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  مقدمة  -أوالً  
 يف حياة كل     من أمهية  ستجماماليعترف اجملتمع الدويل منذ وقت طويل مبا للعب وا          -١

جيب ": ١٩٥٩يف إعالن حقوق الطفل لعام      جاء  التصريح الذي   ، كما يدل على ذلك      طفل
 اجملتمع والسلطات العامـة الـسعي       ى؛ وعل [...]أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو        

 يف اتفاقيـة حقـوق الطفـل        وزاد تعزيز هذا التصريح   ). ٧املادة  ( "لتيسري التمتع هبذا احلق   
] تعتـرف [الدول األطراف " إىل أن ٣١ يف املادة   بوضوح، اليت تشري    ١٩٨٩لعام  ) االتفاقية(

حبق الطفل يف الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة األلعاب وأنشطة االستجمام املناسـبة لـسنه              
  ." الفنونواملشاركة حبرية يف احلياة الثقافية وىف

إىل استعراضها إلعمال حقوق الطفل مبوجـب االتفاقيـة،         إذ تستند   ،  ولكن اللجنة   -٢
وتسفر قلـة االعتـراف    . ٣١إزاء قلة اعتراف الدول باحلقوق الواردة يف املادة         تشعر بالقلق   

بأمهية هذه احلقوق يف حياة األطفال عن عدم االستثمار يف األحكـام املناسـبة، وضـعف                
. حلمائية أو انعدامها، وغياب األطفال يف التخطيط على الصعيدين الوطين واحمللي          التشريعات ا 

وعندما ُتوظَّف استثمارات، يكون ذلك عموماً يف توفري أنشطة مهيكلة ومنظمة، ولكن هناك          
طفـال اللعـب واالسـتجمام      حاجة بنفس األمهية إىل إجياد احليز الزمين واملكاين ليزاول األ         

  . واملشجعة هلذه األنشطةة، وتعزيز املواقف االجتماعية الداعم تلقائياًواالبتكار
ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء العوائق اليت تواجهها فئـات معينـة مـن األطفـال                  -٣

 وشروط ذلك، خاصة الفتيـات      ٣١يتعلق بالتمتع باملساواة يف احلقوق احملددة يف املادة          فيما
وأطفال السكان األصـليني واألطفـال املنتمـون        واألطفال الفقراء واألطفال ذوو اإلعاقة      

  .لألقليات، بني فئات أخرى
وعالوة على ذلك، تؤثر التغريات العميقة اليت يعيشها العامل تأثرياً كبرياً على فـرص            -٤

ويعرف سكان احلضر، يف البلدان النامية      . ٣١األطفال باحلقوق املنصوص عليها يف املادة       متتع  
 يف املـرتل    -اً، وكذلك العنف على الصعيد العاملي يف مجيع جتلياته          بوجه خاص، تزايداً كبري   

 ، إىل جانب تـسويقها    ، أحكام اللعب  مضامنيوتؤثر  . واملدارس ووسائط اإلعالم والشوارع   
وبالنسبة . على طريقة مزاولة األطفال ألنشطة االستجمام، فضالً عن األنشطة الثقافية والفنية          

ن الغنية والفقرية على السواء، ُيستخدم عمل األطفال أو العمـل     للعديد من األطفال يف البلدا    
  . املرتيل أو تزايد املتطلبات التعليمية لتقليص الوقت املتاح للتمتع هبذه احلقوق

املكانـة احملوريـة    أمهيـة   وقد أُعد هذا التعليق العام ملواجهة هذه الشواغل وزيادة            -٥
ـ     و كل طفل بني الدول ووعي     حياة ومن  يف   ٣١للحقوق الواردة يف املادة      ذه  هذه الـدول هب

  احلقـوق الـواردة يف     وُتطّبـق .  وفهمها هلا، وحثها على اختاذ تدابري لضمان إعماهلا        املكانة
 قيمة مجيـع التقاليـد      حتترميف العامل و  متنوعة  وجمتمعات  حملية   يف جمتمعات    اً عاملي ٣١ املادة
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ل أن يتمتع هبذه احلقوق بصرف النظـر  وينبغي أن يكون بإمكان كل طف . واألشكال الثقافية 
  .عن املكان الذي يعيش فيه أو أصله الثقايف أو وضعه األبوي

. وال يتناول هذا التعليق العام مسألة الرياضة إال ملاماً ألهنا مسألة رئيسية يف حد ذاهتا                -٦
بتكارية االطة األنشق العام أساساً على جوانب تتصل بوفيما يتعلق باحلياة الثقافية، يركز التعلي   

ن حق الطفل يف التمتـع      أ بش ٣٠ نطاقاً املعتمد يف املادة      فنية، بدالً من التعريف األوسع    الأو  
  . بثقافته

  األهداف  -ثانياً  
 لرفـاه األطفـال ومنـوهم؛       ٣١ أمهية املادة    فهميسعى هذا التعليق العام إىل تعزيز         -٧

، فضالً عن حقوق أخرى يف      ٣١ادة   إعمال احلقوق اليت تنص عليها امل      وتعزيزوضمان احترام   
  :االتفاقية، وتسليط الضوء على اآلثار املترتبة على حتديد ما يلي

االلتزامات الناشئة للدول يف وضع مجيع تدابري واسـتراتيجيات وبـرامج             )أ(  
   وإنفاذها إنفاذاً كامالً؛٣١ادة  الرامية إىل إعمال احلقوق احملددة يف املاإلنفاذ

يات القطاع اخلاص، مبا فيه الشركات العاملـة يف جمـاالت           دور ومسؤول   )ب(  
االستجمام واألنشطة الثقافية والفنية، وكذلك منظمات اجملتمع املدين اليت تقدم هذه اخلدمات      

  إىل األطفال؛ 
املبادئ التوجيهية جلميع األفراد العاملني مع األطفال، مبن فيهم اآلباء، بشأن         )ج(  

  .يف جمال اللعب واالستجماممجيع اإلجراءات املتخذة 

   يف حياة األطفال٣١أمهية املادة   -ثالثاً  
 فهماً مشولياً، سواء من حيث األجزاء املكونة هلـا أو مـن             ٣١جيب أن ُتفهم املادة       -٨

 بالعناصر األخـرى    ٣١ويرتبط كل عنصر من عناصر املادة       . حيث عالقتها باالتفاقية ككل   
وهي جمتمعة تـصف الظـروف      .  إثراء حياة األطفال   ويعززها، ويساعد، عند إعماله، على    

أمهيـة أساسـية    إعماهلا  ويكتسي  .  واملتغرية الالزمة حلماية طبيعة الطفولة الفريدة من نوعها      
 من النمو، وتعزيز القدرة على التكيـف،        ما ميكن لنوعية الطفولة، وحق األطفال يف أقصى       

اح فيهـا لألطفـال فـرص اللعـب         وبالفعل، توفر البيئات اليت ُتت    . وإعمال حقوق أخرى  
الذي يبدأ تلقائياً   واالستجمام ظروفاً لالبتكار؛ وتعزز فرص ممارسة الكفاءة من خالل اللعب           

التفاعالت القائمة احلياة الثقافية   التحفيز والنشاط البدين وتنمية املهارات؛ ويثري االهنماك يف         ب
 الضروريني للمشاركة يف اللعـب      لطاقة واحلافز ل الطفل   امتالكعلى اللعب؛ وتضمن الراحة     

  .والعمل االبتكاري
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واللعب واالستجمام أساسيان لصحة األطفال ورفاههم ويشجعان منو روح االبتكار          -٩
هارات البدنيـة واالجتماعيـة   املواملخيلة والثقة يف النفس والكفاءة الذاتية، فضالً عن القوة و  

؛ ومها شكل من أشكال املشاركة يف       )١(علمويسهمان يف مجيع جوانب الت    . واملعرفية والعاطفية 
. ما يوفرانه من متعة وهبجـة     من حيث   فقط  احلياة اليومية وهلما قيمة جوهرية لدى الطفل،        

النمو، حنو  األطفال العفوي   اندفاع   أيضاً يف    حموريةوتربز األدلة البحثية أن اللعب حيتل مكانة        
وييسر اللعب واالستجمام   . سنوات األوىل وأنه يؤدي دوراً هاماً يف منو الدماغ، خاصة يف ال         

. التوازن العاطفي وتسوية الرتاعات واختاذ القـرارات      واستعادة  قدرة األطفال على التفاوض     
ومن خالل املشاركة يف اللعب واالستجمام، يتعلم األطفـال باملمارسـة؛ ويستكـشفون             

 ويتعلمون بذلك فهم وبناء     جديدة،وجتارب   أفكاراً وأدواراً    وخيتربونوخيتربون العامل حوهلم؛    
  .وضعهم االجتماعي يف العامل

وميكن للعب واالستجمام كليهما أن حيدثا عندما يكون األطفال وحدهم أو مـع               -١٠
وميكن أن يدعم منو األطفال بالغون حيبوهنم ويعتنون هبم يف          . ميدعموهنأقراهنم أو مع بالغني     

الغون من املشاركة مـع األطفـال يف        ويكتسب الب . عالقتهم مع األطفال من خالل اللعب     
وهذه املـشاركة   . اللعب تبصراً وفهماً فريدين من نوعهما فيما خيص وجهات نظر األطفال          

 الفعالني بني األطفال والبالغني وتوفر      والتواصلتبين االحترام بني األجيال، وتسهم يف التفاهم        
شطة االستجمام اليت يشارك فيها     ويستفيد األطفال من أن   .  لتقدمي اإلرشادات واحملفزات   فرصاً

البالغون، ميا يف ذلك املشاركة الطوعية يف الرياضات املنظمة واأللعاب وغري ذلك من أنشطة              
ولكن الفوائد تتضاءل، خاصة يف تنمية روح االبتكار والزعامة وروح الفريق إذا            . االستجمام

  . نظيم وتسيري أنشطة لعبهكانت مراقبة البالغني متغلغلة حبيث تقوض جهود الطفل نفسه لت
عنصراً هامـاً لـشعور الطفـل       حملي  جمتمع  ألي  ومتثل املشاركة يف احلياة الثقافية        -١١

 وجمتمعهم،  وجمتمعهم احمللي ويرث األطفال ويعيشون احلياة الثقافية والفنية ألسرهتم        . باالنتماء
مون بدورهم يف   ويسهويكونونه  ويكتشفون من خالل تلك العملية شعورهم اخلاص باهلوية         

  .تنشيط واستدامة احلياة الثقافية والفنون التقليدية
وباإلضافة إىل ذلك، يستنسخ األطفال الثقافة وحيولوهنا ويبتكروهنا وينقلوهنـا مـن              -١٢

خالل لعبهم اإلبداعي وأغانيهم ورقصهم ونشاطهم وقصصهم ولوحاهتم وألعاهبم ومسرحهم          
ومع اكتساهبم فهماً للحياة الثقافية والفنيـة       . ىل ذلك يف الشارع ودماهم ومهرجاناهتم، وما إ     

حوهلم من عالقاهتم بالبالغني واألقران، يترمجون معناها ويكيفونه من خالل التجربة اخلاصـة      
ويقوم األطفال، من خالل مشاركتهم مع أقراهنم، بابتكار ونقل لغتـهم وألعـاهبم             . جبيلهم

ثقافـة  "ويولد لعـب األطفـال   . عارف الثقافيةوعواملهم السرية وختيالهتم وغري ذلك من امل     
، من األلعاب يف املدارس وساحات اللعب إىل األنشطة احلضرية مثل لعـب البلـي    "للطفولة
__________ 

  UNESCO, Education for the twenty-first century: issues and prospects: انظـر املرجـع التـايل    )١(
(Paris, 1998). 
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وحيتل األطفال أيضاً الواجهة األمامية يف استخدام       . واجلري احلر وفن الشوارع، وما إىل ذلك      
تصال وشبكات اجتماعية جديدة ُتشكَّل     املنصات الرقمية والعوامل االفتراضية إلنشاء وسائل ا      

واملشاركة يف األنشطة الثقافية والفنية ضرورية      . من خالهلا بيئات ثقافية وأشكال فنية خمتلفة      
لبناء فهم األطفال، ليس لثقافتهم اخلاصة فحسب، بل أيضاً للثقافات األخرى، ألهنا تـوفر              

لفنية األخرى، ومن مث اإلسهام يف التفاهم       فرصاً لتوسيع آفاقهم والتعلم من التقاليد الثقافية وا       
  .املتبادل وتقدير التنوع

وأخرياً فإن الراحة واالستجمام مهمان لنمو األطفال بقـدر أمهيـة االحتياجـات               -١٣
ومن دون قدر كاٍف من الراحـة،       . لتغذية والسكن والرعاية الصحية والتعليم    يف ا األساسية  

لقدرات البدنية والعقلية للمشاركة أو الـتعلم بطريقـة    واوالرغبةسيفتقر األطفال إىل الطاقة    
ومن شأن احلرمان من الراحة أن يؤثر يف منو األطفال وصحتهم ورفاههم تأثرياً بدنياً              . جمدية

، الذي ُيعّرف على أنه حيـز  وقت الفراغوحيتاج األطفال أيضاً إىل . ونفسياً ال ميكن تداركه 
لتسلية أو التحفيز ميكن أن خيتـاروا مـأله بالنـشاط    زمين ومكاين خالٍ من االلتزامات أو ا     

  . ونؤاخلمول كما يشا أو

  ٣١قانوين للمادة التحليل ال  -رابعاً  

  ١، الفقرة ٣١املادة   -ألف  
  : تعترف الدول األطراف حبق الطفل يف ما يلي  -١٤

 يتطلب احلق يف الراحة إعطاء األطفال ما يكفي من االستراحة من            :الراحة  )أ(  
. أو التعليم أو أي نوع من االجتهاد لضمان متتعهم بأقصى ما ميكن من الصحة والرفاه              العمل  

كـل مـن    وعند إعمال احلـق يف      . ويتطلب هذا احلق أيضاً أن ُتوفَّر هلم فرص النوم الكايف         
االستراحة من النشاط والنوم الكايف، جيب مراعاة قدرات األطفال املتجـددة واحتياجـاهتم             

  ؛املتعلقة بالنمو
 يشري وقت الفراغ إىل الوقت الذي ميكن أن حيـدث فيـه             :وقت الفراغ   )ب(  

 أو غري امللتزم به الذي ال ينطوي علـى          احلروُيعرَّف على أنه الوقت     . اللعب أو االستجمام  
تعليم رمسي أو عمل أو مسؤوليات مرتلية أو أداء مهام أخرى الستدامة احلياة أو املشاركة يف                

 حد كبري يـستخدمه     وبعبارة أخرى، هو وقت تقديري إىل     . لفردأنشطة موجهة من خارج ا    
  ؛الطفل كما يريد

 لعب األطفال هو أي سلوك أو نشاط أو عملية يبدؤها ويراقبـها             :اللعب  )ج(  
وميكـن  . وينظمها األطفال أنفسهم؛ وحيدث اللعب يف أي زمن أو مكان إذا أُتيحت الفرص      

حيدث فيها اللعب، على أن يكون اللعب       ميكن أن   ملقدمي الرعاية أن يسهموا يف هتيئة بيئات        
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نفسه غري إلزامي، وحتدوه دوافع ذاتية، وُيباشر به كغاية يف حد ذاته وليس كوسيلة لبلـوغ                
وينطوي اللعب على ممارسة االستقاللية، والنشاط البدين أو العقلـي أو العـاطفي،             . هدف

وستتغري هـذه األشـكال     . ى انفراد وميكن أن يتخذ أشكاالً غري حمدودة، إما مجاعياً أو عل         
واخلصائص الرئيسية للعب هي املتعة وعدم اليقني والتحدي        . وتتكيف طوال مرحلة الطفولة   

وتسهم هذه العوامل جمتمعة يف التمتع الذي حتدثه ويف احلافز الناتج           . واملرونة وعدم اإلنتاجية  
ان غري ضروري، فإن اللجنة تؤكد      ولئن كان اللعب ُيعترب يف غالباً األحي      . عنها ملواصلة اللعب  

من جديد أنه بعد أساسي وحيوي ملتعة الطفولة، فضالً عن كونه عنصراً أساسياً للنمو البدين               
  ؛تماعي واملعريف والعاطفي والروحيواالج

 االستجمام مصطلح جامع ُيستخدم لوصف جمموعـة        :أنشطة االستجمام   )د(  
 أنشطة أخرى املشاركة يف املوسـيقى والفـن         واسعة جداً من األنشطة، اليت تشمل يف مجلة       

واحلرف واملشاركة اجملتمعية والنوادي والرياضات واأللعاب والـترته والتخيـيم ومتابعـة            
ويتكون االستجمام من أنشطة أو جتارب خيتارها الطفل طواعية، إما بسبب الرضا            . اهلوايات

         وغالبـاً  . اجتماعية بإجنازها الفوري الذي توفره أو ألنه يرى أنه سيكتسب قيمة شخصية أو            
ورغم أن بإمكان البالغني أن ينظمـوا       . ما حيدث االستجمام يف أماكن مصممة له خصيصاً       

. ويديروا العديد من أنشطة االستجمام، فإن االستجمام ينبغي أن يكـون نـشاطاً طوعيـاً              
لشباب، مثالً،   منظمة ل  فاأللعاب والرياضات اإلجبارية أو القسرية أو املشاركة اإلجبارية يف        

  ؛ال تشكل استجماماً
 على أمهية األنشطة املناسـبة لـسن        ٣١ تشدد املادة    :مناسبة لسن الطفل    )ه(  
وفيما يتعلق باللعب واالستجمام، جيب أن ُيؤخذ سن الطفل يف احلسبان عند حتديد             . الطفل

غني ومـشاركتهم   الفترة الزمنية املتاحة؛ وأشكال التحفيز والتنوع؛ ودرجة إشـراف البـال          
ومع تقدم األطفال يف السن، تتحول احتياجـاهتم مـن          . الضروريني لضمان السالمة واألمن   

أماكن تتيح فرصاً للعب إىل أماكن تتيح فرصاً إلقامة عالقات اجتماعية أو االختالط باألقران         
وي علـى  وسيكتشفون أيضاً بطريقة تدرجيية مزيداً من الفرص اليت تنط       . أو البقاء على انفراد   
هم يف اكتـشافهم للهويـة      وهذه التجارب ضرورية لنمو املراهقني وتس     . املخاطرة والتحدي 

  ؛واالنتماء
 تؤيد اللجنة الرأي القائل بأن احلياة الثقافية والفنون         :احلياة الثقافية والفنون    )و(  

ل الذي  هي الوسائل اليت يعرب من خالهلا األطفال وجمتمعاهتم عن هويتهم اخلاصة وعن املدلو            
يعطونه حلياهتم، ويكّونون نظرهتم إىل العامل اليت متثل لقاءهم بالقوى اخلارجيـة املـؤثرة يف               

ويتم اإلفصاح عن التعبري الثقايف والفين والتمتع به يف املرتل واملدرسة والـشوارع             . )٢(حياهتم
ـ            سرح واألماكن العامة، وعن طريق الرقص واملهرجانات واحلرف واملراسيم والـشعائر وامل

__________ 

بشأن عدم التمييـز    ) ٢٠٠٩(٢١، التعليق العام رقم       اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      )٢(
 .١٣جتماعية والثقافية، الفقرة يف احلقوق االقتصادية واال
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وتنبع الثقافة من   . واألدب واملوسيقى والسينما واملعارض واألفالم واملنصات الرقمية والفيديو       
وتنـشأ  . اجلماعة ككل؛ وال ينبغي حرمان أي طفل من االستفادة من إبداعها أو فوائـدها             

احلياة الثقافية من داخل الثقافة واجلماعة، وُتفَرض من فوق، ويكون دور الدول هو القيـام               
  ؛)٣(دور امليّسر ال املوّردب

يف احلياة الثقافيـة    حبرية   يقتضي حق األطفال يف املشاركة       :املشاركة حبرية   )ز(  
والفنون من الدول األطراف أن حتترم وصول الطفل إىل هذه األنشطة واختياره هلا ومشاركته        

 مـصاحله   عن التدخل يف ذلك، رهناً بالتزام ضمان احلماية للطفل وتعزيـز          وأن حتجم   فيها  
وللطفـل أن   . وجيب أن تضمن الدول األطراف أيضاً عدم تقييد اآلخرين هلذا احلق          . الفضلى

  .يقرر ممارسة هذا احلق أو عدم ممارسته وينبغي االعتراف هبذا االختيار واحترامه ومحايته

  ٢، الفقرة ٣١املادة   -باء  
  : الدول األطراف وتعزز حق الطفل يف ما يليحتترم  -١٥

 ينطوي احلـق يف املـشاركة       :شاركة الكاملة يف احلياة الثقافية والفنية     امل  )أ(  
  : الكاملة على ثالثة أبعاد مترابطة ويعزز بعضها بعضاً

 ويتطلب إعطاء األطفال فرصاً الختبار احلياة الثقافيـة والفنيـة           الوصول، '١'
  والتعلم بشأن جمموعة واسعة من أشكال التعبري املختلفة؛

 ان فرص ملموسة ليعرب فيها األطفال عن أنفـسهم         وتتطلب ضم  املشاركة، '٢'
تواصلوا وميثلـوا ويـشاركوا يف أنـشطة     لي، على انفراد أو مجاعة، و     حبرية

  ابتكارية هبدف حتقيق منو كامل لشخصياهتم؛ 
 ويشمل حق األطفال يف اإلسهام يف التجليات        اإلسهام يف احلياة الثقافية،    '٣'

قافة والفنون، مما يساعد على زيادة      الروحية واملادية والفكرية والعاطفية للث    
  ؛ وحتول اجملتمع الذي ينتمون إليهمنو

 رغم أن شرط التشجيع علـى تـوفري   :التشجيع على توفري فرص مناسبة     )ب(  
 وأوقات الفراغ، فـإن اللجنـة   وأنشطة االستجمامفرص مناسبة حيدد النشاط الثقايف والفين      

وجيب لذلك أن تـضمن     .  من االتفاقية  ٤لمادة  تطبيقاً ل تفسره على أنه يشمل اللعب أيضاً،       
الدول األطراف الشروط املسبقة الضرورية واملناسبة للمشاركة من أجل تيسري وتعزيز فرص            

وال ميكن لألطفال أن يعملوا حقـوقهم إال إذا         . ٣١ املادة   املنصوص عليها يف  إعمال احلقوق   
   ؛ واخلدماتية الالزمةتوفرت األطر التشريعية والسياساتية وامليزنية والبيئية

__________ 

  UNESCO, “Mexico City Declaration on Cultural Policies,” World Conference: انظر املرجع التـايل  )٣(
on Cultural Policies, Mexico City, 26 July - 6 August 1982. 
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 جيب أن ُتتاح لكل طفل فرص متكافئة للتمتع حبقوقه          :توفري فرص متكافئة    )ج(  
  . ٣١ املادة املنصوص عليها يف

   يف السياق األوسع لالتفاقية ٣١املادة   -خامساً  

  الهتا باملبادئ العامة لالتفاقيةص  -ألف  
لدول األطراف أن تتخـذ مجيـع        تؤكد اللجنة أن على ا     ):عدم التمييز  (٢املادة    -١٦

املنصوص عليهـا يف    التدابري املناسبة لضمان إتاحة الفرصة جلميع األطفال إلعمال حقوقهم          
 دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي                ٣١املادة  

 أو غريه أو أصـلهم      القانوين عليه أو لوهنم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي            
. القومي أو اإلثين أو االجتماعي، أو ثروهتم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضـع آخـر                

وينبغي إيالء اهتمام خاص إلعمال حقوق بعض الفئات من األطفال، ومن مجلتها الفتيـات              
 واألطفال الذين يعيشون يف بيئات فقرية أو خطرية واألطفال الـذين            ةواألطفال ذوو اإلعاق  

يعيشون يف الفقر واألطفال الذين يوجدون يف مؤسسات عقابية أو مؤسسات رعاية صـحية         
أو مؤسسات إقامة، واألطفال الذين يعيشون يف حاالت صراع أو كوارث طبيعية، واألطفال             
الذين يعيشون يف جمتمعات ريفية واألطفال ملتمسو اللجوء أو الالجئون واألطفـال الـذين              

موعات الرحل واألطفال املهاجرون أو املشردون داخلياً وأطفـال         يعيشون يف الشوارع وجم   
الشعوب األصلية واألقليات واألطفال العاملون واألطفال احملرومون من الوالدين واألطفـال           

  .اخلاضعون لضغط كبري للتحصيل الدراسي
 تؤكد اللجنة أن إعمال احلقوق املنصوص عليها        ):مصاحل الطفل الفضلى   (٣املادة    -١٧
وينطبق التزام النظر يف مصاحل الطفـل     .  يصب بطبيعته يف مصاحل الطفل الفضلى      ٣١ املادة   يف

وجيب أن تراعي مجيع التدابري التـشريعية       . الفضلى على األطفال كأفراد وكمجموعة أو فئة      
والسياساتية وامليزنية، وكذلك التدابري املتصلة بالبيئة أو اخلدمات، اليت ُيحتمل أن تـؤثر يف              

وينطبق ذلك، مـثالً، علـى      . ، مصاحل الطفل الفضلى   ٣١ق املنصوص عليها يف املادة      احلقو
اللوائح املتصلة بالصحة والسالمة، والتخلص من النفايات الصلبة ومجعها، وختطيط الـسكن            

من املساحات  والنقل، وتصميم وقابلية الوصول إىل املعامل احلضرية، وتوفري املنتزهات وغريها           
 املدرسة، وتشريعات عمـل األطفـال والتعلـيم، وتطبيقـات           ات ساع اخلضراء، وحتديد 

  .تشريعات التخطيط اليت تنظم اخلصوصية على اإلنترنت، يف مجلة أمور أخرى أو
 جيب أن تكفل الدول األطراف إىل أقصى       ):احلق يف احلياة والبقاء والنمو     (٦املادة    -١٨

توجه اللجنـة االنتبـاه إىل ضـرورة        ويف هذا الصدد،    . حد ممكن حياة الطفل وبقاءه ومنوه     
.  يف تعزيز منو الطفل وقدراته املتجددة      ٣١االعتراف بالقيمة اإلجيابية لكل بعد من أبعاد املادة         
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 مطابقة الحتياجات األطفـال     ٣١ويقتضي ذلك أيضاً أن تكون التدابري املتخذة إلنفاذ املادة          
دول األطراف على تعزيز وعي اآلبـاء       وينبغي أن تعمل ال   . املتعلقة بنموهم يف مجيع املراحل    

ومقدمي الرعاية واملوظفني احلكوميني ومجيع املهنيني العاملني مع األطفال وألجلهم وفهمهم           
  . يف منو األطفالاحملورية للعب ملكانة ا
 لألطفال احلق، كأفراد وكمجموعة، يف   ):حق الطفل يف أن ُيستمع إليه      (١٢املادة    -١٩

شأن مجيع املسائل اليت متسهم، وينبغي أن توىل هـذه اآلراء االعتبـار    أن يعربوا عن آرائهم ب    
الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه، وينبغي أن يتلقوا الدعم الكايف للتعبري عن آرائهم، عـن               

ولألطفال احلق يف ممارسة االختيار واالستقاللية يف أنشطة لعبهم واسـتجمامهم،           . الضرورة
وتشدد اللجنة على أمهية توفري الفـرص       .  الثقافية والفنية  وكذلك يف مشاركتهم يف األنشطة    

لألطفال لإلسهام يف وضع التشريعات والسياسات واالسـتراتيجيات وتـصميم اخلـدمات     
وميكـن أن يـشمل هـذا اإلسـهام     . ٣١لضمان إعمال احلقوق املنصوص عليها يف املادة      

اللعـب واالسـتجمام،    إشراكهم، مثالً، يف املشاورات املتعلقـة بالـسياسات اخلاصـة ب          
وبالتشريعات اليت تؤثر يف احلقوق التعليمية وتنظيم املدارس ومناهجها أو التشريعات احلماية            
املتصلة بعمل األطفال، وبإنشاء املنتزهات وغريها من املرافق احمللية، وبـالتخطيط احلـضري       

بشأن فرص اللعب   وتصميم جمتمعات حملية وبيئات مؤاتية لألطفال، وميكن التماس تعقيباهتم          
  . )٤(أو االستجمام واألنشطة الثقافية داخل املدرسة واجملتمع احمللي على نطاق أوسع

  صالهتا باحلقوق األخرى ذات الصلة   -باء  
 احلق يف حرية التعبري أساسي للحق يف املشاركة حبرية يف النشاط الثقايف             :١٣املادة    -٢٠

فسهم بأي طريقة خيتاروهنا، رهناً فقط بالقيود اليت        ولألطفال احلق يف أن يعربوا عن أن      . والفين
الضرورة لضمان احترام حقوق اآلخرين ومسعتهم، وحلمايـة األمـن          عند  حيددها القانون و  

  .الوطين، أو النظام العام والصحة العامة، أو األخالق
 لألطفال احلق يف أن ميارسوا االختيار يف صداقاهتم، وكذلك عضويتهم           :١٥املادة    -٢١
وتشكل حريـة تكـوين     .  املنظمات االجتماعية والثقافية والرياضية وغريها من املنظمات       يف

، إذ يبتكر األطفال معاً أشكاالً مـن        ٣١اجلمعيات بعداً جوهرياً من حقوقهم مبوجب املادة        
وحيتاج األطفال . تحقق يف العالقات بني البالغني واألطفال إال نادراً  يال  الذي  اللعب اإلبداعي   

التعامل مع أقراهنم من اجلنسني، وكذلك مع أشخاص ذوي قـدرات ومـن طبقـات               إىل  
ويتيح اللعب  . وثقافات وأعمار خمتلفة لكي يتعلموا التعاون والتسامح والتقاسم وسعة احليلة         

واالستجمام فرص تكوين الصداقات وميكن أن يؤديا دوراً رئيسياً يف تقوية اجملتمع املـدين،              
جتماعي واألخالقي والعاطفي للطفل، وتشكيل الثقافة، وبناء اجملتمعات        واإلسهام يف النمو اال   

__________ 

 .بشأن حق الطفل يف أن ُيستمع إليه) ٢٠٠٩(١٢انظر تعليق اللجنة العام رقم  )٤(
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وجيب على الدول األطراف أن تيسر الفرص لتمكني األطفال من االجتمـاع حبريـة         . احمللية
وجيب عليها أيضاً أن حتترم وتدعم حق األطفال يف تكوين          .  اجملتمع احمللي  بأقراهنم على صعيد  

ولكن ال ينبغي أبداً إرغام     . مغادرهتا، وحقهم يف التجمع السلمي    اجلمعيات واالنضمام إليها و   
  . األطفال على املشاركة يف املنظمات أو االنضمام إليها

 لألطفال احلق يف احلصول على املعلومات واملواد اليت تفيدهم اجتماعياً           :١٧املادة    -٢٢
لوصول إىل هذه املعلومـات     وا. وثقافياً واليت تنبع من مصادر جمتمعية ووطنية ودولية متنوعة        

وُتشجَّع الدول  .  احلق يف املشاركة الكاملة يف النشاط الثقايف والفين        مواملواد ضروري إلعماهل  
األطراف على ضمان إتاحة وصول األطفال قدر اإلمكان، من خالل خمتلف الوسـائط، إىل              

هنا، مبا يف ذلك لغـة      املعلومات واملواد املتصلة بثقافتهم اخلاصة وبثقافات أخرى، بلغة يفهمو        
، وبالسماح بوجود استثناءات لقوانني حقوق الطبع لضمان توافر املـواد           ولغة براي اإلشارة  

وعند القيام بذلك، ينبغي اختاذ الترتيبات الالزمة حلمايـة وحفـظ           . املطبوعة بأشكال بديلة  
  . التنوع الثقايف وجتنب القوالب النمطية الثقافية

طفال الالجئون وملتمسو اللجوء حتديات كـبرية يف إعمـال           يواجه األ  :٢٢املادة    -٢٣
 ألهنم غالباً ما يعيشون االنفصال عن تقاليدهم وثقافتهم اخلاصـة          ٣١حقوقهم مبوجب املادة    

وجيب بذل جهود لضمان حصول األطفـال الالجـئني         . واالستبعاد من ثقافة البلد املضيف    
د املضيف للتمتع باحلقوق املنـصوص      وملتمسي اللجوء على فرص مكافئة لفرص أطفال البل       

وينبغي أيضاً االعتراف حبق األطفال الالجئني يف حفظ وممارسة تقاليدهم        . ٣١عليها يف املادة    
  .االستجمامية والثقافية والفنية اخلاصة

 جيب أن ُتتاح لألطفال ذوي اإلعاقة بيئات ومرافق ميكن الوصول إليها            :٢٣املادة    -٢٤
وجيب أن تعترف األسر ومقدمو     . ٣١ن التمتع حبقوقهم مبوجب املادة      لتمكينهم م  )٥(وشاملة

، سواء كحق أو كوسيلة لتحقيق  لألطفال ذوي اإلعاقة  الرعاية واملهنيون بقيمة اللعب الشامل      
وينبغي للدول األطراف أن تعزز فرص األطفـال ذوي اإلعاقـة،           . أقصى ما ميكن من النمو    

للعب واالستجمام واحلياة الثقافية والفنيـة، عـن       بوصفهم مشاركني متساوين ونشطني يف ا     
  .طريق التوعية بني البالغني واألقران وعن طريق تقدمي دعم أو مساعدة مالئمة لسنهم

 يف صحة األطفال    ٣١ ال يسهم إعمال احلقوق املنصوص عليها يف املادة          :٢٤املادة    -٢٥
طفال باحلقوق املنـصوص    ورفاههم ومنوهم فحسب، بل إن وجود أحكام مناسبة ليتمتع األ         

  .أو دخوهلم املستشفى سيؤدي دوراً هاماً يف تيسري تعافيهم/ عند مرضهم و٣١عليها يف املادة 
ـ       :٢٧املادة    -٢٦ الظـروف غـري اآلمنـة      و ة، من شأن املستويات املعيشية غري الكافي
 القـسرية    واألعمـال  ،الغذاء غري املالئم  و ، والبيئات غري املأمونة وغري الصحية     ،املكتظة أو

الضارة أو االستغاللية مجيعها أن تساعد على احلد من فرص الطفل للتمتع حبقوقه مبوجـب               
__________ 

 .٣٠ و٩ و٧ظر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املواد ان )٥(
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علـى   اآلثاروُتشجَّع الدول األطراف على أن تأخذ يف احلسبان         .  أو حرمانه منها   ٣١املادة  
عند وضـع الـسياسات املتـصلة باحلمايـة          ٣١ املنصوص عليها يف املادة      األطفالحقوق  

 الـذين   أولئك والعمالة والسكن ووصول األطفال إىل األماكن العامة، وال سيما           االجتماعية
  .يعيشون دون فرص للعب واالستجمام يف بيوهتم اخلاصة

 جيب أن ُيوجَّه التعليم حنو تنمية شخـصية الطفـل ومواهبـه             :٢٩ و ٢٨املادتان    -٢٧
ذ احلقوق املنصوص عليها يف     وقدراته العقلية والبدنية إىل أقصى إمكاناهتا؛ ومن الضروري إنفا        

ولكي يرفع األطفال قـدراهتم     . ٢٩ لتحقيق االمتثال للحق املنصوص عليه يف املادة         ٣١املادة  
فرص للنمو الثقايف والفين وكذلك إىل املشاركة يف الرياضات فإهنم حباجة إىل  إىل أقصى حد،    

 ذات فائـدة    ٣١ملـادة   وتشدد اللجنة أيضاً على أن احلقوق املنصوص عليها يف ا         . واأللعاب
إجيابية للنمو التعليمي لألطفال؛ والتعليم الشامل واللعب الشامل يعززان بعـضهما بعـضاً             

يف الطفولـة   ) قبل املدرسـة  (وينبغي تيسريمها خالل كل يوم طوال مرحلة التعليم والرعاية          
اً لألطفال من   ولئن كان اللعب مهماً وضروري    . املبكرة وكذلك يف املدرسة االبتدائية والثانوية     

وقد أظهرت البحـوث أن     . مجيع األعمار، فإنه ذو أمهية خاصة يف سنوات الدراسة املبكرة         
  . اللعب وسيلة هامة يتعلم من خالهلا األطفال

 ينبغي تشجيع األطفال املنتمني لألقليات اإلثنية أو الدينية أو اللغوية على            :٣٠املادة    -٢٨
وينبغي للدول أن حتترم اخلصائص الثقافية لألطفـال        . فيهاالتمتع بثقافتهم اخلاصة واملشاركة     

املنتمني إىل األقليات وكذلك أطفال الشعوب األصلية، وتضمن حـصوهلم علـى حقـوق              
األغلبية للمشاركة يف األنـشطة     اليت تشكل   فئات  الاألطفال املنتمني إىل    متساوية مع حقوق    

  .الثقافية والفنية اليت تعكس لغتهم ودينهم وثقافتهم
 تالحظ اللجنة أن األطفال، يف العديد من البلدان، يشاركون يف عمـل             :٣٢املادة    -٢٩

وعالوة على ذلك، يعمل ماليـني      . ٣١ املادة    يف املنصوص عليها شاق حيرمهم من حقوقهم     
األطفال كعمال مرتليني أو يف مهن غري خطرية مع أسرهم دون راحة كافية أو تعليم، خالل                

أن تتخذ الدول مجيع التدابري الالزمة حلماية مجيع األطفال العمال من           وجيب  . معظم طفولتهم 
  .٣١ املادة املنصوص عليها يفالظروف اليت تنتهك حقوقهم 

 يفرض العنف واالستغالل اجلنسي واحلرمـان مـن         :٣٨ و ٣٧ و ٣٤ و ١٩املواد    -٣٠
 ظروفاً تعيق بشكل    تعسفية واخلدمة القسرية يف الرتاعات املسلحة     أو  احلرية بسبل غري قانونية     

جدي إن مل نقل تقضي على قدرة األطفال على التمتع باللعب واالستجمام واملـشاركة يف               
وميكن أن يكون تسلط األطفال اآلخرين أيضاً عائقاً كـبرياً للتمتـع            . احلياة الثقافية والفنون  

ذت الـدول   احلقوق إال إذا اخت   تلك  وال ميكن إعمال    . ٣١باحلقوق املنصوص عليها يف املادة      
  .األطراف مجيع التدابري الالزمة حلماية األطفال من هذه األعمال

 ينبغي أن تضمن الدول األطراف توفري الدعم لألطفال الـذين عرفـوا             :٣٩املادة    -٣١
تعـافيهم وإعـادة   من أجل أو اإلساءة أو غري ذلك من أشكال العنف أو االستغالل   اإلمهال  
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 األطفال، مبا فيها التجارب األليمة واملدمرة، عن طريق         وميكن اإلبالغ عن جتارب   . إدماجهم
 أن توفر   ٣١ومن شأن فرص إعمال احلقوق املنصوص عليها يف املادة          . اللعب أو التعبري الفين   

 قيِّمة ميكن لألطفال أن يعربوا من خالهلا عن جتارب احلياة الصادمة أو الصعبة إلضفاء               وسيلة
وسيمكنهم اللعب والتعبري الفين من     . ضل مع مستقبلهم  معىن على ماضيهم والتعامل بشكل أف     

، وتعلم إدارة    أو حلها  التواصل ومن فهم أفضل ملشاعرهم وأفكارهم، ومنع املشاكل النفسية        
  .العالقات والرتاعات من خالل عملية طبيعية تعتمد على اإلرشاد الذايت والشفاء الذايت

  ٣١املنصوص عليها يف املادة إجياد السياق املناسب إلعمال احلقوق   -سادساً  

  العوامل الالزمة لبيئة مثلى  -ألف  
حيدو األطفال دافع تلقائي للعب واملشاركة يف أنشطة االستجمام وسيبحثون عـن              -٣٢

ولكن ال بد من ضمان بعض الظروف، وفقـاً لقـدرات           . البيئاتفرص فعل ذلك يف أسوأ      
 ٣١ املادة   املنصوص عليها يف  مال حقوقهم   األطفال املتجددة، إذا أُريد هلم أن يتمكنوا من إع        

  :وهكذا، ينبغي أن يتمتع األطفال مبا يلي. إىل أقصى حد
  احلرية من اإلجهاد؛ •
  احلرية من االستبعاد االجتماعي أو التغّرض أو التمييز؛ •
  بيئة آمنة من األذى االجتماعي أو العنف؛  •
 ذلك مـن األخطـار   بيئة حرة مبا يكفي من النفايات والتلوث وحركة املرور وغري         •

  املادية للسماح هلم بالتنقل حبرية وأمان داخل جوارهم احمللي؛
  توافر الراحة املناسبة لسنهم ومنوهم؛ •
  توافر وقت الفراغ، اخلايل من طلبات أخرى؛  •
  مه للعب، خال من مراقبة البالغني وإدارهتم؛احيز مكاين وزمين ميكن استخد •
ق غري مصحوبني يف بيئة مادية متنوعة ومليئة        حيز مكاين وفرص للعب يف اهلواء الطل       •

  ؛بالغني، عند الضرورةبالتحديات، مع إمكانية احلصول بسهولة على الدعم من ال
   والتفاعل واللعب يف بيئات طبيعية ويف عامل احليوانات؛لالختبارفرص  •
 عاملهم وحيولونـه    وننشئملكاين والزمين اخلاص حبيث ي    فرص لالستثمار يف حيزهم ا     •

  خدام خياهلم ولغاهتم؛باست
فرص الستكشاف وفهم التراث الثقايف والفين جملتمعهم احمللي واملـشاركة يف هـذا      •

   وتشكيله؛  وابتكارهالتراث
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فرص للمشاركة مع أطفال آخرين يف األلعاب والرياضات وغريها مـن أنـشطة              •
  بون؛هون مدرَّموجِّأو رون االستجمام، يدعمهم عند االقتضاء ميسِّ

باء واملعلمني واجملتمع ككل بقيمة وشرعية احلقوق املنصوص عليهـا يف           اعتراف اآل  •
 .٣١املادة 

  ٣١التحديات اليت جيب التصدي هلا إلعمال املادة   -باء  
يف العديد من مناطق العامل، ُينظـر إىل        : عدم االعتراف بأمهية اللعب واالستجمام      -٣٣

.  غري جدي أو غري منتج وال قيمة له        يقضيه الشخص يف نشاط   " ضائعاً"اللعب باعتباره وقتاً    
وعادةً ما يويل اآلباء ومقدمو الرعاية واإلداريون للدراسة أو للعمل االقتصادي أولوية علـى              

وعـالوة  . اللعب الذي ُيعترب يف كثري من األحيان مصدر ضجيج ووسخ واضطراب وإزعاج           
 ملساعدة األطفال يف لعبهم أو      على ذلك، عادة ما يفتقر البالغون إىل الثقة أو املهارة أو الفهم           

وال حيظى حق األطفال يف املشاركة يف اللعب واالستجمام،         . التفاعل معهم عن طريق اللعب    
واألمهية األساسية هلذين النشاطني لرفاه األطفال وصحتهم ومنوهم، مبا يستحقانه من الفهـم             

ركي البـدين واأللعـاب     وعند االعتراف بأمهية اللعب، عادةً ما حيظى النشاط احل        . والتقدير
وتشدد اللجنة  . بالتقدير أكثر من أنشطة اخليال والدراما االجتماعية، مثالً       ) الرياضة(التنافسية  

على أن من الضرورة البالغة زيادة االعتراف بأشكال وأماكن اللعب واالستجمام املفـضلة             
يها بأقراهنم ويستطلعون   فاملراهقون عادةً ما يبحثون عن أماكن يلتقون ف       . لألطفال األكرب سناً  

وميثل ذلك بعداً مهماً لتنمية إحساسهم باهلوية       . استقالهلم الناشئ وحتوهلم إىل مرحلة البلوغ     
  .واالنتماء

من املمكن للسمات البيئية اليت تؤثر علـى        : البيئات غري اآلمنة واحملفوفة باملخاطر      -٣٤
وامل خطر فيما يتعلـق بـصحة        أن تكون عوامل محاية أو ع      ٣١احلقوق املدرجة يف املادة     

وفيما خيص األطفال األصغر سناً، ينبغي لألماكن اليت تقدم هلم          . األطفال ومنوهم وسالمتهم  
فرص االستكشاف واإلبداع أن متكّن اآلباء ومقدمي الرعاية من مواصلة اإلشـراف علـى              

ُبل الوصول إىل   وينبغي أن ُتتاح لألطفال سُ    . األطفال، بوسائل منها الرؤية واالتصال الصويت     
أماكن مفتوحة للجميع وخالية من املخاطر غري املناسبة وقريبة من منازهلم، كما ينبغـي أن               

  .ُتّتخذ تدابري لتعزيز تنقلهم اآلمن واملستقل يف سياق تطور قدراهتم
وتواجه أغلبية أفقر أطفال العامل خماطر مادية، مثل املاء امللوث؛ وشبكات اجملـارير               -٣٥

واملدن املكتظة؛ واملرور غري املنظم؛ وسوء إضاءة الشوارع وازدحامهـا؛ وعـدم            املفتوحة؛  
كفاية وسائل النقل العام؛ واالفتقار إىل أماكن اللعب والساحات اخلضراء واملرافق الثقافيـة             
احمللية اآلمنة؛ واملستوطنات العشوائية يف األحياء املدنية الفقرية يف بيئات خطرية أو عنيفـة أو              

يف البيئات اخلارجة من الرتاعات، قد يتعرض األطفال أيضاً للضرر من جراء األلغام             و. سامة
والواقع أن األطفال يتعرضون بشكل خاص للمخـاطر ألن         . األرضية والذخائر غري املنفجرة   
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فضوهلم الطبيعي ولعبهم االستكشايف يزيدان من احتمال تعرضهم للخطر، وألن تـأثري أي             
  . طفلانفجار يكون أشد على ال

وقد تتضافر العوامل البشرية أيضاً لتعّرض األطفال للخطر يف البيئة العامة، ويـشمل               -٣٦
ارتفاع مستويات اجلرمية والعنف؛ والقالقل اجملتمعية والصراعات األهلية؛ واملخدرات         : ذلك

والعنف املتصل بالعصابات؛ وخطر اختطاف األطفال واالجتار هبـم؛ واألمـاكن املفتوحـة       
اليت يسيطر عليها الشباب أو البالغون ذوو السلوك العدواين؛ واالعتداء على الفتيات            للجميع  

وحىت يف حالة وجود احلدائق وساحات اللعب واملرافق الرياضـية          . والعنف اجلنسي ضدهن  
وغريها من املرافق، فإهنا قد توجد يف أحيان كثرية يف أماكن يكون فيها األطفـال عرضـة                 

وتؤدي املخاطر الناجتة عن مجيع هذه العوامـل إىل         .  وخماطر أخرى  للخطر، وعدم اإلشراف،  
ويستدعي تزايد تقلص   . احلد بشدة من فرص متتع األطفال باللعب واالستجمام بصورة آمنة         

العديد من األماكن املفتوحة عادة لألطفال مزيداً من التدخل احلكومي مـن أجـل محايـة                
  .٣١احلقوق املدرجة يف املادة 

تعترض استخدام األطفـال لألمـاكن      :  استخدام األطفال لألماكن العامة    مقاومة  -٣٧
العامة ألغراض اللعب واالستجمام وممارسة أنشطتهم الثقافية الذاتية أيضاً عقبات ناجتة عـن             

وعالوة علـى ذلـك،     . تزايد االستغالل التجاري لألماكن العامة اليت ُيستبعد منها األطفال        
فمثالً، من  . تراجعاً يف التسامح مع األطفال يف األماكن العامة        يشهد العديد من مناطق العامل    

شأن حظر جتول األطفال؛ وإحاطة اجملتمعات أو احلدائق ببوابات؛ وتقليل مستوى الـضجيج    
يف ساحات اللعب؛ وفـرض     " املقبول"املسموح به؛ وفرض قيود صارمة بشأن سلوك اللعب         

ية أن يعطي انطباعاً عن األطفال بأهنم مـصدر         قيود على دخول األطفال إىل املراكز التجار      
أما املراهقون، بشكل خاص، فُيعتربون هتديـداً بـسبب التغطيـة          . أو جاحنون /و" مشاكل"

  .والتمثيل السلبيني واسعي النطاق يف وسائط اإلعالم وال ُيرحب باستخدامهم لألماكن العامة
وتـساعد اخلـربة    . مواطننيويؤدي استبعاد األطفال إىل آثار مهمة على منائهم ك          -٣٨

املتبادلة بني خمتلف الفئات العمرية بشأن األماكن العامة املفتوحة للجميع على تعزيز وتقويـة        
وُتشجع . اجملتمع املدين وتشجيع األطفال على االعتراف بأنفسهم كمواطنني أصحاب حقوق         

 على زيادة االعتراف    الدول على تعزيز احلوار بني األجيال القدمية واحلديثة من أجل التشجيع          
باألطفال كأصحاب حقوق، وبأمهية شبكات األماكن اجملتمعية املختلفة يف املناطق احمللية أو            

  .البلديات اليت ميكن أن تليب احتياجات مجيع األطفال من اللعب واالستجمام
رية من شأن املخاوف املتعلقة باملخاطر املادية والبش      : املوازنة بني املخاطر والسالمة     -٣٩

اليت يتعرض هلا األطفال يف بيئاهتم احمللية أن تؤدي، يف بعض مناطق العامل، إىل تزايد مستويات    
. الرصد واملراقبة، مع ما ينتج عن ذلك من قيود على حريتهم يف اللعب وفرصهم لالستجمام              

وباإلضافة إىل ذلك، قد يشكل األطفال أنفسهم هتديداً ألطفال آخرين يف سـياق أنـشطة               
 مثالً حالة تسلط األقران وتعرض صغار األطفال لإليذاء         -ب واالستجمام اليت ميارسوهنا     اللع
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. على يد األطفال األكرب سناً وضغط اجلماعة للدفع إىل املشاركة يف أعمال عالية املخـاطر              
، ٣١ورغم أن األطفال جيب أال يتعرضوا للضرر يف سياق إعمال حقوقهم مبوجـب املـادة     

طر والتحدي مكملة ألنشطة اللعب واالستجمام، وهي مكّون ضـروري    هناك درجة من اخل   
ومثة حاجة إىل املوازنة بني اختاذ إجراءات للحد من املخاطر غري املقبولة            . لفوائد هذه األنشطة  

يف بيئة األطفال، مثل إغالق الشوارع الداخلية أمام حركة املرور أو حتسني إضاءة الشوارع              
مالعب املدارس، من جانب، وتزويـد األطفـال باملعلومـات          أو إقامة حواجز أمان حول      

والوسائل الالزمة ومتكينهم من اختاذ االحتياطات الضرورية لتحسني سالمتهم، من جانـب            
وينبغي أن تكون املصاحل الفضلى للطفل واالستماع لتجارب األطفـال وشـواغلهم            . آخر

  . له األطفالمبادئ وسيطة لتحديد مستوى اخلطر الذي ميكن أن ُيعرَّض 
يفهم األطفال العامل الطبيعي ويقدرونه ويهتمون به عن        : عدم الوصول إىل الطبيعة     -٤٠

طريق التعرض واللعب الذايت التوجه واالستكشاف مع البالغني الذين يعربون عـن سـحره              
ومن شأن ذكريات الطفولة املتعلقة باللعب وقضاء وقت الفراغ يف األماكن الطبيعية            . وأمهيته

 يعزز املوارد اليت ميكن هبا التغلب على اإلجهاد، ويبث اإلعجـاب الروحـي، ويـشجع     أن
ويسهم اللعب يف األماكن الطبيعية أيـضاً يف الرشـاقة والتـوازن            . اإلشراف على األرض  

وميثل االرتباط بالطبيعـة عـن طريـق الزراعـة،          . واإلبداع والتعاون االجتماعي والتركيز   
. تأمل السلمي ُبعداً مهماً للفنون والتراث يف الكثري من الثقافات         واحلصاد، واالحتفاالت، وال  

ويف ظل عامل يسري خبطى متسارعة حنو التحضر واخلصخصة، تتقلص فرص وصول األطفال             
إىل احلدائق واملنتزهات والغابات والشواطئ واألماكن الطبيعية األخرى، وُيـرجح أال جيـد             

  .فرص الوصول املناسبة إىل املساحات اخلضراءأطفال املناطق احلضرية املنخفضة الدخل 
ُيحرم العديد من األطفال يف مناطق كثرية مـن         : الضغط من أجل اإلجناز التعليمي      -٤١

.  بسبب التركيز على النجاح األكـادميي الرمسـي        ٣١العامل من حقوقهم اليت تكفلها املادة       
  : فمثالً

يركز التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، بصورة متزايدة، على األهداف األكادمييـة             •
  والتعلم الرمسي على حساب املشاركة يف اللعب وحتقيق نتائج منائية أوسع نطاقاً؛

تؤثر رسوم األنشطة غري الدراسية والواجبات املرتلية على الوقت الـذي يقـضيه               •
  رادهتم؛األطفال يف أنشطة خيتاروهنا مبحض إ

ال يعترف عادةً املقرر الدراسي واجلدول اليومي بـضرورة اللعـب واالسـتجمام              •
  والراحة أو بتوفري أسباهبا؛

ال تستفيد طرق التدريس الرمسية أو التربوية يف الفصول الدراسية من فرص الـتعلم               •
  النشط القائم على اللعب؛
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 التالميذ وقتاً أطـول     يتقلص االتصال بالطبيعة يف الكثري من املدارس، حيث يقضي         •
  داخل الفصول الدراسية؛

ُتقلَّص فرص األنشطة الثقافية والفنية، ويقل عدد مدرسي الفنون املتخصـصني، يف             •
  بعض البلدان، من أجل زيادة املواد الدراسية األكادميية؛

تؤدي القيود املفروضة على نوع اللعب الذي ميكن لألطفال مزاولته باملـدارس إىل              •
  . املتاحة هلم لإلبداع واالستكشاف والنماء االجتماعيتثبيط الفرص

يعاين الكثري من األطفال من ضعف القدرة على        : اجلداول املفرطة التنظيم والربجمة     -٤٢
 بسبب فرض أنشطة يقررهـا الكبـار، مثـل          ٣١إعمال احلقوق املنصوص عليها يف املادة       

ي اإلعاقة، أو األعمـال املرتليـة،       الرياضات اإلجبارية، أو أنشطة إعادة تأهيل األطفال ذو       
ويف حالـة   . سيما للفتيات، مما جيعل الوقت املتاح لألنشطة الذاتية التوجه قليالً أو منعدماً            ال

وجود استثمار حكومي، عادةً ما يركز هذا االستثمار على االستجمام التنافسي املـنظم، أو              
يست من اختيارهم أو ُيضغط عليهم      ُيطلب أحياناً من األطفال املشاركة يف منظمات شبابية ل        

الكبار أو يتحكمـون فيـه،       ومن حق األطفال أن يتاح هلم وقت ال حيدده        . للمشاركة فيها 
.  أساساً لكي ال يفعلوا أي شيء إن كانت تلك هي رغبتـهم            -ووقت خيلو من أي طلبات      

دي تركيـز   ومن املمكن أن يؤ   . من شأنه أن حيفز االبتكار     والواقع أن عدم ممارسة أي نشاط     
كل وقت فراغ الطفل يف األنشطة املربجمة أو التنافسية إىل اإلضرار بسالمته البدنية والوجدانية      

  . )٦(واملعرفية واالجتماعية
ينحصر تركيز أنشطة الرعاية والنمـو يف       :  األطفال  يف برامج منو   ٣١إمهال املادة     -٤٣

ل بقاء األطفال دون إيـالء اهتمـام        مرحلة الطفولة املبكرة، يف العديد من البلدان، يف مسائ        
وعادة ما ال تتناول الـربامج إالّ مـسائل التغذيـة           . لألوضاع اليت متكّن األطفال من النمو     

والتطعيم والتعليم يف مرحلة ما قبل املدرسة مع تشديد قليل أو منعدم على أنـشطة اللعـب                 
ني عن إدارة الربامج تـدريب  وال يتوافر لدى املوظفني املسؤول. واالستجمام والثقافة والفنون 

  .مناسب لدعم هذه اجلوانب املتعلقة باحتياجات األطفال من النمو
 عادة ما تقيد وصول األطفال      : االستثمار يف الفرص الثقافية والفنية لألطفال      عدم  -٤٤

إىل األنشطة الثقافية والفنية جمموعة من العوامل، منها االفتقار إىل دعـم اآلبـاء؛ وتكلفـة                
؛ واالفتقار إىل وسائل النقل؛ وتركيز العديد من العروض واملسرحيات واملناسـبات            الوصول

على قضايا الكبار؛ وعدم إشراك األطفال يف حمتوى األنشطة املقدمة ويف تصميمها وموقعها             
وينبغـي ملـشغلي    . وعند إنشاء األماكن، ينبغي التشديد أكثر على حتفيز اإلبداع        . وأشكاهلا

لثقافية أن يتجاوزوا مساحاهتم املادية لينظروا كيف تعرب براجمهم الفنية والثقافية املرافق الفنية وا  
__________ 

 ,Marta Santos Pais, “The Convention on the Rights of the Child,” in OHCHR: انظر املرجع التـايل  )٦(

Manual on Human Rights Reporting (Geneva, 1997), pp. 393 to 505. 
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وتستلزم مشاركة األطفال يف    . عن احلياة الثقافية للمجتمع الذي ميثلونه وكيف تستجيب هلا        
األنشطة الفنية اختاذ هنج أكثر تركيزاً على الطفل يشجع ويعرض إبداعات األطفال ويشركهم     

ومن شأن هذه املشاركة يف مرحلـة الطفولـة أن حتفّـز            . يكل والربامج املقدمة  أيضاً يف اهل  
  . االهتمامات الثقافية من أجل احلياة

 يقضي األطفال يف مجيع مناطق العامل فتـرات     :لوسائط اإللكترونية لالدور املتنامي     -٤٥
ء كمستهلكني أم   زمنية متزايدة يف أنشطة اللعب واالستجمام واألنشطة الثقافية والفنية، سوا         

وتشمل هذه األنشطة مشاهدة    . كمبدعني، وذلك من خالل منصات ووسائط رقمية خمتلفة       
التلفزيون، وتوجيه الرسائل اإللكترونية، والتواصل االجتماعي، واأللعاب، وتوجيه الرسـائل          

داع النصية، واالستماع إىل املوسيقى وتأليفها، ومشاهدة وتصوير أفالم الفيديو والسينما، وإب          
وبدأت تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف الظهور      . أشكال فنية جديدة، ونشر الصور    

وينتقل األطفال اآلن بسالسة بني البيئـة اإللكترونيـة   . كبعد حموري للواقع اليومي لألطفال    
وتنطوي هذه املنصات على فوائد هائلة، تعليمية واجتماعية وثقافية،         . والبيئة غري اإللكترونية  

شجَّع الدول على اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان إتاحة فرص متكافئة جلميع األطفال             وُت
وُيعد الوصول إىل اإلنترنت ووسائط اإلعالم االجتماعية عامالً حموريـاً          . للتمتع هبذه الفوائد  

  .، يف سياق البيئة املعوملة٣١إلعمال احلقوق املدرجة يف املادة 
إزاء تزايد األدلة اليت تبني إىل أي مدى ميكن أن تـسهم هـذه              غري أن اللجنة قلقة       -٤٦

البيئات وكذلك األوقات اليت يقضيها األطفال يف التفاعل مع هـذه البيئـات يف تعـريض                
  :فمثالً. )٧(األطفال خلطر وضرر حمتملني كبريين

يؤدي وصول األطفال إىل اإلنترنت ووسائط اإلعالم االجتماعيـة إىل تعرضـهم             •
 اإلنترنت، وللمواد اإلباحية، ولإلغواء عرب اإلنترنت؛ ويتردد الكثري من          للتحرش عرب 

األطفال على مقاهي اإلنترنت، ونوادي احلواسيب، وقاعات اللعب دون فرض قيود           
  كافية على الدخول أو وجود نظم مراقبة فعالة؛

 يبدو أن لتزايد مستويات املشاركة يف ألعاب الفيديو العنيفة، ال سيما من جانـب              •
األوالد، صلة بالسلوك العدواين، إذ تتسم هذه األلعاب بطابع إشـراكي وتفـاعلي       

وألن ممارسة هذه األلعاب تتكرر يف غالب األحيان، . مرتفع وتكافئ السلوك العنيف
فإهنا تعزز التعلم السليب وقد تسهم يف تقليل اإلحساس بآالم اآلخرين ومعانـاهتم،             

ومن بواعث القلق  . واين أو الضار جتاه اآلخرين    كما قد تسهم يف تنامي السلوك العد      
أيضاً تزايد فرص ممارسة ألعاب اإلنترنت، اليت قد يتعرض األطفال من خالهلا لشبكة     

  عاملية من املستخدمني دون برامج مراقبة أو سبل محاية؛

__________ 

 UNICEF, Child Safety Online: Global Challenges and Strategies. Technical: انظر املرجع التـايل  )٧(

report (Florence, Innocenti Research Centre, 2012). 
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ال تعكس وسائط إعالم عديدة، ال سيما التلفزيون الرئيسي، ما مييز تنوع الثقافات              •
وال حتد هذه النظرة األحادية الثقافة      . ة يف اجملتمع من لغة وقيم ثقافية وإبداع       املوجود

من فرص استفادة مجيع األطفال من السعة احملتملة للنشاط الثقايف املتاح فحسب، بل    
ويسهم التلفزيون أيضاً   . ميكن أيضاً أن يؤكد القيمة املنخفضة للثقافات غري الرئيسية        

 الطفولة وأغانيها وأناشيدها اليت كانت تنتقل تقليدياً من         يف ضياع الكثري من ألعاب    
  جيل إىل جيل يف الشوارع ويف املالعب؛

ُيعتقد أن تزايد االعتماد على األنشطة اليت ُتنفذ على الشاشات يـرتبط باخنفـاض               •
مستوى النشاط البدين بني األطفال، وبأمناط النوم املتدنية، وبتزايد مستويات البدانة           

  . األخرى ذات الصلةواألمراض 
 تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تعرض العديد من األطفال          :تسويق اللعب واالجتار فيه     -٤٧

وأسرهم ملستويات متزايدة من أنشطة االجتار والتسويق غري املنظمة من جانب مصنعي اللعب             
 بنمو  ويتعرض اآلباء للضغط من أجل شراء عدد متزايد من املنتجات اليت قد تضر            . واأللعاب

أطفاهلم، أو تتعارض مع اللعب اإلبداعي، كاملنتجات اليت تروج للـربامج التلفزيونيـة ذات              
الشخصيات املعروفة والقصص اليت تعوق االستكشاف اخليايل؛ واللعب احملتوية على الرقائق           
اإللكترونية الدقيقة اليت جتعل من الطفل جمرد مشاهد سليب؛ واألدوات ذات منـط النـشاط               

 سلفاً؛ واللعب اليت تروج لقوالب منطية تقليدية لنوع اجلنس أو تروج جلنسنة الفتيـات          احملدد
يف سن مبكرة؛ واللعب اليت حتتوي على أجزاء خطرية أو مواد كيميائية؛ واللعب واأللعـاب               

ومن املمكن أن يؤدي التسويق العاملي إىل إضعاف مـشاركة األطفـال يف             . احلربية الواقعية 
  . ة والفنية التقليدية جملتمعهماحلياة الثقافي

األطفال احملتاجون إىل اهتمام خـاص إلعمـال حقـوقهم مبوجـب              -سابعاً  
  ٣١ املادة
 مثة جمموعة من األعباء املهمة اليت تقلل فرص متتع الفتيات حبقوقهن مبوجب   :الفتيات  -٤٨

رتليـة ورعايـة    ، ال سيما يف سنوات املراهقة، وتشمل هذه األعباء املسؤوليات امل          ٣١املادة  
 لألبناء، واالفتقـار إىل املرافـق املناسـبة،         باءاألشقاء واألسرة، والشواغل املتعلقة حبماية اآل     

كما تؤدي التفرقة بني    . واالفتراضات الثقافية اليت تفرض قيوداً على تطلعات وسلوك الفتيات        
و الرعاية ووسـائط    ، اليت يعززها اآلباء ومقدم     إىل ما ُيعترب لعب فتيات ولعب فتيان       اجلنسني

يف احلفاظ على التوزيع التقليدي لدور اجلنسني       مصنعو األلعاب واللعب، إىل     /اإلعالم ومنتجو 
 مـن   كبريةوتشري األدلة إىل أن ألعاب األوالد تعدهم لتقدمي أداء ناجح يف جمموعة             . اجملتمع

حنو عادة  ات توجههن   ألعاب البن أن  ، يف حني    ديثيف اجملتمع احل  غري املهنية   اجملاالت املهنية و  
وعادة ما ُتثبط مهة املـراهقني      . أدوارهن املستقبلية كزوجات وأمهات   رتيل اخلاص و  اجملال امل 

وعالوة على ذلك، تقل عموماً نسبة      .  مشتركة استجمامواملراهقات عن املشاركة يف أنشطة      
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ايف اخلـارجي أو    املنظمة، نتيجة االستبعاد الثق   لعاب  مشاركة الفتيات يف األنشطة البدنية واأل     
ويثري هذا النمط قلقاً يف ضـوء الفوائـد         . االستبعاد الذايت أو االفتقار إىل الترتيبات املناسبة      

ونظراً . )٨(البدنية والنفسية واالجتماعية والفكرية املثبتة املقترنة باملشاركة يف األنشطة الرياضية        
عمال الفتيات حلقـوقهن مبوجـب      اليت تعوق إ  واملتغلغلة  الواسعة االنتشار   إىل هذه العقبات    

للقضاء علـى القوالـب     الالزم  جراء  اإل، حتث اللجنة الدول األطراف على اختاذ        ٣١ املادة
  .النمطية املتعلقة بنوع اجلنس، اليت تؤدي إىل تفاقم وزيادة أمناط التمييز وعدم تكافؤ الفرص

 فقراً مـن إعمـال       مثة عوامل تؤدي إىل استبعاد األطفال األشد       :األطفال الفقراء   -٤٩
الوصـول إىل   إمكانيـة   م  اعدان، وتشمل هذه العوامل     ٣١حقوقهم املنصوص عليها يف املادة      

املرافق، وعدم القدرة على دفع تكاليف املشاركة، واألحياء اخلطرية واملهملة، واالضطرار إىل            
 مـن   وتتفاقم املخاطر احملدقة بصحة وسالمة الكـثري      . العمل، واإلحساس بالعجز والتهميش   

األطفال خارج املرتل بسبب البيئة املرتلية اليت تتيح هلم مكاناً أو نطاقاً حمدوداً أو منعدماً للعب 
، بشكل خاص، إىل ضياع حقوقهم      احملرومون من الوالدين  ويتعرض األطفال   . أو االستجمام 
حدائق ؛ وال ُتتاح ألطفال الشوارع بيئات اللعب، وعادة ما ُيمنع دخوهلم            ٣١مبوجب املادة   

غري الرمسـي   الشوارع  قدرهتم اإلبداعية لتوظيف إطار     ومالعب املدن، رغم أهنم يستخدمون      
وجيب على السلطات البلدية االعتراف بأمهية احلدائق واملالعب        . اللعبمن أجل إجياد فرص     

، ولكي تتحاور مع هؤالء     ٣١لكي يتمتع األطفال الفقراء باحلقوق املنصوص عليها يف املادة          
وينبغي للدول أن تتخذ إجـراءات      . ال بشأن مبادرات حفظ األمن والتخطيط والتنمية      األطف

، فـضالً   وفرص ممارستهم هلامجيع األطفال إىل األنشطة الثقافية والفنيةوصول لضمان إتاحة   
  .عن فرص متكافئة للعب واالستجمام

اإلعاقة باحلقوق   تتعدد العقبات اليت تعوق متتع األطفال ذوي         :األطفال ذوو اإلعاقة    -٥٠
؛ واالستبعاد مـن    ة، وتشمل هذه العقبات االستبعاد من املدرس      ٣١املنصوص عليها يف املادة     

اجملالني غري الرمسي واالجتماعي اللذين تتشكل فيهما عالقات الصداقة وحيدث فيهما اللعب            
 الـيت تعـادي     واالستجمام؛ واالنعزال يف املرتل؛ واملواقف الثقافية والقوالب النمطية السلبية        

األطفال ذوي اإلعاقة وترفضهم؛ وعدم القدرة البدنية على الوصول إىل عدة أماكن، منـها              
األماكن العامة، واحلدائق، واملالعب واملعدات، ودور السينما، واملسارح، وقاعات احلفالت          
املوسيقية، ومرافق وساحات األلعاب الرياضية؛ والسياسات اليت متنـع دخـوهلم األمـاكن             

رياضية أو الثقافية استناداً إىل دواعي السالمة؛ والعقبات املتعلقة باالتصال وعدم القدرة على      ال
 الـيت يـسهل      وسـائل النقـل    جودتقدمي الترمجة الشفوية والتكنولوجيا التكيفية؛ وعدم و      

ُيمنع األطفال ذوو اإلعاقة أيضاً من التمتع حبقـوقهم عنـد عـدم             ميكن أن   و. استخدامها
 إتاحة اإلذاعة والتلفزيون واحلواسيب واللوحات احلاسـوبية، بطـرق منـها            االستثمار يف 

 من اتفاقية حقوق    ٣٠ويف هذا الصدد، ترحب اللجنة باملادة       . استخدام التكنولوجيات املعينة  
__________ 

 .١٩٧٨اليونيسكو، امليثاق الدويل للتربية البدنية والرياضة،  )٨(
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األشخاص ذوي اإلعاقة، اليت تؤكد التزامات الدول األطراف بضمان إتاحة فرص لألطفـال    
م املساواة مع غريهم من األطفال يف اللعـب واالسـتجمام           ذوي اإلعاقة للمشاركة على قد    

وينبغي اختاذ تدابري استباقية    . والرياضة وأنشطة وقت الفراغ، مبا يف ذلك يف نظام التعليم العام          
للجميـع  ألطفال ذوي اإلعاقة إىل الفـرص املفتوحـة         اإلزالة احلواجز وتعزيز سبل وصول      
  .)٩(للمشاركة يف مجيع هذه األنشطة

 يقضي الكثري من األطفال طفولتهم أو جزءاً منها         :األطفال املودعون يف املؤسسات     -٥١
يف مؤسسات، منها، مثالً، دور اإليواء واملدارس، واملستـشفيات، ومراكـز االحتجـاز،             

 ُتتاح هلم فرص حمدودة للعـب واالسـتجمام          قد واإلصالحيات، ومراكز الالجئني، حيث   
وتشدد اللجنة علـى    . لفنية أو ُيحرمون متاماً من هذه الفرص      واملشاركة يف احلياة الثقافية وا    

 املؤسسات؛ ولكن ريثما يتحقـق هـذا    يفحاجة الدول إىل العمل على إهناء إيداع األطفال       
تـضمن لألطفـال    هذه املؤسسات   مجيع  أن  مجيع   ينبغي للدول اعتماد تدابري تكفل       ،اهلدف

، لعـاب  اجملتمع، وللعب واملـشاركة يف األ      األماكن والفرص املناسبة للتواصل مع أقراهنم يف      
وال ينبغي أن تقتصر هذه التدابري على األنـشطة         . والتمارين الرياضية، واحلياة الثقافية والفنية    

اإلجبارية أو املنظمة؛ وإمنا حيتاج األطفال إىل بيئات آمنة وحمفزة للمشاركة حبرية يف اللعـب               
.  ذلـك  لفرص يف اجملتمعات احمللية، حيثما أمكن     وينبغي أن مينح األطفال هذه ا     . واالستجمام

وحيتاج أيضاً األطفال املقيمون فترات طويلة يف املؤسسات إىل مطالعـة الكتـب املناسـبة               
والدوريات، واالتصال باإلنترنت، فضالً عن الدعم الذي ميكّنهم من االستفادة مـن هـذه              

 وارد واملعدات الكافية، واملـوظفني    ويلزم أيضاً توافر الوقت، واملكان املناسب، وامل      . املوارد
 املخصصة، لتهيئة البيئات الضرورية اليت تكفل لكل طفـل          املدربني واملتحمسني، وامليزانيات  

  . ٣١مقيم يف مؤسسة إعمال حقه مبوجب املادة 
 من شأن التمييز اإلثين أو الديين أو العرقي أو          :أطفال السكان األصليني واألقليات     -٥٢

وقـد يفـضي العـداء،      . ٣١ األطفال من إعمال حقوقهم مبوجب املادة        الطبقي أن يقصي  
 إىل عقبات تعوق متتع أطفال مجاعـات        تيعاب، والرفض، والعنف، والتمييز   وسياسات االس 

السكان األصليني وأطفال األقليات مبمارساهتم الثقافية وطقوسهم واحتفاالهتم الذاتية، فضالً          
 واألنـشطة الثقافيـة واللعـب       ات واأللعـاب  رياضعن مشاركتهم األطفال اآلخرين يف ال     

يف املشاركة يف احليـاة     األقليات  وجيب على الدول أن تقر وحتمي وحتترم حق         . واالستجمام
الثقافية واالستجمامية للمجتمع الذي تعيش فيه، وكذلك حقها يف احملافظة علـى ثقافتـها              

ان األصليني هلم أيضاً احلـق يف       غري أن أطفال مجاعات السك    . )١٠(الذاتية وتعزيزها وتنميتها  
وجيب أن ترتكز   . ممارسة واستكشاف ثقافات أخرى خارج حدود تقاليدهم األسرية الذاتية        

  .الربامج الثقافية والفنية إىل مبادئ اإلدماج واملشاركة وعدم التمييز
__________ 

 .بشأن حقوق األطفال ذوي اإلعاقة) ٢٠٠٦(٩ليق العام رقم التع )٩(
 ).، املرفق٦١/٢٩٥قرار اجلمعية العامة (صلية إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األ )١٠(
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عادة ما توىل احلقـوق  : األطفال يف حاالت الرتاع والكوارث اإلنسانية والطبيعية     -٥٣
 أولوية أدىن يف حاالت الرتاع أو الكوارث، باملقارنة بأنـشطة تـوفري             ٣١درجة يف املادة    امل

فرص اللعب واالسـتجمام والنـشاط الثقـايف، يف هـذه            غري أن . الغذاء واملأوى واألدوية  
كن أن تؤدي دوراً عالجياً وتأهيلياً مهماً يف مساعدة األطفال علـى اسـتعادة              مياألوضاع،  

ومـن  . بيعي والسعادة بعد التعرض للضياع والتشرد والصدمة النفـسية إحساس بالوضع الط 
 نشأن اللعب أو املوسيقى أو الشعر أو املسرح أن يساعد أطفال الالجئني واألطفـال الـذي               

تعرضوا لفواجع أو عنف أو إيذاء أو استغالل، مثالً، على التغلب على األمل النفسي واستعادة               
 باهلوية، وأن تساعدهم على     اًه األنشطة أن تعيد هلم إحساس     وميكن هلذ . السيطرة على حياهتم  

كما أن املشاركة يف األنشطة الثقافية أو       . ما حدث هلم، ومتكّنهم من املرح واالستمتاع      فهم  
إعادة بنـاء مفهـوم      اخلربات و  لتبادلالفنية، ويف اللعب واالستجمام، يوفر لألطفال فرصة        

اف قدراهتم الذاتية على اإلبداع، وحتقيق اإلحساس       االعتداد بالنفس وتقدير الذات واستكش    
وتتيح أيضاً أماكن اللعب الفرص للمشرفني علـى األطفـال لتحديـد    . باالرتباط واالنتماء 

  .معاناهتم من التأثري الضار للرتاع

  واجبات الدول األطراف  -ثامناً  
ع األطفـال    على الدول األطراف ثالثة التزامات لضمان متتع مجي        ٣١تفرض املادة     -٥٤

  :دون متييز باحلقوق املدرجة يف هذه املادة، على النحو التايل
 أن متتنع الدول األطراف عن التـدخل، بـشكل     باالحتراميقتضي االلتزام     )أ(  

  ؛٣١مباشر أو غري مباشر، يف التمتع باحلقوق املدرجة يف املادة 
نـع أطـراف    أن تتخذ الدول األطراف خطوات مل   باحلمايةيقتضي االلتزام     )ب(  

  ؛٣١ثالثة من التدخل يف احلقوق املدرجة يف املادة 
 أن تتخذ الدول األطراف التدابري التشريعية واإلدارية        بالوفاءيقتضي االلتزام     )ج(  

اإلعمال التام للحقوق املنصوص عليها يف لتيسري والتعزيزية، وتدابري أخرى   يزنية  والقضائية وامل 
  .احة مجيع اخلدمات والترتيبات والفرص الضرورية، باختاذ إجراءات إلت٣١املادة 
وبينما ينص العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية علـى             -٥٥

اإلعمال التدرجيي هلذه احلقوق، ويقر باملشاكل اليت تنشأ عن حمدودية املوارد، فإنه يفـرض              
ـ  "يف حالة عدم كفاية املـوارد     على الدول األطراف االلتزام احملدد واملستمر، حىت          يسعبال

. )١١(" باحلقوق ذات الصلة يف ظل الظروف السائدة       ، على أوسع نطاق ممكن    ،لضمان التمتع 
. ٣١ تدابري تراجعية فيما يتعلق باحلقوق املدرجة يف املـادة        أية  وعلى ذلك، ال ُيسمح باختاذ      

__________ 

بشأن طبيعة التزامات الـدول     ) ١٩٩٠(٣جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم          )١١(
 .١١األطراف، الفقرة 
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عليها إثبات أن التدبري اُتخذ بعد      فإذا اختذت أية دولة متعمدةً أي تدبري من هذا القبيل، يتعني            
النظر بعناية يف مجيع البدائل، مبا يف ذلك إيالء االعتبار الواجب آلراء األطفال بشأن املسألة،               
وأن القرار الذي اُتخذ له ما يربره، مع أخذ مجيع احلقوق األخـرى املنـصوص عليهـا يف                  

  . االتفاقية يف االعتبار
اعتماد تدابري حمددة هتدف إىل حتقيق احترام حق كل طفل،          ويتضمن االلتزام باالحترام      -٥٦

  :، مبا يف ذلك ما يلي٣١مبفرده أو باالشتراك مع آخرين، يف إعمال حقوقه مبوجب املادة 
ينبغي تقدمي التوجيه والدعم والتيسري فيمـا يتعلـق         : دعم مقدمي الرعاية    )أ(  

 مـن  ١٨ من املادة ٢اية عمالً بالفقرة   ومقدمي الرع  إىل اآلباء  ٣١باحلقوق املدرجة يف املادة     
وقد يأخذ هذا الدعم شكل التوجيه العملي فيما يتعلق، مثالً، بكيفية االسـتماع              . االتفاقية

لألطفال أثناء اللعب؛ وإنشاء بيئات تيسر لعب األطفال؛ والسماح لألطفال باللعب حبريـة             
 درة على االبتكار واملهـارات    وقد يتناول أيضاً أمهية تشجيع الق     . واللعب مع أطفال آخرين   

والتعـرض املوّجـه    يف النمـو    عب  للا؛ واملوازنة بني السالمة واالستكشاف؛ وقيمة       اليدوية
  ؛لألنشطة الثقافية والفنية واالستجمامية

ينبغي للدول أن تستثمر يف تدابري هتدف إىل مواجهة املواقف          : زيادة الوعي   )ب(  
، وتشمل  ٣١أمهية قليلة للحقوق املنصوص عليها يف املادة        الثقافية الواسعة االنتشار اليت تويل      

  :هذه التدابري ما يلي
ق الفتيان والفتيات مـن خمتلـف األعمـار يف اللعـب            حبالتوعية العامة    •

واالستجمام والراحة ووقت الفراغ واملشاركة يف األنشطة الثقافية والفنية         
 األمثل  نمو وتعزيز ال  بأمهية ذلك يف متتعهم بطفولتهم    أيضاً  املوجهة إليهم، و  

  للطفل وهتيئة بيئات تعلمية إجيابية؛
التدابري الرامية إىل التصدي للمواقف السلبية الواسعة االنتشار، ال سيما ضد      •

املراهقني، مما يؤدي إىل فرض قيود على فرص متتعهم حبقـوقهم مبوجـب             
 وينبغي، بشكل خاص، هتيئة الفرص لألطفال لتمثيل أنفسهم يف        . ٣١املادة  

  . وسائط اإلعالم
 ملنع األطراف الثالثـة     اتويوجب االلتزام باحلماية على الدول األطراف اختاذ إجراء         -٥٧

وعلى ذلك، جيـب    .  أو من تقييد هذه احلقوق     ٣١من التدخل يف احلقوق املدرجة يف املادة        
  :على الدول أن تضمن ما يلي

ن متييز على   جيب سن تشريعات تضمن وصول كل طفل، دو       : عدم التمييز   )أ(  
البيئات االستجمامية والثقافية والفنية، مبا يف ذلـك األمـاكن العامـة            كل  أي أساس، إىل    

واخلاصة، واألماكن الطبيعية، واحلدائق، واملالعب، واألماكن الرياضية، واملتـاحف، ودور          
  السينما، واملكتبات، واملسارح، فضالً عن األنشطة واخلدمات واملناسبات الثقافية؛
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ينبغي وضع تـشريعات ولـوائح      : تنظيم اجلهات الفاعلة غري احلكومية      )ب(  
 واآلليات الفعالة الالزمة للرصد واإلنفـاذ،       ة إىل االعتمادات املالية   ومبادئ توجيهية، باإلضاف  

، ٣١ لضمان امتثال مجيع أفراد اجملتمع املدين، مبا يف ذلك قطاع الشركات، ألحكام املـادة             
  :يويشمل ذلك، مثالً، ما يل

توفري احلماية يف جمال العمل جلميع األطفال مبا يضمن فرض قيود مناسـبة              •
على طبيعة العمل وعدد ساعاته وعدد أيامه، وضمان فترات الراحة وتوافر           

كما ُتشجع الـدول    .  املتجددة مرافق االستجمام والراحة، وفقاً لقدراهتم    
 ١٣٨ و ٩٠و ٧٩على التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية أرقام         

 ؛)١٢( وإنفاذها١٨٢و

وضع معايري لسالمة مرافق اللعب واالسـتجمام، واللُعـب، ومعـدات            •
 ، وللوصول إليها؛لعاباأل

التزامات بإدماج ترتيبات وفرص يف املقترحات املتعلقة بالتنمية احلـضرية           •
 ؛٣١والريفية، من أجل إعمال احلقوق مبوجب املادة 

فنية أو االستجمامية اليت قد تـضر بـسالمة        احلماية من املواد الثقافية أو ال      •
األطفال، مبا يف ذلك وضع ُنظم للحماية والتصنيف لتنظيم البث اإلعالمي           

 املتعلقـة حبريـة التعـبري       ١٣واألفالم، مع مراعاة أحكام كل من املادة        
 ؛باء املتعلقة مبسؤوليات اآل١٨ واملادة

  طفال؛أللعاب واللُعب احلربية لألوضع لوائح حتظر إنتاج ا •
جيب وضع وإنفاذ سياسات حلماية األطفـال،       : محاية األطفال من الضرر     )ج(  

وإجراءات، وآداب للسلوك املهين، وقواعد ومعايري جلميع املهنيني العاملني مع األطفـال يف             
 وجيب أيضاً االعتراف باحلاجة إىل محاية       .جمام والرياضة والثقافة والفنون   جمال اللعب واالست  

الضرر احملتمل الذي قد ُيلحقه هبم أطفال آخرون يف سياق ممارسـة حقـوقهم              األطفال من   
  ؛)١٣(٣١ مبوجب املادة

ينبغي اختاذ تدابري لتعزيز الوصول إىل شبكة       : السالمة على شبكة اإلنترنت     )د(  
وينبغي أن تشمل هذه التدابري إجراءات لتمكني األطفـال         . اإلنترنت ولتعزيز سالمة األطفال   

صرفوا بصورة سليمة على شبكة اإلنترنت، وليكونوا مواطنني واثقني ومسؤولني          وتوعيتهم ليت 
.  البيئات الرقمية، وليبلّغوا عن أية إساءة استخدام أو أي نشاط غري مناسب قد يصادفونه              يف

__________ 

؛ )يةيف املهن غري الصناع   ( تقييد العمل الليلي لألطفال واألحداث       - ٧٩اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم       )١٢(
احلد األدىن لسن   بشأن   اتفاقية   - ١٣٨؛ ورقم   )يف الصناعة ( عمل األحداث ليالً      بشأن  اتفاقية - ٩٠ورقم  

 .حظر أسوأ أشكال عمل األطفالبشأن  اتفاقية - ١٨٢االستخدام؛ ورقم 
 . بشأن حق الطفل يف التحرر من مجيع أشكال العنف) ٢٠١١(١٣التعليق العام رقم  )١٣(
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ويلزم أيضاً اختاذ تدابري للحد من إفالت البالغني الذين يسيئون اسـتخدام اإلنترنـت مـن                
ريعات والتعاون الدويل؛ ولتقييد الوصول إىل املواد الضارة أو املصّنفة          العقاب، عن طريق التش   

 واملدرسني وواضعي   تحسني املعلومات املقدمة لآلباء   للبالغني وإىل شبكات ألعاب القمار؛ ول     
السياسات لتوعيتهم بالضرر احملتمل املرتبط باأللعاب العنيفة، ووضع اسـتراتيجيات لتعزيـز            

  ذبة لألطفال؛اخليارات اآلمنة واجلا
ينبغي اختاذ تدابري فعالة الستعادة ومحاية احلقـوق        : السالمة بعد الرتاعات    )ه(  

  :  يف أوضاع ما بعد الرتاعات وحاالت الكوارث، تشمل، مثالً، ما يلي٣١اليت تكفلها املادة 
من أجل تعزيز القـدرة علـى التكيـف         بداعي  تشجيع اللعب والتعبري اإل    •

  والتعايف النفسي؛
 أماكن مأمونة أو إصالح األماكن القائمة، مبا يف ذلك املدارس، اليت            إنشاء •

ميكن لألطفال أن يشاركوا فيها يف اللعب واالستجمام يف إطـار إعـادة             
  حياهتم إىل جمراها الطبيعي؛

جيب االستثمار يف املناطق اليت متثل فيها األلغام األرضية هتديـداً لـسالمة              •
من هذه  تطهرياً كامالً   ملناطق املتأثرة   ع ا مجيتطهري  طفال، من أجل ضمان     األ

  ؛)١٤(األلغام والقنابل العنقودية
  : ينبغي اختاذ إجراءات هتدف إىل: التسويق ووسائط اإلعالم  )و(  

مراجعة السياسات املتعلقة بتسويق اللعب واأللعاب لألطفال، مبا يف ذلـك         •
إعالنـات  من ما يتصل هبا   عن طريق الربامج التلفزيونية املوجهة لألطفال و      

مباشرة، مع إيالء االعتبار الواجب للعب واأللعاب اليت تروج للعنـف أو            
، أو تعزز القوالب النمطيـة      مع إحياءات جنسية   الفتيات أو الفتيان     عرضت

  ملتعلقة بنوع اجلنس أو اإلعاقة؛
  احلد من التعرض لإلعالنات يف فترة ذروة مشاهدة األطفال للتلفزيون؛ •

 ينبغي إتاحة آليات مستقلة وفعالة ومأمونـة وميـسورة          :آليات الشكوى   )ز(  
. )١٥(٣١لألطفال لتقدمي شكاوى والتماس ُسُبل انتصاف إذا انُتهكت حقوقهم مبوجب املادة            

اإلجراء (ذلك  فعلون  ي وينبغي أن يعرف األطفال اجلهة اليت يوجهون إليها الشكاوى، وكيف         
كول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل       وُتشجع الدول على التوقيع على الربوتو     ). الالزم

املتعلق بإجراء تقدمي البالغات، والتصديق عليه، وهو الربوتوكول الذي يتيح لفرادى األطفال            
  .تقدمي شكاوى بشأن االنتهاكات

__________ 

 ).الربوتوكول اخلامس التفاقية األسلحة التقليدية(رات من خملفات احلرب بروتوكول بشأن املتفج )١٤(
 .بشأن دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية حقوق الطفل) ٢٠٠٢(٢التعليق العام رقم  )١٥(
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ويقتضي االلتزام بالوفاء أن تعتمد الدول األطراف جمموعة واسعة من التدابري لضمان          -٥٨
 من االتفاقية، ينبغـي     ١٢ووفقاً للمادة   . ٣١وص عليها يف املادة     الوفاء جبميع احلقوق املنص   

إعداد مجيع هذه التدابري، املتخذة على الصعيدين الوطين واحمللي على السواء، مبـا يف ذلـك                
والتنفيذ والرصد، بالتعاون مع األطفال أنفسهم، وكذلك مـع         واإلعداد  التخطيط والتصميم   

األطفـال  اجملتمعية، وذلك، مثالً، مـن خـالل أنديـة          املنظمات غري احلكومية واملنظمات     
ل والبالغني ذوي   الفنية والرياضية يف اجملتمع، واملنظمات املمثلة لألطفا      ومجعياهتم، واجملموعات   

  :وينبغي إيالء اعتبار خاص ملا يلي. )١٦( األقليات، واملنظمات املعنية باللعباإلعاقة، وممثلي
للجنة بقوة الدول على النظـر يف سـن          تشجع ا  :التشريعات والتخطيط   )أ(  

، مع وضع جدول زمين     ٣١تشريعات تكفل متتع كل طفل باحلقوق املنصوص عليها يف املادة           
 فينبغي منح مجيع    -وينبغي أن تتناول هذه التشريعات مبدأ االكتفاء        . لتنفيذ هذه التشريعات  

بغي االهتمام أيضاً بوضع خطـة  وين.  ملمارسة هذه احلقوقحيزاً زمنياً ومكانياً كافياً  األطفال  
، أو النظر يف إدماج هذه املادة يف خطة عمل وطنية           ٣١خمصصة، أو سياسة، أو إطار للمادة       

 من  الفتيان والفتيات  على   ٣١وينبغي أن تتناول هذه اخلطة آثار املادة        . شاملة لتنفيذ االتفاقية  
ملهمشة؛ وينبغـي أيـضاً أن      مجيع الفئات العمرية، وكذلك على أطفال الفئات واجملتمعات ا        

 للنشاط الذي يزاوله األطفال دون إشراف       احليز الزمين واملكاين  تعترف هذه اخلطة بأن توفري      
  خارجي ال يقل أمهية عن توفري املرافق والفرص لألنشطة املنظمة؛

، وآليـات   متثال ينبغي وضع مؤشرات لال    :مجع البيانات وأنشطة البحث     )ب(  
من أجل ضمان املساءلة أمام األطفال عن الوفاء بااللتزامات املدرجـة           لرصد وتقييم التنفيذ،    

وجيب على الدول مجع بيانات عن السكان مصّنفة حبسب العمـر واجلـنس             . ٣١يف املادة   
واألصل اإلثين واإلعاقة من أجل فهم نطاق وطبيعة مشاركة األطفال يف اللعب واالستجمام             

مات، وأن ُيستند إىل    لوعتسترشد عمليات التخطيط هبذه امل    وينبغي أن   . واحلياة الثقافية والفنية  
ويستلزم األمر أيضاً إجراء حبوث بشأن احلياة . هذه املعلومات يف قياس التقدم احملرز يف التنفيذ   

الرعاية، وبشأن تأثري أحوال السكن واحلي السكين، بغيـة         من يقدمون هلم    اليومية لألطفال و  
املدرجـة يف   حمللية؛ والعقبات اليت تعوق متتعهم بـاحلقوق        فهم كيفية استخدامهم للبيئات ا    

؛ والُنُهج اليت يتخذوهنا لتجاوز هذه العقبات؛ واإلجراء الالزم لتحقيق مزيـد مـن     ٣١ املادة
 األطفال أنفسهم،    مشاركة نشيطة من   وجيب أن تشمل هذه البحوث    . اإلعمال لتلك احلقوق  

  مبن فيهم أطفال الفئات املهمشة؛
يتطلب ختطيط  : ون بني اإلدارات يف إطار احلكومة الوطنية والبلدية       التعا  )ج(  

أنشطة اللعب واالستجمام واألنشطة الثقافية والفنية هنجاً واسعاً وشامالً ينطوي على التعاون            
وال تقتصر اإلدارات ذات    . بني اإلدارات واملساءلة بني السلطات الوطنية واإلقليمية والبلدية       

املتعاملة مباشرة مع األطفال، كالصحة والتعليم واخلدمات االجتماعيـة    الصلة على اإلدارات    
__________ 

 .بشأن حق الطفل يف االستماع إليه) ٢٠٠٩(١٢التعليق العام رقم  )١٦(
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ومحاية األطفال والثقافة واالستجمام والرياضة، وإمنا تشمل أيضاً اإلدارات املعنيـة بامليـاه             
والصرف الصحي واإلسكان واحلدائق والنقل والبيئة وختطيط املدن، ولكل من هذه اإلدارات            

  ؛٣١يئات اليت متكّن األطفال من إعمال حقوقهم مبوجب املادة تأثري مهم على إنشاء الب
 االعتمـادات املاليـة      كـون  ينبغي مراجعة امليزانيات لضمان   : امليزانيات  )د(  

املخصصة لألطفال، فيما يتعلق باألنشطة الثقافية والفنية والرياضية واالستجمامية وأنـشطة           
ع هذه االعتمادات   يزتوعامة السكان، و  اللعب، شاملة ومتسقة مع متثيل األطفال كجزء من         

إلنتاج ونـشر   يزانية  دعم امل : األطفال من مجيع األعمار، مثالً    على الترتيبات املتخذة لفائدة     
أشكال التعبري الفين الرمسـي وغـري الرمسـي         خمتلف  كتب األطفال وجمالهتم وصحفهم؛ و    

 إليها؛ واملوارد املخصـصة     لألطفال؛ واملعدات واملباين واألماكن العامة اليت يسهل الوصول       
وجيب إيالء االعتبار لتكلفة التدابري الالزمة      . للمرافق، مثل األندية الرياضية أو مراكز الشباب      

لضمان وصول األطفال األشد هتميشاً إىل هذه املرافق، مبا يف ذلك االلتزام بتوفري الترتيبـات               
 هذه املرافق على قدم املساواة مع       التيسريية املعقولة لضمان وصول األطفال ذوي اإلعاقة إىل       

  اآلخرين؛
ال غىن عن االستثمار يف التصميم العام فيمـا يتعلـق           : )١٧(التصميم العام   )ه(  

مبرافق ومباين ومعدات وخدمات اللعب واالستجمام والثقافـة والفـن والرياضـة، وفقـاً              
وينبغي للدول . التمييزلاللتزامات بتعزيز إدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف اجملتمع ومحايتهم من           

أن ُتشرك األطراف الفاعلة غري احلكومية بغية ضمان تنفيذ التصميم العام يف ختطيط وإنتـاج               
 منها مستخدمو الكراسـي      ميكن أن مير   مجيع املواد واألماكن، ويشمل ذلك، مثالً، مداخل      

  دارس؛لبيئات اللعب، مبا يف ذلك بيئات اللعب يف املشامل ، والتصميم الذات العجالت
ينبغي للبلديات احمللية تقييم مدى توافر مرافق اللعـب         : التخطيط البلدي   )و(  

واالستجمام لضمان وصول مجيع فئات األطفال إليها على قدم املساواة، مبا يف ذلك تقييم أثر     
، جيب أن يويل التخطيط     ٣١ يف املادة    ة املدرج اتوعمالً بااللتزام . هذه املرافق على األطفال   

وإلنشاء البيئات احلضرية والريفية الضرورية . أولوية إلنشاء البيئات اليت تعزز رفاه الطفلالعام 
  :املواتية للطفل، ينبغي إيالء االعتبار الواجب جلملة أمور، منها ما يلي

توافر احلدائق املفتوحة واملراكز اجملتمعية والرياضات واملالعـب املأمونـة           •
  واملتاحة جلميع األطفال؛

يئة معيشية مأمونة للعب احلر، مبا يف ذلك تصميم مناطق ُتمنح فيها            إنشاء ب  •
  األولوية ملمارسي اللعب واملشاة وراكيب الدراجات؛

__________ 

على حنـو   ة املبنية   للتعبري عن فكرة تصميم مجيع املنتجات والبيئ      " التصميم العام "وضع رونالد ماس مصطلح      )١٧(
يتسم باجلمال حبيث يتاح للجميع استخدامها إىل أقصى حد ممكن، بغض النظر عن العمـر أو القـدرة أو                   

 . من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة٤من املادة ) و(١املكانة يف احلياة؛ انظر أيضاً الفقرة 
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اختاذ تدابري السالمة العامة حلماية املناطق املخصصة للعب واالستجمام من           •
  األفراد أو اجلماعات الذين يهددون سالمة األطفال؛

ق اخلضراء الطبيعية واألماكن املفتوحة الواسعة إتاحة سبل الوصول إىل املناط     •
والطبيعة ملمارسة اللعب واالستجمام، مع توفري وسائل النقل املأمونة الـيت           

  يسهل دفع تكاليفها واستخدامها؛
اختاذ تدابري لتنظيم حركة املرور على الطرق، مبا يف ذلك وضـع حـدود               •

رع أمام املدارس،   للسرعة، وحتديد مستويات التلوث، وتنظيم عبور الشوا      
ووضع إشارات للمرور، واختاذ تدابري لتهدئة سرعة الـسيارات لـضمان           

  حقوق األطفال يف اللعب بأمان يف جمتمعاهتم احمللية؛
توفري النوادي واملرافق الرياضية واأللعاب املنظمـة واألنـشطة للفتيـات            •

  والفتيان من مجيع األعمار ومجيع اجملتمعات؛
يسورة التكلفة خمصصة لألطفال من مجيع األعمـار        تقدمي أنشطة ثقافية م    •

ومجيع اجملتمعات، منها املسرح والرقص واملوسـيقى واملعـارض الفنيـة           
وينبغي أن يشمل ذلك إتاحة الفرص لألطفال إلنتاج        . واملكتبات والسينما 

أشكاهلم الثقافية الذاتية وكذلك التعرض ألنشطة يعدها البالغون من أجل           
  األطفال؛

مجيع السياسات والربامج واملؤسسات الثقافية لضمان إتاحتـها        استعراض   •
ومالءمتها جلميع األطفال، ولضمان تلبيتـها الحتياجـات وطموحـات          

  األطفال، ولدعم ممارساهتم الثقافية الناشئة؛
ينبغي أن تؤدي البيئـات التعليميـة دوراً رئيـسياً يف الوفـاء             : املدارس  )ز(  

  :، مبا يف ذلك ما يلي٣١املادة بااللتزامات املنصوص عليها يف 
ينبغي للدول األطراف أن تسعى إىل ضمان تـوفري         : البيئة املادية لألماكن   •

األلعاب أماكن مغلقة ومفتوحة مناسبة لتيسري ممارسة اللعب والرياضات و        
والعروض املسرحية يف ساعات الدراسة وقبلها أو بعدها؛ وإتاحة فـرص           

ة اللعب؛ وتوفري مرافق الصرف الـصحي       متكافئة للفتيات والفتيان ملمارس   
املناسبة للفتيان والفتيات؛ وتوفري املالعب واألماكن الطبيعيـة املخصـصة          
للعب واملعدات املأمونة اليت جيري فحصها على حنـو مناسـب ودوري؛            
وتوفري ساحات اللعب احملاطة حبواجز مناسبة؛ وتوفري املعدات واملساحات         

 من  ،األطفال، مبن فيهم األطفال ذوو اإلعاقة     املصممة على حنو ميكّن مجيع      
املشاركة على قدم املساواة؛ وتوفري أماكن اللعب اليت تتيح فرص ممارسـة            
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مجيع أشكال اللعب؛ وحتديد موقع أماكن اللعب وتصميمها حبيث تتـوافر          
  هبا سبل احلماية الكافية، مع مشاركة األطفال يف التصميم واإلعداد؛

ينبغي للقواعد التنظيمية، مبا فيها القواعد املنظمة       : هيكل األنشطة اليومية   •
، أن تضمن إتاحة فرصة مناسبة لألطفال أثناء اليوم للراحة          ةاملرتليواجبات  لل

  واللعب، حبسب عمرهم واحتياجاهتم النمائية؛
 املتعلقة بأهـداف    ٢٩وفقاً لاللتزامات املدرجة يف املادة      : املناهج الدراسية  •

ما يكفي من الوقت واخلربة يف إطـار املقـررات          التعليم، جيب ختصيص    
الدراسية لألطفال لتعلم األنشطة الثقافية والفنية واملشاركة فيها وتقدميها،         
مبا يف ذلك املوسيقى واملسرح واألدب والشعر والرسـم، فـضالً عـن             

  ؛)١٨(الرياضات واأللعاب
ينبغي أن تتـسم بيئـات الـتعلم بالنـشاط          : أصول التعليم والتدريس   •

ملشاركة، وأن توفر، خاصة يف السنوات املبكرة، أنشطة للعب وأشكاالً          وا
  للمشاركة؛

ينبغي جلميع املهنيني العاملني مع األطفال أو من        : التدريب وبناء القدرات    )ح(  
املسؤولون احلكوميون والتربويـون، واملهنيـون      (أجلهم، أو ملن يؤثر عملهم على األطفال        

اعيون، ومقدمو الرعاية يف السنوات املبكرة، واملخططـون،        الصحيون، واألخصائيون االجتم  
أن حيصلوا على تدريب منهجي ومـستمر يف جمـال      ) واملهندسون املعماريون، وما إىل ذلك    

وينبغي أن يـشمل    . ٣١حقوق اإلنسان املكفولة لألطفال، مبا فيها احلقوق املدرجة يف املادة           
 وإدامة البيئات اليت ُتمكّن مجيع األطفال مـن         هذا التدريب تقدمي التوجيه بشأن كيفية إنشاء      

  . ٣١التمتع بأقصى قدر من الفعالية باحلقوق املدرجة يف املادة 
تشجع اللجنة التعاون الدويل من أجل إعمال احلقوق املنـصوص          : التعاون الدويل   -٥٩

يونيسيف، ، عن طريق اإلشراك الفعال لوكاالت األمم املتحدة، مبا فيها ال          ٣١عليها يف املادة    
واليونسكو، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، وموئل األمم املتحدة، ومكتب األمم           
املتحدة املعين بشؤون الرياضة من أجل التنمية والسالم، وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي،              

حلكوميـة  وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة الصحة العاملية، باإلضافة إىل املنظمات غري ا           
  .الدولية والوطنية واحمللية

__________ 

 .بشأن أهداف التعليم) ٢٠٠١(١ رقم التعليق العام )١٨(



CRC/C/GC/17 

GE.13-42826 30 

  النشر  -تاسعاً  
توصي اللجنة بأن تنشر الدول األطراف هذا التعليق العام على نطاق واسع داخـل                -٦٠

اهلياكل احلكومية واإلدارية، وكذلك يف أوساط اآلباء وسائر مقـدمي الرعايـة واألطفـال     
وينبغي استخدام مجيع قنوات النشر،     .  عامةً واملنظمات املهنية واجملتمعات احمللية واجملتمع املدين     

وسـيتطلب  . مبا فيها وسائط اإلعالم املطبوعة واإلنترنت ووسائل االتصال اخلاصة باألطفال         
ذلك ترمجة هذا التعليق إىل اللغات املعنية، مبا فيها لغات اإلشارة وطريقة براي وصيغ تسُهل               

يضاً إتاحة صيغ مناسبة ثقافيـاً ومالئمـة   ويتطلب ذلك أ. على األطفال ذوي اإلعاقة قراءهتا 
  . لألطفال

وُتشجع الدول األطراف أيضاً على إبالغ جلنة حقوق الطفل على حنـو واٍف مبـا                 -٦١
  . جلميع األطفال٣١من تدابري لتشجيع اإلعمال الكامل للمادة اختذته 

        
  


