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 جلنة حقوق الطفل
 الدورة األربعون

 ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٣٠-١٢جنيف، 

 )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
من احلاالت، مل ُتقدم سوى معلومات ضئيلة عن مرحلة الطفولة املبكرة، مع اقتصار التعليقات بصورٍة رئيسيٍة على 

وشعرت اللجنة باحلاجة إىل إجراء مناقشٍة بشأن ما التفاقية  . حيةوفـيات األطفال وتسجيل املواليد والرعاية الص      
، يوم  ٢٠٠٤وتبعاً لذلك خصصت اللجنة، يف عام       . 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   (وصيات  الت

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

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

 هداف التعليق العام أ-ثانياً 

 :أهداف هذا التعليق العام هي كما يلي -٢

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

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

Distr. 
GENERAL 

CRC/C/GC/7 
1 November 2005 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



CRC/C/GC/7 
Page 2 

 

 على االعتراف بصغار األطفال بوصفهم فاعلني اجتماعيني منذ بداية احلياة وبأن هلم             التشـجيع  )ج( 
 وقدرات ومواِطن ضعف خاصة هبم وبأن هلم احتياجات إىل احلماية والتوجيه والدعم يف ممارسة هذه احلقوق؛مصاحل 

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

اإلشـارة إىل أوجـه التباين يف التوقعات الثقافية واملرتبطة باألطفال ويف معاملتهم، مبا يف ذلك                  )ه( 
 بغي احترامها، باستثناء ما يتعارض منها مع حقوق الطفل؛األعراف واملمارسات احمللية اليت ين

التأكيد على شدة تأثر صغار األطفال بالفقر والتمييز وتفكك األسرة والشدائد املتعددة األخرى              )و( 
 اليت تشكل انتهاكاً حلقوقهم وتقوض رفاههم؛

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

 .الطفولة املبكرة

  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،   ). ١املادة  " (امنة عشرة ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه            يتجاوز الث 

وحيق هلم التمتع بتدابري احلماية اخلاصة كما . فإن صغار األطفال هم من أصحاب مجيع احلقوق املودعة يف االتفاقية
ويساور اللجنة القلق من أن الدول األطراف، . تدرجييةًحيق هلم، وفقاً لتطور قدراهتم، أن ميارسوا حقوقهم ممارسةً 

وهي تنفذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية، مل توِل اهتماماً كافياً لصغار األطفال باعتبارهم أصحاب حقوق وللقوانني               
يد أن وتؤكد اللجنة من جد. 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                  
 . مجيع حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها

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

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

وتبعاً لذلك،  . وطوال مرحلة الرضاعة؛ وأثناء سنوات ما قبل املدرسة؛ وكذلك أثناء االنتقال إىل مرحلة املدرسة             
 سنوات؛  ٨ إىل سن    تقترح اللجنة كتعريف عملي مناسب ملرحلة الطفولة املبكرة، الفترة املمتدة من تاريخ امليالد            
 .وينبغي أن تقوم الدول األطراف باستعراض التزاماهتا جتاه صغار األطفال يف إطار هذا التعريف

 تشجع اللجنة الدول األطراف على وضع برنامج .برنامج أعمال إجيايب فيما يتعلق بفترة الطفولة املبكرة -٥
لزم التحول عن املعتقدات التقليدية اليت تنظر إىل الطفولة وي. أعمال إجيايب بشأن احلقوق يف مرحلة الطفولة املبكرة
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املبكرة بصورة رئيسية على أهنا فترة إعداد اجتماعي للكائن البشري غري الناضج يف اجتاه اكتساب مكانة الشخص 
من وتقضي االتفاقية بوجوب احترام األطفال، مبن فيهم األطفال الصغار جداً، بوصفهم أشخاصاً             . البالغ الناضج 

وينبغي االعتراف بصغار األطفال بوصفهم أعضاًء نشطني يف األسر واجلماعات          . حقهـم هم أن يكونوا كذلك     
ولكي ميارس صغار األطفال حقوقهم، فإن هلم       . احمللية واجملتمعات هلم شواغل ومصاحل ووجهات نظر خاصة هبم        

عي احلساسيات، فضالً عن حاجتهم إىل    احتـياجات خاصة إىل تزويدهم بتغذية بدنية ورعاية عاطفية وتوجيه يرا          
وميكن التخطيط لتلبية هذه االحتياجات على    . الوقـت واملكان الالزمني للعب االجتماعي واالستكشاف والتعلّم       

أفضل حنٍو ممكن يف إطار قوانني وسياسات وبرامج تتعلق بالطفولة املبكرة، مبا يف ذلك وضع خطة للتنفيذ والقيام                  
ن طريق تعيني مفوض حلقوق األطفال وعن طريق إجراء تقييمات لتأثري القوانني والسياسات برصد مستقل، مثالً ع

 ).١٩املتعلق بدور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان، الفقرة ) ٢٠٠٢(٢انظر التعليق العام رقم (على األطفال 

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

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

 سريعة يف اهتماماهتم وقدراهتم؛

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

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

 واحلفاظ على اتفاقاهتم وقبول املسؤولية عن اآلخرين؛

شون فيه، يفهم صغار األطفال على حنٍو فعال األبعاد املادية واالجتماعية والثقافية للعامل الذي يعي )د( 
 ويتعلمون تدرجيياً من األنشطة اليت يقومون هبا ومن تفاعالهتم مع اآلخرين، األطفال منهم والكبار على السواء؛

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

تتـباين خـربات صـغار األطفـال بالنمو والنماء طبعاً لطبيعتهم الفردية وتبعاً لنوع جنسهم                 )و( 
 وأوضاعهم املعيشية وتنظيمهم األسري وترتيبات الرعاية ونظم التعليم اخلاصة هبم؛

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

واحترام املصاحل واخلربات والتحديات املتميزة اليت تواجه كل طفٍل من صغار األطفال هو نقطة البداية يف  -٧
 .إعمال حقوقهم أثناء هذه املرحلة احلامسة األمهية من حياهتم
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 تالحظ اللجنة الكم املتنامي من النظريات والبحوث اليت تؤكد .ث املتعلقة مبرحلة الطفولة املبكرةالبحو -٨
أن أفضل فهٍم لصغار األطفال هو فهمهم على أهنم فاعلون اجتماعيون يتوقف كلٌ من بقائهم ورفاههم ومنائهم                 

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

ويف الوقت نفسه، فإن البحوث املتعلقة . الرعاية هلم وغريهم من املهنيني الذين يتعاملون مع مرحلة الطفولة املبكرة
تماعية والثقافية ملرحلة الطفولة املبكرة توجه االنتباه إىل الطرق املختلفة اليت ُيفهم وحيدث هبا النماء               باألبعاد االج 

وتتمثل إحدى مسات   . املبكر، مبا يف ذلك التوقعات املتباينة لصغار األطفال والترتيبات املتعلقة برعايتهم وتعليمهم           
 األطفال الذين ينمون يف جمتمعات متعددة الثقافات ويف سياقاٍت     اجملتمعات املعاصرة يف األعداد املتزايدة من صغار      

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

بطرٍق تكون مناسبة للظروف احمللية واملمارسات املتغرية، وحتترم القيم التقليدية بشرط أال تكون هذه القيم متييزية    
، وال تتعارض مع مصاحل الطفل الفضلى )٣-٢٤املادة (وال ضارة بصحة األطفال ورفاههم )  من االتفاقية٢املادة (
لبحوث األضواء على املخاطر اخلاصة اليت تواجه صغار األطفال بسبب سوء التغذية            وأخرياً، سلَّطت ا  ). ٣املادة  (

وهي تبني أن استراتيجيات    . واملرض والفقر واإلمهال واالستبعاد االجتماعي وبسبب طائفٍة من الشدائد األخرى         
ل إجيايب يف الرفاه احلايل     الوقايـة والتدخل املناسبة أثناء مرحلة الطفولة املبكرة تنطوي على إمكانات التأثري بشك            

وهكذا فإن إعمال حقوق الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة يشكل طريقةً فعالةً . لصغار األطفال وآفاقهم املستقبلية
انظر (للمسـاعدة عـلى منع الصعوبات الشخصية واالجتماعية والتعليمية أثناء مرحلة الطفولة املبكرة واملراَهقَة             

 ).بشأن صحة املراهقني ومنوهم) ٢٠٠٣(٤التعليق العام رقم 

  املبادئ واحلقوق العامة يف مرحلة الطفولة املبكرة-رابعاً 

) ٢٠٠٣(٥انظر التعليق العام رقم     ( من االتفاقية بوصفها مبادئ عامة       ١٢ و ٦ و ٣ و ٢حـددت اللجـنة املواد       -٩
املبادئ آثاره على احلقوق املقررة يف ولكل مبدأ من هذه ). املـتعلق بالـتدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل   

 .مرحلة الطفولة املبكرة

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

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

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

ن مجـيع جوانـب منـو الطفل، وأن صحة الطفل الصغري وسالمته النفسية مها أمران مترابطان من حيث كثري م                   
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   ). الفرع سادساً أدناه  انظر  (ينشـأون يف ظـروف صـعبة بصورة خاصة إىل عناية خاصة             
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بأن احلق يف البقاء والنمو ال ميكن إعماله إال بطريقة كلية عن طريق إنفاذ              ) 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 و ٢٨ و ٢٧ و ٢٤املواد  (ى معيشي مناسب، وبيئة صحية وآمنة، والتعليم واللعب         ومسـتو 
وينبغي إشراك  ). ١٨ و ٥املادتان  (إنفاذهـا عـن طـريق احترام مسؤوليات الوالدين وتوفري املساعدة واخلدمات اجليدة              

 . بنمط حياة صحي ويتضمن الوقاية من األمراضاألطفال منذ سن مبكرة يف األنشطة اليت ترّوج للتغذية السليمة ولألخذ

 احلقوق املوضحة يف االتفاقية لكل طفل دون أي نوع من أنواع            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( 
مـثالً يف احلاالت اليت ال تنص فيها القوانني على توفري محاية متساوية جلميع األطفال من العنف، مبن فيهم صغار            

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

فقد يتخذ  .  معناها أيضاً أنه جيب عدم التمييز ضد مجاعات خاصة من صغار األطفال            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 . ر عن املشاعر واآلراءوالتعليم؛ أو كبت التعبري احل
 :وعلى سبيل املثال. املعقولة، اليت قد يكون فيها استغالل أو جتاوزات

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

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

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

يـؤدي التمييز ضد األطفال الذين يعانون من حاالت عجز إىل احلد من احتماالت البقاء ومن                 `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 حقوقهم؛. يعوتشج

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

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

سلوب األصل االجتماعي، والظروف الشخصية وأ    /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         . املشـاركة الكاملـة يف اجملتمع     
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 عن أنه   كذلك فإنه يؤثر على الفرص املتاحة لألطفال وعلى اعتزازهم بالنفس، فضالً          . أطفاهلما
 يشجع على الشعور بالسخط وعلى النـزاع فيما بني األطفال والبالغني؛

مثالً أنواع  (يـتعرض للخطر بصورة خاصة صغار األطفال الذين يعانون من أوجه متييز متعددة               `٥`
 ).أو أوجه العجز/التمييز املتصلة باألصل العرقي واملكانة االجتماعية والثقافية ونوع اجلنس و

 يعاين صغار األطفال أيضاً من آثار التمييز الذي يلحق بوالديهم، مثالً إذا ُولد األطفال خارج إطار          قـد  -١٢
الزوجية أو يف ظروف أخرى تشكل خروجاً على القيم التقليدية أو يف احلاالت اليت يكون فيها الوالدان الجئني أو 

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

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

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

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

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

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

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

وينطبق ). ، 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               

 لدعم ومساعدة الوالدين واألشخاص اآلخرين الذين يتحملون        ببقائهم ومنوهم ورعايتهم، فضالً عن اختاذ تدابري      
 :املسؤولية اليومية عن إعمال حقوق األطفال

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

وُتَحث الدول األطراف على اختاذ ترتيبات من أجل . يتخذها الوالدان واملهنيون واملسؤولون اآلخرون عن األطفال
متثيل صغار األطفال على حنو مستقل يف مجيع اإلجراءات القانونية اليت يتخذها شخص ما يعمل حتقيقاً ملصاحل الطفل، ومن 

 ؛ىل األطفال يف مجيع احلاالت اليت يكون مبقدورهم فيها التعبري عن آرائهم أو تفضيالهتمأجل االستماع إ

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

 ).البيئة أو اإلسكان أو النقلمثالً اإلجراءات املتصلة ب(غري مباشرة 

أن للطفل احلق يف التعبري عن آرائه حبرية         على   ١٢تنص املادة   . احترام آراء صغار األطفال ومشاعرهم     -١٤
وهذا احلق يعزز مكانة صغار األطفال . يف مجـيع املسـائل الـيت متسه ويف أن توىل آراء الطفل االعتبار الواجب    

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

ت التقليدية ففي كثري من البلدان واملناطق، تؤكد املعتقدا   . باعتـبارها غري مناسبة على أساس العمر وعدم النضج        
وظلت تنظر إليهم على أهنم غري ناضجني يفتقرون        . 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 . ور إليهم داخل اجملتمعأسرهم، وكثرياً ما ظلوا معدومي الصوت وغري منظ

فحىت أصغر األطفال سناً حيق هلم، بوصفهم أصحاب  . تنطـبق عـلى صغار األطفال انطباقها على كبار األطفال         
). ١-١٢املادة  " (االعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه     "حقـوق، اإلعراب عن آرائهم اليت ينبغي إيالؤها         

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

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

تشـجع اللجنة الدول األطراف على اختاذ مجيع التدابري املالئمة لكي تضمن، خبصوص مفهوم               )أ( 
الطفل بوصفه صاحب حقوق وما ينطوي عليه من حريته يف التعبري عن آرائه وحقه يف التشاور معه يف املسائل اليت 

تنفيذ هذا املفهوم منذ أوىل مراحل الطفولة بطرق تناسب قدرات الطفل ومصاحله الفضلى             تؤثـر عليه، أن جيري      
 وحقه يف احلماية من التجارب الضارة به؛

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 )  كذلكيف ذلـك يف األسـرة املمـتدة، عندما تكون احلال       

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

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

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

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

 .خماطبته املفضلة
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  مسؤوليات الوالدين وتقدمي املساعدة من الدول األطراف-خامساً 

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

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

الوحدة األساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية للنمو ورفاهية "وتشري ديباجة االتفاقية إىل األسرة باعتبارها ). ١٨املادة 
 هنا تشري إىل جمموعة متنوعة من الترتيبات اليت ميكن        " األسرة"وتسلّم اللجنة بأن    ". مجيع أفرادها وخباصة األطفال   

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

إن املسؤولية املناطة بالوالدين ومبقدمي الرعاية . لمقدمو الرعاية األولية واملصاحل الفضلى للطف/الوالدان -١٦
 على أن دور ٥إذ تنص املادة . األولـية اآلخـرين ترتـبط باشتراط أن يتصرفوا مبا حيقق املصاحل الفضلى للطفل            

طبق وين". االتفاقية... التوجيه واإلرشاد املالئمني عند ممارسة الطفل احلقوق املعترف هبا يف "الوالدين هو أن يوفرا 
فاملولودون والرّضع يعتمدون متاماً على اآلخرين ولكنهم ليسوا        . هـذا على صغار األطفال انطباقه على كبارهم       

بل هم فاعلون اجتماعيون نشطون يلتمسون احلماية واحلنو والفهم من . متلقني سلبيني للرعاية والتوجيه واإلرشاد
ومبقدور . حيتاجون إليها من أجل بقائهم ومنوهم ورفاههم      الوالديـن ومقدمي الرعاية اآلخرين، وهي األمور اليت         

بعد الوالدة بفترة وجيزة جداً     ) أو على مقدمي الرعاية اآلخرين    (األطفال املولودين حديثاً التعرف على والديهم       
دى ويف الظروف املعتادة، تتكون ل. كما أهنم يقومون على حنو نشط بالتعبري عن أنفسهم يف لغة خماطبة غري لفظية 
وتتيح هذه العالقات لألطفال األمن . صغار األطفال مشاعر تعلّق متبادلة مع والديهم أو مع مقدمي الرعاية األولية

وعن طريق هذه العالقات، يشكل األطفال هوية . البدين والعاطفي، كما أهنا تتيح هلم الرعاية واالهتمام املستمرين
وهبذه الطرق يكون الوالدان  . يمة من الناحية الثقافية   شخصـية ويكتسـبون مهارات ومعارف وتصرفات ذات ق        

 .هم عادة القناة الرئيسية اليت يتمكن عن طريقها صغار األطفال من إعمال حقوقهم) ومقدمو الرعاية اآلخرون(

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

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

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

وتأخذ هذه التعديالت يف    . مر بتعديل مستويات الدعم والتوجيه اليت يقدموهنا إىل الطفل        القـيام عـلى حنو مست     
احلسـبان مصاحل الطفل ورغبته فضالً عن قدرات الطفل على اختاذ القرارات بشكل مستقل وعلى فهم مصاحله                 

كرب سناً، فإن من املهم أن وبينما حيتاج الطفل الصغري بصورة عامة إىل توجيه أكرب منه يف حالة الطفل األ. الفضلى
توضع يف احلسبان االختالفات الفردية يف القدرات بني األطفال الذين يكونون من نفس العمر وكذلك طرق رد                 

وينبغي النظر إىل القدرات املتطورة على أهنا عملية إجيابية ومتكينية، ال على أهنا          . فعـلهم إزاء األوضاع اليت تقوم     
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ولية اليت تقيِّد استقالل الطفل وتعبريه عن نفسه واليت ظلت تربَّر تقليدياً باإلشارة إىل عذر يسّوغ املمارسات الشم  
) واألشخاص اآلخرين (وينبغي تشجيع الوالدين    . عدم النضج النسيب لدى الطفل وحاجته إىل اإلعداد االجتماعي        

 عن طريق احلوار والقدوة، بطرق بطريقة يكون الطفل هو حمور التركيز فيها، " التوجيه واإلرشاد "على أن يقدموا    
وحقه يف حرية الفكر    ) ١٢املادة  (تدعم قدرات الطفل الصغري على ممارسة حقوقه، مبا يف ذلك حقه يف املشاركة              

 .)١()١٤املادة (والوجدان والدين 

 يتحملون   من االتفاقية تأكيد أن الوالدين أو األوصياء القانونيني        ١٨تعيد املادة   . احترام أدوار الوالدين   -١٨
املسـؤولية األوىل عـن الـنهوض بنمو الطفل ورفاهه، على أن تكون مصاحل الطفل الفضلى موضع اهتمامهما                  

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

ويتأثر صغار األطفال تأثراً شديداً على حنو خاص بالعواقب الضارة املترتبة على الفصل بسبب تبعيتهم املادية ). ٩
 فيها كذلك فإهنم أقل قدرة على فهم الظروف اليت حيدث. ملقدمي الرعاية األولية وارتباطهم العاطفي هبم/لوالديهم

اإلمهال واحلرمان من : ومن األوضاع اليت حيتمل كثرياً أن تؤثر سلبياً على صغار األطفال. أي فصل من هذا القبيل
الرعاية الوالدية الكافية؛ والرعاية الوالدية املقدَّمة يف ظل إجهاد مادي أو نفسي حاد أو يف ظل صحة ذهنية معتلة؛ 

رعاية الوالدية غري املتناسقة اليت تنطوي على نزاع بني الوالدين أو يكون فيها والرعاية الوالدية يف إطار منعزل؛ وال
مبا يف ذلك حاالت االنفصال     (إساءة لألطفال؛ واألوضاع اليت عاىن فيها األطفال من عالقات وقع فيها االختالل             

وحتث اللجنة الدول األطراف . ، أو األوضاع اليت تقدم فيها إليهم رعاية مؤسسية منخفضة النوعية)اليت مت إنفاذها
على اختاذ مجيع اخلطوات الضرورية لضمان أن يكون مبقدور الوالدين حتمل املسؤولية األوىل عن أطفاهلما؛ ودعم                
الوالديـن يف الوفاء مبسؤولياهتما، مبا يف ذلك عن طريق احلد من حاالت احلرمان الضارة ومن وقوع االختالالت               

.  واختاذ إجراءات يف احلاالت اليت يكون فيها صغار األطفال معرضني للخطر           والتشـوهات يف رعايـة األطفال؛     
وينـبغي أن تشـمل األهداف اإلمجالية اليت تتوخاها الدول األطراف خفض عدد صغار األطفال املهجورين أو                 

من الرعاية  امليـّتمني، فضالً عن التقليل إىل أدىن حد من األعداد اليت حتتاج إىل رعاية مؤسسية أو أشكال أخرى                   
انظر أيضاً  (الطويلة األجل، باستثناء احلاالت اليت ُيرى فيها أن ذلك يكون حمققاً للمصاحل الفضلى للطفل الصغري                

 ).الفرع سادساً أدناه

كال الوالدين يتحمالن مسؤوليات    " تؤكد االتفاقية على أن      .االجتاهـات االجتماعـية ودور األسـرة       -١٩
). ١-١٨املادة  (، فُيعترف باآلباء واألمهات على أهنم مقدمون للرعاية متساوون          "مشتركة عن تربية الطفل ومنوه    

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

وتتسم هذه االجتاهات بأمهية خاصة يف حالة صغار األطفال الذين يتحقق . وأدوار الوالدين وترتيبات تربية األطفال
منوهـم البدين والشخصي والنفسي على أفضل حنو يف إطار عدد صغري من العالقات املتسقة املنطوية على تقدمي                  

                                                      

 UNICEF P   Research Centre, :  FlorenceThe Evaluating capacities of the ChildLansdnon: (انظـر  )١(

(2005. 



CRC/C/GC/7 
Page 10 

 

العالقات منطوية على مزيج ما من األب واألم واألشقاء واألجداد واألعضاء وعـادة مـا تكون هذه       . الـرعاية 
وتسلم . اآلخـرين يف األسرة املمتدة، إىل جانب مقدمي الرعاية املهنيني املتخصصني يف رعاية األطفال وتعليمهم              

ص عليها يف اللجـنة بـأن كالً من هذه العالقات ميكن أن يسهم على حنو متميز يف إعمال حقوق الطفل املنصو                  
ويف بعض البلدان . االتفاقية وأن جمموعة واسعة من النماذج األسرية ميكن أن تكون متسقة مع تعزيز رفاه األطفال

واملـناطق، فإن التحول يف املواقف االجتماعية جتاه األسرة والزواج والوالدية يؤثر على جتارب صغار األطفال يف        
وتؤثر الضغوط االقتصادية   .  حاالت االنفصال وإعادة التشكيل األسرية     مـرحلة الطفولة املبكرة، مثالً يف أعقاب      

. أيضاً على صغار األطفال، مثالً يف احلاالت اليت ُيضطر فيها الوالدان إىل العمل بعيداً عن أسرهم وجمتمعاهتم احمللية
مرض ووفاة أحد   ويف بلـدان ومـناطق أخـرى، تتمثل اآلن إحدى السمات الشائعة ملرحلة الطفولة املبكرة يف                 

). اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /الوالدين أو كليهما أو أقارب آخرين بسبب فريوس نقص املناعة البشري
. وهذه العوامل هي وكثري من العوامل األخرى تؤثر على قدرات الوالدين على الوفاء مبسؤولياهتما جتاه األطفال               

عي السريع، قد ال تظل املمارسات التقليدية صاحلة أو وثيقة الصلة           وبصـورة أعم، وخالل فترات التغري االجتما      
بظـروف وأمنـاط احلياة الوالدية احلالية، ولكن دون أن يكون قد انقضى وقت كاف يسمح بتمثل املمارسات                  

 .اجلديدة وفهم الكفاءات الوالدية اجلديدة وتقديرها

راف أن تقدم املساعدة املناسبة إىل الوالدين        مطلوب من الدول األط    .تقـدمي املسـاعدة إىل الوالديـن       -٢٠
، مبا يف   )٣-١٨ و ٢-١٨املادة  (واألوصـياء القانونيني واألسر املمتدة يف أداء مسؤولياهتا املتعلقة بتربية األطفال            

وضمان تلقي الطفل   ) ٢-٢٧املادة  (ذلـك مساعدة الوالدين على توفري األوضاع املعيشية الضرورية لنمو الطفل            
وتشعر اللجنة بالقلق ألنه ال تؤخذ يف احلسبان بقدر كاف املوارد           ). ٢-٣املادة  (والرعاية الضروريتني   احلمايـة   

واملهـارات وجوانب االلتزام الشخصي املطلوبة من الوالدين واألشخاص اآلخرين املسؤولني عن صغار األطفال،              
لدية املبكرة فضالً عن اجملتمعات اليت تشهد معدالً وال سيما يف اجملتمعات اليت ما زال جياز فيها الزواج املبكر والوا     

والطفولة املبكرة هي فترة املسؤوليات الوالدية      . الوالدة الشابة الوحيدة  /مـرتفعاً لوجـود الوالد الشاب الوحيد      
 أي بقاءهم وصحتهم وسالمتهم: املتصلة جبميع جوانب رفاه األطفال املشمولة باالتفاقية  ) واملكثفة(األوسع نطاقاً   

وتبعاً . البدنية وأمنهم العاطفي ومستويات معيشتهم ورعايتهم، والفرص املتاحة هلم للعب والتعلم، وحرية التعبري            
لذلـك، فـإن إعمـال حقوق الطفل يعتمد بقدر كبري على مقدار الرفاه واملوارد املتاحة ألولئك الذين يتولون                   

 نقطة انطالق سليمة للتخطيط واملساعدة واخلدمات       واالعتراف بأوجه الترابط هذه يشكل    . املسؤولية عن رعايته  
 :وعلى سبيل املثال. اليت ُتقدَّم إىل الوالدين واألوصياء القانونيني وغريهم من مقدمي الرعاية

فإذا اُتبع هنج متكامل فإنه سيشمل عمليات تدّخل تؤثر بصورة غري مباشرة على قدرة الوالدين                )أ( 
فضالً عن ) مثالً الضرائب واملزايا، واإلسكان املالئم، وساعات العمل(ى عـلى الـنهوض مبصـاحل الطفل الفضل    

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

الئمة األدوار واملهارات اجلديدة املطلوبة من      ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان عند تقدمي املساعدة امل         )ب( 
 على سبيل -الوالديـن، فضـالً عن الطرق اليت حيدث هبا حتّول يف املطالب والضغوط أثناء فترة الطفولة املبكرة             
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املثال، عندما يصبح األطفال أكثر حركية، وأكثر قدرة على التعبري اللفظي، وأكثر كفاءة من الناحية االجتماعية، 
 ا يبدأون يف املشاركة يف برامج الرعاية والتعليم؛وعندم

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                  

 هوض مبصاحل الطفل الفضلى؛مسؤولني عن الن

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

ىل الوالدين بأن تقدَّم كجزء من سياسات شاملة بشأن         ويكـون أفضـل وجه لتقدمي املساعدة املالئمة إ         -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   . طفال إشراكاً كامالً يف هذه الربامج، وال سيما أكثر الفئات حرماناً وضعفاً من بينهم             األ

 بأن كثرياً من اآلباء واألمهات ناشطون اقتصادياً، وكثرياً ما يعملون يف مهن ضعيفة األجور جيمعون ٣-١٨املادة 
 من الدول األطراف أن تتخذ مجيع التدابري املالئمة         ٣-١٨وتتطلب املادة   . بيـنها وبني أداء مسؤولياهتم الوالدية     

لكي تضمن ألطفال الوالدين العاملني حق اإلفادة من خدمات رعاية الطفولة ومحاية األمومة واملرافق اليت يكونون 
مومة، وتوصي اللجنة، يف هذا الصدد، بقيام الدول األطراف بالتصديق على اتفاقية محاية األ  . مؤهلني لإلفادة منها  

 .اخلاصة مبنظمة العمل الدولية) ١٨٣رقم  (٢٠٠٠لعام 

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

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

على حنو متكرر من مسؤولية عدة إدارات حكومية على الصعيدين املركزي واحمللي، واتسم التخطيط هلا يف كثري                 
 بعض احلاالت القطاع اخلاص والتطوعي، كما قام بتقدميها إىل حد كبري يف. 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        . يط اخلدمات وتقدميها  دائمـاً نقطـة الـبداية يف ختط       
كما يلزم وضع إطار شامل . ومتكامل بشأن تطوير القوانني والسياسات فيما يتصل جبميع األطفال حىت سن الثامنة

الشاملة باإلفادة  وتنسَّق اخلدمات   . 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 
 .للخدمات الشاملةوإشراكهما يف التخطيط 
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 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  ( عمرية حمددة    وخاصـة االعـتراف بأولويات النمو املتغرية لكل فئة        
، وآثار ذلك على معايري الربامج      )الدارجـون، واألطفال يف سن ما قبل املدرسة وأوىل سنوات املدرسة االبتدائية           

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

 .هؤالء املوظفون مالئمني وبأعداد كافية ومدربني جيداً

وتقدمي خدمات مالئمة لظروف صغار األطفال وعمرهم وفرديتهم يتطلب تدريب مجيع املوظفني على العمل مع               
وينبغي أن يكون العمل مع صغار األطفال موضع تقدير اجتماعي وأن حيظى بأجر مناسب، من .  الفئة العمريةهذه

وال بد أن يكون لدى هؤالء فهم       . أجل اجتذاب قوة عاملة مؤهلة تأهيالً عالياً، من الرجال والنساء على السواء           
؛ وال بد من أن يعتمدوا ممارسات       )٤١قرة  انظر أيضاً الف  (نظري وعملي حديث وسليم حلقوق األطفال ومنوهم        

ومـناهج وأساليب تربوية مالئمة يف جمال الرعاية يكون الطفل هو حمور التركيز فيها؛ وال بد من توافر إمكانية                   
اسـتفادهتم مـن املـوارد والدعـم املهنيني املتخصصني، مبا يف ذلك نظام إشرايف ورصدي للربامج واملؤسسات                  

 .صةواخلدمات العامة واخلا

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 

وتعليم مصمَّمة على حنو حمدد للنهوض      على خدمات مالئمة وفعالة، مبا يف ذلك برامج صحة ورعاية           ) 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
ت سكان أصليني أو مجاعات أقلية، واألطفال املنتمني إىل أسر مهاجرة، واألطفال اليتامى أو              املنـتمني إىل مجاعا   

الذين يفتقرون إىل رعاية والدية ألسباب أخرى، واألطفال الذين يعيشون يف مؤسسات، واألطفال الذين يعيشون               
ملصابني أو املتأثرين مبتالزمة مـع أمهـاهتم يف سجون، واألطفال الالجئني واألطفال ملتمسي اللجوء، واألطفال ا    

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

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

ميكن أن يؤثر بصورة سلبية على إحساس الطفل هبويته الشخصية، وقد ُيحرم األطفال من االستحقاقات املتعلقة                
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       
طريق نظام تسجيل عام مدار إدارة جيدة يكون وميكن حتقيق ذلك عن . 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          
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قني يكون أقل احتماالً يف بعض املناطق وتؤكد على أنه ينبغي تسجيل مجيع األطفال عند الوالدة،                املرضى أو املعو  
وتذكّر اللجنة أيضاً الدول األطراف بأمهية تسهيل التسجيل املتأخر للوالدة          ). ٢املادة  (دومنـا متييز من أي نوع       

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

حيق لصغار األطفال التمتع مبستوى معيشي مالئم لنموهم البدين         . مستوى املعيشة والضمان االجتماعي    -٢٦
ار وتالحظ اللجنة مع القلق أنه ال ُيكفل للماليني من صغ         ). 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   

نمو يف أوضاع تتسم بالفقر املطلق فله عواقب أشد خطورة حىت           أما ال . وحيد من الفرص املتاحة هلم للتعلم والنمو      
وُتحث الدول األطراف على    . مـن ذلك إذ يهدد بقاء األطفال وصحتهم، كما يقّوض النوعية األساسية للحياة            

ة تنفيذ استراتيجيات منهجية ترمي إىل احلد من الفقر يف مرحلة الطفولة املبكرة كما ترمي إىل مكافحة آثاره السلبي
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 حقوقهم          ) ٣-٢٧املادة  (األطفـال واألسر    
 االنتفاع من الضمان االجتماعي، مبا يف ذلك        وأحـد العناصر اهلامة يف أي استراتيجية هو إعمال حق الطفل يف           

 ).٢٦املادة (التأمني االجتماعي 

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

 :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( 
األطفال شأهنا إصحاح مالئمة وتطعيم مناسب وخدمات تغذوية وطبية جيدة، وهي أمور ال بد منها لصحة صغار 

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   

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

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                    

الء أولوية لتوفري الرعاية الصحية املناسبة يف فترة ما حول الوالدة وما بعد الوالدة              وينبغي أيضاً إي  . )٢(واإلصحاح
أو غريها  (لألمهات واألطفال من أجل تدعيم بناء عالقات صحية بني األسرة والطفل وال سيما بني الطفل وأمه                 

ام يف ضمان صحتهم    ويستطيع صغار األطفال أنفسهم اإلسه    ). ٢-٢٤املادة  ) (مـن مقدمـي الرعاية الرئيسيني     

                                                      

 .Global Strategy for Infant and Young Ghild Feeding, World Health Organization, 2003انظر  )٢(
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الشخصية والتشجيع على اتباع أمناط حياة صحية لدى أقراهنم، مثالً عن طريق االشتراك يف برامج توعية صحية                 
 مناسبة يكون الطفل فيها هو حمور االهتمام؛

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

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

 ضمان توفري رعاية بديلة     `٣`؛ و )مبا يف ذلك عمليات عالج الفريوسات التراجعية      (الذيـن يصـابون بالفريوس      
مالئمـة لألطفـال الذيـن فقدوا والديهم أو مقدمي الرعاية الرئيسيني اآلخرين هلم بسبب فريوس نقص املناعة                  

 انظر أيضاً التعليق لعام رقم    ( األيتام سواء املتمتعون بصحة جيدة أو املصابون         اإليـدز، مبـن يف ذلك     /البشـرية 
 ).اإليدز وحقوق الطفل/املتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية) ٢٠٠٣(٣

تسلم االتفاقية حبق الطفل يف التعليم وبأنه ينبغي جعل التعليم          . التعلـيم يف مـرحلة الطفولـة املبكرة        -٢٨
وتدرك اللجنة مع التقدير أن بعض الدول األطراف ختطط لكي ). ٢٨املادة (ومتاحاً جماناً للجميع االبتدائي إلزامياً 

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

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

متكني الطفل بتعزيز مهاراته وقدرته على التعلُّم وغريها من         " املتعلق بأهداف التعليم أن اهلدف املنشود هو         ١قم  ر
وأن ذلك جيب أن يتحقق بطرق تركز على الطفل      " وثقته بنفسه . القـدرات، وكرامـته كإنسان واحترامه لذاته      

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

 ).٢املادة (

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

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

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

، )٢-١٨املادة  (لوالدين يف أداء مسؤولياهتما املتعلقة برعاية األطفال        عـند تقدمي املساعدة املالئمة إىل ا       )أ( 
 الدول األطراف باختاذ مجيع التدابري املالئمة لتحسني فهم الوالدين لدورمها يف تعليم أطفاهلما يف مرحلة                ينبغي قيام 

رامة الطفل وإتاحة   مـبكرة، ولتشجيع ممارسات تربية األطفال اليت تركز على الطفل، وللتشجيع على احترام ك             
 الفرص لتنمية فهمه واعتزازه بنفسه وثقته بنفسه؛
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عند التخطيط ملرحلة الطفولة املبكرة، ينبغي أن هتدف الدول األطراف يف مجيع األوقات إىل إجياد  )ب( 
 ذلك برامج تكمل دور الوالدين وأن توضع هذه الربامج قدر اإلمكان يف إطار شراكة مع اآلباء واألمهات، مبا يف                 

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

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

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

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

وإقراراً حبقيقة أن التقسيم . الـرابعة، وهو يف بعض البلدان يتكامل مع رعاية األطفال اليت ُتتاح للوالدين العاملني       
التقليدي بني خدمات الرعاية وخدمات التعليم مل يكن دائماً حمققاً ملصاحل الطفل لفضلى، ُيستخدم أحياناً مفهوم                

إىل حدوث حتول يف اجتاه اخلدمات املتكاملة، كما أن هذا املفهوم يعزز             لإلشارة   "Educare": الـرعاية التعليمية  
 .التسليم باحلاجة إىل هنج كلي منسق متعدد القطاعات بشأن مرحلة الطفولة املبكرة

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

وللدول األطراف دور رئيسي عليها أن تؤديه يف        . مستني رئيسيتني ) مها وغريمها من مقدمي الرعاية    (وتعلـيمهما   
ولضمان أن تكون املعايري موضوعة تبعاً      إجيـاد إطار تشريعي لتقدمي خدمات جيدة ُتستخدم فيها موارد مالئمة،            

لظروف مجاعات معينة وأفراد بعينهم وتبعاً ألولويات تنمية جمموعات عمرية معينة ابتداًء من سن الرضاعة لغاية                
وتشجَّع الدول األطراف على وضع برامج ذات جودة مرتفعة تكون مالئمة من حيث             . سن االنتقال إىل املدرسة   
اسبة ثقافياً وعلى أن حتقق ذلك عن طريق العمل مع اجملتمعات احمللية بدالً من فرض هنج                هـذه التنمية وتكون من    

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

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

 .أنشطة التخطيط

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

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

أن حيترموا مبادئ وأحكام االتفاقية، وهي تذكّر الدول األطراف يف هذا ) منهم" َمن ال يستهدفون الربح"وكذلك 
 يف  -وينبغي تزويد املهنيني العاملني يف مرحلة الطفولة املبكرة         . تفاقيةالصـدد بالتزامها الرئيسي بضمان تنفيذ اال      
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ويف هذا الصدد،   .  بإعداد شامل وتدريب مستمر وأجر مناسب      -القطاعني احلكومي وغري احلكومي على السواء       
وينبغي أن  . فإن الدول األطراف مسؤولة عن تقدمي اخلدمات فيما يتعلق بتنمية األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة              

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

 .نة مصاحلهم الفضلىضمان محاية حقوق األطفال وصيا

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

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

ة األطفال ويف   يـتخلل تعليم حقوق اإلنسان لصغار األطفال القضايا اليومية اليت تنشأ يف املرتل ويف مراكز رعاي               
 .برامج التعليم املبكر ويف البيئات اجملتمعية األخرى اليت ميكن أن ينسب صغار األطفال أنفسهم إليها

تالحظ اللجنة عدم كفاية االهتمام الذي أولته الدول        . احلق يف الراحة ووقت الفراغ ومزاولة األلعاب       -٣٤
حق الطفل يف الراحة ووقت الفراغ      "اقية، اليت تكفل     من االتف  ٣١األطـراف وجهات أخرى لتنفيذ أحكام املادة        

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

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

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

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

أو بفعل العمل ) وال سيما تلك اليت تؤثر على البنات(إحباط حق األطفال يف اللعب بفعل األعمال املرتلية املفرطة     
ذلك، تناشد اللجنة الدول األطراف واملنظمات غري احلكومية واجلهات الفاعلة          وتبعاً ل . املدرسي املتسم بالتنافس  

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

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

 .للعبالراحة والتمتع بأوقات الفراغ وا

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

ي سوق متخصصة للناشرين ومنتجي وسائط اإلعالم ومرحلة الطفولة املبكرة ه. حنو إجيايب يف إعمال حقوق الطفل
الذين ينبغي تشجيعهم على نشر املواد اليت تكون مناسبة لقدرات ومصاحل صغار األطفال وتكون مفيدة اجتماعياً              
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وينبغي إيالء اهتمام . وتعليمياً لرفاههم وتعكس أوجه التنوع الوطين واإلقليمي لظروف األطفال وثقافتهم ولغتهم    
. ة مجاعات األقلية إىل الوصول إىل وسائط اإلعالم اليت تروِّج االعتراف هبم وإدماجهم االجتماعي             خـاص حلاج  
أيضاً إىل دور الدول األطراف يف ضمان محاية األطفال من املواد غري املناسبة واليت ميكن أن                 ) ه(١٧وتشري املادة   

ات العصرية، مبا يف ذلك وسائط اإلعالم املرتكزة والزيادات السريعة يف تنوع وتوافر التكنولوجي. تكون ضارة هبم
فصغار األطفال يواجهون اخلطر بصورة خاصة إذا تعرضوا        . عـلى اإلنترنت، تشكل سبباً خاصاً يدعو إىل القلق        

وُتحث الدول األطراف على تنظيم إنتاج مواد وسائط اإلعالم وتقدميها بطرق حتمي            . ملواد غري مالئمة أو مؤذية    
مقدمي الرعاية للوفاء مبسؤولياهتم املتعلقة بتربية األطفال يف هذا         /، كما ُتحث على دعم الوالدين     صـغار األطفال  

 ).١٨املادة (الصدد 

  صغار األطفال الذين حيتاجون إىل محاية خاصة-سابعاً 

 كبرية تالحظ اللجنة طوال هذا التعليق العام أن أعداداً. شدة تعّرض صغار األطفال لألخطار وتأثرهم هبا -٣٦
ويتعرض صغار األطفال   . من صغار األطفال ينمون يف ظروف صعبة تشكل يف كثري من األحيان انتهاكاً حلقوقهم             

بوجـه خـاص إىل الضرر الناجم عن عالقات غري متساوقة ال ُيعوَّل عليها مع الوالدين ومقدمي الرعاية، أو هم              
وضاع النـزاع والعنف، أو ُيشردون من منازهلم       يـنمون يف ظـل أوضاع الفقر املطلق واحلرمان، أو تكتنفهم أ           

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

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

ب التغريات السريعة يف النمو     الظروف الصعبة اليت يواجهها صغار األطفال، فإهنم حيتاجون إىل اهتمام خاص بسب           
اليت ميرون هبا؛ ويكونون أكثر عرضة لإلصابة باألمراض والصدمات والنمو املشوه أو املطرد، ويكونون معدومي               
احلـيلة نسبياً يف جتنب الصعوبات أو مقاومتها ويعتمدون على اآلخرين يف تقدمي احلماية إليهم وتعزيز مصاحلهم                 

اه الدول األطراف يف الفقرات التالية إىل الظروف الصعبة الرئيسية املشار إليها يف             وتواجه اللجنة انتب  . الفضـلى 
وهذه القائمة ليست جامعة، وقد   . االتفاقـية واليت يكون هلا آثار واضحة على احلقوق يف مرحلة الطفولة املبكرة            

ف هذه الدول األطراف يف وبوجه عام، ينبغي أن يتمثل هد. 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

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

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         . حيـدث، وأقلهم قدرة على التماس احلماية من اآلخرين        

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

تخذ مجيع التدابري الضرورية حلماية صغار      املـبكرة واألدلة اليت تشري إىل أن لذلك انعكاسات طويلة األجل، أن ت            
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األطفـال املعرضني للخطر وأن تقّدم احلماية إىل ضحايا اإلساءات وأن تتخذ خطوات إجيابية لدعم تعافيهم من                 
 الصدمات مع جتنب وصمهم بسبب االنتهاكات اليت تعرضوا هلا؛

ال يف النمو خلطر شديد      يتعرض حق األطف   ).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 ). لدين أو كليهما، والرتاعات املسلحة، واحلروب، واهلجرة القسرية       اإليدز وسجن أحد الوا   /املناعة البشرية 

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

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

 يف األطفال تلزم الرعاية البديلة، فإن إيداع صغار  وبقدر ما .  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                 

األطـراف عـلى االستثمار يف أشكال الرعاية البديلة ودعم هذه األشكال اليت ميكن أن تكفل األمان واستمرار                  
 لكي يشكلوا ميوالً طويلة األجل على أساس الثقة واالحترام          األطفالحملـبة وإتاحـة الفرصة لصغار       الـرعاية وا  

ويف احلاالت اليت ُيتوخى فيها التبين ينبغي       . املتـبادلني، مثالً عن طريق الكفالة والتبين ودعم أفراد األسر املمتدة          
 أن توضع يف االعتبار وُتحترم بصورة منهجية مجيع         ، على )٣املادة  " (إيالء مصاحل الطفل الفضلى االعتبار األول     "

حقـوق الطفل والتزامات الدول األطراف ذات الصلة املبينة يف أماكن أخرى من االتفاقية واملشار إليها يف هذا                  
 التعليق العام؛

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

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

  املفصولني عن أسرهم خارج بلدهم األصلي؛األطفاليرافقهم أحد و

فولة املبكرة هي الفترة اليت ُيتعرف فيها عادة على          مرحلة الط  ).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           . مؤسسـات باالستناد فقط إىل أسباب اإلعاقة      
اك بصـورة كاملة يف احلياة التعليمية واجملتمعية، مبا يف ذلك إتاحتها عن طريق إزالة احلواجز اليت تعرقل                  لالشـتر 

 املعوقني احلصول على مساعدة متخصصة مالئمة، مبا يف ذلك تقدمي الدعم            األطفالوحيق لصغار   . إعمال حقوقهم 
 املعوقني يف مجيع األوقات بكرامة وبطرق       ألطفالاوينبغي 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 "  املعوقنياألطفالحقوق "موضوع 
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 للعمل ابتداء من سن     األطفالاملناطق إعداد    جيري يف بعض البلدان و     ).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 . لوالدين أو األشقاء العاملني يف أنشطة خطرةمساعدة ا

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

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

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

سيئني مدمنات على املواد الكحولية أو العقاقري وقد حيتاجون إىل احلماية يف احلاالت اليت يكون فيها أفراد األسرة م
وقد يعانون أيضاً من    .  هؤالء مواجهني خلطر إساءة استعمال العقاقري      األطفالالستعمال هذه املواد ويكون صغار      

اآلثار الضارة اليت يلحقها إساءة استعمال املواد الكحولية أو العقاقري على املستويات املعيشية لألسرة وعلى نوعية        
  مبكراً يف جمال إساءة استعمال هذه املواد؛الرعاية فيها كما قد يتعرضون خلطر الدخول

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

وقد يقع أيضاً .  البنات املستخدمات كخادمات يف املنازلاألطفالصعبة، مثل   الذين يوجدون يف ظروف      األطفال
 ضحايا ملنتجي املواد اإلباحية؛ وهذا أمر مشمول بالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل             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    .  املهجورين واملفصولني عن أسرهم واالجتار هبم ألغراض شىت        األطفالتشـري إىل بيع     

. من جانب األجانب  )  يكن بشكل حصري   وإن مل (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 ١٩٩٣فإن اتفاقية الهاي لعام 
أو /ع التجاوزات يف هذا اجملال، ولذلك فقد حثت اللجنة دائماً وبقوة مجيع الدول األطراف اليت تعترف بالتبين وملن

وميكن للتسجيل الشامل للمواليد، باإلضافة إىل      . تسـمح به على التصديق على هذه املعاهدة أو االنضمام إليها          
 قوق؛التعاون الدويل، أن يساعد على مكافحة هذا االنتهاك للح

 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     (

هكون القوانني إىل املساعدة والفهم على       الذين يسيئون التصرف أو ينت     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        /أن تكفـل الدول األطراف تزويد الوالدين      
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 إمكانية احلصول على تعليم ورعاية جيدين يف سن الطفولة املبكرة، وكذلك      األطفال صغار   وأن يكون لدى  ) ١٨
 .عالج يقدمه أخصائيون/احلصول على توجيه) حيثما كان ذلك مناسباً(

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

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

  بناء القدرات من أجل الطفولة املبكرة�ثامناً 

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

ة واستراتيجية وذات حدود    ، ُتحث الدول األطراف على اعتماد خطط شامل       )آفاقهم املستقبلية يف األجل الطويل    
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  (املخصصة خلدمات وبرامج مرحلة الطفولة املبكرة       
لة الطفولة املبكرة إمنا تفعل ذلك من منطلقات خمتلفة جداً، من حيث اهلياكل األساسية    حقـوق الطفـل يف مرح     

القائمة املتعلقة بالسياسات واخلدمات والتدريب املهين بشأن مرحلة الطفولة املبكرة، فضالً عن مستويات املوارد              
بأن الدول األطراف قد تواَجه بأولويات وتسلم اللجنة أيضاً . 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 . بعـد تقـدمي اخلدمات الصحية والتعليم االبتدائي للجميع     

واهلياكل األساسية واملوارد اإلمجالية املخصصة حتديداً ملرحلة الطفولة املبكرة، وذلك لألسباب الكثرية       اخلدمـات   
وتشجَّع الدول األطراف يف هذا الصدد على إقامة شراكات قوية ومنصفة بني احلكومة . املبينة يف هذا التعليق العام

 اخلاص واألسر بغية متويل تقدمي خدمات شاملة دعماً         وهيئات اخلدمات العامة واملنظمات غري احلكومية والقطاع      
وأخـرياً، تؤكد اللجنة على أنه يف احلاالت اليت يكون تقدمي اخلدمات فيها متسماً              . األطفـال حلقـوق صـغار     

 .األطفالبالالمركزية، ينبغي أال يكون ذلك خصماً من املزايا اليت يتمتع هبا صغار 

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

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

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

 حىت سن الثامنة    األطفالوينبغي أن يشمل هذا النظام مجيع       . احلضـرية والريفية، وغري ذلك من الفئات املناسبة       
 .عيفة احلال املنتمون إىل مجاعات ضاألطفالعشرة 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
التعليق العام أن حبوثاً مستفيضة قد أُجريت بشأن جوانب من صحة األطفال ومنوهم وتطورهم املعريف واالجتماعي 
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على السواء على رفاههم، وبشأن التأثري احملتمل املترتب على برامج          والثقايف وبشأن أثر العوامل اإلجيابية والسلبية       
وجيري أيضاً على حنو متزايد إجراء حبوث بشأن مرحلة الطفولة املبكرة . الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة

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

الطفولـة املبكرة أن تسهم بقدر كبري يف تطوير السياسات واملمارسات وكذلك يف رصد املبادرات وتقييمها ويف   
ولكن اللجنة توجه النظر أيضاً إىل احلدود اليت ترد على          . التعليم وتدريب مجيع املسؤولني عن رفاه صغار األطف       

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   . واملـناطق يف العـامل    

 .ات الوطنية واحمللية فيما يتعلق ببحوث مرحلة الطفولة املبكرة، وال سيما من منظور قائم على احلقوقالقدر

تتسم املعرفة واخلربة الفنية املتعلقتان مبرحلة الطفولة       . التدريب على احلقوق يف مرحلة الطفولة املبكرة       -٤١
هذا على حنو متنوع إىل اجتاهات اجتماعية تؤثر        ويرجع  . املـبكرة بأهنما غري ساكنتني بل تتغريان على مر الوقت         

على حياة صغار األطفال ووالديهم وغريمها من مقدمي الرعاية، وإىل تغّير السياسات واألولويات املتعلقة برعايتهم 
وتعلـيمهم، وإىل أوجه االبتكار يف جماالت رعاية الطفل واملناهج التعليمية واألساليب التربوية، فضالً عن ظهور                

ويؤدي إنفاذ حقوق الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة إىل طرح حتديات على مجيع املسؤولني عن               . وث جديدة حب
األطفـال، كما ُتطرح هذه التحديات على األطفال أنفسهم وهم يكتسبون فهماً لدورهم يف أسرهم ومدارسهم                

 بشأن حقوق الطفل تقدمه إىل      وتشجَّع الدول األطراف على االضطالع بتدريب منهجي      . وجمـتمعاهتم احمللـية   
األطفال ووالديهم وكذلك إىل مجيع املهنيني العاملني من أجل األطفال ومعهم، وخباصة الربملانيون والقضاة وقضاة 
التحقيق واحملامون واملوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني والعاملون يف اخلدمة املدنية والعاملون يف مؤسسات وأماكن 

وفضالً عن . املدرسون والعاملون يف جمال الصحة واألخصائيون االجتماعيون والقادة احملليون     احـتجاز األطفال و   
 .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 . املسـاعدة الدولية   -٤٢
تنفـيذ األحكـام الشاملة املبينة يف هذا التعليق العام فإهنا توصي بقيام املؤسسات املاحنة، مبا فيها البنك الدويل                   
وهيئات األمم املتحدة واملاحنون الثنائيون، بدعم برامج التطوير املتعلقة مبرحلة الطفولة املبكرة دعماً مالياً وتقنياً،               

يسية اليت تستهدفها يف عملية مساعدة التنمية املستدامة يف البلدان اليت تتلقى وبأن يكون ذلك هو أحد املقاصد الرئ
وميكن أيضاً للتعاون الدويل الفعال أن يعزز بناء القدرات فيما يتعلق مبرحلة الطفولة املبكرة، من               . مساعدة دولية 

 .حيث تطوير السياسات وتطوير الربامج وإجراء البحوث والتدريب املهين

حتـث اللجنة مجيع الدول األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري           . ع إىل األمـام   الـتطل  -٤٣
احلكومـية واألوسـاط األكادميية واجلماعات املهنية واجلماعات احمللية األساسية على مواصلة الدعوة إىل إنشاء               

عة املستوى بشأن األمهية احلامسة مؤسسات مستقلة ُتعىن حبقوق الطفل وتدعم إجراء حوارات وحبوث سياساتية رفي
 .للنوعية يف مرحلة الطفولة املبكرة، مبا يف ذلك حوارات على الصُُّعد الدولية والوطنية واإلقليمية واحمللية

- - - - - 


