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  مقدمة  -أوالً  
 قائم على حقـوق      من منظور  طفل صحة ال  مقاربةىل أمهية   إيستند هذا التعليق العام       -١

الطفل يرى أن جلميع األطفال احلق يف احلصول على فرص البقاء والنماء والتطور يف سـياق                
وُيقـصد  . ملـة م حتقيـق قـدراهتم كا     يكفل هل   مبا السالمة البدنية والعاطفية واالجتماعية،   

 من  ١ عاماً، وفقاً للمادة     ١٨، يف هذا التعليق العام برمته، كل فرد يِقل عمره عن            "الطفل"  ب
حتقق يف السنوات األخرية،   مارغمو"). االتفاقية"  بيلي   فيمايشار إليها(وق الطفل اتفاقية حق

تـزال هنـاك      ال بارزة يف إعمال حق الطفل يف الصحة،      جنازات  منذ اعتماد االتفاقية، من إ    
بأن معظم حاالت   ") اللجنة"  بيلي    فيما يشار إليها (وق الطفل   وُتقر جلنة حق  . حتديات كبرية 

وفيات وأمراض وإعاقات األطفال ميكن الوقاية منها شريطة وجود التزام سياسي وختصيص            
أُعّد هذا  وقد  . موارد كافية لتطبيق املعارف والتكنولوجيات املتاحة للوقاية والعالج والرعاية        

التعليق العام هبدف توفري التوجيه والدعم للدول األطراف واجلهـات املـسؤولة األخـرى              
كن بلوغه  ملساعدهتا على احترام ومحاية وإعمال حق الطفل يف التمتع بأعلى مستوى صحي مي            

  ").حق الطفل يف الصحة"  بيلي   فيمايشار إليه(
، على أنـه    ٢٤ يف املادة    لتعريف الوارد ، وفقاً ل  ل يف الصحة  طفلوتفسر اللجنة حق ا     -٢

حينها يف جماالت الوقايـة واإلرشـاد         ويف يقتصر على تقدمي خدمات مناسبة      ال ،حق شامل 
الصحي والعالج والتأهيل والتخفيف من األمل فحسب، بل يشمل أيضاً حق الطفل يف النماء              

ى مستوى صحي من    والتطور لتحقيق قدراته كاملة والعيش يف ظروف ُتمكّنه من بلوغ أعل          
يـضع  والنهج الشمويل إزاء الـصحة      . خالل تنفيذ برامج تتناول احملددات األساسية للصحة      

يف الصحة يف اإلطـار األوسـع لاللتزامـات الدوليـة اخلاصـة             الطفل  حق  مسألة إعمال   
  .اإلنسان حبقوق

جمـايل  وتوجه اللجنة هذا التعليق العام إىل جمموعة من أصحاب املصلحة العاملني يف    -٣
حقوق الطفل والصحة العامة، مبن فيهم واضعو السياسات ومنفذو الربامج والناشطون، فضالً   

مقصود من أجل ضـمان مالءمتـه         عام ويتسم التعليق بطابع  . عن اآلباء واألطفال أنفسهم   
جمموعةً واسعة من املشاكل الصحية والنظم الصحية اخلاصة بالطفل والسياقات املتباينـة يف             

، ٢٤ من املـادة     ٢ و ١يف املقام األول على الفقرتني       ويركز التعليق . بلدان واملناطق خمتلف ال 
 مجيع مبادئ   ٢٤وجيب أن تراعي عملية تنفيذ املادة       . )١(٢٤ من املادة    ٤ويتناول أيضاً الفقرة    

سيما املبادئ التوجيهية املنصوص عليها يف االتفاقية، وُتصاغ وفقاً ملعايري        وال حقوق اإلنسان، 
  .لصحة العامة وممارساهتا الفضلى القائمة على األدلةا

__________ 

 . ألن العمل جارٍ على وضع تعليق عام بشأن املمارسات الضارة٢٤ من املادة ٣ال يشمل التعليق الفقرة  )١(
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وقد اتفقت الدول، يف دستور منظمة الصحة العاملية، على اعتبار الصحة حالة مـن                -٤
ويشكل هـذا   . )٢(العجز  أو جمرد انعدام املرض    ال اكتمال السالمة بدنياً وعقلياً واجتماعياً،    

وتـشري  . يقوم عليه هذا التعليـق العـام      الفهم اإلجيايب للصحة أساس الصحة العامة الذي        
، )٣( إشارة صرحية إىل الرعاية الصحية األولية اليت ُحدِّد هلا هنج يف إعالن أملـا آتـا                ٢٤ املادة

ويؤكد هذا النهج ضرورة القضاء على االستبعاد واحلد        . )٤(عززته بعدئذ مجعية الصحة العاملية    
دمات الرعاية الصحية لتتمحور حـول      من التفاوت االجتماعي يف جمال الصحة؛ وتنظيم خ       

وتطلعاهتم؛ ودمج الصحة يف القطاعات ذات الصلة؛ واتباع مناذج تعاونيـة           الناس  احتياجات  
يشمل الطلب على اخلـدمات       مبا يف احلوار السياسايت؛ وزيادة مشاركة أصحاب املصلحة،      

  .واستعماهلا السليم
كثري منها خـالل الـسنوات   غري  َت متنوعة من العوامل  جموعةمبوتتأثر صحة الطفل      -٥
املـوىل    االهتمـامَ  لـك ويشمل ذ  .ُيرجح أن يتواصل تغيُّرها يف املستقبل      املاضية، و  لعشرينا
فـريوس نقـص املناعـة      : الصحية اجلديدة واألولويات الصحية املتبدلة، مثـل      مشاكل  لل

ة العقليـة،   الـصح بية   العنا واألمراض غري املعدية، وأمهية   وباء اإلنفلونزا،   اإليدز، و /البشرية
 وفاة األطفال اليت تسهم يف     فهم العوامل    تزايد و ؛واملراهقنياملواليد  وفيات  و،  اليدرعاية املو و

العـاملي  االقتصادي واملـايل    دات اهليكلية، مثل الوضع     يف ذلك احملد    مبا ،إعاقتهم و همومرض
. لتمييز والتهميش  وا وب واالضطرابات املدنية  وتشرد السكان واحلر  والفقر والبطالة واهلجرة    

صـحة الطفـل؛    علـى   وهناك أيضاً فهم متزايد لتأثري تغري املناخ والتوسع احلضري السريع           
قاعدة أدلـة   وتوفر  اللقاحات واملستحضرات الصيدالنية؛    وتطوير تكنولوجيات جديدة مثل     

لتدخالت طبية أحيائية وسلوكية وهيكلية فعالة، فضالً عن بعض املمارسات الثقافيـة             أقوى
  .ملتصلة بتربية الطفل، اليت ثبت أهنا تؤثر فيه تأثرياً إجيابياًا
  املعلومات واالتصاالت فـرص    تتكنولوجياوقد نشأت عن التطورات احلاصلة يف         -٦

ورغم املوارد والتكنولوجيـات    . يتعلق بإعمال حق الطفل يف الصحة       فيما وحتديات جديدة 
ُتِتح بلدان كثرية بعُد فـرص حـصول          مل اإلضافية اليت أصبحت يف متناول قطاع الصحة،      

وينبغـي  . اجلميع على خدمات صحة الطفل األساسية يف جماالت اإلرشاد والوقاية والعالج          
أريد إعمال حق الطفل يف الصحة إعماالً         ما إشراك طائفة واسعة من املسؤولني املختلفني إذا      

ه اآلباء ومقدمو الرعاية يف     تاماً، وينبغي االعتراف على حنو أفضل بالدور املركزي الذي يؤدي         
وينبغي إشراك أصحاب املصلحة املعنيني العاملني وطنياً وإقليمياً وعلى صعيدي          . هذا الصدد 

املقاطعات واجملتمعات احمللية، مبن فيهم الشركاء احلكوميون وغري احلكوميني والقطاع اخلاص           

__________ 

 / متـوز ٢٢ديباجة دستور منظمة الصحة العاملية بالصيغة اليت اعتمدها مؤمتر الصحة الـدويل، نيويـورك،                )٢(
 .١٩٤٦ يوليه

 .١٩٧٨سبتمرب / أيلول١٢-٦إعالن أملا آتا، املؤمتر الدويل للرعاية الصحية األولية، أملا آتا،  )٣(
 .A62/8 النظم الصحية، الوثيقة مجعية الصحة العاملية، الرعاية الصحية األولية، مبا يف ذلك تعزيز )٤(
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يكفـي مـن     ماعلىوالدول ملزمة بأن تضمن حصول مجيع املسؤولني       . ومنظمات التمويل 
التوعية واملعارف والقدرات للوفاء بالتزاماهتم واالضطالع مبسؤولياهتم، وأن تكفـل تنميـة            

  .قدرات األطفال تنمية كافية لتمكينهم من املطالبة حبقهم يف الصحة

  مبادئ ومنطلقات إلعمال حق الطفل يف الصحة  -ثانياً  

  ترابط حقوق الطفل وعدم قابليتها للتجزئة  -ألف  
املدنية والسياسية واالقتـصادية    (بترابط وَتكافؤ أمهية مجيع احلقوق      تعترف االتفاقية     -٧

 بدنيـة  قـدراهتم العقليـة وال     كافة مـن تنميـة    األطفال  ن  مكّاليت تُ ) واالجتماعية والثقافية 
وحق الطفل يف الصحة ليس حقاً هاماً يف حد         .  إىل أقصى حد ممكن    هممواهب و مشخصياهتو

غىن عنها للتمتع جبميع احلقوق       ال ن إعمال هذا احلق يشكل أيضاً مسألة      ذاته فحسب، بل إ   
لصحة ل يف ا  حق الطف إعمال  يرتبط   وعالوة على ذلك،     .األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية    

  . يف االتفاقيةبينةلعديد من احلقوق األخرى املإعمال اب

  لتمييزالتعرُّض لاحلق يف عدم   -باء  
جلميع األطفال، يقع على عاتق الدول ق يف الصحة إعماالً تاماً إعمال احللكي يتسىن     -٨

 الذي يشكل عامالً هاماً    واجب كفالة عدم تقويض صحة األطفال من جراء التمييز        األطراف  
ـ عدداً من االعتبارات الـيت يُ     تفاقية  ال من ا  ٢وتسرد املادة   .  األطفال يسهم يف ضعف   ر حظَ

 لـوهنم   أو الوصي القانوين عليـه     أو والديه  أو  الطفل رقِعيف ذلك     مبا التمييز على أساسها،  
 أصـلهم القـومي     أو مـن اآلراء  غريه    أو رأيهم السياسي   أو دينهم  أو لغتهم  أو جنسهم أو
وتشمل هـذه   . أي وضع آخر    أو مولدهم  أو إعاقتهم  أو ثروهتم  أو االجتماعي  أو اإلثين أو

اإلصابة بفريوس نقص   مثل  حلالة الصحية،   واواهلوية اجلنسانية   االعتبارات أيضاً امليل اجلنسي     
ي شكل آخر ألأيضاً وينبغي إيالء االهتمام  . )٥(الصحة العقلية مشاكل  اإليدز و /املناعة البشرية 

من أشكال التمييز قد يقوض صحة األطفال، وينبغي كذلك معاجلة اآلثـار املترتبـة علـى               
  .املتعدِّدة األوجهضروب التمييز 

هلا تداعيات كـثرية     و رة متفشية بشكل خاص    نوع اجلنس ظاه   التمييز القائم على  و  -٩
يتعلـق بتغذيـة الرضـع        فيما قتل األجنة األنثوية واملمارسات التمييزية    /تشمل وأد اإلناث  

وينبغـي إيـالء االهتمـام    . ل على اخلـدمات   ومدى احلصو  ،والتنميط اجلنساين والصغار،  
املرتبطـة بنـوع    والِقيم االجتماعية   راف  األع  ريأثت و ة،املختلفالفتيات والفتيان   تياجات  الح

__________ 

الوثائق الرمسيـة   بشأن صحة املراهقني ومنّوهم يف إطار اتفاقية حقوق الطفل،          ) ٢٠٠٣(٤التعليق العام رقم     )٥(
 .٦، املرفق العاشر، الفقرة )A/59/41 (٤١للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم 
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وأمنـاط  وينبغي إيالء االهتمام أيضاً للممارسات      . اجلنس يف صحة الفتيان والفتيات ومنائهم     
السلوك اجلنسانية الضارة الراسخة يف التقاليد والعادات واملقوضة حلق الفتيـات والفتيـان             

  .الصحة يف
 هنج واسـع    تعلقة بصحة الطفل على    امل وينبغي أن ترتكز مجيع السياسات والربامج       -١٠

والـتمكني  ؛  كاملـة السياسية   للشابات املشاركة ال    املساواة بني اجلنسني يضمن    إزاءالنطاق  
 ؛ بالصحة اجلنسية واإلجنابية   صلةراف باملساواة يف احلقوق املت     واالعت ؛االجتماعي واالقتصادي 

يف ذلك القضاء على مجيع       مبا من، والعدالة واأل  ىل املعلومات والتعليم  إصول  والفرص   وتكافؤ
  .اجلنساينأشكال العنف اجلنسي و

حتظـى    ال الذين يعانون من احلرمان ويعيشون يف مناطق      وينبغي أن يكون األطفال       -١١
، لدولأن حتدد اينبغي و .خبدمات كافية حمور تركيز اجلهود املبذولة إلعمال حقهم يف الصحة

يعانيهـا  تتسبب يف أوجه الضعف الـيت       اليت  العوامل   على املستويني الوطين ودون الوطين،    
 وينبغي معاجلـة هـذه      . جمحفة حرمانأوضاع  تعاين من    مبعض فئاهت اليت جتعل     أو األطفال
 الطفل،  املتعلقة بصحة  وضع القوانني واللوائح والسياسات والربامج واخلدمات        لدىالعوامل  

  .والعمل على ضمان اإلنصاف

  مصاحل الطفل الفضلى  -جيم  
 العامة واخلاصة   ة االجتماعي الرعايةمؤسسات  تفاقية  ال من ا  ٣ من املادة    ١الفقرة  ُتلزِم    -١٢

تقييم مـصاحل الطفـل الفـضلى     تشريعية بأن تكفلواحملاكم والسلطات اإلدارية واهليئات ال  
 وجيـب   . اإلجراءات اليت ختص األطفـال     كل يف   الواجب يف املقام األول    االعتبار   هاإيالءو

األطفال   أوا املبدأ يف مجيع القرارات اليت ُتتخذ يف جمال الصحة وختص الطفل كفردمراعاة هذ 
وينبغي أن تستند املصاحل الفضلى لكل طفـل إىل احتياجاتـه البدنيـة والعاطفيـة               . كفئة

ِسنه وجنسه وعالقته بأبويه ومقدمي الرعاية إليـه، وأسـرته          وإىل  واالجتماعية والتعليمية،   
  . من االتفاقية١٢، وبعد االستماع إىل رأيه وفقاً للمادة وخلفيته االجتماعية

وحتث اللجنة الدول على وضع مصاحل الطفل الفضلى يف صميم مجيـع القـرارات                -١٣
يف ذلك ختصيص املوارد الالزمة، ووضـع وتنفيـذ الـسياسات             مبا املتعلقة بصحته ومنائه،  

فينبغي، على سـبيل املثـال، أن        .ل األساسية لصحة الطف   احملدداتتؤثر يف   والتدخالت اليت   
  :تؤدي مصاحل الطفل الفضلى األدوار التالية

يتجاوز االعتبـارات االقتـصادية، حيثمـا         مبا توجيه اخليارات العالجية    )أ(  
  ذلك؛ أمكن

املشاكل املتعلقة بتضارب املصاحل بني اآلباء والعاملني يف        حل  املساعدة على     )ب(  
  جمال الصحة؛
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ع السياسات لتنظيم اإلجراءات اليت تعوق احمليط املادي والبيئة         التأثري يف وض    )ج(  
  .االجتماعية اللذين يعيش فيهما الطفل وينمو ويتطور

وتشدد اللجنة على أمهية مصاحل الطفل الفضلى باعتبارها أساساً جلميـع عمليـات             -١٤
وينبغي أن تضع   . هوقف  أو عدم توفريه   أو اختاذ القرارات املتعلقة بتوفري العالج لألطفال كافة      

الدول إجراءات ومعايري لتوفري إرشادات للعاملني يف جمال الصحة لتقيـيم مـصاحل الطفـل               
عمليات ملزمة رمسية أخرى لتحديـد     هو موجود من      ما الفضلى يف هذا اجملال، باإلضافة إىل     

افيـة   تنفيذ تـدابري ك    ، استحالة )٦(٣وقد أكدت اللجنة، يف تعليقها العام رقم        . هذه املصاحل 
م حقوق األطفال واملراهقني احتراماً     حترُت مل  ما اإليدز/ نقص املناعة البشرية   لفريوسللتصدي  
اإليـدز  /الفريوسالتعامل مع   النظر يف   ومن مث ينبغي أن توجه مصاحل الطفل الفضلى         . كامالً

  .على مجيع مستويات الوقاية والعالج والرعاية والدعم
، على مصاحل الطفل الفضلى يف احلـصول        ٤عام رقم   وشددت اللجنة، يف تعليقها ال      -١٥

بد من إيالء اهتمام خاص لفئات معينـة          وال .)٧(على املعلومات املناسبة عن القضايا الصحية     
. اجتماعيـة  -من األطفال، مبن فيهم األطفال واملراهقون الذين يعانون من إعاقات نفـسية         

، ينبغي اختـاذ هـذا    للرعاية يف مؤسسة إيداعه    أو ولدى النظر يف إدخال طفل إىل املستشفى      
القرار وفقاً ملبدأ مراعاة مصاحل الطفل الفضلى، على أن ُيفهم يف املقام األول أن من املـصاحل            
الفضلى جلميع األطفال ذوي اإلعاقة رعايتهم، قدر املستطاع، داخل اجلماعة يف حميط أسري             

  .الطفلُيفضل أن يكون أسرهتم مع إتاحة الدعم الالزم لألسرة و

  صحة الطفلوالنماء وحمددات احلق يف احلياة والبقاء   -دال  
 ، وتطـوره  كفالة بقاء الطفل ومنائـه     اتيقع على الدول من واجب      ما ٦ املادة   تربز  -١٦
 وينبغي أن حتـدَّد     .ة واالجتماعي ة والروحي ة واألخالقية  والعقلي ةيسد اجل  منائه أبعاديشمل   مبا

ة الطفل وبقاءه ومناءه وتطوره، وعوامل الوقاية منها، حتديـداً          املخاطر الكثرية اليت هتدد حيا    
منهجياً من أجل تصميم وتنفيذ إجراءات مسترشدة باألدلة تتناول طائفة واسعة من احملددات             

  .جمرى احلياةيف 
 وتعترف اللجنة بضرورة النظر يف عدد من احملددات إلعمال حق الطفل يف الصحة،              -١٧
التحـصيل العلمـي والوضـع    ومـستوى  اجلنس ونوع مل كالسن يف ذلك فرادى العوا  مبا

االقتصادي ومكان اإلقامة؛ واحملددات اليت متيز احمليط املباشر الـذي يـشمل             -االجتماعي  
سيما العنف الذي يهدد حيـاة الطفـل          وال األسرة واألقران واملعلمني ومقدمي اخلدمات،    

__________ 

الوثـائق الرمسيـة    اإليدز وحقوق الطفل،    /قص املناعة البشرية  بشأن فريوس ن  ) ٢٠٠٣(٣التعليق العام رقم     )٦(
 .، املرفق التاسع)A/59/41 (٤١للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم 

الوثائق الرمسيـة   بشأن صحة املراهقني ومنوهم يف إطار اتفاقية حقوق الطفل،          ) ٢٠٠٣(٤التعليق العام رقم     )٧(
 .١٠، املرفق العاشر، الفقرة )A/59/41 (٤١لتاسعة واخلمسون، امللحق رقم للجمعية العامة، الدورة ا
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يكلية، ومنها السياسات واهلياكـل والـنظم   وبقاءه يف إطار هذا احمليط املباشر؛ واحملددات اهل      
  .)٨(االجتماعية والثقافيةواألعراف اإلدارية والقيم 

ومن بني احملددات الرئيسية لصحة الطفل وتغذيتـه ومنائـه إعمـال حـق األم يف                  -١٨
فكثري من وفيات الرضع حيدث خـالل       . ودور اآلباء وغريهم من مقدمي الرعاية      )٩(الصحة

والدة، وله صلة بسوء صحة األم قبل احلمل وخالله وُبعيد الوضع، ومبمارسات الفترة التالية لل
مـن  وغريهـم  وتتأثر صحة الطفل تأثراً شديداً بسلوك اآلبـاء   . الرضاعة الطبيعية غري املثلى   

  .يرتبط هبا  وماالبالغني إزاء الصحةاألقرباء 

   إليهاالستماعحق الطفل يف   -هاء  
اركة الطفل، وتنص على حقه يف التعبري عن آرائه وعلـى           أمهية مش  ١٢ املادة   تربز  -١٩

 ء الطفل  ذلك آرا  ويشمل. )١٠(ضرورة إيالء تلك اآلراء االعتبار الواجب، وفقاً لسنه ونضجه        
يف ذلك، على سبيل املثال، حتديـد       مبا ، بتقدمي اخلدمات الصحية   ةبشأن مجيع اجلوانب املتعلق   

وفريها، والعراقيل اليت حتول دون الوصـول إىل        اخلدمات الالزمة وأفضل السبل واألماكن لت     
االستفادة منها، ونوعية اخلدمات ومواقف مهنيي الصحة، وكيفية تعزيـز            أو تلك اخلدمات 

قدرات الطفل ليتحمل مسؤوليات متزايدة عن صحته ومنائه، وسبل إشراكه مبزيد من الفعالية             
جراء مشاورات تشاركية منتظمة،    وُتشجَّع الدول على إ   . يف توفري اخلدمات كمرشد ألقرانه    

مكيفة وفقاً لسن الطفل ونضجه، والقيام ببحوث مع الطفل، وفعل ذلك مع أبويه مبعزل عنه،       
وحتديد االحتياجات والتوقعات املتعلِّقة بنمائه     من أجل معرفة التحديات الصحية اليت تواجهه        
  .إسهاماً يف تصميم تدخالت وبرامج صحية فعالة

  ت الطفل وجمرى حياتهتطور قدرا  -واو  
قبـل    مـا  الطفولة فترة منو مستمر من الوالدة إىل هناية السنة األوىل وتدوم إىل سن              -٢٠

ألهنـا تـشهد    أمهيتها  مرحلة من هذه املراحل     ولكل  . املراهقةسن  حىت  وااللتحاق باملدرسة   
. ت واملعايريالتوقعا  ويفاالجتماعي،  أو العاطفي  أو النفسي  أو تغريات هامة يف النمو اجلسدي    

يليها، األمر الذي ينعكس علـى صـحة       فيما ومراحل منو الطفل تراكمية وتؤثر كل واحدة      
__________ 

الوثائق الرمسيـة   بشأن حق الطفل يف التحرر من مجيع أشكال العنف،          ) ٢٠١١(١٣انظر التعليق العام رقم      )٨(
 .، املرفق اخلامس)A/67/41 (٤١، امللحق رقم السابعة والستونللجمعية العامة، الدورة 

بـشأن  ) ١٩٩٩(٢٤عنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقـم             انظر اللجنة امل   )٩(
 ٣٨الوثائق الرمسية للجمعيـة العامـة، الـدورة الرابعـة واخلمـسون، امللحـق رقـم                 املرأة والصحة،   

)A/54/38/Rev.1(الفصل األول، الفرع ألف ،. 
 الوثائق الرمسية للجمعية العامـة،      االستماع إليه، بشأن حق الطفل يف     ) ٢٠٠٩(١٢انظر التعليق العام رقم      )١٠(

 .، املرفق الرابع)A/65/41 (٤١الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم 
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بد من فهم جمرى احليـاة ملعرفـة        فال .الطفل وقدراته واملخاطر احملدقة به والفرص املتاحة له       
  .الطفولةمراحل كيفية تأثر الصحة العامة إمجاالً باملشاكل الصحية يف 

ة بأن قدرات الطفل املتطورة تؤثر يف استقاللية القرارات الـيت يتخـذها             وتقر اللجن   -٢١
وتالحظ اللجنة أيضاً وجود تفاوت كبري، يف الغالـب، يف          . بشأن املسائل الصحية املتعلقة به    

األطفال املعرضني بوجه خاص للتمييز قلما يتمتعون       إن    إذ مدى االستقاللية يف اختاذ القرار،    
بد من وجود سياسات داعمة وحـصول األطفـال واآلبـاء             ال ن مث وم. هبذه االستقاللية 

ألغـراض القبـول    يكفي من توجيه قائم على احلقوق         ما والعاملني يف اجملال الصحي على    
  .السريةواحلفاظ على واملوافقة 

املختلفة علـى امتـداد     األولويات الصحية   وفهم قدرات الطفل املتطورة     ومن أجل     -٢٢
، ينبغي أن ُتصّنف البيانات اليت ُتجمع وحتلّل تصنيفاً قائماً علـى            بة هلا  واالستجا احلياةدورة  
 -االقتصادي واجلوانـب االجتماعيـة       -اجلنس واإلعاقة والوضع االجتماعي     ونوع  السن  

وميكّن ذلـك مـن التخطـيط لـسياسات         . الثقافية واملوقع اجلغرايف، وفقاً للمعايري الدولية     
ا ورصدها، تراعي قدرات الطفل واحتياجاتـه املـتغرية         وتدخالت مناسبة ووضعها وتنفيذه   

، وتصميم هذه مبرور الوقت، وتساعد على توفري اخلدمات الصحية ذات الصلة لألطفال كافة          
  .السياسات والتدخُّالت وتنفيذها ورصدها

  ٢٤احملتوى املعياري للمادة   -ثالثاً  

  ٢٤ من املادة ١الفقرة   -ألف  

  " الطفل يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغهتعترف الدول األطراف حبق"    
ظـروف الطفـل البيولوجيـة    " أعلى مستوى صحي ميكن بلوغـه "يراعي مفهوم    -٢٣

واالجتماعية والثقافية واالقتصادية األولية وكذلك املوارد املتاحة للدولة، مضافاً إليها املوارد           
  . واجملتمع الدويل والقطاع اخلاصيةفيها املنظمات غري احلكوم  مبااليت تقدمها مصادر أخرى،

الـيت  فأما احلريات،   . من احلريات واحلقوق  حق الطفل يف الصحة جمموعة      ويشمل    -٢٤
 حق الفـرد يف الـتحكم يف صـحته          فتشمل،  ونضجه قدرات الطفل    بتنامي أمهيتها   زايدتت

احلقـوق    وأمـا  .خبيارات مسؤولة األخذ  يف ذلك احلرية اجلنسية واإلجنابية يف         مبا ،وجسده
تيح تكافؤ  اليت ت  والظروف   ،إمكانية الوصول إىل طائفة من املرافق والسلع واخلدمات       فتشمل  

  .لتمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغهيف االفرص جلميع األطفال 
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  "وحبقه يف مرافق عالج األمراض وإعادة التأهيل الصحي"    
قاية واإلرشاد والعالج حيق لألطفال التمتع خبدمات صحية جيدة، تشمل خدمات الو  -٢٥

فعلى املستوى األول، جيب أن تتـاح هـذه         . والتأهيل والعناية الرامية إىل التخفيف من األمل      
متنـاول مجيـع شـرائح        ويف اخلدمات بكمية ونوعية كافيتني، وأن تكون عملية وميسورة       

فحسب، ينبغي أن يوفر نظام الرعاية الصحية الدعم الصحي           وال .األطفال، ومقبولة للجميع  
. انتهاك احلقـوق  املعلومات عن حاالت الظلم و    إىل السلطات املعنية    حييل  أن  أيضاً  بل ينبغي   

وينبغي أن تتاح الرعاية أيضاً مبستوييها الثاين والثالث، قدر اإلمكان، بتوفري نظم إحالة عملية              
  .تربط بني اجملتمعات احمللية واألسر على مجيع أصعدة نظام الصحة

ُيبذل على املستوى     ما  إىل جانب   برامج شاملة للرعاية الصحية األولية     يذوينبغي تنف   -٢٦
، ةحمـدد الرعاية الوقائية، وعـالج أمـراض       يف ذلك     مبا اجملتمعي من جهود أثبتت جناعتها،    

 وينبغي أن تشمل التدخالت على املـستوى اجملتمعـي تـوفري         .والتدخالت املتصلة بالتغذية  
 وذلك باختـاذ  ساسية فضالً عن الوقاية من املرض واإلصابة        املعلومات واخلدمات والسلع األ   

آمن، وسـالمة الطـرق،       عام على سبيل املثال، االستثمار يف هتيئة فضاء      تشمل،  إجراءات  
  .احلوادث والعنفوقوع اإلصابات، ومنع الوقاية من والتثقيف يف جمال 

تـوفري  ناسباً لدعم   وينبغي أن تكفل الدول وجود قوى عاملة كافية مدربة تدريباً م            -٢٧
مـن تنظـيم وإشـراف      هو مالئم     ما ويلزم أيضاً توفري  . اخلدمات الصحية جلميع األطفال   

. العاملني الصحيني على املستوى اجملتمعـي     يشمل    مبا يف هذا اجملال،  عمل  وشروط  ومرتبات  
وينبغي أن تضمن أنشطة تنمية القدرات عمل مقدمي اخلدمات على حنو يراعي احتياجـات              

أن تكـون   وينبغي  . حيرمهم من أية خدمات حيق هلم التمتع هبا مبوجب القانون           وال الاألطف
  .معايري ضمان اجلودةمراعاة آليات للمساءلة لكفالة هناك 

تبذل الدول األطراف قصارى جهدها لتضمن أال ُيحرم أي طفل من حقه يف احلـصول               "    
  "على خدمات الرعاية الصحية هذه

ُيلزمهـا باختـاذ     على الدول األطراف واجباً قويـاً        ٢٤ملادة   من ا  ١تفرض الفقرة     -٢٨
إجراءات تكفل توفري اخلدمات الصحية واخلدمات األخرى املناسبة جلميع األطفال وإمكانية           

حتظى خبـدمات     ال حصوهلم عليها، مع إيالء اهتمام خاص للمناطق والفئات السكانية اليت         
 للرعاية الصحية األولية، وإطار قانوين مالئـم،   وتشترط هذه الفقرة توفري نظام شامل     . كافية

  .وعناية كبرية باحملددات األساسية لصحة الطفل
 وينبغي حتديد وإزالة العقبات اليت تعترض حصول الطفل على اخلدمات الـصحية،             -٢٩
بـد    ال ويشكل تسجيل مجيع املواليد جماناً شرطاً     . فيها العقبات املالية واملؤسسية والثقافية     مبا
  كمـنح  ،فيها الـضمان االجتمـاعي      مبا ه، وينبغي القيام بتدخالت احلماية االجتماعية،     من
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إعانات إعالة األطفال والتحويالت النقدية وإجازة األبوة املدفوعة األجـر، واعتبارهـا             أو
  .استثمارات تكميلية

توافر اخلدمات  مدى  تشمل  فيتأثر جبملة عوامل    بيئته،  منحى  السلوك الصحي   وينحو    -٣٠
وينبغي أن تسعى الدول لـضمان  . ومستويات املعرفة يف جمال الصحة ومهارات احلياة والقيم    

  .هتيئة بيئة مواتية لتشجيع السلوك الصحي املناسب لدى اآلباء واألطفال
خدمات املشورة  احلصول على   وينبغي أن تتاح للطفل، وفقاً لتطور قدراته، إمكانية           -٣١

الوصي القانوين، حيثما يرى املهنيون العاملون        أو افقة األب والتوجيه بتكتم ودون اشتراط مو    
اليت وينبغي أن توضح الدول اإلجراءات التشريعية       . مع الطفل أن ذلك حيقق مصاحله الفضلى      

 ،األوصياء القـانونيني    أو  دون تدخل اآلباء   ،من مقدمي الرعاية لألطفال   حتدد اجلهة املناسبة    
. ِسنه ومستوى نـضجه   حبسب  مساعدته على املوافقة      أو لالذين ميكنهم املوافقة باسم الطف    

وينبغي أن تستعرض الدول وتبحث مسألة السماح للطفل باملوافقة على عالجات وتدخالت            
الوصي، مثل اختبار فريوس نقص   أومقدم الرعاية  أوطبية معينة دون طلب إذن أحد الوالدين

يف ذلـك التثقيـف       مبـا   واإلجنابية،  الصحة اجلنسية  واحلصول على خدمات  املناعة البشرية   
  .والتوجيه يف جمال الصحة اجلنسية ووسائل منع احلمل واإلجهاض اآلمن

  ٢٤ من املادة ٢الفقرة   -باء  
، ينبغي أن تضع الدول إجراءات لتحديـد ومعاجلـة          ٢٤ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     -٣٢

، إجـراء   يتطلبـه   ما  مجلة ويتطلب ذلك، يف  . املسائل األخرى املتصلة حبق الطفل يف الصحة      
حتليل متعمق للوضع الراهن من حيث املشاكل الصحية ذات األولوية وحلوهلـا، وحتديـد              
وتنفيذ تدخالت وسياسات مسترشدة باألدلة تستجيب للمحـددات واملـشاكل الـصحية          

  .الرئيسية، وذلك بالتشاور مع الطفل عند االقتضاء

  "لرضع واألطفالخفض وفيات ا: "٢٤من املادة ) أ(٢الفقرة     
وحتث اللجنة على إيالء اهتمـام خـاص        . إن الدول ملزمة خبفض وفيات األطفال       -٣٣

وباإلضـافة  . اخلامسةسن  لوفيات املواليد اليت تشكل نسبة متزايدة من وفيات األطفال دون           
 إىل ذلك، ينبغي أن تعاجل الدول األطراف أيضاً مسألة اعتالل املراهقني ووفياهتم، وهو جمـال   

  .ُيعطى عموماً األولوية الكافية ال
وينبغي أن تشمل التدخالت االهتمام مبشكلة املواليد األموات، واملضاعفات املرتبطة            -٣٤

بوالدة اخلُّدج، واختناق املواليد، ونقص وزن املواليد، وانتقال عدوى فريوس نقص املناعـة             
، واألمراض املعدية اليت تصيب     البشرية واألمراض األخرى املنقولة جنسياً من األم إىل الطفل        

املواليد، والسل، واإلسهال، واحلصبة، ونقص التغذية وسوء التغذية، واملالريا، واحلـوادث،           
ويوصى بتعزيـز الـنظم     . األمهات املراهقات ووفياهتن  صحة  والعنف، واالنتحار، واعتالل    
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بيـة   اإلجنا الـصحة الصحية لتشمل تلك التدخالت مجيع األطفال يف سياق مواصلة رعاية           
يف ذلك تشخيص العيوب اخللقية، وتقدمي خـدمات         مبا ، واألطفال وصحة األمهات واملواليد  

وينبغي إجراء تدقيق منتظم لإلحصاءات املتعلقـة بوفيـات         . الوالدة املأمونة، ورعاية املواليد   
  .األمهات ووفيات املواليد املخاضية من أجل الوقاية واملساءلة

حتديداً على توسيع نطاق التدخالت البسيطة واملأمونة وغري        ركِّز  أن ت لدول  لوينبغي    -٣٥
، مثل العالجات اجملتمعية من السل وأمراض اإلسهال واملالريـا،          جناعتهااملكلفة اليت أثبتت    

  .يتعلق مبمارسات الرضاعة الطبيعية  فيماوتويل اهتماماً خاصاً لضمان احلماية التامة واإلرشاد

كفالة توفري املساعدة الطبية والرعاية الصحية الالزمـتني        : "٢٤دة  من املا ) ب(٢الفقرة      
  "جلميع األطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية األولية

خدمات الرعاية الـصحية    على  ألطفال  مجيع ا حلصول   ةولوياأللدول  أن تعطي ا  ينبغي    -٣٦
 ات اجملتمع أوساطسيما يف    وال األطفال وأسرهم، بتقريبها قدر اإلمكان إىل حيث يعيش       األولية  
غري أن مجيع احلاالت    ،   آخر من بلد إىل  وقد خيتلف تشكيل اخلدمات وحمتواها الدقيقان       . ةاحمللي

  جيـداً   عاملة مدربة تـدريباً    ىقوو؛  تتطلب وجود نظم صحية فعالة، تشمل آلية متويل متينة        
ـ القرارات و تستند إليها ا  معلومات موثوقة   و؛  ياًكافأجراً   وتتلقى ومرافـق ونظـم    ؛  تسياسال

 . وإدارة رشـيدة   وقيادة قوية لوجستية حتظى حبسن الصيانة لتوفري أدوية وتكنولوجيات جيدة؛         
للنهوض بالصحة، من خالل الكشف      اخلدمات الصحية داخل املدارس فرصة هامة        وفريتويتيح  

  .عن األمراض وزيادة إمكانية حصول أطفال املدارس على اخلدمات الصحية
ل التـدخالت األساسـية والـسلع       املوصى هبا، مث   ُحزم اخلدمات    غي استخدام وينب  -٣٧

ملزمـة  الدول  و .)١١(واألطفالليد  او وامل هاتجنابية وصحة األم  واملبادئ التوجيهية للصحة اإل   
النموذجية لألدويـة   منظمة الصحة العاملية    قوائم  يف  املدرجة   مجيع األدوية األساسية     بأن توفر 
املستحـضرات الطبيـة اخلاصـة      يف  ( قائمة األدوية اخلاصة باألطفال      يف ذلك   مبا األساسية،
  .بأسعار معقولةتتيح إمكانية احلصول عليها  و،)حيثما أمكنباألطفال، 

يف   مبا إصابة املراهقني باألمراض النفسية،   ويساور اللجنة قلق من ارتفاع مستويات         -٣٨
الـصدمات  والقلـق؛   وألكل؛  اضطرابات ا واالكتئاب؛  وذلك اضطرابات النمو والسلوك؛     

الكحـول والتبـغ    تعـاطي    و ؛االستغالل  أو العنف  أو اإلمهال  أو اإليذاءالنفسية الناجتة عن    
اإلدمان   أو اإلنترنت والتكنولوجيات األخرى  استخدام  اإلفراط يف   ، مثل   واهلوس ؛واملخدرات

لقـضايا  بااالهتمـام   باحلاجة إىل زيادة    متزايد   اعتراف   مثةو. وإيذاء النفس واالنتحار  عليها؛  
مناءه  وةاالجتماعي - ة النفسيوسالمته، العقليةالطفل صحة تقوض السلوكية واالجتماعية اليت   

النظر إىل مجيع مشاكل األطفال نظرة طبية وإيـداع         وحتذر اللجنة من اإلفراط يف      . العاطفي
__________ 

)١١( The Partnership for Maternal, Newborn and Child Health, A Global Review of the Key 

Interventions Related to Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (Geneva, 2011). 
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 قـائم ج   هن باع على ات   وحتث الدولَ  طفل يعاين من تلك املشاكل يف مؤسسات الرعاية،        أي
األطفال لدى  الصحة العقلية   اعتالل  ملعاجلة  االجتماعي   -على الصحة العامة والدعم النفسي      

عن مشاكل  هج الرعاية الصحية األولية اليت تسهل الكشف املبكر         واملراهقني واالستثمار يف نُ   
  .االجتماعية والعاطفية والعقلية وعالجها -الطفل النفسية 

الكايف لألطفال الذين يعانون من اضـطرابات عقليـة         العالج  توفري  بالدول ملزمة   و  -٣٩
إعطـائهم أدويـة غـري      عن  هم، واالمتناع يف الوقت ذاته      تأهيلوإعادة  اجتماعية   -ونفسية  
العـبء العـاملي     الصادر عن مجعية الصحة العاملية بشأن        ٢٠١٢  عام ويشري قرار . ضرورية

القطاع ة و قطاع الصح جانب  من  نسقة  ملالشاملة وا ستجابة  ضرورة اال ضطرابات النفسية و  لال
 أدلة متزايدة على فعالية ومردودية التدخالت     إىل وجود    )١٢( على املستوى القطري   االجتماعي

. األطفـال سيما لدى     وال  والوقاية من االضطرابات النفسية،    عقليةالرامية إىل تعزيز الصحة ال    
 مـن خـالل     اتعميم مراعاهت بذه التدخالت   وتشجع اللجنة الدول بقوة على توسيع نطاق ه       

العدالة (الصحة والتعليم واحلماية برامج يف ذلك   مبا،القطاعيةوالربامج جمموعة من السياسات 
ن للخطر بسبب  واألطفال املعرض وينبغي أن يوىل    .  األسر واجملتمعات احمللية   مبشاركة،  )اجلنائية

  التكيـف لـديهم    اتهـار  من أجل تعزيـز م     خاصاًحميطهم األسري واالجتماعي اهتماماً     
  .وقائية وداعمةواملهارات احليوية والتشجيع على هتيئة بيئات 

سيما األطفال    وال اليت تواجه صحة األطفال،   اصة  اخلتحديات  بال وال بد من االعتراف     -٤٠
 تشريد واسع النطاق بسبب     ها الطوارئ اليت تؤدي إىل    في  مبا االت الطوارئ اإلنسانية،  املتأثرين حب 

ينبغي اختاذ مجيع التدابري املمكنـة لـضمان        و. من صنع اإلنسان  هي  اليت    أو بيعيةالكوارث الط 
الدعم ب ومحايتهم   ،أسرهممشلهم مع     ومل حصول األطفال على اخلدمات الصحية دون انقطاع،      

أشـكال  غريها من     أو الرعاية األبوية اخلاصة  تشجيع  ب كذلك، و قيةاملادي، مثل الغذاء واملياه الن    
  .واحلد منهماوالصدمات  للوقاية من اخلوف االجتماعية -ية الرعاية النفس

مكافحة األمراض وسوء التغذية حىت يف إطار الرعاية الصحية         : "٢٤من املادة   ) ج(٢الفقرة      
األولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا املتاحة بسهولة وعن طريق توفري األغذيـة              

  "، آخذة يف اعتبارها أخطار تلوث البيئة وخماطرهاملغذية الكافية ومياه الشرب النقية

  تطبيق التكنولوجيا املتاحة بسهولة  )أ(  
تـشمل  ،  كلما توافرت تكنولوجيات جديدة أثبتت فعاليتها يف جمال صحة الطفـل            -٤١

وميكـن  . أن تأخذ هبا يف سياساهتا وخـدماهتا      واملعدات والتدخالت، ينبغي للدول     األدوية  
أن ومن مث ينبغـي      ، بعض املخاطر  إىل حد كبري  أن تقلص   اجلهود اجملتمعية   وتنقلة  لترتيبات امل ل

الشائعة بـني   مراض  األ ضد   حصنيالت: يلي  ما  هذه الترتيبات واجلهود   تشمل و .للجميعتتاح  
__________ 

، اعُتمد يف الدورة اخلامسة والستني جلمعية الصحة العامليـة          )WHA65.4( ٦٥/٤قرار مجعية الصحة العاملية      )١٢(
 .٢٠١٢مايو / أيار٢٥ يف
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ضـد  الفتيات  تطعيم   و ؛ وخاصة يف مرحلة الطفولة املبكرة     ،تطورالنمو وال رصد   و األطفال؛
إتاحـة فـرص     و للحوامل؛الكزاز  فري حقنات توكسويد    وتو؛  وس الورم احلليمي البشري   فري

املـضادات  ومكمالت الزنك لعالج اإلسهال؛     على  اإلماهة الفموية و  باحلصول على العالج    
  الدقيقة، مثـل الفيتـامني  ةكمالت املغذيوامل املضادة للفريوسات؛    والعقاقرياحليوية األساسية   

يـسدي  ينبغـي أن    و. رفـاالت  وال ؛يد باليود ومكمالت احلد   طعمامللح امل و‘ دال‘و‘ ألف‘
بشأن سبل وصوهلم إىل هـذه التكنولوجيـات        اآلباء  إىل   املشورة   ن يف جمال الصحة   والعامل

  .واستخدامها على النحو املطلوب
اليت غري الرحبية    األعمال واملنظمات    شمل مؤسسات ي الذيالقطاع اخلاص،   وما فتئ     -٤٢

 دويـة التكنولوجيا واأل وحتسني  ألمهية يف تطوير     متزايد ا  يضطلع بدور  الصحة،   يف جمال تؤثر  
صـحة  جمـال   تقدم كبري يف    إحراز  واملعدات والتدخالت والعمليات اليت ميكن أن تسهم يف         

ميكن و.  إىل مجيع األطفال الذين حيتاجون إليها      املنافعالدول وصول   أن تكفل   ينبغي  و. الطفل
لكفيلـة  درات االستدامة ا  اخلاص ومبا  الشراكات بني القطاعني العام و     أيضاًلدول  أن تشجع ا  

  .إمكانية الوصول إىل تكنولوجيات الصحة بتكلفة ميسورة بزيادة

  توفري األغذية املغذية الكافية  )ب(  
الغذاء الكايف من ضمان الوصول إىل بالتزامات الدول   بللوفاء  ال بد من اعتماد تدابري        -٤٣

 للـسياق  وفقـاً ، وذلك كافحة سوء التغذيةمبو )١٣( واملأمونالناحية التغذوية واملناسب ثقافياً 
معاجلة مشكلة فقـر الـدم   حلوامل اتغذية  يف جمال   الفعالة  املباشرة  وتشمل التدخالت   . احملدد

الوقايـة مـن    وينبغي ضـمان    . ، وتوفري مكمالت الكالسيوم   محض الفوليك واليود  ونقص  
 ع النساء يف سن اإلجنـاب     جلميومعاجلتهما على حنو مفيد صحياً      االرتعاج احلملي ومقدماته    

  .ويكفل منواً صحياً للجنني والرضيع
 أشهر مـن    ٦حىت يبلغوا   للرضع  احلصرية  الرضاعة الطبيعية   وتشجيع  ينبغي محاية   و  -٤٤

إىل أن يبلـغ  نب األغذية التكميلية املناسبة    اإىل ج  أن تستمر الرضاعة الطبيعية      فضلوُيالعمر،  
احلماية "والتزامات الدول يف هذا اجملال حمددة يف إطار         . حيثما كان ذلك ممكناً    الطفل سنتني، 

فالدول ملزمة بأن ُتدرج    . )١٤(الذي اعتمدته مجعية الصحة العاملية باإلمجاع     " والتعزيز والدعم 
يف   مبا يف قانوهنا الداخلي وتنفذ وُتعمل املعايري املتفق عليها دولياً بشأن حق الطفل يف الصحة،             

الصحة اليت اختذهتا مجعية     والقرارات ذات الصلة     ،يق بدائل لنب األم    لتسو ة الدولي دونةذلك امل 
وينبغي . بشأن مكافحة التبغ  اإلطارية  العاملية   منظمة الصحة اتفاقية   عن   ، فضالً اًالحق العاملية

الدعم املقدم لألمهات على صعيدي اجملتمع احمللي ومكان العمـل          اختاذ تدابري خاصة لتعزيز     
__________ 

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واللجنة املعنية باحلقوق            ١١نظر املادة   ا )١٣(
الوثـائق  بشأن احلق يف الغذاء الكـايف،       ) ١٩٩٩(١٢ادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم       االقتص

 .، املرفق اخلامس)E/2000/22 (٢، امللحق رقم ٢٠١١الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، 
 ).٢٠٠٣جنيف،  (طفالاالستراتيجية العاملية لتغذية الرضع وصغار األنظر منظمة الصحة العاملية واليونيسيف، ا ) ١٤(
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اجملديـة وامليـسورة    مل والرضاعة الطبيعية وخدمات رعاية األطفال       يتعلق باحل   فيما وذلك
مراجعـة  بشأن  ) ٢٠٠٠(١٨٣المتثال التفاقية منظمة العمل الدولية رقم       لتعزيز ا  و التكلفة؛

  .١٩٥٢  لعام،)مراجعة(اتفاقية محاية األمومة 
. ية خاصة أمهبيف مرحلة الطفولة املبكرة     ويتسم كل من التغذية الكافية ورصد النمو          -٤٥

من خـالل   احلاد الشديد   اإلدارة املتكاملة لسوء التغذية     نطاق  توسيع  وينبغي، عند االقتضاء،    
يف ذلـك     مبا ،توسطالج من سوء التغذية احلاد امل      عن الع  فق والتدخالت اجملتمعية، فضالً   ااملر

  .ية العالجيةوالتدخالت التغذ
لتالميذ على وجبـة    مجيع ا صول  ح لضمان   لتغذية املدرسية ومن املستصوب توفري ا     -٤٦
.  معدالت االلتحاق باملـدارس    ترفع انتباه األطفال للتعلم و    أيضاًأن تعزز   ميكن  ،  ياً يوم ةكامل

 إقامةيف ذلك     مبا جمايل التغذية والصحة،  يف  باجلمع بني هذا اإلجراء والتثقيف      وتوصي اللجنة   
  .عادات األكل الصحيةتشجيع احلدائق املدرسية وتدريب املعلمني لتحسني تغذية األطفال و

ارتفاع ضغط   ألهنا ترتبط ب    لدى األطفال  بدانة ال ملشكلة لدول أيضاً أن تتصدى ا  وينبغي    -٤٧
أمراض القلب واألوعية الدموية، ومقاومة األنسولني، واآلثـار        على  عالمات املبكرة   بالالدم، و 
وينبغي احلد مـن إقبـال      . كرة وارتفاع احتمال البدانة يف مرحلة البلوغ، والوفاة املب        ،النفسية
 الـسكر   أو  الـدهون  اليت حتتوي على كميات كبرية مـن      " الوجبات السريعة " على   األطفال

 تـضمن  واملشروبات اليت ت   وعلى سعرات حرارية كثرية، وتفتقر إىل املغذيات الدقيقة،       امللح،   أو
تـسويق  ينبغي تنظيم    و .اليت ُيحتمل أن تكون ضارة    ملواد  غريه من ا    أو الكافيني من   قدراً كبرياً 
توافرهـا يف املـدارس      ومراقبـة    -سيما عنـدما يـستهدف األطفـال          وال -هذه املواد   
  .األخرى واألماكن

  توفري مياه الشرب النقية  )ج(  
التـام باحليـاة    إن مياه الشرب املأمونة والنقية والصرف الصحي ضروريان للتمتع            -٤٨

دارات احلكومية والسلطات احمللية    اإل تعترفوينبغي أن   . )١٥( األخرى وجبميع حقوق اإلنسان  
 حق الطفل يف الصحة،     إعمال  على ملساعدةواجبها يف ا  لة عن املياه والصرف الصحي ب     املسؤو

 من  ذلكسوء التغذية واإلسهال وغري يتعلق بالطفل من مؤشرات       ملا أن تويل االعتبار الفعلي   و
توسيع البنية التحتية   ضع وتنفيذ خطط    و عند   ،جم األسرة حلوكذلك   ،صلة باملياه تاملاألمراض  

احلجم األدىن اجملاين من املياه الـيت ينبغـي         صيانة خدمات املياه، وعند اختاذ قرارات بشأن        و
تكـون قـد    تعفى الدول من التزاماهتا، حىت عندما         وال .توفريها وحاالت قطع اإلمداد هبا    

  .لقطاع اخلاصإىل االصرف الصحي وخدمات أسندت إدارة املياه 

__________ 

 .الصرف الصحيوخدمات  بشأن حق اإلنسان يف احلصول على املياه ٦٤/٢٩٢قرار اجلمعية العامة  )١٥(
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  تلوث البيئة  )د(  
لبيئي احمللي وخمـاطره علـى   تدابري للتصدي ألخطار التلوث الدول أن تتخذ ا  ينبغي    -٤٩

ويشكل كل من السكن املالئم، الذي يشمل أدوات الطهي         .  يف مجيع األوساط   لصحة الطف 
وتصريف واإلدارة الفعالة للنفايات    ،  غري اخلطرة، والبيئة اخلالية من الدخان، والتهوية املناسبة       

نظافـة  والقمامة من األحياء السكنية وحميطها املباشر، وإزالة العفن وغريه من املواد السامة،             
األثر البيئـي   وترصد  لدول  أن تنظم ا   وينبغي   .، شروطاً جوهرية لتنشئة ومناء صحيني     األسرة

الصحة واألمن الغـذائي    والذي ميكن أن يقوض حق الطفل يف         ،أنشطة األعمال الناجم عن   
  .حلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحيوا
ـ   البيئة صلة اللجنة االنتباه إىل     وباإلضافة إىل التلوث البيئي، توجه      -٥٠ ـ   ب . لصحة الطف
 ألنه أحد أشد األخطار احملدقـة        تغري املناخ   منها لتدخالت البيئية مجلة أمور   أن تعاجل ا  ينبغي  ف

 من الشواغل   لدولأن جتعل ا  ينبغي  من مث   و. لصحيةتفاقم الفوارق ا  بصحة الطفل ويؤدي إىل     
املتعلقة بصحة الطفل حمور استراتيجياهتا الرامية إىل التكيف مع تغـري املنـاخ والتخفيـف               

  .آثاره من

 "وبعدهاكفالة الرعاية الصحية املناسبة لألمهات قبل الوالدة . "٢٤من املادة ) د(٢الفقرة     

ت واألمراض النفاسية اليت ميكن الوقاية منها تشكّل        تالحظ اللجنة أن حاالت الوفيا      -٥١
انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان للنساء والفتيات وهتديدات خطرية حلقهن وحق أطفـاهلن           

فاحلمل والوالدة عمليتان طبيعيتان تنطويان على خماطر معروفة هتدد الصحة ميكن           . يف الصحة 
وقد حتـدث احلـاالت     . ا يف مراحل مبكرة   الوقاية منها وإجياد عالج هلا إذا ما مت تشخصيه        

اخلطرة يف فترات احلمل والوضع وقبل الوالدة وبعدها وختلف آثاراً قصرية وطويلة األجـل              
  . على صحة وسالمة كل من األم والطفل

وتشجع اللجنة الدول على األخذ بُنهج صحية تراعي احتياجات الطفل يف خمتلـف               -٥٢
 الـيت ترمـي إىل محايـة        )١٦(ملستشفيات املالئمة لألطفال  مبادرة ا ) أ(مراحل الطفولة، مثل    

 وتـشجيع هـذه املمارسـات ودعمهـا،     ممارسات إبقاء الوليد مع األم والرضاعة الطبيعية     
السياسات الصحية املراعية لألطفال اليت تركّز على تدريب العاملني الصحيني من أجل      )ب(و

 حد من اخلوف والقلق واملعاناة لـدى  تقدمي خدمات ذات نوعية جيدة بطريقة ُتقلل إىل أدىن 
اخلدمات الصحية املراعية للمراهقني اليت تقتضي من األخصائيني يف         ) ج(األطفال وأُسرهم، و  

اجملال الصحي واملرافق الصحية الترحيب باملراهقني ومراعاة احتياجـاهتم واحتـرام الـسرية     
  .وتقدمي خدمات تكون مقبولة لديهم

__________ 

 ). ١٩٩١(منظمة الصحة العاملية، مبادرة املستشفيات املالئمة لألطفال /اليونيسيف )١٦(
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تتلقاها املرأة قبل محلها وخالل احلمل وبعده آثار قويـة علـى            ويكون للرعاية اليت      -٥٣
وينبغي أن يكون أساس الوفاء بااللتزام بضمان استفادة اجلميع مـن           . صحة أطفاهلا ومنوهم  

جمموعة شاملة من التدخُّالت يف جمايل الصحة اجلنسية واإلجنابية هو مفهوم تـوفري سلـسلة               
ابقة للحمل وأثناء احلمل وحىت الوالدة وطوال الفتـرة         متصلة من الرعاية بدءاً من الفترة الس      

وتتيح خدمات الرعاية اجليدة واملقدمة يف الوقت املناسـب خـالل هـذه             . الالحقة للوالدة 
الفترات مجيعها فرصاً هامة ملنع انتقال اعتالل الصحة من جيل إىل جيل وتؤثر تأثرياً كـبرياً                

  .على صحة الطفل يف مجيع مراحل احلياة
وتشمل التدخُّالت اليت ينبغي أن تكون متاحة خالل هذه السلسلة املتصلة، علـى               -٥٤

سبيل املثال ال احلصر، الوقاية يف جمال الصحة األساسية وحتسينها والرعاية العالجية، مبـا يف               
ذلك الوقاية من اإلصابة بكزاز الوليد واملالريا أثناء احلمل ومرض الزهري اخللقي، والرعاية             

 وإمكانية احلصول على التربية الصحية اجلنسية واإلجنابية واملعلومات واخلـدمات،           التغذوية،
 واالستعداد  ،)وتعاطي املخدرات مثالً ما يتعلق بالتدخني     (والتثقيف يف جمال السلوك الصحي      

للوالدة، والكشف املبكر عن املضاعفات ومعاجلتها، وخدمات اإلجهاض املأمون والرعاية يف           
إلجهاض، والرعاية األساسية أثناء الوالدة، والوقاية من انتقال فريوس نقـص           مرحلة ما بعد ا   

البشرية من األم إىل الطفل ورعاية النساء والرضع املصابني بفـريوس نقـص املناعـة        املناعة  
وينبغي خلدمات رعاية األمومة واملواليد بعد اإلجناب أن تـضمن عـدم            .  ومعاجلتهم البشرية

  .حنو غري ضروريفصل األم عن طفلها على 
وتوصي اللجنة بأن تشمل التدخُّالت على صعيد احلماية االجتماعية ضمان التغطية             -٥٥

الشاملة أو توفري الدعم املايل للحصول على الرعاية وإجازة األبوين املدفوعة وغري ذلك مـن               
استحقاقات الضمان االجتماعي، ووضع تشريعات للحد من التسويق والترويج بصورة غري           

  .ئمة لبدائل لنب األممال
ونظراً إىل ارتفاع معدالت احلمل بني املراهقات على الصعيد العاملي وإىل املخـاطر               -٥٦

اإلضافية حلاالت املرض والوفاة املرتبطة بذلك، ينبغي للدول أن تـضمن وجـود أنظمـة               
ـ             سية وخدمات صحية قادرة على تلبية االحتياجات املُحددة للمراهقني يف جمايل الصحة اجلن

وينبغي للدول أن   . واإلجنابية، مبا يف ذلك خدمات تنظيم األسرة وخدمات اإلجهاض املأمون         
. تعمل على ضمان متكني الفتيات من اختاذ قرارات مستقلة ومستنرية بشأن صحتهن اإلجنابية            

وينبغي حظر التمييز ضد املراهقات بسبب محلهن، كطردهن من املدارس، وضمان إتاحـة             
  . يواصلن تعليمهنالفرص هلن لكي

وحيث إن الفتيان والرجال يشكلون عنصراً حامساً من عناصر التخطـيط للحمـل               -٥٧
والوالدة وضمان سريها بسالمة من الناحية الصحية، ينبغي للدول أن ُتـدرج يف سياسـاهتا               
وخططها يف جمال خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وصحة األطفال إتاحة فرص التثقيـف             

  .احلوار للفتيان والرجالوالتوعية و
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كفالة تزويد مجيع قطاعات اجملتمع، وال سـيما الوالـدان          . "٢٤من املادة   ) ه(٢الفقرة      
 باملعلومات األساسية املتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضـاعة الطبيعيـة            ،والطفل

ومبادئ حفظ الصحة واإلصحاح البيئي والوقاية من احلوادث وحصول هذه القطاعـات   
  "على تعليم يف هذه اجملاالت ومساعدهتا يف االستفادة من هذه املعلومات

االلتزامات املنصوص عليها مبوجب هذا احلكم تـوفري املعلومـات املتعلقـة           تشمل    -٥٨
وينبغي أن تكـون املعلومـات املتعلقـة        . بالصحة والدعم الالزم الستخدام هذه املعلومات     

  .بالصحة متاحة مادياً ومفهومة ومناسبة لعمر الطفل ومستواه التعليمي
 خيص مجيع جوانب الصحة لكي يتمكنوا       وحيتاج األطفال إىل املعلومات والتربية فيما       -٥٩

وينبغي . من اعتماد خيارات واعية بشأن منط حياهتم وإمكانية حصوهلم على اخلدمات الصحية           
أن تتناول املعلومات ومواد تعليم املهارات احلياتية جمموعة واسعة من املسائل الصحية، مبـا يف               

 والرياضة واالستجمام، والوقاية من     ذلك التغذية الصحية والتشجيع على ممارسة النشاط البدين       
احلوادث واإلصابات، واإلصحاح، وغسل األيدي وغري ذلك من ممارسات النظافة الشخصية،           

وينبغي أن تشمل املعلومات واملـواد      . والتوعية مبخاطر تعاطي الكحول والتبغ واملؤثرات العقلية      
ات احلكومات وطريقة احلـصول     التثقيفية معلومات مناسبة عن حق األطفال يف الصحة والتزام        

على املعلومات واخلدمات الصحية ومكان احلصول عليها، وينبغي تقدميها كجزء أساسي مـن             
املنهاج الدراسي ومن خالل اخلدمات الصحية ويف أماكن أخرى خمصـصة لألطفـال غـري               

 األطفـال،  وينبغي إعداد املواد اليت توفّر معلومات عن الصحة بالتعاون مع         . املختصني باملدارس 
  .وينبغي ونشرها يف جمموعة واسعة من األماكن العامة

وينبغي أن تشمل التربية الصحية اجلنسية واإلجنابية معرفة اجلسم والوعي الذايت به،              -٦٠
مبا يف ذلك اجلوانب التشرحيية والفيزيولوجية والعاطفية، وأن تكون يف متناول مجيع األطفال             

ي أن تشمل مضموناً يغطي الصحة والسالمة اجلنـسية، مثـل        وكما ينبغ . والفتيات والفتيان 
وينبغي إعداد هذا املضمون بطريقة يتمكن      . املعلومات املتعلقة بتغريات اجلسم ومراحل النضج     

األطفال من خالهلا من اكتساب املعارف املتعلقة بالصحة اإلجنابية ومنع العنف على أسـاس              
  .نوع اجلنس وتبين سلوك جنسي مسؤول

ينبغي أن تتاح املعلومات املتعلقة بصحة األطفال جلميع اآلبـاء بـصورة فرديـة              و  -٦١
مجاعية ولألسرة املمتدة وملقدمي الرعاية اآلخرين باستخدام خمتلف الطرائق، مبا يف ذلـك              أو

املستوصفات والصفوف التعليمية لآلباء واملنشورات اإلعالمية واهليئات املهنية ومنظمـات           
  .ائط اإلعالماجملتمع احمللي ووس
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تطوير الرعاية الصحية الوقائية واإلرشاد املقدم للوالـدين        . "٢٤من املادة   ) و(٢الفقرة      
  "والتعليم واخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة

  الرعاية الصحية الوقائية  )أ(  
ينبغي أن تتصدى جهود الوقاية وحتسني الصحة للمخاطر الصحية الرئيسية اليت هتدد              -٦٢

وتشمل هذه املخاطر األمـراض واملخـاطر       . فال داخل اجملتمع احمللي والبلد ككل     حياة األط 
 -الصحية األخرى، كاحلوادث والعنف وتعاطي املخدرات ومـشاكل الـصحة النفـسية             

وينبغي أن تتصدى الرعاية الصحية الوقائية لألمراض املعدية وغري املعدية          . االجتماعية والعقلية 
وينبغي أن تبـدأ    . ت الطبية البيولوجية والسلوكية واهليكلية    وأن تشمل جمموعة من التدخال    

الوقاية من األمراض غري املعدية يف مرحلة مبكرة من احلياة من خالل الترويج ألمناط احليـاة                
الصحية واخلالية من العنف ودعمها يف أوساط النساء احلوامل وأزواجهـن أو شـركائهن              

  .األطفال وصغار
عبء إصابات األطفال وضع استراتيجيات وتدابري ترمي إىل        ويقتضي التخفيف من      -٦٣

وينبغي أن تتضمن هذه االستراتيجيات     . خفض حوادث الغرق واحلروق واحلوادث األخرى     
والتدابري التشريع واإلنفاذ، والتغيري على مستويي املنتج والبيئة، والزيارات املرتلية الداعمـة،            

 املهارات وتغيري الـسلوك، وتنفيـذ مـشاريع         وتعزيز خصائص السالمة، والتثقيف وتطوير    
جمتمعية، والرعاية قبل الدخول إىل املستشفى، ورعاية املصابني بأمراض حادة إضافة إىل إعادة             

وينبغي أن تشمل اجلهود الرامية إىل خفض حوادث املرور علـى الطرقـات سـّن               . التأهيل
ة وضمان استخدام األطفـال     تشريعات الستخدام أحزمة األمان وغري ذلك من أدوات السالم        

. لوسائل النقل اآلمنة وإيالء االعتبار الواجب لألطفال يف عملية ختطيط الطرقات ومراقبة املرور            
  .اإلعالم ومن الضروري يف هذا اخلصوص احلصول على دعم الصناعة ذات الصلة ووسائط

 بـني   وإذ تعترف اللجنة بأن العنف هو سبب هام من أسباب الوفيات واألمـراض              -٦٤
األطفال، وال سيما املراهقون، فإهنا تؤكد ضرورة هتيئة بيئة تساعد على محاية األطفال مـن               
العنف وتشجيع مشاركتهم يف تغيري املواقف والسلوك يف املرتل ويف املدرسة ويف األمـاكن              
العامة، وتوفري الدعم لآلباء ومقدمي الرعاية لتنشئة األطفال تنشئة صحية والتصدي للمواقف            

ليت تدمي التساهل مع العنف جبميع أشكاله وتتغاضى عنه، بطرق منها فرض ضوابط علـى               ا
  .تصوير العنف يف وسائط اإلعالم

وينبغي للدول محاية األطفال من املذيبات والكحول والتبغ واملواد غري املـشروعة،              -٦٥
. طفال هلذه املـواد   وزيادة مجع األدلة ذات الصلة واختاذ التدابري املناسبة للحد من تعاطي األ           

ويوصى بوضع قواعد تنظيمية لإلعالن الدعائي اخلاص باملواد الضارة بصحة األطفال وبيعها            
والترويج هلا يف األماكن اليت يتجمع فيها األطفال ويف القنوات اإلعالميـة ويف املنـشورات               

  .املتاحة لألطفال



CRC/C/GC/15 

GE.13-42812 20 

اقيات املراقبـة الدوليـة     وتشجع اللجنة الدول األطراف اليت مل تصدق بعد على اتف           -٦٦
وتؤكد . واالتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة العاملية ملكافحة التبغ أن تفعل ذلك          )١٧(للمخدرات

عنـد    وتوصـي بالقيـام،    تعاطي املخدرات اللجنة أمهية اتباع هنج قائم على احلقوق إزاء         
فض التأثريات  االقتضاء، باستخدام استراتيجيات التخفيف إىل أدىن حد ممكن من األضرار خل          

  . الصحةلتعاطي املخدرات على السلبية

  إرشادات للوالدين  )ب(  
اآلباء أهم مصدر من مصادر رعاية صغار األطفال من حيث التـشخيص املبكـر                -٦٧

وتوفري الرعاية األولية، وهم أهم عامل حلماية املراهقني من السلوك الذي يعرضـهم خلطـر               
ويؤدي اآلبـاء أيـضاً دوراً      .  اجلنسية غري املأمونة   مثل تعاطي املخدرات والعالقات   شديد،  

رئيسياً يف النهوض بتنشئة األطفال تنشئة صحية ومحايتهم من األضرار اليت تصيبهم من جراء              
. احلوادث واإلصابات والعنف، ويف التخفيف من اآلثار السلبية للسلوك احملفوف باملخـاطر           

لرعاية اآلخرون تأثرياً كبرياً يف عمليات التنشئة       ويؤثر آباء األطفال واألسرة املمتدة ومقدمو ا      
االجتماعية لألطفال اليت تكتسي أمهية قصوى يف متكينهم من فهم العامل الذي ينشؤون فيـه               

وينبغي للدول اعتماد تدخالت قائمة على األدلة لدعم التربيـة األبويـة            . ومن التكيف معه  
ألبوية وجمموعات الدعم واإلرشاد األسـري،      اجليدة، مبا يف ذلك التثقيف يف جمال املهارات ا        

  .وخباصة لألسر اليت تواجه حتديات على صعيد صحة األطفال وحتديات اجتماعية أخرى
 مبا يف ذلك اإلصابة املميتة وغري       ،ويف ضوء تأثري العقوبة البدنية على صحة األطفال         -٦٨

 ،زامها باختاذ مجيع التدابري املناسـبة ر اللجنة الدول بالت    تذكّ ،املميتة والنتائج النفسية والعاطفية   
 ضـروب التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتربوية للقضاء على العقوبة البدنية وغريها من           

  .)١٨( مبا يشمل املرتلالعقوبة القاسية أو املهينة يف مجيع األماكن

  تنظيم األسرة  )ج(  
جلنـسية واإلجنابيـة    يف إطار خدمات الصحة ا     خدمات تنظيم األسرة     ينبغي وضع   -٦٩

. الشاملة وينبغي أن تشمل تلك اخلدمات التربية اجلنسية، مبا يشمل اخلدمات االستـشارية            
وميكن اعتبار هذه اخلدمات جزءاً من سلسلة اخلـدمات املتـصلة الـيت ورد وصـفها يف                 

 ، وينبغي إعداد هذه اخلدمات حبيث متكّن مجيع األزواج واألفـراد     ٢٤من املادة   ) د(٢ الفقرة
من اختاذ قراراهتم اجلنسية واإلجنابية حبرية ومسؤولية، مبا يف ذلك ما يتعلق بعـدد أطفـاهلم                

للقيـام  والفترات الفاصلة بني الوالدات وتوقيتها، وتزويدهم باملعلومات والوسائل الالزمـة           
__________ 

واتفاقية األمم  ،  ١٩٧١لعام  ، واالتفاقية املتعلقة باملؤثرات العقلية      ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام      )١٧(
 .١٩٨٨املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لعام 

بشأن حق الطفل يف احلماية من العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسـية              ) ٢٠٠٦(٨التعليق العام رقم     ) ١٨(
 .، املرفق الثاين)A/63/41(٤١لثالثة والستون، امللحق رقم أو املهينة، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة ا
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 ،تزوجنياملوينبغي إيالء االهتمام لضمان حصول املراهقني واملراهقات املتزوجني وغري    . بذلك
 وينبغي أن تكفل الدول عدم حرمان املراهقني        . على السلع واخلدمات   ،بشكل شامل وبسرية  

من أية معلومات أو خدمات يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية بسبب اعتـراض مقـدمي               
  .اخلدمات على ذلك ضمريياً

وينبغي توفري وسائل منع احلمل القصرية األجل بسهولة ويسر للمـراهقني الـذين               -٧٠
. ارسون أنشطة جنسية، مثل الرفاالت والوسائل اهلرمونية والوسائل العاجلة ملنـع احلمـل            مي

وتوصي اللجنة الدول بـضمان     . وينبغي أيضاً توفري وسائل ملنع احلمل طويلة األجل ودائمة        
إمكانية احلصول على خدمات الرعاية لإلجهاض املأمون ولفترة ما بعد اإلجهاض بغض النظر 

  .إلجهاض نفسه مشروعاً أم العما إذا كان ا

  االلتزامات واملسؤوليات  -رابعاً  

  التزامات الدول األطراف باحترام احلقوق ومحايتها وإعماهلا  -ألف  
يقع على عاتق الدول ثالثة أنواع من االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك                -٧١

ات، ومحايـة احلريـات     احتـرام احلريـات واالسـتحقاق     : حق األطفال يف الصحة، وهي    
واالستحقاقات من األطراف الثالثة أو من التهديد االجتماعي أو البيئـي، وإعمـال هـذه               

 مـن   ٤ووفقـاً للمـادة     . االستحقاقات عن طريق تيسري احلصول عليها أو تقدميها مباشرة        
ال االتفاقية، على الدول األطراف أن تفي بالتزام تقدمي االستحقاقات اليت يشملها حق األطف            

  .يف الصحة إىل أقصى ما تسمح به مواردها املتاحة وحيثما يلزم يف إطار التعاون الدويل
 أن تتخذ إجراءات فوريـة      ، بصرف النظر عن مستوى تطورها     ، مجيع الدول  علىو  -٧٢

حيثمـا تكـون    و. دون متييز من أي نوع كان      االلتزامات على سبيل األولوية و     لتنفيذ هذه 
 باختاذ تـدابري حمـددة اهلـدف      تظل الدول مطالبة    ية على حنو ظاهر      غري كاف  ملتاحةاملوارد ا 

والـدول  . لالنتقال بأسرع وأجنع حنو ممكن صوب اإلعمال الكامل حلق األطفال يف الصحة           
ملزمة، بصرف النظر عن املوارد املتيسرة لديها، بعدم اختاذ أية تدابري تراجعية من شـأهنا أن                

  .تعوق متتع األطفال حبقهم يف الصحة
  :وتشمل االلتزامات األساسية يف إطار حق األطفال يف الصحة ما يلي  -٧٣

استعراض بيئة القوانني والسياسات الوطنية ودون الوطنية، وتعديل القوانني           )أ(  
  عند االقتضاء؛ والسياسات

ضمان التغطية الشاملة للخدمات الصحية األولية اجليدة، مبا يف ذلك الوقاية             )ب(  
  وخدمات الرعاية والعالج واألدوية األساسية؛وحتسني الصحة 
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  االستجابة املالئمة للعوامل األساسية احملدَّدة لصحة األطفال؛  )ج(  
وضع سياسات وخطط عمل مدرجة يف امليزانيـة وتنفيـذها ورصـدها              )د(  

  .وتقييمها حبيث تشكل هنجاً قائماً على حقوق اإلنسان إزاء إعمال حق األطفال يف الصحة
غي للدول أن تبدي التزامها باإلعمال التدرجيي جلميع االلتزامـات املنـصوص            وينب  -٧٤

 وأن تويل أولوية لذلك حىت يف سياق األزمات السياسية أو االقتـصادية             ٢٤عليها يف املادة    
ويقتضي ذلك التخطيط للسياسات والربامج واخلـدمات املتعلقـة         . يف حاالت الطوارئ   أو

ياسات وبرامج وخدمات وإعدادها ومتويلـها وتنفيـذها        بصحة الطفل وما يتصل هبا من س      
  .بصورة مستدامة

  مسؤوليات اجلهات الفاعلة غري احلكومية  -باء  
مسؤولية إعمال حق األطفال يف الصحة بصرف النظر عما إذا كانت           تتحمل الدولة     -٧٥
هنـاك  إضافة إىل الدولة،    و.  مهمة توفري اخلدمات إىل جهات فاعلة غري حكومية أم ال          تسند

 غري احلكومية اليت تقدم املعلومات واخلـدمات املتعلقـة          جمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة    
بصحة األطفال والعوامل األساسية احملددة للصحة وهي تضطلع مبسؤوليات حمددة وهلا تأثريها 

  .يف هذا اخلصوص
ـ              -٧٦ ري وتشمل التزامات الدول واجب زيادة التوعية مبسؤوليات اجلهـات الفاعلـة غ

احلكومية وضمان أن تعترف مجيع هذه اجلهات مبسؤولياهتا جتـاه الطفـل وحتتـرم هـذه                
  .املسؤوليات وتفي هبا وأن تطبق إجراءات توخي احلرص الواجب عند االقتضاء

وتطلب اللجنة إىل مجيع اجلهات الفاعلة غري احلكومية اليت تعمل يف جمال حتـسني                 -٧٧
سيما القطاع اخلاص، مبا يف ذلك صـناعة الـصيدلة           الصحة وتوفري اخلدمات الصحية، وال    

والتكنولوجيا الصحية إضافة إىل وسائط اإلعالم ومقدمي اخلدمات الصحية، أن تعمل وفقـاً     
ألحكام االتفاقية وتضمن االمتثال هلل من قبل أي شريك من شـركائها الـذين يقـدمون                

ملصارف واملؤسـسات املاليـة   ويشمل هؤالء الشركاء املنظمات الدولية وا     . اخلدمات بامسها 
واجلهات املاحنة ) املؤسسات والصناديق اخلاصة  (اإلقليمية والشراكات العاملية والقطاع اخلاص      

وأية هيئات أخرى تقدم اخلدمات أو الدعم املايل يف جمال صحة األطفـال، وال سـيما يف                 
  .حاالت الطوارئ اإلنسانية أو األوضاع غري املستقرة سياسياً

  باء وغريهم من مقدمي اخلدماتيات اآلمسؤول  -١  
تشري عدة أحكام من االتفاقية إشارة صرحية إىل مسؤوليات اآلباء وغريهـم مـن                -٧٨

وينبغي لآلباء الوفاء مبسؤولياهتم والعمل دائماً على حتقيق مصاحل الطفـل           . مقدمي اخلدمات 
طورة، ينبغـي لآلبـاء     ومبراعاة قدرات الطفل املت   . عند االقتضاء  الفضلى، وبدعم من الدولة   

وتعترب . وملقدمي الرعاية تنشئة األطفال ومحايتهم ودعمهم لكي يكربوا وينموا بشكل صحي          
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) و(٢اللجنة أن أية إشارة إىل اآلباء تشمل أيضاً مقدمي الرعاية اآلخرين وإن مل تنص الفقرة                
  .  على ذلك صراحة٢٤من املادة 

  الفاعلة األخرى غري احلكومية مقدمو اخلدمات غري احلكوميني واجلهات  -٢  

  مقدمو اخلدمات غري احلكوميني  )أ(  
يتعني على مجيع مقدمي اخلدمات الصحية، مبن فيهم اجلهات الفاعلة غري احلكوميـة،               -٧٩

أن يدرجوا وأن يطبقوا، يف عمليات تصميم براجمهم وخدماهتم وتنفيذها وتقييمها، مجيع أحكام             
عايري توافر اخلدمات وإمكانية احلـصول عليهـا ومقبوليتـها          االتفاقية ذات الصلة إضافة إىل م     

  .وجودهتا على النحو الوارد يف الفرع هاء من الفصل السادس من هذا التعليق العام

  القطاع اخلاص  )ب(  
يقع على عاتق مجيع مؤسسات األعمال التزام توخي احلرص الواجب فيما يتعلـق               -٨٠

وينبغي للدول أن تطالـب  .  املكرسة يف االتفاقيةحبقوق اإلنسان، ويشمل ذلك مجيع احلقوق    
ومن شأن ذلـك أن  . مؤسسات األعمال بتوخي احلرص الواجب فيما خيص حقوق األطفال 

يضمن قيام مؤسسات األعمال بتحديد التأثري السليب ألعماهلا على حق األطفال يف الصحة،             
ملية، ومنع هـذا التـأثري      مبا يف ذلك عرب عالقات عملها وضمن كل عملية من عملياهتا العا           

وينبغي تشجيع مؤسسات األعمال الكبرية على اإلعالن عن اجلهـود الـيت            . والتخفيف منه 
  . الطفل، بل ومطالبتها بذلك عند االقتضاءللتصدي لتأثري أعماهلا على حقوقتبذهلا 
وينبغي للشركات اخلاصة أن تضطلع، يف مجلة مـسؤوليات أخـرى ويف مجيـع                -٨١

سؤولية االمتناع عن تشغيل األطفال يف أعمال حمفوفة باخلطر، ومـع ضـمان             السياقات، مب 
مراعاة احلد األدىن لسن عمل األطفال، واالمتثال للمدونة الدولية لتسويق بـدائل لـنب األم               
وللقرارات الالحقة ذات الصلة الصادرة عن مجعية الصحة العاملية، واحلد مـن اإلعالنـات              

لكثيفة السعرات احلرارية والقليلة املغذيات الدقيقة واملشروبات اليت        الدعائية اخلاصة باألغذية ا   
حتتوي على مستويات عالية من مادة الكافيني أو مواد أخرى ُيحتمل أن تكون ضارة بصحة               
األطفال، واالمتناع عن اإلعالنات الدعائية اخلاصة بالتبغ والكحول وغري ذلك مـن املـواد              

  .ها وبيعها هلم أو استخدام صور األطفال يف الترويج هلاالسامة املضرة باألطفال وتسويق
وتسلم اللجنة بالتأثري العميق لقطاع الصيدلة على صحة األطفال وتدعو الشركات             -٨٢

الصيدالنية إىل اختاذ تدابري لزيادة إمكانية حصول األطفال على األدوية وتوجيه اهتمام خاص             
دة من أجل الشركات الـصيدالنية فيمـا يتعلـق          إىل املبادئ التوجيهية حلقوق اإلنسان املع     

وينبغي للدول يف الوقت نفسه ضـمان أن ترصـد الـشركات            . )١٩(باحلصول على األدوية  
__________ 

 املتعلق حبق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكـن مـن             ١٥/٢٢انظر أيضاً قرار جملس حقوق اإلنسان        )١٩(
 .الصحة البدنية والعقلية
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 الوصـفات   من قبل األطفال واالمتناع عن تـشجيع      استخدام العقاقري واألدوية    الصيدالنية  
لكية الفكرية علـى حنـو    وينبغي أال تطبق حقوق امل.املفرطة هلذه العقاقري واألدوية وتعاطيها 

  .يؤدي إىل جعل األدوية أو السلع الضرورية ُتباع بأسعار ال ميكن أن يتحملها الفقراء
وينبغي أن تضمن شركات التأمني الصحي اخلاصة عدم التمييز ضد النساء احلوامل              -٨٣

أو األطفال أو األمهات على أي أساس من األسس احملظورة وأن تعزز املساواة من خـالل                
قامة شراكات مع أنظمة التأمني الصحي احلكومية باالستناد إىل مبدأ التضامن وضـمان أال              إ

  .يقف العجز عن الدفع حاجزاً أمام احلصول على اخلدمات

  وسائط اإلعالم اجلماهريي وشبكات التواصل االجتماعي  )ج(  
ويف . ي اجلمـاهري  منظمات وسائط اإلعالم   من االتفاقية مسؤوليات     ١٧حتدد املادة     -٨٤

سياق الصحة، ميكن توسيع نطاق هذه املسؤوليات لتشمل حتسني الصحة وتشجيع أمنـاط             
احلياة الصحية لألطفال، وإتاحة حيز لإلعالن اجملاين للترويج للصحة، وضمان اخلـصوصية            
والسرية لألطفال واملراهقني، وتشجيع احلصول على املعلومات، وعدم إنتاج برامج ومـواد            

  .ألطفال وبالصحة العامة وعدم إدامة ممارسات الوصم املرتبطة بالصحةإعالمية ضارة با

  الباحثون  )د(  
تؤكد اللجنة املسؤولية اليت تقع على عاتق الكيانات، مبا فيها األوساط األكادمييـة               -٨٥

والشركات اخلاصة وغريها من اجلهات اليت جتري حبوثاً تشمل األطفال، بأن حتترم مبـادئ              
ها واملبادئ التوجيهية الدولية آلداب مهنة األحباث األحيائية الطبية اليت جتري          االتفاقية وأحكام 

وُتذكّر اللجنة الباحثني بأن مصاحل الطفل الفضلى تغلب دوماً على مصلحة           . )٢٠(على اإلنسان 
  .اجملتمع بوجه عام أو التقدم العلمي

  التعاون الدويل  -خامساً  
لدول األطراف يف االتفاقية ال تقتصر على إعمال        إن االلتزامات اليت تقع على عاتق ا        -٨٦

حق األطفال يف الصحة داخل حدود واليتها الوطنية فحسب بل تشمل أيضاً اإلسـهام يف               
 مـن   ٤وتطالب الفقـرة    . إعمال هذا احلق على املستوى العاملي عن طريق التعاون الدويل         

 إىل األولويـات الـصحية    الدول والوكاالت املشتركة بأن توجه اهتماماً خاصـاً      ٢٤ املادة
  . لألطفال يف صفوف السكان األشد فقراً ويف الدول النامية

وينبغي أن ترشد االتفاقية مجيع األنشطة والربامج الدولية للجهات املاحنة والـدول              -٨٧
على الـدول   وتطالب االتفاقية   . املتلقية املرتبطة بصحة األطفال بشكل مباشر أو غري مباشر        

__________ 

 .١٩٩٣ية، جنيف، منظمة الصحة العامل/جملس املنظمات الدولية املعنية بالعلوم الطبية )٢٠(
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 املشاكل الصحية الرئيسية اليت تؤثر على األطفال واحلوامل واألمهـات يف    ددأن حت بالشريكة  
وينبغـي أن   . ٢٤البلدان املتلقية وأن تتصدى هلا حبسب األولويات واملبادئ احملددة يف املادة            
  .يدعم التعاون الدويل األنظمة الصحية احلكومية واخلطط الصحية الوطنية

مشتركة، مبا يف ذلك عن طريـق آليـات األمـم          وتتحمل الدول مسؤولية فردية و      -٨٨
املتحدة، للتعاون يف جمال تقدمي اإلغاثة يف حاالت الكوارث واملساعدة اإلنسانية يف حـاالت     

ويف هذه احلاالت، ينبغي للدول أن تنظر يف إعطاء األولوية للجهـود الراميـة إىل       . الطوارئ
دة الطبية الدولية املناسـبة وتوزيـع   إعمال حق األطفال يف الصحة، بطرق منها تقدمي املساع    

املوارد وإدارهتا، كاملياه املأمونة الصاحلة للشرب واألغذية واللوازم الطبية واملعونات املاليـة            
  .ألكثر األطفال ضعفاً أو هتميشاً

 يف املائة من    ٠,٧وتذكّر اللجنة الدول هبدف األمم املتحدة املتمثل يف ختصيص نسبة             -٨٩
مجايل للمساعدة اإلمنائية الدولية، حيث إن للموارد املالية آثاراً هامة علـى            الدخل القومي اإل  

ولضمان أن يصل هذا التـأثري إىل       . إعمال حق األطفال يف الصحة يف الدول احملدودة املوارد        
أعلى حد، تشجع الدول والوكاالت املشتركة بني الدول على تطبيق مبادئ باريس املتعلقـة              

  .دئ برنامج عمل أكرابفعالية املعونة ومبا

  إطار التنفيذ واملساءلة  -سادساً  
وُتذكّر اللجنـة الـدول     . تندرج املساءلة يف صلب التمتع حبق األطفال يف الصحة          -٩٠

األطراف بالتزاماهتا إزاء ضمان مساءلة السلطات احلكومية املعنية ومقدمي اخلـدمات عـن             
هم الصحية إىل حني بلـوغهم سـن        احلفاظ على أعلى معايري ممكنة لصحة األطفال ورعايت       

  .عشرة الثامنة
وينبغي للدول أن هتيئ مناخاً ييسر للمكلفني مبهـام الوفـاء جبميـع االلتزامـات                 -٩١

واملسؤوليات املتعلقة حبق األطفال يف الصحة، وأن تضع إطاراً تنظيمياً لعمل مجيع اجلهـات              
املايل للقضايا املتعلقة بـصحة     الفاعلة ورصد هذا العمل، مبا يف ذلك حشد الدعم السياسي و          

األطفال وبناء قدرات املكلفني مبهام للوفاء بالتزاماهتم وقدرات األطفال للمطالبـة حبقهـم             
  .الصحة يف
ومع املشاركة النشطة للحكومة والربملان واجملتمعات احمللية واجملتمع املدين واألطفال،            -٩٢

ة وأن هتدف إىل حماسبة مجيـع اجلهـات         جيب أن تكون آليات املساءلة الوطنية فعالة وشفاف       
وينبغي هلا أن تقوم، ضمن مجلة أمور بتوجيه االهتمام إىل العوامل اهليكلية            . الفاعلة عن أفعاهلا  

ويعّد تتبع املـوارد    . اليت تؤثر يف صحة األطفال، مبا يف ذلك القوانني والسياسات وامليزانيات          
ة األطفال مسألة أساسية إلعمال آليات املساءلة      املالية القائم على املشاركة وتأثريها على صح      

  .احلكومية
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  )٤٢املادة (تعزيز معرفة حق األطفال يف الصحة   -ألف  
تشجع اللجنة الدول على اعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة لتثقيف األطفال ومقدمي             -٩٣

ق الطفـل يف    الرعاية إليهم وصانعي السياسات والسياسيني واملهنيني العاملني مع األطفال حب         
  .الصحة واإلسهامات اليت ميكنهم تقدميها إلعمال هذا احلق

  التدابري التشريعية  -باء  
تقضي االتفاقية بأن تعتمد الدول األطرف مجيع التدابري التشريعية واإلدارية وغريها             -٩٤

وينبغـي أن تفـرض     . من التدابري املناسبة من أجل إعمال حق األطفال يف الصحة دون متييز           
قوانني الوطنية التزاماً قانونياً على الدولة بتوفري اخلدمات والربامج واملوارد البشرية واهلياكل            ال

األساسية الالزمة إلعمال حق األطفال يف الصحة، وأن تنص على االستحقاقات القانونيـة             
لتقدمي خدمات صحية أساسية مراعية للطفل وجيدة وما يتصل بذلك من خدمات للمـرأة              

وينبغي مراجعة القوانني مـن     . ألطفال بصرف النظر عن قدرهتم على دفع تكاليفها       احلامل وا 
عائق حيول دون إعمال    أي  أي أثر متييزي حمتمل ألحكامها أو       حتديد ما إذا كان هناك      أجل  

وينبغي أن تقـدم الوكـاالت      .  عند االقتضاء  ، وإلغاء تلك األحكام   حق األطفال يف الصحة   
حيثما يكون ذلك مناسباً، املعونة اإلمنائية واملساعدة التقنية إلجـراء         الدولية واجلهات املاحنة،    

  . القانونيةهذه اإلصالحات
وينبغي أن يؤدي التشريع عدداً من الوظائف اإلضافية يف إعمال حق األطفـال يف                -٩٥

الصحة بتحديد نطاق هذا احلق واالعتراف باألطفال كأصحاب حقـوق وبتوضـيح أدوار             
ملكلفني مبهام وتوضيح اخلدمات اليت حيق لألطفال واحلوامل واألمهـات          ومسؤوليات مجيع ا  

. املطالبة هبا وتنظيم اخلدمات واألدوية حبيث تكون ذات نوعية جيدة وال تتسبب باألضـرار             
وعلى الدول أن تكفل وجود ضمانات تشريعية مناسبة وغريها من الـضمانات الـضرورية              

اإلنسان الذين يعملون من أجل إعمال حق األطفال        حلماية وتعزيز عمل املدافعني عن حقوق       
  .يف الصحة

  احلوكمة والتنسيق  -جيم  
ُتشجَّع الدول على التصديق على الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان املتعلقة             -٩٦

  .بصحة األطفال وعلى تنفيذها واإلبالغ عن مجيع جوانب صحة األطفال تبعاً لذلك
ياسات واملمارسات املتعلقة بصحة األطفال أن تكون هنـاك         وتقتضي استدامة الس    -٩٧

وتوصي اللجنة الـدول    . خطة وطنية طويلة األجل جيري دعمها وترسيخها كأولوية وطنية        
بإنشاء إطار تنسيق وطين شامل ومتماسك بشأن صحة األطفـال واسـتخدامه باالسـتناد              

ة وخمتلف مستويات احلكومة إضافة     مبادئ االتفاقية لتيسري التعاون بني الوزارات احلكومي       إىل
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وبـالنظر إىل   . إىل التفاعل مع اجلهات صاحبة املصلحة يف اجملتمع املدين، مبا يف ذلك األطفال            
وجود عدد كبري من الوكاالت احلكومية واألجهزة التشريعية والوزارات اليت تعمل يف إطار             

يات، توصي اللجنة بتوضيح     األطفال على خمتلف املستو    ةالسياسات واخلدمات املتعلقة بصح   
  .أدوار ومسؤوليات كل منها ضمن اإلطار القانوين والتنظيمي

وجيب توجيه اهتمام خاص إىل حتديد فئات األطفال املهمـشة واحملرومـة وإيـالء           -٩٨
األولوية هلا، إضافة إىل األطفال الذين يواجهون خطر التعرض ألي شكل من أشكال العنف              

سب التكلفة الكاملة جلميع األنشطة وأن تظهر يف امليزانية الوطنيـة           وينبغي أن حت  . أو التمييز 
  .وأن متول منها

 مع التشديد علـى     "صحة الطفل يف مجيع السياسات    "وينبغي استخدام استراتيجية      -٩٩
وينبغي بذل مجيـع    . الصالت القائمة بني صحة األطفال والعوامل األساسية احملددة لصحتهم        

اليت تعوق الشفافية والتنسيق والشراكة واملساءلة يف تقدمي اخلـدمات          اجلهود إلزالة العقبات    
  .اليت تؤثر يف صحة األطفال

وعلى الرغم من أن الالمركزية شرط لتلبية االحتياجات اخلاصة للمناطق والقطاعـات              -١٠٠
تزاماهتـا إزاء   فإهنا ال تقلل من املسؤولية املباشرة للحكومة املركزية أو الوطنية املتمثلة يف الوفاء بال             

وينبغي أن تعكس القرارات املتعلقـة مبخصـصات خمتلـف          . مجيع األطفال اخلاضعني لواليتها   
  .مستويات اخلدمات واملناطق اجلغرافية العناصر األساسية للنهج املتبع إزاء الرعاية الصحية األولية

مـال حـق    وينبغي للدول أن تشرك مجيع شرائح اجملتمع، مبن فيها األطفال، يف إع             -١٠١
وتوصي اللجنة بأن تشمل هذه املشاركة هتيئة الظـروف املفـضية إىل            . األطفال يف الصحة  

اجملموعـات الـشعبية    استمرار منو وتطور منظمات اجملتمع املدين واستدامتها، مبا يف ذلـك            
واألهلية وتيسري مشاركتها بنشاط يف وضع سياسات وخدمات تتعلـق بـصحة األطفـال              

  .وتقدمي الدعم املايل املناسب أو املساعدة يف احلصول على الدعم املايلوتنفيذها وتقييمها، 

  دور الربملانات يف املساءلة الوطنية  -١  
تضطلع الربملانات، يف املسائل املتعلقة بصحة األطفال، مبسؤولية سـن التـشريعات              -١٠٢

 ثقافـة   وضمان الشفافية والشمولية والتشجيع على إجراء مناقشات عامة مستمرة وإرسـاء          
وينبغي للربملانات إنشاء منرب عام لإلبالغ ومناقشة األداء وتعزيز املشاركة العامة يف            . املساءلة

وينبغي للربملانات أيضاً مساءلة السلطة التنفيذيـة عـن تنفيـذ           . آليات االستعراض املستقلة  
اضـات  التوصيات املنبثقة عن عمليات االستعراض املستقلة وضمان أن تفضي نتائج االستعر          

  . وتدابري املساءلة األخرىالالحقةالوطنية وامليزانيات إىل توجيه اخلطط والقوانني والسياسات 
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  دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف املساءلة الوطنية  -٢  
وتعزيزها تضطلع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان بدور هام يف استعراض املساءلة             -١٠٣

طفال ضحايا انتهاكات حقهم يف الصحة والدعوة إىل إجراء تغيري          وتوفري سبل االنتصاف لأل   
 وُتذكّر الدول بأن    ٢وتشري اللجنة إىل تعليقها العام رقم       .  من أجل إعمال هذا احلق     يف النُّظم 

والية أمناء املظامل أو املفوضني املعنيني حبقوق الطفل ينبغي أن تشمل ضمان احلق يف الصحة،               
  .)٢١(هبذه الواليات وضمان استقالهلم عن احلكومةية للمكلفني موارد كافوينبغي توفري 

  االستثمار يف صحة األطفال  -دال  
ينبغي للدول أن تسعى جاهدة، لدى اختاذها قرارات بـشأن خمصـصات امليزانيـة       -١٠٤

 تيـسري وواإلنفاق، أن تضمن توافر اخلدمات الصحية األساسية جلميع األطفال دون متييـز             
  .وذات نوعية جيدةخلدمات اليت ينبغي أن تكون مقبولة حصوهلم على هذه ا

وينبغي للدول أن تقّيم باستمرار تأثري القرارات اليت ُتتخذ على صـعيد سياسـات                -١٠٥
االقتصاد الكلي على حق األطفال يف الصحة، وال سيما األطفال الذين يعانون من الضعف،              

 مبدأ مصاحل الطفل الفضلى لدى اختاذ       ومنع أية قرارات ميكن أن متس حبقوق األطفال وتطبيق        
 يف  ٢٤وينبغي للدول أيضاً أن تنظر يف االلتزامات املنصوص عليها يف املـادة             . هذه القرارات 

مجيع جوانب مفاوضاهتا مع املؤسسات املالية الدولية وغريها من اجلهات املاحنة لضمان إيالء             
  .اون الدويلاالعتبار املناسب حلق األطفال يف الصحة يف إطار التع

  :وتوصي اللجنة الدول األطراف مبا يلي  -١٠٦
وضع تشريع من أجل رصد نسبة حمددة من اإلنفاق العام لصحة األطفـال              )أ(  

  وإنشاء آلية مرتبطة بذلك تسمح بإجراء تقييم مستقل ومنهجي هلذا اإلنفاق؛
 مراعاة معيار احلد األدىن لنصيب الفرد من اإلنفاق على الـصحة الـذي              )ب(  

  أوصت به منظمة الصحة العاملية وإعطاء األولوية لصحة األطفال يف خمصصات امليزانية؛
مـن خـالل جتميـع      إبراز االستثمار يف صحة األطفال يف ميزانية الدولة           )ج(  

  املنفقة عليهم؛املبالغ تفصيلي للموارد املخصصة لألطفال و
ق وإجراء تقييمات   تنفيذ عمليات رصد وحتليل للميزانية على أساس احلقو         )د(  

لألثر على الطفل ملعرفة الطريقة اليت ميكن من خالهلا لالستثمارات، وال سـيما يف القطـاع             
  .الصحي، أن ختدم املصاحل الفضلى للطفل

__________ 

املتعلق بدور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنـسان يف تـشجيع           ) ٢٠٠٢(٢ليق العام رقم    انظر التع  )٢١(
 ٤١الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسـعة واخلمـسون، امللحـق رقـم              ومحاية حقوق الطفل،    

)A/59/41(املرفق الثامن ،. 
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وتؤكد اللجنة أمهية أدوات التقييم يف استخدام املوارد وتـسلم بـضرورة وضـع                -١٠٧
رصد وتقييم التقدم احملرز يف إعمال حق       مؤشرات قابلة للقياس ملساعدة الدول األطراف يف        

  .األطفال يف الصحة

  دورة العمل  -هاء  
، أن تنخـرط يف  ٢٤يتعني على الدول األطراف، لكي تفي بالتزاماهتا مبوجب املـادة        -١٠٨

عملية دورية للتخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم تثري بعد ذلك اجلهـود املبذولـة ملواصـلة               
وينبغي للدول أن تضمن مشاركة األطفـال       . وجتديد الرصد والتقييم  التخطيط وتعديل التنفيذ    

  .بصورة جمدية وإدماج آليات التفاعل لتيسري إجراء التعديالت الضرورية يف مجيع مراحل الدورة
ويدخل توافر البيانات ذات الصلة واملوثوقة يف صلب عمليات وضع وتنفيذ ورصد              -١٠٩

وينبغـي أن   . مي إىل إعمال حق األطفال يف الـصحة       السياسات والربامج واخلدمات اليت تر    
يشمل ذلك مجع بيانات مفصلة على النحو املناسب طوال فترة حياة الطفل، وإيالء االهتمام              

األولوية اليت تشمل   الواجب للمجموعات الضعيفة، وتوفري بيانات عن املشاكل الصحية ذات          
األساسـية  العوامـل   عن  بيانات  ، و لوفيات واألمراض األسباب اجلديدة واألسباب املهملة ل    

ويقتضي توفري املعلومات االستراتيجية مجع البيانـات مـن خـالل        . ة األطفال  لصح احملددة
األنظمة الروتينية جلمع املعلومات املتعلقة بالصحة، والدراسـات االستقـصائية والبحـوث            

ع تلك البيانـات    وينبغي أن ُتجم  . اخلاصة، وينبغي أن يشمل ذلك البيانات الكمية والنوعية       
  .وحتلل وتنشر وتستخدم لتوجيه السياسات والربامج الوطنية ودون الوطنية

  التخطيط  -١  
تالحظ اللجنة أنه لتوجيه تنفيذ األنشطة الرامية إىل الوفاء بااللتزامـات املنـصوص               -١١٠

 ورصدها وتقييمها، ينبغي للدول أن ُتجري حتلـيالت للحالـة تتنـاول             ٢٤عليها يف املادة    
وينبغي أن ُيقّيم هـذا     . ملشاكل والقضايا واهلياكل األساسية احلالية املتاحة لتقدمي اخلدمات       ا

وينبغي اسـتناداً إىل    . التحليل القدرات املؤسسية ومدى توافر املوارد البشرية واملالية والتقنية        
 نتائج هذه التحليالت وضع استراتيجية تشتمل على مجيع اجلهات صاحبة املصلحة واجلهات           

  .الفاعلة احلكومية وغري احلكومية واألطفال
ومن شأن حتليل احلالة أن يعطي فكرة واضحة عن األولويـات واالسـتراتيجيات               -١١١

وينبغي وضع معايري أداء وأهداف وخطة عمل ُتدرج   . الوطنية ودون الوطنية من أجل حتقيقها     
 الـسياسات والـربامج     يف امليزانية واستراتيجيات تنفيذية إىل جانب إطار لرصـد وتقيـيم          

ومن شأن ذلك أن يسلط الضوء على كيفية        . واخلدمات وتعزيز املساءلة عن صحة األطفال     
  .بناء اهلياكل واألنظمة وتعزيز ما هو قائم منها لكي تكون متسقة مع االتفاقيات
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  ألداء والتنفيذمعايري ا  -٢  
تعلقة بصحة األطفـال    ينبغي للدول أن تضمن أن تكون مجيع اخلدمات والربامج امل           -١١٢

  .ممتثلة ملعايري توافر اخلدمات وإمكانية احلصول عليها ومقبوليتها ونوعيتها

   اخلدماتتوافرمعيار   )أ(  
وخـدمات وبـرامج ناجعـة      وسلع  ينبغي للدول أن تضمن وجود مرافق صحية          -١١٣
افية من  ويلزم أن تكفل الدول وجود أعداد ك      . يتعلق باألطفال وتوفرها بكميات كافية     فيما

املستشفيات والعيادات واملمارسني الصحيني والطواقم املتنقلة واملرافق والعاملني الـصحيني          
على مستوى اجملتمع احمللي فضالً عن التجهيزات واألدوية األساسية لتوفري الرعاية الـصحية             

ـ     . جلميع األطفال والنساء احلوامل واألمهات داخل الدولة       اً وينبغي قياس مدى الكفاية وفق
للحاجة، مع توجيه اهتمام خاص إىل فئات السكان اليت تعاين من نقص اخلـدمات والـيت                

  .يصعب الوصول إليها

  إمكانية احلصول على اخلدمات  )ب(  
  :ينطوي عنصر إمكانية احلصول على اخلدمات على أربعة أبعاد  -١١٤

يرتبط  جيب إتاحة إمكانية احلصول على اخلدمات الصحية وما        :عدم التمييز   )أ(  
هبا من خدمات، إضافة إىل التجهيزات واإلمدادات، جلميع األطفال واحلوامـل واألمهـات             

  قانوناً وممارسة ودون متييز من أي نوع؛
 جيب توفري مرافق صحية تقع      :اخلدماتمرافق  ىل  إمكانية الوصول املادي إ     )ب(  

وقد تتطلب إتاحة   . تيف أماكن يسهل الوصول إليها من قبل مجيع األطفال واحلوامل واألمها          
إمكانية الوصول املادي إىل اخلدمات إيالء املزيد من االهتمام الحتياجات األطفال والنـساء             

وتشجع اللجنة الدول على إيالء أولوية إلنشاء مرافق وخـدمات          . واألشخاص ذوي اإلعاقة  
تكنولوجيات يف مناطق ال توجد فيها خدمات كافية واالستثمار يف ُنُهج اخلدمات املتنقلة وال            

االبتكارية والعاملني الصحيني على مستوى اجملتمع احمللي املدربني تدريباً جيداً واملـدعومني            
  وذلك كوسائل للوصول بصفة خاصة إىل الفئات الضعيفة من األطفال؛

 ينبغـي   :إمكانية حتمل التكـاليف   /إمكانية الوصول من الناحية االقتصادية      )ج(  
ة اخلدمات أو اإلمدادات أو األدوية إىل احلرمان من احلـصول      يؤدي العجز عن دفع تكلف     أال

وتدعو اللجنة الدول إىل إلغاء رسوم االستفادة من هذه اخلدمات وتنفيذ           . على هذه اخلدمات  
ُنظم متويل صحي ال متّيز ضد النساء واألطفال بسبب عجزهم عن دفـع تكـاليف هـذه                 

ثل الـضريبة والتـأمني، علـى أسـاس         وينبغي تنفيذ آليات لتجميع املخاطر، م     . اخلدمات
  االشتراكات املنصفة القائمة على اإلمكانيات؛
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 ينبغي أن تقدم لألطفال ومقدمي الرعاية،       :احلصول على املعلومات  إمكانية    )د(  
 والوضع  سبل حتسني الصحة  باللغة والشكل امليسرين واملفهومني هلم بوضوح، معلومات عن         

  .الصحي واخليارات العالجية

  املقبولية  )ج(  
ُتعرّف اللجنة املقبولية، يف سياق حق األطفال يف الصحة، بأهنا االلتزام بتصميم مجيع               -١١٥

املرافق والسلع واخلدمات املرتبطة بالصحة وتنفيذها على حنـو يراعـي وحيتـرم بالكامـل               
األخالقيات الطبية واحتياجات األطفال وتطلعاهتم وثقافاهتم وآراءهم ولغاهتم، مـع توجيـه            

  .اهتمام خاص لبعض الفئات عند االقتضاء

  النوعية  )د(  
ينبغي أن تكون املرافق والسلع واخلدمات املتصلة بالصحة مناسبة مـن النـاحيتني               -١١٦

أن تكـون   ) أ(ويقتضي ضمان اجلودة مجلة أمور منـها        . العلمية والطبية وذات نوعية جيدة    
وجود موظفني  ) ب(ألدلة املتاحة، و  العالجات وعمليات التدخل واألدوية قائمة على أفضل ا       

طبيني يتمتعون باملهارات وخيضعون للتدريب الكايف يف جمال صحة األم والطفـل ومبـادئ              
وجود جتهيزات باملستشفيات معتمدة من الناحية العلمية ومناسبة        ) ج(االتفاقية وأحكامها، و  

 العلمية مع ضمان عـدم      أن تكون األدوية واملعدات الطبية جمازة من الناحية       ) د(لألطفال، و 
وأن ختضع للمراقبة من أجـل      ) عند االقتضاء (انتهاء صالحيتها وأن تكون خمصصة لألطفال       

إجراء تقييمات منتظمة لنوعية الرعاية الـيت       ) ه(ضمان عدم حدوث ردات فعل معاكسة، و      
  .تقدمها املؤسسات الصحية

  الرصد والتقييم  -٣  
صممة تصميماً جيداً واملصنفة على حنو مناسب       ينبغي وضع جمموعة من املؤشرات امل       -١١٧

. من أجل الرصد والتقييم لتلبية املتطلبات احملددة يف إطار معايري األداء املشار إليهـا أعـاله               
وينبغي استخدام البيانات إلعادة تصميم السياسات والربامج واخلدمات وحتـسينها دعمـاً            

ضمن أنظمة املعلومات الـصحية تـوفر       وينبغي أن ت  . لعملية إعمال حق األطفال يف الصحة     
وينبغي . بيانات موثوقة وشفافة ومتسقة وأن حتمي يف الوقت نفسه حق األفراد يف اخلصوصية            

للدول أن تستعرض بصورة دورية أنظمة املعلومات الصحية املوجودة لديها، مبا يف ذلك نظم              
  .تسجيل اإلحصاءات احليوية وبيانات مراقبة األمراض، هبدف حتسينها

وينبغي أن تقوم اآلليات الوطنية للمساءلة برصد نتائجهـا واستعراضـها واختـاذ               -١١٨
ويعين الرصد تقدمي بيانات عن الوضع الصحي لألطفال واالستعراض املنتظم . إجراءات بشأهنا

لنوعية اخلدمات الصحية املقدمة إليهم وحجم اإلنفاق على هذه اخلدمات ومكان اإلنفـاق             
وينبغي أن يشمل ذلك الرصد الروتيين وعمليـات        .  وعلى من ُتصرف   عليها وكيف ُتصرف  
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ويعين االستعراض حتليل البيانات واستشارة األطفال واُألسر ومقدمي      . التقييم الدورية املتعمقة  
األطفال وما إذا كانت احلكومات     الرعاية اآلخرين واجملتمع املدين لتحديد مدى حتسن صحة         

ويعين العمل استخدام األدلة الناشئة     . ملت على الوفاء بالتزاماهتا   واجلهات الفاعلة األخرى قد ع    
  .عن هذه العمليات بتكرار وتوسيع نطاق ما هو ناجع وعالج وإصالح ما هو غري ناجع

  بل االنتصاف يف حاالت انتهاك احلق يف الصحةُس  -واو  
صول تشجع اللجنة بقوة الدول على وضع آليات للشكاوى تكون ناجعة وميكن و             -١١٩

األطفال إليها وتقوم على اجملتمع احمللي وتتيح لألطفال إمكانية التماس التعويضات واحلصول            
وينبغـي أيـضاً    . عليها يف حالة انتهاك حقهم يف الصحة أو تعرض هذا احلق خلطر االنتهاك            

  .تتيح التمتع حبقوق ُيعترف هبا قانوناً، مبا يف ذلك إقامة الدعاوى اجلماعيةأن للدول 
وينبغي للدول أن تضمن وتيسر لفرادى األطفال ومقدمي الرعايـة هلـم إمكانيـة                -١٢٠

الوصول إىل احملاكم وأن تتخذ التدابري الالزمة إلزالة أية حواجز حتول دون إمكانية احلصول              
وميكن أن ُتؤدي املؤسسات الوطنية     . على سبل انتصاف لدى انتهاك حق األطفال يف الصحة        

املظامل املعنيون باألطفال واجلمعيات املهنية املعنية بالصحة ومجعيـات         حلقوق اإلنسان وأمناء    
  .املستهلكني دوراً هاماً يف هذا اخلصوص

  النشر  -سابعاً  
توصي اللجنة الدول بأن تنشر هذا التعليق العام على نطاق واسع داخـل الربملـان                 -١٢١

 ُتعـىن بالقـضايا الـصحية      واحلكومة، مبا يف ذلك داخل الوزارات واإلدارات واهليئات اليت        
  .لألطفال على مستوى البلديات واملستوى احمللي

        
  


