرسك ،)CRC/C/15/Add.260( وتايلند ،)CRC/C/THA/CO/2( واجلزائر ،
)CRC/C/15/Add.269(    وروانـدا ،)CRC/C/15/Add.234(    والفلـبني ،)CRC/C/15/Add.259( وكرواتيا ، 
)CRC/C/15/Add.243( ــبرييا ــيامنار ،)CRC/C/15/Add.236(، ولي ــبال)CRC/C/15/Add.237( وم  ، وني
)CRC/C/15/Add.261(    ونـيجرييا ،)CRC/C/15/Add.257 .(        وعـندما يقـارن املرء حالة األطفال املتأثرين

بالرتاعات املسلحة يف الدول األطراف هذه بتلك اليت نظر فيها مبوجب الربوتوكول االختياري، يتضح أن اتفاقية                
 . منها، ما زالت حتظى بأمهية٣٨حقوق الطفل، وخاصة املادة 

 دولة طرفاً هذه على تعزيز التدابري اليت هتدف إىل منع جتنيد ١٣وركزت اللجنة يف توصياهتا املقدمة إىل ال   -٢٥
األطفال يف القوات املسلحة وعلى توسيع نطاق اجلهود الرامية إىل تسرحيهم وإعادة إدماجهم، يف احلاالت اليت ال                 

كما قدمت توصيات تتعلق حبماية . ت املسلحة نشيطة أو يف احلاالت اليت مل يكتمل فيها التسريحتزال فيها اجلماعا
ومما شكل قلقاً خاصاً للجنة يف مجيع هذه احلاالت احلماية واملساعدة املقدمتان إىل             . األطفـال من األلغام الربية    

وبناء عليه، قدمت اللجنة يف مجيع      . حةاألطفـال ضحايا العنف أو مجيع أشكال احلرمان كنتيجة للرتاعات املسل          
احلاالت توصيات شاملة إىل الدول األطراف هذه بدعم الربامج والسياسات الرامية إىل تأمني إعادة التأهيل النفسي 
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 من  ٣٩والبدين واإلدماج االجتماعي للضحايا يف بيئة حتفظ للطفل صحته واحترامه لنفسه وكرامته، وفقاً للمادة               
 .االتفاقية

ويف هـذا الصـدد، أوضح عمل اللجنة وجود أوجه تكامل كبرية مع آلية الرصد واإلبالغ اجلديدة اليت           -٢٦
وبالرغم من أن هذه اآللية ما زالت قيد اإلنشاء، فإهنا ستركز على ستة             . ١٦١٢أنشـأها جملس األمن يف القرار       

ل األطفال وإحلاق األذى هبم؛ وجتنيد قت: وهي.انتهاكات جسيمة حلقوق الطفل تقع يف حاالت النـزاعات املسلحة
األطفال أو استخدام اجلنود األطفال، وشن اهلجمات ضد املدارس أو املستشفيات؛ واالغتصاب أو غري ذلك من                
. العنف اجلنسي اخلطري ضد األطفال؛ واختطاف األطفال، ورفض إمكانية وصول األطفال إىل املساعدات اإلنسانية

وستواصل اللجنة، من منظورها،    . هذه اآللية إىل زيادة املساءلة عن هذه االنتهاكات       وتـأمل اللجنة يف أن تؤدي       
 .تعزيز أمهية محاية حقوق الضحايا، باإلضافة إىل كفالة املساءلة

وهـناك سيناريوهان حمتمالن ميكن فيهما هلذه اآلليات أن تدعم بعضها البعض يف دول توجد فيها آلية                  -٢٧
أوالً، يف احلاالت، اليت اعتمدت فيها جلنة .  على الصعيد الوطين١٦١٢ر جملس األمن    الرصـد املنشأة مبوجب قرا    

حقوق الطفل يف اآلونة األخرية مالحظات ختامية تتعلق باألطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة إما مبوجب االتفاقية 
عنية بالتصديق ولكنها مل تف بالتزاماهتا      أو بـربوتوكوهلا االختياري؛ وثانياً، يف احلاالت اليت قامت فيها الدولة امل           

 .املتعلقة باإلبالغ مبوجب االتفاقية أو الربوتوكول االختياري

 ١٦١٢وفيما يتعلق بالسيناريو األول، تقترح اللجنة أن تويل آلية الرصد املنشأة مبوجب قرار جملس األمن  -٢٨
تامية وأن تقّيم إىل أي مدى بدأت الدولة الطرف يف اهتماماً خاصاً لشواغل اللجنة املعرب عنها يف املالحظات اخل   

وميكن أن تساعد املالحظات اخلتامية للجنة اآللية املنشأة مبوجب قرار جملس األمن . التنفيذ الفعلي لتوصيات اللجنة
  على أن تستهدف بفعالية قضايا أو مجاعات من األطفال أو مناطق جغرافية معينة، على سبيل املثال، وتشري١٦١٢

 .إىل أن الربامج اليت هتدف إىل محاية الضحايا ليس هلا األولوية على الشواغل املتعلقة باملساءلة

ويف احلـاالت الـيت ال توجد فيها مالحظات ختامية بسبب عدم تقدمي التقرير املطلوب مبوجب اتفاقية                  -٢٩
املسلحة، تأمل اللجنة يف أن ييسر عمل حقوق الطفل أو بروتوكوهلا االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتعات 

وكما تدرك اللجنة جيداً، فإن إنشاء آليات وعمليات رصد وإبالغ          . آلـية الرصد الوفاء بالتزامات اإلبالغ هذه      
وقد أثبتت  . فعالـة على الصعيد الوطين أمر غري يسري، وبصفة خاصة بالنسبة للبلدان اليت تشهد نزاعات مسلحة               

لتقنية اليت توفرها، على سبيل املثال، مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان أو منظمة األمم              التجربة أن املساعدة ا   
املتحدة للطفولة، كثرياً ما تشكل أداة هامة تساعد الدول األطراف على الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير يف جمال                 

اإلبالغ اليت ُتبىن على املستوى الوطين من       وبناًء على ذلك، تأمل اللجنة يف أن قدرة الرصد و         . حقـوق اإلنسان  
 ستساهم يف عمليات اإلبالغ املطلوبة مبوجب اتفاقية حقوق         ١٦١٢خالل اآللية املنشأة مبوجب قرار جملس األمن        

وبينما تفي آلية الرصد مبتطلبات اإلبالغ اخلاصة هبا مبوجب قرار جملس األمن            . الطفـل وبـرتوكوهلا االختياري    
 هلا أيضاً أن تفيد كأداة لتذكري الدول األطراف بالتزاماهتا بتقدمي التقارير يف جمال حقوق               ، فإنـه ميكـن    ١٦١٢

وعالوة على ذلك، فإن عملييت الرصد وتقدمي التقارير املطلوبتني مبوجب          . اإلنسـان وحلفـزها على القيام بذلك      
الستدامة واالستمرارية للهياكل   اتفاقـية حقـوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني تتيحان فرصة مثالية لضمان ا           
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 وذلك  ١٦١٢والعمليات على املستوى الوطين اليت تقيمها آلية الرصد واإلبالغ املنشأة مبوجب قرار جملس األمن               
 . بعد وقت طويل من خروج حالة النـزاع ذي الصلة من جدول أعمال جملس األمن

حدة، ومكتب املمثل اخلاص لألمني العام املعين       وتـتطلع الـلجة إىل تعزيز التعاون مع منظومة األمم املت           -٣٠
ويسر اللجنة أن ترى أن حقوق األطفال       . وكان التعاون يف املاضي مثمراً    . باألطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة   

وهي ملتزمة بدعم   . املـتأثرين بالرتاعـات املسلحة تشغل مثل هذا املكان البارز يف جدول أعمال اجملتمع الدويل              
، فضالً عن عمل الفريق العامل املنشأ       ١٦١٢عمل آلية الرصد واإلبالغ املنشأة مبوجب قرار جملس األمن          وتيسري  

 .حديثاً التابع جمللس األمن

  استعراض األنشطة األخرى للجنة�رابعاً 

  أساليب العمل�ألف 

  توصية بشأن العمل بنظام من دائرتني-١

 ولكون التعديل الذي أجري على االتفاقية بشأن هذه         ١٨ إىل   ١٠ومراعاة لزيادة العضوية يف اللجنة من        -٣١
املسألة يسعى إىل زيادة قدرة اللجنة على التعامل مع احلجم املتزايد ألعماهلا، وبعد مناقشة خمتلف اخليارات خالل 

الدول األطراف، دورة اللجنة الرابعة والثالثني، اعتمدت اللجنة توصية يتم مبقتضاها استعراض التقارير اليت تقدمها 
 ، اعتمدت اجلمعية قراراً    ٢٠٠٥فرباير  / شباط ٢٤ويف  . يف دائرتني متوازيتني للجنة وذلك لفترة أولية مدهتا سنتان        

)A/RES/59/261 (              يأذن للجنة باالجتماع يف دائرتني كإجراء استثنائي إلكمال النظر يف الكم الكبري املتراكم من
 تقريراً يف الوقت الذي أقرت فيه اجلمعية العامة     ٥٨ان يوجد تراكم قوامه     وك. الـتقارير أمام جلنة حقوق الطفل     

 .هذا الطلب

واتفقـت اللجنة على أن جتتمع يف دائرتني منفصلتني خمصصتني للحوار مع الدول األطراف وأن تناقش                 -٣٢
دة متوسط عدد   ومن شأن ذلك أن يتيح للجنة زيا      . اللجنة ككل املالحظات اخلتامية وتعتمدها يف جلسات عامة       

 يف كل دورة وكانت الدورة احلادية واألربعون هي الدورة األوىل اليت جتتمع ١٦ إىل ٩تقارير الدول األطراف من 
وهذا يتضمن أيضاً الفريق العامل ملا قبل الدورة احلادية واألربعني املعقودة يف تشرين             (فـيها اللجـنة يف دائرتني       

 تقريراً من تقارير الدول األطراف مبوجب االتفاقية ١٦اء هذه الدورة يف  وجرى النظر أثن  ). ٢٠٠٥أكتوبر  /األول
 . وبرتوكوليها االختياريني

. وجـرى حتديـد تشكيل الدائرتني وتوزيع تقارير الدول األطراف على الدائرتني على أساس عشوائي               -٣٣
عند هذه النقطة سوف تستعرض     وسـيظل تشكيل الدائرتني على ما هو عليه بالنسبة للدورة الثانية واألربعني، و            

اللجـنة هذا التشكيل وسوف تقرر ما إذا كان هذا التشكيل سيحتاج إىل إعادة النظر فيه بالنسبة للدورة الثالثة                   
 . واألربعني
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  املشاورات الرمسية مع الدول األطراف-٢

 يف اتفاقية حقوق الطفل     ، عقدت اللجنة مشاورة غري رمسية مع دول أطراف        ٢٠٠٤يـناير   / كـانون الـثاين    ٢٣ويف   -٣٤
ونوقشت .  دولة طرفاً  ٦٠وشارك يف احلوار التفاعلي مع اللجنة ممثلو ما يزيد على           ). ٩٣٦اجللسة  (وبرتوكولـيها االختـياريني     

تنقيح املبادئ التوجيهية للجنة بشأن تقدمي التقارير الدورية؛ وأسلوب العمل بدائرتني الذي اقترحته             : أربـع قضـايا رئيسية هي     
ـ  نة؛ وأسـاليب العمل للنظر يف التقارير األولية املقدمة مبوجب الربوتوكولني االختياريني امللحقني باالتفاقية؛ ودراسة األمم                اللج

 ).CRC/C/SR.936لالطالع على احملضر الكامل للجلسة، انظر . (املتحدة بشأن العنف ضد األطفال

رهتا احلادية واألربعني اجتماعاً غري رمسي ثالثاً       ، عقدت اللجنة يف دو    ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١٧ويف   -٣٥
أو بروتوكوليها  / دولة طرفاً يف االتفاقية و     ٥٣، وحضره ممثلو    )١٠٩٨اجللسة  (مـع الدول األطراف يف االتفاقية       

وتضمنت القضايا اليت . كما حضر هذا االجتماع ممثلو اليونيسيف واملفوضية ومنظمات غري حكومية. االختياريني
إصالح نظام الرصد واإلبالغ يف هيئات املعاهدات؛ ) ٢(التجربة األوىل للجنة يف العمل بدائرتني؛ و      ) ١(: نوقشت

 ).CRC/C/SR.1098لالطالع على احملضر الكامل للجلسة، انظر . (متابعة املالحظات اخلتامية للجنة) ٣(و

  التعليقات العامة-٣

 : جنة التعليقات العامة التعليقني العامني التالينيخالل الفترة املشمولة باالستعراض، اعتمدت الل -٣٦

 بشأن معاملة األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج بلدهم           ٦التعليق العام رقم     �
 ؛)انظر املرفق الثاين(، الذي اعتمد يف الدورة التاسعة والثالثني )CRC/GC/2005/6(املنشأ 

، )CRC/GC/2005/7 (حقوق الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة      بشأن أعمال    ٧والتعلـيق العام رقم      �
 ).انظر املرفق الثالث(الذي اعتمدته يف دورهتا األربعني 

وجـرياً على عادهتا، أشركت اللجنة جهات معنية أخرى من هيئات وآليات معاهدات حقوق اإلنسان                -٣٧
 . رباء يف عملية صياغة هذه التعليقات العامةالتابعة لألمم املتحدة، ووكاالت وهيئات تابعة لألمم املتحدة وخ

  االجتماع التوجيهي-٤

، اجتماعاً توجيهياً غري    ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٣ و ١٢نظمت مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يومي         -٣٨
تبعة يف رمسي استغرق يومني لكي تتيح لألعضاء العشرة املنتخبني اجلدد فرصة لإلملام بأساليب العمل واإلجراءات امل

 .وشارك يف االجتماع أيضاً أعضاء آخرون يف اللجنة. اللجنة

  التعاون والتضامن الدوليان من أجل تنفيذ االتفاقية-باء 

  التعاون مع هيئات األمم املتحدة وهيئات خمتصة أخرى-١

كاالهتا املتخصصة  خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير، واصلت اللجنة تعاوهنا مع هيئات األمم املتحدة وو             -٣٩
 .ومع هيئات خمتصة أخرى
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تتضمن (وعقدت اللجنة اجتماعات مع وكاالت وهيئات تابعة لألمم املتحدة ومع هيئات خمتصة أخرى               -٤٠
 : وهي كما يلي) الوثائق املشار إليها بني قوسني معلومات مفصلة عن هذه االجتماعات

 هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا

 )٨٤٢، الفقرة CRC/C/150؛ و٦٤٧، الفقرة CRC/C/140(اليونيسيف  

 )٥٢٧، الفقرة CRC/C/143(منظمة العمل الدولية  

 )٨٤٢، الفقرة CRC/C/150 و٧٥١، الفقرة CRC/C/146(مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  

 )CRC/C/41/3(اليونسيف مركز اينوسينيت للبحوث  

 جهات أخرى

، CRC/C/140(كية واملكتب اإلقليمي ملنظمة إنقاذ الطفولة يف أمريكا الالتينية          ممـثلو معهـد الطفل للبلدان األمري       
 )٦٤٣الفقرة 

 )٦٤٣، الفقرة CRC/C/140(أعضاء جلنة القانون الدويل  

 )٦٤٣، الفقرة CRC/C/140(املنظمة الدولية ملساعدة األطفال  

 )٥٢٧، الفقرة CRC/C/143(السيدة كاترين بيكمان، مستشارة،  

 ، الفقرة CRC/C/143( اللجنة التنسيقية جملموعات املنظمات غري احلكومية املعنية باتفاقية حقوق الطفل            أعضـاء  
٥٢٧( 

اجملموعـة الفرعية املعنية بعمل األطفال التابعة جملموعات املنظمات غري احلكومية املعنية باتفاقية حقوق               
 )٥٢٧، الفقرة CRC/C/143(الطفل 

 )٥٢٧، الفقرة CRC/C/143(طفولة التحالف الدويل إلنقاذ ال 

 )٧٥١، الفقرة CRC/C/146(اللجنة الكندية الدائمة املعنية حبقوق اإلنسان  

 )٨٤٢، الفقرة CRC/C/150(جمموعة املنظمات غري احلكومية املعنية باتفاقية حقوق الطفل  

 )٦٣٣، الفقرة CRC/C/153( األمريكي ألمناء املظامل -االحتاد اإليبريي  

 )٥٢٧، الفقرة CRC/C/153( برنارد فان لري مؤسسة 
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 ،٦٣٣، الفقرة   CRC/C/153(املـبادرة العاملـية إلهنـاء مجـيع أشكال العقوبة اجلسدية ضد األطفال               
)CRC/C/41/3( 

 : وكذلك عقدت اللجنة اجتماعات مع خرباء أخرى من آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان هي -٤١

 )٥٢٧، الفقرة CRC/C/143( التعليم املقرر اخلاص املعين باحلق يف 

 السـيد سـريجيو بينهريو، اخلبري املستقل املكلف بإجراء دراسة األمني العام بشأن العنف ضد األطفال                 
)CRC/C/143 ٥٢٧، الفقرة( 

السيد مانفريد نوفاك، املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو  
 )٧٥١، الفقرة CRC/C/146(الإنسانية أو املهينة ال

املقـرر اخلـاص للجنة حقوق اإلنسان املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب،      
 )٦٣٣، الفقرة CRC/C/153(السيد مارتن شاينني 

ات حقوق وشـارك رئـيس اللجـنة يف االجتماعني السادس عشر والسابع عشر لرؤساء هيئات معاهد             -٤٢
وشارك ثالثة أعضاء من اللجنة أيضاً يف االجتماعني املشتركني بني اللجان الثالث والرابع اللذين عقدا يف . اإلنسان
 .٢٠٠٥ و٢٠٠٤يونيه /حزيران

  املشاركة يف اجتماعات األمم املتحدة وغريها من االجتماعات ذات الصلة-٢

ماعات على املستويات الدويل واإلقليمي والوطين أثريت حضر أعضاء من اللجنة جمموعة متنوعة من االجت -٤٣
 .فيها قضايا ذات صلة حبقوق الطفل

  أنشطة أخرى ذات صلة -٣

، قامت املفوضية بدعم من اليونيسيف بتنظيم حلقة ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٣ إىل ١١يف الفترة من  -٤٥
واستضافت . ة للجنة بشأن حقوق الطفل يف بانكوك، تايلندالعمل دون اإلقليمية املتعلقة بتنفيذ املالحظات اخلتامي      

حكومـة مملكة تايلند هذه احللقة وحضرها مشاركون من إندونيسيا، وتايلند ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية،       
وفييت نام وكمبوديا، فضالً عن ممثلني لكيانات تابعة لألمم املتحدة وأربعة أعضاء من اللجنة، السيدة سيزوري                

وكان هذا .  ساهوفيتش-وتيكول، والسيد جاكوب إغربت دوك، والسيدة يانغي يل، والسيدة نيفينا فوكوفيتش ش
 .النشاط موجهاً ملمثلي حكومات الدول األطراف اخلمس، وممثلي اجملتمع املدين مبن فيهم خرباء وطنيون

ن اليونيسيف، بتنظيم حلقة    ، قامت املفوضية بدعم م    ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢١ إىل   ١٩ويف الفـترة من      -٤٦
واستضاف . عمـل دون إقليمـية تناولت تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنة بشأن حقوق الطفل، يف الدوحة، قطر         

اجمللس األعلى لشؤون األسرة يف قطر هذه احللقة وحضرها ممثلون من اإلمارات العربية املتحدة والبحرين وعمان                
وحضر ممثلون عن كيانات تابعة لألمم املتحدة فضالً عن ثالثة . ودية واليمنوقطر والكويت واململكة العربية السع
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أعضـاء مـن اللجنة، السيدة مشرية خطاب، والسيدة غالية حممد بن محد آل ثاين، والسيد حامت قطران وأعضاء    
راف وكان هذا النشاط موجهاً ملوظفني حكوميني يف هذه الدول األط         . سابقون يف اللجنة كأشخاص ذوي خربة     

 .السبع وملمثلني عن اجملتمع املدين، مبن فيهم خرباء وطنيون

، بدعم من Plan International، قامت املفوضية ومنظمة ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ إىل ٢٨ويف الفـترة مـن    -٤٧
إقليمية عن تنفيذ   حكومـة األرجنـتني، واليونيسـيف، ومنظمة الصحة العاملية وجلنة حقوق الطفل، بتنظيم حلقة دراسية دون                 

 شخصاً، وكانت   ١٥٠وضمت هذه احللقة أكثر من      . املالحظـات اخلتامـية للجنة حقوق الطفل، يف بوينس آيرس، األرجنتني          
موجهة إىل موظفني حكوميني، وأعضاء من الربملان، وممثلني عن مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان، وعن اجملتمع الدويل فضالً عن                  

األرجنتني، وإكوادور، وأوروغواي، وباراغواي، والربازيل، وبوليفيا، وبريو،       : ن أمريكا اجلنوبية هي   صحفيني من عشرة بلدان م    
وباإلضافة إىل ثالثة أعضاء من جلنة حقوق الطفل، شارك أيضاً السيد جاب ديوك، والسيد              . وشـيلي، وفرتويـال، وكولومبـيا     

نات تابعة لألمم املتحدة، وخرباء من األمم املتحدة، ومقررون  نوربـرتو ليفسـكي والسـيدة روزا ماريا أوتيز، وممثلون عن كيا           
 . خاصون للجنة حقوق اإلنسان واخلبري املستقل الذي يضطلع بدارسة األمني العام عن العنف ضد األطفال

ت وقـد أسهم أعضاء اللجنة بفعالية يف األنشطة املتصلة بدراسة األمني العام عن العنف ضد األطفال اليت اسُتهل                  -٤٨
وشارك أعضاء سابقون وحاليون من اللجنة يف      ). ، املرفق A/56/488(مـن خـالل توصـية اللجـنة إىل اجلمعية العامة            

املشـاورات اإلقليمـية وغـري ذلك من االجتماعات املتصلة هبذه الدراسة ويعمل رئيس اللجنة يف جملس التحرير املعين                   
ضية الشاملة املتعلقة بالعنف ضد األطفال يف استعراضها لتقارير       وقـد أبرزت اللجنة أيضاً على حنو متسق الق        . بالدراسـة 

ويف هذا الصدد، حتيط اللجنة علماً مع التقدير بتحليل ملالحظاهتا اخلتامية أجراه السيد باولو              . الدول األطراف يف االتفاقية   
لدول األطراف أدوات عملية الختاذ     واللجنة على ثقة من أن نتائج هذه الدراسة ستوفر ل         . سريجيو بينهريو، اخلبري املستقل   

 .إجراءات، بالشراكة مع اجملتمع الدويل، لضمان محاية كل طفل من مجيع أشكال العنف

  املناقشات املواضيعية العامة�جيم 

 من نظامها الداخلي، يوماً سنوياً إلجراء مناقشة عامة يوافق أول يوم            ٧٥ختصـص اللجنة، وفقاً للمادة       -٤٩
، يف دورهتا السابعة والثالثني،     ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ١٧ويف  . سبتمرب/ املعقودة يف شهر أيلول    مجعـة من دوراهتا   

وحضر هذه املناقشة . ُخصصـت هـذه املناقشة املواضيعية ملسألة إعمال حقوق الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة   
ملتحدة، واملنظمات غري احلكومية    حشد من ممثلي الدول األطراف، والوكاالت والصناديق والربامج التابعة لألمم ا          

وميكن االطالع على موجز هلذه املناقشات، وعلى قائمة املشاركني فضالً عن جمموعة من             . واملؤسسات األكادميية 
كما واصلت ). CRC/C/143(التوصيات ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة يف تقريرها عن الدورة السابعة والثالثني 

 ). أعاله٣٦انظر الفقرة (ألة املواضيغية عن كثب واعتمدت تعليقاً عاماً ذا صلة اللجنة متابعة هذه املس

األطفال "، خصصـت اللجنة يوم مناقشتها يف دورهتا األربعني ملسألة     ٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٦ويف   -٥٠
.  حكومية ممثل لدول أطراف ومنظمات غري٢٠٠وحضر هذه املناقشة ما يزيد على ". احملرومني من الرعاية األبوية

). CRC/C/153(ويـرد موجز هلذه املناقشات وللتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف تقريرها عن الدورة األربعني               
وواصل عدة أعضاء يف اللجنة متابعة هذه املسألة بالتعاون مع اليونيسيف واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة يف                 

 .األطفال احملرومني من الرعاية األبويةعملية هتدف إىل وضع مبادئ توجيهية دولية بشأن 
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 املرفق األول

 أعضاء جلنة حقوق الطفل
 اسم العضو بلد اجلنسية

 ** ثاين- غالية حممد بن محد آل السيدة قطر
 **السيد جويس أليوش كينيا

 *السيدة أليسون أندرسون جامايكا
 *السيد جاكوب إغبريت دوك هولندا
 *السيد كامل فياليل اجلزائر
 *السيدة مشرية خطاب مصر
 *السيد حامت قطران تونس
 *السيد لوتار فريدريش كرامبان أملانيا

 **السيدة يانغي يل مجهورية كوريا
 *السيد نوربرتو ليفسكي األرجنتني
 *السيدة روزا ماريا أورتيز باراغواي 

 *السيدة آوا ندي ودراوغو بوركينا فاسو
 **السيد ديفيد برنت بارفيت كندا
 **السيد أويش بوالر أوغندا

 **السيد كمال صديقي بنغالديش
 **السيدة لوسي مسيث النرويج

 ** ساهوفيتش-السيدة نيفينا فوكوفيتش  صربيا واجلبل األسود
 **السيد جان زرماتن سويسرا

 ٢٠٠٧-٢٠٠٥أعضاء مكتب جلنة حقوق الطفل 

 السيد دوك   :الرئيس
 )ورئيس الدائرة ألف(

 السيدة يل  :رئيسنائبة ال
 السيد ليفسكي  :نائب الرئيس

 السيدة خطاب  :نائبة الرئيس
 )ورئيسة الدائرة باء(

 السيدة أليوش  :نائبة الرئيس
  ساهوفيتش-السيدة فوكوفيتش    :املقررة

 ـــــــــــــــ
 .٢٠٠٧فرباير / شباط٢٨تنتهي مدة العضوية يف  *

 .٢٠٠٩ فرباير/ شباط٢٨تنتهي مدة العضوية يف  **
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 املرفق الثاين

 )٢٠٠٥(٦التعليق العام رقم 

 معاملة األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج بلدهم املنشأ

 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 
 ١٧ ٤- ١ .....................................................أهداف التعليق العام -أوالً 
 ١٨ ٦- ٥ .................................................بنية التعليق العام ونطاقه -ثانياً 
 ١٨ ١١- ٧ .................................................................التعاريف -ثالثاً 
 ١٩ ٣٠-١٢ ...................................................املبادئ الواجبة التطبيق -اً رابع

االلـتزامات القانونـية للدول األطراف إزاء مجيع األطفال غري           )أ(
املصـحوبني أو املنفصلني عن ذويهم املوجودين داخل إقليمها،         

 ١٩ ١٧-١٢ ..........................والتدابري اخلاصة بتنفيذ هذه االلتزامات
 ٢٠ ١٨  ..........................................)٢املادة (عدم التمييز  )ب(
الفضلى كاعتبار أول يف البحث عن حلول قصرية        مصاحل الطفل    )ج(

 ٢١ ٢٢-١٩ .........................................)٣املادة (وطويلة األمد 
 ٢١ ٢٤-٢٣ .........................)٦املادة (احلق يف احلياة والبقاء والنمو  )د(
 ٢٢ ٢٥  ................)١٢املادة (حق الطفل يف التعبري عن آرائه حبرية   )ه(
 ٢٢ ٢٨-٢٦ ...........................................احترام مبدأ عدم الرد )و(
 ٢٣ ٣٠-٢٩ ..........................................................السرية )ز(

 ٢٣ ٦٣-٣١ ...................الستجابة لالحتياجات العامة واحملددة يف جمال احلمايةا -خامساً
 ٢٣ ٣٢-٣١ .................................عمليات التقييم والتدابري األولية )أ( 
 ١٨ من املادة    ٢الفقرة  (تعـيني وسيط أو مستشار وممثل قانوين         )ب( 
 ٢٤ ٣٨-٣٣ .......................................)٢٠ من املادة ١والفقرة   

 ٢٥ ٤٠-٣٩ ..........)٢٢ و٢٠ان املادت(الترتيبات املتعلقة بالرعاية واإليواء  )ج(
 ٢٨املادة  (إعمـال احلق يف احلصول على التعليم بشكل كامل           )د(

 ٢٧ ٤٣-٤١ ...............)٣٢ و٣٠ واملادتان ٢٩من املادة ) ج(١والفقرة 
 ٢٧ ٤٥-٤٤ ........................)٢٧املادة (احلق يف مستو معيشي مالئم   )ه(
احلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه ومبرافق عالج           )و(

 ٢٨ ٤٩-٤٦ .......)٣٩ و٢٤ و٢٣املواد (دة التأهيل الصحي األمراض وإعا
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 )تابع( احملتويات
 الصفحة ـراتـالفق 

مـنع االجتار واالستغالل اجلنسي وغريه من أشكال االستغالل          )ز(
 ٢٨ ٥٣-٥٠ .......................)٣٦ و٣٥ و٣٤املواد (واإليذاء والعنف 

 ٢٩ ٦٠-٥٤ )٣٩ و٣٨املادتان (منع التجنيد العسكري واحلماية من آثار احلرب  )ح(
 ٣١ ٦٣-٦١ منع احلرمان من احلرية ومعاملة األطفال يف حالة حرماهنم من احلرية )ط(

الوصـول إىل إجـراءات طلب اللجوء، والضمانات القانونية واحلقوق           -سادساً 
 ٣٢ ٧٨-٦٤ .........................................................املتصلة باللجوء

 ٣٢ ٦٥-٦٤ .................................................معلومات عامة )أ( 
 ٣٢ ٦٧-٦٦ .....لسنالوصول إىل إجراءات طلب اللجوء، بغض النظر عن ا )ب( 
 ٣٢ ٧٣-٦٨ .....)٣ من املادة ٣الفقرة (الضمانات اإلجرائية وتدابري الدعم  )ج( 

تقيـيم االحتـياجات يف جمال احلماية على أساس خصوصيات           )د(
الطفل، ومع مراعاة أشكال االضطهاد اليت تستهدف الطفل على         

 ٣٣ ٧٥-٧٤ ...................................................وجه التحديد
جئ جبميع احلقوق الناشئة    متتع األطفال احلاصلني على مركز الال       )ه(

عـن الصكوك الدولية املتعلقة بالالجئني وحبقوق اإلنسان متتعاً         
 ٣٤ ٧٦  .............................................)٢٢املادة (كامالً 

 ٣٤ ٧٨-٧٧ ............حق األطفال يف التمتع باألشكال التكميلية للحماية )و(
 ٣٤ ٩٤-٩٧ ........مجع مشل األسرة، والعودة واألشكال األخرى من احللول املستدامة -سابعاً 

 ٣٤ ٨٠-٧٩ ...................................................معلومات عامة )أ( 
 ٣٥ ٨٣-٨١ ..................................................مجع مشل األسرة )ب( 
 ٣٦ ٨٨-٨٤ ............................................العودة إىل البلد املنشأ )ج( 
 ٣٧ ٩٠-٨٩ ...................................................االندماج احمللي )د( 
 ٣٧ ٩١  ............................)٢١املادة (التبين على الصعيد الدويل   )ه( 
 ٣٨ ٩٤-٩٢ .......................................إعادة التوطني يف بلد ثالث )و( 

 ٣٩ ١٠٠-٩٥ ..........................................التدريب والبيانات واإلحصاءات -ثامناً 
تدريـب املوظفـني العاملني إىل جانب األطفال غري املصحوبني         )أ(

 ٣٩ ٩٧-٩٥ ..........................................واملنفصلني عن ذويهم
البـيانات واإلحصاءات املتعلقة باألطفال املنفصلني عن ذويهم         )ب(

 ٤٠ ١٠٠-٩٨ ................................................وغري املصحوبني
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  أهداف التعليق العام-أوالً 

تمام إىل حالة الضعف املتناهي اليت يعاين منها األطفال غري          اهلـدف من هذا التعليق العام هو توجيه االه         -١
املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم؛ وبيان الصعوبات املتعددة األوجه اليت تعترض الدول وغريها من العناصر الفاعلة 

ايتهم يف ضمان حصول هؤالء األطفال على حقوقهم والتمتع هبا؛ وتقدمي التوجيه بشأن محاية هؤالء األطفال ورع               
، مع  ")االتفاقية("ومعاملتهم معاملة حسنة باالستناد إىل اإلطار القانوين الكامل الذي توفره اتفاقية حقوق الطفل              

 .اإلشارة إشارة خاصة إىل مبادئ عدم التمييز ومصاحل الطفل الفضلى وحق الطفل يف التعبري عن آرائه حبرية

ا الحظته اللجنة من زيادة يف عدد األطفال الذين يعيشون     والدافـع وراء إصدار هذا التعليق العام، هو م         -٢
اضطهاد : ويكون الطفل غري مصحوب أو منفصالً عن ذويه ألسباب عديدة ومتنوعة، ومنها اآلتية. هذه األوضاع

الطفل أو الوالدين؛ نزاع دويل وحرب أهلية؛ االجتار باألشخاص يف سياقات متنوعة وبأشكال خمتلفة، مبا فيها بيع 
 .والدين ألطفاهلم؛ والبحث عن فرص اقتصادية أفضلال

ومـن الدوافع األخرى اليت تكمن وراء إصدار التعليق العام، هو ما الحظته اللجنة من ثغرات عديدة يف            -٣
جمـال احلماية اليت يلقاها هؤالء األطفال، ومن ذلك أن األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم ُيعرَّضون                 

مبا (هم جملموعة من األخطار منها االستغالل واإليذاء اجلنسيان، والتجنيد العسكري، وعمل األطفال             أكثر من غري  
كما يتعرض هؤالء األطفال يف كثري من األحيان للتمييز، وُيحرمون          . واالحتجاز) يف ذلك حلساب األسر احلاضنة    

ن الفتيات غري املصحوبات واملنفصالت وتكو. من احلصول على الغذاء واإليواء والسكن وخدمات الصحة والتعليم
ويف بعض احلاالت   . عن ذويهن معرضات بوجه خاص للعنف الذي يستهدف اإلناث، مبا يف ذلك العنف األسري             

ال تتوفر هلؤالء األطفال النظم املناسبة واملالئمة لتحديد اهلوية، والتسجيل، وحتديد السن، والتوثيق، والبحث عن               
ويف بلدان كثرية، ُيحرم األطفال غري املصحوبني أو املنفصلون عن          . ، أو املشورة القانونية   أفراد األسرة، والوصاية  

ويف حاالت  . ذويهم باستمرار من الدخول إىل البلد أو يقع احتجازهم من جانب موظفي إدارة احلدود أو اهلجرة               
أو ال تعالَج طلباهتم هذه     أخـرى، ُيسمح هلم بالدخول ولكنهم ُيحرمون من الوصول إىل إجراءات طلب اللجوء              

وُيحرِّم بعض البلدان على األطفال املنفصلني عن ذويهم املعترف هبم          . بطـريقة تـراعي سن الطفل ونوع جنسه       
كالجـئني طلب مجع مشل العائلة؛ وهناك بلدان أخرى جتيز مجع مشل األسرة ولكن الشروط اليت تفرضها تكون                  

وحيصل الكثريون من هؤالء األطفال على وضع مؤقت ينتهي .  املبتغىمتشددة بدرجة يستحيل فيها عملياً نيل هذا
 .ببلوغهم الثامنة عشرة، وال يتوفر إال القليل من الربامج الفعالة اخلاصة بالعودة

وقد دفعت هذه الشواغل باللجنة إىل إثارة القضايا ذات الصلة باألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن                -٤
وسيسمح هذا التعليق العام بتجميع وتوحيد املعايري اليت مت وضعها بوسائل . حظاهتا اخلتاميةذويهم باستمرار يف مال

منها جهود اللجنة يف جمال الرصد، وسُيوفر بذلك توجيهاً واضحاً للدول بشأن االلتزامات الناشئة عن االتفاقية يف 
املعايري، جيب على الدول األطراف أن  ولدى تطبيق هذه    . مـا يتصل هبذه الفئة من األطفال الضعفاء بوجه خاص         

وليس . تعي طابعها املتطور، وأن ُتقر بناء على ذلك بأن التزاماهتا قد تتجاوز نطاق املعايري الواردة يف هذه الوثيقة      
من شأن هذه املعايري أن تضعف بأي شكل من األشكال احلقوق واملزايا األوسع نطاقاً اليت يتمتع هبا األطفال غري                   

ني واملنفصلون عن ذويهم مبوجب الصكوك اإلقليمية حلقوق اإلنسان أو النظم الوطنية أو القوانني الدولية            املصحوب
 .واإلقليمية املتعلقة بالالجئني أو القانون اإلنساين الدويل
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  بنية التعليق العام ونطاقه-ثانياً 

 ذويهم املوجودين خارج بلد     ينطـبق هـذا التعلـيق العام على األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن             -٥
أو على املوجودين خارج بلد إقامتهم االعتيادية، بالنسبة إىل         )  من االتفاقية  ٧وفقـاً ألحكام املادة     (جنسـيتهم   

وينطبق التعليق العام على مجيع هؤالء األطفال بصرف النظر عن وضع إقامتهم وأسباب             . األطفال عدميي اجلنسية  
إال أنه ال ينطبق على األطفال .  كأطفال غري مصحوبني أو منفصلني عن ذويهموجودهم يف اخلارج، وعن وضعهم

الذيـن مل يعربوا حدوداً دولية، ولو أن اللجنة تدرك أن األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم املشّردين                  
 املقدمة أدناه يتسم بأمهية     داخلياً يواجهون العديد من الصعوبات املماثلة، وتسلِّم بأن قدراً كبرياً من التوجيهات           

بالغة بالنسبة إىل هؤالء األطفال، وتشجع الدول بقوة على اعتماد اجلوانب ذات الصلة من هذا التعليق العام فيما                  
 .يتصل حبماية ورعاية ومعاملة األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم املشردين داخل أوطاهنم

 وظيفة اإلشراف على اجلوانب ذات الصلة باالتفاقية، فإن اجلهود اليت           وبيـنما تقتصر والية اللجنة على      -٦
تـبذهلا اللجنة يف جمال التفسري جيب أن تندرج يف إطار جمموع القواعد الدولية حلقوق اإلنسان الواجبة التطبيق،                  

بني أو املنفصلني عن    ولذلـك يعـتمد التعليق العام هنجاً مشولياً إزاء مسألة املعاملة املناسبة لألطفال غري املصحو              
وُيسلّم هذا النهج بأن مجيع حقوق اإلنسان، مبا فيها احلقوق الواردة يف االتفاقية، هي حقوق متداخلة                . ذويهـم 

وتتضمن ديباجة االتفاقية أيضاً اعترافاً مبا تتسم به الصكوك الدولية األخرى حلقوق            . وتشـكل جـزءاً ال يتجزأ     
 .طفلاإلنسان من أمهية يف جمال محاية ال

  التعاريف-ثالثاً 

هم األطفال، حسب التعريف ) ويشار إليهم أيضاً بعبارة القصَّر غري املصحوبني" (األطفال غري املصحوبني" -٧
 من االتفاقية، املنفصلون عن كال األبوين وعن أقربائهم اآلخرين، والذين ال يقوم على رعايتهم               ١الوارد يف املادة    

 . العرف عن القيام بذلكراشد مسؤول حبكم القانون أو

 من االتفاقية، املنفصلون ١هم األطفال، حسب التعريف الوارد يف املادة " األطفال املنفصلون عن ذويهم" -٨
عـن كـال األبوين، أو عن الشخص الذي كان مسؤوالً من قبل عن رعايتهم األولية سواء مبوجب القانون أو                    

ولذلك ميكن أن تشمل هذه الفئة      .  عن أقربائهم اآلخرين   العـرف، ولكـن دون أن يكونوا بالضرورة منفصلني        
 .األطفال الذين يرافقهم أحد أفراد أسرهتم الراشدين

كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة، "، " من االتفاقية١الطفل حسب التعريف الوارد يف املادة "تعين عبارة  -٩
ويعين هذا أنه ال جيوز للصكوك اليت حتكم األطفال ". ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه         

 .داخل إقليم الدولة أن تعرِّف الطفل على حنو حييد عن القواعد اليت حتدد سن الرشد داخل تلك الدولة

ما مل ُيَشر إىل خالف ذلك، تنطبق املبادئ التوجيهية الواردة أدناه على كل من األطفال غري املصحوبني                  -١٠
 .نفصلني عن ذويهم على حد سواءواألطفال امل

 .هو بلد اجلنسية أو، يف حالة األطفال عدميي اجلنسية، بلد اإلقامة االعتيادية" البلد املنشأ" -١١
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  املبادئ الواجبة التطبيق-رابعاً 

االلـتزامات القانونـية للدول األطراف إزاء مجيع األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن               )أ(
 ن داخل إقليمها، والتدابري اخلاصة بتنفيذ هذه االلتزاماتذويهم املوجودي

تنطبق التزامات الدول مبوجب االتفاقية على كل طفل يوجد داخل إقليم الدولة ومجيع األطفال اخلاضعني  -١٢
وال جيوز تقييد هذه االلتزامات تعسفاً أو من جانب واحد عن طريق استبعاد مناطق أو               ). ٢املـادة   (لواليـتها   

ات من إقليم دولة ما أو تعريف مناطق أو مساحات حمددة بوصفها غري خاضعة لوالية الدولة أو ختضع هلا                   مساح
وعالوة على ذلك، تنطبق التزامات الدول مبوجب االتفاقية داخل حدود الدولة، مبا يف ذلك إزاء               . جزئـياً فقط  

وبناء عليه، ال يقتصر التمتع باحلقوق      . البلداألطفـال اخلاضـعني لوالية الدولة أثناء حماولتهم الدخول إىل إقليم            
املنصـوص عليها يف االتفاقية على أطفال الدولة الطرف وجيب لذلك، وما مل تنص االتفاقية صراحة على خالف                

 بغض  - مبن فيهم ملتمسو اللجوء واألطفال الالجئون واملهاجرون         -ذلك، أن تتاح هذه احلقوق جلميع األطفال        
 .وضعهم كمهاجرين أو كعدميي اجلنسيةالنظر عن جنسيتهم و

تنطـبق االلـتزامات الناشئة عن االتفاقية إزاء األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم على مجيع                 -١٣
وتشتمل على االلتزام بوضع تشريعات وطنية؛ وإنشاء هياكل        ). التنفيذي والتشريعي والقضائي  (أجهـزة احلكم    

أنشطة يف جماالت البحوث وتوفري املعلومات ومجع البيانات وتنظيم الدورات التدريبية           إدارية؛ والقيام مبا يلزم من      
وتكون هذه االلتزامات القانونية سلبية وإجيابية يف نفس الوقت، وال تقتضي من الدول . الشاملة لدعم هذه التدابري

فحسب، وإمنا أن تتخذ أيضاً التدابري أن متسك عن اختاذ أية تدابري من شأهنا أن تؤدي إىل اإلخالل حبقوق األطفال 
وال تقتصر هذه املسؤوليات على توفري احلماية واملساعدة لألطفال         . الالزمة لضمان التمتع هبذه احلقوق دون متييز      

مبا (غـري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم فعالً فحسب، بل تشمل تدابري وقائية حتول دون حدوث االنفصال                  
ويشمل اجلانب اإلجيايب هلذه االلتزامات املتعلقة باحلماية أيضاً إلزام الدول ). ت يف حالة اإلجالءفيها تنفيذ الضمانا

باختاذ مجيع التدابري الالزمة للتعرف على األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم بأسرع وقت ممكن، مبا                 
سعي، قدر املستطاع وبقدر ما تقتضيه مصلحة يف ذلك على احلدود، بغية الشروع يف البحث عن أفراد أسرهم وال

 .الطفل الفضلى، إىل مجع مشل هؤالء األطفال مع أفراد أسرهم بأسرع وقت ممكن

، يتعني على   )٢٣-١٨الفقرات  ) (٢٠٠٣(٥وعلى غرار ما أعادت اللجنة تأكيده يف تعليقها العام رقم            -١٤
 واملبادئ الواردة يف االتفاقية يف تشريعاهتا احمللية ذات         الدول األطراف يف هذه االتفاقية أن تضمن إدراج األحكام        

ويف حالة التنازع بني االتفاقية والتشريعات احمللية، تؤول        . الصلة وتتخذ ما يلزم من تدابري إلنفاذها على حنو تام         
 .هدات من اتفاقية فيينا لقانون املعا٢٧الغلبة دائماً إىل أحكام االتفاقية، وذلك عمالً بأحكام املادة 

من االتفاقية، ُتشجَّع الدول    ) ب(٤١وبغـية التوصل إىل هتيئة بيئة قانونية مالئمة، وعمالً بأحكام املادة             -١٥
األطـراف أيضاً على التصديق على الصكوك الدولية األخرى اليت تتناول قضايا تتصل باألطفال غري املصحوبني                

بشأن اشتراك األطفال يف (اريان التفاقية حقوق الطفل    واملنفصـلني عـن ذويهـم، مبا فيها الربوتوكوالن االختي         
واتفاقية مناهضة  ) الـنـزاعات املسلحة وبشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية            

 ،")اتفاقية مناهضة التعذيب  ("التعذيـب وغـريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة               
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 ١٩٥١اتفاقية عام   ("واتفاقـية القضـاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني               
، والربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني، واالتفاقية بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية،           ")املتعلقة بوضع الالجئني  

هاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على واالتفاقية بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية، واتفاقية ال
الصـعيد الـدويل، واتفاقية الهاي بشأن الوالية القانونية والقانون املنطبق واالعتراف والتنفيذ والتعاون يف جمال                

، ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢املسـؤولية األبويـة والـتدابري حلماية األطفال، واتفاقيات جنيف األربع املربمة يف              
ـ   واملتعلق حبماية ضحايا املنازعات ١٩٤٩أغسطس / آب١٢ربوتوكول اإلضـايف التفاقيات جنيف املربمة يف     وال

، والربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف     ١٩٧٧يونيه  / حزيران ٨املؤرخ  ) الربوتوكول األول (املسـلحة الدولية    
) الربوتوكول الثاين (ة غري الدولية     واملتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلح     ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢املـربمة يف    

كما تشجع اللجنة الدول األطراف يف االتفاقية وغريها من الدول املعنية على            . ١٩٩٧يونيه  / حزيران ٨املـؤرخ   
) ١٩٩٤(مـراعاة املبادئ التوجيهية بشأن احلماية والرعاية اليت وضعتها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني               

 .)١(شتركة بني الوكاالت واملتعلقة باألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهمواملبادئ التوجيهية امل

 من ٣، ال تنطبق أحكام الفقرة اخلاصوبالنظر إىل الطابع املطلق لاللتزامات الناشئة عن االتفاقية وطابعها  -١٦
 األطفال غري املصحوبني  مـن العهـد الـدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على           ٢املـادة   

 من االتفاقية، جيب أن تؤخذ حالة الضعف املتناهي لألطفال غري           ٤وعمالً بأحكام املادة    . واملنفصلني عن ذويهم  
املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم بعني االعتبار، وأن تفضي إىل ختصيص املوارد املتاحة هلؤالء األطفال على سبيل                

أن تقبل وتيسر وصول املساعدة اليت تقدمها اليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة           وُيـتوقع من الدول     . األولويـة 
، يف إطار الواليات املنوطة ) من االتفاقية٢٢ من املادة    ٢الفقرة  (لشؤون الالجئني وغريمها من الوكاالت األخرى       

 .لني عن ذويهمبعهدة هذه املنظمات والوكاالت، بغية تلبية احتياجات األطفال غري املصحوبني واملنفص

وتؤمـن اللجـنة أن التحفظات اليت أبدهتا الدول األطراف على االتفاقية ينبغي أال تقيد بأي شكل من                   -١٧
وعلى غرار التوصيات اليت تقدمها اللجنة      . األشـكال حقـوق األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم          

دول األطراف، يف ضوء إعالن وبرنامج عمل فيينا املعتمدين         باستمرار أثناء عملية تقدمي التقارير، توصي اللجنة ال       
بإعادة النظر يف حتفظاهتا اليت تقيد حقوق        )٢(١٩٩٣يف املؤمتـر العـاملي حلقوق اإلنسان املعقود يف فيينا يف عام             
 .األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم هبدف سحبها

 )٢املادة (عدم التمييز  )ب( 

عدم التمييز، من مجيع جوانبه، على شىت أشكال التعامل مع األطفال املنفصلني عن ذويهم              ينطـبق مبدأ     -١٨
وحيظر هذا املبدأ بوجه خاص أي متييز على أساس وضع الطفل بوصفه غري مصحوب أو منفصالً . وغري املصحوبني

اً صحيحاً، ال حيظر بل قد يدعو وهذا املبدأ، إذا فُهم فهم. عن ذويه أو بوصفه الجئاً أو ملتمساً للجوء أو مهاجراً
أو نوع /إىل املفاضلة على أساس االحتياجات املختلفة يف جمال احلماية، على غرار االحتياجات الناشئة عن العمر و

وينبغي أيضاً اختاذ التدابري الالزمة ملعاجلة ما قد حييط باألطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم من . اجلنس
وال جيوز اختاذ أية تدابري أمنية أو غريها من التدابري اخلاصة حبفظ النظام العام              .  ووصم داخل اجملتمع   أفكار خاطئة 

إزاء األطفـال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم إال يف حدود ما ينص عليه القانون، وشرط أن تستند هذه      
ع مبدأ التناسب، وأن تشكل أقل اخليارات مساساً التدابري إىل تقييم فردي وليس إىل تقييم مجاعي، وأن تتماشى م     
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وحىت ال يقع انتهاك حظر عدم التمييز، ال ميكن أبداً تطبيق هذه التدابري على جمموعة أو                . حبقوق هؤالء األطفال  
 .على أساس مجاعي

 )٣املادة (مصاحل الطفل الفضلى كاعتبار أول يف البحث عن حلول قصرية وطويلة األمد  )ج( 

يف مجيع اإلجراءات اليت تتعلق باألطفال، سواء       : " من االتفاقية على ما يلي     ٣ من املادة    ١الفقرة  تـنص    -١٩
قامت هبا مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أو اخلاصة، أو احملاكم أو السلطات اإلدارية أو اهليئات التشريعية،                

، جيب احترام هذا املبدأ أثناء مجيع مراحل دورة ويف حالة طفل مشرد". يوىل االعتبار األول ملصاحل الطفل الفضلى
ويف أي مرحلة من هذه املراحل، جيب مسك مدونات حتدد فيها مصاحل الطفل الفضلى كي يقع االستناد . التشريد

 .إليها يف أي قرار يؤثر تأثرياً شديداً يف حياة الطفل غري املصحوب أو املنفصل عن ذويه

 الفضلى القيام بتقييم واضح وشامل هلوية الطفل، مبا يف ذلك جنسيته            ويسـتلزم حتديـد مصاحل الطفل      -٢٠
. وتنشـئته وخلفيته العرقية والثقافية واللغوية، وأوجه الضعف اخلاصة اليت يعاين منها واحتياجاته يف جمال احلماية           

. ييم األويل هذه  وبـناء علـيه، يشكل السماح للطفل بالدخول إىل إقليم الدولة شرطاً مسبقاً إلجراء عملية التق               
وينبغي أن جترى عملية التقييم يف أجواء محيمية وآمنة من جانب أخصائيني متدربني على تقنيات املقابلة اليت تراعي 

 .سن الطفل ونوع جنسه

وتشكل اخلطوات الالحقة، كتعيني وصي كفء بأسرع وقت ممكن، ضماناً إجرائياً رئيسياً ملراعاة املصاحل  -٢١
ولذلك ال جيوز إحالة طفل يف هذا الوضع إىل إجراءات طلب           .  مصحوب أو منفصل عن ذويه     الفضلى لطفل غري  

ويف احلاالت اليت ُيحال فيها أطفال غري مصحوبني أو         . الـلجوء أو غريهـا من اإلجراءات إال بعد تعيني الوصي          
ئية، ينبغي أن يوفر    منفصـلون عن ذويهم إىل إجراءات طلب اللجوء أو غريها من اإلجراءات اإلدارية أو القضا              

 .هلؤالء األطفال ممثل قانوين باإلضافة إىل الوصي

كما يقتضي احترام مصاحل الطفل الفضلى يف احلاالت اليت تودع فيها السلطات املختصة طفالً غري مصحوب أو                  -٢٢
حبق الطفل يف    ولة، أن تعترف الد   "ألغراض الرعاية أو احلماية أو عالج صحته البدنية أو العقلية         "منفصـالً عـن ذويـه       

 ). من االتفاقية٢٥املادة " (جلميع الظروف األخرى ذات الصلة بإيداعه"للعالج املقدم إليـه و" مراجعة دورية"

 )٦املادة (احلق يف احلياة والبقاء والنمو  )د( 

ممكن  من االتفاقية على ضمان محاية الطفل إىل أقصى حد           ٦يشتمل التزام الدولة الطرف مبوجب املادة        -٢٣
ويكون األطفال املنفصلون عن    . مـن أشكال العنف واالستغالل اليت قد هتدد حق الطفل يف احلياة والبقاء والنمو             

ذويهـم وغـري املصـحوبني عرضة للعديد من األخطار اليت تؤثر يف حياهتم وبقائهم ومنوهم، على غرار االجتار                   
ستغالل أو املشاركة يف أنشطة إجرامية قد تؤدي إىل         باألطفال ألغراض االستغالل اجلنسي أو غريه من أشكال اال        

 من االتفاقية بأن تتوخى الدول      ٦وبناء عليه، تقضي املادة     . إيـذاء الطفـل، أو يف احلاالت القصوى، إىل موته         
ويف حني تندرج قضية االجتار     . األطـراف الـيقظة يف هذا الصدد، وال سيما عندما يتعلق األمر باجلرمية املنظمة             

ل خارج نطاق هذا التعليق العام، فإن اللجنة تالحظ أن مثة صلة يف كثري من األحيان بني االجتار ووضع          باألطفـا 
 .األطفال بوصفهم منفصلني عن ذويهم أو غري مصحوبني



 

22 

وتـرى اللجنة أنه ينبغي اختاذ التدابري العملية الالزمة على مجيع املستويات حلماية األطفال من األخطار                 -٢٤
إيالء األولوية يف ما ُيتخذ من إجراءات لألطفال ضحايا : وميكن أن تشمل هذه التدابري ما يلي   . ا أعاله املشار إليه 

االجتـار، وتعـيني األوصـياء عـلى سبيل السرعة، وتزويد األطفال مبا يلزم من معلومات عن األخطار اليت قد             
وينبغي أن تكون هذه التدابري     . ر بوجه خاص  يواجهوهنـا، ووضع التدابري الالزمة ملتابعة األطفال املعرَّضني للخط        

 .موضوع تقييم منتظم بغية ضمان فعاليتها

 )١٢املادة (حق الطفل يف التعبري عن آرائه حبرية   )ه( 

 من االتفاقية، ينبغي لدى حتديد التدابري الواجب اختاذها فيما خيص األطفال غري             ١٢عمالً بأحكام املادة     -٢٥
وكيما يتمكن ). ١٢ من املادة ١الفقرة (عن ذويهم، إبراز آراء الطفل ورغباته ومراعاهتا املصحوبني أو املنفصلني    

هؤالء األطفال من إبداء آرائهم ورغباهتم عن دراية، ال بد أن تقدَّم إليهم مجيع املعلومات املهمة ذات الصلة بأمور 
تصال، وعملية طلب اللجوء، والبحث عن      منها على سبيل املثال مستحقاهتم واخلدمات املتاحة مبا فيها وسائل اال          

وينبغي أيضاً أن تراعى آراء     ). ٢٢ من املادة    ٢ والفقرة   ١٧ و ١٣املواد  (أفـراد األسرة، واحلالة يف بلدهم املنشأ        
وجيب أن تقدَّم هذه املعلومات     . الطفـل يف إطار الترتيبات املتعلقة بالوصاية والرعاية واإليواء والتمثيل القانوين          

وملا كانت املشاركة مرتبطة بالتواصل املوثوق، ينبغي عند . تراعي درجة نضج كل طفل وقدرته على الفهمبطريقة 
 .االقتضاء توفري خدمات الترمجة يف كافة مراحل اإلجراءات

 احترام مبدأ عدم الرد )و( 

جيب عليها أن حتترم حـىت توفر الدول املعاملة املناسبة لألطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم،    -٢٦
الـتزاماهتا بعدم الرد الناشئة عن القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين وقانون الالجئني احتراماً تاماً،        

 من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني      ٣٣وجيب عليها أن حتترم بوجه خاص االلتزامات املنصوص عليها يف املادة            
 . اتفاقية مناهضة التعذيب من٣ ويف املادة ١٩٥١لعام 

وعالوة على ذلك، حىت تفي الدول بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية ال جيوز هلا أن تعيد طفالً إىل بلد آخر إذا       -٢٧
توافـرت لديها أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بوجود خطر حقيقي ُيعرض الطفل لضرر ال ميكن جربه، على                  

 من االتفاقية، على سبيل الذكر ال احلصر، سواء يف البلد الذي            ٣٧ و ٦ادتني  غرار األخطار املنصوص عليها يف امل     
وتنطبق هذه االلتزامات املتعلقة بعدم الرد . ُيطرد إليه الطفل أو يف أي بلد آخر ميكن أن ُينقَل إليه يف مرحلة الحقة

التفاقية صادرة عن جهات غري     أيضاً يف احلاالت اليت تكون فيها االنتهاكات اخلطرية للحقوق املضمونة مبوجب ا           
. حكومية وبصرف النظر عما إذا كانت هذه االنتهاكات مقصودة أو نتيجة غري مباشرة لفعل أو امتناع عن فعل                 

وينـبغي تقييم خطر وقوع هذه االنتهاكات بطريقة تراعي سن الطفل وجنسه، كما ينبغي أن تراعى يف التقييم                  
 . منها األطفال بسبب نقص الغذاء أو اخلدمات الصحيةالنتائج البالغة اخلطورة اليت قد يعاين

وملا كان جتنيد القّصر ومشاركتهم يف أعمال القتال يتضمنان خطراً شديداً ُيعرض األطفال لضرر ال ميكن  -٢٨
ن  م ٣٨جربه فيما يتعلق حبقوق اإلنسان األساسية، مبا فيها احلق يف احلياة، فإن التزامات الدول الناشئة عن املادة                  

 من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف ٤ و٣االتفاقية، باالقتران مع املادتني 



 

23 

النـزاعات املسلحة، تستتبع آثاراً يتجاوز نطاقها حدود الدولة، ويتعني على الدول أن متتنع عن رد أي طفل مهما 
خطر حقيقي ُيعرض القاصر للتجنيد سواء للمشاركة يف أعمال         كانت الطريقة إىل حدود دولة حيث يكون هناك         

القتال أو لتقدمي خدمات جنسية لألفراد العسكريني، أو حيث يوجد خطر حقيقي ملشاركة القاصر املباشرة أو غري 
 .املباشرة يف أعمال القتال، سواء بوصفه حمارباً أو من خالل أدائه ملهام عسكرية أخرى

 السرية )ز( 

 على الدول األطراف أن تضمن محاية سرية املعلومات اليت تتلقاها خبصوص طفل غري مصحوب أو                يتعني -٢٩
وينطبق ). ١٦املادة  (منفصل عن ذويه، وفقاً لاللتزام حبماية حقوق الطفل، مبا فيها احلق يف حرمة احلياة اخلاصة                

 وينبغي اختاذ التدابري االحتياطية الالزمة حلفظ       .هذا االلتزام يف مجيع امليادين، مبا فيها الصحة والرعاية االجتماعية         
املعلومات اليت يتم مجعها وتشاركها بطريقة شرعية لغرض حمدد واحليلولة دون استخدام هذه املعلومات على حنو                

 .غري مالئم ألية أغراض أخرى

 جيب، عند احلصول وعلى سبيل املثال. وتشمل االهتمامات املتعلقة بالسرية أيضاً احترام حقوق اآلخرين        -٣٠
على املعلومات اجملمعة بشأن أطفال غري مصحوبني أو منفصلني عن ذويهم، احلرص حرصاً شديداً على أال ُيعرَّض          

وعالوة على . لـلخطر رفـاه األشخاص الذين ال يزالون موجودين يف البلد املنشأ للطفل، وال سيما أفراد أسرته        
 مبكان وجود الطفل، إال يف حدود ما يقتضيه أمن الطفل أو للحفاظ             ذلـك، ال جيوز االمتناع عن إعالم الوالدين       

 ".مصاحله الفضلى"على 

  االستجابة لالحتياجات العامة واحملددة يف جمال احلماية-خامساً 

 عمليات التقييم والتدابري األولية )أ( 

يما يتعلق باالحتياجات من جيب أن تشكل مصاحل الطفل الفضلى أيضاً مبدأً توجيهياً لتحديد األولويات ف -٣١
. احلمايـة والتسلسل الزمين للتدابري الواجب تطبيقها فيما يتصل باألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم              

 :وتستتبع عملية التقييم األولية الضرورية هذه، على وجه اخلصوص، ما يلي

هم أو غري املصحوبني حال وصوهلم      التعرف من باب األولوية على حتديد األطفال املنفصلني عن ذوي          `١`
وتشمل تدابري التعرف هذه    ). ٨املادة  (إىل موانئ الدخول أو حال علم السلطات بوجودهم يف البلد           

تقديـر سن الطفل وينبغي أال تقتصر على املظهر اجلسدي للفرد، بل أن تراعي أيضاً درجة نضجه                 
علمية تراعي سالمة الطفل ووضعه كطفل      وعالوة على ذلك، ينبغي إجراء التقييم بطريقة        . العقـلي 

وجنسه وتأخذ يف االعتبار مبدأ اإلنصاف، مع احلرص على تفادي أي خطر النتهاك السالمة اجلسدية 
للطفل، واحترام كرامة البشر على النحو الواجب؛ ويف حال عدم زوال الشكوك، ينتفع الفرد بقرينة               

 ؛ بأن يكون بالفعل طفالًالشك ويعاَمل بوصفه طفالً إذا كان هناك احتمال

القيام على وجه السرعة بتسجيل الطفل من خالل مقابلة أولية جترى على حنو يراعي سن الطفل        `٢`
وجنسـه، وبلغة يفهمها الطفل، من ِقبل أشخاص مؤهلني فنياً جلمع البيانات الشخصية املتعلقة              
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اإلمكان، هوية الوالدين،   بـالطفل ومباضـيه االجتماعي للتأكد من هويته، مبا يف ذلك، وعند             
 واألشقاء، وكذلك جنسية الطفل وجنسية أشقائه ووالديه؛

القيام، يف إطار مواصلة عملية التسجيل، بتدوين املعلومات اإلضافية بغية تلبية احتياجات الطفل             `٣`
 :وتشمل هذه املعلومات اإلضافية ما يلي. اخلاصة

  عن ذويه أو غري مصحوب؛األسباب اليت جعلت من الطفل طفالً منفصالً - 

تقييم أوجه الضعف اخلاصة، مبا فيها األوجه الصحية والبدنية والنفسية واملادية، وغريها     - 
مـن االحتياجات يف جمال احلماية، مبا فيها االحتياجات الناشئة عن العنف األسري أو              

 االجتار باألشخاص أو الصدمات النفسية؛

د احتياجات الطفل املمكنة من احلماية الدولية، مبا فيها         مجـيع املعلومات املتاحة لتحدي     - 
خوف لـه ما يربره من التعرض لالضطهاد بسبب : "احلماية الناشئة عن األسباب التالية

يف البلد  " عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إىل فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية             
؛ أو  )١٩٥١اقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام      من االتف ) ٢( ألف   ١املادة  (املنشأ للطفل   

عن عدوان خارجي، أو احتالل، أو سيطرة أجنبية، أو أحداث تسبب اضطراباً خطراً يف 
 من االتفاقية املنظِّمة للنواحي اخلاصة من مشاكل        ١ من املادة    ٢الفقرة  (الـنظام العام    

 ف املعمم؛؛ أو ذات الصلة باآلثار العشوائية للعن)الالجئني يف أفريقيا

وينـبغي أن حيصل األطفال غري املصحوبني واملنفصلون عن ذويهم على وثائق اهلوية الشخصية               `٤`
 بأسرع وقت ممكن؛

 من ٣، والفقرة ٢٢ من املادة ٢الفقرة (الشروع يف البحث عن أفراد األسرة بأسرع وقت ممكن  `٥`
 ).١٠ من املادة ٢، والفقرة ٩املادة 

ية إجراءات أخرى تتعلق بإقامة الطفل وغري ذلك من اجلوانب األخرى املتعلقة بوضعه             وينبغي أن تستند أ    -٣٢
يف إقليم الدولة إىل استنتاجات تقييم أويل الحتياجات الطفل يف جمال احلماية يتم القيام به وفقاً لإلجراءات املشار     

نفصلني عن ذويهم إىل اهليئات املعنية وينبغي للدول أن متتنع عن إحالة األطفال غري املصحوبني وامل        . إلـيها آنفـاً   
بإجـراءات طلـب اللجوء إذا كان وجودهم يف إقليم الدولة ال يثري مسألة احتياجات الالجئني يف جمال احلماية                   
الدولـية، وذلـك مـع عدم اإلخالل بالتزام الدول بإحالة األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم إىل                   

 .يت تقدم احلماية، على غرار اإلجراءات املنشأة مبوجب التشريعات املتعلقة برعاية األطفالاإلجراءات ذات الصلة ال

 )٢٠ من املادة ١ والفقرة ١٨ من املادة ٢الفقرة (تعيني وسيط أو مستشار وممثل قانوين  )ب( 

 الطفل غري يـتعني عـلى الـدول إنشـاء اإلطار القانوين األساسي واختاذ التدابري الالزمة لضمان متثيل               -٣٣
لذلك ينبغي للدول أن تعني وصياً أو       . املصـحوب أو املنفصـل عـن ذويه أحسن متثيل خدمة ملصاحله الفضلى            
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مستشاراً حال تعريف الطفل بوصفه غري مصحوب أو منفصالً عن ذويه وأن تضمن استمرار ترتيبات الوصاية هذه 
صبح غري خاضع لواليتها هنائياً، وفقاً ألحكام االتفاقية        أو ي /إىل أن يبلغ الطفل سن الرشد أو يغادر إقليم الدولة و          

وينبغي أن  . وينبغي استشارة الوصي وإعالمه بشأن مجيع اإلجراءات اليت هتم الطفل         . وااللتزامات الدولية األخرى  
متـنح للوصـي صـالحية احلضور يف مجيع عمليات التخطيط واختاذ القرارات، مبا يف ذلك أمام سلطات اهلجرة           

وينبغي أن تتوفر لدى الوصي . ت االستئناف، ويف ترتيبات الرعاية وكل اجلهود الرامية إىل إجياد حل مستداموهيئا
أو املستشـار اخلربة الالزمة يف جمال رعاية األطفال حىت يكون قادراً على ضمان مصاحل الطفل وتلبية احتياجاته                  

وية على النحو املالئم، وذلك بوسائل منها تصرف الوصي  القانونية واالجتماعية والصحية والنفسية واملادية والترب     
األخصائيني املعنيني بتوفري اجملموعة الكاملة لوسائل      /بوصفه جهة الوصل بني الطفل والوكاالت املتخصصة القائمة       

وال جيوز االضطالع بدور الوصي للوكاالت أو األفراد الذين قد تتضارب مصاحلهم            . الرعاية اليت حيتاجها الطفل   
وعلى سبيل املثال، ال جيوز للكبار من غري األقرباء الذين تربطهم بالطفل عالقة استخدام              . مـع مصـاحل الطفل    

 .االضطالع بدور الوصي

وتسند الوصاية على الطفل املنفصل عن ذويه عادة إىل عضو األسرة الراشد الذي يرافقه أو الشخص املتكفل                  -٣٤
ناف هذا مع مصاحل الطفل الفضلى، كما يف حالة إيذاء الطفل من جانب الراشد            برعايته من غري أعضاء أسرته، ما مل يت       

ويف احلاالت اليت يكون فيها الطفل مصحوباً براشد أو راع ال ينتمي إىل أفراد األسرة، جيب التدقيق عن                  . املرافق لـه 
ري الرعاية اليومية وراغباً    وإذا كان الوصي قادراً على توف     . كثب يف مدى أهلية هذا الشخص لالضطالع بدور الوصي        

يف القيام بذلك، ولكنه ال يستطيع متثيل مصاحل الطفل الفضلى كما ينبغي يف مجيع اجملاالت اليت هتم حياة الطفل وعلى                    
 ). على غرار تعيني مستشار أو ممثل قانوين(مجيع املستويات، جيب حينئذ اختاذ تدابري إضافية 

راجعة تسهر على رصد حسن أداء الوصي لدوره بغية ضمان متثيل مصاحل وينبغي إنشاء وتفعيل آليات للم -٣٥
 .الطفل الفضلى يف خمتلف مراحل عملية اختاذ القرارات، وال سيما ملنع التجاوزات

وينبغي أن ُيوفر التمثيل القانوين، باإلضافة إىل تعيني الوصي، لألطفال األطراف يف إجراءات طلب اللجوء  -٣٦
 . ارية أو قضائية أخرىأو أية إجراءات إد

ينبغي أن حياط األطفال علماً يف مجيع األوقات بالترتيبات املتعلقة بالوصاية والتمثيل القانوين كما ينبغي                -٣٧
 . مراعاة ما يبدونه من آراء هبذا الشأن

اية ويف حاالت الطوارئ الكربى، اليت يصعب فيها وضع ترتيبات وصاية لكل فرد على حدة، توكل مهمة مح                 -٣٨
 .وتعزيز حقوق األطفال املنفصلني عن ذويهم ومصاحلهم الفضلى إىل الدول واملنظمات اليت تعمل ألجل األطفال

 )٢٢ و٢٠املادتان (الترتيبات املتعلقة بالرعاية واإليواء  )ج( 

هم األطفـال غري املصحوبني أو املنفصلون عن ذويهم هم أطفال حمرومون بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئت                 -٣٩
 من االتفاقية وحيق هلم احلصول من  ٢٠العائلية، وعلى هذا األساس تنسحب عليهم التزامات الدول مبوجب املادة           

 .الدولة املعنية على محاية ومساعدة خاصتني
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وينـبغي لآلليات املنشأة مبوجب القانون الوطين بغية ضمان الرعاية البديلة هلؤالء األطفال وفقاً ألحكام               -٤٠
 من االتفاقية، أيضاً أن تشمل األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم املوجودين خارج بلدهم                ٢٢املادة  
وتتوفر جمموعة واسعة من اخليارات املتعلقة بترتيبات الرعاية واإليواء، وهي اخليارات التالية اليت تشري إليها . املنشأ

 الواردة يف القانون اإلسالمي الكفالة مجلة أمور، احلضانة، أو يف: "...  من االتفاقية٢٠ من املادة ٣صراحة الفقرة 
وينبغي عند اختيار الترتيبات املناسبة     ". أو التبين، أو، عند الضرورة، اإلقامة يف مؤسسات مناسبة لرعاية األطفال          

فراد أن تؤخـذ يف عـني االعتبار أوجه الضعف اخلاصة بالطفل، الذي ال يكون فحسب فاقداً لكل اتصال مع أ                   
وينبغي بوجه  . أسـرته، بل جيد نفسه عالوة على ذلك خارج بلده املنشأ، فضالً عن مراعاة سن الطفل وجنسه                

خاص إيالء االعتبار الواجب الستصواب االستمرارية يف تربية الطفل وخللفيته اإلثنية والدينية والثقافية كما تتحدد 
 :نبغي أن تراعي ترتيبات الرعاية واإليواء املعايري التاليةوي. من خالل عملية حتديد اهلوية والتسجيل والتوثيق

 ينبغي، كقاعدة عامة، أال حيرم األطفال من حريتهم؛ -

وبغية ضمان استمرارية الرعاية، ومراعاة ملصاحل الطفل الفضلى، ينبغي جتنب تغيري مكان إقامة              -
 خيدم فيها تغيري مكان اإلقامة األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم، عدا احلاالت اليت        

 مصاحل الطفل الفضلى؛

 ووفقاً ملبدأ وحدة األسرة، ينبغي اإلبقاء على األشقاء جممعني؛ -

وينـبغي السماح لكل طفل يصل إىل بلد اللجوء مصحوباً بأفراد راشدين من أسرته أو لـه يف            -
راد ما مل يكن هذا اإلجراء خمالفاً ذلك البلد أفراد راشدون من أسرته بالبقاء إىل جانب هؤالء األف

ونظراً ألوجه الضعف اخلاصة للطفل، ينبغي أن يقوم موظفو الرعاية          . ملصـاحل الطفـل الفضلى    
 االجتماعية بعمليات تقييم منتظمة؛

وبصـرف النظر عن شكل ترتيبات الرعاية اليت يلقاها الطفل، ال بد من إجراء عمليات مراقبة                 -
ها موظفون مؤهلون حفاظاً على صحة الطفل اجلسدية والنفسية         وتقيـيم منـتظمة يشرف علي     

وحرصـاً عـلى محايـته من العنف األسري أو االستغالل، وعلى حصوله على التعليم وفرص                
 اكتساب املهارات املهنية؛

وجيـب عـلى الـدول واملنظمات األخرى اختاذ التدابري الالزمة لضمان احلماية الفعالة حلقوق          -
 ني عن ذويهم أو غري املصحوبني الذين يعيشون يف أسر معيشية يرأسها طفل؛األطفال املنفصل

ويف حاالت الطوارئ الكربى، جيب أن توفر لألطفال غري املصحوبني رعاية مؤقتة وذلك ألقصر               -
والغرض من هذه الرعاية املؤقتة، هو ضمان أمن هؤالء األطفال وإحاطتهم . فـترة زمنية مناسبة  
 النفسية الالزمة يف سياق مالئم لنموهم العام؛بالرعاية اجلسدية و

جيـب أن يبقى األطفال ُمطَّلعني على ترتيبات الرعاية اخلاصة هبم، وجيب أن تؤخذ آراؤهم يف                 -
 .االعتبار
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 ٢٩من املادة   ) ج(١ والفقرة   ٢٨املادة  (إعمال احلق يف احلصول على التعليم بشكل كامل          )د(
 )٣٢ و٣٠واملادتان 

ويتمتع كل طفل . ول أن تضمن لألطفال احلصول على التعليم خالل كافة مراحل دورة التشريدينبغي للد -٤١
غري مصحوب أو منفصل عن ذويه، بصرف النظر عن وضعه، على حنو كامل بفرص التعليم يف البلد الذي يوجد                   

ة واملبادئ العامة اليت  من االتفاقي٣٢ و ٣٠ واملادتان   ٢٩من املادة   ) ج(١ والفقرة   ٢٨فـيه وفقـاً ألحكام املادة       
وتوفر فرص التعليم هذه دون متييز، وينبغي بوجه خاص أن تتمتع الفتيات املنفصالت عن ذويهن       . وضعتها اللجنة 

وغري املصحوبات بفرص التعليم الرمسي وغري الرمسي على أساس تكافؤ الفرص، مبا يف ذلك التدريب املهين مبختلف 
 . اجليد لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، وال سيما لألطفال املعوقنيكما ينبغي توفري التعليم. مراحله

وينبغي تسجيل األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم لدى السلطات املدرسية املختصة بأسرع           -٤٢
يع وحيق جلم . وقـت ممكن، كما ينبغي أن حيصلوا على املساعدة الالزمة للتمتع بأقصى ما ميكن من فرص التعلم                

األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم احلفاظ على هويتهم وقيمهم الثقافية، مبا يف ذلك احلق يف احلفاظ                 
وينبغي اإلذن جلميع املراهقني باملشاركة يف برامج التدريب أو التعليم املهين، . على لغتهم األم وتطوير ملكاهتم فيها

وينبغي للدول أن تضمن لألطفال غري املصحوبني أو        . للتعليم املبكر كمـا ينبغي أن تتاح لألطفال الصغار برامج         
املنفصلني عن ذويهم احلصول على شهادات مدرسية أو وثائق أخرى تبني مستواهم التعليمي، وال سيما حتسباً ألية 

 .تدابري تتعلق بتغيري مقر إقامتهم أو إعادة توطينهم أو عودهتم

لدول ذات القدرات احملدودة، أن تقبل وتيسر املساعدة املقدمة من اليونيسيف           ويتعني على الدول، وال سيما ا      -٤٣
واليونسـكو ومفوضـية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وغريها من الوكاالت التابعة لألمم املتحدة، وذلك يف نطاق                 

نظمات احلكومية الدولية الواليـة املـنوطة بكـل منظمة أو وكالة، فضالً عن املساعدة املقدمة، عند االقتضاء، من امل                
بغية تلبية احتياجات األطفال غري املصحوبني      ) ٢٢ من املادة    ٢الفقرة  (املختصـة األخرى أو املنظمات غري احلكومية        
 .واألطفال املنفصلني عن ذويهم يف جمال التعليم

 )٢٧املادة (احلق يف مستوى معيشي مالئم   )ه( 

لني عن ذويهم وغري املصحوبني مستوى معيشياً مالئماً لنموهم         ينـبغي للدول أن تضمن لألطفال املنفص       -٤٤
 من االتفاقية، يتعني على     ٢٧ من املادة    ٢وعلى غرار ما تنص عليه الفقرة       . الـبدين والعقلي والروحي واملعنوي    

 .الدول أن تقدم املساعدة املادية وتوفر برامج للدعم، وال سيما يف جماالت التغذية وامللبس واإلسكان

ويـتعني عـلى الـدول، وال سيما الدول ذات القدرات احملدودة، أن تقبل وتيسر املساعدة املقدمة من                   -٤٥
اليونيسيف واليونسكو ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وغريها من الوكاالت التابعة لألمم املتحدة، وذلك 

املنظمات احلكومية الدولية املختصة األخرى أو يف نطاق الوالية املنوطة بكل منظمة أو وكالة، وعند االقتضاء، من 
بغية ضمان مستوى معيشي مالئم لألطفال غري املصحوبني        ) ٢٢ من املادة    ٢الفقرة  (املـنظمات غـري احلكومية      

 .واملنفصلني عن ذويهم
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احلـق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه ومبرافق عالج األمراض وإعادة التأهيل               )و(
 )٣٩ و٢٤ و٢٣ املواد(الصحي 

تلـتزم الـدول، لدى إعمال احلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه ومبرافق عالج األمراض                  -٤٦
 من االتفاقية، بضمان حصول األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن      ٢٤وإعـادة التأهيل الصحي مبوجب املادة       

 .اطين تلك الدولةذويهم على الرعاية الصحية على قدم املساواة مع األطفال مو

ولضـمان حصـول هؤالء األطفال على الرعاية، جيب على الدول تقييم ومعاجلة حالتهم اخلاصة وأوجه                 -٤٧
ويتعني على الدول أن تراعي بوجه خاص كون األطفال غري املصحوبني ُيعانون من             . الضـعف الـيت ُيعانون منها     

. لفة، الفقدان والصدمات النفسية واالضطرابات والعنف     االنفصال عن أفراد أسرهم، ويكابدون أيضاً، بدرجات خمت       
كمـا عاىن العديد من هؤالء األطفال، وخباصة األطفال الالجئون، من العنف املتفشي وما يتولد من توترات يف بلد         

. وقد تكون هذه التجربة قد خلَّفت يف نفس الطفل شعوراً راسخاً بالعجز وأفقدته الثقة باآلخرين              . منكوب باحلرب 
وعـالوة عـلى ذلك، تكون الفتيات معرضات بوجه خاص للتهميش والفقر واملعاناة أثناء الرتاعات املسلحة، وقد               

وتقتضي الصدمات النفسية العميقة اليت     . يتعرض العديد منهن للعنف الذي يستهدف اإلناث يف سياق الرتاع املسلح          
 . يف إطار تقدمي الرعاية وإعادة التأهيليتعرض هلا العديد من األطفال املتأثرين وعياً وعناية خاصني

 من االتفاقية على واجب الدول يف توفري خدمات إعادة التأهيل لألطفال الذين يقعون              ٣٩تـنص املادة     -٤٨
ضحية أي شكل من أشكال اإلمهال أو االستغالل أو اإلساءة أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال املعاملة أو 

وبغية تيسري التعايف وإعادة االندماج يف اجملتمع،       . إنسانية أو املهينة أو الرتاعات املسلحة     العقوبـة القاسية أو الال    
ينبغي وضع أشكال مناسبة للرعاية يف جمال الصحة العقلية تراعي اخلصوصيات الثقافية للطفل ونوع جنسه، كما                

 . ينبغي توفري مستشارين مؤهلني خمتصني يف علم النفس االجتماعي

 عـلى الـدول، وال سيما الدول ذات القدرات احملدودة، أن تقبل وتيسر املساعدة املقدمة من                 ويـتعني  -٤٩
اإليدز /اليونيسـيف ومـنظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشري              

، وذلك يف نطاق الوالية )٢٢ملادة   من ا  ٢الفقرة  (ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وغريها من الوكاالت         
املنوطة بكل منظمة أو وكالة، وعند االقتضاء، من املنظمات احلكومية الدولية املختصة األخرى أو املنظمات غري                

 .احلكومية بغية تلبية احتياجات األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم يف جمال الصحة والرعاية الصحية

 املواد (سـتغالل اجلنسي وغريه من أشكال االستغالل واإليذاء والعنف          مـنع االجتـار واال     )ز(
 )٣٦ و٣٥ و٣٤

األطفال غري املصحوبني أو املنفصلون عن ذويهم املوجودون يف بلد غري بلدهم املنشأ معرضون بوجه خاص                 -٥٠
 . تغالل اجلنسيوتكون الفتيات معرضات بوجه خاص لالجتار، مبا يف ذلك ألغراض االس. لالستغالل واإليذاء

 من االتفاقية اليت تنص على التزامات       ٢٠ من االتفاقية باالقتران مع املادة       ٣٦ إىل   ٣٤وجيب قراءة املواد     -٥١
الدول فيما يتعلق باحلماية واملساعدة اخلاصتني، بغية ضمان محاية األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم               

 . من أشكال االستغالل واإليذاء والعنفمن االجتار واالستغالل اجلنسي وغريه
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هبم يف حالة األطفال الذين وقعوا فعالً ضحايا لالجتار، أحد " إعادة االجتار"ويشكل االجتار باألطفال، أو  -٥٢
وميثل االجتار خطراً على متتع     . األخطـار العديدة اليت يواجهها األطفال غري املصحوبني أو املنفصلون عن ذويهم           

 من االتفاقية، ينبغي للدول األطراف      ٣٥ووفقاً ألحكام املادة    ). ٦املادة  (م يف احلياة والبقاء والنمو      األطفال حبقه 
وتشمل التدابري الضرورية التعرف على األطفال غري املصحوبني واملنفصلني         . أن تتخذ التدابري املالئمة ملنع االجتار     

الت إعالمية تراعي سن الطفل وختاطبه بلغة       عـن ذويهـم؛ والبحث باستمرار عن مكان وجودهم؛ وتنظيم مح          
وينبغي اعتماد التشريعات املالئمة وإنشاء آليات اإلنفاذ الفعالة فيما يتعلق بالقوانني املنظمة . ووسيلة يف متناولـه  
 . للعمالة وعبور احلدود

نتيجة لذلك غري   وهناك أيضاً أخطار كثرية حتدق باألطفال الذين وقعوا ضحايا لالجتار ووجدوا أنفسهم              -٥٣
وال جيوز أن يدفع هؤالء األطفال الثمن، بل ينبغي أن حيصلوا على املساعدة             . مصحوبني أو منفصلني عن ذويهم    

وجيوز لألطفال ضحايا االجتار احلصول على مركز الالجئ        . بوصـفهم ضـحايا النتهاك جسيم حلقوق اإلنسان       
ل إىل إجراءات طلب اللجوء لألطفال ضحايا االجتار      ، وينبغي للدول أن تضمن الوصو     ١٩٥١مبوجب اتفاقية عام    

املنفصلني عن ذويهم وغري املصحوبني الذين يرغبون يف طلب اللجوء أو الذين تتوافر بشأهنم مؤشرات تدل على                 
 إذا وال جيوز إعادة األطفال املعرضني خلطر االجتار هبم جمدداً إىل بلدهم املنشأ إال. أهنم حيتاجون إىل احلماية الدولية

وينبغي للدول أن   . كـان هـذا التدبري متماشياً مع مصاحلهم الفضلى واتُّخذت التدابري املالئمة لضمان محايتهم             
 . تتوخى أشكاالً تكميلية من احلماية لفائدة األطفال ضحايا االجتار إذا تبني أن عودهتم ال ختدم مصاحلهم الفضلى

 )٣٩ و٣٨املادتان (رب منع التجنيد العسكري واحلماية من آثار احل )ح( 

 منع التجنيد

 من الربوتوكول االختياري    ٤ و ٣ من االتفاقية وعن املادتني      ٣٨تنطبق التزامات الدول الناشئة عن املادة        -٥٤
التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، أيضاً على األطفال غري املصحوبني واملنفصلني 

ب على الدولة أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة ملنع جتنيد األطفال أو استخدامهم من جانب أي                وجي. عـن ذويهم  
وتنطبق هذه األحكام أيضاً على اجلنود األطفال السابقني الذين ختلوا عن وحداهتم وحيتاجون إىل              . طرف يف نزاع  

 . محاية من إعادة التجنيد

 ترتيبات الرعاية

خلاصة باألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم على حنو مينع جتنيدهم أو ُتـتخذ ترتيبات الرعاية ا     -٥٥
وال جيوز أن ُتسند الوصاية على هؤالء األطفال إىل         . إعادة جتنيدهم أو استخدامهم من جانب أي طرف يف نزاع         

 . أفراد أو منظمات يشاركون بشكل مباشر أو غري مباشر يف نزاع

 اجلنود األطفال السابقون

لذا ينبغي أن ُتقدَّم للجنود األطفال السابقني،       . ينبغي أن ُيعّد اجلنود األطفال ضحايا نزاع مسلح أساساً         -٥٦
الذيـن كـثرياً ما جيدون أنفسهم غري مصحوبني أو منفصلني عن ذويهم عند وقف الرتاع أو عقب فرارهم من                    
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ة العادية، مبا يف ذلك املشورة النفسية       صـفوف اجلـيش، مجيع خدمات الدعم الالزمة إلعادة اندماجهم يف احليا           
وينبغي التعرف على هؤالء األطفال وتسرحيهم على سبيل األولوية خالل أي عملية إحصاء             . واالجتماعية الالزمة 

وال جيوز عادة احتجاز اجلنود األطفال، وخباصة األطفال غري املصحوبني أو املنفصلون عن ذويهم، بل               . وفصـل 
وجيب بذل  . ابري احلماية اخلاصة واملساعدة، وال سيما فيما يتصل بتسرحيهم وإعادة تأهيلهم          ينبغي أن ينتفعوا بتد   

جهـود خاصة لتقدمي الدعم إىل الفتيات الاليت شاركن يف صفوف اجليش، سواء بوصفهن حماربات أو بأي صفة                  
 .أخرى، وتيسري إعادة اندماجهن

 يف ظل ظروف معينة وألسباب استثنائية، وكان        وإذا حتـتم احتجاز طفل جندي جتاوز اخلامسة عشرة،         -٥٧
االحتجاز موافقاً ألحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، كأن ُيحتجز الطفل على سبيل املثال               

ملادة ألنه ميثل خطراً حقيقياً على األمن العام، ينبغي أن يتم االحتجاز مبا يتفق مع املعايري الدولية، مبا فيها أحكام ا         
 من االتفاقية واملعايري ذات الصلة بشؤون قضاء األحداث، وأال يعوق االحتجاز اجلهوَد الرامية إىل البحث عن ٣٧

 .أفراد أسرة الطفل أو حيول دون مشاركته يف برامج إعادة التأهيل على سبيل األولوية

 عدم الرد

ن على خطر كبري ُيعرِّض الطفل إىل ضرر ال         ملـا كان جتنيد القصَّر ومشاركتهم يف أعمال القتال ينطويا          -٥٨
 ٣٨ميكن جربه فيما يتعلق حبقوق اإلنسان األساسية، مبا فيها حقه يف احلياة، فإن التزامات الدول الناشئة عن املادة 

  من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك٤ و٣من االتفاقية، مقروءة باالقتران مع املادتني 
األطفال يف الرتاعات املسلحة، تستتبع آثاراً تتجاوز حدود إقليم الدولة، وينبغي للدول أن متتنع عن إعادة أي طفل 
بـأي شـكل من األشكال إىل حدود دولة حيث يكون القاصر ُمعرضاً خلطر حقيقي بأن يقع ضحية للتجنيد أو          

 .املشاركة، على حنو مباشر أو غري مباشر، يف أعمال القتال

  )٣(شكال االضطهاد الذي يستهدف الطفل بوجه خاص وجتلياتهأ

واللجنة، إذ تذكِّر الدول بضرورة وضع إجراءات تراعي سن الطفل طالب اللجوء وجنَسه وتفسري تعريف  -٥٩
مبن فيهم الفتيات ألغراض    (الالجئ على حنو يراعي سن طالب اللجوء وجنسه، فإهنا تؤكد على أن جتنيد القُصَّر               

واملشاركة املباشرة أو غري املباشرة يف      ) خدمات جنسية أو ألغراض الزواج القسري مع موظفني عسكريني        تقدمي  
أعمال القتال يشكالن انتهاكاً خطراً حلقوق اإلنسان، وجيسدان بالتايل ضرباً من ضروب االضطهاد، وينبغي أن               

الضطهاد يقوم على أسباب تتعلق بالعرق أو       ُيفضيا إىل منح مركز الالجئ إذا تبني أن اخلوف املربر من التعرض ل            
 من االتفاقية `ألف` ١ من املادة ٢الفقرة (الديـن أو اجلنسية أو االنتماء إىل فئة اجتماعية معينة أو آراء سياسية             

 ).١٩٥١اخلاصة بوضع الالجئني لعام 

 إعادة التأهيل والتعايف

 الوكاالت الدولية واملنظمات غري احلكومية، نظاماً يتعني على الدول أن تضع، عند االقتضاء، بالتعاون مع -٦٠
شامالً لتقدمي الدعم النفسي واملساعدة لفائدة األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم املتأثرين برتاع مسلح، 

 .وذلك على حنو يراعي سن الطفل وجنسه
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 ريةمنع احلرمان من احلرية ومعاملة األطفال يف حالة حرماهنم من احل )ط( 

 من االتفاقية ومراعاة ملبدأ مصاحل الطفل الفضلى، ينبغي، كقاعدة عامة، االمتناع ٣٧عمالً بأحكام املادة  -٦١
وال جيوز احتجاز الطفل فقط ألنه غري مصحوب أو . عن احتجاز األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم

ويف احلاالت  . يفائه لشروط احلصول على إحدى الصفتني     منفصل عن ذويه، أو ألنه مهاجر أو مقيم، أو لعدم است          
) ب(االستثنائية اليت يكون فيها االحتجاز مربراً ألسباب أخرى، ينبغي أن يتم االحتجاز مبا يتفق مع أحكام الفقرة 

ارسة  من االتفاقية اليت تنص على أن يكون االعتقال وفقاً لقانون البلد املعين على أنه ال جيوز مم                 ٣٧مـن املـادة     
وبناًء عليه، ينبغي بذل كل اجلهود املمكنة، مبا فيها اإلسراع . االعتقال إال كملجإ أخري وألقصر فترة زمنية مناسبة

بإجراء العمليات ذات الصلة، الكفيلة بضمان اإلفراج الفوري عن األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم 
 .وإيداعهم يف مؤسسات مناسبة أخرى

وجيب . إلضافة إىل الشروط الوطنية، تشكل االلتزامات الدولية جزءاً من القوانني اليت حتكم االحتجاز        وبا -٦٢
 من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني ٣١ من املادة ١على الدول بوجه خاص أن تفي بالتزاماهتا الناشئة عن الفقرة 

وينبغي للدول أيضاً أن تضع يف      . طاليب اللجوء  إزاء األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم         ١٩٥١لعـام   
اعتبارها أن دخول طفل غري مصحوب أو منفصل عن ذويه إىل إقليم دولة ما أو بقاءه هناك بصورة غري شرعية،                    
ميكن أيضاً أن ُيربر مبوجب املبادئ العامة للقانون، ال سيما إذا كان دخول الطفل إىل البلد أو إقامته فيه السبيلَ                    

وبعبارات أعم، ينبغي للدول عند وضع سياساهتا . ملنع وقوع انتهاك حلقوق اإلنسان األساسية لذلك الطفلالوحيد 
املتعلقة باألطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم، مبن فيهم ضحايا االجتار واالستغالل، أن تعمل على عدم 

 .  أو وجودهم فيه بصورة غري شرعيةجترمي هؤالء األطفال ال لشيء إال لدخوهلم إىل إقليم البلد

ويف حالـة االحتجاز كإجراء استثنائي، جيب أن تستجيب شروط االحتجاز ملصاحل الطفل الفضلى وأن                -٦٣
وجيب اختاذ .  من االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى٣٧من املادة ) ج(و) أ(تراعي مراعاة تامة أحكام الفقرتني 

 مناسبة يقيم فيها األطفال تكون منفصلة عن األقسام املخصصة للكبار، ما مل ُير أن               ترتيبات خاصة لتهيئة أقسام   
" الرعاية"أجل، ينبغي أن يكون هذا الربنامج قائماً على هنج هدفه           . مصـاحل الطفل الفضلى تقتضي خالف ذلك      

معية املالئمة من الناحية    وينبغي أال تكون املرافق يف أماكن معزولة تنعدم فيها املوارد اجملت          ". االحـتجاز "ولـيس   
وينبغي أن تتوفر لألطفال فرصة إقامة اتصاالت مستمرة        . الثقافية وال ميكن فيها احلصول على املساعدة القانونية       

كما ينبغي أن توفَّر . مع أصدقائهم وأقربائهم ومستشارهم الديين واالجتماعي والقانوين ووصيهم، وتلقي زياراهتم
وخالل . ع الضروريات األساسية، والعالج الطيب املالئم واملشورة النفسية عند االقتضاءهلم فرصة احلصول على مجي

فـترة االحتجاز، حيق لألطفال مواصلة التعليم وذلك، كتصور أمثل، خارج أماكن االحتجاز بغية تيسري مواصلة                
وفقاً ملا تنص عليه املادة     كما حيق لألطفال املشاركة يف أنشطة االستجمام واللعب         . تعليمهم بعد إطالق سراحهم   

 من االتفاقية إعماالً فعاالً،     ٣٧من املادة   ) د(وبغية إعمال احلقوق املنصوص عليها يف الفقرة        .  مـن االتفاقية   ٣١
ينـبغي أن توفَّر لألطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم احملرومني من حريتهم إمكانية احلصول بسرعة                 

 .نية وغريها من أشكال املساعدة املناسبة، مبا فيها تعيني ممثل قانوينوجماناً على مساعدة قانو
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الوصول إىل إجراءات طلب اللجوء، والضمانات       -سادساً 
 القانونية واحلقوق املتصلة باللجوء

 معلومات عامة )أ( 

كفل احلمايةَ املناسبة  اليت ت " التدابري املالئمة " من االتفاقية باختاذ     ٢٢يسـتتبع االلـتزام الناشئ عن املادة         -٦٤
للطفل الذي يسعى إىل احلصول على مركز الجئ، سواًء كان مصحوباً أو غري مصحوب، مجلةَ أمور منها إنشاء                  
نظـام فعـال لطلب اللجوء، وخباصة سّن التشريعات املناسبة اليت تنظم املعاملة اخلاصة لألطفال غري املصحوبني                 

الزمة لتنفيذ هذه املعاملة مبا يتفق مع احلقوق الواجب إعماهلا املدونة يف            واملنفصلني عن ذويهم، وبناء القدرات ال     
االتفاقية وغريها من الصكوك الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان أو محاية الالجئني أو القانون اإلنساين اليت تكون 

جلهود الرامية إىل بناء القدرات بقوة وُتشجَّع الدول اليت تواجه نقصاً يف املوارد الالزمة لتمويل ا. الدولة طرفاً فيها
 . على التماس املساعدة الدولية، مبا فيها املساعدة اليت تقدمها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

 من االتفاقية وااللتزامات الناشئة عن القانون الدويل ٢٢ونظراً إىل أن االلتزامات املنصوص عليها يف املادة  -٦٥
 من  ٢٢ُضها بعضاً، واعتباراً الستصواب توحيد املعايري، ينبغي للدول، لدى تنفيذ أحكام املادة             لالجئني ُيتمم بع  

 .االتفاقية، أن تأخذ يف االعتبار تطور املعايري الدولية املتعلقة بالالجئني

 الوصول إىل إجراءات طلب اللجوء، بغض النظر عن السن )ب( 

، مبن فيهم األطفال غري املصحوبني أو املنفصلون عن ذويهم،          ينـبغي أن يتمتع األطفال ملتمسو اللجوء       -٦٦
بإمكانية الوصول إىل إجراءات طلب اللجوء وغريها من اآلليات التكميلية اليت توفر احلماية الدولية، وذلك بصرف 

أن الطفل ويف احلاالت اليت ترد فيها إىل علم السلطات أثناء عملية التعرف والتسجيل وقائع تبني . النظر عن سنهم
قـد يشعر خبوف لـه ما يربره، أو حىت إذا كان الطفل غري قادر على ترمجة خوفه بشكل واضح وملموس، من                     
الـتعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إىل فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، أو إذا                    

أو، عند االقتضاء، إىل    /ل إىل إجراءات طلب اللجوء و     كـان حيـتاج إىل محاية دولية، ينبغي أن ُيحال هذا الطف           
 .اآلليات اليت توفر احلماية التكميلية مبوجب القوانني الدولية واحمللية

وبالنسـبة إىل األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم الذين ال تتوفر بشأهنم أية مؤشرات عن                  -٦٧
حال هؤالء األطفال بصورة تلقائية إىل إجراءات طلب اللجوء، بل توفَّر احتياجهم إىل احلماية الدولية، ينبغي أال يُ    

هلـم احلماية يف إطار اآلليات األخرى ذات الصلة حبماية األطفال على غرار اآلليات اليت تنص عليها التشريعات                  
 .املتصلة برعاية الشباب

 )٣ من املادة ٣الفقرة (الضمانات اإلجرائية وتدابري الدعم  )ج( 

 من االتفاقية أوجه الضعف     ٢٢ من املادة    ١ينـبغي أن تراعي التدابري املالئمة املنصوص عليها يف الفقرة            -٦٨
اخلاصـة الـيت يعاين منها األطفال غري املصحوبني واملنفصلون عن ذويهم، كما ينبغي أن تراعي اإلطار القانوين                  

 .االعتبارات الواردة أدناهوينبغي أن تسترشد هذه التدابري ب. والشروط القانونية الوطنية
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ينـبغي لكـل طفل يلتمس اللجوء، أن ميثله راشد لـه دراية تامة خبلفية الطفل وتتوفر لديه الكفاءات                   -٦٩
تعيني وصي أو مستشار أو "من الفرع اخلامس، ) ب(انظر الفقرة (والقدرات الالزمة لتمثيل مصاحل الطفل الفضلى 

ق للطفل غري املصحوب أو املنفصل عن ذويه أن حيصل جماناً على خدمات         ويف مجيع احلاالت، حي   "). ممـثل قانوين  
ممثل قانوين مؤهل، مبا يف ذلك يف احلاالت اليت ُيدرس فيها طلب اللجوء املقدم من الطفل وفقاً لإلجراءات العادية      

 .اخلاصة بالكبار

طفال غري مصحوبني أو منفصلون     ينبغي إيالء األولوية لطلبات احلصول على مركز الالجئ اليت يقدمها أ           -٧٠
 . عن ذويهم، وينبغي بذل كل جهد ممكن إلصدار قرار سريع ومنصف

ومن الضمانات اإلجرائية الدنيا أن تنظر يف طلب اللجوء سلطة خمتصة ومؤهلة تأهيالً كامالً يف املسائل ذات  -٧١
خصية مع موظف مؤهل قبل اختاذ أي قرار        وينبغي أن ُتمنح للطفل فرصة إجراء مقابلة ش       . الصلة باللجوء والالجئني  

وإذا تعذر على الطفل التواصل املباشر مع املوظف املؤهل بلغة          . هنـائي كلما مسح بذلك سن الطفل ودرجة نضجه        
وعالوة على ذلك، ُيفسَّر الشك لصاحل الطفل يف حالة         . مشـتركة، ينبغي االستنجاد خبدمات مترجم شفوي مؤهل       

 .ما ينبغي أن تتاح للطفل فرصة استئناف القرار وذلك بطلب مراجعته رمسياًالتشكيك يف صحة أقواله، ك

وينبغي أن يشرف على املقابالت ممثلون عن السلطة املعنية بالبت يف طلبات احلصول على مركز الالجئ،  -٧٢
ل على مركز   يـتعني عليهم أن يأخذوا يف االعتبار احلالة اخلاصة لألطفال غري املصحوبني بغية تقييم طلب احلصو               

وينبغي أن تقوم عملية التقييم على دراسة جمموعة العوامل         . الالجـئ ويبحثون يف تاريخ الطفل وثقافته وماضيه       
. الفريدة اليت ختص كل طفل، مبا فيها خلفيته الشخصية والعائلية والثقافية، وذلك على أساس كل حالة على حدة

 . وممثله القانوينوينبغي أن ُتجرى كل املقابالت حبضور وصي الطفل

ويف حالة التدفقات الكربى لالجئني، اليت يتعذر فيها النظر يف طلبات احلصول على مركز الالجئ على أساس                  -٧٣
ويف مثل هذه الظروف، حيق جلميع األطفال غري . فـردي، ميكـن للدول أن متنح مركز الالجئ لكافة أعضاء اجملموعة       

 .ول على نفس املركز الذي ُيمنح لألعضاء اآلخرين لتلك اجملموعة احملددةاملصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم احلص

تقيـيم االحتـياجات يف جمال احلماية على أساس خصوصيات الطفل، ومع مراعاة أشكال               )د(
 االضطهاد اليت تستهدف الطفل على وجه التحديد

ني أو املنفصلني عن ذويهم، تطور القانون    تراعي الدول، لدى تقييمها لطلبات الالجئني من األطفال غري املصحوب          -٧٤
الـدويل حلقوق اإلنسان وقانون الالجئني والعالقة اإلنشائية القائمة بينهما، وال سيما املواقف اليت اعتمدهتا مفوضية األمم           

. ١٩٥١لعام املتحدة لشؤون الالجئني يف إطار ممارسة وظائفها املتعلقة باإلشراف مبوجب االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني 
وجيـب بوجه خاص أن يفسَّر تعريف الالجئ كما يرد يف االتفاقية على حنو يراعي سن الطفل وجنَسه ويأخذ يف االعتبار        

واضطهاد . الدوافـع اخلاصـة اليت تكمن وراء االضطهاد الذي يتعرض لـه األطفال، وأشكال هذا االضطهاد وجتلياته               
طفال بغية استغالهلم يف البغاء؛ واالستغالل اجلنسي أو بتر األعضاء التناسلية للمرأة،            األقرباء؛ وجتنيد القصَّر؛ واالجتار باأل    

بعٌض من أشكال وجتليات االضطهاد الذي يستهدف األطفال وميكن أن ُيربر منح مركز الالجئ ال سيما إذا كانت هذه                   
لذلك ينبغي للدول، يف إطار    . ١٩٥١ لعام   األفعـال قائمة على أحد األسباب الواردة يف االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني           
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اإلجراءات الوطنية املتعلقة بالنظر يف طلبات احلصول على مركز الالجئ، أن تويل عناية فائقة ألشكال وجتليات االضطهاد               
 . الذي يستهدف األطفال بوجه خاص وألشكال العنف اليت تستهدف اإلناث

ت اخلاصة باألطفال، وال سيما باألطفال غري املصحوبني أو وينـبغي لـلموظفني املعنـيني هبذه اإلجراءا      -٧٥
املنفصـلني عن ذويهم، أن يتلقوا تدريباً على هنج تطبيق القوانني الدولية والوطنية لالجئني على حنو يراعي ثقافة                  

علومات وبغية تقييم طلبات اللجوء املقدمة من األطفال تقييماً جيداً، ينبغي أن يشكل مجع امل. الطفل ونوع جنسه 
بشـأن حالـة األطفال، مبن فيهم األطفال املنتمون إىل األقليات أو الفئات املهمشة، جزءاً من اجلهود اليت تبذهلا                  

 .احلكومات بغية مجع املعلومات بشأن البلد املنشأ للطفل

 متتع األطفال احلاصلني على مركز الالجئ جبميع احلقوق الناشئة عن الصكوك الدولية املتعلقة  )ه(
 )٢٢املادة (بالالجئني وحبقوق اإلنسان متتعاً كامالً 

ال يتمتع األطفال غري املصحوبني أو املنفصلون عن ذويهم املعترف هبم كالجئني واحلاصلون على اللجوء                -٧٦
 فحسب، بل حيق هلم أيضاً التمتع إىل أقصى حد ١٩٥١باحلقوق الناشئة عن االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام 

 بكافة حقوق اإلنسان املمنوحة لألطفال املوجودين يف إقليم الدولة أو اخلاضعني لواليتها، مبا فيها احلقوق           ممكـن 
 .املرهتنة باإلقامة الشرعية يف إقليم تلك الدولة

 حق األطفال يف التمتع باألشكال التكميلية للحماية )و( 

 الالجئ مبوجب االتفاقية اخلاصة بوضع      يف حالـة عـدم استيفاء الشروط املطلوبة للحصول على مركز           -٧٧
، يتمـتع األطفال غري املصحوبني واملنفصلون عن ذويهم باألشكال املتاحة من احلماية             ١٩٥١الالجـئني لعـام     

وال يعفي توفري هذه األشكال التكميلية الدول من        . التكميلية وذلك إىل أقصى ما تقتضيه احتياجاهتم من احلماية        
لذلك حيق لألطفال . حتياجات اخلاصة لطفل غري مصحوب أو منفصل عن ذويه يف جمال احلمايةالتزاماهتا مبعاجلة اال

املنـتفعني بأشـكال تكميلية من احلماية التمتع، إىل أقصى حد ممكن، جبميع حقوق اإلنسان املمنوحة لألطفال                 
 .قامة الشرعية يف إقليم تلك الدولةاملوجودين يف إقليم الدولة أو اخلاضعني لواليتها، مبا فيها احلقوق املرهتنة باإل

وعمـالً باملبادئ الواجبة التطبيق عموماً، وال سيما املبادئ املتعلقة مبسؤوليات الدول إزاء األطفال غري                -٧٨
املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم املوجودين يف إقليمها، حيق لألطفال الذين مل حيصلوا على مركز الالجئ والذين 

ألشكال التكميلية للحماية أن يتمتعوا على الرغم من ذلك باحلماية الناشئة هلم عن مجيع القواعد               ال ينـتفعون با   
 .أو خاضعني لواليتها/الواردة يف االتفاقية ما دام هؤالء األطفال موجودين فعالً داخل إقليم الدولة و

  مجع مشل األسرة، والعودة واألشكال األخرى من احللول املستدامة-سابعاً 

 معلومات عامة )أ(

اهلدف األمسى من االعتناء بوضع األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم، هو حتديد حل مستدام  -٧٩
يتناول خمتلف االحتياجات يف جمال احلماية، ويراعي رأي الطفل ويؤدي، كلما أمكن ذلك، إىل وضع حد للحالة                 
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وينبغي بذل اجلهود الالزمة إلجياد حلول مستدامة       .  عن ذويه  الـيت يعاين منها الطفل غري املصحوب أو املنفصل        
لفائدة األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم دون تأخري ال مربر لـه، وحيثما أمكن ذلك، فوَر معاينة                  

ويبدأ البحث عن حل مستدام يستند إىل هنج قوامه احلقوق          . حالـة الطفـل غري املصحوب أو املنفصل عن ذويه         
 .حث إمكانية مجع مشل األسرةبب

والبحـث عـن أفراد األسرة هو أحد املكونات الرئيسية للبحث عن أي حل مستدام، وينبغي أن حيظى          -٨٠
باألولوية عدا يف احلاالت اليت يتناىف فيها البحث عن أفراد األسرة، أو الكيفية اليت ُيجرى هبا البحث، مع مصاحل                   

وعلى أي حال، ينبغي أن جترى أنشطة البحث . قوق األساسية لألفراد املعنينيالطفل الفضلى أو ُيعرِّض للخطر احل
كما ينبغي مواصلة اجلهود الرامية . عن أفراد األسرة دون اإلشارة إىل وضع الطفل بوصفه ملتمساً للجوء أو الجئاً

وجيب البحث . كورةإىل البحث عن أفراد األسرة خالل إجراء طلب اللجوء، وذلك مع مراعاة مجيع الشروط املذ              
عن حل دائم جلميع األطفال الذين ميكثون يف إقليم الدولة املضيفة سواء يف انتظار احلصول على اللجوء أو للتمتع       

 .باألشكال التكميلية من احلماية أو بسبب أية عوائق قانونية أو وقائعية أخرى حتول دون طردهم

 مجع مشل األسرة )ب( 

 من االتفاقية بعدم فصل الطفل عن والديه        ٩ كامل بالتزاماهتا مبوجب املادة      كـيما تفي الدول على حنو      -٨١
رغماً عنهما، يتعني عليها أن تبذل ما يف وسعها من جهد إلعادة الطفل غري املصحوب أو املنفصل عن ذويه إىل                    

لى، مع مراعاة حق والديه، عدا يف احلاالت اليت يكون فيها اإلبقاء على الفصل ضرورياً لصون مصاحل الطفل الفض
حق الطفل يف التعبري عن آرائه "من الفرع الرابع،  ) ه(انظر أيضاً الفقرة    ) (١٢املادة  (الطفـل يف إبـداء آرائـه        

، وحتديداً حالة   ٩ من املادة    ١وبينما قد حتول االعتبارات الواردة بوضوح يف اجلملة الثانية من الفقرة            "). حبـرية 
و إمهاهلما لـه، دون ملّ مشل األسرة يف أي مكان كان، هناك اعتبارات أخرى تتعلق إساءة الوالدين معاملة الطفل أ

 .مبصاحل الطفل الفضلى ميكن أن تشكل عقبة أمام مجع مشل األسرة ولكن يف أماكن حمددة فقط

ويتعارض مجع مشل األسرة يف البلد املنشأ مع مصاحل الطفل الفضلى، ولذلك ينبغي عدم توخي هذا احلل                  -٨٢
ويكون هذا . بأن تؤدي العودة إىل البلد املنشأ إىل انتهاك حقوق اإلنسان األساسية للطفل" خطر حقيقي"ذا ُوجد إ

اخلطـر مدّوناً على حنو ال جدال فيه يف قرار منح مركز الالجئ أو يف قرار صادر عن السلطات املختصة بشأن                      
 من اتفاقية مناهضة التعذيب     ٣ت الناشئة عن أحكام املادة      مبا فيها االلتزاما  (تطبيق االلتزامات املتعلقة بعدم الرد      

 من العهد الدويل    ٧ و ٦وغـريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وأحكام املادتني               
عودة إىل  وبناء عليه، إن منح مركز الالجئ هو مانع ملزم قانوناً حيول دون ال            ). اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   

أما إذا كانت األخطار املمكنة يف البلد املنشأ أقل حدة يف . البلد املنشأ، وحيول بالتايل دون مجع مشل األسرة هناك  
ظـل الظروف السائدة هناك، ولكن ُيخشى، مثالً، أن يتأثر الطفل باآلثار العشوائية للعنف املعمم، جيب حينئذ                 

ا يف ضوء االعتبارات األخرى القائمة على احلقوق، مبا فيها النتائج اليت       دراسة هذه األخطار بعناية كاملة وتقييمه     
ويف هذا السياق، جتدر اإلشارة إىل أن بقاء الطفل يتسم بأمهية بالغة            . قـد تترتب على اإلبقاء على حالة الفصل       

 .ويشكل شرطاً مسبقاً لتمتعه جبميع احلقوق األخرى
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املنشأ، بصرف النظر عما إذا كان ذلك بسبب عقبات قانونية حتول   وإذا تعـذَّر مجع مشل األسرة يف بلد          -٨٣
دون العودة أو ألن تقييم مصاحل الطفل الفضلى ال يشهد يف صاحل العودة، تنطبق حينئذ االلتزامات املنصوص عليها 

ضيف بشأن مجع    من االتفاقية وينبغي أن ُتوجِّه هذه االلتزامات القرارات اليت يتخذها البلد امل            ١٠ و ٩يف املادتني   
الطلبات اليت  "ويف هذا الصدد، ُتذكَّر الدول األطراف بوجه خاص بأن تنظر يف            . مشـل األسرة داخل ذلك البلد     

بطريقة إجيابية وإنسانية [...] يقدمهـا الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرهتا بقصد مجع مشل األسرة،            
" ن هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهمأال تترتب على تقدمي طلب م"، وينبغي "وسريعة

حق الطفل ووالديه يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك          "وجيب على البلدان املنشأ احترام      ). ١٠ من املادة    ١الفقرة  (
 ).١٠ من املادة ٢الفقرة " (بلدهم هم، ويف دخول بلدهم

 العودة إىل البلد املنشأ )ج( 

بأن تسفر عن انتهاك " خطر معقول"ودة إىل البلد املنشأ خياراً مقبوالً إذا كانت تنطوي على ال تشكل الع -٨٤
وال جيوز تنظيم العودة إىل البلد املنشأ . حقوق اإلنسان األساسية للطفل، وال سيما يف حالة انطباق مبدأ عدم الرد

 : لدى اختاذ القرار مراعاة مجلة أمور منها اآلتيةوينبغي. مبدئياً إال إذا كانت هذه العودة ختدم مصاحل الطفل الفضلى

السـالمة والوضـع األمين واألوضاع األخرى، مبا فيها األوضاع االجتماعية واالقتصادية اليت              -
سـيالقيها الطفـل عند عودته، ويتحدد ذلك بإجراء دراسة اجتماعية، عند االقتضاء، تقوم هبا              

 منظمات الشبكة االجتماعية؛

 ات الرعاية للطفل املعين؛وتوفر ترتيب -

 وآراء  ١٢واآلراء الـيت أعرب عنها الطفل يف إطار ممارسة حقه يف القيام بذلك مبوجب املادة                 -
 األشخاص الساهرين على رعايته؛

 ودرجة اندماج الطفل يف البلد املضيف ومدة غيابه عن بلده املنشأ؛ -

 ؛)٨املادة " ( وامسه وصالته العائليةاحلفاظ على هويته مبا يف ذلك جنسيته،"وحق الطفل يف  -

 ).٢٠ املادة" (استصواب االستمرارية يف تربية الطفل وخلفية الطفل اإلثنية والدينية والثقافية واللغوية"و -

ويف حالة عدم توفر الرعاية املقدمة من الوالدين أو من أفراد األسرة املوسعة، ينبغي مبدئياً االمتناع عن                  -٨٥
 بلـده املنشأ ما مل يتأكد وجود ترتيبات مأمونة وملموسة للرعاية وما مل حتدَّد اجلهات اليت                 إعـادة الطفـل إىل    

 .ستضطلع بدور الوصاية عند عودة الطفل إىل بلده املنشأ

وميكـن تنظـيم العودة إىل البلد املنشأ كتدبري استثنائي، وذلك بعد املراجحة الدقيقة بني مصاحل الطفل                  -٨٦
ت األخرى، ال سيما إذا كانت هذه االعتبارات قائمة على حقوق الطفل وطغت على مصاحله               الفضلى واالعتبارا 

وال ميكن للحجج اليت ال صلة هلا حبقوق الطفل، كتلك اليت تتعلق باإلجراءات العامة ملراقبة اهلجرة، أن                 . الفضلى
 .تطغى على االعتبارات املتصلة مبصاحل الطفل الفضلى
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 .عودة يف مجيع احلاالت على حنو مأمون وبطريقة تراعي خصوصيات الطفل ونوع جنسهجيب تنفيذ تدابري ال -٨٧

 من االتفاقية، وال سيما     ١٠ويف هـذا السـياق، تذكَّر البلدان املنشأ أيضاً بالتزاماهتا الناشئة عن املادة               -٨٨
 ".دخول بلدهمحق الطفل ووالديه يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلدهم هم، ويف "التزامها باحترام 

 االندماج احمللي )د( 

. يشكل االندماج احمللي اخليار الرئيسي يف حالة استحالة العودة إىل البلد املنشأ ألسباب قانونية أو وقائعية -٨٩
وعلى احلقوق الواردة   ) مبا يف ذلك وضع اإلقامة    (وجيب أن يقوم االندماج احمللي على أساس وضع قانوين مأمون           

واجبة التطبيق تطبيقاً كامالً على مجيع األطفال الذين ميكثون يف البلد، بصرف النظر عما إذا كانت                يف االتفاقية ال  
أسباب بقائهم راجعة إىل االعتراف هبم بوصفهم الجئني، أو إىل أي عقبات قانونية حتول دون العودة، أو ما إذا                   

 .كان تقييم مصاحل الطفل الفضلى ال يشهد يف صاحل العودة

 تقرر بقاء الطفل املنفصل عن ذويه أو غري املصحوب يف اجملتمع احمللي، ينبغي للسلطات املختصة أن                 وإذا -٩٠
تقـوم بتقييم حلالة الطفل مث أن حتدد، بالتشاور مع الطفل ووصيه، ما يلزم اختاذه من ترتيبات طويلة األمد داخل        

وُيتخذ القرار بشأن إيداع الطفل بإحدى املؤسسات       . اجملتمع احمللي وغريها من التدابري الضرورية لتيسري االندماج       
باالسـتناد إىل ما تقتضيه مصاحل الطفل الفضلى، ويف هذه املرحلة ينبغي، حيثما أمكن ذلك، اللجوء إىل الرعاية                  

مبا فيها احلق يف    (ويتمتع الطفل املنفصل عن ذويه أو غري املصحوب بنفس احلقوق           . املؤسسـية كمالذ أخري فقط    
وكيما يضمن البلد املضيف متتع الطفل غري . اليت يتمتع هبا أطفال البلد) التدريب والعمل والرعاية الصحيةالتعليم و

املصحوب أو املنفصل عن ذويه هبذه احلقوق متتعاً كامالً، قد يتعني عليه إيالء عناية خاصة إىل ما يلزم اختاذه من                    
لطفل، مبا يف ذلك على سبيل املثال عن طريق توفري تدريب           تدابـري إضافية ملعاجلة حالة الضعف اليت يعاين منها ا         

 .إضايف يف اللغة

 )٢١املادة (التبين على الصعيد الدويل   )ه( 

جيـب على الدول، لدى نظرها يف تبين األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم، احترام الشروط                 -٩١
تراماً تاماً، فضالً عن الصكوك الدولية ذات الصلة األخرى،          من االتفاقية اح   ٢١املسبقة املنصوص عليها يف املادة      

مبـا فـيها على وجه اخلصوص اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل،                   
 املتعلقة بتطبيق أحكام االتفاقية على األطفال الالجئني وغريهم من األطفال           ١٩٩٤وتوصـيتها الصادرة يف عام      
 :ويتعني على الدول بوجه خاص أن تراعي ما يلي. املشردين على الصعيد الدويل

ال ميكن توخي تبين األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم إال بعد التأكد من أن وضع             -
ويعين هذا عملياً يف مجلة أمور أن اجلهود املبذولة للبحث عن أفراد األسرة             . الطفل يسمح بتبنيه  

ـ    وجيب أن تكون موافقة . لهم مل تكلل بالنجاح، أو أن الوالدين قد وافقا على التبين      ومجـع مش
الوالدين وكذلك موافقة األطراف واملؤسسات والسلطات األخرى الالزمة إلقرار التبين، موافقة           

ويفترض هذا حتديداً أن املوافقة مل حتصل مبقابل مايل أو تعويض من أي نوع              . حـرة ومستنرية  
 ا مل ُتسحب؛آخر وأهن
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 ال جيوز تبين األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم بعجلة ويف حاالت الطوارئ القصوى؛ -

جيـب أن خيـدم التبين مصاحل الطفل الفضلى وأن يتم وفقاً للقوانني الوطنية والدولية والعرفية                 -
 الواجبة التطبيق؛

ومراعاة هذه اآلراء يف إطار مجيع      ينـبغي الـتماس آراء الطفـل، حسب سنه ودرجة نضجه،             -
ويقتضي هذا الشرط أن يكون هذا الطفل قد حصل على املشورة وأُطلع كما             . إجراءات التبين 

وجيب أن يعطي الطفل    . ينـبغي على نتائج التبين وموافقته عليه، إذا كانت هذه املوافقة الزمة           
 موافقته حبرية ومن دون إغراء مبال أو بتعويض من أي نوع آخر؛

ويف حالة عدم توفر هذا     . جيـب إعطاء أولوية التبين إىل األقارب املوجودين يف بلد إقامة الطفل            -
اخلـيار، تعطـى األولوية إىل أفراد اجملتمع احمللي الذي ينتمي إليه الطفل أو على األقل إىل أفراد    

 يشاركونه نفس الثقافة؛

 :ال جيوز التبين يف احلاالت التالية -

ناك أمل معقول بأن تكلل عملية البحث عن أفراد األسرة بالنجاح           عـندما يكـون ه     -
 ويكون مجع مشل األسرة متماشياً مع مصاحل الطفل الفضلى؛

 إذا تعارض التبين مع اآلراء اليت أبداها الطفل أو الوالدان؛ -

مـا مل متـض فترة معقولة من الزمن اُتخذت يف أثنائها مجيع اخلطوات املمكنة الرامية إىل                  -
وقد ختتلف هذه الفترة الزمنية     . البحث عن والدي الطفل أو غريمها من أفراد أسرته املتبقني         

باخـتالف الظـروف، وال سيما حسب القدرة على القيام بالبحث عن أفراد األسرة على          
 النحو الواجب؛ غري أنه جيب إهناء عملية البحث يف غضون فترة زمنية معقولة؛

التبين يف بلد اللجوء يف حال إمكانية العودة الطوعية إىل الوطن يف ينـبغي االمتـناع عن إجراء      -
 .املستقبل القريب يف ظل ظروف تستويف شروط السالمة والكرامة

 إعادة التوطني يف بلد ثالث )و( 

ميكن أن تشكل إعادة التوطني يف بلد ثالث حالً مستداماً للطفل غري املصحوب أو املنفصل عن ذويه الذي  -٩٢
وجيب أن يقوم القرار    . كنه العودة إىل بلده املنشأ والذي ال ُيتوخى بشأنه إجياد حل مستدام يف البلد املضيف              ال مي 

بإعـادة الطفـل غري املصحوب أو املنفصل عن ذويه على أساس تقييم مستكمل وشامل ومتعمق ملصاحل الطفل                  
. حلماية الدولية وغريها من أشكال احلماية     الفضلى، تراعى فيه بوجه اخلصوص احتياجات الطفل احلالية يف جمال ا          

وتستحسن إعادة التوطني بوجه خاص إذا كانت تشكل الوسيلة الوحيدة حلماية الطفل بشكل فّعال ومستدام من               
كما أن إعادة التوطني ختدم     . الرد أو االضطهاد وغري ذلك من االنتهاكات اخلطرة حلقوق اإلنسان يف بلد اإلقامة            
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طفل غري املصحوب أو املنفصل عن ذويه إذا كانت تسمح جبمع مشل األسرة يف بلد إعادة                املصـاحل الفضـلى لل    
 .التوطني

وينـبغي لتقيـيم مصاحل الطفل الفضلى السابق ألي قرار بإعادة التوطني أن يراعي جمموعة من العوامل                  -٩٣
اليت تعترض سبيل عودة الطفل إىل      األخرى، على غرار املدة املتوقعة لزوال العقبات القانونية أو العقبات األخرى            

؛ وسن الطفل وجنسه وحالته )٨املادة (بلده املنشأ؛ وحق الطفل يف احلفاظ على هويته، مبا يف ذلك جنسيته وامسه 
انقطاع الرعاية يف البلد املضيف؛ واستصواب االستمرارية يف تربية         /النفسية وخلفيته التعليمية والعائلية؛ واستمرار    

؛ وحق الطفل يف احلفاظ على عالقاته األسرية )٢٠املادة (اإلثنـية والدينية والثقافية واللغوية     الطفـل وخلفيـته     
واإلمكانات املتاحة على األمد القصري واملتوسط والطويل جلمع مشل األسرة، سواء كان ذلك يف البلد األصل أو                 

 غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم يف وال جيوز قط إعادة توطني األطفال. البلد املضيف أو بلد إعادة التوطني
 .بلد ثالث إذا كان هذا التدبري من شأنه أن يقوض فرص مجع مشلهم مع أفراد أسرهم مستقبالً أو حيول دون ذلك

وُتشـجَّع الـدول على توفري فرص إعادة التوطني بغية تلبية خمتلف احتياجات األطفال غري املصحوبني                 -٩٤
 .ملشمولني بإعادة التوطنيواملنفصلني عن ذويهم ا

  التدريب والبيانات واإلحصاءات-ثامناً 

 تدريب املوظفني العاملني إىل جانب األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم )أ( 

ينـبغي إيـالء اهـتمام خاص لتدريب املوظفني العاملني إىل جانب األطفال املنفصلني عن ذويهم وغري                  -٩٥
كما ينبغي إيالء األمهية الواجبة للتدريب املتخصص للممثلني القانونيني         . بدراسة حاالهتم املصـحوبني واملعنيني    

واألوصـياء واملـترمجني الشفويني وغريهم من األشخاص الذين يتعاملون مع األطفال املنفصلني عن ذويهم وغري          
 .املصحوبني

ومع ذلك، ينبغي أن . نية وحقوقهاوينبغي أن ُيصمم هذا التدريب خصيصاً حسب احتياجات الفئات املع -٩٦
 :تشتمل كافة برامج التدريب على عناصر رئيسية معينة، منها العناصر التالية

 املبادئ واألحكام الواردة يف االتفاقية؛ - 

 ومعرفة البلد املنشأ لألطفال املنفصلني عن ذويهم وغري املصحوبني؛ - 

 والتقنيات املالئمة اخلاصة بإجراء املقابالت؛ - 

 ومنو الطفل ونفسيته؛ - 

 .وإدراك اخلصوصيات الثقافية والتواصل بني الثقافات - 

وينـبغي أيضـاً مـتابعة بـرامج التدريب األويل بانتظام، مبا يف ذلك من خالل التعلم يف مكان العمل                   -٩٧
 .والشبكات املهنية
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 ملصحوبنيالبيانات واإلحصاءات املتعلقة باألطفال املنفصلني عن ذويهم وغري ا )ب( 

تالحـظ اللجـنة مـن خالل جتربتها أن البيانات واإلحصاءات اجملمعة بشأن األطفال غري املصحوبني                 -٩٨
وهذه . أو عدد طلبات اللجوء   /واملنفصـلني عن ذويهم تقتصر يف كثري من األحيان على عدد األطفال الوافدين و             

وعالوة على ذلك، غالباً ما ُيعهد      . ء األطفال البيانات غري كافية إلجراء حتليل تفصيلي بشأن إعمال حقوق هؤال         
مبهمة مجع البيانات واإلحصاءات إىل العديد من الوزارات أو الوكاالت املختلفة، وهو ما يعوق مواصلة التحليل                

 .ويثري بعض الشواغل املمكنة فيما يتعلق بالسرية وحبق الطفل يف اخلصوصية

مع البيانات التفصيلية بشأن األطفال غري املصحوبني واملنفصلني وبـناء عليه، ميثل إنشاء نظام متكامل جل   -٩٩
 .عن ذويهم شرطاً أساسياً لوضع سياسات فّعالة كفيلة بإعمال حقوق هؤالء األطفال

وكتصـور أمثل ينبغي أن تشمل البيانات اليت جتمع يف إطار هذ النظام، على سبيل الذكر ال احلصر، ما                    -١٠٠
مبا فيها السن واجلنس وبلد املنشأ واجلنسية واجلماعة     (ساسية املتعلقة بكل طفل     البـيانات الشخصـية األ    : يـلي 
؛ والعدد الكلي لألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم الذين حياولون الدخول إىل إقليم البلد وعدد )اإلثنية

ني واألوصياء املوكلني على تدبري     األطفال الذين ُمنعوا من الدخول؛ وعدد طلبات اللجوء؛ وعدد املمثلني القانوني          
أي ملتمسو اللجوء، والالجئون، واحلائزون     (شؤون هؤالء األطفال؛ والوضع القانوين والوضع إزاء إدارة اهلجرة          

؛ ونسبة امللتحقني )أي يف مؤسسات، أو يف أسر، أو بصورة مستقلة(؛ وترتيبات العيش )على ترخيص إقامة مؤقت
يب املهين؛ وعدد األسر اليت ُجمع مشلها؛ وعدد األطفال الذين أعيدوا إىل بلدهم            بـاملدارس أو مبؤسسـات التدر     

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي للدول األطراف أن تتوخى مجع بيانات نوعية متكنها من حتليل قضايا مل يقع                 . املنشـأ 
 واملنفصلني عن ذويهم، وأثر تناوهلا بالقدر الكايف، ومنها على سبيل املثال حاالت اختفاء األطفال غري املصحوبني        

 .االجتار باألشخاص

 احلواشي

اعُتمدت هذه املبادئ التوجيهية باالشتراك بني اللجنة الدولية للصليب األمحر، وجلنة اإلنقاذ الدولية، وصندوق إنقاذ  )١(
. واملنظمة الدولية للرؤية العامليةاململكة املتحدة، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،      /الطفولة

وهتـدف هـذه املـبادئ التوجيهية إىل توجيه عمل مجيع أعضاء اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت فيما يتصل باألطفال غري           
 .املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم

قوق اإلنسان، املعقود يف فيينا     املعتمدان يف املؤمتر العاملي حل    ) A/CONF.157/23الوثيقة  (إعالن وبرنامج عمل فيينا      )٢(
 .١٩٩٣يونيه / حزيران٢٥ إىل ١٤يف الفترة من 

للحصول على فكرة عامة بشأن أشكال وجتليات االضطهاد الذي يستهدف الطفل على وجه التحديد، انظر  )٣(
اة أشكال  تقييم االحتياجات يف جمال احلماية على أساس خصوصيات الطفل، ومع مراع          "املتعلق ب     ) د(الفـرع السادس    

 ".االضطهاد اليت تستهدف الطفل على وجه التحديد
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 املرفق الثالث

 )٢٠٠٥(٧التعليق العام رقم 

 إعمال حقوق الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة

  مقدمة-أوالً 

ففي كثٍري . منشأ هذا التعليق العام هو اخلربات اليت اكتسبتها اللجنة من استعراض تقارير الدول األطراف  -١
حلاالت، مل ُتقدم سوى معلومات ضئيلة عن مرحلة الطفولة املبكرة، مع اقتصار التعليقات بصورٍة رئيسيٍة على من ا

وشعرت اللجنة باحلاجة إىل إجراء مناقشٍة بشأن ما التفاقية . وفـيات األطفال وتسجيل املواليد والرعاية الصحية      
، يوم  ٢٠٠٤عاً لذلك خصصت اللجنة، يف عام       وتب. حقـوق الطفـل من آثاٍر أوسع نطاقاً على صغار األطفال          

وقد أسفر ذلك عن تقدمي جمموعة من      ". إعمال حقوق الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة      "مناقشتها العامة ملوضوع    
فضالً عن اختاذ قراٍر بإعداد تعليٍق عاٍم بشأن هذا املوضوع          ) ، الفرع سابعاً  CRC/C/143انظر الوثيقة   (التوصيات  

اللجنة، عن طريق هذا التعليق العام، أن تشجع على اإلقرار بأن صغار األطفال هم أصحاب مجيع                وتود  . اهلـام 
والتعريف . احلقـوق املودعة يف االتفاقية وأن مرحلةَ الطفولة املبكرة هي فترةٌ حامسة األمهية إلعمال هذه احلقوق               

أي عند الوالدة وطوال مرحلة     : طفالهو مجيع صغار األ   " الطفولة املبكرة "العمـلي الـذي تـأخذ به اللجنة ل            
 ). أدناه٤انظر الفقرة (الرضاعة؛ وأثناء سنوات ما قبل املدرسة؛ وكذلك أثناء االنتقال إىل فترة املدرسة 

  أهداف التعليق العام-ثانياً 

 :أهداف هذا التعليق العام هي كما يلي -٢

تباه الدول األطراف إىل التزاماهتا جتاه   تعزيز فهم حقوق اإلنسان جلميع صغار األطفال وتوجيه ان         )أ( 
 صغار األطفال؛ 

 والتعليق على السمات احملددة للطفولة املبكرة اليت تؤثر على إعمال احلقوق؛ )ب( 

والتشجيع على االعتراف بصغار األطفال بوصفهم فاعلني اجتماعيني منذ بداية احلياة وبأن هلم              )ج( 
وبأن هلم احتياجات إىل احلماية والتوجيه والدعم يف ممارسة هذه          مصـاحل وقـدرات ومواِطن ضعف خاصة هبم         

 احلقوق؛

وتوجيه االنتباه إىل أوجه التنوع يف مرحلة الطفولة املبكرة اليت يلزم أخذها يف احلسبان عند تنفيذ  )د( 
 يت تشكل منوهم؛االتفاقية، مبا يف ذلك أوجه التنوع يف ظروف صغار األطفال ويف نوعية خرباهتم ويف التأثريات ال

واإلشـارة إىل أوجه التباين يف التوقعات الثقافية واملرتبطة باألطفال ويف معاملتهم، مبا يف ذلك                 )ه( 
 األعراف واملمارسات احمللية اليت ينبغي احترامها، باستثناء ما يتعارض منها مع حقوق الطفل؛
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تفكك األسرة والشدائد املتعددة األخرى والتأكيد على شدة تأثر صغار األطفال بالفقر والتمييز و )و( 
 اليت تشكل انتهاكاً حلقوقهم وتقوض رفاههم؛

واإلسـهام يف إعمـال احلقوق جلميع صغار األطفال عن طريق وضع وتعزيز سياسات وقوانني                )ز( 
وبـرامج وممارسات وعمليات تدريب مهين وحبوث تتسم بالشمول وتركز بصورة حمددة على احلقوق يف مرحلة                

 .فولة املبكرةالط

  حقوق اإلنسان وصغار األطفال-ثالثاً 

كل إنسان مل   " تنص اتفاقية حقوق الطفل على تعريف الطفل بأنه          .صغار األطفال هم أصحاب حقوق     -٣
وبناًء على ذلك، فإن    ). ١املادة  " ( ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه           ١٨يـتجاوز ال      

وحيق هلم التمتع بتدابري احلماية اخلاصة كما حيق . من أصحاب مجيع احلقوق املودعة يف االتفاقيةصغار األطفال هم 
ويساور اللجنة القلق من أن الدول األطراف، وهي . هلم، وفقاً لتطور قدراهتم، أن ميارسوا حقوقهم ممارسةً تدرجييةً

غار األطفال باعتبارهم أصحاب حقوق وللقوانني      تـنفذ الـتزاماهتا مبوجب االتفاقية، مل توِل اهتماماً كافياً لص          
وتؤكد اللجنة من جديد أن . والسياسات والربامج املطلوبة إلعمال حقوقهم أثناء هذه املرحلة املتميزة من طفولتهم

اتفاقية حقوق الطفل ينبغي تطبيقها بصورٍة كليٍة يف مرحلة الطفولة املبكرة على أن يؤخذ يف احلسبان مبدأ عاملية                  
 . يع حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطهامج

 تتباين تعريفات الطفولة املبكرة يف البلدان واملناطق املختلفة، تبعاً للتقاليد احمللية            .تعريف الطفولة املبكرة   -٤
دارس ففي بعض البلدان، حيدث االنتقال من مرحلة ما قبل امل         . والتنظيم الذي ختضع لـه نظم املدارس االبتدائية      

وتود . ويف بلداٍن أخرى، حيدث هذا االنتقال يف حنو سن السابعة         .  سنوات ٤إىل املرحلة املدرسية ُبعيد بلوغ سن       
عند الوالدة وطوال   : اللجنة أن ُتدرج، يف إطار نظرها يف احلقوق يف مرحلة الطفولة املبكرة، مجيع صغار األطفال              

وتبعاً لذلك، تقترح   . وكذلك أثناء االنتقال إىل مرحلة املدرسة     مرحلة الرضاعة؛ وأثناء سنوات ما قبل املدرسة؛        
 سنوات؛ وينبغي   ٨اللجنة كتعريف عملي مناسب ملرحلة الطفولة املبكرة، الفترة املمتدة من تاريخ امليالد إىل سن               

 .أن تقوم الدول األطراف باستعراض التزاماهتا جتاه صغار األطفال يف إطار هذا التعريف

 تشجع اللجنة الدول األطراف على وضع برنامج .مال إجيايب فيما يتعلق بفترة الطفولة املبكرةبرنامج أع -٥
ويلزم التحول عن املعتقدات التقليدية اليت تنظر إىل الطفولة    . أعمـال إجيايب بشأن احلقوق يف مرحلة الطفولة املبكرة        

ي غري الناضج يف اجتاه اكتساب مكانة الشخص        املبكرة بصورة رئيسية على أهنا فترة إعداد اجتماعي للكائن البشر         
وتقضي االتفاقية بوجوب احترام األطفال، مبن فيهم األطفال الصغار جداً، بوصفهم أشخاصاً من             . الـبالغ الناضج  

وينبغي االعتراف بصغار األطفال بوصفهم أعضاًء نشطني يف األسر واجلماعات احمللية           . حقهم هم أن يكونوا كذلك    
احتياجات  ولكي ميارس صغار األطفال حقوقهم، فإن هلم. م شواغل ومصاحل ووجهات نظر خاصة هبمواجملتمعات هل

خاصة إىل تزويدهم بتغذية بدنية ورعاية عاطفية وتوجيه يراعي احلساسيات، فضالً عن حاجتهم إىل الوقت واملكان                
أفضل حنٍو ممكن يف      االحتياجات على  وميكن التخطيط لتلبية هذه   . الالزمني للعب االجتماعي واالستكشاف والتعلّم    

إطار قوانني وسياسات وبرامج تتعلق بالطفولة املبكرة، مبا يف ذلك وضع خطة للتنفيذ والقيام برصد مستقل، مثالً عن 
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انظر التعليق (على األطفال  تعيني مفوض حلقوق األطفال وعن طريق إجراء تقييمات لتأثري القوانني والسياسات طريق
 .)١٩املتعلق بدور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان، الفقرة ) ٢٠٠٢(٢ العام رقم

 :ففي أثناء هذه الفترة.  الطفولة املبكرة هي فترة حامسة إلعمال حقوق الطفل.مسات الطفولة املبكرة -٦

ة، من حيث   مير صغار األطفال باملرحلة هي أسرع الفترات منواً وتغيرياً أثناء رحلة احلياة البشري             )أ( 
نضج أجسامهم وجهازهم العصيب وزيادة حركيتهم ومهارات االتصال والقدرات الذهنية لديهم وحدوث حتوالت 

 سريعة يف اهتماماهتم وقدراهتم؛

ويتكون لدى صغار األطفال تعلق عاطفي قوي بوالديهم وبغريهم ممن يقدمون هلم الرعاية، الذين  )ب( 
  والرعاية والتوجيه واحلماية، بطرق ُتحترم معها فرديتهم وقدراهتم املتنامية؛يلتمسون وحيصلون منهم على احلنّو

ويقـيم صـغار األطفال عالقاهتم هم مع األطفال من نفس العمر وكذلك مع األطفال األصغر                 )ج( 
 ويتعلمون عن طريق هذه العالقات التفاوض على األنشطة املشتركة وتنسيقها، وحلّ النـزاعات،           . واألكرب سناً 

 واحلفاظ على اتفاقاهتم وقبول املسؤولية عن اآلخرين؛

ويفهـم صغار األطفال على حنٍو فعال األبعاد املادية واالجتماعية والثقافية للعامل الذي يعيشون               )د( 
فـيه، ويتعـلمون تدرجيياً من األنشطة اليت يقومون هبا ومن تفاعالهتم مع اآلخرين، األطفال منهم والكبار على                  

 السواء؛

وتكون السنوات األوىل لصغار األطفال هي األساس الذي تقوم عليه صحتهم البدنية والعقلية،               )ه( 
 وأماهنم العاطفي، وهويتهم الثقافية والشخصية، ومهاراهتم املتنامية؛

وتتـباين خـربات صـغار األطفال بالنمو والنماء طبعاً لطبيعتهم الفردية وتبعاً لنوع جنسهم                )و( 
 شية وتنظيمهم األسري وترتيبات الرعاية ونظم التعليم اخلاصة هبم؛وأوضاعهم املعي

وتتشـكل خـربات صغار األطفال بالنمو والنماء تشكالً قوياً بفعل املعتقدات الثقافية املتعلقة               )ز( 
 .باحتياجاهتم ومعاملتهم معاملة مناسبة، واملتعلقة بدورهم النشط يف األسرة واجملتمع

ربات والتحديات املتميزة اليت تواجه كل طفٍل من صغار األطفال هو نقطة البداية يف واحترام املصاحل واخل -٧
 .إعمال حقوقهم أثناء هذه املرحلة احلامسة األمهية من حياهتم

 تالحظ اللجنة الكم املتنامي من النظريات والبحوث اليت تؤكد .البحوث املتعلقة مبرحلة الطفولة املبكرة -٨
األطفال هو فهمهم على أهنم فاعلون اجتماعيون يتوقف كلٌ من بقائهم ورفاههم ومنائهم             أن أفضل فهٍم لصغار     

وتكون هذه العالقات يف العادة مع عدٍد    . على تكوين عالقات وثيقة كما يتشكل بقاؤهم ورفاهم ومناؤهم حوهلا         
والقرناء فضالً عن مقدمي    صغٍري من األشخاص الرئيسيني، يف معظم األحوال من الوالدين وأفراد األسرة املمتدة             

ويف الوقت نفسه، فإن البحوث املتعلقة . الرعاية هلم وغريهم من املهنيني الذين يتعاملون مع مرحلة الطفولة املبكرة
باألبعاد االجتماعية والثقافية ملرحلة الطفولة املبكرة توجه االنتباه إىل الطرق املختلفة اليت ُيفهم وحيدث هبا النماء                
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وتتمثل إحدى مسات   . ا يف ذلك التوقعات املتباينة لصغار األطفال والترتيبات املتعلقة برعايتهم وتعليمهم          املبكر، مب 
اجملتمعات املعاصرة يف األعداد املتزايدة من صغار األطفال الذين ينمون يف جمتمعات متعددة الثقافات ويف سياقاٍت          

 والتوقعات املتعلقة بصغار األطفال، مبا يف ذلك عن طريق          تتسم بتغيري اجتماعي سريع تتغري فيها أيضاً املعتقدات       
وتشجَّع الدول األطراف على االعتماد على املعتقدات واملعارف املتعلقة بالطفولة املبكرة           . زيادة التسليم حبقوقهم  

القيم متييزية بطرٍق تكون مناسبة للظروف احمللية واملمارسات املتغرية، وحتترم القيم التقليدية بشرط أال تكون هذه   
، وال تتعارض مع مصاحل     )٢٤ من املادة    ٣الفقرة  (وال ضارة بصحة األطفال ورفاههم      )  من االتفاقية  ٢املـادة   (

وأخرياً، سلَّطت البحوث األضواء على املخاطر اخلاصة اليت تواجه صغار األطفال بسبب ). ٣املادة (الطفل الفضلى 
وهي تبني أن   . ستبعاد االجتماعي وبسبب طائفٍة من الشدائد األخرى      سـوء التغذية واملرض والفقر واإلمهال واال      

اسـتراتيجيات الوقاية والتدخل املناسبة أثناء مرحلة الطفولة املبكرة تنطوي على إمكانات التأثري بشكل إجيايب يف    
لة املبكرة يشكل وهكذا فإن إعمال حقوق الطفل يف مرحلة الطفو. الرفاه احلايل لصغار األطفال وآفاقهم املستقبلية

طريقةً فعالةً للمساعدة على منع الصعوبات الشخصية واالجتماعية والتعليمية أثناء مرحلة الطفولة املبكرة واملراَهقَة 
 ).بشأن صحة املراهقني ومنوهم) ٢٠٠٣(٤انظر التعليق العام رقم (

  املبادئ واحلقوق العامة يف مرحلة الطفولة املبكرة-رابعاً 

) ٢٠٠٣(٥انظر التعليق العام رقم  ( من االتفاقية بوصفها مبادئ عامة١٢ و٦ و٣ و٢نة املواد حددت اللج -٩
ولكل مبدأ من هذه املبادئ آثاره على احلقوق املقررة يف          ). املـتعلق بالتدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل       

 .مرحلة الطفولة املبكرة

 إىل احلق األصيل للطفل يف احلياة وإىل التزام الدول األطراف ٦ادة تشري امل. احلق يف احلياة والبقاء والنمو -١٠
وُتَحث الدول األطراف على اختاذ مجيع التدابري املمكنة لتحسني . بأن تكفل إىل أقصى حد ممكن بقاء الطفل ومنوه

 األوضاع اليت   الرعاية فيما حول الوالدة لألمهات واألطفال، واحلد من معدالت وفيات الرضع واألطفال، وهتيئة            
وما زال سوء التغذية هو واألمراض اليت       . تعـزز رفاه مجيع صفار األطفال أثناء هذه املرحلة احلساسة من حياهتم           

ويشكل ضمان البقاء   . ميكن الوقاية منها تشكل عقبات رئيسية تعترض إعمال احلقوق يف مرحلة الطفولة املبكرة            
 تشمل ٦ت يف هذا الصدد، ولكن الدول األطراف تذكَّر هنا بأن املادة ورعاية الصحة البدنية أولويتني من األولويا

مجـيع جوانـب منـو الطفل، وأن صحة الطفل الصغري وسالمته النفسية مها أمران مترابطان من حيث كثري من                    
وكالمهـا قـد يتعرضان للخطر بفعل األوضاع املعيشية السيئة واملعاملة اليت تتسم باإلمهال أو عدم                . اجلوانـب 

وحيتاج صغار األطفال الذين . احلساسية أو التجاوزات وبفعل ضيق نطاق الفرص املتاحة لتحقيق إمكاناهتم البشرية
وتذكِّر اللجنة الدول   ). انظر الفرع سادساً أدناه   (ينشـأون يف ظـروف صـعبة بصورة خاصة إىل عناية خاصة             

 ال ميكن إعماله إال بطريقة كلية عن طريق إنفاذ          بأن احلق يف البقاء والنمو    ) واألطراف املعنية األخرى  (األطراف  
مجيع األحكام األخرى من االتفاقية، مبا يف ذلك احلق يف كل من الصحة، والتغذية املالئمة، والضمان االجتماعي، 

، فضالً عن )٣١ و٢٩ و٢٨ و ٢٧ و ٢٤املواد  (ومسـتوى معيشي مناسب، وبيئة صحية وآمنة، والتعليم واللعب          
وينبغي إشراك ). ١٨ و٥املادتان (ق احترام مسؤوليات الوالدين وتوفري املساعدة واخلدمات اجليدة إنفاذها عن طري

األطفـال منذ سن مبكرة يف األنشطة اليت ترّوج للتغذية السليمة ولألخذ بنمط حياة صحي ويتضمن الوقاية من                  
 .األمراض
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تفاقية لكل طفل دون أي نوع من أنواع         احلقوق املوضحة يف اال    ٢تكفل املادة   . احلـق يف عدم التمييز     -١١
 :وحتث اللجنة الدول األطراف على حتديد آثار هذا املبدأ على إعمال احلقوق يف مرحلة الطفولة املبكرة. التمييز

 معناها أنه جيب عدم التمييز ضد صغار األطفال بوجه عام ألي سبب من األسباب،               ٢فاملـادة    )أ( 
فيها القوانني على توفري محاية متساوية جلميع األطفال من العنف، مبن فيهم صغار    مـثالً يف احلاالت اليت ال تنص        

ويتعرض صغار األطفال بوجه خاص خلطر التمييز ضدهم بسبب ضعفهم نسبياً واعتمادهم على اآلخرين . األطفال
 من أجل إعمال حقوقهم؛

فقد يتخذ  . من صغار األطفال   معناها أيضاً أنه جيب عدم التمييز ضد مجاعات خاصة           ٢واملادة   )ب( 
التمييز شكل اخنفاض مستويات التغذية؛ وعدم توفر ما يكفي من الرعاية واالهتمام؛ وتقييد فرص اللعب والتعلّم                

وقد يعبَّر عن التمييز أيضاً بوجود املعاملة الفظة والتوقعات غري . والتعليم؛ أو كبت التعبري احلر عن املشاعر واآلراء
 :وعلى سبيل املثال. قد يكون فيها استغالل أو جتاوزاتاملعقولة، اليت 

فالتمييز ضد األطفال البنات يشكل انتهاكاً خطرياً للحقوق، ويؤثر على بقائهن ومجيع جماالت              `١`
وقد يقعن ضحايا . حياهتن الفتية فضالً عن أنه يقيد قدرهتن على اإلسهام يف اجملتمع بشكل إجيايب

األعضاء التناسلية، واإلمهال والقتل كأطفال، مبا يف ذلك ما حيدث          لإلجهاض االنتقائي وتشويه    
وقد ُيتوقع منهن النهوض مبسؤوليات     . عـن طريق تغذيتهن تغذية غري كافية يف مرحلة الرضاعة         

 أسرية مفرطة وقد ُيحرّمن من فرص املشاركة يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم االبتدائي؛

ل الذين يعانون من حاالت عجز إىل احلد من احتماالت البقاء ومن            يـؤدي التمييز ضد األطفا     `٢`
وحيق هلؤالء األطفال أن تتاح هلم ما يتاح لألطفال اآلخرين من رعاية وتغذية وحنو . نوعية احلياة
وقد حيتاجون أيضاً إىل مساعدة إضافية خاصة من أجل ضمان اندماجهم وإعمال            . وتشـجيع 
 حقوقهم؛

متالزمة نقص /األطفال املصابني أو املتأثرين مبرض فريوس نقص املناعة البشرييؤدي التمييز ضد  `٣`
. إىل حرماهنم من املساعدة والدعم اللذين حيتاجون إليهما أشد احلاجة         ) اإليدز(املناعة املكتسب   

وقد يوجد التمييز يف السياسات العامة، ويف تقدمي اخلدمات العامة واحلصول عليها، وكذلك يف              
 ؛)٢٧انظر أيضاً الفقرة (ت اليومية اليت تشكل انتهاكاً حلقوق هؤالء األطفال املمارسا

األصل االجتماعي، والظروف الشخصية وأسلوب     /يؤدي التمييز املتصل باألصل العرقي والطبقة      `٤`
إىل استبعاد األطفال من    ) لألطفال أو والديهم  (احلـياة أو املتصل باملعتقدات السياسية والدينية        

وهو يؤثر على قدرة الوالدين على النهوض مبسؤولياهتما جتاه         . ة الكاملـة يف اجملتمع    املشـارك 
كذلك فإنه يؤثر على الفرص املتاحة لألطفال وعلى اعتزازهم بالنفس، فضالً عن أنه             . أطفاهلما

 يشجع على الشعور بالسخط وعلى النـزاع فيما بني األطفال والبالغني؛

مثالً أنواع  (غار األطفال الذين يعانون من أوجه متييز متعددة         يـتعرض للخطر بصورة خاصة ص      `٥`
 ).أو أوجه العجز/التمييز املتصلة باألصل العرقي واملكانة االجتماعية والثقافية ونوع اجلنس و
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قـد يعاين صغار األطفال أيضاً من آثار التمييز الذي يلحق بوالديهم، مثالً إذا ُولد األطفال خارج إطار           -١٢
 أو يف ظروف أخرى تشكل خروجاً على القيم التقليدية أو يف احلاالت اليت يكون فيها الوالدان الجئني أو الزوجية

وتقع على عاتق الدول األطراف مسؤولية رصد ومكافحة هذا التمييز مهما كانت أشكاله وأينما              . ملتمسي جلوء 
والتمييز الذي ميكن ممارسته فيما يتصل . ألخرى داخل األسر أو اجملتمعات احمللية أو املدارس أو املؤسسات ا-وقع 

حبصول صغار األطفال على اخلدمات اجليدة يبعث على قلق خاص، وال سيما يف احلاالت اليت ال تتاح فيها للكافة 
خدمـات الصـحة والتعليم والرعاية واخلدمات األخرى وجيري تقدميها عن طريق مزيج من املنظمات احلكومية                

وكخطوة أوىل، تشجِّع اللجنة الدول األطراف على رصد مدى توافر          . واملنظمات اخلريية واملـنظمات اخلاصـة     
اخلدمات اجليدة وإمكانية احلصول على هذه اخلدمات اليت تسهم يف بقاء صغار األطفال ومنوهم، مبا يف ذلك عن                  

ملتصلة خبلفية وظروف   طريق مجع البيانات بصورة منهجية، وعرضها بصورة مبوبة من حيث املتغريات الرئيسية ا            
وكخطوة ثانية، قد يلزم اختاذ إجراءات لضمان أن تتاح جلميع األطفال فرصة متكافئة يف اإلفادة . األطفال وأسرهم

وبوجه أعم، ينبغي قيام الدول األطراف بالتوعية بالتمييز املوجه ضد صغار األطفال بصورة             . من اخلدمات املتاحة  
 .ورة خاصةعامة، وضد اجلماعات الضعيفة بص

 املبدأ القاضي بأن جيري، يف مجيع اإلجراءات اليت تتعلق باألطفال،       ٣تورد املادة   . مصاحل الطفل الفضلى   -١٣
فصغار األطفال، حبكم عدم نضجهم، يعتمدون على السلطات        . إيـالء االعتـبار األول ملصـاحل الطفل الفضلى        

تصل بالقرارات واإلجراءات اليت تؤثر على رفاههم، يف        املسؤولة لتقدير ومتثيل حقوقهم ومصاحلهم الفضلى فيما ي       
ويرد مبدأ املصاحل الفضلى يف االتفاقية . الوقت الذي تأخذ فيه هذه السلطات آراءهم وقدراهتم املتطورة يف احلسبان

بق وينط). ، األوثق صلة من غريها مبرحلة الطفولة املبكرة       ٢١ و ٢٠ و ١٨ و ٩مبا يف ذلك وروده يف املواد       (مراراً  
مبدأ املصاحل الفضلى على مجيع اإلجراءات املتعلقة باألطفال ويتطلب اختاذ تدابري فعالة حلماية حقوقهم والنهوض               
ببقائهم ومنوهم ورعايتهم، فضالً عن اختاذ تدابري لدعم ومساعدة الوالدين واألشخاص اآلخرين الذين يتحملون              

 :املسؤولية اليومية عن إعمال حقوق األطفال

جيب أن يؤخذ يف احلسبان مبدأ مصاحل الطفل الفضلى وذلك          . صاحل الفضلى لفرادى األطفال   امل )أ( 
يف كـامل عملية صنع القرارات املتعلقة برعاية الطفل وصحته وتعليمه وما إىل ذلك، مبا يف ذلك القرارات اليت                   

راف على اختاذ ترتيبات من أجل وُتَحث الدول األط. يتخذها الوالدان واملهنيون واملسؤولون اآلخرون عن األطفال
متثـيل صغار األطفال على حنو مستقل يف مجيع اإلجراءات القانونية اليت يتخذها شخص ما يعمل حتقيقاً ملصاحل                  
الطفـل، ومـن أجـل االستماع إىل األطفال يف مجيع احلاالت اليت يكون مبقدورهم فيها التعبري عن آرائهم أو                    

 تفضيالهتم؛

جيب أن يوضع يف احلسبان مبدأ مصاحل الطفل        .  لألطفال كمجموعة أو كيان    املصـاحل الفضلى   )ب( 
الفضلى يف مجيع عمليات وضع القوانني والسياسات وعمليات اختاذ القرارات اإلدارية والقضائية وعمليات تقدمي              

الً اإلجراءات مث(وهذا يشمل اإلجراءات اليت تؤثر على األطفال بصورة مباشرة . اخلدمات اليت تؤثر على األطفال    
، فضالً عن اإلجراءات اليت تؤثر على صغار األطفال بصورة )املتصلة خبدمات الصحة، أو نظم الرعاية، أو املدارس

 ).مثالً اإلجراءات املتصلة بالبيئة أو اإلسكان أو النقل(غري مباشرة 
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 التعبري عن آرائه حبرية     أن للطفل احلق يف    على   ١٢تنص املادة   . احترام آراء صغار األطفال ومشاعرهم     -١٤
وهذا احلق يعزز مكانة صغار األطفال      . يف مجـيع املسـائل اليت متسه ويف أن توىل آراء الطفل االعتبار الواجب             

وكثرياً ما جيري جتاهل احترام كون صغار      . بوصفهم مشاركني نشطني يف تعزيز حقوقهم ومحايتها ورصد إنفاذها        
 أو كثرياً ما جيري رفضها      - األسرة واجملتمع احمللي واجملتمع ككل        بوصـفهم مشاركني يف    -األطفـال فـاعلني     

ففي كثري من البلدان واملناطق، تؤكد املعتقدات التقليدية   . باعتـبارها غري مناسبة على أساس العمر وعدم النضج        
يفتقرون وظلت تنظر إليهم على أهنم غري ناضجني        . على حاجة صغار األطفال إىل التدريب واإلعداد االجتماعي       

وظل صغار األطفال معدومي القوة داخل . حىت إىل القدرات األساسية الالزمة للفهم واالتصال وإجراء االختيارات
 ١٢وتود اللجنة التأكيد على أن املادة . أسرهم، وكثرياً ما ظلوا معدومي الصوت وغري منظور إليهم داخل اجملتمع

حقوق،  فحىت أصغر األطفال سناً حيق هلم، بوصفهم أصحاب. ألطفالتنطبق على صغار األطفال انطباقها على كبار ا
). ١٢ من املادة    ١الفقرة  " (االعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه     "اإلعـراب عن آرائهم اليت ينبغي إيالؤها        

ولـدى صـغار األطفـال حس مرهف مبا حييط هبم ويكتسبون بسرعة بالغة فهم األشخاص واألماكن واألشياء       
وهم يقومون باالختيار ويعربون عن مشاعرهم      . ررة يف حـياهتم، إىل جانـب وعيهم هبويتهم املميزة هلم          املـتك 

وأفكارهم ورغباهتم بطرق عديدة، قبل وقت طويل من متكنهم من املخاطبة عن طريق وسائل اللغة املسموعة أو                 
 :ويف هذا الصدد. املكتوبة

يع التدابري املالئمة لكي تضمن، خبصوص مفهوم       تشـجع اللجنة الدول األطراف على اختاذ مج        )أ( 
الطفل بوصفه صاحب حقوق وما ينطوي عليه من حريته يف التعبري عن آرائه وحقه يف التشاور معه يف املسائل اليت 
تؤثـر عليه، أن جيري تنفيذ هذا املفهوم منذ أوىل مراحل الطفولة بطرق تناسب قدرات الطفل ومصاحله الفضلى                  

 ية من التجارب الضارة به؛وحقه يف احلما

مبا (إن حق الطفل يف اإلعراب عن آرائه ومشاعره ينبغي إرساؤه يف احلياة اليومية للطفل يف املرتل  )ب( 
ويف جمتمعه احمللي؛ ويف كامل نطاق الرعاية الصحية ) يف ذلـك يف األسـرة املمـتدة، عندما تكون احلال كذلك      

ق الرعاية والتعليم وكذلك يف اإلجراءات القانونية؛ ويف وضع السياسات          للطفولـة املبكرة وما يتعلق هبا من مراف       
 وتطوير اخلدمات، مبا يف ذلك وضعها وتطويرها عن طريق البحوث واملشاورات؛

ينـبغي قـيام الـدول األطراف باختاذ مجيع التدابري املالئمة لتعزيز املشاركة الفعالة من جانب                 )ج( 
ملسؤولة يف إجياد الفرص أمام صغار األطفال لكي ميارسوا على حنو تدرجيي حقوقهم الوالدين واملهنيني والسلطات ا

يف أنشـطتهم اليومـية يف مجيع السياقات ذات الصلة باملوضوع، مبا يف ذلك عن طريق التدريب على املهارات                   
هتمام فيه  ويتطلـب إعمـال احلق يف املشاركة قيام البالغني باعتماد موقف يكون الطفل حمور اال              . الضـرورية 

وهو يتطلب كذلك من البالغني     . فيسـتمعون إىل صـغار األطفال وحيترمون كرامتهم ووجهات نظرهم الفردية          
التحـلي بالصرب والقدرة اإلبداعية عن طريق تكييف توقعاهتم تبعاً ملصاحل الطفل الصغري ومستويات فهمه وطرق                

 .خماطبته املفضلة
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 ملساعدة من الدول األطراف مسؤوليات الوالدين وتقدمي ا-خامساً 

يف ظل الظروف املعتادة، يؤدي والدا الطفل       . إجيـاد دور أساسـي للوالدين وملقدمي الرعاية األولية اآلخرين          -١٥
الصـغري دوراً حاسـم األمهية يف إعمال حقوقه، جنباً إىل جنب مع غريهم من أفراد األسرة أو األسرة املمتدة أو اجملتمع                      

، )٥وال سيما املادة    (وهذا أمر معترف به متاماً يف االتفاقية              . وصياء القانونيون، حسبما تكون احلالة    احمللي، مبن فيهم األ   
وال سيما املادة   (إىل جانب االلتزام الواقع على الدول األطراف بتقدمي املساعدة، مبا يف ذلك خدمات رعاية الطفل اجليدة                 

الوحدة األساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية للنمو ورفاهية مجيع أفرادها        "بارها  وتشري ديباجة االتفاقية إىل األسرة باعت     ). ١٨
هنا تشري إىل جمموعة متنوعة من الترتيبات اليت ميكن أن تزود الطفل الصغري " األسرة"وتسلّم اللجنة بأن ". وخباصة األطفال

والترتيبات التقليدية والعصرية األخرى املرتكزة على      بالـرعاية واحلنو والنمو، مبا يف ذلك األسرة النووية واألسرة املمتدة            
 .جمتمع، شريطة اتفاق هذه الترتيبات مع حقوق الطفل ومصاحله الفضلى

إن املسؤولية املناطة بالوالدين ومبقدمي الرعاية األولية       . مقدمـو الرعاية األولية واملصاحل الفضلى للطفل      /الوالـدان  -١٦
 على أن دور الوالدين هو أن يوفرا        ٥إذ تنص املادة    . وا مبا حيقق املصاحل الفضلى للطفل     اآلخـرين ترتـبط باشتراط أن يتصرف      

وينطبق هذا على صغار األطفال انطباقه      ". االتفاقية... التوجـيه واإلرشاد املالئمني عند ممارسة الطفل احلقوق املعترف هبا يف            "
بل هم . ين ولكنهم ليسوا متلقني سلبيني للرعاية والتوجيه واإلرشاد   فاملولودون والرّضع يعتمدون متاماً على اآلخر     . على كبارهم 

فاعلون اجتماعيون نشطون يلتمسون احلماية واحلنو والفهم من الوالدين ومقدمي الرعاية اآلخرين، وهي األمور اليت حيتاجون                
أو على مقدمي الرعاية (والديهم  ومبقدور األطفال املولودين حديثاً التعرف على       . إلـيها مـن أجـل بقائهم ومنوهم ورفاههم        

ويف . بعـد الوالدة بفترة وجيزة جداً كما أهنم يقومون على حنو نشط بالتعبري عن أنفسهم يف لغة خماطبة غري لفظية      ) اآلخـرين 
وتتيح هذه  . الظـروف املعـتادة، تـتكون لدى صغار األطفال مشاعر تعلّق متبادلة مع والديهم أو مع مقدمي الرعاية األولية                  

وعن طريق هذه العالقات، يشكل     . عالقـات لألطفال األمن البدين والعاطفي، كما أهنا تتيح هلم الرعاية واالهتمام املستمرين            ال
وهبذه الطرق يكون الوالدان    . األطفـال هوية شخصية ويكتسبون مهارات ومعارف وتصرفات ذات قيمة من الناحية الثقافية            

 .اة الرئيسية اليت يتمكن عن طريقها صغار األطفال من إعمال حقوقهمهم عادة القن) ومقدمو الرعاية اآلخرون(

لإلشارة إىل عمليات   " القدرات املتطورة " على مفهوم    ٥تعتمد املادة   . القدرات املتطورة كمبدأ متكيين    -١٧
ك النضـوج والتعـلم اليت يكتسب عن طريقها األطفال، بصورة تدرجيية، املعارف واملهارات والفهم، مبا يف ذل                

واحترام القدرات املتطورة لدى    . اكتساب فهم حقوقهم وفهم الكيفية اليت ميكن هبا إعماهلا على أفضل حنو ممكن            
األطفال هو أمر حاسم إلعمال حقوقهم، ويكون هاماً بوجه خاص أثناء مرحلة الطفولة املبكرة، بسبب التحوالت 

العاطفي، من أول مرحلة من مراحل الطفولة املبكرة إىل         السريعة يف األداء الوظيفي البدين واملعريف واالجتماعي و       
املسؤولية عن  ) وألشخاص آخرين ( املبدأ القاضي بأن للوالدين      ٥وتتضمن املادة   . بدايـات الذهاب إىل املدرسة    

وتأخذ هذه التعديالت يف    . القـيام عـلى حنو مستمر بتعديل مستويات الدعم والتوجيه اليت يقدموهنا إىل الطفل             
 مصاحل الطفل ورغبته فضالً عن قدرات الطفل على اختاذ القرارات بشكل مستقل وعلى فهم مصاحله                احلسـبان 
وبينما حيتاج الطفل الصغري بصورة عامة إىل توجيه أكرب منه يف حالة الطفل األكرب سناً، فإن من املهم أن . الفضلى

ن يكونون من نفس العمر وكذلك طرق رد        توضع يف احلسبان االختالفات الفردية يف القدرات بني األطفال الذي         
وينبغي النظر إىل القدرات املتطورة على أهنا عملية إجيابية ومتكينية، ال على أهنا         . فعـلهم إزاء األوضاع اليت تقوم     

عذر يسّوغ املمارسات الشمولية اليت تقيِّد استقالل الطفل وتعبريه عن نفسه واليت ظلت تربَّر تقليدياً باإلشارة إىل  
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) واألشخاص اآلخرين (وينبغي تشجيع الوالدين    . م النضج النسيب لدى الطفل وحاجته إىل اإلعداد االجتماعي        عد
بطريقة يكون الطفل هو حمور التركيز فيها، عن طريق احلوار والقدوة، بطرق " التوجيه واإلرشاد "على أن يقدموا    

وحقه يف حرية الفكر    ) ١٢املادة  ( املشاركة   تدعم قدرات الطفل الصغري على ممارسة حقوقه، مبا يف ذلك حقه يف           
 .)٤()١٤املادة (والوجدان والدين 

 من االتفاقية تأكيد أن الوالدين أو األوصياء القانونيني يتحملون          ١٨تعيد املادة   . احـترام أدوار الوالدين    -١٨
األساسي  وضع اهتمامهما املسؤولية األوىل عن النهوض بنمو الطفل ورفاهه، على أن تكون مصاحل الطفل الفضلى م             

وينبغي للدول األطراف أن حتترم األولوية املقررة للوالدين، أي        ) ٢٧ من املادة    ٢ والفقرة   ١٨ من املادة    ١الفقـرة   (
 وهذا يشمل االلتزام بعدم فصل األطفال عن والديهم، ما مل يكن ذلك حتقيقاً ملصاحل الطفل الفضلى. واآلباء األمهات

غار األطفال تأثراً شديداً على حنو خاص بالعواقب الضارة املترتبة على الفصل بسبب تبعيتهم ويتأثر ص). ٩املادة (
كذلك فإهنم أقل قدرة على فهم الظروف اليت        . ملقدمي الرعاية األولية وارتباطهم العاطفي هبم     /املاديـة لوالديهم  

اإلمهال : ثر سلبياً على صغار األطفال    ومن األوضاع اليت حيتمل كثرياً أن تؤ      . حيدث فيها أي فصل من هذا القبيل      
واحلرمان من الرعاية الوالدية الكافية؛ والرعاية الوالدية املقدَّمة يف ظل إجهاد مادي أو نفسي حاد أو يف ظل صحة 
ذهنية معتلة؛ والرعاية الوالدية يف إطار منعزل؛ والرعاية الوالدية غري املتناسقة اليت تنطوي على نزاع بني الوالدين                 

مبا يف ذلك   (و يكـون فيها إساءة لألطفال؛ واألوضاع اليت عاىن فيها األطفال من عالقات وقع فيها االختالل                 أ
وحتث . ، أو األوضاع اليت تقدم فيها إليهم رعاية مؤسسية منخفضة النوعية       )حـاالت االنفصـال اليت مت إنفاذها      

 أن يكون مبقدور الوالدين حتمل املسؤولية اللجـنة الـدول األطراف على اختاذ مجيع اخلطوات الضرورية لضمان       
األوىل عن أطفاهلما؛ ودعم الوالدين يف الوفاء مبسؤولياهتما، مبا يف ذلك عن طريق احلد من حاالت احلرمان الضارة 
ومن وقوع االختالالت والتشوهات يف رعاية األطفال؛ واختاذ إجراءات يف احلاالت اليت يكون فيها صغار األطفال 

وينبغي أن تشمل األهداف اإلمجالية اليت تتوخاها الدول األطراف خفض عدد صغار األطفال             . لخطرمعرضـني ل  
املهجورين أو امليّتمني، فضالً عن التقليل إىل أدىن حد من األعداد اليت حتتاج إىل رعاية مؤسسية أو أشكال أخرى           

ك يكون حمققاً للمصاحل الفضلى للطفل الصغري       من الرعاية الطويلة األجل، باستثناء احلاالت اليت ُيرى فيها أن ذل          
 ).انظر أيضاً الفرع سادساً أدناه(

كال الوالدين يتحمالن مسؤوليات    " تؤكد االتفاقية على أن      .االجتاهـات االجتماعـية ودور األسـرة       -١٩
 من  ١فقرة  ال(، فُيعترف باآلباء واألمهات على أهنم مقدمون للرعاية متساوون          "مشـتركة عن تربية الطفل ومنوه     

وتالحظ اللجنة أن أمناط األسرة تكون من حيث الواقع العملي خمتلفة وتتغري يف كثري من املناطق،                ). ١٨املـادة   
شأهنا يف ذلك شأن توافر شبكات غري رمسية لتقدمي الدعم إىل الوالدين، مع وجود اجتاه عاملي حنو زيادة التنوع يف     

وتتسم هذه االجتاهات بأمهية خاصة يف حالة صغار    . بية األطفال حجـم األسـرة وأدوار الوالديـن وترتيبات تر        
األطفال الذين يتحقق منوهم البدين والشخصي والنفسي على أفضل حنو يف إطار عدد صغري من العالقات املتسقة                 

وعادة ما تكون هذه العالقات منطوية على مزيج ما من األب واألم واألشقاء             . املـنطوية عـلى تقـدمي الرعاية      
ألجداد واألعضاء اآلخرين يف األسرة املمتدة، إىل جانب مقدمي الرعاية املهنيني املتخصصني يف رعاية األطفال               وا

وتسـلم اللجنة بأن كالً من هذه العالقات ميكن أن يسهم على حنو متميز يف إعمال حقوق الطفل                  . وتعلـيمهم 
رية ميكن أن تكون متسقة مع تعزيز رفاه        املنصـوص علـيها يف االتفاقـية وأن جمموعة واسعة من النماذج األس            

ويف بعض البلدان واملناطق، فإن التحول يف املواقف االجتماعية جتاه األسرة والزواج والوالدية يؤثر على           . األطفال
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. جتـارب صغار األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة، مثالً يف أعقاب حاالت االنفصال وإعادة التشكيل األسرية               
االقتصادية أيضاً على صغار األطفال، مثالً يف احلاالت اليت ُيضطر فيها الوالدان إىل العمل بعيداً عن وتؤثر الضغوط 

ويف بلدان ومناطق أخرى، تتمثل اآلن إحدى السمات الشائعة ملرحلة الطفولة املبكرة يف . أسرهم وجمتمعاهتم احمللية
متالزمة نقص املناعة   /فريوس نقص املناعة البشري   مرض ووفاة أحد الوالدين أو كليهما أو أقارب آخرين بسبب           

وهـذه العوامـل هي وكثري من العوامل األخرى تؤثر على قدرات الوالدين على الوفاء               ). اإليـدز (املكتسـب   
وبصورة أعم، وخالل فترات التغري االجتماعي السريع، قد ال تظل املمارسات التقليدية . مبسؤولياهتما جتاه األطفال

قة الصلة بظروف وأمناط احلياة الوالدية احلالية، ولكن دون أن يكون قد انقضى وقت كاف يسمح                صاحلة أو وثي  
 .بتمثل املمارسات اجلديدة وفهم الكفاءات الوالدية اجلديدة وتقديرها

 مطلوب من الدول األطراف أن تقدم املساعدة املناسبة إىل الوالدين           .تقـدمي املسـاعدة إىل الوالديـن       -٢٠
 ٣ والفقرة ١٨ من املادة    ٢الفقرة  (القانونيني واألسر املمتدة يف أداء مسؤولياهتا املتعلقة بتربية األطفال          واألوصياء  
 من ٢الفقرة (، مبا يف ذلك مساعدة الوالدين على توفري األوضاع املعيشية الضرورية لنمو الطفل              )١٨مـن املادة    

وتشعر اللجنة بالقلق ألنه     ). ٣ من املادة    ٢الفقرة  (تني  وضمان تلقي الطفل احلماية والرعاية الضروري     ) ٢٧املادة  
ال تؤخذ يف احلسبان بقدر كاف املوارد واملهارات وجوانب االلتزام الشخصي املطلوبة من الوالدين واألشخاص               

املبكرة اآلخرين املسؤولني عن صغار األطفال، وال سيما يف اجملتمعات اليت ما زال جياز فيها الزواج املبكر والوالدية 
والطفولة . الوالدة الشابة الوحيدة  /فضـالً عـن اجملتمعات اليت تشهد معدالً مرتفعاً لوجود الوالد الشاب الوحيد            

املتصلة جبميع جوانب رفاه األطفال املشمولة      ) واملكثفة(املـبكرة هـي فترة املسؤوليات الوالدية األوسع نطاقاً          
نية وأمنهم العاطفي ومستويات معيشتهم ورعايتهم، والفرص       أي بقـاءهم وصحتهم وسالمتهم البد     : باالتفاقـية 

وتبعاً لذلك، فإن إعمال حقوق الطفل يعتمد بقدر كبري على مقدار           . املـتاحة هلم للعب والتعلم، وحرية التعبري      
 واالعتراف بأوجه الترابط هذه يشكل نقطة     . الـرفاه واملوارد املتاحة ألولئك الذين يتولون املسؤولية عن رعايته         

انطـالق سليمة للتخطيط واملساعدة واخلدمات اليت ُتقدَّم إىل الوالدين واألوصياء القانونيني وغريهم من مقدمي               
 :وعلى سبيل املثال. الرعاية

فإذا اُتبع هنج متكامل فإنه سيشمل عمليات تدّخل تؤثر بصورة غري مباشرة على قدرة الوالدين                )أ( 
فضالً عن  ) الً الضرائب واملزايا، واإلسكان املالئم، وساعات العمل      مث(عـلى الـنهوض مبصاحل الطفل الفضلى        

مثالً توفري اخلدمات الصحية يف فترة ما حول الوالدة لألم          (عملـيات الـتدخل اليت يكون هلا آثار أكثر مباشرة           
 ؛)والطفل، وزيارات الرعاية املرتلية

 األدوار واملهارات اجلديدة املطلوبة من      ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان عند تقدمي املساعدة املالئمة         )ب( 
 على سبيل -الوالديـن، فضـالً عن الطرق اليت حيدث هبا حتّول يف املطالب والضغوط أثناء فترة الطفولة املبكرة            

املثال، عندما يصبح األطفال أكثر حركية، وأكثر قدرة على التعبري اللفظي، وأكثر كفاءة من الناحية االجتماعية، 
 أون يف املشاركة يف برامج الرعاية والتعليم؛وعندما يبد

تشمل املساعدة املقدمة إىل الوالدين توفري التوعية املتعلقة بالوالدية، وإسداء املشورة إىل الوالدين  )ج( 
وتوفـري خدمـات جيدة أخرى لألمهات واآلباء واألشقاء واجلدود وغريهم ممن قد يكونون من وقت إىل آخر                  

 صاحل الطفل الفضلى؛مسؤولني عن النهوض مب
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ينبغي أن تشمل املساعدة تقدمي الدعم إىل الوالدين وإىل أفراد األسرة اآلخرين بطرق تشجع على  )د( 
 .إقامة عالقات إجيابية تراعي احلساسيات مع صغار األطفال وتدعم فهم حقوق األطفال ومصاحلهم الفضلى

والدين بأن تقدَّم كجزء من سياسات شاملة بشأن        ويكـون أفضـل وجه لتقدمي املساعدة املالئمة إىل ال          -٢١
، مبا يف ذلك توفري خدمات الصحة والرعاية والتعليم أثناء          )انظر الفرع خامساً أدناه   (مـرحلة الطفولـة املبكرة      

وينبغي أن تكفل الدول األطراف تقدمي الدعم املالئم إىل الوالدين لتمكينهما من إشراك صغار      . السـنوات األوىل  
وبصورة خاصة، تسلم   . إشراكاً كامالً يف هذه الربامج، وال سيما أكثر الفئات حرماناً وضعفاً من بينهم            األطفال  
 بأن كثرياً من اآلباء واألمهات ناشطون اقتصادياً، وكثرياً ما يعملون يف مهن ضعيفة              ١٨ مـن املادة     ٣الفقـرة   

 من الدول األطراف أن تتخذ ١٨ من املادة ٣فقرة وتتطلب ال. األجور جيمعون بينها وبني أداء مسؤولياهتم الوالدية
مجيع التدابري املالئمة لكي تضمن ألطفال الوالدين العاملني حق اإلفادة من خدمات رعاية الطفولة ومحاية األمومة     

وتوصي اللجنة، يف هذا الصدد، بقيام الدول األطراف بالتصديق على          . واملرافق اليت يكونون مؤهلني لإلفادة منها     
 .اخلاصة مبنظمة العمل الدولية) ١٨٣رقم  (٢٠٠٠فاقية محاية األمومة، لعام ات

وضع سياسات وبرامج شاملة من أجل مرحلة الطفولة         -سادساً 
 املبكرة، وال سيما من أجل األطفال الضعيفي احلال

مرحلة  يف كثري من البلدان واملناطق، تتلقى        .اسـتراتيجيات مـتعددة القطاعات ترتكز على احلقوق        -٢٢
وهي كانت . وكثرياً ما اتسمت هذه اخلدمات بالتفتت. الطفولة املبكرة أولوية منخفضة يف تنمية اخلدمات اجليدة

على حنو متكرر من مسؤولية عدة إدارات حكومية على الصعيدين املركزي واحمللي، واتسم التخطيط هلا يف كثري                 
 إىل حد كبري يف بعض احلاالت القطاع اخلاص والتطوعي، كما قام بتقدميها. من األحيان بأنه متجزئ وغري منسق

وحتث الدول األطراف على وضع . دون وجود موارد أو لوائح تنظيمية مالئمة أو ضمانة مالئمة من حيث النوعية
استراتيجيات متعددة القطاعات ومنسَّقة ترتكز على احلقوق من أجل ضمان أن تكون مصاحل الطفل الفضلى هي                

وينبغي أن تتمحور هذه االستراتيجيات حول هنج نظامي        .  الـبداية يف ختطيط اخلدمات وتقدميها      دائمـاً نقطـة   
كما يلزم وضع إطار شامل . ومتكامل بشأن تطوير القوانني والسياسات فيما يتصل جبميع األطفال حىت سن الثامنة

تنسَّق اخلدمات الشاملة باإلفادة    و. خلدمات وأحكام ومرافق الطفولة املبكرة، مع دعمه بنظم للمعلومات والرصد         
على (من املساعدة املقدمة إىل الوالدين وحتُترم يف هذه اخلدمات متاماً مسؤوليات الوالدين وظروفهما واحتياجاهتما 

وينبغي أيضاً التشاور مع الوالدين ).  من االتفاقية؛ انظر الفصل رابعاً أعاله١٨ و٥النحو املنصوص عليه يف املادتني 
 .هما يف التخطيط للخدمات الشاملةوإشراك

 تؤكد اللجنة على أن أي استراتيجية       .وضـع معـايري برامج وتوفري تدريب مهين مالئم للفئة العمرية           -٢٣
شاملة ملرحلة الطفولة املبكرة جيب أن تأخذ يف احلسبان أيضاً مدى نضج وفردية كل طفل من األطفال على حدة، 

على سبيل املثال األطفال الرضع، واألطفال (ملتغرية لكل فئة عمرية حمددة      وخاصـة االعـتراف بأولويات النمو ا      
، وآثار ذلك على معايري الربامج      )الدارجـون، واألطفال يف سن ما قبل املدرسة وأوىل سنوات املدرسة االبتدائية           

ة عن مرحلة الطفولة وجيب أن تكفل الدول األطراف امتثال املؤسسات والدوائر واملرافق املسؤول        . ومعايري النوعية 
املبكرة ملعايري النوعية، وخاصة يف جمايل الصحة والسالمة، وأن تكون لدى املوظفني الصفات املالئمة وأن يكون                

وتقدمي خدمات مالئمة لظروف صغار األطفال وعمرهم       . هؤالء املوظفون مالئمني وبأعداد كافية ومدربني جيداً      
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وينبغي أن يكون العمل مع صغار      . لى العمل مع هذه الفئة العمرية     وفرديـتهم يتطلـب تدريب مجيع املوظفني ع       
األطفـال موضع تقدير اجتماعي وأن حيظى بأجر مناسب، من أجل اجتذاب قوة عاملة مؤهلة تأهيالً عالياً، من                  

وال بد أن يكون لدى هؤالء فهم نظري وعملي حديث وسليم حلقوق األطفال  . الـرجال والنسـاء على السواء     
؛ وال بد من أن يعتمدوا ممارسات ومناهج وأساليب تربوية مالئمة يف جمال الرعاية )٤١انظر أيضاً الفقرة (ومنوهم 

يكون الطفل هو حمور التركيز فيها؛ وال بد من توافر إمكانية استفادهتم من املوارد والدعم املهنيني املتخصصني، مبا 
 .ات العامة واخلاصةيف ذلك نظام إشرايف ورصدي للربامج واملؤسسات واخلدم

هتيب اللجنة بالدول   . إمكانـية احلصول على اخلدمات، وال سيما حصول أضعف الفئات حاالً عليها            -٢٤
وأولئك الذين يتولون املسؤولية الرئيسية عن (األطراف أن تكفل ضمان توافر إمكانية حصول مجيع صغار األطفال 

امج صحة ورعاية وتعليم مصمَّمة على حنو حمدد للنهوض         على خدمات مالئمة وفعالة، مبا يف ذلك بر       ) رفـاههم 
املادة (وينبغي إيالء اهتمام خاص لفئات صغار األطفال األضعف حاالً وللفئات اليت تواجه خطر التمييز . برفاههم

وهذا يشمل البنات، واألطفال الذين يعيشون يف أوضاع فقر، واألطفال الذين لديهم حاالت عجز، واألطفال ). ٢
نـتمني إىل مجاعات سكان أصليني أو مجاعات أقلية، واألطفال املنتمني إىل أسر مهاجرة، واألطفال اليتامى أو                 امل

الذين يفتقرون إىل رعاية والدية ألسباب أخرى، واألطفال الذين يعيشون يف مؤسسات، واألطفال الذين يعيشون              
جوء، واألطفال املصابني أو املتأثرين مبتالزمة مـع أمهـاهتم يف سجون، واألطفال الالجئني واألطفال ملتمسي الل   

، واألطفال الذين يكون آباؤهم أو أمهاهتم      )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /فـريوس نقص املناعة البشري    
 ).انظر أيضاً الفرع سادساً(مدمنني على املشروبات الكحولية أو العقاقري 

وتالحظ اللجنة أن الترتيبات . ملرحلة الطفولة املبكرة عند الوالدةتبدأ اخلدمات الشاملة . تسجيل املواليد -٢٥
وهذا . املتعلقة بتسجيل مجيع األطفال عند الوالدة ما زالت تشكل حتدياً رئيسياً يف حالة كثري من البلدان واملناطق     

اقات املتعلقة  ميكن أن يؤثر بصورة سلبية على إحساس الطفل هبويته الشخصية، وقد ُيحرم األطفال من االستحق              
وكخطوة أوىل لضمان احلق يف كل من البقاء والنمو واحلصول          . بالصحة األساسية والتعليم والرعاية االجتماعية    

، توصي اللجنة بأن تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري الضرورية         )٦املادة  (عـلى خدمات جيدة جلميع األطفال       
 حتقيق ذلك عن طريق نظام تسجيل عام مدار إدارة جيدة يكون وميكن. لضمان تسجيل مجيع األطفال عند الوالدة

وجيب أن يكون النظام الفعال يف هذا الصدد مرناً ومستجيباً          . بـاب الوصـول إليه مفتوحاً أمام اجلميع وجماناً        
وتالحظ اللجنة أن تسجيل األطفال     . لظروف األسر، مثالً بتوفري وحدات تسجيل متنقلة حيثما كان ذلك مناسباً          

ملرضى أو املعوقني يكون أقل احتماالً يف بعض املناطق وتؤكد على أنه ينبغي تسجيل مجيع األطفال عند الوالدة،                  ا
وتذكّر اللجنة أيضاً الدول األطراف بأمهية تسهيل التسجيل املتأخر للوالدة          ). ٢املادة  (دومنـا متييز من أي نوع       

نية احلصول على الرعاية الصحية واحلماية والتعليم       وضـمان أن يكـون لألطفـال الذين مل يسجَّلوا نفس إمكا           
 .واخلدمات االجتماعية األخرى

حيق لصغار األطفال التمتع مبستوى معيشي مالئم لنموهم البدين         . مستوى املعيشة والضمان االجتماعي    -٢٦
للماليني من صغار   وتالحظ اللجنة مع القلق أنه ال ُيكفل        ). ٢٧املادة  (والعقلي والروحي واملعنوي واالجتماعي     

األطفال حىت املستوى املعيشي األساسي للغاية، وذلك على الرغم من االعتراف على نطاق واسع بالعواقب الضارة 
فالنمو يف ظل الفقر النسيب يقّوض رفاه األطفال واندماجهم يف اجملتمع واعتزازهم بالنفس             . املترتـبة على احلرمان   
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أما النمو يف أوضاع تتسم بالفقر املطلق فله عواقب أشد خطورة حىت            . والنمووحيد من الفرص املتاحة هلم للتعلم       
وُتحث الدول األطراف على    . مـن ذلك إذ يهدد بقاء األطفال وصحتهم، كما يقّوض النوعية األساسية للحياة            

ة آثاره السلبية تنفيذ استراتيجيات منهجية ترمي إىل احلد من الفقر يف مرحلة الطفولة املبكرة كما ترمي إىل مكافح
من أجل  " املساعدة املادية وبرامج الدعم   "وينبغي استخدام مجيع الوسائل املمكنة، مبا يف ذلك         . على رفاه األطفال  

وذلك لضمان متتع صغار األطفال مبستوى معيشي أساسي يتفق مع          ) ٢٧ من املادة    ٣الفقرة  (األطفـال واألسر    
يجية هو إعمال حق الطفل يف االنتفاع من الضمان االجتماعي، مبا يف وأحد العناصر اهلامة يف أي استرات. حقوقهم

 ).٢٦املادة (ذلك التأمني االجتماعي 

ينبغي أن تكفل الدول األطراف إمكانية حصول مجيع األطفال على أعلى مستوى . تقدمي الرعاية الصحية -٢٧
ياهتم، من أجل ختفيض معدالت وفيات      ميكـن بلوغـه من الرعاية الصحية والتغذية أثناء السنوات األوىل من ح            

 :وبصورة خاصة). ٢٤املادة (األطفال ومتكني األطفال من التمتع ببداية صحية يف احلياة 

تتحمل الدول األطراف املسؤولية عن ضمان إمكانية احلصول على مياه شرب نظيفة وخدمات              )أ( 
ور ال بد منها لصحة صغار األطفال شأهنا إصحاح مالئمة وتطعيم مناسب وخدمات تغذوية وطبية جيدة، وهي أم

ولسوء التغذية واألمراض تأثريات طويلة األجل على الصحة البدنية         . يف ذلـك شأن وجود بيئة خالية من التوتر        
فهما يؤثران على احلالة العقلية لألطفال ويعوقان التعلُّم واملشاركة االجتماعية وحيّدان من            . لألطفـال ومنوهـم   

 وينطبق الشيء نفسه على البدانة وأمناط احلياة غري الصحية؛. إمكاناهتماحتماالت حتقيق 

على الدول األطراف مسؤولية إعمال حق األطفال يف التمتع بالصحة عن طريق تشجيع التعليم               )ب( 
املـتعلق بصـحة األطفـال ومنوهـم، مبـا يف ذلك ما يتعلق مبزايا الرضاعة الطبيعية والتغذية والنظافة الصحية                    

وينبغي أيضاً إيالء أولوية لتوفري الرعاية الصحية املناسبة يف فترة ما حول الوالدة وما بعد الوالدة                . )٥(صحاحواإل
أو غريها  (لألمهات واألطفال من أجل تدعيم بناء عالقات صحية بني األسرة والطفل وال سيما بني الطفل وأمه                 

 ويستطيع صغار األطفال أنفسهم اإلسهام يف ضمان ).٢٤ من املادة    ٢الفقرة  ) (مـن مقدمـي الرعاية الرئيسيني     
صحتهم الشخصية والتشجيع على اتباع أمناط حياة صحية لدى أقراهنم، مثالً عن طريق االشتراك يف برامج توعية        

 صحية مناسبة يكون الطفل فيها هو حمور االهتمام؛

 اليت يطرحها فريوس نقص     وتـود اللجنة أن توجه انتباه الدول األطراف إىل التحديات اخلاصة           )ج( 
 منع `١`: فينبغي اختاذ مجيع اخلطوات الضرورية بغية    . اإليدز خبصوص مرحلة الطفولة املبكرة    /املـناعة البشـري   

إصـابة الوالدين وصغار األطفال، وال سيما عن طريق التدخل يف سالسل انتقال املرض وخاصة بني األب واألم                  
 دقيق ومعاجلة فعالة وأشكال الدعم األخرى لكل من الوالدين وصغار            توفري تشخيص  `٢`ومن األم إىل الطفل؛ و    

 ضمان توفري رعاية    `٣`؛ و )مبا يف ذلك عمليات عالج الفريوسات التراجعية      (األطفـال الذين يصابون بالفريوس      
ملناعة بديلة مالئمة لألطفال الذين فقدوا والديهم أو مقدمي الرعاية الرئيسيني اآلخرين هلم بسبب فريوس نقص ا               

 انظر أيضاً التعليق لعام رقم    (اإليـدز، مبـن يف ذلك األيتام سواء املتمتعون بصحة جيدة أو املصابون              /البشـري 
 ).اإليدز وحقوق الطفل/املتعلق بفريوس نقص املناعة البشري) ٢٠٠٣(٣
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جعل التعليم  تسلم االتفاقية حبق الطفل يف التعليم وبأنه ينبغي         . التعلـيم يف مـرحلة الطفولـة املبكرة        -٢٨
وتدرك اللجنة مع التقدير أن بعض الدول األطراف ختطط لكي ). ٢٨املادة (االبتدائي إلزامياً ومتاحاً جماناً للجميع 

وتفسر اللجنة احلق يف التعليم أثناء مرحلة . تتيح جلميع األطفال سنةً من التعليم السابق للمدرسة على أساس جماين
عند الوالدة وأنه يرتبط على حنو وثيق حبق صغار األطفال يف النمو إىل أقصى حد               الطفولـة املبكرة على أنه يبدأ       

توافق الدول األطراف على أن : "٢٩ من املادة ١وربط التعليم بالنمو قد ُبّسط يف الفقرة ). ٦ من املادة ٢الفقرة (
". والبدنية إىل أقصى إمكاناهتا   تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية       ) أ: (يكون تعليم الطفل موجهاً حنو    

متكني الطفل بتعزيز مهاراته وقدرته     " املتعلق بأهداف التعليم أن اهلدف املنشود هو         ١ويشـرح التعليق العام رقم      
وأن ذلك جيب أن يتحقق بطرق " وثقته بنفسه. على التعلُّم وغريها من القدرات، وكرامته كإنسان واحترامه لذاته

وتذكَّر الدول  ). ٢الفقرة  ( مناسبة لـه وتعكس حقوق الطفل والكرامة املتأصلة فيه          تركـز على الطفل وتكون    
األطراف بأن حق األطفال يف التعليم يشمل مجيع األطفال، وأنه ينبغي متكني البنات من املشاركة يف التعليم، دون 

 ).٢املادة (متييز من أي نوع 

إن املبدأ القائل بأن    . تعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة    مسـؤوليات الوالدين واملسؤوليات العامة عن ال       -٢٩
هم املعلمون األولون لألطفال هو مبدأ مستقر جيداً وموافق عليه يف ) ومقدمي الرعاية الرئيسيني اآلخرين(الوالدين 

توجيه واإلرشاد إذ ُيتوقع منهما توفري ال). الفرع رابعاً أعاله(إطار تأكيد االتفاقية على احترام مسؤوليات الوالدين 
املالئمني لصغار األطفال عند ممارسة حقوقهم، وتوفري بيئة تسمح بوجود عالقات يعّول عليها تتسم باحملبة وتقوم                

وتدعو اللجنة الدول األطراف إىل جعل هذا املبدأ منطَلقاً لتخطيط التعليم يف            ). ٥املادة  (على االحترام والتفاهم    
 : اثنني مهامرحلة الطفولة املبكرة من جانبني

 ٢الفقرة  (عند تقدمي املساعدة املالئمة إىل الوالدين يف أداء مسؤولياهتما املتعلقة برعاية األطفال              )أ( 
، ينبغي قيام الدول األطراف باختاذ مجيع التدابري املالئمة لتحسني فهم الوالدين لدورمها يف تعليم               )١٨مـن املادة    

رسات تربية األطفال اليت تركز على الطفل، وللتشجيع على احترام كرامة أطفاهلما يف مرحلة مبكرة، ولتشجيع مما
 الطفل وإتاحة الفرص لتنمية فهمه واعتزازه بنفسه وثقته بنفسه؛

عند التخطيط ملرحلة الطفولة املبكرة، ينبغي أن هتدف الدول األطراف يف مجيع األوقات إىل إجياد  )ب( 
 الربامج قدر اإلمكان يف إطار شراكة مع اآلباء واألمهات، مبا يف ذلك           برامج تكمل دور الوالدين وأن توضع هذه      

شخصية الطفل ومواهبه وقدراته    "عـن طريق التعاون النشط بني هؤالء واملهنيني واألشخاص اآلخرين يف تنمية             
 ).٢٩من املادة ) أ(١الفقرة " (العقلية والبدنية إىل أقصى إمكاناهتا

كما هو حمدد (اف أن تكفل تلقي مجيع صغار األطفال للتعليم بأوسع معانيه هتيـب اللجنة بالدول األطر     -٣٠
، والذي يسلم بدور رئيسي للوالدين ولألسرة األوسع نطاقاً وللمجتمع فضالً عن            ) أعاله ٢٨إمجـاالً يف الفقرة     

 الدولة أو اجملتمع احمللي     تسليمه بإسهام الربامج املنظَّمة للتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة وهي الربامج اليت تتيحها            
وتربهن األدلة املستقاة من البحوث على ما لربامج التعليم اجليدة من إمكانات يف أن              . أو مؤسسات اجملتمع املدين   

يكـون هلـا تأثري إجيايب على انتقال صغار األطفال بنجاح إىل مرحلة املدرسة االبتدائية وعلى تقدمهم التعليمي                  
وتقوم بلدان ومناطق كثرية اآلن بتوفري تعليم مبكر شامل يبدأ من سن            . جل الطويل وتكـيفهم االجتماعي يف األ    

وإقراراً حبقيقة أن التقسيم . الـرابعة، وهو يف بعض البلدان يتكامل مع رعاية األطفال اليت ُتتاح للوالدين العاملني      
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لطفل لفضلى، ُيستخدم أحياناً مفهوم     التقليدي بني خدمات الرعاية وخدمات التعليم مل يكن دائماً حمققاً ملصاحل ا           
 لإلشارة إىل حدوث حتول يف اجتاه اخلدمات املتكاملة، كما أن هذا املفهوم يعزز              "Educare": الـرعاية التعليمية  

 .التسليم باحلاجة إىل هنج كلي منسق متعدد القطاعات بشأن مرحلة الطفولة املبكرة

صي اللجنة بأن تدعم الدول األطراف برامج تنمية الطفولة         تو. الـربامج املرتكـزة على اجملتمع احمللي       -٣١
املبكرة، مبا يف ذلك برامج ما قبل املدرسة اليت ترتكز على املرتل واجملتمع احمللي، واليت يشكل فيها متكني الوالدين                   

ؤديه يف  وللدول األطراف دور رئيسي عليها أن ت      . مستني رئيسيتني ) مها وغريمها من مقدمي الرعاية    (وتعلـيمهما   
إجيـاد إطار تشريعي لتقدمي خدمات جيدة ُتستخدم فيها موارد مالئمة، ولضمان أن تكون املعايري موضوعة تبعاً                 
لظروف مجاعات معينة وأفراد بعينهم وتبعاً ألولويات تنمية جمموعات عمرية معينة ابتداًء من سن الرضاعة لغاية                

ف على وضع برامج ذات جودة مرتفعة تكون مالئمة من حيث           وتشجَّع الدول األطرا  . سن االنتقال إىل املدرسة   
هـذه التنمية وتكون مناسبة ثقافياً وعلى أن حتقق ذلك عن طريق العمل مع اجملتمعات احمللية بدالً من فرض هنج                    

وتوصي اللجنة أيضاً بأن تويل الدول األطراف       . موحـد عـلى عملية الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة          
ماماً أكرب للنهج املرتكز على احلقوق بشأن برامج الطفولة املبكرة وبأن تدعم هذه الربامج بنشاط، مبا يف ذلك                  اهت

إطـالق مـبادرات حول التحول إىل مرحلة املدرسة االبتدائية تكفل االستمرارية والتقدم، من أجل إجياد الثقة                 
م عن طريق إشراكهم بنشاط يف مجلة أمور من بينها          ومهارات االتصال لدى األطفال وإجياد احلماس لديهم للتعلُّ       

 .أنشطة التخطيط

إذ تشري اللجنة إىل توصياهتا املعتمدة أثناء يوم مناقشتها العامة لعام           . القطاع اخلاص كمقدم للخدمات    -٣٢
انظر الوثيقة " (القطـاع اخلـاص كمقدم للخدمات ودوره يف إعمال حقوق الطفل      " بشـأن موضـوع      ٢٠٠٢

CRC/C/121    فإهنـا توصي بأن تدعم الدول األطراف أنشطة القطاع غري احلكومي            )٦٥٣-٦٣٠، الفقـرات ،
" لغرض الربح"َمن يقدموهنا (كذلك فإهنا هتيب جبميع مقدمي اخلدمات غري احلكوميني . باعتباره قناة لتنفيذ الربامج

 وهي تذكّر الدول األطراف يف هذا أن حيترموا مبادئ وأحكام االتفاقية،) منهم" َمن ال يستهدفون الربح"وكذلك 
 يف  -وينبغي تزويد املهنيني العاملني يف مرحلة الطفولة املبكرة         . الصـدد بالتزامها الرئيسي بضمان تنفيذ االتفاقية      

ويف هذا الصدد،   .  بإعداد شامل وتدريب مستمر وأجر مناسب      -القطاعني احلكومي وغري احلكومي على السواء       
وينبغي أن  . ولة عن تقدمي اخلدمات فيما يتعلق بتنمية األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة           فإن الدول األطراف مسؤ   

ويف احلاالت اليت تؤدي فيها دوائر خدمات غري تابعة .  لدور الدولة- ال بديالً -يكون دور اجملتمع املدين مكمالً    
 برصد وتنظيم نوعية تقدمي هذه اخلدمات بغية للدورة دوراً رئيسياً، تذكّر اللجنة الدول األطراف بأن عليها التزاماً

 .ضمان محاية حقوق األطفال وصيانة مصاحلهم الفضلى

 الصادر عن   ١ والتعليق العام رقم     ٢٩يف ضوء املادة    . تعليم حقوق اإلنسان يف مرحلة الطفولة املبكرة       -٣٣
نسان ضمن التعليم املقدم يف    توصـي اللجنة أيضاً بأن ُتدرج الدول األطراف تعليم حقوق اإل          ) ٢٠٠١(اللجـنة   

وينبغي أن يكون هذا التعليم قائماً على املشاركة وأن يكون ممكِّناً لألطفال، فيتيح هلم              . مـرحلة الطفولة املبكرة   
وينبغي أن  . فرصاً عملية ملمارسة حقوقهم ومسؤولياهتم بطرق تتالءم مع مصاحلهم واهتماماهتم وقدراهتم املتطورة           

إلنسان لصغار األطفال القضايا اليومية اليت تنشأ يف املرتل ويف مراكز رعاية األطفال ويف              يـتخلل تعليم حقوق ا    
 .برامج التعليم املبكر ويف البيئات اجملتمعية األخرى اليت ميكن أن ينسب صغار األطفال أنفسهم إليها
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مام الذي أولته الدول    تالحظ اللجنة عدم كفاية االهت    . احلق يف الراحة ووقت الفراغ ومزاولة األلعاب       -٣٤
حق الطفل يف الراحة ووقت الفراغ     " من االتفاقية، اليت تكفل      ٣١األطـراف وجهات أخرى لتنفيذ أحكام املادة        

ومزاولة األلعاب ". ومزاولة األلعاب واألنشطة التروحيية املناسبة لسنه، واملشاركة حبرية يف احلياة الثقافية ويف الفنون
فعن طريق اللعب، يتمتع األطفال بقدراهتم احلالية كما        . يزاً ملرحلة الطفولة املبكرة   هـي إحدى أكثر السمات متي     

وقيمة اللعب اإلبداعي والتعلُّم االستكشايف . حياولون التفوق عليها، سواء أن كانوا يلعبون مبفردهم أو مع آخرين     
أن إعمال احلق يف الراحة ووقت الفراغ   بيد  . معترف هبا على نطاق واسع يف إطار التعليم املتعلق بالطفولة املبكرة          

ومـزاولة األلعاب كثرياً ما يعاق بفعل نقص الفرص املتاحة لصغار األطفال لكي يلتقوا ويلعبوا ويتفاعلوا يف بيئة                 
وحق األطفال يف حيز يلعبون فيه معرض للخطر بصورة         . آمنة داعمة حافزة خالية من التوتر وتركز على األطفال        

البيئات احلضرية اليت يتحالف فيها تصميم وكثافة املساكن واملراكز التجارية وشبكات النقل            خاصة يف كثري من     
وميكن أيضاً  . مع الضوضاء والتلوث ومجيع أنواع األخطار خللق بيئة حمفوفة باملخاطر بالنسبة إىل صغار األطفال             

أو بفعل العمل ) ك اليت تؤثر على البناتوال سيما تل(إحباط حق األطفال يف اللعب بفعل األعمال املرتلية املفرطة    
وتبعاً لذلك، تناشد اللجنة الدول األطراف واملنظمات غري احلكومية واجلهات الفاعلة           . املدرسي املتسم بالتنافس  

اخلاصـة القيام بتحديد وإزالة العقبات احملتملة اليت تعترض متتع صغار األطفال هبذه احلقوق، مبا يف ذلك حتديدها                 
وينبغي أن يؤخذ يف احلسبان يف ختطيط املدن ومرافق قضاء          .  كجـزء من استراتيجيات احلد من الفقر       وإزالـتها 

ويف مجيع هذه . عن طريق املشاورات املناسبة) ١٢املادة (أوقات الفراغ واللعب حق األطفال يف التعبري عن آرائهم 
إلنفاذ احلق يف   ) بشرية ومالية (ارد كافية   اجملـاالت، تشجَّع الدول األطراف على إيالء اهتمام أكرب وختصيص مو          

 .الراحة والتمتع بأوقات الفراغ واللعب

 مبا لوسائط اإلعالم    ١٧تسلم املادة   . تكنولوجـيات االتصـاالت العصـرية ومرحلة الطفولة املبكرة         -٣٥
يف اإلسهام على اجلمـاهريي التقليدية القائمة على الطباعة وتلك العصرية القائمة على التكنولوجيا من إمكانات     

ومرحلة الطفولة املبكرة هي سوق متخصصة للناشرين ومنتجي وسائط اإلعالم . حنو إجيايب يف إعمال حقوق الطفل
الذين ينبغي تشجيعهم على نشر املواد اليت تكون مناسبة لقدرات ومصاحل صغار األطفال وتكون مفيدة اجتماعياً             

وينبغي إيالء اهتمام .  واإلقليمي لظروف األطفال وثقافتهم ولغتهموتعليمياً لرفاههم وتعكس أوجه التنوع الوطين   
. خـاص حلاجة مجاعات األقلية إىل الوصول إىل وسائط اإلعالم اليت تروِّج االعتراف هبم وإدماجهم االجتماعي               

 املناسبة واليت  أيضاً إىل دور الدول األطراف يف ضمان محاية األطفال من املواد غري١٧من املادة  ) ه(وتشري الفقرة 
والزيادات السريعة يف تنوع وتوافر التكنولوجيات العصرية، مبا يف ذلك وسائط اإلعالم . ميكن أن تكون ضارة هبم

فصغار األطفال يواجهون اخلطر بصورة خاصة إذا       . املرتكـزة على اإلنترنت، تشكل سبباً خاصاً يدعو إىل القلق         
ث الدول األطراف على تنظيم إنتاج مواد وسائط اإلعالم وتقدميها بطرق وُتح. تعرضوا ملواد غري مالئمة أو مؤذية

مقدمي الرعاية للوفاء مبسؤولياهتم املتعلقة بتربية األطفال يف        /حتمي صغار األطفال، كما ُتحث على دعم الوالدين       
 ).١٨املادة (هذا الصدد 

  صغار األطفال الذين حيتاجون إىل محاية خاصة-سابعاً 

تالحظ اللجنة طوال هذا التعليق العام أن أعداداً كبرية . ض صغار األطفال لألخطار وتأثرهم هباشدة تعّر -٣٦
ويتعرض صغار األطفال  . من صغار األطفال ينمون يف ظروف صعبة تشكل يف كثري من األحيان انتهاكاً حلقوقهم             
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والدين ومقدمي الرعاية، أو هم بوجـه خـاص إىل الضرر الناجم عن عالقات غري متساوقة ال ُيعوَّل عليها مع ال            
يـنمون يف ظـل أوضاع الفقر املطلق واحلرمان، أو تكتنفهم أوضاع النـزاع والعنف، أو ُيشردون من منازهلم                  

وصغار األطفال أقل قدرة على فهم      . كالجـئني، أو يتعرضون ألي عدد من الشدائد األخرى اليت تضر برفاههم           
على صحتهم أو منوهم البدين أو العقلي أو الروحي أو املعنوي أو            هـذه الشـدائد أو مقاومـة آثارها الضارة          

وهم يتعرضون للخطر بوجه خاص يف حالة عدم متكن الوالدين أو مقدمي الرعاية اآلخرين من توفري                . االجتماعي
ياً كانت وأ. احلماية الكافية هلم، سواء بسبب املرض أو املوت أو بسبب وقوع اخللل يف األسر أو اجملتمعات احمللية

الظروف الصعبة اليت يواجهها صغار األطفال، فإهنم حيتاجون إىل اهتمام خاص بسبب التغريات السريعة يف النمو                
اليت ميرون هبا؛ ويكونون أكثر عرضة لإلصابة باألمراض والصدمات والنمو املشوه أو املطرد، ويكونون معدومي               

تمدون على اآلخرين يف تقدمي احلماية إليهم وتعزيز مصاحلهم         احلـيلة نسبياً يف جتنب الصعوبات أو مقاومتها ويع        
وتواجه اللجنة انتباه الدول األطراف يف الفقرات التالية إىل الظروف الصعبة الرئيسية املشار إليها يف               . الفضـلى 

ة، وقد وهذه القائمة ليست جامع . االتفاقـية واليت يكون هلا آثار واضحة على احلقوق يف مرحلة الطفولة املبكرة            
وبوجه عام، ينبغي أن يتمثل هدف هذه الدول األطراف يف . يكون األطفال معرضني على أية حال ملخاطر متعددة

 :ضمان تلقي كل طفل، يف كل ظرف من الظروف، محاية كافية يف معرض الوفاء حبقوقهم، كما يلي

 لإلمهال وإساءة املعاملة    كثرياً ما يقع صغار األطفال ضحايا     . )١٩املادة  (اإلسـاءة واإلمهـال      )أ( 
واإلسـاءات، مبا يف ذلك العنف البدين والذهين، وكثرياً جداً ما حتدث اإلساءات داخل األسر، وهو ما ميكن أن                   

فصغار األطفال هم أقل الناس قدرة على جتنبها أو مقاومتها، وأقلهم قدرة على فهم ما . يكون مدمراً بوجه خاص
وتوجد أدلة دامغة على أن الصدمات اليت حتدث نتيجة         . احلماية من اآلخرين  حيـدث، وأقلهم قدرة على التماس       

لإلمهال واإلساءة هلا تأثريات سلبية على النمو، مبا يف ذلك منو أصغر األطفال سناً، وهلا آثار على عمليات نضج                   
 يف مرحلة الطفولة    وينبغي للدول األطراف، وهي تضع يف االعتبار شيوع اإلساءات واإلمهال         . العقل ميكن قياسها  

املـبكرة واألدلة اليت تشري إىل أن لذلك انعكاسات طويلة األجل، أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية حلماية صغار                  
األطفـال املعرضني للخطر وأن تقّدم احلماية إىل ضحايا اإلساءات وأن تتخذ خطوات إجيابية لدعم تعافيهم من                 

 ت اليت تعرضوا هلا؛الصدمات مع جتنب وصمهم بسبب االنتهاكا

 يتعرض حق األطفال يف النمو خلطر شديد        ).٢١ و ٢٠املادتان  (األطفـال احملـرومون من أسر        )ب( 
عندما ييتَّمون أو ُيهجرون أو ُيحرمون من رعاية األسرة أو عندما يعانون من أوجه خلل طويلة األجل يف العالقات 

 حاالت الطوارئ األخرى، واألوبئة مثل فريوس نقص        ،مثالً بسبب الكوارث الطبيعية أ    (أو مـن حـاالت فصل       
وتؤثر ). اإليدز وسجن أحد الوالدين أو كليهما، والرتاعات املسلحة، واحلروب، واهلجرة القسرية          /املناعة البشري 

 تأثرياً خيتلف باختالف مدى تكيفهم الشخصي وعمرهم وظروفهم فضالً عن مدى            األطفالهـذه الشدائد على     
وتشري البحوث إىل أن الرعاية املؤسسية املنخفضة النوعية من غري          . ع للدعم والرعاية البديلة   توافـر مصادر أوس   

احملـتمل أن تعمل على حتقيق النمو البدين والنفسي الصحي وميكن أن يكون هلا آثار سلبية وخيمة على التكيف                   
عن ثالث سنوات ولكن أيضاً يف  الذين تقل أعمارهم األطفالاالجـتماعي يف األجل الطويل، وال سيما يف حالة     

 يف األطفالوبقدر ما تلزم الرعاية البديلة، فإن إيداع صغار  .  الذين تقل أعمارهم عن مخس سنوات      األطفالحالة  
وتشجَّع الدول  . كـنف رعايـة أسرية أو شبه أسرية يكون من األكثر احتماالً أن ًيحقق نتائج إجيابية يف حقهم                 

كال الرعاية البديلة ودعم هذه األشكال اليت ميكن أن تكفل األمان واستمرار            األطـراف عـلى االستثمار يف أش      
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 لكي يشكلوا ميوالً طويلة األجل على أساس الثقة واالحترام          األطفالالـرعاية واحملـبة وإتاحـة الفرصة لصغار         
توخى فيها التبين ينبغي    ويف احلاالت اليت يُ   . املتـبادلني، مثالً عن طريق الكفالة والتبين ودعم أفراد األسر املمتدة          

، ُتشجع الدول األطراف على أن توضع يف االعتبار وُتحترم )٣املادة " (إيالء مصاحل الطفل الفضلى االعتبار األول"
بصـورة منهجية مجيع حقوق الطفل والتزامات الدول األطراف ذات الصلة املبينة يف أماكن أخرى من االتفاقية                 

  العام؛واملشار إليها يف هذا التعليق

 الالجئني أن ترتبك    األطفال يكـون من احملتمل للغاية يف حالة صغار          ).٢املـادة   (الالجـئون    )ج( 
. أمورهـم، بعد أن يكونوا قد فقدوا كثرياً من األمور املألوفة هلم يف بيئتهم وعالقاهتم اليت اعتادوا عليها كل يوم            

. ين، على الرعاية الصحية والتعليم واخلدمات األخرى      وحيق هلم ولوالديهم احلصول، على قدم املساواة مع اآلخر        
كما تقدم اللجنة توجيهاً .  الذين ال يرافقهم أحد أو املفصولون عن أسرهماألطفالويتعرض للخطر بصورة خاصة 
 الذين ال   األطفالاملتعلق مبعاملة   ) ٢٠٠٥(٦ ومحايتهم يف تعلقيها العام رقم       األطفالتفصـيلياً بشأن رعاية هؤالء      

  املفصولني عن أسرهم خارج بلدهم األصلي؛األطفالافقهم أحد وير

 مرحلة الطفولة املبكرة هي الفترة اليت ُيتعرف فيها عادة على           ).٢٣املادة  ( املعوقون   األطفـال  )د( 
 يف  األطفالوال ينبغي أبداً إيداع صغار      .  ومنوهم األطفالحـاالت اإلعاقة وجيري اإلقرار فيها بتأثريها على رفاه          

إذ تتمثل إحدى األولويات يف ضمان أن تتاح هلم فرص متكافئة           . ؤسسـات باالستناد فقط إىل أسباب اإلعاقة      م
لالشـتراك بصـورة كاملة يف احلياة التعليمية واجملتمعية، مبا يف ذلك إتاحتها عن طريق إزالة احلواجز اليت تعرقل                   

عدة متخصصة مالئمة، مبا يف ذلك تقدمي الدعم         املعوقني احلصول على مسا    األطفالوحيق لصغار   . إعمال حقوقهم 
 املعوقني يف مجيع األوقات بكرامة وبطرق       األطفالوينبغي معاملة   ). أو إىل مقدمي الرعاية اآلخرين    (إىل والديهم   

 بشأن  ١٩٩٧انظر أيضاً التوصيات الصادرة عن يوم املناقشة العامة للجنة يف عام            . (تشجع اعتمادهم على النفس   
 ؛CRC/C/66الواردة يف الوثيقة "  املعوقنياألطفالق حقو"موضوع 

 للعمل ابتداء من سن     األطفال جيري يف بعض البلدان واملناطق إعداد        ).٣٢املادة  (العمل الضار     )ه( 
مبكرة، مبا يف ذلك العمل يف أنشطة ميكن أن تكون خطرة أو استغاللية أو تضر بصحتهم وتعليمهم ومستقبلهم يف 

 يف العمل يف اخلدمة املرتلية أو العمل الزراعي أو األطفالوعلى سبيل املثال، قد جيري إدخال صغار . األجل الطويل
 خلطر االستغالل األطفالبل قد تتعرض أصغر فئات صغار . مساعدة الوالدين أو األشقاء العاملني يف أنشطة خطرة

 يف صناعة   األطفال فإن استغالل صغار     كذلك. االقتصـادي مثالً عندما جيري استعماهلم أو استئجارهم للتسول        
الترفيه، مبا يف ذلك التلفاز واألفالم واإلعالنات ووسائط اإلعالم العصرية األخرى يشكل هو اآلخر أحد دواعي                

 اخلِطر احملدد يف    األطفالوعلى الدول األطراف مسؤوليات خاصة فيما يتصل باألشكال املتطرفة من عمل            . القلق
 ؛١٩٩٩، لعام األطفالاملتعلقة بأسوأ أشكال عمل ) ١٨٢رقم ( الدولية اتفاقية منظمة العمل

 األطفال يف حني أن احتمال أن يسيء أصغر صغار          ).٣٣املادة  (إساءة استعمال املواد املخدرة      )و( 
اسـتعمال املواد املخدرة هو احتمال نادر جداً، فإهنم قد حيتاجون إىل رعاية صحية متخصصة إذا ولدوا ألمهات            

منات على املواد الكحولية أو العقاقري وقد حيتاجون إىل احلماية يف احلاالت اليت يكون فيها أفراد األسرة مسيئني مد
وقد يعانون أيضاً من    .  هؤالء مواجهني خلطر إساءة استعمال العقاقري      األطفالالستعمال هذه املواد ويكون صغار      
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الكحولية أو العقاقري على املستويات املعيشية لألسرة وعلى نوعية اآلثار الضارة اليت يلحقها إساءة استعمال املواد       
 الرعاية فيها كما قد يتعرضون خلطر الدخول مبكراً يف جمال إساءة استعمال هذه املواد؛

، وال سيما البنات، معرضون لالعتداء األطفال صغار ).٣٤املادة (االعتداء واالستغالل اجلنسيان  )ز( 
ويتعرض خلطر خاص يف هذا الصدد صغار       .  يف سن مبكرة داخل إطار األسر وخارجها       واالسـتغالل اجلنسـيني   

وقد يقع أيضاً .  البنات املستخدمات كخادمات يف املنازلاألطفال الذين يوجدون يف ظروف صعبة، مثل      األطفال
قية حقوق الطفل    ضحايا ملنتجي املواد اإلباحية؛ وهذا أمر مشمول بالربوتوكول االختياري التفا          األطفالصـغار   

 ؛٢٠٠٢ يف املواد اإلباحية، لعام األطفال واستخدام األطفال وبغاء األطفالاملتعلق ببيع 

 أعربت اللجنة مراراً عن قلقها إزاء األدلة اليت ).٣٥املادة ( واالجتار هبم واختطافهم األطفالبيع  )ح( 
وفيما يتعلق بأصغر الفئات    .  هبم ألغراض شىت    املهجورين واملفصولني عن أسرهم واالجتار     األطفالتشـري إىل بيع     

. من جانب األجانب ) وإن مل يكن بشكل حصري    (العمـرية سناً، ميكن أن تشمل هذه األغراض التبين، وخاصة           
 يف املواد اإلباحية،    األطفال واستخدام   األطفال وبغاء   األطفالوباإلضـافة إىل الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع        

 والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل تتيح إطاراً وآلية األطفال املتعلقة حبماية ١٩٩٣هاي لعام فإن اتفاقية ال
أو /ملنع التجاوزات يف هذا اجملال، ولذلك فقد حثت اللجنة دائماً وبقوة مجيع الدول األطراف اليت تعترف بالتبين و

وميكن للتسجيل الشامل للمواليد، باإلضافة إىل      . يهاتسـمح به على التصديق على هذه املعاهدة أو االنضمام إل          
 التعاون الدويل، أن يساعد على مكافحة هذا االنتهاك للحقوق؛

 األطفال ال ينبغي يف ظل أي ظروف إدراج صغار ).٤٠املادة (السلوك املنحرف وخرق القانون  )ط( 
ضمن التعاريف القانونية للسن األدىن     ) ٤ سنوات؛ انظر الفقرة     ٨ األصغر من سن     األطفـال املعـّرفني بـأهنم     (

 الذين يسيئون التصرف أو ينتهكون القوانني إىل املساعدة والفهم على           األطفالوحيتاج صغار   . للمسؤولية اجلنائية 
وينبغي . حنو متعاطف معهم، هبدف زيادة قدراهتم على التحكم يف النفس والتجاوب االجتماعي وحل النـزاعات

 املادة (مقدمي الرعاية بالدعم والتدريب املالئمني للوفاء مبسؤولياهتم        /ف تزويد الوالدين  أن تكفـل الدول األطرا    
 إمكانية احلصول على تعليم ورعاية جيدين يف سن الطفولة املبكرة، وكذلك     األطفالوأن يكون لدى صغار     ) ١٨

 .عالج يقدمه أخصائيون/احلصول على توجيه) حيثما كان ذلك مناسباً(

، حتث اللجنة الدول )٣٦املادة (ن هذه الظروف، ويف حالة مجيع األشكال األخرى لالستغالل ويف كل م  -٣٧
 يف مجيع التشريعات والسياسات وعمليات التدخل الرامية إىل    األطفالاألطراف على إدراج الوضع اخلاص لصغار       

املادة (الكرامة واالعتزاز بالنفس تعزيـز التعايف البدين والنفساين وإعادة االندماج االجتماعي يف بيئة تشجع على            
٣٩.( 

  بناء القدرات من أجل الطفولة املبكرة�ثامناً 

 إعماالً  األطفالمن أجل ضمان إعمال حقوق صغار       . ختصيص املوارد من أجل مرحلة الطفولة املبكرة       -٣٨
 مرحلة الطفولة املبكرة على     ومبراعاة تأثري التجارب املكتسبة أثناء    (كـامالً أثناء هذه املرحلة احلامسة من حياهتم         

، ُتحث الدول األطراف على اعتماد خطط شاملة واستراتيجية وذات حدود           )آفاقهم املستقبلية يف األجل الطويل    
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وهذا يتطلب زيادة املوارد البشرية واملالية . زمنية فيما يتعلق مبرحلة الطفولة املبكرة يف إطار هنج قائم على احلقوق
وتسلم اللجنة بأن الدول األطراف اليت تقوم بإنفاذ        ). ٤املادة  (ج مرحلة الطفولة املبكرة     املخصصة خلدمات وبرام  

حقـوق الطفـل يف مرحلة الطفولة املبكرة إمنا تفعل ذلك من منطلقات خمتلفة جداً، من حيث اهلياكل األساسية        
بكرة، فضالً عن مستويات املوارد     القائمة املتعلقة بالسياسات واخلدمات والتدريب املهين بشأن مرحلة الطفولة امل         

وتسلم اللجنة أيضاً بأن الدول األطراف قد تواَجه بأولويات . اليت ميكن إتاحتها وختصيصها ملرحلة الطفولة املبكرة
متنافسة فيما يتعلق بإنفاذ احلقوق يف كامل مرحلة الطفولة املبكرة، على سبيل املثال يف احلاالت اليت مل يتحقق فيها 

ومن املهم مع ذلك القيام باستثمارات عامة كافية يف .  اخلدمات الصحية والتعليم االبتدائي للجميع بعـد تقـدمي   
اخلدمـات واهلياكل األساسية واملوارد اإلمجالية املخصصة حتديداً ملرحلة الطفولة املبكرة، وذلك لألسباب الكثرية        

ا الصدد على إقامة شراكات قوية ومنصفة بني احلكومة وتشجَّع الدول األطراف يف هذ. املبينة يف هذا التعليق العام
وهيئات اخلدمات العامة واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص واألسر بغية متويل تقدمي خدمات شاملة دعماً               

وأخـرياً، تؤكد اللجنة على أنه يف احلاالت اليت يكون تقدمي اخلدمات فيها متسماً              . األطفـال حلقـوق صـغار     
 .األطفالة، ينبغي أال يكون ذلك خصماً من املزايا اليت يتمتع هبا صغار بالالمركزي

تكرر اللجنة اإلعراب عن أمهية وجود بيانات كمية ونوعية شاملة وحديثة عن    . مجـع البيانات وإدارهتا    -٣٩
. السياساتمجيع جوانب مرحلة الطفولة املبكرة من أجل ختطيط ورصد وتقييم التقدم احملرز ومن أجل تقييم تأثري 

وتدرك اللجنة أن دوالً أطرافاً كثرية تفتقر إىل نظم وطنية مالئمة جلمع البيانات بشأن مرحلة الطفولة املبكرة فيما 
 يف األطفاليتعلق بكثري من اجملاالت املشمولة باالتفاقية، وخباصة أنه ال تتوافر بسهولة معلومات حمددة ومبوبة عن   

يع الدول األطراف على استحداث نظام جلمع البيانات وللمؤشرات على حنو           وحتث اللجنة مج  . سـنواهتم األوىل  
يـتفق مع االتفاقية وأن تكون هذه البيانات واملؤشرات مبوبة حبسب نوع اجلنس والعمر وهيكل األسرة واإلقامة       

 سن الثامنة    حىت األطفالوينبغي أن يشمل هذا النظام مجيع       . احلضـرية والريفية، وغري ذلك من الفئات املناسبة       
 . املنتمون إىل مجاعات ضعيفة احلالاألطفالعشرة مع التأكيد بوجه حمدد على مرحلة الطفولة املبكرة، وخباصة 

الحظت اللجنة يف موضع متقدم من هذا . بناء القدرات فيما يتعلق بالبحوث يف مرحلة الطفولة املبكرة -٤٠
جوانب من صحة األطفال ومنوهم وتطورهم املعريف واالجتماعي التعليق العام أن حبوثاً مستفيضة قد أُجريت بشأن 

والثقايف وبشأن أثر العوامل اإلجيابية والسلبية على السواء على رفاههم، وبشأن التأثري احملتمل املترتب على برامج                
الطفولة املبكرة وجيري أيضاً على حنو متزايد إجراء حبوث بشأن مرحلة . الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة

من منظور حقوق اإلنسان، وال سيما بشأن الطرق اليت ميكن هبا احترام حقوق األطفال يف املشاركة، مبا يف ذلك                   
وميكن للنظريات واألدلة املستقاة من حبوث مرحلة       . احـترامها عـن طريق اشتراكهم يف عملية إجراء البحوث         

لسياسات واملمارسات وكذلك يف رصد املبادرات وتقييمها ويف        الطفولة املبكرة أن تسهم بقدر كبري يف تطوير ا        
ولكن اللجنة توجه النظر أيضاً إىل احلدود اليت ترد على          . تعليم وتدريب مجيع املسؤولني عن رفاه صغار األطفال       

الـبحوث اجلارية، بفعل تركيزها بصورة رئيسية على مرحلة الطفولة املبكرة يف ظل نطاق حمدود من السياقات                 
وكجـزء من التخطيط ملرحلة الطفولة املبكرة، تشجع اللجنة الدول األطراف على تطوير  . املـناطق يف العـامل    و

 .القدرات الوطنية واحمللية فيما يتعلق ببحوث مرحلة الطفولة املبكرة، وال سيما من منظور قائم على احلقوق
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ة واخلربة الفنية املتعلقتان مبرحلة الطفولة      تتسم املعرف . التدريب على احلقوق يف مرحلة الطفولة املبكرة       -٤١
ويرجع هذا على حنو متنوع إىل اجتاهات اجتماعية تؤثر         . املـبكرة بأهنما غري ساكنتني بل تتغريان على مر الوقت         

على حياة صغار األطفال ووالديهم وغريمها من مقدمي الرعاية، وإىل تغّير السياسات واألولويات املتعلقة برعايتهم 
مهم، وإىل أوجه االبتكار يف جماالت رعاية الطفل واملناهج التعليمية واألساليب التربوية، فضالً عن ظهور               وتعلـي 

ويؤدي إنفاذ حقوق الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة إىل طرح حتديات على مجيع املسؤولني عن               . حبوث جديدة 
ون فهماً لدورهم يف أسرهم ومدارسهم      األطفـال، كما ُتطرح هذه التحديات على األطفال أنفسهم وهم يكتسب          

وتشجَّع الدول األطراف على االضطالع بتدريب منهجي بشأن حقوق الطفل تقدمه إىل            . وجمـتمعاهتم احمللـية   
األطفال ووالديهم وكذلك إىل مجيع املهنيني العاملني من أجل األطفال ومعهم، وخباصة الربملانيون والقضاة وقضاة 

ظفون املكلفون بإنفاذ القوانني والعاملون يف اخلدمة املدنية والعاملون يف مؤسسات وأماكن التحقيق واحملامون واملو
وفضالً عن . احـتجاز األطفال واملدرسون والعاملون يف جمال الصحة واألخصائيون االجتماعيون والقادة احملليون       

 .ذلك، حتث اللجنة الدول األطراف على شن محالت توعية تستهدف عامة اجلمهور

إذ تسلم اللجنة بقيود املوارد اليت تؤثر على كثري من الدول األطراف اليت تسعى إىل               . املساعدة الدولية  -٤٢
تنفـيذ األحكـام الشاملة املبينة يف هذا التعليق العام فإهنا توصي بقيام املؤسسات املاحنة، مبا فيها البنك الدويل                   

برامج التطوير املتعلقة مبرحلة الطفولة املبكرة دعماً مالياً وتقنياً،         وهيئات األمم املتحدة واملاحنون الثنائيون، بدعم       
وبأن يكون ذلك هو أحد املقاصد الرئيسية اليت تستهدفها يف عملية مساعدة التنمية املستدامة يف البلدان اليت تتلقى 

مبرحلة الطفولة املبكرة، من    وميكن أيضاً للتعاون الدويل الفعال أن يعزز بناء القدرات فيما يتعلق            . مساعدة دولية 
 .حيث تطوير السياسات وتطوير الربامج وإجراء البحوث والتدريب املهين

حتـث اللجنة مجيع الدول األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري           . الـتطلع إىل األمـام     -٤٣
سية على مواصلة الدعوة إىل إنشاء      احلكومـية واألوسـاط األكادميية واجلماعات املهنية واجلماعات احمللية األسا         

مؤسسات مستقلة ُتعىن حبقوق الطفل وتدعم إجراء حوارات وحبوث سياساتية رفيعة املستوى بشأن األمهية احلامسة 
 .عية يف مرحلة الطفولة املبكرة، مبا يف ذلك حوارات على الصُُّعد الدولية والوطنية واإلقليمية واحمللية٦للنو
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 املرفق الرابع

 تعليق حكومة الصني على املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا
 (CRC/C/CHN/CO/2) نة حقوق الطفلجل

تعرب الصني عن عميق أسفها إزاء املالحظة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق الطفل لدى النظر يف تقرير الصني                  
ُتعرب عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير تفيد بأن أطفال األسر اليت متارس طقوسها الدينية، "ومفادها أن اللجنة 

ضعون للمضايقات والتهديدات وغري ذلك من اإلجراءات السلبية، مبا فيها إعادة التثقيف وحتديداً الفالون غونغ، خي
 ).٤٤الفقرة " (عن طريق العمل

وكما ذكر وفد الصني بوضوح أثناء احلوار مع اللجنة، فإن حكومة الصني حتترم وحتمي بالكامل احلرية                 
أن حكومة الصني تقمع الناس بسبب ممارستهم للحرية        واملزاعم اليت مؤداها    . الدينـية للمواطنني مبوجب القانون    

والفالون غونغ ليست ديناً وال حركة روحية، بل هي على األحرى طائفة    . الدينية هي ضرب من التشهري املغرض     
وحتت تأثري أشكال اهلرطقة اليت متارسها الفالون غونغ، قام كبري من . شـريرة معاديـة لإلنسانية والعلم واجملتمع      

وقدمت حكومة الصني إىل الغالبية     .  املتعصبني، مبن فيهم أطفال كثريون، بإيذاء نفسه أو حىت باالنتحار          أتـباعها 
العظمى من هؤالء املمارسني، مساعدة طيبة واقناعاً صبوراً مع احترام حقوقهم املشروعة بالكامل بغية مساعدهتم               

وقد القت سياسة احلكومة . م بانتهاك القواننيومل يعاقب سوى عدد صغري قا. عـلى العـودة إىل احلياة الطبيعية      
 .وهنجها تأييداً من األغلبية العظمى من الناس مبن فيهم أسر ضحايا الفالون غونغ

وتـود حكومة الصني أن تؤكد من جديد أهنا بذلت على الدوام جهوداً جادة من أجل الوفاء بالتزاماهتا                   
وهي . ن البناء مع اللجنة بغية تنفيذ االتفاقية على وجه أفضل         كما تؤيد حكومة الصني التعاو    . مبوجـب االتفاقية  

. تنتظر من اللجنة أن تلتزم مبوقفها املوضوعي وغري املتحيز وأن تتبع هنجاً أكثر حذراً إزاء املعلومات اليت تتلقاها                 
ظاهتا اخلتامية، غري متحقق منها معادية للدولة الطرف يف مالح" تقارير"وينبغي للجنة، بشكل خاص، أال تشري إىل 

ذلـك أنـه ميكن جملموعات وأفراد لديهم أغراض خبيثة أن تستغل ذلك وأن تسعى إىل تقويض أغراض االتفاقية             
 .وأهدافها
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