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  جملس حقوق اإلنسان
  الثانية والعشرونالدورة 
   من جدول األعمال٣ و٢البندان 

التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان         
   واألمني العاموتقارير املفوضية السامية

 تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية
   مبا يف ذلك احلق يف التنمية،واالجتماعية والثقافية

الطفل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن حق         تقرير      
  يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه

  موجز    
قدم، تظل صحة األطفال تشكل مصدر قلق بالغ يف مجيع          رغم كل ما حتقق من ت       

. القضايا الصحية الرئيسية اليت تؤثر يف األطفال      بإسهاب  هذا التقرير   ويتناول  . أحناء العامل 
 لاللتزامات اليت تقع على عاتق الدول وعلى غريها من اجلهـات صـاحبة      ويتضمن حتليالً 

 توصيات هبـدف ضـمان      أيضاًتضمن  وي. املسؤولية جتاه إعمال حق األطفال يف الصحة      
ويشدد التقرير على أن بقاء الطفل ومحايته ومنوه ومنائه منعماً بـصحة            . إعمال هذا احلق  

  .جسدية ونفسية جيدة هي األسس اليت تقوم عليها الكرامة اإلنسانية وحقوق اإلنسان
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  مقدمة  -أوالً  

الذي طلب فيه   ،  ١٩/٣٧قرار  ال ب  عمالً حقوق اإلنسان جملس  إىل  هذا التقرير مقدم      -١
حـق  عن  تقرير  إعداد  ) املفوضية( السامية حلقوق اإلنسان      األمم املتحدة  مفوضيةاجمللس إىل   

 بالتعاون الوثيق مع أصحاب املـصلحة       ،الطفل يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه       
ومنظمة الصحة العامليـة    ) اليونيسيف (منظمة األمم املتحدة للطفولة   املعنيني، مبا فيها الدول و    

وغريها من هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املعنية واملكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات              
نسان واجملتمع املـدين ومؤسـسات      اخلاصة املعنيني واملنظمات اإلقليمية وهيئات حقوق اإل      

الثانيـة  يقـدم إىل اجمللـس يف دورتـه      حقوق اإلنسان الوطنية واألطفال أنفسهم، على أن        
  . لالسترشاد به يف يوم املناقشة السنوي بشأن حقوق الطفل، نوالعشري

 مسامهة يف اجملموع ألغراض هذه الدراسة من دول ومنظمـات           ١١٢وقد وردت     -٢
 ٣٠ويف  .  حكومية ومؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان وأوساط أكادميية       حكومية دولية وغري  

، نظمت املفوضية مشاورة على مستوى اخلرباء بقـصد         ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٣١و
 املعلومات الوافية اليت استخلصت     خدمتواسُت. جتميع معلومات من اجلهات صاحبة املصلحة     
 اخلرباء املشاركني يف املشاورة يف إعـداد هـذا          من املسامهات اخلطية والوثائق البحثية وآراء     

  .)١(التقرير

  أولوية عاملية: صحة األطفال  -ثانياً  

احلق يف الصحة حق من حقوق اإلنسان املكفولة للجميع مكرس يف اإلعالن العاملي               -٣
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          ١٢حلقوق اإلنسان ويف املادة     

وإعمال حق الطفل يف الصحة ال بد منـه         .  من اتفاقية حقوق الطفل    ٢٤ية ويف املادة    والثقاف
فبقاء الطفل ومحايته ومنوه ومنائه     . للتمتع جبميع احلقوق األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية       

منعماً بصحة جسدية ونفسية جيدة هي األسس اليت تقوم عليها الكرامة اإلنسانية وحقـوق              
  .اإلنسان

 الفترة اليت ميكن أن     أيضاً الطفولة مرحلة ال نظري هلا يف منو الطفل ومنائه، ولكنها            إن  -٤
فأشكال السلوكيات والتجارب احملفوفة باملخاطر     . يصاب فيها الطفل مبشاكل صحية خطرية     

  . انعكاسات صحية خطريةأيضاًاملصاحبة للمراهقة قد ينجر عنها 

   ل هنج يشمل تركيزه على مدى احليـاة،       ومن املهم النظر إىل صحة الطفل من خال         -٥
 إىل املراهقـة    مبا يتماشى مع النهج القائم على احلقوق، بدءاً من الوالدة إىل الطفولة وصوالً            

__________ 
لالطالع على مزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل املوقع  )١(

www.ohchr.org/EN/Issues/Children/RightHealth/Pages/righttohealthindex.aspx. 
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لقد تراجعت معدالت وفيات األطفال، ولكنها تظل عالية مبستويات غري          . ومن مث إىل الكرب   
وباإلضـافة إىل   . م سن اخلامـسة    مليون طفل ميوتون كل عام قبل بلوغه       ٦,٩مقبولة؛ فثمة   

.  ميوتون كـل عـام      عاماً ٢٤ أعوام و  ١٠ مليون شخص يبلغ ما بني       ٢,٦ذلك، يقدر أن    
  .ومعظم هذه الوفيات ميكن تفاديها

.  آخـر للقلـق     كـبرياً  مث إن عبء اإلصابة باألمراض بني األطفال يشكل مصدراً          -٦
. قع اجلغرايف وغري ذلك من الفئـات       للجنس والعمر واملو   وفقاًويتفاوت منط اإلصابة باملرض     

سـيما   وعالوة على ذلك، يستدعي األمر إيالء اهتمام خاص لفئات معينة من األطفال، ال            
واإلقرار بتفاوت منط اإلصابة باملرض أمـر حاسـم         . الفئات اليت تعيش يف أصعب الظروف     

  .لتصميم االستجابات املالئمة الحتياجات األطفال

ض اليت يصاب هبا الطفل يف الصغر رواسب تبقى آثارهـا إىل            وميكن أن تترك األمرا     -٧
سن متقدمة يف الكرب، وميكن كذلك ألمناط السلوك اليت تكونت يف الـصغر أن تـستمر يف                 

فثلثا الوفيات املبكرة وثلث جمموع األمراض اليت تصيب الكبار مرتبطة بأمناط حيـاة             . الكرب
 يف الصغر، ال سيما اسـتهالك        عليها ملرءاعُتمد يف الصغر أو أشكال من السلوكيات شب ا        

التبغ أو العادات الغذائية غري الصحية أو عدم ممارسة النشاط البدين أو العالقات اجلنسية غري               
أخطار تلـوث البيئـة      من أخذ    أيضاًوباإلضافة إىل ذلك، ال بد      . احملمية أو التعرض للعنف   

  .عتباروخماطره على املستوى احمللي على صحة الطفل بعني اال

 وقد أكدت املسامهات اليت تلقتها املفوضية والنقاشات اليت جرت أثناء املـشاورة              -٨
على مستوى اخلرباء أن صحة األطفال تظل تشكل مصدرا لقلق بالغ يف مجيع أحناء العـامل،                

  مـشتركاً  وتتطلب بعض اجملاالت اليت تثري قلقـاً      . بالرغم من التقدم احملرز على هذا الصعيد      
 خاصاً، ال سيما سوء التغذية، والعنف، واإلصابات واحلوادث، والـصحة العقليـة،             اهتماما

. وتعاطي العقاقري، والصحة اجلنسية واإلجنابية للمراقني، والتثقيف من أجل سلوكيات صحية          
 أن تكون األولوية إلعطاء مزيد من       أيضاًويف السياقات اليت تكون فيها املوارد حمدودة، ينبغي         

  .ضي االلتهاب الرئوي واإلسهال ولسائر األمراض املنقولةاالهتمام ملر

  اإلطار القانوين الدويل  -ثالثاً  

تسري اتفاقية حقوق الطفل والصكوك الدولية الرئيسية لتعزيـز حقـوق الطفـل               -٩
فاألطفال، سواء كانوا يعيشون يف الدول املتقدمة       . ومحايتها على األطفال يف مجيع الظروف     

ة أو يف البلدان اليت متر برتاعات، هلم احلق يف تلقي نفس القدر من احلماية               أم يف الدول النامي   
 من االتفاقية، يسري حق الطفـل يف        ١ باملادة   وعمالً. حلقوقهم، مبا يف ذلك احلق يف الصحة      

  . عاماًمل يتجاوز الثامنة عشرةالصحة على كل إنسان 
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ية امللحقة هبا، فـإن مجيـع       وخبالف اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكوالت االختيار       -١٠
معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية األخرى اليت تتضمن أحكاما متعلقة بالصحة تسري على            
الكبار والصغار، وهي بذلك تشكل مصادر مرجعية إضافية من أجل إعمال حق الطفـل يف               

فية ومن هذه الصكوك العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا         . الصحة
واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واالتفاقية الدولية للقضاء على             
مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقيـة الدوليـة             

تني حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقييت منظمة العمل الدولية املتصل           
واتفاقية أسـوأ أشـكال     ) ١٣٨رقم   (١٩٧٣بعمل األطفال، أي اتفاقية احلد األدىن للسن،        

  ).١٨٢رقم  (١٩٩٩عمل األطفال، 

واحلق يف الصحة حق من حقوق اإلنسان املكفولة للجميع مكرس يف اإلعالن العاملي   -١١
ة واالجتماعيـة    من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادي       ١٢حلقوق اإلنسان ويف املادة     

 من اتفاقية حقوق الطفل التوجيه الذي قدمته        ٢٤وينبغي أن ُيراعى يف تفسري املادة       . والثقافية
، ذلـك أن    ١٤اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تعليقها العام رقم           
زامات العامـة   بعض واجبات الدولة فيما خيص إعمال حق الطفل يف الصحة تتطابق مع االلت            

 إىل دستور   أيضاًوحق الطفل يف الصحة حق شامل يستند        . الناشئة عن حق اجلميع يف الصحة     
منظمة الصحة العاملية الذي يعرِّف الصحة على أهنا حالة من اكتمال السالمة بدنياً وعقليـاً               

  .واجتماعياً، ال جمرد انعدام املرض أو العجز

الطفل، تعترف الدول األطراف يف االتفاقية حبـق         من اتفاقية حقوق     ٢٤ويف املادة     -١٢
   دهـا لتـضمن  وقصارى جه بلوغه، وبأن تبذل    بأعلى مستوى صحي ميكن     الطفل يف التمتع    

 عن ذلك، فإن    وفضالً. أال حيرم أي طفل من حقه يف احلصول على خدمات الرعاية الصحية           
كفالة الرعاية  ، و رضع واألطفال فض وفيات ال  الدول األطراف مطالبة باختاذ التدابري املناسبة خل      

ويتعني على . مكافحة األمراض وسوء التغذية، وة وبعدهادالصحية املناسبة لألمهات قبل الوال
، واألطفـال  اآلبـاء  اجملتمـع، وال سـيما       شرائح مجيع   إبالغكفالة   أيضاًالدول األطراف   

الطبيعية، ومبادئ حفظ   املعلومات األساسية املتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة         ب
 يف  التثقيـف  على   الشرائحالصحة واإلصحاح البيئي، والوقاية من احلوادث، وحصول هذه         

وباإلضافة إىل ذلك، فهي مطالبة     . هذه اجملاالت ومساعدهتا يف االستفادة من هذه املعلومات       
ة اليت تـضر بـصحة       مجيع التدابري الفعالة واملالئمة بغية إلغاء املمارسات التقليدي         باختاذ أيضاً

  .األطفال

وما فتئت جلنة حقوق الطفل تثري مسألة حق الطفل يف الصحة يف احلـوارات الـيت               -١٣
    أيـضاً وقد أشارت اللجنـة  . جتريها مع الدول األطراف، وتقدم هلا توصيات هبذا اخلصوص     

 فـريوس   (٣قـم   إىل هذا احلق حتديدا يف العديد من تعليقاهتا العامة، ومنها تعليقاهتا العامة ر            
      ،)الطفولـة املبكـرة    (٧، ورقـم    )صحة املراهقني  (٤، ورقم   )اإليدز/ةنقص املناعة البشري  
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حق الطفل يف التعبري     (١٢، ورقم   )حق الطفل يف التحرر من مجيع أشكال العنف        (١٣ ورقم
  ).حق الطفل يف قضاء األحداث (١٠، ورقم )عن آرائه

ط مجيع احلقوق الواردة فيها وعدم قابليتها للتجزئة؛        وتقر اتفاقية حقوق الطفل بتراب      -١٤
 للتمتع جبميع احلقوق األخرى، وأن إعمال احلق يف   ومن مث كان إعمال احلق يف الصحة الزماً       

فإذا كان . الصحة يتوقف على إعمال العديد من احلقوق األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية  
ات الرعاية الصحية، فسيتعذر عليه الـذهاب إىل         أو ال ميكنه الوصول إىل خدم      الطفل مريضاً 

وباملثل، إذا مل تتحقق    ). ٢٨املادة  (املدرسة ومن مث يكون حمروما بالفعل من حقه يف التعليم           
، )١٩املـادة   (حقوق أخرى منصوص عليها يف االتفاقية، مثل احلق يف التحرر من العنـف              

ومن احلقـوق األخـرى     . لصحةفسيترتب على ذلك أثر مباشر وسليب على حق الطفل يف ا          
 عن احلـق  املرتبطة أصالةً بإعمال احلق يف الصحة احلق يف احلياة واحلق يف عدم التمييز، فضالً  

، )٣٢املـادة   (يف احلماية من العمل الذي ميكن على األرجح أن يكون مضراً بصحة الطفل              
 واحلـق يف عـدم      ،)٣٤املادة  (واحلق يف التحرر من االستغالل اجلنسي واالنتهاك اجلنسي         

 أو لغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة             التعرض للتعذيب   
 لدى احلـديث عـن صـحة        أيضاً حامساً) ٣١املادة  (ويصبح احلق يف اللعب     ). ٣٧املادة  (

  .لصحة الطفل ولسالمته النفسية واجلسديةاألطفال، ملا تبّين أن اللعب أساسي 
 للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،       ١٤ للتعليق العام رقم     اًوفقو  -١٥

ينبغي أال ُيفهم حق الطفل يف الصحة على أنه احلق يف التمتع بصحة جيدة يف حد ذاهتا، بـل          
بلوغه يف بأعلى مستوى صحي ميكن على أهنا احلق يف التمتع بظروف وخدمات تكفل التمتع        

 هلذا النهج كفيل بأن يضع مسألة إعمال احلق         وفقاًوالنظر إىل الصحة    . ائمةظل األوضاع الق  
أعلى "وتأخذ فكرة   . اصة حبقوق اإلنسان   الدولية اخل  تيف الصحة يف اإلطار األوسع لاللتزاما     

 بعني االعتبار ظروف الطفل البيولوجية واالجتماعية والثقافيـة         "بلوغهمستوى صحي ميكن    
 إليها املوارد اليت تقدمها مـصادر       ذلك املوارد املتاحة للدولة، مضافاً    واالقتصادية األولية وك  

  .أخرى، مبا فيها املنظمات غري احلكومية، واجملتمع الدويل والقطاع اخلاص
وتـشمل  . ويشمل حق الطفل يف الصحة جمموعة أساسية من احلريات واحلقـوق            -١٦

حق الفـرد يف    ل ورشده، ومن ذلك     احلريات، اليت تتعاظم أمهيتها مع تزايد منو قدرات الطف        
وتشمل احلقوق إمكانية الوصول إىل طائفة من املرافق والـسلع          . التحكم يف صحته وجسده   

أعلى مـستوى صـحي     واخلدمات والظروف مبا يتيح تكافؤ الفرص جلميع األطفال للتمتع ب         
ـ           . بلوغهميكن   ى أعلوعالوة على تقدمي معلومات وخدمات صحية، يشمل احلق يف التمتع ب

بلوغه، يف مجلة أمور أخرى، ضمان الوصول إىل اخلدمات والـربامج           مستوى صحي ميكن    
  .مبا يكفل العوامل األساسية احملددة للصحةالضرورية 
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ي من احلقوق املنصوص عليها أوباإلضافة إىل ذلك، البد من االسترشاد، لدى تنفيذ   -١٧
ئ عامة تشكل الدعائم الرئيسية التفاقية      يف االتفاقية، مبا يف ذلك احلق يف الصحة، بأربعة مباد         

  .حقوق الطفل

  املساواة وعدم التمييز    

لكي يتسىن حتقيق التمتع الكامل باحلق يف الصحة جلميع األطفال، يقع على عـاتق                -١٨
 من اتفاقية ٢وتسرد املادة   . من جراء التمييز  الدول واجب كفالة عدم تقويض صحة األطفال        

عنصر الطفل  عتبارات اليت حيظر التمييز على أساسها، مبا يف ذلك           من اال  حقوق الطفل عدداً  
أو والديه أو الوصي القانوين عليه أو لوهنم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي                 

 أو ثروهتم أو عجزهم أو مولـدهم أو أي          يأو اإلثين أو االجتماع   ي  أو غريه أو أصلهم القوم    
ة  امليل اجلنسي واحلالة الصحية، مبا يف ذلك اإلصاب        أيضاًت   وتشمل هذه االعتبارا   .وضع آخر 

فالتمييز القائم على نوع اجلنس ظاهرة      . يدز والصحة العقلية  اإل/ةبفريوس نقص املناعة البشري   
ختالالت بني اجلنسني    يف طائفة عريضة من احلاالت، كاال      متفشية بشكل خاص، حيث تؤثر    

وينبغـي إيـالء    . دمات املتصلة بصحة الطفـل    والتنميط اجلنساين ومدى احلصول على اخل     
 للفتيات والصبيان وأثر املعايري والِقيم االجتماعيـة املتـصلة          لالحتياجات املختلفة االهتمام  

ففي العديد من البلدان، يؤثر عدم املساواة والتمييز اجلنسانيني علـى           . باملساواة بني اجلنسني  
، األمر الـذي     سن مبكرة جداً   يفالصحية  حظوظ الطفلة يف احلصول على التغذية والرعاية        
وباملثل، فإن التمييز على أسـاس امليـل        . ينطوي على أثر يدوم طويال على صحتها ومنائها       

  .اجلنسي واهلوية اجلنسية يؤثر سلباً على إعمال حق الطفل يف الصحة
ويشكل األطفال شرحية سكانية متفاوتة كما أن األوليات الصحية الـيت ختـصهم               -١٩
وخبالف االعتبارات احملظورة للتمييز، من     . ينة، وكل ذلك متوقف على طائفة من العوامل       متبا

ومثة حاجة لضمان عـدم     . املهم اإلقرار بتفاوت ضعف واعتالل صحة بعض فئات األطفال        
وجود أي متييز ضد هذه الفئات من األطفال، مبن فيهم، على سبيل املثال ال احلصر، األطفال                

صابون بأمراض مزمنة، واألطفال املهاجرون واألطفال املتروكون ملصريهم،        ذوو اإلعاقة أو امل   
وأطفال األقليات والشعوب األصلية، واألطفال الذين يعيشون يف الشوارع أو يف مؤسسات            
أو حمرومون من الدعم األبوي، واألطفال العاملون ومنهم الذين يؤدون أعماال ميكن علـى              

األطفال ضحايا العنف واالستغالل اجلنسي واالنتـهاك       األرجح أن تكون مضرة بصحتهم، و     
اجلنسي، واألطفال الالجئون واملتأثرون بالرتاعات أو االحتالل األجنيب أو ظروف الطوارئ،           
واألطفال غري املسجلني عند املولد، واألطفال من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي             

نس اآلخر، واألطفال الذين يعيشون يف أسـر أو         ومغايري اهلوية اجلنسية وحاملي صفات اجل     
جمتمعات ينتشر فيها تعاطي املخدرات، واألطفال الذين يتعرضون للممارسـات الـضارة،            
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 أو   واقتصادياً و يف مناطق حضرية حمرومة اجتماعياً     واألطفال الذين يعيشون يف مناطق نائية أ      
  .يف ظروف من احلرمان االقتصادي الشديد

  لفضلىمصاحل الطفل ا    

 من اتفاقية حقوق الطفل مؤسسات الرفاه االجتماعي العامة واخلاصـة           ٣ُتلزِم املادة     -٢٠
واحملاكم والسلطات اإلدارية واهليئات التشريعية بأن تكفل يف املقام األول إيـالء االعتبـار              

ويدخل يف ذلك القـرارات     . للمصاحل الفضلى للطفل يف مجيع اإلجراءات اليت ختص األطفال        
علقة بتخصيص املوارد وبوضع وتنفيذ السياسات والتدخالت واخلدمات الـيت تـؤثر يف             املت

وينبغي أن تكون فرادى املصاحل الفضلى لألطفـال  . العوامل األساسية احملددة لصحة األطفال  
مستندة إىل أفضل املمارسات يف جمال الصحة العامة القائمة على وقائع ملموسة، وإىل رغبات 

، واحتياجاهتم اجلسدية والنفـسية     )١٢املادة  (هم اليت ميكن التحقق منها      األطفال وأحاسيس 
والتعليمية، وأعمارهم، وجنسهم، وخلفياهتم، وعالقاهتم مع مقدمي الرعاية، وما إىل ذلك من 

  .اخلصائص ذات الصلة

  احلق يف احلياة والبقاء والنماء    

 أيـضاً طفل يف احلياة، بل تؤكد       من االتفاقية ليس فقط باحلق األصيل لل       ٦تقر املادة     -٢١
بأن الدولة ملزمة بكفالة بقاء الطفل ومنائه، مبا يف ذلك فيما يتعلق باألبعاد اجلسدية والعقلية               

  .والروحية واالجتماعية اليت ينطوي عليه مناؤه

  احترام آراء الطفل    

 اجلهـات    من االتفاقية حق األطفال يف التعبري عن آرائهم وأن توىل          ١٢تكفل املادة     -٢٢
املعنية تلك اآلراء االعتبار الواجب؛ ويدخل يف ذلك آراؤهم بشأن مجيع اجلوانـب املتعلـق               

وتنطوي القدرات املتطورة للطفل على انعكاسات هامـة تظهـر          . بتقدمي اخلدمات الصحية  
 على املشاركة يف تكوينه الصحي، ورمبا اختاذ قرارات مـن           آثارها عندما يصبح الطفل قادراً    

نفسه يف هذا الصدد، ال سيما فيما يتعلق حبصوله على اخلدمات الصحية، دون موافقة              تلقاء أ 
 لتطور قـدراهتم واكتمـال نـضجهم،    وفقاًوينبغي أن يتمتع األطفال، . اآلباء إذا لزم األمر   

بإمكانية الوصول إىل خدمات املشورة والتوجيه بتكـتم ودون موافقـة األب أو الوصـي               
  .قق مصلحة الطفل الفضلىالقانوين، إذا كان ذلك حي

وكما بّينت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تعليقها العام             -٢٣
 من  ، ينبغي أن تليب اخلدمات والربامج الصحية، مبا فيها تلك املوجهة لألطفال، عدداً            ١٤رقم  

فإعمـال  . ذات مستوى جيد  املعايري، ومنها أن تكون متاحة وميكن الوصول إليها ومقبولة و         
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حق الطفل يف الصحة يفترض توفُّر ما يكفي من املرافق واملعدات واخلدمات والربامج صحية              
ومن ذلك كفاية املستشفيات والعيادات واملمارسني الصحيني . العاملة يف جمال صحة األطفال   

ة لتقـدمي الرعايـة     والفرق املتنقلة واملرافق والعاملني الصحيني واملعدات والعقاقري الـضروري        
 للحاجة وفقاًوينبغي أن تقاس الكفاية . الصحية جلميع األطفال الذين يعيشون يف الدولة املعنية

مع إيالء اهتمام خاص للسكان الذين يعانون من نقص اخلدمات والسكان الـذين يـصعب     
  .الوصول إليهم

  :أما عنصر إمكانية الوصول فينطوي على أربعة أبعاد هي  -٢٤

ال بد أن يكون الوصول إىل اخلدمات والتجهيزات واملعدات         : م التمييز عد  )أ(  
ممارسة، دون متييز   فال واحلوامل واألمهات، قانوناً و     جلميع األط  الطبية وما يتصل هبا ميسوراً    

  من أي نوع كان؛
ال بد أن يكون تواجد املرافق الصحية       : إمكانية الوصول من الناحية املادية      )ب(  

وقد يتطلب األمر .  جلميع األطفال واحلوامل واألمهات الوصول إليها بيسرضمن مسافة ميكن
  إيالء مزيد من االهتمام الحتياجات األطفال ذوي اإلعاقة؛

ينبغي أال يؤدي العجز عن سـداد       : إمكانية الوصول من الناحية االقتصادية      )ج(  
فينبغـي  . هذه اخلدماتتكلفة اخلدمات أو املعدات أو األدوية إىل احلرمان من احلصول على            

للدول أن توجد شبكات ضمان اجتماعي تتيح للسكان الفقراء احلصول على اخلدمات مىت             
وحيثما احتاجوا إىل هذه اخلدمات على سبيل اإلحلاح، بصرف النظر عن قدرهتم على تسديد     

وقد يشمل ذلك إلغاء رسوم االستفادة من هذه اخلدمات وتنفيذ          . حقها أم عجزوا عن ذلك    
م التمويل الصحية اليت تتجنب التمييز ضد الفقراء بسبب عجزهم عن سداد تكاليف هذه              نظ

  اخلدمات؛
ينبغي أن تقدم معلومات عن سبل حتسني الصحة        : احلصول على املعلومات    )د(  

والوضع الصحي واخليارات العالجية لألطفال وملن يقوم على رعايتهم، باللغـة والـشكل             
  .اسبني من الناحية الثقافيةامليسرين واملفهومني واملن

ويف سياق حق الطفل يف الصحة، تقتضي املقبولية أن تكون مجيع املرافق واملعـدات                -٢٥
واخلدمات املرتبطة بالصحة واستخدامها مصممة ومستخدمة على حنو يراعي وحيترم بشكل           

نبغـي أن   وي.  عن احتياجات الطفل وتطلعاته وثقافته ولغته      كامل األخالقيات الطبية، فضالً   
تكون املرافق واملعدات واخلدمات املرتبطة بالصحة مناسبة من الناحيتني العلمية والطبية وذات         

  .نوعية جيدة
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  املسائل الصحية املتصلة باألطفال اليت تستدعي االهتمام هبا  -رابعاً  

ال بد من إيالء االهتمام الالئق بدواعي القلق الصحية لشرحية الـسكان املتزايـدة                -٢٦
 مليار نسمة   ٢,٥، واليت يقدر عدد أفرادها حاليا بنحو         عاماً ١٩راد البالغة من العمر دون      باط

  .يف العامل بأسره

 ميكـن علـى      مليون طفل يزاولون أعمـاالً     ١١٥ ملنظمة العمل الدولية، مثة      وفقاًو  -٢٧
 واليت ينبغي حظرها علـى الـذين        األرجح أن تكون مضرة بصحتهم أو سالمتهم أو آداهبم        

 خطرة معرضون أكثـر مـن       فاألطفال الذين يزاولون أعماالً   .  عاماً ١٨تتجاوز أعمارهم    مل
  .غريهم إىل األمراض واإلصابات املرتبطة بالعمل

  فترة اليت تلي الوالدةالرعاية أثناء احلمل والوضع وال  -ألف  

 لكفالة متتع األطفال بصحة جيدة، جيدر البداية بتحسني صحة ورفاه املرأة يف سـن               -٢٨
. اإلجناب، ومن مث تقدمي الرعاية واخلدمات أثناء احلمل والوضع ويف مرحلة ما بعد الـوالدة              

 يف أن يبقى على قيـد       فالطفل الذي تتوىف أمه يف األسابيع الستة اليت تلي والدته أقل حظوظاً           
وقد أقر جملس حقـوق اإلنـسان       . احلياة إىل سن الثانية من طفل ظلت أمه على قيد احلياة          

حاالت الوفيات واألمراض النفاسية اعتماد هنج يقوم على مراعاة حقوق اإلنسان إزاء ضرورة 
  .)٢(اليت ميكن الوقاية منها

 ويقدَّر أن نقص التغذية عند األمهات ونقص التغذية عند األطفال، املرتبطني ارتباطاً             -٢٩
ائة من جممـوع     يف امل  ١١ يف املائة من الوفيات بني األطفال وعن         ٣٥، مسؤوالن عن    وثيقاً

فتوفري التغذية املناسبة واملواد الغذائية التكميلية للحوامـل        . عبء املرض على املستوى العاملي    
أمر حاسم لضمان منو صحي للجنني والرضيع، ولتقليص احتماالت إصابة الطفل بـأمراض             

  .معدية يف فترة الرضاعة وبأمراض مزمنة يف الكرب
 مليـون  ٢,٨ليت أدرجت يف خانة وفيات الولدان ، بلغت الوفيات ا   ٢٠١٠ويف عام     -٣٠

فاملـضاعفات  ).  يوماً ٢٧الوفيات بني األطفال الذين مل تتجاوز أعمارهم        (حالة وفاة تقريبا    
ارتفـاع الـضغط املـرتبط      املرتبطة بوالدة اخلُّدج، واملضاعفات أثناء الوضع، والعدوى، و       

 حاالت اإلمـالص ووفيـات      باألمومة، والسكري، وضمور منو اجلنني مسؤولة عن معظم       
ويترتب على حتسني املتابعة أثناء احلمل والوقاية من املضاعفات وكشفها وإدارهتا يف            . الولدان

  .وقت مبكر أثر إجيايب على صحة املرأة والولدان وبقائهم
 ة يف املائة من األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشري         ٩٠لقد تعرض أكثر من       -٣١

ال املرض من األم إىل الطفل، وهو ما ميكن الوقاية منه مبـضادات فريوسـات               للعدوى بانتق 
__________ 

 .٢١/٦ و١٨/١٢ و١٥/١٧ و١١/٨انظر قرارات جملس حقوق اإلنسان  )٢(
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ملشورة وميكن أن تساعد ا   . النسخ العكسي، وكذلك مبمارسات الوالدة والتغذية األكثر أمناً       
، مقرونة خبدمات تشريح الفريوس لدى ةوالفحص الطوعيني بشأن فريوس نقص املناعة البشري 

الج طويلة األمد املتعلقة بالفريوس للنساء والرضع، وفق مقتضى     الرضع وخدمات الرعاية والع   
  .احلال، يف تقليص حاالت نقل الفريوس وتعزيز فرص الوصول إىل اخلدمات املطلوبة

قابالت ماهرات وفـرص الوصـول إىل       ومن شأن تعزيز خدمات التوليد بإشراف         -٣٢
 من فرص بقاء الطفل على قيـد        خدمات الرعاية التوليدية يف احلاالت االستعجالية أن حيسن       

وينبغـي أن تـشمل     . احلياة وذلك بتقليص حاالت اإلمالص وبإنقاذ أرواح أمهات وولدان        
الرعاية يف الفترة الالحقة للوالدة، على أقل تقدير، الرضاعة الطبيعيـة املبكـرة والـشاملة،               

ية البـشرة،   واحلفاظ على دفء الوليد، وغسل األيدي باستمرار ونظافة احلبل السري ورعا          
وحتديد الظروف اليت تتطلب رعاية إضافية، وإسداء املشورة عن الوقت املناسب ألخذ الوليد             

 عن ذلك، للرضاعة الطبيعية أثر إجيايب على العديد مـن جوانـب             وفضالً. إىل مرفق صحي  
صحة الطفل، ذلك أنه عالوة على قيمتها الغذائية فهي تعزز جهاز املناعة لدى الطفل ومـن                

  .قايته من طائفة عريضة من اإلصابات بالعدوىمث و

  وفيات األطفال  -باء  
    األسباب املؤدية إىل الوفاة لدى األطفال الذين تتراوح أعمارهم من شـهر واحـد               -٣٣
والتـشوهات   شهراً هي االلتهاب الرئوي واإلسهال واملالريا؛ كما أن اإلصـابات            ٥٩إىل  

 يف أيـضاً األسباب الرئيسية لوفيات األطفال تتسبب    و .)٣(اخللقية هي من أكثر أسباب للوفاة     
فنحو نصف العبء العاملي للمـرض لـدى        . إصابة ماليني األطفال باألمراض يف كل عام      

أمـراض  :  أعوام يعزى إىل سبعة أمراض معدية هـي        ٤األطفال الذين مل تتجاوز أعمارهم      
ملالريـا، واحلـصبة،   وأمـراض اإلسـهال، وا    ،  )مبا يف ذلك السل   (اجلهاز التنفسي السفلي    

  .يدز، والكزازاإل/ةق، وفريوس نقص املناعة البشريالشاهوو
على أن هذه األرقام العاملية حتجب واقع االختالالت اإلقليمية الكـبرية، مثلمـا أن           -٣٤

فاحتمال وفاة الطفـل    . اإلحصائيات الوطنية ختفي التفاوتات دون اإلقليمية يف جمال الصحة        
 مرة مما هـو عليـه يف        ١٨    بلبلدان ذات الدخل املنخفض أعلى      يف ا قبل بلوغه سن اخلامسة     

البلدان ذات الدخل املرتفع؛ وهذا االحتمال يف مجيع األحوال أعلى يف املناطق الريفيـة ويف               
  .)٤( ويف األسر األكثر فقراًاجملتمعات األقل تعليماً

__________ 
متاحة على املوقع . A Promise Renewed, 2012: وثيقة اليونيسيف بعنوان )٣(

www.apromiserenewed.org/files/APR_Brochure_September12.pd. 
 .www.who.int/maternal_child_adolescent/epidemiology/child/en/index.htmlانظر  )٤(
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مراض اليت ميكـن    ويعزى أكثر من ثلثي الوفيات بني األطفال دون اخلامسة إىل األ            -٣٥
وينبغي للعاملني الصحيني تقدمي    . الوقاية منها واليت ميكن عالجها بعمليات بسيطة وميسورة       

هذه العمليات لألهايل وتزويد اآلباء ومقدمي الرعاية باملعلومات عن كيفية حتـسني صـحة           
  .الطفل وفرص بقائه

 الذي تنـصح بـه      للتحصنيومن احليوي أن يستفيد األطفال من الربنامج الكامل           -٣٦
منظمة الصحة العاملية من أجل الوقاية من طائفة واسعة من أمراض األطفال املنتشرة وكذلك              

  .من األمراض اليت ميكن أن تظهر يف وقت الحق من حياة الطفل
ناموسيات مشبعة مببيدات احلشرات والعـالج املناسـب        ومن شأن احلصول على       -٣٧

لصحة العاملية، أن حيسن من احتمال بقاء الطفل على قيد           لتوجيهات منظمة ا   وفقاًللمالريا،  
كما أن احلصول على إمدادات كافية من امليـاه املأمونـة           . احلياة يف مناطق موبوءة باملالريا    

وغسيل األيـدي   . الصاحلة للشرب ضروري لتقليص الوفيات واإلصابة باملرض بني األطفال        
ّسنة واألدوية الطاردة للديدان املعوية ميكن      بالصابون والوصول إىل مرافق الصرف الصحي احمل      

  .الطفيليةأن يساعد على تقليص اإلصابة باإلسهال والسل، وباألمراض األخرى املعدية و
وينبغي اختاذ تدابري للتصدي ألخطار التلوث البيئي احمللي وخمـاطره علـى صـحة                -٣٨

يت تنبعث من أدوات الطهي، األطفال، ومن ذلك على سبيل املثال بتقليص انبعاثات الدخان ال        
ومن مث تقليص اإلصابة بالسل وباألمراض التنفسية األخرى، وبالتصدي لتغري املناخ الـذي             

  .يساهم يف انتشار األمراض املعدية ويزيد من حدة الفوارق يف اجملال الصحي
يـة   أكرب من العنا    قدراً ةويتعني إيالء األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشري         -٣٩

لزيادة األمل يف بقائهم على قيد احلياة ومنائهم وهم بصحة جيـدة، ويـتعني أن حيـصلوا                 
ن يستفيدوا من محايـة حقـوقهم،       باستمرار على الرعاية والدعم من الكبار ذوي األهلية وأ        

  .يف ذلك احلق يف التعليم ويف الصحة ويف غري ذلك من اخلدمات االجتماعية، ويف التركة مبا

  لتغذيةسوء ا  -جيم  

 وفرط التغذية هي أبعاد شىت لـسوء        النقص يف املغذيات الدقيقة   إن نقص التغذية و     -٤٠
 فنقص التغذيـة    .)٥(ن خالل هنج يشمل جمرى احلياة كله      التغذية اليت يتعني معاجلتها جمتمعة م     

 مليون طفل يف كل عام، وهو ما يعادل ثلث اجملموع العاملي            ٢,٦هو السبب الرئيسي لوفاة     
وباإلضافة إىل ذلك، يعاين طفل واحد من كل أربعة أطفال يف العامل مـن              .  األطفال لوفيات

  .)٦(الة طفل واحد من كل ثالثة أطفالتقّزم يف النمو؛ ويف البلدان النامية يصاب هبذه احل

__________ 
)٥( A/HRC/19/59. 
)٦( Save the Children, A Life free from Hunger, 2012.  



A/HRC/22/31 

13 GE.12-18536 

وباإلضافة إىل عبء املرض والتقّزم اللذين يعزيان إىل نقص التغذية، فقـد باتـت                -٤١
، كان هنـاك حـسب      ٢٠١٠ففي عام   .  لقلق كبري أكثر فأكثر    دراًظاهرة فرط التغذية مص   

ن الزيادة املفرطـة يف الـوزن،        مليون طفل دون اخلامسة من العمر يعانون م        ٤٢التقديرات  
البدين وأنواع احلميـة غـري      تزال هذه املعدالت يف االرتفاع بسبب االفتقار إىل النشاط           وال

  .)٧(الصحية
قتها املفوضية االستنتاجات املذكورة أعاله، حيث بّينـت        وتؤكد اإلسهامات اليت تل     -٤٢

وحتدثت الـردود   . أن هذا العبء املزدوج أخذ يؤثر يف البلدان املتقدمة والنامية بنفس القدر           
 عن االجتاهات املثرية للقلق فيما يتعلق بتعرض األطفال البدناء للوصم من قبـل              أيضاًالواردة  

  .املوظفني الطبيني أنفسهم
وميكـن  . ضمان التغذية املناسبة للرضع واألطفال الصغار يكتسي أمهية قصوى        إن    -٤٣

اختاذ عدد من التدابري ملعاجلة مسألة سوء تغذية األطفال، ومن ذلك بتزويد اآلباء باملـشورة               
وباألغذية واملكمالت الغذائية، وبتعزيز فرص احلصول على اإلمدادات من األغذية املأمونـة            

، وبإتاحة برامج غذائية تكميلية وطارئة يف احلاالت اليت تكون فيهـا            قافياًالكافية واملقبولة ث  
على أنه ينبغي تفادي اللجوء املفرط إىل املكمالت  . سوء التغذية احلادة ذات خماطر أو متفشية      

الغذائية واألغذية العالجية واملقويات واحلليب الصناعي للرضع، ألهنا ميكن أن تؤدي بالفعل            
ـ   فيها النظم اإليكولوجية املناطق اليت ميكن أن تتيح      ية إذا ما استعملت يف      إىل سوء التغذ    اً أمناط

وقد تساعد الوجبات الغذائية اليت تقدم يف املدارس علـى تـأمني حـصول              . غذائية مستدامة 
  . عن زيادة قدرهتم التعليمية ونسبة التحاقهم باملدارساألطفال على الغذاء الكايف فضالً

 للبدانة لدى األطفال بتحسني عادات األكل الصحية وتـشجيعهم          وميكن التصدي   -٤٤
فإىل جانب تثقيف اآلباء، ميكن أن يؤدي ضبط اإلشـهار والدعايـة            . على التمارين البدنية  

  .لألغذية واملشروبات غري الصحية إىل احلد من تعرض األطفال هلذه املأكوالت واملشروبات
نقص التغذية ونقص    الغذاء على أمهية التصدي ل     ويشدد املقرر اخلاص املعين باحلق يف       -٤٥

 وفرط التغذية على حنو متزامن بإعادة تشكيل النظم الغذائية برمتها من أجل             املغذيات الدقيقة 
  .)٨(رويج لألمناط الغذائية املستدامةالت

__________ 
صادر عن حمفـل منظمـة    Population-based prevention strategiesمنظمة الصحة العاملية، تقرير بعنوان  )٧(

 متـاح علـى     ،٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٧-١٥الصحة العاملية واجتماعها الفين املعقود يف جنيف،        
 .www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/child-obesity-eng.pdfاملوقع 

)٨( A/HRC/19/59 ٤٧-٣٧، الفقرات. 
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  املمارسات الضارة  -دال  

 الدينيون وقـادة    مثة بعض املمارسات اليت يقرها اآلباء واألقارب، بل حىت الزعماء           -٤٦
اجملتمع، ولكنها قد تنطوي على أثر ضار على صحة األطفال، مثل تشويه وبتـر األعـضاء                
التناسلية لإلناث واإلكراه على تناول الغذاء وزواج األطفال واالعتداء باستخدام األمحـاض            
والقتل بدافع احلفاظ على الشرف وكي الثديني واختبار العذرية وطقوس البلـوغ الـضارة              

 .تفضيل األبناء الذكور واالختيار اجلنسي ووأد الولدان واملهر والِسخرة واالستعباد اجلنسي          و
  . من اتفاقية حقوق الطفل٣-٢٤ باملادة وينبغي اختاذ تدابري إللغاء هذه املمارسات عمالً

ويف بعض احلاالت، تعمل وسائل اإلعالم والقطاع الصناعي اخلاص على االستدراج             -٤٧
فالقوالب النمطية عن اجلَمال اليت تروِّج هلـا وسـائل          .  ضارة بصحة األطفال   إىل ممارسات 

 أيضاًوينبغي للدول   . اإلعالم ميكن أن تؤدي إىل ممارسات ال لزوم هلا مثل اجلراحة التجميلية           
  .أن تتخذ تدابري فعالة ومناسبة للتصدي هلذه املمارسات حيثما وجدت

  الصحة اجلنسية واإلجنابية  -هاء  

، تلدن يف كـل      عاماً ١٩ إىل   ١٥ مليون بنت، تتراوح أعمارهن من       ١٦ناك حنو   ه  -٤٨
عام؛ واحلال أن املراهقات يواجهن خطر التعرض ملضاعفات أثناء احلمل والوضـع بدرجـة              

   يف املائة من وفيات اإلناث يف الشرحية العمريـة         ٧ويسبب اعتالل صحة األمومة يف      . كبرية
 كذلك بشكل رئيسي نسبة عالية مـن اإلعاقـات علـى            ، وتعزى له   عاماً ٢٤ إىل   ١٠من  

  .مستوى العامل

وكما أشـار   . واحلق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية جزء أساسي من احلق يف الصحة            -٤٩
، والعقلية املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية

. )٩( احلق يف الصحة على الوجـه األكمـل        نب من يتعني على الدول ضمان إعمال هذا اجلا      
  شـامالً   جنـسياً   والرفاه للمراهقني تثقيفـاً    أعلى مستوى ممكن من الصحة    ويتطلب ضمان   

وإمكانية مطلقة للوصول إىل خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية السرية املراعيـة للـشباب             
وميكن للتثقيف اجلنسي الشامل املوجه للمـراهقني أن        . والقائمة على معطيات مثبتة باألدلة    

 عن األخطار املصاحبة املتمثلـة    يساعد يف التصدي للمعدالت املرتفعة حلمل املراهقات فضالً       
  .بات باألمراض والوفياتيف اإلصا

وقد حثت جلنة حقوق الطفل الدول األطراف على اختاذ كافة التـدابري الالزمـة                -٥٠
لتقليص حاالت محل املراهقات وحتسني مستوى املعرفة وتوفر خدمات تنظيم األسرة، ووضع          

منع برامج تعليمية عن الصحة اإلجنابية للمراهقني، وإذكاء الوعي بسبل الوصول إىل أساليب             

__________ 
)٩( A/66/254. 
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 لـدى اختـاذ      على االستماع إىل آراء الطفل واحترامها دائماً       أيضاًوشددت  . احلمل املأمونة 
  .)١٠( بالقانون واملمارسةن ذلك مكفوالًالقرارات املتصلة باإلجهاض، وأن يكو

 عن قلقها إزاء أثر قوانني اإلجهاض اليت تفرض قيودا صـارمة            أيضاًوأعربت اللجنة     -٥١
 على ضمان عـدم تعـريض الفتيـات          وحثت الدول  ،)١١(لمراهقاتعلى احلق يف الصحة ل    

 وطلبت من الدول كذلك     .)١٢(ىل اإلجهاض يف مجيع الظروف    لعقوبات جنائية على جلوئهن إ    
لكفالة تقّيدها الكامل مببدأ املـصاحل الفـضلى        إعادة النظر يف تشريعاهتا املتعلقة باإلجهاض       

ـ          ات املراهقـات العازبـات إىل مرافـق        للطفل، مبا يف ذلك عن طريق كفالة وصول األمه
طر عمليـات اإلجهـاض غـري    اإلجهاض املأمونة وحصوهلن على احلماية املالئمة من خمـا     

  .)١٣(القانونية

 املراعيـة الحتياجـات     ةوينبغي توفري اخلدمات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري         -٥٢
 خدمات الوقاية من الفـريوس      املراهقني جلميع احملتاجني هلذه اخلدمات باستمرار، ومن ذلك       

العالج الوقائي  وينبغي إتاحة   . واالستشارات واالختبارات الطوعية والرعاية والعالج والدعم     
 إيالء االهتمـام الواجـب      أيضاًوينبغي  .  لضحايا االعتداءات اجلنسية   بعد التعرض للفريوس  

  .لضمان سرية نتائج فحوص الفريوس واملعلومات األخرى ذات الصلة

يف بعض األماكن، قد تقّيد القيم االجتماعية والثقافية فرص الوصول إىل املعلومات            و  -٥٣
ومن ذلك أن التثقيف اجلنسي الشامل ُيعترب غري مناسب يف بعض السياقات اليت             . واخلدمات

ويف الظروف الـيت تـسود فيهـا اآلراء         . يقتصر التثقيف اجلنسي فيها بإشاعة التعفف فقط      
ت اجلنسية، قد تكون خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية حمدودة لـبعض         التقليدية عن العالقا  

وميكن أن تؤدي القوانني املتعلقة باملوافقة األبوية والزوجية        . شرائح السكان، ومنهم املراهقون   
إىل حرمان املراهقني من حقهم يف احلصول على املعلومـات املتعلقـة بالـصحة اجلنـسية                

  .واإلجنابية

  العنف  -واو  

 الضوء على هول املشكلة     )١٤(سلّطت دراسة لألمم املتحدة عن العنف ضد األطفال         -٥٤
اليت يتسبب فيها العنف، مؤكدةً أن هذه الظاهرة موجودة يف كل بلدان العامل وتقع يف خمتلف  

والعبء املترتب عـن الوفيـات      . السياقات، مبا فيها األسرة واملدرسة واملؤسسات واجملتمع      
__________ 

)١٠( CRC/C/UKR/CO/3-4 ٥٧، الفقرة. 
)١١( CRC/C/15/Add.107   ؛ و ٣٠، الفقرةCRC/C/CHL/CO/3،    و ؛٥٦ و ٥٥ الفقرتـان CRC/C/URY/CO/2 ،

 .٥١الفقرة 
)١٢( CRC/C/NIC/CO/4، ٥٩ الفقرة)ب.( 
)١٣( CRC/C/KOR/CO/3-4 ١١، الفقرة. 
)١٤( A/61/299. 
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ني األطفال بسبب العنف كبري، ال سيما أثناء الطفولة املبكرة واملراهقة،           واإلصابة باألمراض ب  
وهو األمر الذي يربز احلاجة إىل إجياد بيئة حتمي األطفال من العنف، ودعم اآلباء ومقـدمي                
الرعاية يف التنشئة الصحية لألطفال، والتصدي للمواقف اليت تدمي التساهل مع العنف جبميع             

 من اتفاقية حقوق الطفل حـق      ١٩وجتسد املادة   . ياقات والتغاضي عنه  أشكاله ويف مجيع الس   
  .الطفل يف أن يكون يف منأى عن العنف

وقد تترتب عن العنف اجلنسي آثار جسدية ونفسية واجتماعيـة خطـرية قـصرية           -٥٥
. أيـضاً وطويلة األمد ليس على الفتيات والفتيان فحسب، بل على أسـرهم وجمتمعـاهتم              

د نظم قوية وفعالة حلماية األطفال، مبا يف ذلك تقدمي خـدمات شـاملة              واملطلوب هو وجو  
  .لألطفال الضحايا

وبالنظر إىل أثر العقاب البدين على صحة األطفال، مبا يف ذلك إصابتهم إصـابات                -٥٦
 عن اآلثار النفسية والعاطفية، ينبغي جتنيب األطفال العقاب البـدين           قاتلة وغري قاتلة، فضالً   

  .)١٥( القاسي واملهني يف مجيع األماكنال العقابوغريه من أشك

  اإلصابات واحلوادث واإلعاقات  -زاي  

تسهم اإلصابات وحوادث املرور على الطرق وحاالت الـسقوط واحلرائـق لـدى               -٥٧
 سنوات مسامهة كبرية يف عبء املرض، ومن هذه اإلصـابات      ٩ إىل   ٥األطفال البالغني ما بني     

 ٢٤ سنوات إىل    ١٠والسبب الرئيسي للوفاة بني البالغني ما بني        . ما يؤدي إىل إعاقات جسدية    
  . من العمر هو حوادث املرور على الطرقعاماً

ويتطلب تقليص عبء اإلصابات بني األطفال اختاذ استراتيجيات وتدابري للحد من             -٥٨
حوادث املرور على الطرقات والغرق واحلرائق وغريها من احلوادث يف البيوت، ومن ذلـك              

 تشريعات مالئمة وتنفيذها، ال سيما فيما خيص السالمة على الطرق؛ وإجراء تعديالت             سن
على املنتجات ويف بيئة الطفل؛ والتثقيف وتنمية املهارات وتغـيري الـسلوكيات؛ وإطـالق              

 عـن إعـادة     الرعاية قبل الدخول إىل املستشفى والرعاية الدقيقة، فضالً       مشاريع جمتمعية؛ و  
 للنظام الصحي أن يتيح إمكانية التشخيص املبكر لإلعاقة اجلسدية، مبا يف             وينبغي .)١٦(التأهيل

ذلك اإلعاقة البصرية والسمعية، وأن يقدم بسرعة لألطفال ذوي اإلعاقة خـدمات إعـادة              
  .التأهيل والرعاية املناسبة القريبة من السكان املعنيني قدر اإلمكان

ليت تلقتها املفوضية شواغل بشأن آثار      وباإلضافة إىل ذلك، أثارت بعض املسامهات ا        -٥٩
 وبالرغم من عـدم     . على الصحة  ،)١٧(إلغماءبعض األلعاب اخلطرة، مثل لعبة اخلنق أو لعبة ا        

__________ 
)١٥( CRC/C/GC/8. 
، جنيـف،  World report on child injury prevention: summary منظمة الصحة العاملية، تقريـر بعنـوان   )١٦(

 .http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/WHO_NMH_VIP08.01_eng.pdfعلى املوقع . ٢٠٠٨
 .جني إىل الدماغيد يف النفس جراء وقف وصول األكسدف الشعور هبيجان شدلعبة االختناق الطوعي هب )١٧(
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وجود أية إحصائيات هبذا اخلصوص، جيري تشكيل مجعيات آباء يف بعض البلدان للتوعيـة              
  .ومن الضروري إطالق أنشطة وقائية يف املدارس. بآثار هذه األلعاب

  الصحة العقلية  -حاء  

هناك زيادة يف مشاكل الصحة العقلية بني املراهقني، مثـل التـشوهات يف النمـو                 -٦٠
والسلوك، واإلجهاد، والقلق، والصدمة النفسية النامجة عن اإلدمان، والعنف أو االستغالل،           

تها غـري   ما يكون تشخيص هذه املشاكل متأخراً ومعاجلوغالباً. واإلضرار الذايت أو االنتحار   
  .كافية

 بـشأن   ٢٠١٢وقد الحظت مجعية الصحة العاملية، يف قرارها الذي اختذته يف عام              -٦١
، أن مثة دالئل متزايدة على فعالية التـدخالت للنـهوض       )٤-٦٥/ج ص ع  (الصحة العقلية   

بالصحة العقلية والوقاية من التشوهات العقلية وكفاءهتا من حيث التكاليف، ال سيما لـدى              
وينبغي تكثيف مثل هذه التدخالت وذلك بتعميمها عن طريق جمموعـة         . واملراهقنياألطفال  

من السياسات والربامج القطاعية، مبا يف ذلك يف اجملاالت الـصحية والتعليميـة والوقائيـة،           
وينبغي أن يدخل يف ذلك التدخالت الـيت تـستهدف األطفـال            . مبشاركة األسر واألهايل  

م االجتماعية، بغية حتسني مهارات التكيف لديهم والتشجيع        املعرضني بسبب أسرهم وبيئاهت   
وقد يساعد تقدمي الدعم النفسي االجتماعي يف املدارس ويف         . على هتيئة بيئات وقائية وداعمة    

  .األماكن اجملتمعية األخرى على حتسني الصحة العقلية لألطفال
مراض واملسائل الـسلوكية    ومثة إقرار متزايد باحلاجة إىل إيالء مزيد من االهتمام لأل           -٦٢

واالجتماعية اليت تقّوض الصحة العقلية لألطفال ورفاههم النفـسي االجتمـاعي ومنـوهم             
فالعديد من تشوهات الصحة العقلية ميكن الوقاية منها وعالجها بقدر أكرب مـن             . العاطفي

 املـشاكل   الفعالية وذلك باالستثمار يف ُنُهج الرعاية األولية اليت تسهل الكشف املبكر عـن            
  .النفسية االجتماعية والعاطفية والعقلية لدى األطفال وعالجها

  تعاطي العقاقري  -طاء  

 مليون شاب، يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسـطة الـدخل           ١٥٠يقدَّر أن حنو      -٦٣
ال سيما الشباب الذكور، يف     أساساً، يتعاطون التبغ؛ كما أن استهالك الكحول بني الشباب،          

 يف اإلصابة باألمراض القلبيـة والوعائيـة         الكحول  ويسهم تعاطي التبغ واستهالك    .)١٨(تزايد
وجتنح أمناط تعاطي العقاقري اليت تتشكل يف فترة املراهقة ألن          . وغريها من األمراض يف الكرب    

. تتطور مع التقدم يف السن إىل أمناط مزمنة من التعاطي، وإىل اإلصابة باملرض، بل وإىل الوفاة               
  .غي محاية األطفال من املذيبات والكحول والتبغ والعقاقري غري املشروعةلذا ينب

__________ 
 .٢٠١١، جنيف، Global status report on alcohol and health منظمة الصحة العاملية، تقرير بعنوان )١٨(
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 )١٩(اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ       ويشكل التصديق على      -٦٤
والتدخالت حلظر الدعايـة للتبـغ      . خطوة هامة يف سبيل مكافحة تعاطي التبغ عند األطفال        

قوانني حتظر التدخني يف املدارس ويف األماكن األخرى هي         ورفع أسعار منتجات التبغ وسن      
كما أن حظـر الدعايـة      . إجراءات كفيلة بتقليص عدد الذين يبدؤون تعاطي منتجات التبغ        

للكحول وتنظيم احلصول عليه وتقدمي املشورة عند الكشف عن تعـاطي الكحـول هـي               
  .استراتيجيات فعالة لتقليص تعاطي الكحول بني الشباب

 هـو األسـلوب     "النوادي"قنب واملذيبات وخمدرات    غم أن تعاطي الكحول وال    ور  -٦٥
استخدام املخدرات عن طريق احلقن، فإن أسـلوب احلقـن          األكثر شيوعا بني األطفال من      

واألطفال الذين حيقنون أنفسهم باملخدرات هم يف الغالب الـذين          . يشكل مصدر قلق بالغ   
. رع واألطفال احملرومون من الرعايـة األبويـة  ميرون بأصعب الظروف، ومنهم أطفال الشوا 

واحتمال اشتراك األطفال الذين حيقنون أنفسهم باملخدرات يف األدوات اليت يستعملوهنا هلذا            
الغرض مع غريهم أكرب مما هو عليه لدى الكبار، كما أن حظوظهم يف الوصول إىل خدمات                

 أدوات احلقن إىل نقل فريوسـات       وميكن أن يؤدي االشتراك يف    . استبدال اإلبر واحلقن أقل   
ويتعرض األطفال والشباب الـذين حيقنـون       . ةتنتقل بالدم، ومنها فريوس نقل املناعة البشري      

 خلطر كبري هو اإلصابة باألمراض األخرى اليت ميكن الوقاية منـها،            أنفسهم باملخدرات أيضاً  
  .)٢٠(لك إىل الوفاة بتناول جرعة مفرطةوكذ
شامل قائم على مراعاة احلقوق إزاء تعاطي العقـاقري، علـى أن      وينبغي اعتماد هنج      -٦٦

يشمل استراتيجيات احلد من األضرار بغية تقليص األثر الصحي السليب لتعاطي العقـاقري إىل              
  .أدىن حد ممكن

  املتصلة بالتنفيذتدابري ال  -خامساً  

  املساءلة  -ألف  

ألول عن واجب إعمال حـق      بالرغم من أن الدول هي اجلهات املسؤولة يف املقام ا           -٦٧
األطفال يف الصحة، فمن املطلوب مشاركة عدد من اجلهات ذات املصلحة، العاملـة علـى           
مستويات شىت، مبا يف ذلك اجلهات العامة واخلاصة، واملنظمات احلكومية وغري احلكوميـة،             

مـن  ويكتسي الدور الذي يقوم به اآلباء وغريهم        . والشركاء يف التنمية ومنظمات التمويل    
مقدمي الرعاية، مبا يف ذلك املعلمون واألطباء والعاملون االجتماعيون وسائر العـاملني مـع      

__________ 
 .http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42811/1/9241591013.pdfمتاحة على املوقع  )١٩(
ابطة الدويل للحد من األضرار، وهي متاحة على املوقع مسامهة قدمتها الر )٢٠(

www.ohchr.org/EN/Issues/Children/RightHealth/Pages/Contributionsreceived.aspx. 
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 ويقع على الدول واجب ضمان امتالك مجيع اجلهات املسؤولة ما يكفي          . األطفال، أمهية قصوى  
من القدرة على االضطالع بواجباهتم ومسؤولياهتم، واحلرص على تنمية قـدرات األطفـال             

  .ايف لتمكينهم من املطالبة حبقهم يف الصحةبالقدر الك

واملساءلة عنصر رئيسي لضمان متتع األطفال باحلق يف الصحة، وال بد أن تكـون                -٦٨
وتشمل آليات املساءلة املناسبة نظم تقدمي الـشكاوى        . آليات املساءلة الوطنية فعالة وشفافة    

ساءلة الوطنيـة، الـيت تنفـذ       وآليات امل . وسبل االنتصاف القضائية وهيئات الرصد املستقلة     
مبشاركة فعالة من احلكومة واجملتمعات احمللية واجملتمع املدين واألطفال، ال بد أن هتـدف إىل               

 أن تـويل االهتمـام      أيـضاً ويتعني عليها   . حتميل مجيع اجلهات الفاعلة املسؤولية عن أفعاهلا      
ومما يكتـسي   . ات وامليزانيات للعوامل اهليكلية املؤثرة يف صحة األطفال، كالقوانني والسياس       

أمهية أساسية بالنسبة آلليات مساءلة الدولة املشاركة يف تتبع مسار املوارد املالية واألثر على               
  .صحة األطفال

  النظم الصحية  -باء  

االستثمار يف النظم الصحية القوية عامل رئيسي يف الوقاية ويف تقدمي رعايـة ذات                -٦٩
فعال وشفاف يليب االحتياجات أمر ضروري إلعمال حق        نوعية جيدة؛ ووجود نظام صحي      

وال بد أن يكفل النهج املعتمد القائم على احلقوق تصميم النظم الصحية            . األطفال يف الصحة  
، وأن حبيث يتسىن الوصول جلميع أفراد اجملتمع، مبن فيهم جمموعات األطفال األكثر حرمانـاً            

  .ضمان مساءلة مجيع اجلهات املسؤولةتكون هذه النظم شفافة، وأن تكون هناك نظم ل

وإذا كان احلق يف الصحة للجميع يقتضي متكني اجلميع من الوصول إىل اخلـدمات                -٧٠
الصحية، فإن حق الطفل يف الصحة يتطلب أن تكون النظم الصحية مالئمـة الحتياجـات               

ية األوليـة،   وُيربِز احلق يف الصحة احلاجة لوجود برامج شاملة للرعاية الصح         . الطفل الصحية 
 إىل جنب مع اجلهود املثبتة املبذولة على املستوى اجملتمعي، كالرعايـة الوقائيـة،              تقدم جنباً 

وميكن أن يفيد تقدمي اخلـدمات      . وعالج بعض األمراض احملدد، والتدخالت املتصلة بالتغذية      
 تقلـيص  والتكنولوجيات الصحية عن طريق جمموعة من املرافق الصحية والترتيبات املتنقلة يف    

ويف حني ينبغي أن يكون تعزيز      . بعض األخطار بشكل كبري، وينبغي اعتماد هذا النهج عامليا        
النظم الصحية الوطنية اهلدف املنشود على املدى البعيد، فإن املبادرات اجملتمعيـة ميكـن أن               

  .توسع نطاق التدخالت لتشمل املناطق اليت يصعب فيها الوصول إىل اخلدمات الصحية

وينبغـي أن تكـون     . ن الوقاية وتعزيز الصحة مها حمور الرعاية الصحية األوليـة         إ  -٧١
 عن التحديات الـصحية     التدخالت موجهة للتصدي لألمراض السارية وغري السارية، فضالً       

االجتماعيـة   - األخرى مثل احلوادث والعنف وتعاطي العقاقري ومشاكل الصحة النفـسية         
  .الت الطبية البيولوجية والسلوكية واهليكليةوالعقلية، وأن تشمل مجلة من التدخ



A/HRC/22/31 

GE.12-18536 20 

وال بد من تعزيز املساواة وعدم التمييز للتصدي لطائفة من االختالالت اليت تؤثر يف                -٧٢
ومن شأن االسـتراتيجيات    . إمكانية وصول األطفال إىل اخلدمات الصحية واستفادهتم منها       

رعاية الصحية األولية والتـدخالت     ، مركزةً على ال   اليت تستهدف اجملموعات األكثر حرماناً    
اجملتمعية، أن تؤدي إىل تقليص يف وفيات األطفال بشكل كبري وإىل حتقيق قدر أكـرب مـن                 

 للتـصدي   الكفاءة من حيث التكاليف باملقارنة بتلك االستراتيجيات اليت مل تصمم خصيصاً          
  .لالختالالت يف اجملال الصحي

حتياجات األطفال اليت ُتتبع طوال خمتلف فتـرات        وبإمكان الُنُهج الصحية املراعية ال      -٧٣
 )٢١( للرضع التابعة ملنظمة الصحة العاملية واليونيسيف      مبادرة املستشفيات املالئمة  الطفولة، مثل   

والسياسات الصحية املراعية لألطفال واخلدمات الصحية املراعية للمراهقني، أن تزيـد مـن             
  .قبول اخلدمات الصحية ومن االستفادة منها

ويتطلب إعمال حق الطفل يف الصحة اهتماما خاصا لزيادة التفاعل مـع األطفـال             -٧٤
ومشاركتهم يف مجيع مراحل تصميم النظام الصحي وتشغيله من أجل زيادة قبول اخلدمات،             

  .ومن مث االستفادة منها واستخدامها

رية اليت تتوجـه للقطـاع الـصحي،        وتتحدث عدة بلدان عن شح يف املوارد البش         -٧٥
ولدعم اخلدمات الصحية الستفادة مجيع األطفال منها، يتطلب        . سيما يف أوقات األزمات    ال

األمر نشر قوة عاملة حبجم كاف، وكذلك توفري التدريب والضبط واإلشـراف والراتـب              
  .وظروف اخلدمة بشكل كاف ومناسب

 بـني    إلطار التنسيق الوطين املتعلق بصحة األطفال بغية تـسهيل التعـاون           ودعماً  -٧٦
الوزارات واملستويات احلكومية األخرى، ينبغي إجياد جمموعة من املؤشرات وأدوات التقيـيم    

 عن ذلك، ينبغـي أن تراعـي الـنظم          وفضالً.  مناسباً  واملصنفة تصنيفاً   جيداً املنظمة تنظيماً 
ويشكل الرصـد   . الصحية حق األطفال يف اخلصوصية عند مجع بياناهتم الشخصية ونشرها         

 واحملددات  اً مناسب  املنتظمني للبيانات املتعلقة بالنظام الصحي الوطين املصنفة تصنيفاً        واملراجعة
 لفهم وتناول مسألة صـحة وحقـوق         حامساً األساسية للصحة اليت تؤثر يف األطفال عنصراً      

وينبغي للدول أن تعيـد النظـر بانتظـام يف نظمهـا            . الطفل على املستويني العاملي واحمللي    
  .حية، مبا يف ذلك نظم تسجيل ومراقبة األحوال املدنية، بغية حتسينهاللمعلومات الص

وينبغـي أن ُتنفـذ     . إن الِصالت بني الفقر واعتالل الصحة معلومة للقاصي والداين          -٧٧
التدخالت الرامية إىل التصدي للفقر مصحوبة بالتثقيف الصحي واخلدمات الصحية للتخفيف           

ومن شأن تعزيز سبل    . حتول دون إعمال حق الطفل يف الصحة      من احلواجز املالية احملتملة اليت      
 يف حتسني صحة الطفل بإعطاء األولوية لتغذيـة   أيضاًحتكُّم املرأة يف موارد األسرة أن يساهم        
وميكن أن تشكل رسـوم االسـتخدام والنفقـات    . الطفل وحصوله على اخلدمات الصحية   

__________ 
 .www.unicef.org/nutrition/index_24806.htmlانظر  )٢١(
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وتعد التـدخالت   .  اخلدمات الصحية  الصحية املصاحبة عقبة كأداء حتول دون الوصول إىل       
 آليات الضمان االجتماعي اليت تقدم على سبيل مـنح أو  الوقائية االجتماعية، ومن ذلك مثالً 

إعانات الطفولة، والتحويالت النقدية، واإلجازات األبوية املدفوعة، مبثابة استثمارات مكملة          
  .كفيلة بزيادة القبول املايل للخدمات الصحية لألطفال

  القوانني والسياسات  -مجي  

 على الدولة بأن تقدم اخلـدمات والـربامج         ينبغي أن تفرض القوانني الوطنية التزاماً       -٧٨
 يف الصحة    قانونياً  حقاً أيضاًواملوارد واهلياكل الالزمة إلعمال األطفال يف الصحة، وبأن تتيح          

م علـى دفـع     الضرورية واخلدمات ذات الصلة للحوامل واألطفال بغض النظر عن قـدرهت          
 على حظر شـامل     أيضاًوباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن ينص التشريع الوطين         . رسومها أم ال  

وينبغي إلغاء األحكام القانونية اليت تربر أو تسمح باملوافقـة          . للممارسات املضرة باألطفال  
مي  على آليات مناسبة لتقـد     أيضاًوينبغي أن ينص التشريع     . على املمارسات الضارة باألطفال   

  .الشكاوى وعلى سبل انتصاف مالئمة

وينبغي أن يؤدي التشريع عددا من الوظائف اإلضافية يف إعمال حق األطفـال يف                -٧٩
الصحة، ومن ذلك على سبيل املثال ال احلصر بتحديد نطاق هذا احلق واالعتراف باألطفال              

احلقـوق  كأصحاب حقوق؛ وبتوضيح أدوار ومسؤوليات مجيع اجلهات املسؤولة؛ وتوضيح          
اليت حيق لألطفال واحلوامل واألمهات املطالبة هبا؛ وتنظيم اخلدمات حبيث تكون ذات نوعية             

  .جيدة

 مبثابة حواجز أمام إعمال حـق       أيضاًوميكن أن تكون القوانني واللوائح والسياسات         -٨٠
 اشتراط املوافق األبوية أو الزوجيـة للحـصول علـى           األطفال يف الصحة، ومن ذلك مثالً     

ومات أو خدمات صحية أو كالمها؛ وتقييد وصول األطفال املهـاجرين وآبـائهم إىل              معل
  .اخلدمات؛ وفرض قيود على تقدمي تثقيف جنسي شامل

  تسجيل املواليد  -دال  

.  من اتفاقية حقوق الطفل حق الطفل يف التـسجيل بعـد والدتـه             ٧تكرس املادة     -٨١
ا للعمل والتجنيد والزواج، وأثناء حـاالت       السن الدني وتسجيل املواليد مسألة حامسة لتحديد      

ومثة تقاطع بـني    . الطوارئ إجياد أرضية لتتبع األطفال املنفصلني عن ذويهم وغري املصحوبني         
نسب األطفال املسجلني واألطفال احملصنني حتصينا كامال والذين يتلقون املكمـالت مـن             

 أيـدي مهنيـي الرعايـة       أو الذين يستفيدون من الفحص عن املرض على       /الفيتامني ألف و  
  .الصحية

والنظم الصحية مطلوبة لضمان بقاء األطفال الذين مل يسجلوا عند الوالدة متمتعني              -٨٢
مع ذلك بإمكانية املطالبة باالستفادة من اخلدمات وأشكال احلماية املكفولة هلـم اسـتفادة              
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ات مسألة أساسية هي والتسجيل الفعلي للوفي. كاملة وعلى قدم املساواة مع األطفال اآلخرين
  .األخرى لتتبع تعداد السكان وأسباب الوفاة وللتخطيط للتدخالت يف اجملال الصحي

  اآلباء ومقدمو الرعاية  -هاء  

يضطلع اآلباء ومقدمو الرعاية بدور أساسي يف تنشئة األطفال، وعلى الدول دعمهم              -٨٣
هم يف التـشخيص املبكـر      واآلباء وغريهم من مقدمي الرعاية طرف م      . يف مسؤولياهتم تلك  

والرعاية األولية لألطفال الصغار، وهم أهم عامل للحماية من السلوكيات احملفوفة باملخاطر            
ويؤدي اآلبـاء ومقـدمو     . عند املراهقة، مثل تعاطي العقاقري والعالقات اجلنسية غري املأمونة        

لطفل من األضرار جـراء      يف تعزيز النماء الصحي للطفل، ومحاية ا        مركزياً  دوراً أيضاًالرعاية  
. احلوادث واأللعاب اخلطرية واإلصابات والعنف، وختفيف اآلثار السلبية للسلوكيات اخلطرة         

 يف عمليات التنشئة االجتماعية لألطفـال الـيت          كبرياً اًفاآلباء ومقدمو الرعاية يؤثرون تأثري    
  .ن معهون فيه ويتكيفو متكينهم من فهم العامل الذي ينشؤتكتسي أمهية قصوى يف

 الطفل وحيمونه    يهيؤوا  أن اآلباءويف معرض مراعاة تطور قدرات الطفل، ينبغي على           -٨٤
وتشمل مسؤوليات اآلباء ومقـدمي الرعايـة   . ويساعدونه على النمو والنماء بطريقة صحية 

اعتماد ممارسات خالية من العنف يف تنشئة األطفال، والتشجيع على أشكال السلوك الصحية             
عاية الصحية املناسبة، ودعم األطفال يف اختاذ القرارات مبا يف ذلـك القـرارات              والتماس الر 

وينبغي تزويد مجيع اآلباء ومقدمي الرعاية باملعلومـات املتعلقـة بـصحة      . املتعلقة بصحتهم 
  . من اتفاقية حقوق الطفل٢٤ للمادة وفقاًاألطفال، وذلك 

  التعليم  -واو  

فالصحة اجليدة تعزز مـن  . لتعليم واحلق يف الصحةهناك ِصالت وثيقة بني احلق يف ا     -٨٥
  إجيابياً فرص بلوغ مستويات تعليمية أعلى؛ وباملقابل، فإن املستوى التعليمي العايل يؤثر تأثرياً           

ن فرص بقائهن علـى قيـد احليـاة،     وحتسني تعليم البنات والنساء حيسن م     . يف صحة الفرد  
  .الفقرسيما عندما يترافق ذلك مع برامج احلد من  ال

 من اتفاقية حقوق الطفل احتياجات األطفال للمعلومات املتعلقـة          ٢٤وتربز املادة     -٨٦
جبميع جوانب التثقيف يف اجملال الصحي إلعمال حقهم يف الصحة ومتكينهم من اختاذ قرارات       

وينبغـي أن تعـاجل     . عن علم فيما يتعلق بأمناط احلياة واحلصول على اخلـدمات الـصحية           
تثقيف يف املهارات احلياتية مجلة مسائل منها التثقيف اجلنسي الشامل والتغذيـة            املعلومات وال 

الصحية والتشجيع على النشاط البدين والوقاية من احلوادث واإلصابات واإلصحاح وخماطر           
وينبغي أن تشمل توفري املعلومات املناسبة عن حق الطفـل يف        . التبغ وتعاطي املؤثرات العقلية   
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كومات وكيفية احلصول على املعلومات واخلدمات الصحية وأين ميكن         الصحة وواجبات احل  
  .احلصول عليها

وينبغي أن تقـدم املعلومـات   . وتضطلع املدارس بدور أساسي يف النهوض بالصحة    -٨٧
ذات الصلة كجزء أصيل من املنهج الدراسي، ومن خالل اخلدمات الصحية وغريهـا مـن               

وينبغي تصميم األدوات اإلعالمية الـصحية      .  باملدارس األماكن اليت تعىن باألطفال امللتحقني    
  . األماكن العامة والوسائط االجتماعيةيفبالتعاون مع األطفال ونشرها على نطاق واسع 

  التعاون الدويل  -زاي  

 أيضاًالدول ملزمة ليس فقط بتنفيذ حق األطفال يف الصحة ضمن حدود إقليمها بل                -٨٨
 ٤-٢٤وتفرض املادة   . على نطاق العامل من خالل التعاون الدويل      باملسامهة يف إعمال هذا احلق      

من اتفاقية حقوق الطفل على الدول وعلى الوكاالت املشتركة بني الدول إيالء اهتمام خاص           
وتتحمـل  . لألولويات الصحية لألطفال لدى الشرائح األفقر من السكان ويف الدول النامية          

الغوث يف حالة الكوارث واملساعدة اإلنسانية يف أوقات الدول املسؤولية عن التعاون يف تقدمي 
ويف مثل هذه احلاالت، ينبغي اختاذ مجيع التدابري املمكنة لضمان متتـع األطفـال              . الطوارئ

بفرص الوصول إىل اخلدمات الصحية دون انقطاع، وللم مشلهم مع أسرهم، ومحايتهم ليس             
 بتشجيع الرعاية األبوية اخلاصة أو غريها       أيضاًفقط، بل   ) كالغذاء واملاء النقي  (بالدعم املادي   

من الرعاية النفسية االجتماعية للوقاية أو للحد من خماوف األطفال والصدمات الـيت قـد               
  .يصابون هبا

  التوصيات  -سادساً  

رغم التقدم احلاصل يف عدة جماالت، تبقى مسألة صحة األطفال تشكل مـصدر               -٨٩
ائل اليت يعاجلها هذا التقرير حتـديات هائلـة ومتـشابكة           وتثري املس . قلق يف العامل بأسره   

يتطلب التصدي هلا تضافر جهود جمموعة كبرية من اجلهات الفاعلة، مبا يف ذلك الـدول               
فـااللتزام  .  عن القطاع اخلـاص    واجملتمع الدويل واجملتمع املدين واألهايل واألسر، فضالً      

، مبا يف ذلك حقهم يف الصحة، أمـر         القاطع والراسخ بتعزيز ومحاية حقوق مجيع األطفال      
مطلوب حىت يتسىن جلميع األطفال حيثما كانوا أن ينموا ويترعرعوا يف ظـل إعمـاهلم               

  .الكامل جلميع حقوقهم

ولضمان إعمال حق األطفال يف الصحة، توصي املفوضية الدول اليت مل تـصدق               -٩٠
كوك الدوليـة األخـرى   بعد على اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكوالت امللحقة هبا والص        

املتعلقة حبقوق اإلنسان املتصلة بصحة األطفال ومل تنفذها بعد أن تقدم على ذلك علـى               
 من االتفاقيـة    ٢٤تشجَّع الدول على إعادة النظر يف حتفظاهتا على املادة          . سبيل األولوية 
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وعلى احلقوق األخرى اليت قد تعوق قدرة األطفال على إعمال حقهم يف الصحة وسحب       
  .لك التحفظاتت

وتوصي املفوضية الدول بأن تورد بشكل منتظم، يف تقاريرها الدورية إىل جلنـة               -٩١
حقوق الطفل ويف سياق املراجعة اليت ختصها يف إطار آلية االستعراض الدوري الـشامل              

  .جمللس حقوق اإلنسان، معلومات عن مدى تنفيذها حق األطفال يف الصحة
د هنج مشويل يف سبيل إعمال حق األطفال يف الصحة،          وتشجَّع الدول على اعتما     -٩٢

وينبغي تكريس حـق    . يشمل االهتمام باحلقوق األخرى اليت قد تؤثر يف إعمال هذا احلق          
ولضمان الوصول إىل اخلـدمات والـربامج       . األطفال يف الصحة يف التشريعات الوطنية     

 يل يف سجِل املواليد جماناً    الصحية، ينبغي للدول كفالة متتع مجيع األطفال بإمكانية التسج        
  .وبيسر وسهولة وبسرعة

مة إلعمـال    من التدابري املالئ   هاوينبغي للدول أن تتخذ التدابري التشريعية وغري        -٩٣
، بـضمان تـوفر اخلـدمات       "إىل أقصى حدود مواردها املتاحة    "حق األطفال يف الصحة     

الـيت   ى هذه اخلدمات   حصوهلم عل  ليسهبتالصحية األساسية جلميع األطفال دون متييز و      
  .ة جيدةنوعيمقبولة لديهم وذات ينبغي أن تكون 

وتشجَّع الدول على مراجعة قوانينها وسياساهتا الوطنية وتعديلها عند االقتـضاء             -٩٤
وهلذه الغايـة، ينبغـي أن تـنص        . لضمان االنسجام مع إعمال حق األطفال يف الصحة       

ف ضد األطفال، مبا يف ذلك املمارسات التشريعات على احلظر الشامل جلميع أشكال العن    
وينبغي إزالة احلواجز املتعلقة باحلـصول علـى املعلومـات          . اليت تضر بصحة األطفال   

  .واخلدمات الشاملة يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية
 على إنشاء واستخدام أطر تنسيقية وطنية شاملة ومتماسكة         أيضاًوتشجَّع الدول     -٩٥

والبناء على مبادئ اتفاقية حقوق الطفل لتـسهيل التعـاون بـني            تعىن بصحة األطفال،    
  . عن التفاعل مع اجملتمع الدويلالوزارات وخمتلف املستويات احلكومية، فضالً

وينبغي للدول أن تشرك مجيع شرائح اجملتمع، مبا يف ذلك األطفال، يف تنفيذ حق                -٩٦
 السياسات واخلطط والتدخالت    وينبغي االسترشاد بآراء األطفال يف    . األطفال يف الصحة  

  .املوجهة هلم
وينبغي للدول أن تكفل التغطية الشاملة خبدمات الصحة األولية النوعية، مبـا يف               -٩٧

  .ذلك يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية
ولضمان املساواة وعدم التمييز، ينبغي للدول حتديد ومعاجلة العوامل اليت تتسبب        -٩٨

. يب األطفال أو اليت جتر بعض فئـات األطفـال إىل احلرمـان   يف أوجه الضعف اليت تص 
وينبغي اختاذ إجراءات إجيابية أو تدابري خاصة مؤقتة لضمان املساواة لفئات معينـة مـن               
األطفال، مثل منحهم األولوية يف تلقي اخلدمات الصحية أو ختـصيص املـوارد لـبعض          
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ئات من األطفال املفتقـرين إىل      جماالت صحة األطفال اليت كانت مهملة يف السابق أو لف         
  .اخلدمات

وتشجَّع الدول على إعطاء األولوية للمسائل اليت مل حتظ باهتمام يـذكر حـىت                -٩٩
اآلن، مثل الوفيات بني املراهقني يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط، واملـسائل             

ويل االهتمـام الالئـق     وينبغي هلا أن ت   . املتعلقة بالصحة العقلية واالنتحار لدى املراهقني     
باحملددات األساسية لصحة األطفال، ومنها على سبيل املثال احلصول على احلد األدىن من        
الغذاء املأمون واملناسب من الناحية التغذوية، وعلـى املـأوى األساسـية، والـسكن،              

  .واإلصحاح، واملياه املأمونة الصاحلة للشرب، واالستفادة من بيئة صحية ومأمونة
وينبغي للدول أن تدعم اآلباء ومقدمي الرعاية لتمكينهم من الوفاء مبسؤولياهتم              -١٠٠

م املايل مىت تطلب ألخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك الدعيف جمال احلق يف الصحة واحلقوق ا
  .األمر
وينبغي إنشاء آليات مراعية الحتياجات األطفال يف جماالت إسـداء املـشورة              -١٠١

غ، وينبغي تعزيز هذه اآلليات وتنفيذها لكي يتمكن األطفال من          وتقدمي الشكاوى واإلبال  
االستفادة من سبل انتصاف فعالة يف حال انتهاك حقهم يف الصحة أو احلقوق األخـرى               

  .ذات الصلة
وينبغي للدول تعزيز التثقيف يف اجملال الصحي يف السياقات الرمسية وغري الرمسية،   -١٠٢

امل، والتأكد من تضمني املقررات الدراسية مسألة تعزيز        مبا يف ذلك التثقيف اجلنسي الش     
  .الصحة مبا يشمل التغذية الصحية والنشاط البدين

 شاملة ومنسقة جلمع البيانات عن صحة األطفال،        ا نظم أن تطّور وينبغي للدول     -١٠٣
 جملرى حياة الطفل، مع إيالء االهتمام الواجب للجنـسني وللفئـات            وفقاًتكون مصنفة   

 أن تركز على املشاكل الصحية، ومنـها األسـباب اجلديـدة            أيضاًوينبغي هلا   . الضعيفة
واألسباب املهملة للوفيات واملرض والعنف، واستيعاب احملـددات الرئيـسية لـصحة            

  .األطفال
 ختصص نسبة كافية من اإلنفاق الصحي العام لألطفـال وأن           نوينبغي للدول أ    -١٠٤

وتشجَّع الدول  . اإلنفاق بصورة منهجية ومستقلة   تستحدث آلية مصاحبة تتيح تقييم هذا       
على تنفيذ عمليات رصد وحتليل قائمة على احلقوق للميزانية، وإجراء تقييمـات لألثـر    
على الطفل ملعرفة الكيفية اليت ميكن من خالهلا لالسـتثمارات، ال سـيما يف القطـاع                

  .الصحي، أن ختدم املصاحل الفضلى للطفل
تعاون الدويل إىل دعم النظم الصحية اليت تـديرها الـدول           وينبغي أن يؤدي ال     -١٠٥

وينبغي للماحنني أن حيددوا املشاكل الصحية الكربى اليت تؤثر         . واخلطط الصحية الوطنية  
 لألولويات واملبادئ املنصوص عليها يف      وفقاًيف األطفال يف البلدان املتلقية، والتصدي هلا        

  . من اتفاقية حقوق الطفل٢٤املادة 
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 تكـون وحقـوق اإلنـسان،    التجارية   للمبادئ التوجيهية بشأن األعمال      وفقاًو  -١٠٦
ة يمؤسسات القطاع اخلاص اليت تقدم خدمات أو دعما ماليا لفائدة صحة األطفال مسؤول      

وبالتـايل، فـإن   . طفال، مبا يف ذلك حقهم يف الـصحة يف عملياهتا عن احترام حقوق األ   
 التسبب يف أي أثر سليب على صحة األطفال   املطلوب من مؤسسات القطاع اخلاص جتنب     

  .أو املسامهة يف إحداث مثل هذا األثر من جراء أنشطتها
وينبغي على صناعة األغذية وصناعة املشروبات على وجه اخلصوص احلد مـن              -١٠٧

املدونـة الدوليـة    الدعاية لألغذية واملشروبات املضرة بصحة األطفال ومنائهم، وامتثال         
وباملثل، ينبغي لصناعة الكحول وصناعة التبغ      .  حيثما اقتضى األمر    األم لتسويق بدائل لنب  

. ق وبيع هـذه املنتجـات     يتسويف  أن متتنع عن استهداف األطفال يف الدعاية ملنتجاهتا و        
اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة       وينبغي لصناعة التبغ أن متتثل أحكام       

مني الصحي أن تكفل عدم التمييز ضد احلوامل أو األطفال أو           وينبغي لشركات التأ  . التبغ
  .األمهات
وتشجَّع املنظمات اإلعالمية على الترويج للصحة وألساليب احلياة الـصحية يف             -١٠٨

أوساط األطفال؛ وإتاحة حيز لإلعالن اجملاين للترويج للـصحة؛ وضـمان اخلـصوصية             
لية مضرة باألطفال؛ وعدم إطالة أمد      والسرية لألطفال؛ وعدم إصدار برامج ومواد تواص      

  .ممارسات الوصم املرتبطة بالصحة
 يف ذلك الشركات اخلاصة، الذين يضطلعون ببحـوث         ويتعني على الباحثني، مبا     -١٠٩

، عنـد   التقيدمتعلق بالصحة تشمل األطفال احترام مبادئ ومواد اتفاقية حقوق الطفل و          
ب مهنة األحباث األحيائية الطبية اليت جتري على        املبادئ التوجيهية الدولية آلدا   باالقتضاء،  
 املأمونة واملالئمـة    األدويةوينبغي دعم الباحثني لضمان توفر مستحضرات        .)٢٢(اإلنسان

  .اخلاصة باألطفال
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