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  حق الطفل يف االستماع إليه
  : من اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي١٢تنص املادة 

 للطفل القادر على تكوين آرائه اخلاصة حق        تكفل الدول األطراف يف هذه االتفاقية       -١"
التعبري عن تلك اآلراء حبرية يف مجيع املسائل اليت متس الطفل، وتويل آراء الطفـل االعتبـار                 

  .الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه
وهلذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة االستماع إليـه يف أي إجـراءات                -٢

 مباشرة، أو من خالل ممثلني أو هيئات مالئمة، بطريقة تتفق           قضائية وإدارية متس الطفل، إما    
  ."مع القواعد اإلجرائية للقانون الوطين

  مقدمة  -أوالً   
حكماً فريداً يف معاهدة حلقـوق    ) االتفاقية( من اتفاقية حقوق الطفل      ٢تعد املادة     - ١

فتقـرون إىل   اإلنسان؛ ذلك أهنا تتناول الوضع القانوين واالجتماعي لألطفال، الـذين، ي          
وتضمن الفقرة  . االستقاللية الكاملة عن الكبار من جهة، لكن هلم حقوقاً من جهة أخرى           

 لكل طفل قادر على تكوين آرائه اخلاصة حق التعبري عن تلك اآلراء حبريـة يف مجيـع                  ١
. املسائل اليت متس الطفل، وإيالء آراء الطفل االعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونـضجه             

 باخلصوص على أن تتاح للطفل فرصة االستماع إليـه يف أي إجـراءات              ٢قرة  وتنص الف 
  .قضائية أو إدارية متس الطفل

ويعد حق مجيع األطفال يف االستماع إليهم وأخذهم مأخذ اجلد من القيم األساسية               -٢
 أحد املبادئ العامة األربعـة      ١٢من املادة   ) اللجنة(فقد جعلت جلنة حقوق الطفل      . لالتفاقية

التفاقية، إىل جانب احلق يف عدم التمييز، واحلق يف احلياة ويف التنمية، ومراعاة مصاحل الطفل               ل
الفضلى يف املقام األول، مما ُيربز أن هذه املادة ال تنص على حق يف حد ذاته فقط، بل تنص                   

  .أيضاً على ضرورة النظر يف هذا احلق عند تفسري وإعمال مجيع احلقوق األخرى
، أُحرز تقدم كبري على الصعيد احمللـي والـوطين        ١٩٨٩ماد االتفاقية عام    ومنذ اعت   -٣

واإلقليمي والعاملي يف جمال وضع القوانني، والسياسات واملنهجيات من أجل تعزيـز تنفيـذ              
فقد ظهرت يف السنوات األخرية ممارسة واسعة النطاق، ُنظر إليها عموماً           . ١٢أحكام املادة   

وقد تطور هـذا    . ١٢ن املصطلح نفسه ال يظهر يف نص املادة         ، وإن كا  "مشاركة"على أهنا   
املصطلح وُيستخدم اآلن على نطاق واسع ليصف العمليات اجلارية، الـيت تـشمل تبـادل               
املعلومات واحلوار بني األطفال والكبار على أساس االحترام املتبادل، حيث يتسىن لألطفـال            

  . تشكل اآلراء نتيجة هذه العملياتأن يعرفوا كيف تراعى آراؤهم وآراء الكبار وكيف
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 يف الدورة االستثنائية    ١٢وأكدت الدول األطراف من جديد التزامها بإعمال املادة           -٤
بيد أن اللجنة تالحظ أنـه،      . )١(٢٠٠٢السابعة والعشرين للجمعية العامة املعنية بالطفل عام        

العديدة، والعقبات السياسية    معظم جمتمعات العامل، ما تزال املمارسات واملواقف الراسخة          يف
واالقتصادية تعرقل إعمال حق الطفل يف اإلعراب عن رأيه بشأن طائفة واسعة من القـضايا               

وبينما يواجه العديد من األطفال صـعوبات،       . اليت متسه، ويف مراعاة هذه اآلراء كما جيب       
 والبنـات،   تدرك اللجنة بشكل خاص أن فئات معينة من األطفال، منهم الشباب من البنني            

وكذا األطفال املنتمون إىل فئات مهمشة وحمرومة، تواجه عقبات خاصة يف جمال إعمال هذا              
إذ هناك حاجـة إىل  . وتظل اللجنة قلقة أيضاً إزاء جودة العديد من املمارسات القائمة       . احلق

  . ولكيفية إعماهلا بشكل كامل بالنسبة لكل طفل١٢فهم أفضل ملا يترتب على املادة 
، عقدت اللجنة يوم مناقشة عامة حلق الطفل يف االستماع إليه من أجل             ٢٠٠٦يف  و  -٥

، ومغزاها، وعالقتها ببقية املواد، والثغرات، واملمارسات اجليـدة         ١٢استكشاف معىن املادة    
وقد جاء  . )٢(والقضايا ذات األولوية اليت ينبغي تناوهلا من أجل االستمرار يف التمتع هبذا احلق            

 العام مثرةً لتبادل املعلومات يف ذلك اليوم، مبا يف ذلك تبادهلـا مـع األطفـال،                 هذا التعليق 
وللتجربة املتراكمة للجنة يف جمال استعراض تقارير الدول األطراف، وملا اكتسبته احلكومات            
واملنظمات غري احلكومية، واملنظمات اجملتمعية، والوكاالت اإلمنائية، واألطفال أنفسهم مـن           

  . يف املمارسة١٢ جيدتني جداً يف جمال إعمال احلق املنصوص عليه يف املادة خربة وجتربة
 ١٢سيقدم هذا التعليق العام يف املقام األول حتليالً قانونيـاً لفقـرتني مـن املـادة              -٦
سيشرح متطلبات اإلعمال الكامل هلذا احلق، مبا يف ذلك إعماله يف اإلجراءات القـضائية               مث

 ١٢ويف الفرع باء، سُتناقش العالقة القائمة بني املـادة          ). لفرع ألف ا(واإلدارية بوجه خاص    
ويبني الفرع جـيم    . وبقية املبادئ العامة الثالثة األخرى لالتفاقية، وكذا عالقتها ببقية املواد         

أما الفـرع   . متطلبات حق الطفل يف االستماع إليه وأثر ذلك يف خمتلف احلاالت واألوساط           
  .ساسية إلعمال هذا احلق، ويعرض الفرع هاء االستنتاجاتدال فيبني املتطلبات األ

وتوصي اللجنة بأن تنشر الدول األطراف هذا التعليق العام على نطاق واسع داخل               -٧
وسيتطلب ذلك ترمجة   . اهلياكل احلكومية واإلدارية وكذا يف أوساط األطفال واجملتمع املدين        

نص مالئم لألطفال، وعقـد حلقـات عمـل         هذا التعليق إىل اللغات املعنية، وصياغته يف        
وحلقات دراسية ملناقشة آثاره وكيفية تنفيذه على أفضل وجه، وإدراجه ضمن تدريب مجيع             

  .املهنيني العاملني لصاحل األطفال ومعهم

                                                           
 .٢٠٠٢، الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف "عامل صاحل لألطفال "٢٧/٢-أ-القرار د )١(

ىل آرائـه، املوجـودة      املتعلقة حبق الطفـل يف أن ُيـستمع إ         ٢٠٠٦انظر توصيات يوم املناقشة العامة يف        )٢(
ــى ــايل   علـ ــوان التـ  /http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussion: العنـ

Final_Recommendations_after_DGD.doc. 
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   األهداف-ثانياً   
يهدف هذا التعليق العام إمجاالً إىل دعم الدول األطراف يف جمال التنفيـذ الفعلـي                 -٨

  :وللقيام بذلك يسعى التعليق إىل حتقيق ما يلي. ١٢للمادة 
 واآلثار املترتبة عليها بالنسبة إىل احلكومات، وأصحاب        ١٢تعزيز فهم معىن املادة      •

  املصلحة، واملنظمات غري احلكومية واجملتمع قاطبة؛
  ؛١٢توضيح نطاق القوانني، والسياسة واملمارسة الالزمة لتحقيق التنفيذ الكامل للمادة  •
، مع االستفادة من جتربة اللجنـة يف        ١٢از الُنهج اإلجيابية املتبعة يف تنفيذ املادة        إبر •

  جمال الرصد؛
اقتراح املتطلبات األساسية املتعلقة بالسبل املالئمة ملراعاة آراء الطفل كما جيب يف             •

  .مجيع املسائل اليت متسه

  ات األطفالحق للطفل الفرد وحق لفئ: حق الطفل يف االستماع إليه  -ثالثاً   
ينبين هذا التعليق العام على التمييز الذي أقامته جلنة حقوق الطفل بني حق الطفـل                 -٩

مثالً فصل من التالميذ، واألطفال يف حي       (الفرد يف االستماع إليه وحق جمموعة من األطفال         
متييـز  وهذا  . يف االستماع إليهم  ) من األحياء، وأطفال بلد ما، واألطفال املعاقون، أو البنات        

وجيه ألن االتفاقية تنص على وجوب ضمان الدول األطراف حلق الطفل يف االستماع إليـه               
  ).١٢ من املادة ٢ و١انظر التحليل القانوين التايل للفقرتني (وفقاً لسنه ونضجه 

ميكن تقييم شرطي السن والنضج عند االستماع إىل كل طفل وأيضاً عند االسـتماع                -١٠
وتقييم سن الطفل ونضجه أمر سهل      . ل عندما ختتار اإلعراب عن آرائها     إىل جمموعة من األطفا   

عندما تكون الفئة املعنية عنصراً مكوناً هليكل دائم، من قبيل هيكل األسـرة، أو فـصل مـن                  
. التالميذ أو سكان حي معني، لكنه أصعب عندما ُيعرب األطفال عن آرائهم بشكل مجـاعي              

وبات يف تقييم السن والنضج، ينبغي هلذه الـدول أن          وحىت عندما تواجه الدول األطراف صع     
ترى يف األطفال فئة ينبغي االستماع إليها، وتوصي اللجنة بشدة أن تبذل الدول األطراف كل               

  .جهودها من أجل االستماع إىل هؤالء األطفال املتحدثني مجاعياً أو السعي إىل معرفة آرائهم
على تكوين رأي حر وأن هتيئ بيئة متكِّن        وينبغي للدول األطراف أن تشجع الطفل         -١١

  .الطفل من ممارسة حقه يف االستماع إليه
ومن شأن اآلراء اليت يعرب عنها األطفال أن تضيف أبعاداً وخربة وجيهة إضافية وينبغي                -١٢

  .أو التدابري وكذا تقييمها/مراعاهتا يف اختاذ القرارات، ووضع السياسات وإعداد القوانني و
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وُتعد ممارسة الطفل أو األطفال للحق يف       .  ما ُتدعى هذه العمليات مشاركة     كثرياً  - ١٣
ذلك أن مفهوم املشاركة يؤكد أن إشراك    . االستماع إليهم عنصراً حامساً يف هذه العمليات      

األطفال ال ينبغي أن يكون عمالً مؤقتاً، وإمنا هو نقطة بداية لتبادل مكثف بني األطفـال                
سات، والربامج والتـدابري يف مجيـع الـسياقات ذات الـصلة            والكبار بشأن وضع السيا   

  . األطفال  حبياة
من التعليق العام، تتناول اللجنة حـق الطفـل       ) التحليل القانوين (ويف الفرع ألف      - ١٤

إعمال حق الطفل يف االستماع إليه يف خمتلـف         (ويف الفرع جيم    . الفرد يف االستماع إليه   
يف حق كل من الطفل الفرد واألطفال كمجموعـة يف          ، تنظر اللجنة    )األوساط واحلاالت 

  .االستماع إليهم

  التحليل القانوين  -ألف   
 من االتفاقية على حق كل طفل يف اإلعراب عن آرائـه حبريـة، يف         ١٢تنص املادة     -١٥

مجيع املسائل اليت متسه، وعلى احلق يف مراعاة تلك اآلراء كما جيب، وفقـاً لـسن الطفـل         
على الدول األطراف باالعتراف هبـذا احلـق        اً  واضحاً  احلكم التزام ويفرض هذا   . ونضجه

ويتطلـب هـذا    . وضمان إعماله من خالل االستماع إىل آراء الطفل وتقديرها حق قدرها          
االلتزام من الدول األطراف، حسب نظامها القضائي اخلاص هبا، إما ضـمان هـذا احلـق                

  .للطفل أن يتمتع هبذا احلق متتعاً كامالًمباشرة، أو اعتماد قوانني أو تنقيحها حىت يتسىن 
فاإلعراب عن اآلراء خيار للطفـل،      . بيد أن للطفل احلق يف عدم ممارسة هذا احلق          -١٦
وعلى الدول األطراف أن تعمل على أن يكون للطفل كل ما يلـزم مـن               . واجب عليه  ال

  .معلومات ومشورة من أجل اختاذ قرار يراعي مصاحله الفضلى
 كمبدأ عام على أن تسعى الدول األطراف جاهدة لكـي تكـون             ١٢ادة  وتنص امل   -١٧

   .)٣(أحكام االتفاقية املرشَد يف تفسري وإعمال مجيع احلقوق األخرى املدرجة يف االتفاقية
) محاية(جمرد حقوق نامجة من      ال أن للطفل حقوقاً مؤثرة يف حياته،        ١٢وتبني املادة     -١٨

اً وتعترف االتفاقية بالطفـل بوصـفه موضـوع        .)٤(بارالك) كفالة(ضعفه أو اعتماده على     
للحقوق، ومما يؤكد وضع الطفل هذا تصديُق الدول األطراف على هذا الـصك الـدويل               

  . بشكل واضح١٢ شبه عاملي، وهو ما تنص عليه املادة تصديقاً

                                                           
للجنة بـشأن التـدابري العامـة لتنفيـذ اتفاقيـة حقـوق الطفـل               ) ٢٠٠٣(٥انظر التعليق العام رقم      )٣(

)CRC/GC/2003/5.(  
  ". الكفالة، واحلماية واملشاركة: مثلث احلقوق"فاقية بعبارة عادة ما يشار إىل االت )٤(
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  ١٢التحليل املوضوعي للمادة   -١  

  ١٢ من املادة ١الفقرة   )أ(  

  "تكفل"  ‘١’  
الدول األطراف للطفل حق التعبري عن " تكفل" على أن   ١٢ من املادة    ١قرة  تنص الف   -١٩

تدع للدول األطراف أي جمال  العبارة قانونية ذات قوة خاصة،   " تكفل"وعبارة  . آرائه حبرية 
وعليه، فإن الدول األطراف ملزمة بشكل صارم باختاذ التدابري املالئمة إلعمال هذا            . للتأويل

ويتضمن هذا االلتزام عنصرين من أجل ضمان وجـود         .  كامالً إعماالًاحلق جلميع األطفال    
  .آليات اللتماس آراء الطفل يف مجيع املسائل اليت متسه وإيالء االعتبار الواجب لتلك اآلراء

  "قادر على تكوين آرائه اخلاصة"  ‘٢’  
قادر علـى تكـوين آرائـه       "تكفل الدول األطراف حق االستماع إىل كل طفل           -٢٠

وال ينبغي النظر إىل هذه اجلملة على أهنا تقييد، وإمنا هي إلزام للـدول األطـراف                ". اخلاصة
ويعـين هـذا أن الـدول       . بتقييم قدرة الطفل على تكوين رأي مستقل إىل أبعد حد ممكن          

علـى  . ميكنها البدء بافتراض عدم قدرة الطفل على التعبري عن آرائه اخلاصـة            الاألطراف  
دول األطراف أن تفترض قدرة الطفل على تكوين آرائه اخلاصـة           العكس من ذلك، ينبغي لل    

  .احلق يف التعبري عنها؛ فليس على الطفل إثبات قدرته يف املقام األولبوأن تعترف له 
تفرض أي حد يف السن حلق الطفل يف التعبري عن آرائه،  ال ١٢وتؤكد اللجنة أن املادة       -٢١
 للسن إما يف القانون أو املمارسة مما قد يقيد حق لجنة الدول األطراف عن وضع حدودي الوتنه

  :ويف هذا الصدد، تؤكد اللجنة ما يلي. الطفل يف االستماع إليه يف مجيع املسائل اليت متسه
، يف توصيات اللجنة اليت تلت يوم املناقشة العامة ملسألة إعمال حقوق الطفل يف              أوالً •

هوم الطفل بوصفه صاحب حقوق     ، أكدت اللجنة أن مف    ٢٠٠٤الطفولة املبكرة عام    
وتظهـر   .)٥("منذ أوىل مراحل الطفولة   " "ينبغي إرساؤه يف احلياة اليومية للطفل      "...

األحباث أن الطفل قادر على تكوين آراء يف املراحل األوىل من عمره، حىت عنـدما               
 ١٢وعليه، يتطلب التنفيذ الكامل للمادة       .)٦(على التعبري عنها شفوياً   اً  يكون قادر  ال

باألشكال غري الشفوية للتواصل مبا فيها اللعب، ولغة اجلسد، وتعابري الوجه،           اً  اعتراف
والرسم باألقالم والرسم باأللوان، اليت ُيبني فيها الطفل الصغري جداً عـن فهمـه،               

  ؛وخياراته وأفضلياته، كما يتطلب تنفيذ املادة احترام هذه األشكال أيضاً

                                                           
)٥( CRC/C/GC/7/Rev.1 ١٤، الفقرة.  
 ,Lansdown G., “The evolving capacities of the child”, Innocenti Research Centreراجــع  )٦(

UNICEF/Save the Children, Florence (2005).  
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ون للطفل إملام شامل جبميع جوانب املسألة اليت متـسه،          ، ليس من الالزم أن يك     ثانياً •
وإمنا ينبغي أن يكون فهمه كافياً ليكون قادراً على تكوين آرائه بالشكل الـصحيح              

  بشأن هذه املسألة؛
بضمان إعمال هذا احلق بالنسبة إىل األطفال   اً  ، تعد الدول األطراف ملزمة أيض     ثالثاً •

على سبيل املثال، ينبغـي أن يـزود        . ئهمالذين يواجهون صعوبات يف إمساع آرا     
األطفال ذوو اإلعاقة بأي أسلوب للتواصل ومتكينهم من استخدامه تيسرياً للتعـبري        

ألقليـات وأطفـال   ابذل اجلهود من أجل االعتراف حبق اً وجيب أيض . عن آرائهم 
تحدثون لغـة   ي الالشعوب األصلية وأطفال املهاجرين وغريهم من األطفال الذين         

  ؛ يف التعبري عن آرائهمبيةاألغل
أخرياً، جيب على الدول األطراف أن تعي العواقب السلبية اليت قد تترتـب علـى                •

سيما يف احلاالت اليت تشمل األطفال الـصغار         الممارسة هذا احلق بشكل طائش،      
 فيها الطفل ضحية جرميـة، أو اعتـداء         يكون، أو يف احلاالت اليت      يف السن  جداً

وعلى الدول األطراف أن    . غري ذلك من أشكال سوء املعاملة     جنسي، أو عنف، أو     
ا يضمن  إليه مب تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان ممارسة حق الطفل يف االستماع           

  .احلماية الكاملة للطفل

  "حق التعبري عن تلك اآلراء حبرية"  ‘٣’
 أن باسـتطاعة    "حبرية"وتعين عبارة   ". التعبري عن تلك اآلراء حبرية    "للطفل احلق يف      -٢٢

الطفل أن يعرب عن آرائه دومنا ضغط وأن خيتار ما إذا كان يرغب يف ممارسة حق االسـتماع                  
أن من الواجب عدم التالعب بالطفل أو إخـضاعه إىل          اً  أيض" حبرية"وتعين عبارة   . إليه أم ال  

" اخلاص"ر  باملنظو  متأصالًاً  ارتباطاً  أيض" حبرية"وترتبط عبارة   . موجب هلما  التأثري أو ضغط    
  .آراء اآلخرينعن ذلك أن للطفل احلق يف التعبري عن آرائه اخلاصة ال : بالطفل
وجيب على الدول األطراف أن تضمن الظروف املالئمة للتعبري عن اآلراء مبا يراعي               -٢٣

احلالة الفردية واالجتماعية للطفل والبيئة اليت حيس فيها الطفل بأنه حمتَرم وآمن عند التعبري عن             
  .رائه حبريةآ

سـيما عنـد     الوتؤكد اللجنة ضرورة عدم استجواب الطفل أكثر مـن اللـزوم،              -٢٤
  .إىل الطفل صعبة وقد يكون هلا أثر صادم للطفل" االستماع"فعملية . استكشاف أحداث مؤملة

ويتطلب إعمال حق الطفل يف التعبري عن آرائه إبالغ الطفل باملـسائل واخليـارات                -٢٥
قد يأخذ هبا املسؤولون عن االستماع إىل الطفل، وأبواه أو وليه وبعواقب هذه والقرارات اليت 

واحلق . بالظروف اليت سُيطلب إليه فيها التعبري عن آرائه       اً  وجيب إبالغ الطفل أيض   . القرارات
  . أساسي، ألنه شرط لوضوح قرارات الطفلإبالغ الطفليف 



CRC/C/GC/12 

GE.09-43697 10 

  "يف مجيع املسائل اليت متس الطفل"  ‘٤’
يف مجيع املسائل   "لى الدول األطراف أن تكفل قدرة الطفل على التعبري عن آرائه            جيب ع   -٢٦

جيب االستماع إىل الطفل إذا كانـت       :  ثانياً هلذا احلق أي    ويشكل ذلك تكييفاً  ". اليت متس الطفل  
  .لذا يتعني احترام هذا الشرط األساسي وفهمه بشكل عام. املسألة اليت تناقَش متس الطفل

يق العامل املفتوح باب العضوية الذي أنشأته جلنة حقوق اإلنسان، والـذي            رفض الفر   -٢٧
وبدالً . صاغ نص االتفاقية، مقترحاً لتعريف هذه املسائل بوضع قائمة حتدد النظر يف آراء الطفل             

". مجيع املسائل اليت متـس الطفـل      "من ذلك، تقرر أن يشري حق الطفل يف االستماع إليه إىل            
قها ألن األطفال كثرياً ما حيرمون حق االستماع إليهم، حىت إذا كان من             وتعرب اللجنة عن قل   

الواضح أن املسألة املعروضة للنظر متسهم وأهنم قادرون على التعبري عن آرائهم فيما يتعلق هبذه               
، اليت تشمل أيـضاً القـضايا غـري         "املسائل"وبينما تؤيد اللجنة تعريفاً واسعاً لكلمة       . املسألة

، واليت أُضيفت من أجل     "اليت متس الطفل  "احة يف االتفاقية، فإهنا تدرك معىن عبارة        املذكورة صر 
بيد أن املمارسة املتبعة، مبا يف ذلك يف مـؤمتر    . توضيح عدم اإلشارة إىل أي والية سياسية عامة       

القمة العاملي املعين بالطفل، تبني أن تفسرياً واسعاً للمسائل اليت متس الطفل يـساعد يف دمـج                 
وبالتايل، ينبغي للدول األطراف أن     . ألطفال يف العمليات االجتماعية جملتمعاهتم احمللية وجمتمعهم      ا

  .تستمع بتأٍن إىل آراء األطفال كلما كانت أبعادها قادرة على حتسني نوعية احللول

  "توىل آراء الطفل االعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه"  ‘٥‘ 
وتشري هذه  ". االعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه      "جيب أن توىل آراء الطفل      -٢٨

العبارة إىل قدرة الطفل، اليت يتعني تقييمها من أجل إيالء االعتبار الواجب آلرائه، أو إبـالغ        
 على أن جمـرد     ١٢وتنص املادة   .  نتيجة العملية   يف الطفل بالطريقة اليت أثرت هبا تلك اآلراء      

 االعتبار اجلدي عندما يكون الطفل أن توىلراء الطفل ينبغي يكفي؛ فآ الاالستماع إىل الطفل 
  .قادراً على تكوين آرائه

 ١٢ومن خالل اشتراط إيالء االعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه، توضح املـادة      -٢٩
ذلك أن مستويات الفهم لدى األطفال ليست       . ميكن أن حيدد أمهية آراء الطفل      الأن السن وحده    

فقد أظهرت األحباث أن املعلومات، والتجربـة، والبيئـة،         . تباطها بالسن البيولوجية  واحدة يف ار  
والتوقعات االجتماعية والثقافية، ومستويات الدعم تساهم مجيعها يف تنمية قدرات الطفـل مـن              

  .وهلذا السبب، يتعني تقييم آراء الطفل على أساس كل حالة على حدة. أجل تكوين رأي
 القدرة على فهم وتقييم آثار مسألة معينة، وبالتايل جيب النظر فيه            ويشري النضج إىل    -٣٠

، يعـين   ١٢في سياق املادة    ففمن الصعب تعريف النضج؛     . عند حتديد القدرة الفردية للطفل    
وينبغي أيضاً مراعاة   . قدرة الطفل على التعبري عن آرائه بشأن مسائل بطريقة معقولة ومستقلة          

 فبقدر ما كان أثر النتيجة على حياة الطفل كبرياً، كان تقيـيم             .أثر هذه املسألة على الطفل    
  .أنسبنضج ذلك الطفل 

وينبغي مراعاة القدرات املتطورة للطفل، والتوجيه واإلرشاد املقـدم مـن اآلبـاء               -٣١
  ). والفرع جيم أدناه٨٤الفقرة  انظر(
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  ١٢ من املادة ٢الفقرة   )ب(  

  "ءات قضائية وإدارية متس الطفلاالستماع إليه يف أي إجرا"احلق يف   ‘١‘ 
 الفرص اليت ينبغي إتاحتـها لالسـتماع إىل الطفـل           ١٢ من املادة    ٢حتدد الفقرة     -٣٢
وتؤكد اللجنة أن هذا احلكم ينطبق      ". يف أي إجراءات قضائية وإدارية متس الطفل      "سيما   وال

 يف ذلـك علـى   على مجيع اإلجراءات القضائية ذات الصلة اليت متس الطفل، دون تقييد، مبا           
سبيل املثال، انفصال األبوين، واحلضانة، والرعاية والتبين، واألطفال املخـالفون للقـانون،            
واألطفال ضحايا العنف البدين أو النفسي، واالعتداء اجلنسي أو غري ذلك مـن اجلـرائم،                
والرعاية الصحية، والضمان االجتماعي، واألطفال غري املـصحوبني، واألطفـال ملتمـسو            

. وء، واألطفال الالجئون، وضحايا الرتاع املسلح وغري ذلك مـن حـاالت الطـوارئ             اللج
بـشأن تعلـيم    وتشمل اإلجراءات اإلدارية النموذجية، على سبيل املثال، القرارات املتخذة          

اإلجراءين آليـات    الوقد يشمل ك  . تهم وظروف عيشهم ومحايتهم   األطفال، وصحتهم وبيئ  
  . الوساطة والتحكيمبديلة لتسوية الرتاعات من قبيل

ها الطفـل،   ؤوينطبق احلق يف االستماع إىل الطفل على كل من اإلجراءات اليت يبد             -٣٣
 قرار الطرد من املدرسة، وكذا على اإلجراءات     يفمن قبيل الشكوى من سوء املعاملة والطعن        

الدول وتشجع  . متس الطفل من قبيل إجراءات انفصال األبوين أو التبين        وها آخرون   ؤاليت يبد 
األطراف على اختاذ تدابري تشريعية تطلب إىل متخذي القرارات يف اإلجراءات القـضائية أو              

  .اإلدارية توضيح مدى مراعاة آراء الطفل والعواقب املترتبة عن ذلك بالنسبة للطفل
 يسودها الترويع، أو العـداء، أو        إىل آراء الطفل بفعالية يف بيئة      ميكن االستماع  الو  -٣٤
. له ومالئمة    الطفل وجيب أن تكون اإلجراءات يف متناول     . تالئمه ال سن الطفل أو     تراعي ال

مة لألطفال، والـدعم الكـايف      وينبغي إيالء اهتمام خاص إىل إتاحة وتقدمي املعلومات املالئ        
 الذاتية، والتدريب املالئم للموظفني، وتصميم قاعات احملكمـة، ولبـاس القـضاة             للدعوة

  . وغرف االنتظار املنفصلةواحملامني، والشاشات،

  "إما مباشرة أو من خالل ممثل أو هيئة مالئمة"  ‘٢‘ 
إمـا  : "بعدما يقرر الطفل أن ُيستمع إليه، يتعني عليه أن يقرر كيفية االستماع إليه              -٣٥

وتوصي اللجنة، ما أمكن، بوجـوب إعطـاء        ". مباشرة، أو من خالل ممثل أو هيئة مالئمة       
  . مباشرة يف أية إجراءاتالطفل فرصة االستماع إليه

أخصائياً اجتماعياً من بني (وقد يكون املمثل أباً أو أبوين، أو حمامياً، أو شخصاً آخر   -٣٦
مدنيـة، أو جنائيـة     (بيد أنه جيب التشديد على أنه يف حاالت عديـدة           ). أشخاص آخرين 

). ألب أو األبـوان ا(، مثة خماطر لوجود تضارب يف املصاحل بني الطفل وأبرز ممثليه         )إدارية أو
مت االستماع إىل الطفل عرب ممثل، من األمهية القصوى أن حييل املمثل آراء الطفل بشكل                وإذا

األسـلوب  ) أو اهليئة املالئمة عند اللزوم    (وينبغي أن حيدد الطفل     . صحيح إىل متخذي القرار   
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واإلملام  املعرفة   وجيب على املمثلني أن يكون لديهم ما يكفي من        . املختار وفقاً لوضعه اخلاص   
  .التجربة يف التعامل مع األطفالمن ختلف جوانب عملية اختاذ القرار ومب

مصاحل أشخاص آخرين    الوجيب على املمثل أن يدرك أنه ميثل مصاحل الطفل حتديداً             -٣٧
وينبغـي  ). مثل دور اإليواء، أو اإلدارة أو اجملتمع      (، أو املؤسسات أو اهليئات      )نااألبو/األب(

  .دونات لقواعد سلوك املمثلني املعينني لتمثيل آراء الطفلوضع م

  "بطريقة تتفق مع القواعد اإلجرائية للقانون الوطين"  ‘٣‘ 
". بطريقة تتفق مع القواعد اإلجرائية للقانون الـوطين       "ينبغي أن تتاح فرصة التمثيل        -٣٨
الذي حيد من التمتع    ينبغي تأويل هذا الشرط بطريقة تسمح باستخدام القانون اإلجرائي           الو

بل على العكس من ذلك، تشجَّع الدول األطراف علـى          . هبذا احلق األساسي أو حيول دونه     
امتثال القواعد األساسية لإلجراءات العادلة، مثل احلق يف الدفاع واحلـق يف الوصـول إىل               

  .امللفات الشخصية
احملكمة أو اهليئة اإلدارية    ويف حالة عدم التقيد بالنظام الداخلي، جيوز الطعن يف قرار             -٣٩

  .ة القانونيملواصلة النظر فيه من الناحيةوجيوز نقضه، أو تبديله، أو إحالته من جديد 

  خطوات تنفيذ حق الطفل يف االستماع إليه  -٢  
 خطوات من أجل اإلعمال الفعلي حلق الطفـل      ٥  جيب اختاذ  ١٢تنفيذ فقريت املادة    ل  -٤٠

اك مسألة متسه أو عندما يدعى الطفل إىل اإلدالء بآرائه يف           يف االستماع إليه كلما كانت هن     
وينبغي العمل هبذه الشروط بطريقة تتالءم مع       . إجراء غري رمسي وكذلك يف مناسبات أخرى      

  .السياق املعين

  اإلعداد  )أ(  
يتعني على املسؤولني عن االستماع إىل الطفل أن حيرصوا على إبالغ الطفل حبقه يف                -٤١

يه يف مجيع املسائل اليت متس الطفل وبشكل خاص يف أيـة عمليـات قـضائية         أالتعبري عن ر  
وجيب أن ُيبلغ   . وإدارية ومتعلقة باختاذ قرار، وبشأن ما سيترتب على آرائه من أثر يف النتيجة            

وجيب عليه أن يكون    .  إيصال آرائه مباشرة أو من خالل ممثل       بأن له اخليار يف   الطفل كذلك   
ر أن ُيعـد الطفـل      ا القـر  وجيب على متخذ  . جم عن هذا اخليار   قد تن مدركاً للعواقب اليت    

بالشكل املالئم قبل االستماع إليه، مقدماً الشروح بشأن كيفية إجراء عمليـة االسـتماع،              
  .وموعدها ومكاهنا وهوية املشاركني فيها، وعليه أن يراعي آراء الطفل يف هذا الصدد

  االستماع  )ب(  
الذي ميارس فيه الطفل حقه يف االستماع إليه سياقاً مواتيـاً           يتعني أن يكون السياق       -٤٢

 أن الشخص البالغ املسؤول عن عملية االجتماع         من ومشجعاً، حىت يتسىن للطفل أن يتأكد     
وقد يكون الشخص الـذي     .  ويراعي جبدية ما قرر الطفل أن يقوله        إليه يرغب يف االستماع  



CRC/C/GC/12 

13 GE.09-43697 

مثـل املـدرس،    ( يف املسائل اليت متس الطفل       سيستمع إىل آراء الطفل شخصاً بالغاً مشاركاً      
مثل املدير، واملسري   (، ومتخذاً للقرارات يف مؤسسة      )واألخصائي االجتماعي أو مقدم رعاية    

  ).مثل عامل النفس أو الطبيب(، أو أخصائياً )أو القاضي
أحاديـة  وتشري التجربة إىل أن الوضع ينبغي أن يتخذ شكل حديث بدالً من دراسة                -٤٣
يف ظـروف   يكون ذلك   ويفضل عدم االستماع إىل الطفل يف حمكمة مفتوحة، وإمنا          . باناجل

  .تكفل السرية

  تقييم قدرة الطفل  )ج(  
جيب إيالء آراء الطفل االعتبار الواجب، عندما يشري حتليل لكل حالة على حدة إىل                -٤٤

قة معقولـة   بطريوإذا كان الطفل قادراً على تكوين آرائه        . أن الطفل قادر على تكوين آرائه     
 القرار أن يراعي آراء الطفل بوصفها عامالً مهمـاً يف تـسوية             ومستقلة، وجب على متخذ   

  .ويتعني تطوير املمارسة اجليدة لتقييم قدرة الطفل. املسألة

  )التغذية املرجتعة(معلومات عن الوزن الذي ُيقام آلراء الطفل   )د(  
 القرار أن يبلغ تبار الواجب، يتعني على متخذ   االع آرائه   إيالءمبا أن الطفل يتمتع حبق        -٤٥

ذلك أن التغذيـة املرجتعـة      . الطفل بنتيجة العملية وأن يوضح الكيفية اليت روعيت هبا آراؤه         
وقد تـدفع هـذه     .  شكلية، وإمنا تؤخذ مأخذ اجلد      آراء تضمن أن آراء الطفل ليست جمرد     

القرار أو تقدمي اقتـراح آخـر أو يف         على   املوافقةاملعلومات الطفل إىل اإلصرار على رأيه أو        
  .حالة إجراء قضائي أو إداري، تقدمي طعن أو شكوى

  الشكاوى، واإلنصاف واجلرب  )ه(  
ُيراعـى   الينبغي وضع قوانني تتيح لألطفال إجراءات للشكاوى واإلنصاف عندما            -٤٦

 وينبغي أن   .)٧(حقهم يف االستماع إليهم ومراعاة آرائهم كما جيب وعندما ُينتهك هذا احلق           
بدور مماثل يف مجيع مؤسسات يقوم تكون لألطفال إمكانية التوجه إىل أمني املظامل أو شخص 

وينبغـي  . األطفال، منها يف املدارس ومراكز الرعاية اليومية، من أجل التعبري عن شكاواهم           
سرية  الرتاعات األويف حالة. ص وكيفية الوصول إليهملألطفال أن يعرفوا هوية هؤالء األشخا

يف عامل   اللجوء إىل شخص     علىبشأن النظر يف آراء األطفال، ينبغي للطفل أن يكون قادراً           
  . الشباب داخل اجملتمع احملليدوائر
هك حق الطفل يف االستماع إليه فيمـا يتعلـق بـإجراء قـضائي وإداري               وإذا انتُ   -٤٧

إجـراءات الطعـن    كون للطفل إمكانية الوصـول إىل       ت، جيب أن    )١٢ من املادة    ٢ الفقرة(
وجيب أن تقدم إجراءات الـشكوى      . والشكوى اليت ُتقدم اإلنصاف عن انتهاكات احلقوق      

  .و العقابأآليات موثوقة لضمان ثقة األطفال يف أن استخدامها لن يعرضهم خلطر العنف 

                                                           
  .٢٤علق بالتدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، الفقرة املت) ٢٠٠٣(٥انظر التعليق العام للجنة رقم  )٧(
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  التزامات الدول األطراف  - ٣  

  االلتزامات األساسية للدول األطراف  )أ(  
االستماع إليه على الدول األطراف االلتـزام باسـتعراض أو          يفرض حق الطفل يف       -٤٨

تعديل قوانينها من أجل إدخال آليات تقدم لألطفال سبل الوصول إىل املعلومات املالئمـة،              
والدعم الكايف، عند اللزوم، والتغذية املرجتعة بشأن االعتبار الذي ُيوىل آلرائهم، وإجـراءات             

  .الشكاوى، واإلنصاف أو اجلرب
من أجل الوفاء هبـذه االلتزامـات، ينبغـي للـدول األطـراف أن تعتمـد                و  - ٤٩

  :االستراتيجيات التالية
  ؛١٢استعراض وسحب اإلعالنات التقييدية والتحفظات على املادة  •
إنشاء مؤسسات مستقلة حلقوق اإلنسان، من قبيل أمني مظامل األطفال أو مفوضي             •

  ؛)٨(األطفال بوالية واسعة يف جمال حقوق األطفال
، وتطبيقها يف املمارسة، لفائدة مجيـع املهنـيني         ١٢تقدمي التدريب بشأن املادة      •

العاملني مع األطفال ولصاحلهم، مبن فيهم احملامون، والقضاة، وضباط الشرطة،          
واألخصائيون االجتماعيون، والعاملون يف اجملتمعات احمللية، واألطباء النفسانيون،        

اكز اإليواء والسجون، واملدرسون على مجيـع      ومقدمو الرعاية، والعاملون يف مر    
مستويات النظام التعليمي، واألطباء، واملمرضون وغريهم من املهنيني العاملني يف          
اجملال الصحي، وموظفو اخلدمة املدنية واملوظفون يف القطاع العـام، وموظفـو            

  اللجوء والزعماء التقليديون؛
 على التعـبري عـن آرائهـم،        ضمان الظروف املالئمة لدعم األطفال وتشجيعهم      •

وضمان مراعاة هذه اآلراء كما جيب، مبوجب قوانني وترتيبات ُترسخ يف القوانني            
   بانتظام؛ فعاليتهامواملدونات املؤسسية وتقيَّ

مكافحة املواقف السلبية، اليت تعرقل اإلعمال الكامل حلق الطفل يف االستماع إليه،             •
رأي ووسائط اإلعالم، من أجل تغـيري       عرب تنظيم محالت عمومية، تشمل قادة ال      

  .التصورات العرفية املنتشرة بشأن الطفل

  االلتزامات اخلاصة فيما يتعلق باإلجراءات القضائية واإلدارية  )ب(  

  حق الطفل يف االستماع إليه يف إجراءات قضائية مدنية  ‘١‘  
  :فيما يلي القضايا الرئيسية اليت تتطلب االستماع إىل الطفل  -٥٠

                                                           
  .املتعلق بدور مؤسسات حقوق اإلنسان املستقلة) ٢٠٠٢(٢انظر التعليق العام للجنة رقم  )٨(
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  طالق أو االنفصالال    
العالقة تأثراً واضـحاً  املولودون نتيجة يف حاالت االنفصال والطالق، يتأثر األطفال      -٥١

إذ يبت القاضي يف قضايا النفقة على الطفل وكذا حضانته والوصول إليـه             . بقرارات احملاكم 
ـ  سلطات قضائية ت  وقد أدرج . حماكمة أو عرب وساطة توجهها احملكمة     إطار  إما يف     دة عدي

املـصاحل الفـضلى    " يلزم القاضي بإيالء     اًضمن قوانينها، فيما يتعلق بفسخ عالقة ما، حكم       
  . االعتبار األمسى "للطفل
وهلذا السبب، يتعني على مجيع القوانني املتعلقة باالنفصال والطالق أن تشمل حـق               -٥٢

ضل سـلطات   وتف. الطفل يف االستماع إليه من قبل متخذي القرارات ويف عمليات الوساطة          
 يعترب الطفل عنده قادر     قضائية، إما من باب السياسة العامة أو يف إطار القانون، أن حتدد سّناً            

 هذه املسألة على أساس كل حالة علـى         حتديدبيد أن االتفاقية، تتوقع     . على التعبري عن آرائه   
  .رة الطفلحدة، مبا أهنا تشري إىل السن والنضج، وهلذا السبب تشترط تقييماً فردياً لقد

  االنفصال عن األبوين والرعاية البديلة    
كلما اختذ قرار بفصل طفل عن أسرته لكون الطفل ضحية اعتداء أو إمهال داخـل                 -٥٣

وقد تبدأ العمليـة    . مرتله، وجب مراعاة آراء الطفل من أجل حتديد املصاحل الفضلى للطفل          
  وجـود  مع احمللي الذي يـدعي    بشكوى من الطفل، أو فرد آخر من األسرة أو فرد من اجملت           

  .االعتداء أو اإلمهال يف األسرة
. تراعي حق الطفل يف االستماع إليه دائماً        ال ويتبني من جتربة اللجنة أن الدول األطراف        -٥٤

لذا توصي اللجنة الدول األطراف بالعمل، عرب قوانني وأنظمة وتوجيهات سياساتية، على التماس             
 يف ذلك اختاذ قرارات تتعلق بإيداع الطفـل يف األسـر الكفيلـة أو               آراء الطفل والنظر فيها، مبا    

  .مؤسسات الرعاية، ووضع خطط للرعاية واستعراضها والقيام بزيارات مع األبوين واألسرة

  التبين والكفالة يف الشريعة اإلسالمية    
بىن الشريعة اإلسالمية وُيت  كفالته حسب    أو   من أجل تبنيه  عندما يتقرر إيداع الطفل       -٥٥

فهذه العملية الزمة أيضاً . أو ُيكفل يف هناية املطاف، من األمهية القصوى االستماع إىل الطفل       
 العيش  ن بالتبين يلطفل واألبو سبق ل  وإنعندما يتبىن اآلباء بالكفالة أو األسر بالكفالة الطفل،         

  .مجيعاً لبعض الوقت
للطفل ينبغي إيالؤها االعتبار     من االتفاقية على أن املصاحل الفضلى        ٢١وتنص املادة     -٥٦

املـصاحل  "ميكن تعريـف     الويف القرارات املتعلقة بالتبين، أو الكفالة أو غري ذلك،          . األمسى
لذا حتث اللجنة مجيع الدول األطراف على إبالغ        . للطفل بدون مراعاة آراء الطفل    " الفضلى

وضمان االسـتماع إىل آراء     أو الكفالة أو غري ذلك،       التبينالطفل، قدر اإلمكان، بشأن آثار      
  . الطفل مبوجب القانون



CRC/C/GC/12 

GE.09-43697 16 

  حق الطفل يف االستماع إليه يف اإلجراءات القضائية اجلنائية  ‘٢‘  
يف اإلجراءات اجلنائية، ينبغي أن حيظى حق الطفل يف التعبري عن آرائه حبريـة يف مجيـع                   -٥٧

  .)٩(من عملية قضاء األحداثاملسائل اليت متس الطفل باالحترام والتنفيذ الكاملني عرب كل مرحلة 

  الطفل اجلانح    
 من االتفاقية على أن للطفل املـدعى انتهاكُـه للقـانون            ١٢ من املادة    ٢تنص الفقرة     -٥٨

ويتعني احترام هذا احلق يف     . اجلنائي، أو املتهم بذلك أو الذي ثبت انتهاكه له، حق االستماع إليه           
حلة ما قبل احملاكمة عندما يكون للطفـل احلـق يف        مجيع مراحل العملية القضائية، انطالقاً من مر      

وينطبـق  . لزوم الصمت، إىل حق االستماع إليه من قبل الشرطة، واملدعي العام وقاضي التحقيق            
  .هذا احلق أيضاً عرب مراحل الفصل يف القضية واحلكم فيها، وكذا تنفيذ التدابري املفروضة

 إعطـاء   فرصةلوساطة، جيب أن تكون للطفلويف حالة التدابري البديلة، مبا يف ذلك ا   -٥٩
املوافقة احلرة والطوعية وأن ُيعطى فرصة احلصول على املشورة واملساعدة القانونيتني وغـري             

  .هواستصواب ذلك يف حتديد مالءمة التدبري البديل املقترح
ومن أجل املشاركة بفعالية يف اإلجراءات، جيب إبالغ كل طفل فوراً ومباشرة              - ٦٠

لتهم املوجهة إليه بلغة يفهمها، وأيضاً بشأن عملية قضاء األحـداث والتـدابري             بشأن ا 
وينبغي أن تسري اإلجراءات يف جو ميكّن الطفـل مـن           . املمكن اختاذها من قبل احملكمة    

  . املشاركة والتعبري عن نفسه حبرية
يف وينبغي أن جتري احملاكمة وجلسات االستماع األخرى للطفل املخالف للقـانون              -٦١

وينبغي أن تكون حاالت االستثناء من هذه القاعدة حمدودة جداً، وواضحة           . جلسات مغلقة 
  .يف القانون الوطين ومسترشدة باملصاحل الفضلى للطفل

  لطفل الضحية والطفل الشاهدا    
جيب إعطاء الطفل الضحية والطفل الشاهد فرصة ملمارسة حقه يف التعـبري حبريـة                -٦٢
 وفقاً لقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي التـابع لألمـم املتحـدة            رأيه تعبرياً كامالً   عن

املبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفـال ضـحايا           "، املعنون   ٢٠٠٥/٢٠
  .)١٠("اجلرمية والشهود عليها

ويعين هذا بشكل خاص ضرورة بذل كل جهد من أجل ضمان مشاورة طفـل                - ٦٣
 املسائل ذات الصلة فيما يتعلق مبشاركته يف القضية املعروضـة           أو شاهد بشأن  /ضحية و 

للنظر، ومتكينه من التعبري حبرية، وبطريقته اخلاصة، عن آرائه وشـواغله فيمـا يتعلـق               
  .مبشاركته يف العملية القضائية

                                                           
  .(CRC/C/GC/10)املتعلق حبقوق األطفال يف قضاء األحداث ) ٢٠٠٧(١٠انظر التعليق العام للجنة رقم  )٩(
يوجد . ٢٠ و ١٩ و ٨سيما املواد    ، ال ٢٠٠٥/٢٠جتماعي التابع لألمم املتحدة     قرار اجمللس االقتصادي واال    )١٠(

  .www.un.org/ecosoc/docs/2005/Resolution%202005-20.pdf: على العنوان التايل
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ويرتبط حق الطفل الضحية والشاهد أيضاً باحلق يف االطالع على قضايا من قبيـل                -٦٤
أو الشاهد، والطرق   /و الضحية   لصحية والنفسية واالجتماعية، ودور الطفل    وجود اخلدمات ا  

شكوى واملشاركة  ال، وآليات الدعم املوجودة للطفل عند تقدمي        "االستجواب"اليت ُيجرى هبا    
، ووجـود   يف التحقيقات وإجراءات احملكمة، واألماكن واملواعيد احملددة جللسات االستماع        

  . ستفادة من اجلرب، وأحكام الطعن االتدابري محائية، وإمكانية

  حق الطفل يف االستماع إليه يف اإلجراءات اإلدارية  ‘٣‘  
ينبغي جلميع الدول األطراف أن تضع إجراءات إدارية يف القانون جتسد متطلبـات               -٦٥

 وتضمن حق الطفل يف االستماع إليه إىل جانب حقوقه اإلجرائية األخرى، مبـا يف     ١٢املادة  
الكشف عن السجالت ذات الصلة، واإلبالغ جبلسة االستماع، والتمثيل مـن          ذلك احلق يف    

  .قبل األبوين أو أشخاص آخرين
ومن األرجح أن ُيشرك األطفال يف اإلجراءات اإلدارية بدالً من إجراءات احملكمة،               -٦٦

ون  القان إقامتها من خالل  ألن اإلجراءات اإلدارية أقل رمسية، وأكثر مرونة وأسهل نسبياً يف           
  .ويتعني أن تكون اإلجراءات مالئمة للطفل ويف متناوله. واألنظمة

إلجراءات اإلدارية املتصلة باألطفال آليات تناول قـضايا        على ا ومن األمثلة اخلاصة      -٦٧
 الشهادات املدرسية والقضايا املتصلة     ، ورفض منح  )مثل التوقيف والطرد   (التأديب يف املدارس  

ية ورفض منح االمتيازات يف مراكز احتجاز األحـداث، وطلبـات           تأديبالتدابري  الباألداء، و 
ويف هذه .  األطفال غري املصحوبني، وطلبات احلصول على رخصة السياقة    اليت يقدمها اللجوء  

تتفـق مـع    "املسائل ينبغي أن يكون للطفل احلق يف االستماع إليه والتمتع حبقوق أخـرى              
  ".القواعد اإلجرائية للقانون الوطين

  هذا احلق باألحكام األخرى لالتفاقية حق الطفل يف االستماع إليه وارتباطات  –باء   
احلـق يف    (٢، عموماً، باملبادئ العامة األخرى لالتفاقية مثل املادة         ١٢ترتبط املادة     -٦٨

إيـالء االعتبـار    (٣وترتبط باملادة ) احلق يف احلياة، والبقاء والنماء   (٦، واملادة   )عدم التمييز 
وترتبط هذه املادة ارتباطاً وثيقـاً بـاملواد املتعلقـة         . خصوصاً) احل الطفل الفُضلى  األول ملص 

احلـق يف    (١٧واملادة  ) احلق يف حرية التعبري    (١٣باحلقوق واحلريات املدنية، ال سيما املادة       
 جبميع املواد األخرى لالتفاقية، اليت ال ميكـن         ١٢وعالوة على ذلك، ترتبط املادة      ). اإلعالم
ها تنفيذاً كامالً إذا مل ُيحترم الطفل بوصفه موضوعاً هلذه احلقوق له آراؤه يف احلقـوق                تنفيذ

  .اليت ترسخها هذه املواد ويف تنفيذها
القدرات املتطورة للطفـل والتوجيـه       (٥ واملادة   ١٢أما العالقة القائمة بني املادة        -٦٩

فهي عالقة وجيهـة    ) عليق العام  من هذا الت   ٨٤واإلرشاد املالئمان من األبوين، انظر الفقرة       
  . بشكل خاص، مبا أن مراعاة اآلباء للقدرات املتطورة لألطفال عند توجيههم هلم أمر حاسم
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  ٣ و١٢املادتان   -١  
 هو ضمان إيالء االعتبار األول للمصاحل الفُضلى للطفل يف مجيع           ٣اهلدف من املادة      -٧٠

 مؤسسات الرعايـة االجتماعيـة العامـة        اإلجراءات اليت تتعلق باألطفال، سواء أقامت هبا      
ويعين ذلك أن أي إجـراء      . اخلاصة، أو احملاكم أو السلطات اإلدارية أو اهليئات التشريعية         أو

وُتعد مصاحل الطفل الفُـضلى     . ُيتخذ باسم الطفل يتعني عليه أن حيترم مصاحل الطفل الفُضلى         
العملية اإلجرائية حرصاً على    شبيهة حبق إجرائي ُيلزم الدول األطراف بوضع خطوات ضمن          

وُتلزم االتفاقية الدول األطراف بضمان استماع املسؤولني عن        . مراعاة مصاحل الطفل الفُضلى   
  . وهذه اخلطوة إلزامية. ١٢هذه اإلجراءات إىل الطفل على النحو املنصوص عليه يف املادة 

 الطفل، العامل الوحيد    وليست مراعاة املصاحل الفُضلى للطفل، اليت تتم بالتشاور مع          -٧١
لكن لذلك أمهية حامسة    . الذي ينبغي األخذ به يف إجراءات املؤسسات، والسلطات واإلدارة        

  .كما هي آراء الطفل
 الفردية، لكنها تنص بشكل صريح أيضاً على ضـرورة           للحاالت ٣وختصَّص املادة     -٧٢

وعليه فإن  . املتعلقة باألطفال مراعاة املصاحل الفُضلى لألطفال بصفتهم فئة يف مجيع اإلجراءات          
الدول األطراف ليست ملزمة بالنظر يف احلالة الفردية لكل طفل على حـدة عنـد حتديـد                 

وعالوة على  . مصاحله الفُضلى فحسب، وإمنا هي ملزمة مبراعاة مصاحل األطفال بصفتهم فئة          
خلاصـة  ذلك، جيب على الدول األطراف أن تنظر يف اإلجراءات اليت تتخذها املؤسـسات ا             

ويعد توسيع نطاق هـذا االلتـزام ليـشمل         . والعامة، والسلطات، وكذا اهليئات التشريعية    
إشارة واضحة إىل أن أي قانون، أو نظام أو قاعدة متس األطفال جيب أن          " اهليئات التشريعية "

  ".املصاحل الفُضلى للطفل"تسترشد مبعيار 
ة معينة ينبغي حتديدها بـنفس      وما من شك أن مصاحل األطفال الفُضلى بصفتهم فئ          -٧٣

فعندما يتعلق األمر باملصاحل الفُضلى ألعداد كـبرية        . الطريقة املتبعة عند تقييم املصاحل الفردية     
من األطفال، يتعني على رؤساء املؤسسات، والسلطات أو اهليئات احلكومية إتاحة الفرصـة             

ذه الفئات غري احملـددة وإيـالء       أيضاً من أجل االستماع إىل األطفال املعنيني املنتمني إىل ه         
آرائهم االعتبار الواجب عند التخطيط لإلجراءات، مبا فيها القرارات التشريعية، اليت متـس             

  .األطفال بشكل مباشر أو غري مباشر
: ، إذ ليس هناك سوى دور مكمل للمبدأين العامني        ١٢ و ٣وال جتاذب بني املادتني       -٧٤

فأحدمها ينص على هدف حتقيق املصاحل الفُضلى للطفل واآلخر ينص على منهجيـة حتقيـق      
 بالشكل الصحيح   ٣والواقع أنه ال ميكن تطبيق املادة       . هدف االستماع إىل الطفل أو األطفال     

، ميـسرة  ١٢ وظيفة املادة ٣وعلى غرار ذلك، تعزز املادة  . ١٢ت املادة   إذا مل ُتحترم مكونا   
  . الدور األساسي لألطفال يف مجيع القرارات اليت متس حياهتم
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  ٦ و٢ و١٢املواد   -٢  
احلق يف عدم التمييز حق متأصل تضمنه صكوك حقوق اإلنسان مجيعها مبـا فيهـا                 -٧٥

تفاقية، لكل طفل احلق يف عدم التمييز ضده يف          من اال  ٢فحسب املادة   . اتفاقية حقوق الطفل  
وتشدد اللجنة أن على الـدول      . ١٢ممارسة حقوقه مبا فيها احلقوق املنصوص عليها يف املادة          

حبرية ومراعـاة    األطراف أن تتخذ التدابري املالئمة لضمان حق كل طفل يف التعبري عن آرائه            
 أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الـرأي          هذه اآلراء دون متييز على أساس العرق، أو اللون،        

السياسي أو غريه، أو األصل القومي أو اإلثين أو االجتماعي، أو امللكية، أو اإلعاقة، أو امليالد 
وتتصدى الدول األطراف إىل التمييز، مبا فيـه التمييـز ضـد الفئـات              . أو أي وضع آخر   

ال يف االستماع إليهم ومتكينهم مـن       املستضعفة أو املهمشة من األطفال، ضماناً حلق األطف       
  .املشاركة يف مجيع املسائل اليت متسهم على قدم املساواة مع بقية األطفال

وبوجه خاص، تالحظ اللجنة بقلق أن املواقف واملمارسات العرفية تنال من هذا احلق               -٧٦
ن تتخـذ   لذا على الدول األطـراف أ     . يف بعض اجملتمعات وتضع قيوداً شديدة على التمتع به        

التدابري املالئمة لتوعية اجملتمع وتثقيفه بشأن األثر السليب هلذه املواقف واملمارسات والتـشجيع             
  .على تغيري املواقف من أجل حتقيق التنفيذ الكامل حلقوق كل طفل مبوجب االتفاقية

وحتث اللجنة الدول األطراف على إيالء اهتمام خاص حلق الطفلـة يف االسـتماع                -٧٧
وتلقي الدعم، عند اللزوم، من أجل التعبري عن رأيها وإيالء االعتبار الواجـب هلـذا               إليها،  

الرأي، ذلك أن القوالب النمطية اجلنسانية والقيم األبوية تنال من البنات وتضع قيوداً شديدة              
  .١٢عليها يف جمال التمتع حبقها املنصوص عليه يف املادة 

 من اتفاقية حقـوق األشـخاص     ٧ف يف املادة    وترحب اللجنة بالتزام الدول األطرا      -٧٨
ذوي اإلعاقة بضمان تزويد األطفال ذوي اإلعاقة مبا يلزم من مساعدة ومعدات مـن أجـل       

  .حبرية وإيالء االعتبار الواجب لتلك اآلراء متكينهم من التعبري عن آرائهم
يـاة وأن    من اتفاقية حقوق الطفل بأن لكل طفل حقاً متأصالً يف احل           ٦وتقر املادة     -٧٩

وتالحظ اللجنـة   . على الدول األطراف أن تضمن، إىل أقصى حد ممكن، بقاء الطفل ومناءه           
أمهية تعزيز فرص حق الطفل يف االستماع إليه، إذ أن مشاركة الطفل أداة لتحفيـز النمـاء                 

 ومـع أهـداف التعلـيم       ٦الكامل للشخصية والقدرات املتطورة للطفل مبا يتفق مع املادة          
  .٢٩يها يف املادة املنصوص عل

  ١٧ و١٣ و١٢املواد   -٣  
، املتعلقـة بالوصـول إىل      ١٧، املتعلقة باحلق يف حرية التعبري، واملادة        ١٣تعد املادة     -٨٠

ذلك أن املـادتني    . املعلومات، شرطني حامسني لإلعمال الفعلي حلق الطفل يف االستماع إليه         
 على أن للطفـل     ١٢انب املادة   تنصان على أن األطفال هم موضوع احلقوق وتنصان إىل ج         

  .احلق يف ممارسة تلك احلقوق بصفته الشخصية، وفقاً لقدراته املتطورة
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بيد . ١٢ مع املادة    ١٣وغالباً ما ُيخلط احلق يف حرية التعبري املنصوص عليه يف املادة              -٨١
باحلق يف  فحرية التعبري مرتبطة    . أن املادتني، على ارتباطهما الشديد، توضحان حقوقاً خمتلفة       

. تكوين اآلراء والتعبري عنها، والتماس وتلقي املعلومات عرب أي واسطة من وسائط اإلعـالم             
.  اليت يكوهنا أو يعرب عنهاالدولة الطرف لآلراءوتؤكد هذه احلرية حق الطفل يف عدم تقييد      

لـك  ومن هذا املنطلق، ُتلزم هذه احلرية الدول األطراف بالكف عن التدخل يف التعبري عن ت              
اآلراء، أو يف الوصول إىل املعلومات، مع محاية حق الوصول إىل وسائل االتصال واحلـوار                

 ترتبط حبق التعبري عن اآلراء املكونة حتديداً بشأن املسائل اليت متـس             ١٢غري أن املادة    . العام
  وتفـرض  . الطفل، وحق الطفل يف إشراكه يف اإلجراءات والقرارات اليت تـؤثر يف حياتـه             

 على الدول األطراف واجب وضع اإلطار واآلليات القانونيـة الالزمـة لتيـسري              ١٢ة  املاد
املشاركة اإلجيابية للطفل يف مجيع اإلجراءات اليت متس الطفل ويف عملية صنع القرار، والوفاء              

أما حرية التعبري املنصوص عليها . بااللتزام بإيالء االعتبار الواجب لتلك اآلراء عند التعبري عنها
بيد أن هتيئة بيئـة     .  فال تستلزم هذه املشاركة أو االستجابة من الدول األطراف         ١٣ املادة   يف

، يساهم أيـضاً يف بنـاء       ١٢يسودها احترام األطفال لدى التعبري عن آرائهم، وفقاً للمادة          
  .قدرات األطفال على ممارسة حقهم يف حرية التعبري

، إىل حد كبري، شرطاً الزمـاً       ١٧لمادة  ويعد إعمال حق الطفل يف إعالمه، وفقاً ل         -٨٢
إذ حيتاج األطفال إىل الوصول إىل املعلومـات يف  . لإلعمال الفعلي للحق يف التعبري عن اآلراء 

وينطبق ذلك، علـى سـبيل      . أشكال تالئم سنهم وقدراهتم بشأن مجيع القضايا اليت متسهم        
، وبشأن القوانني واألنظمة    املثال، على إعالم األطفال بشأن حقوقهم، وأي إجراءات متسهم        

 ١٧ووفقاً للمـادتني    . والسياسات الوطنية، واخلدمات احمللية، وإجراءات الطعن والشكوى      
  .، ينبغي للدول األطراف أن تدرج حقوق األطفال يف املناهج الدراسية٤٢و

وتذكّر اللجنة أيضاً الدول األطراف بأن وسائط اإلعالم وسيلة مهمة لكل من تعزيز               -٨٣
وحتث .  حق األطفال بالتعبري عن آرائهم، وتقدمي الفرص للتعبري عن تلك اآلراء عموماً            وعي

اللجنة خمتلف أشكال وسائط اإلعالم على ختصيص مزيد من املوارد من أجل إشراك األطفال              
  يف وضع الربامج وإتاحة فرص لألطفال مـن أجـل وضـع وقيـادة مبـادرات إعالميـة           

  .)١١(متعلقة حبقوقهم

  ٥ و١٢ادتان امل    -٤  
 من االتفاقية على أن حتترم الدول األطراف مـسؤوليات وحقـوق            ٥تنص املادة     -٨٤

وواجبات اآلباء، واألولياء، أو آباء األسرة املمتدة أو اجملتمع احمللي على النحو املنصوص عليه              
 هبـا   يف األعراف احمللية، يف إعطاء التوجيه واإلرشاد للطفل لدى ممارسته احلقوق اليت تعترف            

                                                           
ــالم       )١١( ــائط اإلعـ ــل ووسـ ــشأن الطفـ ــة بـ ــشة العامـ ــوم املناقـ ): ١٩٩٦(يـ

www.unhchr.ch/htm/menu2/6/crc/doc/days/media.pdf: 
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وعليه، للطفل احلق يف التوجيه واإلرشاد، حيث يتعني أن يعوض هـذا التوجيـه              . االتفاقية
واإلرشاد النقص احلاصل لدى الطفل يف املعرفة والتجربة والفهم، يف حدود القدرات املتطورة     

 فبقدر ما ازداد الطفل معرفة وخربته وفهماً، . للطفل، على النحو املنصوص عليه يف هذه املادة       
تعني على اآلباء، واألولياء أو غريهم من األشخاص املسؤولني قانونياً عن الطفل أن حيّولـوا               

. توجيههم وإرشادهم إىل تذكرة ومشورة مث إىل تبادل لآلراء نداً للند معهم يف وقت الحق              
ولن يقع هذا التحول يف نقطة حمددة يف فترة منو الطفل، وإمنا سيزداد التحول باضطراد مـع                 

  .ع الطفل على املسامهة بآرائهتشجي
 من االتفاقية هذا املطلب، حيث تنص على وجوب إيالء االعتبـار            ١٢وحتفز املادة     -٨٥

بعبارات أخـرى، كلمـا     . الواجب آلراء الطفل، كلما كان الطفل قادراً على تكوين آرائه         
  ملـسائل  اكتسب األطفال قدرات، كان هلم احلق يف حتمل املزيد من املسؤولية عن تنظـيم ا              

  .)١٢(اليت متسهم

   وإعمال حقوق الطفل عموما١٢ًاملادة   – ٥  
باإلضافة إىل املواد اليت ُنوقشت يف الفقرات السابقة، يشترط معظم املواد األخـرى               -٨٦

وبالنسبة إىل هـذه اجلوانـب      . ويشجع ذلك  االتفاقية إشراك األطفال يف املسائل اليت متسهم      
وال شك أن العنصر األساسي     .  استخدام مفهوم املشاركة   املتعددة من عملية اإلشراك، شاع    

، لكن شرط التخطيط، والعمل والتطور بالتشاور مع الطفل         ١٢لعمليات اإلشراك هو املادة     
  .حاضر يف االتفاقية كلها

ويتناول إعمال احلقوق طائفة واسعة من املشاكل، من قبيل الصحة، أو االقتـصاد،               -٨٧
 ال هتم الطفل بصفته فرداً فحسب، وإمنا هتم فئات األطفال واألطفال            التعليم أو البيئة، اليت    أو

وعليه، فسرت اللجنة دائماً املشاركة على نطاق واسع حىت ال تكون اإلجـراءات             . عموماً
خاصةً باألطفال بصفة فردية وفئات األطفال احملددة بوضوح فحسب، وإمنا تشمل األطفال            

أو غري مباشر بالظروف االجتماعيـة أو االقتـصادية         عموماً، الذين يتأثرون بشكل مباشر      
  . الثقافية للعيش داخل جمتمعهم أو
ويتجسد هذا الفهم الواسع ملشاركة الطفل يف الوثيقة النهائية اليت اعتمدهتا اجلمعيـة       -٨٨

فقـد وعـدت   ". عامل صاحل لألطفال"العامة يف دورهتا االستثنائية السابعة والعشرين املعنونة   
وتنفيذ برامج تعزز مشاركة األطفال، مبن فيهم املراهقون، مشاركة         "طراف بوضع   الدول األ 

هادفة يف عمليات صنع القرار، مبا يف ذلك يف حميط األسر واملدارس وعلى الصعيدين احمللـي                
 املتعلق  ٥وذكرت اللجنة يف تعليقها العام رقم       ). ٣٢ من الفقرة    ١الفقرة الفرعية   ". (والوطين

                                                           
 .املتعلق بالتدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل) ٢٠٠٣(٥عام رقم التعليق ال )١٢(
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من املهم أن تؤسس احلكومة عالقة مباشرة مع "امة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل أن بالتدابري الع
  .)١٣("األطفال، ال جمرد عالقة بواسطة املنظمات غري احلكومية أو مؤسسات حقوق اإلنسان

  تنفيذ حق الطفل يف االستماع إليه يف خمتلف األوساط واحلاالت   –جيم   
ع إليه يف أوساط وحاالت متنوعة ينمـو فيهـا          يتعني تنفيذ حق الطفل يف االستما       -٨٩

ففي هذه األوساط واحلاالت، توجد مفاهيم خمتلفة للطفـل         . األطفال، ويتطورون ويتعلمون  
ودوره، مما قد يدعو إىل إشراك األطفال يف كل املسائل والقرارات احلامسة أو إىل تقييد هذه                

الستماع إليه، قد تستخدمها الـدول  وتوجد سبل خمتلفة للتأثري يف حق الطفل يف ا     . املشاركة
  . األطراف لتعزيز مشاركة األطفال

   األسرةيف جمال  -١  
حبرية واليت تؤخـذ فيهـا آراؤه    ُتعد األسرة اليت ميكن للطفل فيها أن يعرب عن آرائه        -٩٠

مأخذ اجلد منذ املراحل األوىل من العمر منوذجاً هاماً، وتشكل األسرة مرحلة إعدادية للطفل              
ويرمي هذا النهج املتبع . ل ممارسة احلق يف االستماع إليه يف اجملتمع على نطاق أوسعمن أج

إزاء الرعاية الوالدية إىل تعزيز التطور الفردي وحتسني العالقات األسرية ودعـم إدمـاج              
  .األطفال يف اجملتمع ويقوم بدور وقائي من مجيع أشكال العنف يف املسكن واألسرة

آلباء أو غريهم من األولياء حبقوقهم ومسؤولياهتم فيما يتعلق بتقدمي          وتقر االتفاقية ل    -٩١
، لكنها تؤكد أن اهلدف مـن       ) أعاله ٨٤انظر الفقرة   (التوجيه واإلرشاد املالئمني ألطفاهلم     

ذلك متكني الطفل من ممارسة حقوقه وأن ذلك يتطلب توافق التوجيه واإلرشاد مع القدرات              
  . املتطورة للطفل

للدول األطراف أن تقوم، عند وضع القوانني والسياسة العامـة، بتـشجيع            وينبغي    -٩٢
اآلباء، واألولياء واملعنيني باألطفال على االستماع إىل األطفال وإيالء آرائهم االعتبار الواجب 

كما ينبغي أيضاً إسداء املشورة إىل اآلباء من أجل دعم األطفـال يف             . يف املسائل اليت متسهم   
التعبري عن أرائهم حبرية ويف إيالء االعتبار الواجب آلراء األطفال على مجيـع          إعمال احلق يف    
  .مستويات اجملتمع

ومن أجل دعم تطوير مناذج الرعاية الوالدية اليت حتترم حق الطفل يف االستماع إليه،                -٩٣
سلوك توصي اللجنة بأن تعزز الدول األطراف الربامج التثقيفية لآلباء، اليت تقوم على أمناط ال             

  واملواقف اإلجيابية السائدة ونشر املعلومات املتعلقة حبقـوق األطفـال واآلبـاء الراسـخة              
  .يف االتفاقية

  :وينبغي هلذه الربامج أن تتناول ما يلي  -٩٤
                                                           

 .١٢املرجع نفسه، الفقرة  )١٣(
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  عالقة االحترام بني اآلباء واألطفال؛ •
  إشراك األطفال يف اختاذ القرار؛ •
   كل فرد يف األسرة؛اآلثار املترتبة عن إيالء االعتبار الواجب آلراء •
  فهم القدرات املتطورة لألطفال وتعزيزها واحترامها؛ •
  .سبل التعامل مع اآلراء املتضاربة داخل األسرة •
  ويتعني أن تعزز هذه الربامج مبدأ تكافؤ البنات والبـنني يف احلقـوق يف التعـبري                 -٩٥

  .عن آرائهم
غ اآلباء بـأن مـشاركة      وينبغي لوسائط اإلعالم أن تقوم بدور قوي يف جمال إبال           -٩٦

  .أطفاهلم شأن عظيم بالنسبة لألطفال أنفسهم، وألسرهم وللمجتمع

  يف جمال الرعاية البديلة  -٢  
جيب وضع آليات لضمان متكني األطفال املودعني يف مجيع أشكال الرعاية البديلـة،            -٩٧

راء يف املسائل اليت    مبا فيها املؤسسات، من التعبري عن آرائهم وإيالء االعتبار الواجب لتلك اآل           
. تتعلق بإيداعهم، وبأنظمة الرعاية داخل األسر الكفيلة أو دور الرعاية ويف حياهتم اليوميـة             

  :وينبغي هلذه اآلليات أن تشمل ما يلي
أو /أو رعايتـه و   /قوانني تتيح للطفل احلق يف إعالمه بشأن أي خطة إليداعـه، و            •

الء تلك اآلراء االعتبار الواجب عـرب       عالجه وبالفرص اهلادفة للتعبري عن آرائه وإي      
  عملية اختاذ القرار؛

قوانني تضمن للطفل حق االستماع إليه، وإيالء آرائه االعتبار الواجب عند تطوير             •
  وإحداث خدمات الرعاية املالئمة لألطفال؛

إنشاء مؤسسة خمتصة للرصد، من قبيل أمني مظـامل األطفـال، أو املفـوض أو                •
امتثال القواعد واألنظمة املنظمة لتقدمي الرعاية، أو احلماية        املفتشية، من أجل رصد     

وينبغي أن تكون   . ٣أو العالج لألطفال وفقاً لاللتزامات املنصوص عليها يف املادة          
هليئة الرصد والية الوصول من دون عراقيل إىل املرافق السكنية، مبا يف ذلك املرافق              

 االستماع إىل اآلراء والشواغل الـيت       ، من أجل  )املعدة لألطفال املخالفني للقانون   
يعرب عنها الطفل مباشرة، ومن أجل رصد مدى استماع املؤسسة ذاهتا إىل آرائـه              

  ومدى إيالئها االعتبار الواجب هلذه اآلراء؛
إنشاء آليات فعالة، كأن ُينشأ جملس متثيلي لألطفال، للبنات والبـنني، يف مرافـق               •

  اركة يف وضع وتنفيذ الـسياسة العامـة وأيـة      الرعاية السكنية، بوالية تكفل املش    
  .قواعد للمؤسسة
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  يف جمال الرعاية الصحية  -٣  
يتطلب إعمال أحكام االتفاقية احترام حق الطفل يف التعبري عن آرائه ويف املشاركة               -٩٨

وينطبق ذلك على كل القرارات املتعلقة بالرعاية       . يف تعزيز النمو الصحي لألطفال ورفاههم     
  .ذا على مشاركة األطفال يف وضع السياسة واخلدمات الصحيةالصحية، وك

وحتدد اللجنة عدة قضايا متميزة لكنها مترابطة حتتاج إىل النظر فيها فيمـا يتعلـق                 -٩٩
  .بإشراك الطفل يف املمارسات والقرارات املتعلقة برعايته الصحية

 اختـاذ القـرارات،   وينبغي إشراك األطفال، مبن فيهم األطفال الشباب، يف عمليات        -١٠٠
وينبغي تزويدهم مبعلومات عن العالجات املقترحة وآثارها       . بطريقة تتفق مع قدراهتم املتطورة    

  .ونتائجها، مبا يف ذلك تقدميها بأشكال تالئم األطفال ذوي اإلعاقة وتكون يف متناوهلم
إىل ويتعني على الدول األطراف أن تضع قوانني أو أنظمة لضمان وصول األطفـال                -١٠١

املشورة الطبية السريرية واملشورة بدون موافقة الوالدين، بصرف النظر عن سن الطفل، عندما     
فقد حيتاج األطفال إىل الوصـول إىل هـذه         . يكون ذلك ضرورياً لسالمة الطفل أو رفاهه      

اخلدمات، على سبيل املثال، عندما يتعرضون إىل العنف أو اإلساءة يف املـرتل، أو عنـدما                
ىل التثقيف أو اخلدمات يف جمال الصحة اإلجنابية، أو يف حالة الرتاع بـني اآلبـاء                حيتاجون إ 

ويعد احلق يف املشورة واإلرشاد متميزاً عن احلق        . والطفل على الوصول إىل اخلدمات الصحية     
  . يف إعطاء املوافقة الطبية وال ينبغي إخضاعه ألي حد فيما يتعلق بالسن

عند بلوغـه    دد يف بعض البلدان ينتقل احلق يف املوافقة       وترحب اللجنة بوضع سن حم      -١٠٢
وعليه، يكون  . إىل الطفل، وتشجع اللجنة الدول األطراف على النظر يف وضع هذه القوانني           

لألطفال الذين هم فوق ذلك السن احلق يف إعطاء املوافقة دومنا لزوم ألي تقييم مهين فردي                
بيد أن اللجنة توصي بـشدة أن تعمـل         . اءةلقدرهتم بعد التشاور مع خبري مستقل وذي كف       

الدول األطراف، عندما يبني الطفل الشاب عن قدرته على التعبري عن رأيه عن اطالع بشأن               
  .عالجه، على إيالء هذا الرأي االعتبار الواجب

وينبغي لألطباء ومرافق الرعاية الصحية تقدمي معلومات واضـحة ويف املتنـاول إىل               -١٠٣
وقهم املتعلقة مبشاركتهم يف البحـث اخلـاص بـشؤون األطفـال ويف             األطفال بشأن حق  

ويتعني إبالغهم بشأن األحباث، حىت يتسىن احلصول على موافقتهم عن         . االختبارات السريرية 
  .اطالع إضافة إىل ضمانات إجرائية أخرى

وينبغي للدول األطراف أيضاً أن تضع تدابري متكن األطفال من املـسامهة بـآرائهم                -١٠٤
وينبغي التماس آرائهم بـشأن     . وجتارهبم يف ختطيط وبرجمه اخلدمات املعدة لصحتهم ومنائهم       

مجيع اجلوانب املتعلقة بتقدمي اخلدمات الصحية، مبا يف ذلك بشأن نوعية اخلدمات الضرورية،             
وأفضل طريقة أو مكان لتقدميها، والعقبات التمييزية اليت تعترض الوصـول إىل اخلـدمات،              

واقف املهنيني العاملني يف جمال الصحة، وكيفية تعزيز قدرات األطفال من أجـل             ونوعية وم 
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وميكن احلصول على هذه املعلومـات عـن        . حتمل املزيد من املسؤولية عن صحتهم ومنائهم      
طريق مجلة وسائل منها نظم التغذية املرجتعة لألطفال الذين يـستفيدون مـن اخلـدمات أو      

شاور، وميكن إحالة هـذه املعلومـات إىل اجملـالس أو           يشاركون يف عمليات البحث والت    
الربملانات احمللية أو الوطنية لألطفال من أجل وضع مقاييس ومؤشرات للخدمات الصحية اليت    

  .)١٤(حتترم حقوق الطفل

  يف جمال التعليم واملدرسة  -٤  
 احلـق يف  يعد احترام حق الطفل يف االستماع إليه داخل التعليم أمراً أساسياً إلعمال   -١٠٥
وتالحظ اللجنة بقلق استمرار التسلط، والتمييز، وعدم االحترام والعنف الذي مييـز            . التعليم

ذلك أن هذه البيئات غري مواتية لألطفال مـن         . واقع العديد من املدارس والفصول الدراسية     
  .أجل التعبري عن آرائهم وإيالئها االعتبار الواجب

 األطراف إجراءاً من أجل إتاحة الفرص لألطفـال         وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدول      -١٠٦
  .بغية التعبري عن آرائهم وإيالء االعتبار الواجب لتلك اآلراء فيما يتعلق بالقضايا التالية

يف مجيع البيئات التعليمية، مبا فيها الربامج التثقيفية يف السنوات األوىل، ينبغي تعزيز               -١٠٧
وجيب أن يراعي التدريس والتعلم ظروف      . )١٥( تشاركية الدور اإلجيايب لألطفال يف بيئة تعلم     

وهلذا السبب، يتعني على سلطات التعليم أن تدرج آراء األطفـال           . وآفاقهم عيش األطفال 
  .وآبائهم يف التخطيط للمناهج الدراسية والربامج الدراسية

ـ                 -١٠٨ اط وال ميكن للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان أن يؤثر يف حتفيز األطفـال ويف أمن
سلوكهم إال إذا كانت حقوق اإلنسان متاَرس يف املؤسسات اليت يتعلم فيها الطفل، ويلعـب          

وبوجه خاص، تكون ألطفال هـذه      . )١٦(فيها ويعيش فيها إىل جانب أطفال وكبار آخرين       
املؤسسات نظرة نقدية دقيقة حلق الطفل يف االستماع إليه، حيـث يـستطيع األطفـال أن                

  . راؤهم توىل االعتبار الواجب على النحو املنصوص عليه يف االتفاقيةيالحظوا ما إذا كانت آ
وتعد مشاركة األطفال أمراً ضرورياً إلنشاء مناخ اجتماعي يف الفصل الدراسي، يعزز              -١٠٩

ذلك أن إيالء   . التعاون والدعم املتبادل الضروريني للتعلم التفاعلي الذي ختذ من الطفل حموراً له           
راء األطفال أمٌر هام للغاية يف جمال القضاء على التمييز، ومنع تسلط األقران             االعتبار الواجب آل  
  .وترحب اللجنة بتوسيع نطاق تعليم األقران ومشورة األقران. والتدابري التأديبية

                                                           
اإليـدز  /املتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية  ) ٢٠٠٣(٣تسترعي اللجنة االنتباه أيضاً إىل تعليقها العام رقم          )١٤(

  .٦ق بصحة املراهقني، الفقرة املتعل) ٢٠٠٣(٤، وتعليقها العام رقم ١٢ و١١وحقوق الطفل، الفقرتان 
إطار من أجل إعمال حق األطفال يف       :  التعليم للجميع  من أجل إتاحة   هنج قائم على حقوق اإلنسان       اتباع" )١٥(

  .UNICEF/UNESCO (2007)، " التعليمجمال يف وحقوقهمالتعليم 
 مـن   ٢٩ املـادة     من ١الفقرة  (املتعلق بأهداف التعليم    ) ٢٠٠١(١حقوق الطفل، التعليق العام رقم      جلنة   )١٦(

  .(CRC/GC/2001/1)، )االتفاقية
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وينبغي حتقيق مشاركة األطفال بشكل مضطرد يف عمليات صنع القرار من خـالل               -١١٠
 واملدارس الطالبية ومتثيل الطالب يف اجملـالس واللجـان          مجلة أمور منها اجملالس املدرسية،    

املدرسية، حيث يتسىن هلم التعبري عن آرائهم حبرية بشأن وضع وتنفيذ السياسات املدرسـية              
ويتعني ترسيخ هذه احلقوق يف القوانني، بدالً من االعتماد على حسن نية            . ومدونات السلوك 

  . تنفيذهاالسلطات، واملدارس وكبار املدرسني من أجل
وخارج املدرسة، ينبغي للدول األطراف أن تتشاور مع األطفال علـى الـصعيدين               -١١١

احمللي والوطين بشأن مجيع اجلوانب املتعلقة بالسياسة التعليمية، مبا يف ذلك تعزيز الطابع املالئم    
األطفـال  لألطفال يف النظام التعليمي، ومرافق التعلم غري الرمسي وغري النموذجي، اليت تعطي     

، واملناهج الدراسية، وأساليب التدريس، واهلياكل املدرسية، واملقاييس، ونظـم          "فرصة ثانية "
  .وضع امليزانيات ومحاية األطفال

وتشجع اللجنة الدول األطراف على دعم إنشاء املنظمات الطالبية املستقلة، الـيت              -١١٢
  .لتشاركية يف النظام التعليميميكن هلا أن تساعد األطفال يف القيام بكفاءة بأدوارهم ا

ويف القرارات املتعلقة باالنتقال إىل املستوى التايل يف املدارس أو اختيار املسارات أو               -١١٣
التخصصات، يتعني ضمان حق الطفل يف االستماع إليه ألن هذه القـرارات متـس بـشدة          

. ي أو قـضائي   وجيب أن ختضع هذه القرارات إىل اسـتعراض إدار        . املصاحل الفُضلى للطفل  
وباإلضافة إىل ذلك، يتعني يف املسائل التأديبية احترام حق الطفل يف االستماع إليه احترامـاً               

وبوجه خاص، ويف حالة طرد طفل من الفصل أو املدرسة، جيب أن خيضع هـذا               . )١٧(كامالً
  .القرار إىل مراجعة قضائية ألنه يتناىف مع حق الطفل يف التعليم

إحداث برامج مدرسية مالئمة لألطفال يف العديد مـن البلـدان،           وترحب اللجنة ب    -١١٤
تسعى إىل هتيئة بيئات تفاعلية تقوم على الرعاية واحلماية واملشاركة وُتِعد األطفال واملراهقني             

  .للقيام بدور إجيايب يف اجملتمع وحتمل مسؤولية املواطنة داخل جمتمعاهتم احمللية

  نشطة الرياضية والثقافيةيف جمال اللعب، والترفيه، واأل  -٥  
حيتاج األطفال من أجل منائهم واندماجهم يف اجملتمع إىل اللعب، والترفيه، والقيـام               -١١٥

. وقدراهتم وينبغي إعداد هذه األنشطة بطريقة تراعي أفضليات األطفال   . بأنشطة بدنية وثقافية  
يتعلق بسبل الوصـول إىل     وينبغي التشاور مع األطفال القادرين على التعبري عن آرائهم فيما           

أما األطفال الصغار جداً وبعض األطفـال ذوي اإلعاقـة،   . مرافق اللعب والترفيه ومبالءمتها 
الذين ال يستطيعون املشاركة يف العمليات التشاورية الرمسية، فينبغي إتاحة فرص خاصة هبـم    

  .من أجل التعبري عن رغباهتم
                                                           

املتعلق حبق الطفل يف احلماية مـن       ) ٢٠٠٦(٨ينبغي للدول األطراف أن ترجع إىل التعليق العام للجنة رقم            )١٧(
العقاب البدين وغريه من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة، الذي يفسر االستراتيجيات التشاركية الراميـة               

  .(CRC/C/GC/8)اب البدين إىل القضاء على العق
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  يف مكان العمل  -٦  
 األطفال العاملني يف سن مبكرة ال تسمح هبا القوانني واتفاقيتـا            يتعني االستماع إىل    -١١٦

يف بيئة تراعي األطفال من أجـل       ) ١٩٩٩(١٨٢و) ١٩٧٣(١٣٨ منظمة العمل الدولية رقم   
وينبغي إشراكهم يف البحث عن حل،      . فهم آرائهم بشأن حالتهم وإدراك مصاحلهم الفُضلى      

ية وكذا السياق الثقايف الذي يعمل ضمنه هـؤالء         حيترم القيود االقتصادية واالجتماعية اهليكل    
وينبغي االستماع إىل هؤالء األطفال عند وضع السياسات من أجل القضاء علـى             . األطفال

  .األسباب اجلذرية لعمل األطفال، ال سيما فيما يتعلق بالتعليم
ستماع يف احلماية من االستغالل وينبغي اال      ولألطفال العاملني احلق مبوجب القانون      -١١٧

إليهم عند معاينة املفتشني ملواقع العمل ولظروف العمل يف إطار التحقيق بشأن تنفيذ قـوانني    
وينبغي االستماع أيضاً إىل األطفال وإىل ممثلي رابطات األطفال العاملني، إن وجدوا،            . العمل

  .عند صياغة قوانني العمل أو عند النظر يف تنفيذ هذه القوانني أو تقييمها

   حاالت العنفيف  -٧  
تنص االتفاقية على حق الطفل يف احلماية من مجيع أشكال العنف وعلى مـسؤولية                -١١٨

وتـشجع اللجنـة الـدول      . الدول األطراف عن ضمان هذا احلق لكل طفل دون أي متييز          
األطراف على التشاور مع األطفال عند وضع وتنفيذ التـدابري التـشريعية، والـسياساتية،              

وينبغي إيالء اهتمـام    . ا من التدابري من أجل التصدي جلميع أشكال العنف        والتعليمية وغريه 
خاص لضمان عدم إقصاء األطفال املهمشني واحملرومني، من قبيل األطفال املستَغلني، وأطفال           
الشوارع أو األطفال الالجئني، من العمليات التـشاورية املعـدة لتوضـيح اآلراء املتعلقـة            

  .ياساتية ذات صلةبالعمليات التشريعية والس
ويف هذا الصدد، ترحب اللجنة بنتائج دراسة األمني العام املتعلقـة بـالعنف ضـد             -١١٩

األطفال، وحتث الدول األطراف على تنفيذ توصياهتا بالكامل، مبا يف ذلك التوصية بفـسح              
 مجيع  حبرية وإيالء االعتبار الواجب هلذه اآلراء يف       اجملال لألطفال من أجل التعبري عن آرائهم      
  . )١٨(جوانب منع تعنيفهم، واإلبالغ عنه ورصده

ومير معظم العنف الذي يرتكب يف حق األطفال دون ردع ألن األطفال يـرون يف                 -١٢٠
بعض أشكال املعاملة املؤذية ممارسات مقبولة، وألن اآلليات املالئمة لألطفال يف جمال اإلبالغ    

أحداً يثقون به ويطمئنون إليه فيبلغونـه مبـا   فعلى سبيل املثال، فهم ال جيدون     . غري موجودة 
يعيشونه من سوء معاملة، من قبيل العقاب البدين، وتشويه األعضاء التناسـلية أو الـزواج               

. املبكر، وال جيدون قناة يبلغون عربها مالحظاهتم العامة إىل املسؤولني عن إعمال حقـوقهم             
 احلمائية إبالغ األطفال بشأن حقهم يف       وبالتايل، يقتضي اإلدماج الفعلي لألطفال يف التدابري      

وينبغي للـدول   . االستماع إليهم ويف النمو يف مأمن من مجيع أشكال العنف البدين والنفسي           
                                                           

  .(A/61/299)تقرير اخلبري املستقل املعين بإجراء دراسة لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال  )١٨(
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األطراف أن تلزم مجيع مؤسسات األطفال بتيسري سبل الوصول إىل األفراد أو املنظمات اليت              
طوط املساعدة اهلاتفيـة، وهتيئـة      يتسىن لألطفال إبالغها بثقة واطمئنان، مبا يف ذلك عرب خ         

  .أماكن ميكن لألطفال فيها أن يسامهوا بتجربتهم وآرائهم بشأن مكافحة العنف ضد األطفال
وتسترعي اللجنة انتباه الدول األطراف أيضاً إىل التوصية الواردة يف دراسة األمني العام               -١٢١

طفال واملبادرات اليت ينقلـها     املتعلقة بالعنف ضد األطفال من أجل دعم وتشجيع منظمات األ         
األطفال من أجل التصدي إىل العنف وإشراك هذه املنظمات يف إعداد الربامج والتدابري املناهضة              

  .للعنف وإنشائها وتقييمها، حىت يتسىن لألطفال القيام بدور رئيسي يف محاية أنفسهم

  يف وضع االستراتيجيات الوقائية  -٨  
ألطفال ما فتئت تشكل قوة كبرية يف جمال منع انتهاكات تالحظ اللجنة أن أصوات ا  -١٢٢

واألمثلة عن املمارسة اجليدة موجودة، منها يف ميادين منع العنف يف املدارس،            . حقوق الطفل 
ومكافحة استغالل األطفال يف العمل اخلطري والشديد، وتقدمي اخلدمات الـصحية والتعلـيم     

ينبغي التشاور مع األطفال يف وضع القوانني       و. ألطفال الشوارع، ويف نظام قضاء األحداث     
والسياسة العامة املتعلقة هبذه اجملاالت وجماالت أخرى تطرح مشاكل وإشراكهم يف صـياغة             

  . اخلطط والربامج ذات الصلة وتطويرها وتنفيذها

  يف إجراءات اهلجرة واللجوء  -٩  
ن عمل أو بصفة الجـئني يف  يوجد األطفال القادمون إىل بلد تابعني آبائهم الباحثني ع   -١٢٣

وهلذا السبب من العاجل أن يعمل حقهم يف التعبري عن آرائهم بالكامـل             . وضعية هشة للغاية  
ففي حالة اهلجرة، يتعني االستماع إىل الطفـل        . بشأن مجيع جوانب إجراءات اهلجرة واللجوء     

ويف حالة  .  والصحية بشأن تطلعاته التعليمية وظروفه الصحية من أجل دجمه يف الدوائر املدرسية          
  .طلب جلوء، جيب أن تكون للطفل فرصة إضافية لتقدمي أسبابه اليت أدت به إىل طلب اللجوء

وتؤكد اللجنة أن هؤالء األطفال يتعني تزويدهم بكل املعلومات ذات الصلة، بلغـاهتم           -١٢٤
، وعمليـة   اخلاصة، وبشأن مستحقاهتم، واخلدمات املتاحة إليهم، مبا يف ذلك وسائل االتصال          
وينبغـي  . اهلجرة واللجوء، من أجل إمساع صوهتم وإيالء االعتبار الواجب إليهم يف اإلجراءات           

وقد حيتاج طالب اللجوء من األطفال أيضاً إىل تعقب أسـرهم           . أن يعني جماناً ويل أو مستشار     
احلهم فعلياً وإىل املعلومات ذات الصلة املتعلقة حبالة بلداهنم األصلية من أجـل حتديـد مـص               

وقد تدعو الضرورة إىل تقدمي مساعدة خاصة لألطفال الذين سبق هلم أن شاركوا يف              . الفُضلى
وعالوة على ذلك، ينبغي االهتمـام      . نزاع مسلح من أجل متكينهم من التعبري عن احتياجاهتم        

  .)١٩(بضمان دمج األطفال عدميي اجلنسية يف عمليات اختاذ القرار داخل األقاليم اليت يقيمون هبا

                                                           
املتعلق مبعاملة األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عـن ذويهـم   ) ٢٠٠٥(٦راجع التعليق العام للجنة رقم   )١٩(

  .(CRC/GC/2005/6)خارج بلدهم األصلي 
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  يف حاالت الطوارئ  -١٠  
 ال يتوقف يف حاالت األزمة أو بعد        ١٢تؤكد اللجنة أن احلق املنصوص عليه يف املادة           -١٢٥
ذلك أن هناك جمموعة متزايدة من األدلة اليت تثبت الدور اهلام الذي ميكـن لألطفـال                . األزمة

ر عقـب حـاالت     القيام به يف حاالت الرتاع، وتسوية ما بعد الـرتاع وعمليـات اإلعمـا             
 أن األطفال   ٢٠٠٨وبالتايل، أكدت اللجنة يف توصيتها بعد يوم املناقشة العامة يف           . )٢٠(الطوارئ

املتضررين يف حاالت الطوارئ ينبغي تشجيعهم ومتكينهم من املـشاركة يف حتليـل حالتـهم               
، ذلك أن مشاركة األطفال تساعدهم يف اكتساب السيطرة على حيـاهتم          . وآفاقهم املستقبلية 

بيد أنه ينبغـي    . وتساهم يف إعادة تأهيلهم، وتطوير مهاراهتم التنظيمية وتعزيز اإلحساس باهلوية         
  .العناية حبماية األطفال من التعرض حلاالت من شأهنا أن تكون صادمة هلم أو ضارة هبم

  وبناًء عليه، تشجع اللجنة الدول األطراف على دعم اآلليات اليت متكن األطفـال،               -١٢٦
ما املراهقون، من القيام بدور إجيايب يف كل من عمليات اإلعمار بعد حاالت الطوارئ              سي ال

وينبغي التماس آرائهم يف تقييم الربامج ووضـعها وتنفيـذها          . وعمليات التسوية بعد الرتاع   
فعلى سبيل املثال، ميكن تشجيع األطفال يف خميمات الالجـئني علـى            . ورصدها وتقديرها 

وينبغي دعم  . على سالمتهم وحتقيق رفاههم عرب إنشاء منتديات لألطفال       املسامهة يف احلفاظ    
األطفال حىت يتمكنوا من إنشاء هذه املنتديات، مع ضمان عملها وفقاً للمـصاحل الفُـضلى               

  .لألطفال وحلقهم يف احلماية من التجارب الضارة

  يف الوسطني الوطين والدويل  -١١  
وترحـب  .  األطفال على صعيد اجملتمع احمللي     يوجد معظم الفرص املتاحة ملشاركة      -١٢٧

اللجنة بالعدد املتزايد من الربملانات الشبابية احمللية، واجملالس البلدية لألطفـال واملـشاورات             
بيد أن هـذه    . املخصصة حيث ميكن لألطفال اإلعراب عن آرائهم يف عمليات اختاذ القرار          

كومة احمللية ما هي إال أحد النهج املتَّبعة إزاء         اهلياكل املعدة للمشاركة التمثيلية الرمسية يف احل      
 على الصعيد احمللي فقط، ألهنا ال متكّن سوى عدد قليل من األطفـال مـن                ١٢تنفيذ املادة   

لذا فإن ساعات التشاور مع السياسيني واملـوظفني، والـدور          . املشاركة يف جمتمعاهتم احمللية   
  . فرص إضافية للتواصلاملفتوحة والزيارات يف املدارس ودور احلضانة

وينبغي دعم األطفال وتشجيعهم على تشكيل منظماهتم ومبادراهتم الـيت يقودهـا              -١٢٨
وباإلضافة إىل ذلـك، ميكـن    . األطفال، مما سيهيئ اجملال للمشاركة والتمثيل بشكل هادف       

لألطفال أن يسامهوا مبنظوراهتم، على سبيل املثال، يف تصميم املدارس، وأمـاكن اللعـب،              
احلدائق، واملرافق الترفيهية والثقافية، واملكتبات العامة، واملرافق الصحية ونظم النقل احمللـي            و

وينبغي أن ُتدرج آراء األطفال بشكل صريح يف        . من أجل ضمان املزيد من اخلدمات املالئمة      
  .خطط التنمية اجملتمعية احمللية اليت تدعو إىل التشاور مع اجلمهور

                                                           
  ).٢٠٠٧(، اليونيسيف، بانكوك "دليل لوكاالت اإلغاثة: ال والشباب يف حاالت الطوارئمشاركة األطف" )٢٠(
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، تكون فرص املشاركة يف العديد من البلدان متاحةً على صـعيد            ومن ناحية أخرى    -١٢٩
املقاطعات، واألقاليم، والواليات االحتادية وعلى الصعيد الوطين، حيث تـشكل الربملانـات            
واجملالس واملؤمترات املعنية بالشباب منتديات لألطفال من أجل تقـدمي آرائهـم وإطـالع              

ظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين ممارسات       وقد طّورت املن  . اجلماهري املعنية عليها  
  .لدعم األطفال، تضمن شفافية التمثيل ومكافحة خماطر التالعب أو العمل الرمزي

وترحب اللجنة باملسامهات اهلامة اليت قدمتها اليونيسيف واملنظمات غري احلكومية يف     -١٣٠
هم ومشاركتهم يف مجيـع جمـاالت       جمال تعزيز التوعية بشأن حق األطفال يف االستماع إلي        

حياهتم، وتشجعها على مواصلة تعزيز مشاركة األطفال يف مجيع املسائل اليت متسهم، مبـا يف               
ذلك على صعيد القواعد الشعبية، أو اجملتمع احمللي، أو الصعيد الوطين أو الـدويل، وتيـسري              

ل الشبكي فيما بني    وينبغي السعي احلثيث من أجل تشجيع االتصا      . تبادل أفضل املمارسات  
املنظمات اليت يقودها األطفال من أجل زيادة الفرص املتاحة لتبادل التعلم واملنـابر املعـدة               

  .للدعوة اجلماعية
وعلى الصعيد الدويل، من اجلدير بالذكر بشكل خاص مشاركة األطفال يف مؤمتري              -١٣١

، ٢٠٠٢ و١٩٩٠ية العامة عامي القمة العامليني املعنيني بالطفل اللذين دعت إىل عقدمها اجلمع 
وترحب اللجنـة   . وإشراك األطفال يف عملية إعداد التقارير املرفوعة إىل جلنة حقوق الطفل          

بالتقارير املكتوبة وباملعلومات الشفوية اإلضافية املقدَّمة من منظمات األطفال وممثلي األطفال           
ل األطراف واملنظمـات    الدول األطراف حلقوق الطفل، وتشجع الدو      يف عملية رصد تنفيذ   

  .غري احلكومية على دعم األطفال من أجل تقدمي آرائهم إىل اللجنة

  املتطلبات األساسية لتنفيذ حق الطفل يف االستماع إليه  -دال   
حتث اللجنة الدول األطراف على جتنب الُنهج الرمزية، اليت حتد من تعبري األطفـال                -١٣٢

. تماع إليهم، لكنها ال تويل آراءهم االعتبار الواجـب عن آرائهم، أو متكّن األطفال من االس 
وتؤكد اللجنة أن تأثري الكبار يف األطفال، ووضع األطفال يف حاالت ُيلقَّنون فيها ما يقولون، 
أو يعرضون األطفال إىل الضرر عرب املشاركة ممارسات غري أخالقية وال ميكن فهمها من باب       

  . ١٢تنفيذ املادة 
للمشاركة أن تكون فعالة وهادفة، يتعني فهمها على أهنـا تـشكل عمليـة،             وإذا أُريد     -١٣٣
ولقد أدت التجربة املتراكمة منذ اعتماد اتفاقية حقوق الطفل عـام           . جمرد حدث فردي منعزل    ال

 إىل وجود توافق واسع يف اآلراء بشأن املتطلبات األساسية اليت يتعني استيفاؤها من أجـل      ١٩٨٩
وتوصي اللجنة أن ُتدرج الدول األطراف      .  على حنو فعال وأخالقي هادف     ١٢تنفيذ أحكام املادة    

  .١٢هذه املتطلبات ضمن مجيع التدابري التشريعية وغريها من التدابري املعدة لتنفيذ املادة 
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وجيب على مجيع العمليات اليت يشارك فيها األطفال أو ُيستمع إليهم فيها أن تكون                -١٣٤
  :كما يلي
 جيب تزويد األطفال مبعلومات كاملة تكون يف متناوهلم،         -مية  شفافة وإعال   )أ(  

وتراعي التنوع وتالئم السن تتناول حق األطفال يف التعبري عن آرائهم حبرية وإيالء االعتبـار               
  الواجب آلرائهم، وتبني كيفية هذه املشاركة، ونطاقها، وهدفها وأثرها احملتمل؛

ال على التعبري عن آرائهم رغما عنـهم         ال ينبغي أبداً قسر األطف     -طوعية    )ب(  
  وينبغي إبالغهم بأن باستطاعتهم التوقف عن املشاركة يف أية مرحلة شاءوا؛

 ينبغي التعاون مع آراء األطفال باحترام وينبغي إتاحة الفرص إليهم -حمترِمة   )ج(  
 اجليدة عـن    وينبغي للكبار العاملني مع األطفال أن ُيقدروا األمثلة       . للخروج بأفكار وأنشطة  

مشاركة األطفال، مثل مسامهاهتم يف األسرة، واملدرسة، والثقافة، وبيئة العمل وأن حيترمـوا             
 االقتصادي والبيئي   -وعليهم أيضاً أن يدركوا السياق االجتماعي       . هذه األمثلة ويبنوا عليها   

ـ    وينبغي للعاملني مع األطفال ولصاحلهم    . والثقايف حلياة األطفال   ات أن  من أشخاص ومنظم
  حيترموا آراء األطفال كذلك فيما يتعلق باملشاركة يف األحداث العامة؛

 جيب أن تكون القضايا اليت حيق لألطفال اإلعراب عن آرائهـم            -وجيهة    )د(  
. فيها ذات وجاهة وصلة حبياهتم وأن متكّنهم من االعتماد على معرفتهم، ومهاراهتم وقدراهتم            

حيز لتمكني األطفال من إبراز ومعاجلة القضايا اليت جيدون         وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي إجياد      
  بأنفسهم أهنا ذات صلة ومهمة؛

 ينبغي أن تكون البيئات وأساليب العمل مكيفة مع قدرات          -لألطفال  مالئمة    )ه(  
وينبغي إتاحة ما يكفي من الوقت واملوارد حىت يكون األطفال مستعدين اسـتعداداً             . األطفال

وينبغي مراعاة التباين يف مستويات الـدعم       . الثقة والفرصة للمسامهة بآرائهم   كافياً وتكون هلم    
  وأشكال اإلشراك اليت سيحتاج إليها األطفال حسب سنهم وقدراهتم املتطورة؛

 جيب أن تكون املشاركة شاملة، وأن تتجنب األمنـاط احلاليـة            -شاملة    )و(  
ن فيهم البنات والبـنني، مـن أجـل         للتمييز، وتشجع الفرص املتاحة لألطفال املهمشني، مب      

وال يشكل األطفال فئة متجانسة كما يتعني أن تتيح ).  أعاله٨٨انظر أيضاً الفقرة (إشراكهم 
ويتعني على الربامج أيـضاً أن      . املشاركة فرصاً متكافئةً للجميع، بدون متييز على أي أساس        
  لثقافية؛حترص على مراعاة أطفال مجيع اجملتمعات احمللية من الناحية ا

 حيتاج الكبار إىل اإلعداد، واملهارات والدعم من أجل         -مدعومة بالتدريب     )ز(  
تيسري مشاركة األطفال بفعالية، وتزويدهم، على سبيل املثال، باملهارات يف جمال االسـتماع            

وميكـن إشـراك   . إىل األطفال والعمل معهم وإشراك األطفال فعلياً حسب قدراهتم املتطورة     
فسهم بصفتهم مدرِّبني وميسرين بشأن كيفية تعزيز املشاركة الفعالة؛ وحيتـاجون           األطفال أن 

إىل بناء القدرات من أجل تعزيز مهاراهتم يف جماالت منها على سبيل املثال املشاركة الفعالة،               
وإدراك حقوقهم، والتدريب على تنظيم االجتماعات، ومجع األموال، والتعامل مع وسـائط            

  اجلمهور والدعوة؛اإلعالم، وخماطبة 
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 يف حاالت معينة، قد يكون التعبري عـن اآلراء          -مأمونة ومتقية للمخاطر      )ح(  
فللكبار مسؤولية إزاء األطفال الذين يعملون معهم وعليهم اختاذ كل          . حمفوفاً ببعض املخاطر  

 احليطة من أجل التقليل إىل أدىن حد ممكن من املخاطر اليت هتدد األطفال فيما خيص العنف،               
ومن اإلجراءات الالزمـة    . واالستغالل أو أي عاقبة سلبية أخرى قد تؤدي إليها مشاركتهم         

لتقدمي احلماية املالئمة وضع استراتيجية واضحة يف جمال محاية األطفـال حيـث تـشخص             
املخاطر اليت يواجهها بعض فئات األطفال خصوصاً، والعقبات الزائدة اليت يواجهوهنا يف جمال       

وجيب على األطفال أن يكونوا واعني حلقهم يف احلماية من الـضرر    . ساعدةاحلصول على امل  
وُيعـد  . وأن يعرفوا اجلهات اليت يتعني عليهم مراجعتها من أجل املساعدة عنـد الـضرورة             

االستثمار يف العمل مع اُألسر واجملتمعات احمللية أمراً هاماً من أجل تنمية القدرة على فهـم                
   والتقليل إىل أدىن حد ممكن من املخاطر اليت قد تعترض األطفال؛ قيمة املشاركة وآثارها،

فعلى سبيل املثال، يف    .  ُيعد االلتزام باملتابعة والتقييم أمراً أساسياً      -مسؤولة    )ط(  
أي عملية للبحث أو التشاور، جيب إبالغ األطفال بشأن الكيفية اليت فُسِّرت هبـا آراءهـم                

. الضرورة، فرصة االعتراض على النتائج وتغيري طريقة حتليلهاواسُتخدمت وأن ُتتاح هلم، عند 
ولألطفال أيضاً احلق يف احلصول على تغذية مرجتعة واضحة بشأن الكيفية اليت أثـرت هبـا                

وعند اللزوم، ينبغي إعطاء األطفال فرصـة املـشاركة يف          . مشاركتهم يف اخلروج بأية نتائج    
شاركة األطفال وتقييمها، مبـشاركة األطفـال       وينبغي رصد م  . عمليات أو أنشطة املتابعة   

  .أنفسهم، عند اإلمكان

  االستنتاجات  -هاء   
إن االستثمار يف إعمال حق الطفل يف االستماع إليه يف مجيع املسائل اليت متسه ويف إيالء                  -١٣٥

االعتبار الواجب آلرائه التزام قانوين واضح وفوري على الدول األطراف أن تفي بـه مبوجـب                
 تـذليل   ١٢ويقتضي حتقيق الفرص اهلادفة لتنفيذ املادة       . إنه حق كل طفل دون أي متييز      . اقيةاالتف

العقبات القانونية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تعرقل حالياً فرصة األطفال يف            
 االسـتعداد   ويقتضي ذلك . االستماع إليهم ويف متكنهم من املشاركة يف مجيع املسائل اليت متسهم          

ملقاومة الفرضيات السائدة بشأن قدرات األطفال، وتشجيع هتيئة الظروف اليت ميكن فيها لألطفال             
  .ويتطلب ذلك أيضاً ختصيص املوارد والتدريب. أن يبنوا قدراهتم وُيبينوا عنها

لكن اهلدف قابل للتحقيق إذا . سيشكل الوفاء هبذه االلتزامات حتدياً للدول األطراف        -١٣٦
  فِّذت االستراتيجيات املبيَّنة يف هذا التعليق العام تنفيذاً منتظمـاً وسـادت ثقافـة احتـرام              ُن

  .األطفال وآرائهم

        


