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سـسات الرعايـة    يف مجيع اإلجراءات اليت تتعلق باألطفال، سواء قامت هبـا مؤ          "  
االجتماعية العامة أو اخلاصة، أو احملاكم أو السلطات اإلدارية أو اهليئات التـشريعية، يـوىل               

  ."االعتبار األول ملصاحل الطفل الفضلى
  )٣ من املادة ١الفقرة (اتفاقية حقوق الطفل 

  مقدمة  -أوالً  

  حق ومبدأ وقاعدة إجرائية: مصاحل الطفل الفُضلى  -ألف  
 حبقه يف تقييم    ، من اتفاقية حقوق الطفل    ٣ من املادة    ١ مبوجب الفقرة    ،فليتمتع الط   -١

مصاحله الفُضلى وإيالء االعتبار األول هلا يف مجيع اإلجراءات أو القرارات اليت تعنيه يف اجملالني 
وإضافةً إىل ذلك، جتسد الفقرة إحدى القيم األساسية املنـصوص عليهـا يف             . العام واخلاص 

 بوصفها مبدأ مـن     ٣ من املادة    ١الفقرة  ) اللجنة( حددت جلنة حقوق الطفل      وقد. االتفاقية
قهـا  وميثل تطبي )١(الطفل وإنفاذهااملبادئ العامة األربعة لالتفاقية الالزمة لتفسري مجيع حقوق      

  . تقييم السياق احملدد على النحو املناسبمفهوماً دينامياً يقتضي
ظهـور  أّنه سابق ل   مفهوماً جديداً، والواقع     "مصاحل الطفل الفضلى  "وال يعد مفهوم      -٢

، ويف اتفاقيـة    )٢املادة  ( حلقوق الطفل    ١٩٥٩االتفاقية، وهو مكرس بالفعل يف إعالن عام        
، وكذلك يف ))د(١، الفقرة ١٦و) ب(٥املادتان (القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

  .ليةالصكوك اإلقليمية ويف كثري من القوانني الوطنية والدو
 :٩لفضلى يف مواّد أخرى أي املادة       وتشري االتفاقية أيضاً صراحةً إىل مصاحل الطفل ا         -٣

مسؤولية الوالدين،  : ١٨مجع مشل األسرة، واملادة     : ١٠عدم فصل الطفل عن والديه، واملادة       
): ج(٣٧التبّني، واملادة   : ٢١احلرمان من البيئة العائلية والرعاية البديلة، واملادة        : ٢٠واملادة  

الضمانات اإلجرائية،  : ‘٣‘)ب(٢، الفقرة   ٤٠فصل األطفال عن البالغني يف السجن، واملادة        
مبا يف ذلك حضور والدي الطفل أثناء جلسات االستماع يف احملكمة يف القضايا اجلنائية اليت               

 وُيشار أيضاً إىل مصاحل الطفل الفُـضلى يف الربوتوكـول         . تشمل األطفال املخالفني للقانون   
يف املواد اإلباحية   واستغالهلم يف البغاء و   االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلِّق ببيع األطفال        

ويف الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلِّق بإجراء تقـدمي     ) ٨الديباجة واملادة   (
  ).٣ و٢الديباجة واملادتان (البالغات 

__________ 

، والتعليق  ١٢املتعلِّق بالتدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، الفقرة         ) ٢٠٠٣(٥تعليق اللجنة العام رقم      )١(
 .٢طفل يف االستماع إليه، الفقرة املتعلِّق حبق ال) ٢٠٠٩(١٢العام رقم 
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ىل ضمان التمتُّع الكامل والفعلي على السواء       ويرمي مفهوم مصاحل الطفل الفُضلى إ       -٤
وقـد أشـارت اللجنـة      . )٢(جبميع احلقوق املعترف هبا يف االتفاقية والنماء الشمويل للطفل        

تقدير شخص بالغ ملصاحل الطفل الفضلى ال جيوز أن يسقط واجب احترام            "إىل أن    )٣(بالفعل
ر اللجنة بعدم وجود ترتيب هرمـي       وتذكِّ". مجيع حقوق الطفل املنصوص عليها يف االتفاقية      

للحقوق يف االتفاقية وبأن مجيع احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية هي خلدمة مصاحل الطفل              
  .الفضلى وال ميكن املساس بأي حّق بتفسري مصاحل الطفل الفضلى تفسرياً سلبياً

احلقـوق  ويقتضي التطبيق الكامل ملفهوم مصاحل الطفل الفضلى وضع هنج قائم على    -٥
وإشراك مجيع اجلهات املعنية لضمان السالمة البدنية والنفسية واملعنوية والروحيـة الـشاملة             

  . وتعزيز كرامته اإلنسانية، سواء أكان ذكراً أم أنثى،للطفل
الفضلى مفهوم ثالثـي     الطفل، سواء أكان ذكراً أم أنثى،        احلوتؤكِّد اللجنة أن مص     -٦

  :األبعاد على النحو التايل
 يف تقييم مصاحله    ، سواء أكان ذكراً أم أنثى،     وهو حق الطفل  : حق أساسي   )أ(  

الفضلى وإيالء االعتبار األول هلا عندما تبحث املصاحل املختلفة للتوصل إىل قرار بشأن املسألة              
 أو بشأن جمموعـة مـن        ّما املطروحة، وضمان إعمال هذا احلق كلما اختذ قرار بشأن طفل         

 ٣ من املـادة     ١الفقرة  و.  أو غري احملددي اهلوية أو األطفال بوجه عام        األطفال احملددي اهلوية  
 االحتجاج هبـا    تنطبق مباشرة وميكن  ) التنفيذ الذايت (اليت تفرض التزاماً جوهرياً على الدول       

  أمام احملكمة؛
عندما يكون هناك أكثر من تفسري للحكـم        : مبدأ قانوين تفسريي أساسي     )ب(  

اخليار على التفسري الذي خيدم مصاحل الطفل الفضلى بـشكل أكثـر       القانوين فينبغي أن يقع     
  للتفسري؛وتوفر احلقوق املكرَّسة يف االتفاقية ويف بروتوكوهلا االختياري اإلطار الالزم . فعالية

 كلما اختذ قرار يكون له تأثري على طفـل حمـدد اهلويـة            : قاعدة إجرائية   )ج(  
األطفال بوجه عام، فيجب أن تشمل عمليـة اختـاذ   جمموعة حمددة اهلوية من األطفال أو   أو

للقرار على الطفل أو على     املترتب على القرار    ) اإلجيايب أو السليب  (القرار تقييماً للتأثري احملتمل     
وإضـافة  . ويقتضي تقييم مصاحل الطفل الفضلى وحتديدها ضمانات إجرائية. األطفال املعنيني 

ويف .  أن يثبت أن حق الطفل قد روعي بشكل صـريح  إىل ذلك، فإن مربِّر اختاذ القرار جيب      
هذا اخلصوص، جيب أن توضِّح الدول األطراف كيفية احترام احلق يف القرار املتخذ، أي أن               
تبني العناصر اليت اعتربت أهنا ختدم مصاحل الطفل الفضلى، واملعايري اليت اسـتندت إليهـا يف                

 األخرى سواء أكانت قـضايا واسـعة        ذلك، وكيفية ترجيح مصاحل الطفل على االعتبارات      
  .ختص السياسات العامة أم حاالت فردية

__________ 

تتوقّع اللجنة أن تفسِّر الدول النماء كمفهوم شامل جيمع بني منو الطفل اجلـسدي والعقلـي والروحـي                   )٢(
 ).١٢، الفقرة ٥التعليق رقم (واألخالقي والنفسي واالجتماعي 

 .٦١لفقرة املتعلِّق باحلق يف احلماية من مجيع أشكال العنف، ا) ٢٠١١(١٣التعليق العام رقم  )٣(
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يف هذا التعليـق    " املصاحل الفضلى للطفل  "أو  " مصاحل الطفل الفضلى  "وتغطي عبارة     -٧
  .العام األبعاد الثالثة املعروضة أعاله

  اهليكل  -باء  
التفاقية وال يغطـي     من ا  ٣ من املادة    ١يقتصر نطاق هذا التعليق العام على الفقرة          -٨

 اليت تتعلَّـق بـالتزام      ٣ من املادة    ٣ الطفل وال الفقرة     بعافية اليت تتعلَّق    ٣ من املادة    ٢الفقرة  
الدول األطراف بضمان امتثال املؤسسات واخلدمات واملرافق للمعايري املرعية ووجود آليات           

  .تكفل احترام املعايري
هذا التعليق العام، وتعرض طابع التزام      من   )الفصل الثاين (وتشري اللجنة إىل أهداف       -٩

 ٣ من املـادة     ١وتقدِّم أيضاً حتليالً قانونياً للفقرة      ). الفصل الثالث (الدول األطراف ونطاقه    
ويكرَّس الفصل  . وتظهر الصالت القائمة مع املبادئ العامة األخرى لالتفاقية       ) الفصل الرابع (

 الناحية العملية يف حني يقدِّم الفصل الـسادس         اخلامس لتنفيذ مبدأ مصاحل الطفل الفضلى من      
  .املبادئ التوجيهية املتعلِّقة بنشر التعليق العام

  األهداف  -ثانياً  
ضمان تطبيق مبدأ مصاحل الطفل الفضلى واحترامه مـن         إىل   هذا التعليق العام     يسعى  -١٠

 بـار الواجـب،   وهو حيدد الشروط الالزمة إليـالء االعت      . قبل الدول األطراف يف االتفاقية    
سيما يف القرارات القضائية واإلدارية إضافة إىل اإلجراءات األخرى اليت تتعلق بالطفـل              وال

كفرد ويف مجيع مراحل اعتماد القوانني والسياسات واالستراتيجيات والـربامج واخلطـط            
 أي مجيـع    وامليزانيات واملبادرات التشريعية واملبادرات املتعلقة بامليزانية واملبادئ التوجيهيـة        

وتتوقع اللجنة أن . تدابري التنفيذ فيما يتعلق باألطفال بوجه عام أو باألطفال كمجموعة حمددة
 باألطفال هبذا التعليق العام يف قراراهتم، مبـن فـيهم اآلبـاء           بشؤون  يسترشد مجيع املعنيني    

  .الرعاية ومقدمو
. ل تتطور باستمرار  وتشكل مصلحة الطفل الفضلى مفهوماً دينامياً يشمل عدة مسائ          -١١

 هذا التعليق العام إطاراً لتقييم مصاحل الطفل الفضلى وحتديدها، وال حياول أن يفـرض               ويوفّر
  .إجراء أفضل للطفل يف أية حالة معينة يف أي وقت من األوقات

ويتمثل اهلدف الرئيسي من هذا التعليق العام يف زيادة فهم حق األطفال يف تقيـيم                 -١٢
إيالء االعتبار األويل هلا وإنفاذ هذا احلق أو إيالء االعتبار األمسى يف بعض          مصاحلهم الفضلى و  

ويتمثل هدفه العام يف التشجيع على إجراء تغيري حقيقي يف          ).  أدناه ٣٨انظر الفقرة   (احلاالت  
وعلى األخص، سـيكون    . املواقف يفضي إىل االحترام الكامل لألطفال كأصحاب حقوق       

  :لذلك آثار على ما يلي
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  صياغة مجيع تدابري التنفيذ اليت تتخذها احلكومات؛  )أ(  
القرارات الفردية اليت تتخذها السلطات القضائية أو اإلدارية أو الكيانـات             )ب(  

  العامة عن طريق وكالئها واليت تتعلق بطفل حمدد اهلوية أو بأكثر من طفل؛
، مبا يف ذلـك     القرارات اليت تتخذها كيانات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص         )ج(  

املنظمات اليت تستهدف الربح واملنظمات اليت ال تستهدف الربح اليت تقدم خدمات تتعلـق              
  باألطفال أو تؤثر عليهم؛

املبادئ التوجيهية لإلجراءات اليت يتخذها األشخاص العاملون مع األطفال           )د(  
  .وألجلهم، مبن فيهم اآلباء ومقدمو الرعاية

  دول األطراف ونطاقهاطابع التزامات ال  -ثالثاً  
على كل دولة طرف أن حتترم حق الطفل يف تقييم مـصاحله الفـضلى ويف إيـالء           -١٣

االعتبار األول هلا وتعمل على إنفاذ هذا احلق، وهي ملزمة باختاذ مجيع التـدابري الـضرورية                
  .واملتعمدة وامللموسة إلعمال هذا احلق إعماالً كامالً

 إطاراً لثالثة أمناط خمتلفة من االلتزامات اليت تقع علـى           ٣  من املادة  ١وحتدد الفقرة     -١٤
  :عاتق الدول األطراف

مصاحل الطفل الفضلى على النحـو املناسـب        االلتزام بضمان إدراج مبدأ       )أ(  
 كل إجراء تتخذه مؤسسة عامة، وال سيما يف مجيـع تـدابري التنفيـذ               وتطبيقه باتساق يف  

   تؤثر على الطفل بشكل مباشر أو غري مباشر؛ واإلجراءات اإلدارية والقضائية اليت
االلتزام بضمان أن تظهر مجيع القـرارات القـضائية واإلداريـة إضـافة إىل                )ب(  

ويشمل . السياسات والتشريعات املتعلقة باألطفال مبدأ إيالء االعتبار األول ملصاحل الطفل الفضلى          
  يف القرار؛ مهية اليت أعطيت هلاذلك، شرح كيفية دراسة مصاحل الطفل الفضلى وتقييمها واأل

االلتزام بضمان تقييم مصاحل الطفل وإيالء االعتبار األول هلا يف القـرارات              )ج(  
واإلجراءات اليت يتخذها القطاع اخلاص، مبا يف ذلك اجلهات اليت تقدم اخلدمات أو أي كيان 

  .عليهخاص آخر أو مؤسسة خاصة أخرى تتخذ القرارات اليت ختص الطفل أو تؤثر 
ولضمان االمتثال، ينبغي للدول األطراف أن تتخذ جمموعة من تدابري التنفيذ وفقـاً               -١٥

 من االتفاقية، وأن تضمن إيـالء االعتبـار األول          ٤٤ من املادة    ٦ والفقرة   ٤٢ و ٤للمادتني  
  :ملصاحل الطفل يف مجيع اإلجراءات ويشمل ذلك ما يلي

ن مصادر القانون، وتعديلـها عنـد       استعراض التشريعات احمللية وغريها م      )أ(  
، وضمان بيان شرط مراعاة مصاحل الطفل الفضلى        ٣ من املادة    ١االقتضاء لكي تشمل الفقرة     
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وتنفيذه يف مجيع القوانني الوطنية والقواعد التنظيمية وتشريع الواليات أو األقاليم واألنظمـة             
ت أو اليت تؤثر على األطفـال       اليت حتكم تشغيل املؤسسات اخلاصة أو العامة املقدمة للخدما        

واإلجراءات القضائية واإلدارية على أي مستوى كان بوصفه حقاً أساسياً وقاعدة إجرائيـة             
  على حد سواء؛

دعم مصاحل الطفل الفضلى يف تنسيق السياسات العامة وتنفيـذها علـى              )ب(  
  املستويات الوطين واإلقليمي واحمللي؛

جـرب  اصة بالشكاوى وُسُبل االنتصاف أو      حتديد اآلليات واإلجراءات اخل     )ج(  
 من أجل اإلعمال الكامل حلق الطفل يف إدراج مصاحله الفضلى على النحو املناسـب               الَضرر

يف مجيع تدابري التنفيذ وتطبيقها باتساق فيها ويف اإلجراءات اإلدارية والقضائية اليت تتعلـق              
  بالطفل أو اليت تؤثر فيه؛

 يف ختصيص املوارد الوطنية للـربامج والتـدابري     دعم مصاحل الطفل الفضلى     )د(  
   أو املعونة اإلمنائية؛الرامية إىل إعمال حقوق األطفال ويف األنشطة اليت تتلقى املساعدة الدولية

ضمان إظهار مصاحل الطفل الفضلى صراحة لدى حتديد عملية مجع البيانات   )ه(  
  ؛ عند االقتضاءق الطفلدعم األحباث املتعلقة مبسائل حقووورصدها وتقييمها، 

 وبـشأن   ٣ من املـادة     ١توفري املعلومات والدورات التدريبية بشأن الفقرة         )و(  
تطبيقها من الناحية العملية جلميع صانعي القرارات الذين يؤثرون على األطفال بشكل مباشـر              

  جلهم؛غري مباشر، مبا يف ذلك املهنيون وغريهم من األشخاص الذين يعملون مع األطفال وأل أو
تقدمي املعلومات املناسبة إىل األطفال باللغة اليت يفهموهنـا وإىل أسـرهم              )ز(  
 مـن  ١الرعاية إليهم كيما يتسىن هلم فهم نطاق احلق الذي تنص الفقـرة      خدمات  ومقدمي  

 على محايته، إضافة إىل هتيئة الظروف الضرورية لألطفال لكي يعربوا عن وجهـات              ٣املادة  
   األمهية الواجبة آلرائهم؛نظرهم وضمان إعطاء

التصدي جلميع املواقف والتصورات السلبية اليت تعوق اإلعمال الكامل حلق            )ح(  
الطفل يف تقييم مصاحله الفضلى وإيالء االعتبار األول هلا من خالل برامج التواصـل الـيت                

اف تشمل وسائط اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي إضافة إىل األطفال من أجل االعتر           
  .باألطفال كأصحاب حقوق

وينبغي وضع املعامل التالية يف احلسبان لدى إنفاذ مبدأ مـصاحل الطفـل الفـضلى                 -١٦
  :بالكامل

  الطابع العاملي وغري القابل للتجزئة واملترابط واملتشابك حلقوق الطفل؛  )أ(  
  االعتراف باألطفال كأصحاب حقوق؛  )ب(  
  ؛الطابع العاملي لالتفاقية ونطاقها  )ج(  
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  التزام الدول األطراف باحترام مجيع احلقوق يف االتفاقية ومحايتها وإعماهلا؛  )د(  
اآلثار القصرية واملتوسطة والطويلة األجل لإلجراءات املتعلقة بنماء الطفـل            )ه(  
  .عرب الزمن

  التحليل القانوين والصالت القائمة مع املبادئ العامة لالتفاقية  -رابعاًَ  

  ٣ من املادة ١نوين للفقرة التحليل القا  -ألف  

  "يف مجيع اإلجراءات اليت تتعلق باألطفال"  -١  

  "يف مجيع اإلجراءات"  )أ(  
 ضمان احلق يف مجيع القرارات واإلجـراءات        إىل كفالة  ٣ من املادة    ١ الفقرة   تسعى  -١٧

ء االعتبار األول ملصاحل الطفل الفضلى يف كل إجرا       وجوب إيالء   ويعين ذلك   . املتعلقة بالطفل 
القرارات فحسب بل أيضاً األفعـال      " اإلجراء"وال يشمل تعبري    . يتعلق بالطفل أو باألطفال   

  . من التدابريوما إىل ذلكوالتصرفات واالقتراحات واخلدمات واإلجراءات 
ا ُيعـّد   ّمم اختاذ اإلجراء أو عدم اختاذه أو إغفال اختاذه          التقاعس عن  وهناك أمور مثل    -١٨

 عندما ال تتخذ سلطات الرعاية االجتماعيـة        ،على سبيل املثال   لك،أيضاً إجراءات، ومن ذ   
  .إجراء حلماية األطفال من اإلمهال أو اإليذاء

  "اليت تتعلق"  )ب(  
ينطبق الواجب القانوين على مجيع القرارات واإلجراءات اليت تؤثر علـى األطفـال               -١٩

ـ   "وبالتايل فإن تعبري    . بصورة مباشرة أو غري مباشرة     يـشري أوالً إىل التـدابري      " قالـيت تتعل
والقرارات اليت ختص بصورة مباشرة الطفل واألطفال كمجموعة أو األطفال بوجـه عـام،              

 على الطفل الفرد واألطفـال كمجموعـة أو األطفـال    تؤثروثانياً إىل التدابري األخرى اليت      
رت إليـه   وعلى النحو الذي أشـا    . يستهدفهم التدبري املتخذ مباشرة   عام حىت وإن مل      بوجه

، فإن هذه اإلجراءات تشمل تلك الـيت تـستهدف          )٢٠٠٥(٧اللجنة يف تعليقها العام رقم      
إضافة إىل تلك اليت تشمل     ) مثل اإلجراءات اليت تتعلق بالصحة أو الرعاية أو التعليم        ( األطفال

 )مثل اإلجراءات اليت تتعلق بالبيئة أو باملسكن أو بالنقـل         (األطفال وفئات السكان األخرى     
  .مبعىن واسع للغاية" اليت تتعلق"ولذلك جيب فهم تعبري )). ب(١٣الفقرة (

.  مجيع اإلجراءات اليت تتخذها دولة ما تؤثر يف األطفال بشكل أو بآخر            أنّالواقع،  و  -٢٠
وال يعين ذلك أنه جيب أن تدرج يف كل إجراء تتخذه الدولة عملية كاملة أو رمسية لتقيـيم                  

ومع ذلك، عندما يتعني اختاذ قرار يؤثر تأثرياً كبرياً على          . حتديدهااملصاحل الفضلى للطفل أو     
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الطفل أو األطفال سيكون من املناسب توفري قدر أكرب من احلماية واإلجراءات التفـصيلية              
  . ملراعاة مصاحل الطفل الفضلى

بالنسبة إىل التدابري اليت ال تستهدف الطفل أو األطفال بصورة مباشرة، حيتاج   وعليه،  
إىل التوضيح يف ضوء ظروف كل حالة للتمكن من تقدير تأثري اإلجـراء             " اليت تتعلق "تعبري  

  .على الطفل أو األطفال

  "األطفال"  )ج(  
سن الثامنـة عـشرة الـذين       اصطالحاً هم مجيع من تقل أعمارهم عن        " األطفال"  -٢١

 ١ مع املادتني    دون متييز من أي نوع كان مبا يتمشى       القضائية   الدولة الطرف    سلطةتشملهم  
  . من االتفاقية٢و

 على األطفال كأفراد وتفرض على الدول األطـراف         ٣املادة   من   ١وتنطبق الفقرة     -٢٢
  . بتقييم مصاحل الطفل الفضلى وإيالء االعتبار األول هلا يف القرارات الفرديةالتزاماً
اجب ملصاحلهم  يعين أن حق األطفال يف إيالء االعتبار الو       " األطفال"بيد أن مصطلح      -٢٣

 الفضلى ال ينطبق على األطفال بوصفهم أفراداً فحسب بل أيضاً على األطفال بوجـه عـام               
ووفقاً لذلك، على الدول االلتزام بتقييم مصاحل األطفال الفضلى . على األطفال كمجموعة أو

 بوصفهم جمموعة أو األطفال بوجه عام وإيالء االعتبار األول هلا يف مجيع اإلجـراءات الـيت             
أن مبدأ مصاحل    )٤(وتؤكد اللجنة . ويتجلى ذلك بشكل خاص يف مجيع تدابري التنفيذ       . ختصهم

الطفل الفضلى ُيعترب حقاً فردياً ومجاعياً يف آن واحد وأن تطبيق هذا احلـق علـى أطفـال                  
الشعوب األصلية باعتبارها جمموعة واحدة يتطلب النظر يف كيفية ارتباط هذا احلق باحلقوق             

  .اجلماعيةالثقافية 
، ، فإن مصاحل الطفـل الفـضلى      ّما طفل   خبصوصوال يعين هذا أنه عندما يتخذ قرار          -٢٤

وتعـين  . بوجـه عـام  ذاهتا ألطفال ا جيب أن تفهم على أهنا مصاحل     سواء أكان ذكراً أم أنثى،    
وميكـن  .  باألحرى أنه جيب تقييم مصاحل الطفل الفضلى بصورة فرديـة          ٣ من املادة    ١ الفقرة

 على اإلجراءات الضرورية لتحديد مصاحل األطفال الفـضلى بوصـفهم أفـراداً أو              االطالع
  .جمموعات يف الفصل اخلامس أدناه

سواء قامت هبا مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أو اخلاصة أو احملاكم أو الـسلطات              "  -٢  
  "اإلدارية أو اهليئات التشريعية

ل ملصاحل الطفل الفضلى هو التزام شامل يضم مجيع         إن التزام الدول بإيالء االعتبار األو       -٢٥
مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة واخلاصة وحماكم القانون والسلطات اإلداريـة واهليئـات            

 ٣ من املادة    ١وعلى الرغم من أن الفقرة      .  األطفال أو ختصهم   تتعاطى مع شؤون  التشريعية اليت   
__________ 

 .٣٠بشأن أطفال الشعوب األصلية وحقوقهم مبوجب االتفاقية، الفقرة ) ٢٠٠٩(١١التعليق العام رقم  )٤(
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موضع اهتمـامهم   " الفضلى ينبغي أن تكون      مل تشر صراحة إىل الوالدين فإن مصاحل الطفل       
  ).١٨ من املادة ١الفقرة " (األساسي

  "مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أو اخلاصة"  )أ(  
 يف إطار ضـيق أو جعلـها مقـصورة علـى            املصطلحاتينبغي عدم تفسري هذه       -٢٦

تعـين مجيـع    املؤسسات االجتماعية باملعىن الضيق للكلمة، بل ينبغي أن ُتفهم علـى أهنـا              
وال تشمل هـذه    . املؤسسات اليت تؤثر أعماهلا وقراراهتا على األطفال وعلى إعمال حقوقهم         

مثل مؤسسات (املؤسسات تلك اليت تتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فحسب 
مل تـش بل  ) الرعاية والصحة والبيئة والتعليم ودوائر األعمال والترفيه والتسلية وما إىل ذلك          

مثل تسجيل الوالدات واحلماية من     (أيضاً املؤسسات اليت تتعامل مع احلقوق املدنية واحلريات         
وتشمل مؤسسات الرعايـة االجتماعيـة اخلاصـة    ).  وما إىل ذلكالظروفالعنف يف مجيع   

اليت تؤدي دوراً يف    و،  هأو اليت ال تستهدف   منها  منظمات القطاع اخلاص، اليت تستهدف الربح       
ات تكون أساسية لكي يتمتع األطفال حبقوقهم واليت تعمل بالنيابة عن اخلـدمات      توفري خدم 

  . احلكومية أو إىل جانبها بوصفها مؤسسات بديلة

  "احملاكم"  )ب(  
تشري إىل مجيع اإلجراءات القضائية يف مجيع احلاالت " احملاكم " عبارةتؤكد اللجنة أن  -٢٧

عاديون ومجيع اإلجراءات ذات الـصلة الـيت        سواء اليت يعمل هبا قضاة مهنيون أو أشخاص         
  .ويشمل ذلك عمليات التوفيق والوساطة والتحكيم. تتعلق باألطفال دون قيد

ويف القضايا اجلنائية، ُيطبق مبدأ املصاحل الفضلى على األطفال املخـالفني للقـانون               -٢٨
ـ             أي( أو الـذين   ) كالذين يدعى أهنم انتهكوا القانون أو ُيتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذل

إضافة إىل األطفال الذين يتـأثرون حبالـة آبـائهم    ) كضحايا أو كشهود (حيتكون بالقانون   
 أن محاية مصاحل الطفل الفـضلى تعـين أن األهـداف            )٥(وتؤكد اللجنة . املخالفني للقانون 

اف التقليدية للعدالة اجلنائية مثل القمع أو اجلزاء جيب أن تفسح اجملال إلعادة التأهيل وألهـد            
  . العدالة اإلصالحية عندما تتعامل مع اجلاحنني األطفال

ويف القضايا املدنية، جيوز أن يدافع الطفل عن مصاحله الفضلى بصورة مباشرة أو عن   -٢٩
املسكن وما إىل  طريق ممثل للطفل يف حالة األبوة أو إيذاء الطفل أو إمهاله أومل مشل األسرة أو          

 اكمة، كما هو احلال يف اإلجراءات الـيت ختـص التـبين           وميكن أن يتأثر الطفل باحمل    . ذلك
الطالق والقرارات املتعلقة باحلضانة واإلقامة واالتصال أو مسائل أخرى تؤثر تأثرياً هامـاً              أو

وجيب أن تكفل   . على حياة الطفل ومنائه إضافة إىل اإلجراءات املتعلقة بإيذاء الطفل أو إمهاله           
فضلى يف مجيع احلاالت والقرارات سواء أكانت ذات طـابع          احملاكم مراعاة مصاحل الطفل ال    

  .إجرائي أم موضوعي وجيب أن ُتثبت أهنا فعلت ذلك بفعالية
__________ 

 .١٠املتعلق حبقوق الطفل يف قضاء األحداث، الفقرة ) ٢٠٠٧(١٠التعليق العام رقم  )٥(
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  "السلطات اإلدارية"  )ج(  
ُتشدد اللجنة على أن نطاق القرارات اليت تتخذها السلطات اإلدارية علـى مجيـع                -٣٠

تعليم والرعاية والصحة والبيئة وظروف     املستويات واسع للغاية ويغطي القرارات اليت تتعلق بال       
. املعيشة واحلماية واللجوء واهلجرة وإمكانية احلصول على اجلنسية ضمن مجلة أمور أخـرى            

وجيب تقييم القرارات الفردية اليت تتخذها السلطات اإلدارية يف هذه اجملاالت على أسـاس              
  .سبة إىل مجيع تدابري التنفيذمبدأ مصاحل الطفل الفضلى وعليها أن تسترشد هبذا املبدأ بالن

  اهليئات التشريعية    )د(  
بـشكل  " اهليئات التشريعية "ُيظهر توسيع نطاق التزام الدول األطراف حبيث يشمل           -٣١

.  تتعلق باألطفال بوجه عام وليس فقط األطفـال كـأفراد          ٣ من املادة    ١واضح أن الفقرة    
 العتماد أي قانون أو قاعدة تنظيمية       وينبغي أن يكون مبدأ مصاحل الطفل الفضلى هو الناظم        

إضافة إىل االتفاقات اجلماعية، مثل املعاهدات التجارية أو معاهدات السالم الثنائية أو املتعـددة            
فحق الطفل يف تقييم مصاحله الفضلى وإيالء االعتبـار األول          . األطراف اليت تؤثر على األطفال    

عات ذات الصلة وليس فقط يف القوانني الـيت         هلا ينبغي أن ُيدرج بشكل صريح يف مجيع التشري        
ويشمل هذا االلتزام أيضاً إقرار امليزانيـات الـيت يـستلزم           . ختص األطفال على وجه التحديد    

  .حتضريها أو إعدادها اعتماد منظور قائم على مصاحل الطفل الفضلى لكي تراعي حقوق الطفل

  "مصاحل الطفل الفضلى"  -٣  
 الفضلى بالتعقيد وجيب حتديد مضمونه على أساس كل         يتسم مفهوم مصاحل الطفل     -٣٢

 وتنفيذها مبا يتمشى مع األحكـام       ٣ من املادة    ١وإن عملية تفسري الفقرة     . حالة على حدة  
األخرى لالتفاقية ستتيح للمشرع والقاضي والسلطة اإلداريـة أو االجتماعيـة أو التربويـة       

ووفقاً لذلك، فإن مفهـوم مـصاحل       . إمكانية توضيح املفهوم واالستفادة منه بشكل ملموس      
وينبغي تعديل هذا املفهوم وحتديده على أساس فـردي         . الطفل الفضلى مرن وقابل للتكييف    

فهم و وظـر  ة الشخـصي  أوضـاعهم وفقاً للحالة اخلاصة للطفل أو لألطفال املعنيني، مبراعاة         
لى وحتديـدها يف  وفيما خيص القرارات الفردية، جيب تقييم مصاحل الطفل الفض   . واحتياجاهتم

 كـالقرارات الـيت     ،أما بالنسبة إىل القرارات اجلماعية    . ضوء الظروف اخلاصة بطفل معني    
يتخذها املشرع، فيجب تقييم مصاحل الطفل الفضلى بوجه عام وحتديدها يف ضوء ظـروف              

ويف كال احلالتني، ينبغي تقييم هذا املبـدأ وحتديـده     . أو األطفال بوجه عام   /جمموعة معينة و  
  .ملراعاة الكاملة للحقوق الواردة يف االتفاقية ويف بروتوكوالهتا االختياريةبا

وجيب تطبيق مبدأ مصاحل الطفل الفضلى على مجيع القضايا الـيت تتعلـق بالطفـل           -٣٣
باألطفال ووضعه يف االعتبار أثناء معاجلة أي تعارض حمتمل مع احلقوق املكرسة يف االتفاقية               أو

تحديد احللول املمكنة اليت ختدم مصاحل      بوجيب االهتمام   . سان األخرى أو معاهدات حقوق اإلن   
ويعين ذلك أن الدول ملزمة بتوضيح مصاحل الطفل الفضلى فيما خيص مجيـع             . الطفل الفضلى 

  .األطفال، مبن فيهم األطفال الذين يعانون من حاالت ضعف لدى اعتماد تدابري التنفيذ
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 استجابة  ، بالنظر إىل املرونة اليت يتسم هبا      ،لىويستجيب مفهوم مصاحل الطفل الفض      -٣٤
بيد أن هذه املرونـة قـد    . سريعة حلالة األطفال األفراد ولتطور املعارف املتعلقة بنماء الطفل        

تفتح اجملال للتالعب، فقد أساءت احلكومات وغريها من الـسلطات احلكوميـة األخـرى              
واستغل اآلباء هذا   مثالً،  العنصرية،  استخدام مفهوم مصاحل الطفل الفضلى لتربير السياسات        

املفهوم للدفاع عن مصاحلهم اخلاصة يف نزاعات تتعلق حبضانة الطفل، ويـسيء املهنيـون              
استخدام املفهوم ألهنم ال يكلفوا أنفسهم عناء مراعاته ويرفضون تقييم مصاحل الطفل الفضلى             

  .معتربين أن هذا املبدأ غري وثيق الصلة أو غري مهم
 يتعلق بتنفيذ التدابري، فإن ضمان إيالء االعتبار األول ملصاحل الطفل الفضلى يف             وفيما  -٣٥

وضع التشريعات والسياسات وتنفيذها على مجيع مستويات احلكومة يستلزم مواصلة عملية           
تقييم التأثري على حقوق الطفل للتنبؤ بتأثري أي اقتراح لقانون أو سياسة عامة أو خمصصات يف 

األطفال وعلى متتعهم حبقوقهم، وتقييم وقع ذلك على حقوق الطفل من أجـل             امليزانية على   
  .)٦(تقدير التأثري الفعلي للتنفيذ

  "يوىل االعتبار األول"  -٤  
فتعـبري  . يوىل االعتبار األول ملصاحل الطفل الفضلى يف اعتماد مجيع تدابري التنفيـذ             -٣٦

جيوز للدول أن متارس سـلطة        ويعين أنه ال   يضع على عاتق الدول التزاماً قانونياً قوياً      " يوىل"
تقديرية فيما إذا كان يتعني تقييم مصاحل الطفل الفضلى أو إعطاء األمهية املناسبة هلذا املبـدأ                

  .بإيالء االعتبار األول له لدى اختاذ أي إجراء
ى أنه ال جيوز النظر يف مصاحل الطفل الفضلى يف املستو         " االعتبار األول "ويعين تعبري     -٣٧

وميكن تربير هذا املوقف القوي بالوضـع  . نفسه الذي ينظر فيه إىل مجيع االعتبارات األخرى  
اخلاص للطفل من حيث االعتماد على الغري والنضج والوضع القانوين ويف حاالت كثرية عدم              

فالفرص املتاحة لألطفال أقل من الفرص املتاحة للبالغني للـدفاع          . متكنه من التعبري عن رأيه    
 عن مصاحلهم وجيب أن يكون األشخاص الذي يشاركون يف اختاذ قرارات تؤثر على              بشدة

وعندما ال تكون مصاحل الطفل بـارزة       . األطفال مطلعني بشكل صريح على مصاحل األطفال      
  .فإهنم يرتعون إىل التغاضي عنها

درجة ُيدعم احلق يف مراعاة مصاحل الطفل الفضلى ب       ) ٢١املادة  (وفيما يتعلق بالتبين      -٣٨
ملصاحل الطفل الفضلى بل إيـالء االعتبـار        " األولإيالء االعتبار   "أكرب، وال يعين ذلك جمرد    

ويف الواقع جيب أن تكون مصاحل الطفل الفضلى هي العامل احملدد لدى اختاذ قرار          .  هلا األمسى
  .بشأن التبين وبشأن مسائل أخرى أيضاً

__________ 

 .٤٥رة املتعلق بالتدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، الفق) ٢٠٠٣(٥التعليق العام رقم  )٦(
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طي جمموعة واسعة من احلـاالت، فـإن         تغ ٣ من املادة    ١الفقرة  ملّا كانت   بيد أنه     -٣٩
وقد يتعارض مبدأ مـصاحل الطفـل   . اللجنة تقّر بضرورة إعطاء درجة من املرونة يف تطبيقها       

مثل حقوق أطفال (الفضلى مع مصاحل أو حقوق أخرى، عندما خيضع لعملية تقييمه وحتديده       
عارض احملتمل بني مصاحل    ويتعني إجياد حل هلذا الت    ). آخرين والناس عامة واآلباء وما إىل ذلك      

الطفل الفضلى اليت ُتراعى بشكل فردي ومصاحل جمموعة من األطفال أو األطفال بوجه عام              
على أساس كل حالة على حدة، مع حتقيق التوازن بعناية بني مصاحل مجيع األطراف والتوصل            

 مع  ويتعني القيام بذلك أيضاً عندما تتعارض حقوق أشخاص آخرين        . إىل حل وسط مناسب   
وإذا تعذر حتقيق املواءمة بني هذه املصاحل فعلى السلطات وصـانعي           . مصاحل الطفل الفضلى  

القرار حتليل حقوق مجيع األشخاص املعنيني وتقديرها دون أن يغيب عن أذهـاهنم أن حـق      
الطفل يف إيالء االعتبار األول ملصاحله الفضلى يعين إيالء األولوية العليا ملصاحل الطفل وليس              

 أمهية أكرب   تعليقولذلك جيب   . د النظر إليها على أهنا اعتبار من بني عدة اعتبارات أخرى          جمر
  .خيدم مصلحة الطفل الفضلىعلى ما 

الوعي مبكانة مصاحل " األول"ويقتضي اعتبار مصاحل الطفل الفضلى على أهنا االعتبار          -٤٠
صاحل يف مجيع الظروف، وعلى     األطفال يف مجيع اإلجراءات والرغبة يف إعطاء األولوية هلذه امل         

  .وجه اخلصوص عندما يؤثر اإلجراء املتخذ تأثرياً ال ميكن إنكاره على األطفال املعنيني

  مصاحل الطفل الفضلى وعالقتها مببادئ االتفاقية العامة األخرى  -باء  

  )٢املادة (مصاحل الطفل الفضلى وحقه يف عدم التعرض للتمييز   -١  
حيظر مجيع أشكال التمييز يف التمتع باحلقوق       اً  سلبياً  يز ليس التزام  احلق يف عدم التمي     -٤١

اختاذ الدولة تدابري اسـتباقية مناسـبة       اً  املنصوص عليها يف االتفاقية فحسب، بل يستلزم أيض       
وقد . جلميع األطفال كي ينعموا باحلقوق اليت تنص عليها االتفاقية        ذاهتا  لتوفري الفرص الفعلية    

  . احلقيقيةتدابري إجيابية هتدف إىل تصحيح وضع يتسم بالالمساواةاختاذ يستوجب ذلك 

  )٦املادة (مصاحل الطفل الفضلى وحقه يف احلياة والبقاء والنمو   -٢  
 .شـامالً اً  على الدول أن توفر بيئة حتترم الكرامة اإلنسانية وهتّيئ لنمو كل طفل منو              -٤٢

حقه الطبيعي يف احلياة    اً  ، أن حتترم كلي   وعليها، عند تقييمها مصاحل الطفل الفضلى وحتديدها      
  .والبقاء والنمو

  )١٢املادة (مصاحل الطفل الفضلى وحقه يف االستماع إليه   -٣  
جيب أن يشمل تقييم مصاحل الطفل الفضلى احترام حقه يف التعبري عن آرائه حبريـة،          -٤٣

 بوضوح يف تعليق اللجنة     ويرد ذلك . وتقدَّر تلك اآلراء حق التقدير يف مجيع املسائل اليت هتمه         
. ١٢واملـادة   ) ١(٣على العالقة الوثيقة بني املـادة       اً   الذي يلقي الضوء أيض    ١٢العام رقم   
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فاألول يرمي إىل حتقيق مصاحل الطفل الفضلى، والثاين يوفر منهجيـة           . املادتنيا  ويتكامل دور 
، مثل تقييم مصاحلهم    االستماع إىل آراء الطفل أو األطفال وإشراكهم يف املسائل اليت متسهم          

إن مل ُتـستوف مقتـضيات     اً  سـليم اً   تطبيق ٣ من املادة    ١وال ميكن تطبيق الفقرة     . الفضلى
 بتسهيل الدور األساسـي     ١٢ وظيفية املادة    ٣ من املادة    ١وباملثل، تقوي الفقرة    . ١٢ املادة

  .)٧(الذي يقوم به األطفال يف مجيع القرارات اليت متس حياهتم
عندما يتعلـق األمـر     ) ٥املادة  (ة قدرات الطفل اليت تتطور باستمرار       وجيب مراعا   -٤٤

وكانت اللجنة أوضحت أنه كلما ازداد الطفـل        . مبصاحله الفضلى وحقه يف أن ُيستمع إليه      
 عن الطفل أن اًياء أو غريهم من املسؤولني قانون   معرفة وخربة وفهماً، كان على اآلباء أو األول       

هتم إىل تذكري ونصيحة مث إىل تبادل لآلراء معهم سواء بـسواء يف             حيّولوا توجيهاهتم وإرشادا  
من الثقل يف تقييم    اً   وجب منح آرائه مزيد    اً،وباملثل، كلما ازداد الطفل نضج    . )٨(وقت الحق 

األطفال مع سائر األطفال يف احلق يف أن تقـيَّم          صغار  ويتساوى الرّضع و  . مصاحله الفضلى 
بالطريقة ذاهتا اليت   نهم التعبري عن آرائهم أو متثيل أنفسهم        ميك  ال مصاحلهم الفضلى، وإن كان   

 وعلى الدول أن تضع ترتيبات مناسـبة، مثـل التمثيـل، عنـد     .ينتهجها من هم أكرب سناً    
يستطيعون   ال ويصُدق الشيء نفسه على األطفال الذين     . االقتضاء، لتقييم مصاحلهم الفضلى   

  . أو ال يرغبون يف ذلكالتعبري عن آرائهم
 من االتفاقية تنص علـى حـق الطفـل يف    ١٢ من املادة ٢وتذكّر اللجنة بأن الفقرة    -٤٥

لالسـتزادة،  (االستماع إليه، مباشرة أو بواسطة ممثل، يف أي إجراء قضائي أو إداري ميـسه                
  ).أدناهباء  -االطالع على الفصل خامساً  يرجى

  تقييم مصاحل الطفل الفضلى وحتديدها: التنفيذ  -خامساً  
حق ومبدأ وقاعدة إجرائية تنبين على تقييم مجيـع         " مصاحل الطفل الفضلى  "ذُكر أن     -٤٦

عند تقييم مصاحل الطفـل     وينبغي،  . عناصر مصاحل الطفل أو األطفال الفضلى يف وضع بعينه        
  :الفضلى وحتديدها الختاذ قرار بشأن إجراء حمدد، اتباع اخلطوات التالية

معرفة العناصر الوجيهة يف تقييم     :  حمل النظر   يف سياق حيثيات القضية    ،أوالً  )أ(  
  املصاحل الفضلى، وتزويدها مبضمون، وختصيص وزن لكل واحد منها يف عالقته باآلخر؛

اتباع إجراء يوفر ضمانات قانونية وميكن من إعمـال         :  ليتأتى ذلك  اً،ثاني  )ب(  
  .اًمناسب احلق إعماالً

__________ 

 .٧٤-٧٠، الفقرات ١٢التعليم العام رقم  )٧(
 .٨٤املرجع نفسه، الفقرة  )٨(
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إن تقييم مصاحل الطفل الفضلى وحتديدها خطوتان جيب اتباعهمـا عنـدما يقتـضي             -٤٧
مبثابة تقدير وموازنة جلميع العناصر الالزمـة       " تقييم مصاحل الطفل الفضلى   "  ف. اختاذ قرار  األمر

وُيجري التقيـيَم صـاحب     . الختاذ قرار يف وضع بعينه لطفل بذاته أو جمموعة أطفال بنفسها          
 ويـستلزم   - وفريق متعدد التخصصات، إن أمكن     -املون معه، ذكراً كان أم أنثى       والع قرارال

العملية الرمسية الـيت تـشتمل علـى        " حتديد مصاحل الطفل الفضلى   "ويصف  . مشاركة الطفل 
  .ضمانات إجرائية صارمة هتدف إىل حتديد مصاحل الطفل الفضلى على أساس تقييم هذه املصاحل

  لفضلى وحتديدهاتقييم مصاحل الطفل ا  -ألف  
تقييم مصاحل الطفل الفضلى نشاط فريد ينبغي االضطالع به يف كـل حالـة مـن                  -٤٨

ـ                .اًاحلاالت، يف ضوء الظروف اخلاصة لكل طفل أو جمموعة من األطفال أو األطفال عموم
علـى    ما يلي،  ومنهاوتتعلق هذه الظروف باخلصائص الشخصية للطفل أو األطفال املعنيني،          

بإعاقة العمر، واجلنس، والنضج، واخلربة، واالنتماء إىل أقلية، واإلصابة   : احلصرال  سبيل املثال   
، وكذلك اإلطار االجتماعي والثقايف الذي يعيش فيـه الطفـل           ة أو عقلي  ة أو حسي  ةجسدي

األطفال، مثل وجود الوالدين من عدمه، وما إذا كان الطفل يعيش معهما أم ال، ونوعيـة    أو
أسرته أو من يقدم إليه الرعاية، وسالمة البيئة، ووجود وسائل بديلة جيدة     العالقة بني الطفل و   

  .متاحة لألسرة أو لألسرة املوسعة أو مقدمي الرعاية
وينبغي أن يبدأ حتديد ماهية مصاحل الطفل الفضلى بتقييم الظروف احملددة اليت جتعل               -٤٩

تستعمل، ويؤثر يف كيفيـة      وهذا يعين أن بعض العناصر ستستعمل وأخرى لن          .اًالطفل فريد 
  .بنفس العناصراً ويتوسل تقييم املصاحل الفضلى لألطفال عموم. املوازنة بينها

وترى اللجنة أن من املفيد إعداد قائمة من العناصر غري شاملة وغري هرميـة ميكـن                  -٥٠
. إدراجها يف تقييم ملصاحل الطفل الفضلى من قبل صاحب قرار يتعني عليه حتديد تلك املصاحل              

وتعين الطبيعة غري الشاملة لعناصر القائمة أن من املمكن جتاوز تلك العناصر والنظر يف عوامل               
وجيب وضع مجيع   . أخرى وجيهة يف الظروف احملددة للطفل الواحد أو جمموعة من األطفال          

وينبغـي أن تقـدم القائمـة       . عناصر القائمة يف احلسبان واملوازنة بينها يف ضوء كل وضع         
  .لموسة ومرنة يف الوقت ذاتهتوجيهات م

مث إن من شأن إعداد قائمة من العناصر أن يقدم توجيهات إىل الدولة أو صـاحب                  -٥١
 األحـداث؛   وقـضاء القرار لتنظيم جماالت بعينها متس األطفال، مثل قوانني األسرة والتبين           

وتود اللجنة  . لتقاليدها القانونية اً  وميكن، عند الضرورة، إضافة عناصر أخرى ُتعد مهمة وفق        
ينبغي أن يتمثل، لدى إضافة عناصر       الغرض النهائي من مصاحل الطفل الفضلى        أناإلشارة إىل   

تأمني التمتع التام والفعال باحلقوق املعترف هبا يف االتفاقية والنمـو الـشامل    إىل القائمة، يف    
يها يف االتفاقية   ميكن اعتبار العناصر اليت تتعارض مع احلقوق املنصوص عل          ال وعليه،. للطفل
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أو اليت قد يكون هلا أثر يتعارض مع احلقوق اليت تنص عليها االتفاقية صحيحة عنـد تقيـيم         
  .ماهية األمور الفضلى للطفل أو األطفال

  العناصر اليت ينبغي أخذها يف احلسبان عند تقييم مصاحل الطفل الفضلى  -١  
عنـد  مراعاهتا نبغي وت العناصر اليت بناء على هذه االعتبارات األولية، ترى اللجنة أن     -٥٢

  :تقييم مصاحل الطفل الفضلى وحتديدها، واليت تتعلق بالوضع حمل النظر، هي

  آراء الطفل  )أ(  
 من االتفاقية على حق األطفال يف التعبري عن آرائهم يف كل قـرار              ١٢تنص املادة     -٥٣

ـ    يقيم آلرائه ما تس     ال يراعي آراء الطفل أو     ال وأي قرار . ميسهم لـسنه  اً  تحقه من وزن وفق
  .حتترم إمكانية أن يؤثر الطفل أو األطفال يف حتديد مصاحلهم الفضلى  الونضجه،

 أو ينتمي إىل أقلية     بعجزاً  كأن يكون مصاب  (اً  أو مستضعف اً  جداً  وكون الطفل صغري    -٥٤
يف حتديد  حيرمه حقه يف التعبري عن آرائه، وال يقلل من شأن آرائه              ال )أو غري ذلك  اً  أو مهاجر 

مث إن اعتماد تدابري حمددة لضمان تساوي األطفال يف احلقـوق يف تلـك              . مصاحله الفضلى 
لألطفال أنفسهم يف عملية اختـاذ القـرار،        اً  احلاالت جيب أن خيضع لتقييم فردي يؤّمن دور       

 ودعم معقول، عند االقتضاء، كي يتسىن مشاركتهم التامة         )٩(وتوفري ترتيبات تيسريية معقولة   
  .تقييم مصاحلهم الفضلىيف 

  ُهوّية الطفل  )ب(  
وعلى هذا، جيب مراعاة تنوعهم عند تقييم مصاحلهم        . األطفال ليسوا فئة متجانسة     -٥٥

وتشمل هوية الطفل خصائص من قبيل اجلنس، وامليل اجلنسي، واألصل القـومي،            . الفضلى
الشباب حاجات أساسية   ومع أن لألطفال و   . والدين واملعتقدات، واهلوية الثقافية، والشخصية    

 هذه احلاجات يتوقف على كثري من اخلصائص الشخصية واجلسدية          عنمشتركة، فإن التعبري    
 من االتفاقية حق ٨وتكفل املادة .  باستمرارواالجتماعية والثقافية، مبا فيها قدراهتم اليت تتطور

  .ضلىالطفل يف صون هويته اليت جيب احترامها ومراعاهتا يف تقييم مصاحله الف
فإنه يتعني، عنـد دراسـة      اهلوية الدينية والثقافية، على سبيل املثال،       أما فيما يتعلق ب     -٥٦

إيالء االعتبار الواجب للرغبة يف االستمرارية مسألة تسلم طفل ّما إىل بيت أو مؤسسة تكفله، 
ـ  ٢٠املـادة   (يف تنشئة الطفل، والنتماء الطفل اإلثين والديين والثقايف واللغوي           ؛ )٣رة  ، الفق

وعلى صاحب القرار أن يضع يف احلسبان هذا السياق اخلاص عند تقيـيم مـصاحل الطفـل         
__________ 

تعـين التعـديالت    " الترتيبات التيسريية املعقولـة   : "٢انظر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة         )٩(
 أو غري ضروري، واليت تكون هنـاك حاجـة          غري متناسب  تفرض عبئاً   ال والترتيبات الالزمة واملناسبة اليت   

واحلريـات    على أساس املساواة مع اآلخرين جبميع حقوق اإلنسان [...]يف حالة حمددة، لكفالة متتع إليها
 .ممارستهاأو األساسية 
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. ويصُدق الشيء نفسه على حاالت التبين وانفصال األبوين أو طالقهمـا  . الفضلى وحتديدها 
ويقتضي إيالء االعتبار الواجب ملصاحل الطفل الفضلى أن يظل الطفل على صلة بثقافة بلـده               

ـ        )ولغتهما، إن أمكن  (ني  وأسرته األصلي  اً ، وفرصة تلقي معلومات عن أسرته البيولوجية، وفق
  ).٤، الفقرة ٩املادة (للوائح القانونية والتنظيمية للبلد املعين 

ومع أنه جيب مراعاة صون القيم والتقاليد الدينية والثقافية بوصفها جزءاً مـن هويـة                 -٥٧
وق املنصوص عليها يف االتفاقية أو تتعارض معها        تنسجم مع احلق   الطفل، فإن املمارسات اليت ال    

فال ميكن ألصحاب القرار والسلطات التذرع باهلويـة الثقافيـة         . تصب يف مصاحله الفضلى    ال
  .تقاليد وقيم ثقافية حترم الطفل أو األطفال احلقوق املكفولة باالتفاقيةمتاديهم يف اتباع لتربير 

  القاتاحلفاظ على الوسط األسري وعلى الع  )ج(  
تذكّر اللجنة بأن من الضروري تقييم مصاحل الطفل الفضلى وحتديـدها يف إطـار                -٥٨

وتؤكد أن العناصر املذكورة أعـاله      ). ٢٠ و ١٨ و ٩املواد  (احتمال فصل الطفل عن والديه      
  .حقوق ملموسة وليست فقط عناصر تدخل يف حتديد مصاحل الطفل الفضلى

سـيما   ، ال عافيتهمة والبيئة الطبيعية لنمو أفرادها و     اجملتمع األساسي لبنة  األسرة هي   و  -٥٩
وجيب ). ١٦املادة  ( اقية حق الطفل يف احلياة األسرية     وحتمي االتف ). ديباجة االتفاقية (األطفال  

حبيث يشمل الوالَدين البيولوجيني أو املتبنيني أو الكفيلني        " سرةاأل"تفسري مصطلح   التوسع يف   
  ).٥املادة (ة املوسعة أو اجلماعة بناء على األعراف احمللية أفراد األسر) عند االقتضاء(أو 
وتعد الوقاية من انفصال األسرة واحلفاظ على وحدهتا مكونني مهمني لنظام محايـة                -٦٠

عدم فصل  " اليت تستلزم    ٩ من املادة    ١يعتمدان على احلق املنصوص عليه يف الفقرة        مها  الطفل، و 
لصون ] ً  ا [هذا الفصل ضروري    ] يكون[...] [ عندما   الطفل عن والديه على كره منهما، إال      

االحتفاظ بـصورة   "مث إن الطفل الذي ُيفصل عن أحد والديه حيق له           ". مصاحل الطفل الفضلى  
 هامنتظمة بعالقات شخصية واتصاالت مباشرة بكال والديه، إال إذا تعارض ذلك مع مـصاحل             

ل شخص ميلك حقوق احلضانة أو مقدمي  ويشمل ذلك أيضاً ك   ). ٣، الفقرة   ٩املادة  " (الفضلى
الطفـل  تربطهم ب الرعاية الرئيسيني القانونيني أو العرفيني، واألسرة احلاضنة، واألشخاص الذين          

  .عالقات شخصية قوية
إىل خطورة آثار فصل الطفل عن والديه، فإن هذا الفصل ينبغي أال حيـدث              اً  ونظر  -٦١
عنـد    أواً،خبطر حمدق يسبب له أضراراً هدديكون الطفل مكأن عند الضرورة القصوى،   إال

. وينبغي عدم اللجوء إىل الفصل إن أمكن التوسل بوسائل حتمي الطفل أقل تدّخالً            . الضرورة
وقبل اإلقدام على ذلك، ينبغي للدولة أن تدعم الوالدين ألداء مهامهم األبوية، واستعادة قدرة        

وال ميكن  . حلماية الطفل اً   يكن الفصل ضروري   األسرة على رعاية الطفل أو االرتقاء هبا، ما مل        
  .تربير فصل الطفل عن والديه بأسباب اقتصادية
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ليسوا  إىل التأكد من أن األطفال )١٠(وترمي املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال      -٦٢
يف مستودعني بغري داع يف مؤسسات للرعاية البديلة؛ ومىت ُوفرت الرعاية البديلة، لزم أن تكون               

 بأي حال من    ،ال ينبغي "وباخلصوص،  . ظروف مالئمة تكفل حقوق الطفل ومصاحله الفضلى      
 أن يكون الفقر املايل واملادي أو أية ظروف تعزى بشكل مباشر وحصري إىل هـذا                ،األحوال

، بل جيب النظر إىل تلك الظـروف        [...]الفقر املربر الوحيد إلبعاد الطفل عن الرعاية الوالدية         
  ).١٥الفقرة " ( مؤشراً يربز احلاجة إىل توفري الدعم املناسب لألسرةباعتبارها

وال جيـوز   . )١١(جيوز فصل طفل عن والديه بسبب تعّوقه هو أو والديه           ال وباملثل،  -٦٣
تكون فيها املساعدة الالزمة لألسرة للحفـاظ علـى           ال النظر يف الفصل إال يف احلاالت اليت      

  . إمهال الطفل أو التخلي عنه أو تعريض سالمته للخطراطرخموحدهتا فعالة مبا يكفي لتفادي 
وعند الفصل، على الدولة أن تتأكد من أن وضع الطفل أو أسرته قد قّيمـه، عنـد              -٦٤

له مداخل مالئمة   اً  جيداً  اإلمكان، فريق متعدد التخصصات مكون من مهنيني مدربني تدريب        
 ُيتأكد من عدم وجـود أي خيـار آخـر         من االتفاقية، على أن    ٩للمادة  اً  إىل القضاء، وفق  

  .لتحقيق مصاحل الطفل الفضلى
 وجب على أصحاب القرار أن يتأكدوا مـن وجـود           اً،ومىت أصبح الفصل ضروري     -٦٥

الطفل عالقـات   من تربطهم ب  أشقاؤه وأقاربه و  (روابط وعالقات بني الطفل ووالديه وأسرته       
جيب مراعاة نوعيـة العالقـات      و. ما مل يتعارض ذلك مع مصاحله الفضلى      ) شخصية قوية 

واحلاجة إىل اإلبقاء عليها عند اختاذ قرارات بشأن وترية وطول الزيارات وغريها من أشكال              
  .االتصال عند إيداع طفل خارج نطاق األسرة

هجرة الوالدين دون الطفـل     (عالقات الطفل بوالديه بسبب اهلجرة      انقطعت  ومىت    -٦٦
اعاة وحدة األسرة عند تقييم مصاحل الطفل الفـضلى يف          ، ينبغي مر  )الطفل دون الوالدين   أو

  .القرارات املتعلقة بلم مشل األسرة
وترى اللجنة أن مشاركة الوالدين يف حتمل املسؤوليات تصب عادة يف مصاحل الطفل   -٦٧

لكن املعيار الوحيد الذي ينبغي األخذ به يف القرارات املتعلقة مبسؤوليات الوالـدين            . الفضلى
ـ        . حل الفضلى لطفل بعينه   هو املصا  اً فتحميل املسؤوليات األبوية أحد الوالدين أو كليهما آلي

وعلى القاضي، لدى تقييمـه مـصاحل الطفـل         . مبقتضى القانون يتعارض مع تلك املصاحل     
الفضلى، أن يضع يف حسبانه حق الطفل يف أن يواصل عالقته بكال الوالـدين، إضـافة إىل                 

  .قضيةالعناصر األخرى املتعلقة بال

__________ 

 .، املرفق٦٤/١٤٢قرار اجلمعية العامة  )١٠(
 .٤، الفقرة ٢٣اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة  )١١(
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 )١٢(وتشجع اللجنة على التصديق على اتفاقيات مؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص            -٦٨
وتنفيذها، األمر الذي يسهل إعمال مصاحل الطفل الفضلى ويوفر ضمانات لتنفيذها عنـدما             

  .يكون الوالدان يعيشان يف بلدين خمتلفني
 ة األوىل عن رعايـة الطفـل      ممن تناط به املسؤولي   ومىت ارتكب الوالدان أو غريمها        -٦٩

جرمية، ينبغي إتاحة بدائل لالحتجاز وتطبيقها على كل حالة على حدة، ويراعى متام املراعاة              
  .)١٣(اآلثار احملتملة ملختِلف األحكام على املصاحل الفضلى للطفل أو األطفال املتضررين

وتنطبـق  . سعاألوويشمل صون البيئة األسرية احلفاظ على عالقات الطفل مبعناها            -٧٠
، اخلـاالت / واألْخـوال العمات/هذه العالقات على األسرة املوسعة، مثل األجداد، واألعمام      

إضافة إىل األصدقاء، واملدرسة، واحمليطهم العام، وتنطبق بوجه خاص على احلـاالت الـيت              
  .يكون فيها الوالدان منفصلني ويعيشان يف مكانني خمتلفني

  تهرعاية الطفل ومحايته وسالم  )د(  
وحتديدها، ينبغي مراعاة التـزام     اً  عند تقييم مصاحل الطفل أو األطفال الفضلى عموم         -٧١

اً وينبغي أيض ). ٢، الفقرة   ٣املادة  (الدولة بتوفري احلماية والرعاية للطفل الضروريتني لرفاهيته        
ألن غرضهما غري منصوص عليـه بعبـارات        اً  واسعاً  فهم" احلماية والرعاية "فهم مصطلحي   

، وإمنا هو مرتبط باملثل األعلى الشامل املتمثل     ")محاية الطفل من الضرر   "مثل  (دة أو سلبية    حمد
وتشمل رفاهية األطفال، باملعىن الواسع، احتياجاهتم      . وحتقيق منوه " الرفاهية"    بيف متتيع الطفل    

  .مةاألساسية املادية واجلسدية والتربوية والعاطفية، إضافة إىل حاجتهم إىل العطف والسال
فإن مل يلـب الوالـدان   . وتعد الرعاية العاطفية حاجة أساسية من حاجات األطفال    -٧٢
مقدمو الرعاية الرئيسيون حاجات الطفل العاطفية، وجب اختاذ تدابري متكّن الطفل مـن              أو
وحيتاج األطفال إىل أن يتعلقوا مبقدم رعاية يف مراحـل          . يتعلق جبهة معينة توفر له األمان      أن

 على مدى السنني لتوفري بيئـة       اً،ألوىل؛ وجيب اإلبقاء على هذا التعلّق، إن كان مناسب        العمر ا 
  .مستقرة للطفل

وجيب أن يشمل تقييم مصاحل الطفل الفضلى مراعاة سالمة الطفـل، أي حقـه يف                 -٧٣
، )١٩املـادة   (احلماية من مجيع أشكال العنف أو الضرر أو االعتداء اجلسدي أو النفـسي              

، إضافة )١٤(نسي، وضغط األنداد، وتسلط األقران، واملعاملة املهينة، وسوى ذلك      والتحرش اجل 
__________ 

 بـشأن   ٣٣؛ ورقم   ١٩٨٠ية لالختطاف الدويل لألطفال،      املتعلقة باجلوانب املدن   ٢٨منها االتفاقيات رقم     )١٢(
 املتعلقـة بـاالعتراف     ٢٣؛ ورقـم    ١٩٩٣محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الـدويل،           

 بشأن القانون الساري على التزامات      ٢٤؛ ورقم   ١٩٧٣ذات الصلة بالتزامات النفقة وتنفيذها،       بالقرارات
 .١٩٧٣النفقة، 

 ).٢٠١١( يوم املناقشة العامة بشأن أطفال الوالدين املسجونني انظر توصيات )١٣(
 .على حق الطفل يف أن يسلم من أشكال العنف كافة) ٢٠١١(١٣التعليق العام رقم  )١٤(
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إىل احلماية من االستغالل اجلنسي واالقتصادي وغريمها، واملخدرات، والعمل، والرتاعـات           
  ).٣٩-٣٢املواد (املسلحة، وهلّم جرا 

 سالمة الطفل   ويعين تطبيق هنج يقوم على املصاحل الفضلى عند اختاذ القرارات تقييم            -٧٤
وحرمته يف الوقت الراهن؛ لكن مبدأ التحوط يقضي بتقييم إمكانية التعرض للخطر واإلصابة             

  .بالضرر وغريمها من نتائج القرارات املتصلة بسالمة الطفل

  حالة الضعف  )ه(  
من العوامل املهمة اليت ينبغي مراعاهتا قابلية الطفل لالستـضعاف، مثـل التعـّوق،        -٧٥

أو طالب جلوء، أو ضحية لالعتداء، أو مـن أطفـال   اً ىل أقلية، أو أن يكون الجئ  واالنتماء إ 
وال ينبغي أن يكتفي تعلّق هدف حتديد املـصاحل الفـضلى للطفـل             . الشوارع، وغري ذلك  

األطفال املستضعفني بالتمتع الكامل جبميع احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية، بل ينبغي             أو
أخرى حلقوق اإلنسان تتصل بتلك األوضاع احملددة، مثل األوضـاع          أن ُيجاوزه إىل معايري     

املشار إليها يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني، يف             
  .مجلة صكوك

فعلـى الـسلطات    . ولن تتشابه مصاحل األطفال الفضلى من حيث االستـضعاف          -٧٦
اع استضعاف كل طفل ودرجاته، ألن كـل طفـل   وأصحاب القرار أن يراعوا اختالف أنو 

وينبغي إجراء تقييم فردي لتاريخ كل      . فريد، وجيب تقييم كل حالة على حسب فرادة الطفل        
طفل منذ والدته، مع إجراء مراجعات دورية على يد فريق متعدد التخصصات، والتوصـية              

  .بترتيبات تيسريية معقولة طوال مسار منو الطفل

  الصحةحق الطفل يف   )و(  
 يف تقيـيم    نين أساسـي  يوحالته الصحية أمر  ) ٢٤املادة  (يعد حق الطفل يف الصحة        -٧٧

لكن، مىت ُوجد أكثر من عالج ممكن حلالة صحية أو كانت نتيجة العالج             . مصاحله الفضلى 
غري مؤكدة، وجبت املوازنة بني مجيع العالجات املمكنة ومجيع املخاطر واآلثـار اجلانبيـة              

وينبغـي إمـداد    .  إيالء آراء الطفل االعتبار الواجب حسب عمره ونضجه        املمكنة، ويتعني 
األطفال يف هذا الصدد مبعلومات كافية ومناسبة كي يستوعبوا الوضع وكل اجلوانب املتعلقة             

  .)١٥(مبصاحلهم، وأن ُيسمح هلم، إن أمكن، بإبداء موافقتهم عن علم
 إن الدول األطراف    )١٦( قالت اللجنة  ففيما يتعلق بصحة املراهقني، على سبيل املثال،        -٧٨

ملزمة بأن توفر للمراهقني، داخل املدرسة وخارجها، معلومات كافية أساسـية لـصحتهم             
__________ 

، )٢٤املـادة   (على حق الطفل يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه           ) ٢٠١٣(١٥التعليق العام رقم     )١٥(
 .٣١الفقرة 

 .على صحة املراهقني ومنوهم يف سياق اتفاقية حقوق الطفل) ٢٠٠٣(٤التعليق العام رقم  )١٦(
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وينبغـي أن تـشمل     . ومنوهم كي يتسىن هلم االختيار بني أشكال شىت من السلوك الصحي          
ميـة،   التبغ والكحول وغريمها من املـواد وإسـاءة اسـتعماهلا، واحل           تعاطيمعلوماٍت عن   

ومعلومات مناسبة عن العالقات اجلنسية واإلجناب، وخماطر احلمل املبكر، وتـوقّي اإليـدز             
 -  وحيق للمراهقني املصابني باختالالت نفسية     .اًوالعدوى بفريوسه، واألمراض املنقولة جنسي    

ومىت . اجتماعية أن يتلقوا العالج والرعاية يف جمتمعاهتم احمللية اليت يعيشون فيها، قدر اإلمكان            
 داخلية، وجب تقييم مصاحل الطفل الفضلى قبـل          مدرسة اإليداع يف مشفى أو يف    اً  كان لزام 

 وقد  .اًوتصُدق االعتبارات نفسها على األطفال األصغر سن      . اختاذ قرار، على أن ُتحترم آراؤه     
من تقييم مصاحله الفضلى وحتديدها عندما يتعلق       اً  تكون صحة الطفل وإمكانات عالجه جزء     

  ).مثل منح رخصة اإلقامة لدواع إنسانية(مر بأنواع أخرى من القرارات املهمة األ

  حق الطفل يف التعليم  )ز(  
من مصاحل الطفل الفضلى تلقيه تعليماً جيداً، مبا يف ذلك التعليم قبل املدرسي، والتعليم                -٧٩

لتـدابري  وجيـب أن تراعـي مجيـع ا       . غري الرمسي والرمسي وما يتصل هبما من أنشطة، جماناً        
واإلجراءات املتعلقة بطفل بعينه أو جمموعة من األطفال بذاهتا مصاحل الطفل أو األطفال الفضلى              

ولترويج التعليم، أو التعليم األفضل جودة، يلزم أن يتوفر لدى الدول األطراف            . يف جمال التعليم  
اً، وبيئـة مالئمـة     معلمون وغريهم من املهنيني العاملني يف شىت السياقات مدربون تدريباً جيد          

لألطفال، وأساليب تعليم وتعلّم مناسبة؛ وجيب أن تراعي أيضاً كون التعليم لـيس اسـتثماراً               
املستقبل فحسب، بل فرصة أيضاً ملزاولة أنشطة هبيجة، واحلظوة بـاالحترام، واملـشاركة،              يف

ـ         . وحتقيق الطموحات  سؤولياهتم ومن مصاحل األطفال الفضلى استيفاء ذلك الشرط واالرتقاء مب
  .مجيع أشكال االستضعاف اليت قد يعانوهناالعقبات املترتبة على كي يتخطوا 

  املوازنة بني العناصر يف تقييم املصاحل الفضلى  -٢  
ينبغي التشديد على أن تقييم املصاحل الفضلى األساسية تقييم عام جلميـع العناصـر               -٨٠

ولن تتعلـق كـل     . لى سائر العناصر  املتصلة مبصاحل الطفل الفضلى، ووزن كل عنصر بناء ع        
وسـيختلف  . العناصر بكل حالة؛ فقد ُتستعمل عناصر شىت بأساليب شىت يف حاالت شـىت          

مضمون كل عنصر بالضرورة من طفل آلخر ومن حالة ألخرى بـاختالف نـوع القـرار               
  .واألوضاع امللموسة، وكذلك أمهية كل عنصر يف التقييم يف جممله

. يف تقييم املصاحل الفضلى عند النظر يف حالة بذاهتا ومالبساهتا         وقد تتعارض العناصر      -٨١
فاحلفاظ على البيئة األسرية قد يتعارض مع احلاجة إىل محاية الطفل مـن خمـاطر العنـف                 

يف هذه احلاالت، ينبغي املوازنة بني العناصر إلجياد حل يصب          و. االعتداء على يد الوالدين    أو
  .يف مصلحة الطفل أو األطفال
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 أن الغرض مـن تقيـيم       أالّ يغيب عن البال   وعند املوازنة بني خمتِلف العناصر، جيب         -٨٢
حتقيق التمتع الكامل والفعال باحلقوق املعترف هبـا يف         هو  مصاحل الطفل الفضلى وحتديدها     

  .االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا، والنمو املتكامل للطفل
مثل تلك اليت   (اليت تؤثر يف الطفل     " احلماية"وقد توجد حاالت تستلزم تقييم عوامل         -٨٣

اليت تعين ممارسة احلقوق كاملـةً      " (التمكني"مقابل تدابري   ) قد تعين حتديد حقوقه أو تقييدها     
. وينبغي يف هذه احلاالت أن يكون العمر والنضج موجَِّهني للموازنة بني العناصر        ). دون تقييد 

  . واملعريف واالجتماعي لتقييم مستوى نضجهوينبغي مراعاة منو الطفل اجلسدي والعاطفي
وعليـه،  . قدرات الطفل سـتتطور   يتعني أال نغفل أن     وعند تقييم املصاحل الفضلى،       -٨٤

ينبغي ألصحاب القرار أن يراعوا التدابري اليت ميكن مراجعتها أو تكييفها على وفـق ذلـك،               
 ينبغـي أال يكتفـوا بتقيـيم        ولكي يتأتى ذلك،  . ال رجعة فيها  من اختاذ قرارات هنائية      بدالً

التصورات  وإمنا مراعاة    اً،والعاطفية والتعليمية وغريها وقت القرار حتديد     البدنية  االحتياجات  
وينبغـي  . املستقبلية املمكنة املتعلقة بنمو الطفل، وحتليلها يف األجلني القـصري واملتوسـط           

  .يف احلاضر واملستقبل للقرارات يف هذا الصدد أن تقيم استمرارية واستقرار وضع الطفل

  الضمانات اإلجرائية اليت تكفل إنفاذ مصاحل الطفل الفضلى  -باء  
الدقيق حلق الطفل يف أن تؤخذ مصاحله الفضلى يف االعتبـار يف     عمال  للتأكد من اإل    -٨٥

وعلـى هـذا،    . املقام األول، جيب وضع بعض الضمانات اإلجرائية املالئمة للطفل واتباعها         
  ).أعاله) ب(٦انظر املادة (طفل الفضلى قاعدة إجرائية فمفهوم مصاحل ال

وإذا كان على السلطات العامة واملنظمات اليت تتخذ قـرارات هتـم األطفـال أن                 -٨٦
ُيتوقع من األشـخاص      ال لواجب تقييم مصاحل الطفل الفضلى وحتديدها، فإنه      اً  تتصرف وفق 

) لوالدين واألوصياء واملعلمني وغريهم   مثل ا (اً  الذين يتخذون القرارات اليت هتم األطفال يومي      
أن تتقيـد القـرارات     اً  أن يتبعوا بدقة هذا اإلجراء املكون من خطوتني، وإن كان جيب أيض           

  .املتخذة يف احلياة اليومية مبصاحل الطفل الفضلى وجتسدها
وعلى الدول أن حتدد مسارات رمسية، تشمل ضمانات إجرائية صارمة، هتـدف إىل               -٨٧

.  الطفل الفضلى وحتديدها عند اختاذ قرارات متس الطفل، مثل آليات تقييم النتائج            تقييم مصاحل 
وعلى الدول أن حتدد مسارات شفافة وموضوعية تضم مجيع القرارات اليت يتخذها املـشرعون            

  .سيما يف اجملاالت اليت متس الطفل أو األطفال مباشرة أو القضاة أو السلطات اإلدارية، ال
تقييم مـصاحل الطفـل الفـضلى    من تناط به مسؤولية     ة الدول ومجيع    وتدعو اللجن   -٨٨

  :وحتديدها إىل االهتمام خاصةً بالتدابري االحتياطية والضمانات التالية



CRC/C/GC/14 

23 GE.13-44187 

  حق الطفل يف التعبري عن آرائه  )أ(  
من العناصر احليوية للعملية التواصل مع األطفال لتيسري مشاركة الطفـل اهلادفـة               -٨٩

وينبغي أن يشمل ذلك التواصل إبالغ األطفال بالعملية واحللـول          . لىوحتديد مصاحله الفض  
  .واخلدمات املتواصلة املمكنة، إضافة إىل مجع املعلومات عن األطفال والتماس آرائهم

ومىت رغب الطفل يف التعبري عن آرائه، ومىت كان هذا احلق مستوىف بواسطة ممثل له،   -٩٠
ومىت تعارضت آراء الطفل مع آراء ممثلـه،       . طفل بدقة كان على هذا املمثل أن يوصل آراء ال       

، )كوصّي اخلصومة (اً  خمصوص  لزم استحداث إجراء جييز للطفل اللجوء إىل سلطة تعّين ممثالً         
  .عند االقتضاء

وخيتلف اإلجراء املتعلق بتقييم املصاحل الفضلى جملموعة من األطفـال وحتديـدها،              -٩١
ومىت تعلق األمر مبصاحل كثري مـن األطفـال،         . بعينهحد ما، عن اإلجراء اخلاص بطفل        إىل

لالستماع إىل آراء عّينة ممثِّلة مـن األطفـال           وجب على املؤسسات احلكومية أن جتد سبالً      
وتويل ما ُيستحق من اعتبار لوجهات نظرهم عندما ختطط لتدابري أو تتخذ قرارات تـشريعية    

. من أن مجيع فئـات األطفـال مـشمولة       هتم اجملموعة مباشرة أو بصفة غري مباشرة للتأكد         
واألمثلة كثرية على كيفية فعل ذلك، مثل جلسات االسـتماع إىل األطفـال، وبرملانـات               
األطفال، ومنظمات األطفال أو نقابات األطفال أو غريها من هيئـات متثيـل األطفـال،               

  .واحلوارات يف املدارس، ومواقع التواصل االجتماعي، وسوى ذلك

  قائعإثبات الو  )ب(  
لترتيب اً  جيداً  جيب احلصول على الوقائع واملعلومات بواسطة مهنيني مدربني تدريب          -٩٢

وقد يشمل ذلك استجواب األشخاص املقربني      . مجيع العناصر الالزمة لتقييم املصاحل الفضلى     
.  والشهود على بعض احلوادث، يف مجلـة أمـور         اً،إىل الطفل وغريهم ممن له صلة هبم يومي       

ق من املعلومات والبيانات اليت مجعت وحتليلها قبل توظيفها يف تقيـيم مـصاحل              وجيب التحق 
  .الطفل أو األطفال الفضلى

  اإلحساس بالزمن  )ج(  
ويؤثر التأّخر يف اختاذ القرارات    . خيتلف األطفال والبالغون يف إحساسهم مبرور الزمن        -٩٣

إعطاء وعليه، فمن املستصوب . هم ينمونيف األطفال واً بالغاً سلبياً  أو اإلطالة يف اختاذها تأثري    
األولوية لإلجراءات أو العمليات املتعلقة باألطفال أو اليت تؤثر فيهم واسـتكماهلا يف أقـصر          

وينبغي أن يتوافق توقيت القرارات، قدر اإلمكان، مع إحساس الطفل بالكيفية           . وقت ممكن 
ى فترات معقولة تتناسب مـع منـو   اليت يستفيد هبا منه؛ وينبغي مراجعة القرارات املتخذة عل        

وجيب إعادة النظر يف مجيع القرارات املتـصلة برعايـة          . الطفل وقدرته على التعبري عن آرائه     
من حيث إحـساسه بـالزمن،      اً  الطفل وعالجه وإيداعه وغري ذلك من التدابري، وذلك دوري        

  ).٢٥املادة (وقدراته اآلخذة يف التطور ومنوه 
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  املهنيون املؤهلون  )د(  
ميكـن    ال بينهم؛ فلكل منهم مسات واحتياجـات     فئة متجانسة    األطفال   ال يكون   -٩٤

لذا، ينبغي  . تقييمها إال على يد مهنيني ميلكون اخلربة يف املسائل املتعلقة بنمو الطفل واملراهق            
أن جيري عمليةَ التقييم الرمسية يف جو ودي وآمن مهنيون مدرَّبون يف جماالت عدة، منها علم                

ألطفال، ومنو الطفل، وميادين أخرى تتعلق بالتنمية البشرية واالجتماعية، ولديهم خربة       نفس ا 
وينبغي إشراك فريق   . األطفال وينظرون إىل املعلومات الواردة نظرة موضوعية       يف التعامل مع  

  .متعدد التخصصات يف تقييم مصاحل الطفل الفضلى، ما أمكن
بالعواقب اليت قـد تترتـب      لبديلة إىل اإلملام    وجيب أن يستند تقييم عواقب احللول ا        -٩٥

وعلم االجتماع والتربية والعمل االجتماعي وعلم النفس والصحة حيث املسائل القانونية  من(
  .املاضيةوجتربته حل ممكن للطفل، بالنظر إىل مساته الشخصية على كلّ ) ما إىل ذلكو

  التمثيل القانوين  )ه(  
ين مناسب عندما يتعني تقييم احملاكم واهليئات القـضائية         حيتاج الطفل إىل متثيل قانو      -٩٦

 ففي القضايا اليت حيال فيها الطفل إىل جهاز إداري          .اًاملماثلة مصاحله الفضلى وحتديدها رمسي    
 إضافة إىل وصـيه     اً،أو قضائي يبت يف مصاحله الفضلى، بالتحديد، ينبغي متثيل الطفل قانون          

  .زع األطراف يف القرارمن ميثل آراءه، عند احتمال تنا أو

  االستدالل القانوين  )و(  
حق الطفل يف أن تقيَّم مصاحله الفضلى وتؤخذ يف احلـسبان علـى   للربهنة على أن      -٩٧

سبيل األولوية قد حظي باالحترام، جيب تعليل كل قرار خيص الطفل أو األطفـال وتربيـره              
بالطفل، وما هي العناصر الـيت      وينبغي أن يورد التعليل صراحة كل الوقائع املتصلة         . وشرحه

ُعدت وجيهة يف تقييم مصاحله الفضلى، ومضمون العناصر يف آحاد القضايا، وكيف كانت             
فإن اختلف القرار عن آراء الطفـل، ينبغـي اإلشـارة         . املوازنة بينها يف حتديد تلك املصاحل     

 وجب بيـان    يصب يف مصلحة الطفل، استثناًء،      ال فإن كان احلل املختار   . ذلك صراحة  إىل
أسباب ذلك إلثبات كون مصاحل الطفل الفضلى ُوضعت يف احلسبان يف املقام األول رغـم               

وال يكفي أن يشار بعبارات فضفاضة إىل أن اعتبارات أخرى تنقض           . النتيجة اليت انُتهي إليها   
فكل االعتبارات جيب أن حتدَّد بوضوح يف القضية حمل النظر، وجيب           . مصاحل الطفل الفضلى  

 بطريقـة   اً،أن يثبت االستدالل أيـض    اً  ومما جيب أيض  .  سبب رجحاهنا يف تلك القضية     شرح
وجيـب  . معقولة، ملاذا كانت مصاحل الطفل الفضلى مرجوحة مقارنة باالعتبارات األخـرى        

مراعاة الظروف اليت يتعني أن تكون فيها مصاحل الطفل الفضلى هـي االعتبـار األسـاس                
  ). أعاله٣٨الفقرة  انظر(
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  آليات مراجعة القرارات أو تنقيحها  )ز(  
ينبغي للدول أن تنشئ آليات ضمن نظمها القانونية للطعـن يف القـرارات املتعلقـة                 -٩٨

 عندما يبدو القرار متعارضاً مع اإلجراء املناسب لتقييم مـصاحل الطفـل             مراجعتهاباألطفال أو   
ب مراجعة ذلك القرار أو الطعن وينبغي أن تتاح دوماً إمكانية طل. األطفال الفضلى وحتديدها أو

وينبغي إعالم الطفل بتلك اآلليات وإتاحتها له مباشرة أو بواسطة ممثله، . فيه على الصعيد الوطين
إن ُرئي أنه مل ُيتقيد بالتدابري االحتياطية اإلجرائية أو أن الوقائع ُنقلت نقالً خاطئاً أو أن تقيـيم                  

. يحاً أو أنه أفرِط يف تقدير االعتبـارات املتعارضـة         مصاحل الطفل الفضلى مل ُيَعد إعداداً صح      
  .اهليئة املكلفة باملراجعة أن تنظر يف كل هذه اجلوانب وعلى

  تقييم اآلثار على حقوق الطفل  )ح(  
أن يتبع إجراء يكفل األولويـة      اً  أن اعتماد كل تدابري التنفيذ ينبغي أيض      اً  ذُكر سابق   -٩٩

أن يتوقع آثار أي مقتـرح      " ييم اآلثار على حقوق الطفل    تق"    لوميكن  . ملصاحل الطفل الفضلى  
يتصل بالسياسات أو التشريعات أو اللوائح أو امليزانية أو أي قرار إداري آخر ميس األطفال               
ومتتعهم حبقوقهم، وينبغي أن يكمل ما جيري من رصد آلثار التدابري على حقوق األطفـال               

من عمليات احلكومة   اً  جزء" ى حقوق الطفل  تقييم اآلثار عل  "وجيب أن يكون    . )١٧(وتقييمها
على مجيع املستويات ومن وضع السياسات وغريها من التدابري العامة يف أقرب وقت ممكـن               

وميكن وضع منهجيات واألخذ مبمارسات خمتلفـة عنـد         . قصد ترشيد تدبري حقوق الطفل    
 تلك املنهجيات   وجيب، على أقل تقدير، أن َتستعمل     . إجراء تقييم لآلثار على حقوق الطفل     

 احلرص علـى أن تـستند       سيما  ال ،اً والربوتوكوالت امللحقة هبا إطار    واملمارسات االتفاقيةَ 
موضـع  ) أو التدابري (التقييمات إىل املبادئ العامة وأن تراعي خاصة تفاوت ما حيدثه التدبري            

األطفـال  وميكن أن ينبين تقييم اآلثار نفسه على مـسامهات          . النظر من آثار على األطفال    
واجملتمع املدين واخلرباء، وكذلك اإلدارات احلكومية واألوساط البحثية املعنيـة باملوضـوع،           

وينبغي أن يترتب على التحليـل      . واملسامهات املستمدة من اخلربات املوثقة يف البلد أو سواه        
  .)١٨(للكافةاً التوصية بتعديالت وبدائل وحتسينات وأن يكون متاح

  عليق العامتعميم الت  -سادساً  
توصي اللجنة الدول بأن تعمم على نطاق واسع هذا التعليق العام على الربملانـات                -١٠٠

على األطفال، مبن فيهم من     اً   وينبغي تعميمه أيض   .اًوحملياً  القضاء، وطني أجهزة  واحلكومات و 
__________ 

على التزامات الدول بشأن أثر قطاع األعمال التجارية على حقوق الطفل،           ) ٢٠١٣(١٦التعليق العام رقم     )١٧(
 .٨١-٧٨الفقرات 

 بتقييمات  ميكن الدول أن تستهدي بتقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء عن املبادئ التوجيهية املتعلقة               )١٨(
 ).A/HRC/19/59/Add.5(أثر اتفاقات التجارة واالستثمار على حقوق اإلنسان 
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مثـل القـضاة،    (األطفال ومعهـم    يف خدمة   ء، ومجيع املهنيني الذين يعملون      يعانون اإلقصا 
، واألوصياء، واملرشدين االجتماعيني، وموظفي مؤسسات الرعاية العامة        واملدرسنياحملامني،  و

ولكي يتأيت ذلك،   . واجملتمع املدين يف جممله   ) واخلاصة، والعاملني يف قطاع الصحة، وسواهم     
، وعقد  يسهل على األطفال فهمها   ينبغي ترمجة التعليق العام إىل اللغات املناسبة، وإتاحة نسخ          

ؤمترات وحلقات دراسية وحلقات عمل ولقاءات أخرى لتبادل أفضل املمارسات بـشأن            م
إدراجه يف التدريب الرمسي املقدم جلميع املهنيني واملـوظفني   اً  وينبغي أيض . أفضل سبل تنفيذه  

  .التقنيني املعنيني قبل التحاقهم باخلدمة وأثناءها
دورية املقدمـة إىل اللجنـة عـن        وينبغي للدول أن تدرج معلومات يف تقاريرها ال         -١٠١

التحديات اليت واجهتها والتدابري اليت اختذهتا إلعمال مصاحل الطفل الفضلى وتقديرها يف مجيع             
 ويف مجيـع    اً،القرارات القضائية واإلدارية وغريها من اإلجراءات املتعلقة بالطفل باعتباره فرد         

  .حمددةفئة أو بصفتهم  اًمراحل اعتماد تدابري التنفيذ املتصلة باألطفال عموم

        


