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 الاعليم  كومبو بولي باري تقرير المقررة الخاصة المعنية بالحق في    
 

 موجز  
ــاي    التا م  ةلت الرمالــــق اللــــامــــق عماإل جا الي مرلس حاوق اإلنســـــــــــــــ . 44/3و    8/4ُ اــــدا هــــذا 

ا ق والت بلق  التا م ،  نظ  الما لة اليا ـــق الملنلق جالح     التلللم، كومبو بول  جالي،    مســـعلق ال ع و  
من منظول قائم علت حاوق اإلنســــــاي، مما  لكس ااحتلاجات المتلدطة الاطاعات      م حلق الطفولق المبك ة

 لألطفال ومادم  ال عا ق لهم.

و رمع ال عـا ـق والت بلـق    م حلـق الطفولـق المبك ة بحن احتلـاجـات األطفـال من ال عـا ـق والت بلـق منـذ  
ــن  ــكن الواطة وحتت ســ ــحق والســ ــم عن الح     الصــ الثامنق. ومبحن هذا المفهوا أي الح     التلللم ا ينفصــ

والغذاء والملاه وخدمات الصــــــ ب الصــــــح ،  ضــــــاإل عن الحاوق الثااخلق، من بحن حاوق أخ  . وعلت ال  م  
الحن اإلنســان  من أي أهملق ال عا ق والت بلق    م حلق الطفولق المبك ة  حظت جاعت اب واســع النطاق    المر

والنمائ ،  إنها لم  دوي جشــــــكا كاب    قانوي حاوق اإلنســــــاي. و نظ  الما لة اليا ــــــق    جوان  ال عا ق  
ــعي   ــاي جشـ ــا لحاوق اإلنسـ ــع  ـ ــ  بولـ ــاي و و ـ والت بلق    م حلق الطفولق المبك ة الت    اع  حاوق اإلنسـ

 ال عا ق والت بلق    م حلق الطفولق المبك ة.
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 مقدمة  -   أول  
و   هذا التا م ،  نظ  الما لة . 44/3و   8/4هذا التا م  عماإل جا الي مرلس حاوق اإلنساي ُ ادا  - 1

ــعلق ــق الملنلق جالح     التلللم، كومبو بول  جالي،    مســـ  الطفولق المبك ةوالت بلق    م حلق   عا ق ال  اليا ـــ
ــاي، مما  لكس ااحتلاجات  من منظول قا متلدطة الاطاعات لألطفال ومادم  ال عا ق  الئم علت حاوق اإلنســـــــــــ

لو   لهم. ا  طوللـــــإل مابول  يوجـــــد  ل مل  الحـــــال ، ا  الوقـــــت  الطفولـــــق المبك ة   والت بلـــــق    م حلـــــق عـــــا ـــــق  ل   
الرهات  ملع الدول و ج الما لة اليا ــق  دعو و  اابتدائ .  والتلللم قبا   مثا ال عا ق  ، للمصــطلحات تات الصــلق  و أ 

 وااعت اب جه لملالرق هذا الاصول. حديده  المصلحق ةلت و ف  ل مل قائم علت الحاوق و   احبق  

جــعنــه مــا يو   من الطفولــق المبك ة    والت بلــق    م حلــق   عــا ــقمفهوا الل َّب   ُ أل  اض هــذا التا م ،  و  - 2
التلللم  وممثا ســـــــــــن الثامنق.  ا  بدأ قبا ائ ، الت  قد التلللم اابتدم حلق  ولعا ق منذ الواطة وحتت بدا ق  بلق    

ما من هكا. وُملتب   ةلت حد ما  امصـــــــــــطنل لتب   ال عا ق  عن   ه مححز عنصـــــــــــ  الت بلق و ي كاي  قبا اابتدائ   
 عنه لرنق حاوق الطفا. بتع  أ  علت نحو ماحاوق الطفا جموج  ا فاقلق حاوق الطفا و 

ــم ال  و  - 3 ــ ق األطفال  الطفولق المبك ة   والت بلق    م حلق   عا قتســـــ جاألهملق من ححث أنها  ضـــــــمن  نشـــــ
جوطة  من خال لــــماي  و .  مبح تهمكونوي األكث   عث ا ب و هم عندما  كوي نماؤهم أســــ   ما  كوي  وطعم  تهملعاي و 

بك  من الحلاة، التللم، والتفاعا ااجتماع     وقت معمللق الصــــــــــحق والتغذ ق، والتلللم الاائم علت اللل ، و 
تلا      ححن أيو ةمكـانا هم.  كاما  ألطـفال    ــــــــــــــق لتحاح   لالطفولق المبك ة      م حـلق   عا ق والت بـلقتلح ال  

الف ات الضـــــالفق  الذين ينتموي ةلت ألطفال   إنه يتســـــم جعهملق أكب  جالنســـــبق ةلت ارملع األطفال،   كوي مفحدا ل
الذين ينتموي ةلت األطفال ، و قا تلا األطفال توي اإلعاق شــموقد صــلوبات ةلــاخلق. الحتلاجات أو وتوي اا

أولـ ا اـلذين  ف وي من حـاات الطوال ، و األطفـال أقلـلات لغوـمق أو ع قـلق أو ثاـاخـلق، والاج حن والمهـاج من، و 
 الذين  الشوي    المناط  ال مفلق.األطفال مح ومحن اقتصاط إلا، و ذين  كونوي  ال

ــم بها ال الت األهملق الهائلق و ي  - 4 الطفولق المبك ة    حلاة كا شـــــي        م حلق   عا ق والت بلق تســـ
    و الطفولق المبك ة.       م حلق   عا ق والت بلقالحصـــــول علت العي  مالس جملع األطفال حاهم    اضـــــ  ج   

ح  كا   ط    التلللم، الذي ُ فهم لمنا علت أنه ح  كا   ط        ةطال  جالفلا  يندلج  ححن أي هذا الح   
 ـــــا  أي الوقت قد حاي لولـــــع   قاليا ـــــ  ةالما ل     التللم مد  الحلاة، جما    تلا التلللم قبا اابتدائ ،  

ا   الازمق   اتالوطنلق واإلقللملق والدوللق التوجحهالمحللق و الســـلطات  أي  كوي لد  لـــماي من أجا  أكث   حديدإل
 .مرانا وعلت مستو  عال من الروطةالطفولق المبك ة     م حلق  عا ق والت بلقال كا طفاكفالق أي يتلات  ل

  
 الط ولة المبكرة والاربية في مرحلة رعاية ال فواقد  -  ثانيا  

ــالكــق      تحا  من خال ا - 5 نمــائلــق    وائــد     م حلــق الطفولــق المبك ةوالت بلــق     عــا ــقب امج اللمشـــــــــــــ
ةت  ؤطي األطفال والمرتملات الت   الشـــــوي  حها.  جالنســـــبق ةلت  اجتماعلق وثااخلق واقتصـــــاط ق كبح ةو لللملق و 
ــ     األطفالةلت  متع   ــحا الدلاســ ــتومات أعلت من التحصــ ــحن جمســ ــعنها  حســ ــتابا،   ص من شــ  للمهم    المســ

ســـــلت لم جح أي   من او مد  الحلاة. الدخا  صـــــحق، وزماطة  كفالق  حســـــحن الو حســـــحن ااندماج ااجتماع ، و 
ومسـتومات اإللماا جالا اءة    اللما خالج المنزل وااسـتفاطة من  حسـن الصـحقةلت األمهات،  سـلما ا، و الوالداي
ا    اإلنفاق علت ال عا ق ااجتماعلق وانيفالــــــــ شــــــــهد   و .  والكتاجق   ا   الدول    كثح  من األحلاي انيفالــــــــإل

 و حسن التماسا ااجتماع . ،اإلي اطات الض مبلق   ملدات الر ممق، وزماطة 
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ــهم ب امج نظاا ال - 6 ــم،    م حلق الطفولق المبك ةوالت بلق     عا قو سـ ــاس  ها و ح عند  صـ ــلها علت أسـ ولـ
 لســح  الهومق والمواطنق من خال  شــكحا المهالات اللغومق والمف طات، و  ،    ةث اءحاوق اإلنســايي اع  نهج  

ل ب مت و جالح  والتضــامن واحت اا الحلاة. صــلق ز القلم والمواقف المت م اللاقات الشــيصــلق وااجتماعلق، و لز 
ــلق ا خ من. وك امتهم الناسســـامق  قلمق لتاألطفال ع ــحتهم وخصـــو ـ و لزز هذه الب امج ، واحت اا خصـــو ـ
. الرنسـانلق   عن المسـاواة    اللاقاتواللواطف والصـحق،  ضـاإل  واللنا ق خلما يتلل  جالرسـد مل  قو شـما ال

مكن األطفال من الت    الب الحما ق الذا لق من خال المهالات والمل قائم علت  طوم  ســـــــلوك لزز    اكما أنه
 اليط  المحتملق وطل  المساعدة من البالغحن الموثوق بهم.الوقوب علت حاات 

الت    نتائجال حســـحن ســـهم    الطفولق المبك ة    حلق  والت بلق    م عا ق  الالدلاســـات أي ب امج   بحن ُ و  - 7
   المدلســـــــق لفت ة   يباوي   الطابو بحن أي  .( 1) ألطفاللفائدة االتللم والســـــــلوك والصـــــــحق     تحا     مراات

و اا نســبق   .( 2) التحصــحا الدلاســ  والتي جوملدات أعلت من ححث حضــول أ ضــا،  ومســرلوي نســبق أطول،  
عامـات مـدلســـــــــــــــلق ، ومحـا ظوي علت    الم احـا المتاـدمـق من اللم  اليـاصالتلللم  ب امج  ب الطاب  التحـاق 
ــتومات   ســـرحا متمتلوي جصـــحق أ ضـــا، مع و   .( 3) لس الثانومقايتي جوي من المدكثح ا ما و عاللق  أطنت من  مسـ

 لمرتمع.ا فاقا مع اأكث   اسلوكمسلكوي  سوء التغذ ق والتازا، و 

قد  كوي لعا ق الطفولق المبك ة والت بلق من أكث  الوســــــــــــائا  لاللق للحد من التفاو ات ااجتماعلق،  و  - 8
كاما  حاح   جما  مكنهم من  من خال مســـــــــاعدة الســـــــــكاي المهمشـــــــــحن والضـــــــــلفاء علت  لا  الموالط والدعم 

ــماي  الطفولق المبك  والت بلق    م حلق   عا ق  من هذا المنطل ، ُ لتب  الةمكانا هم. و  ــلق لضــــ ــت ا لرلق لئلســــ ة اســــ
للرملع و لزمز  التلللم الرحد المنصـف الشـاما من أهداب التنملق المسـتدامق المتلل  جضـماي  4هدب  ال حاح  

ــق    .( 4)   ص التللم مد  الحلاة للرملع ــم تلا جعهملق خا ــــــ ــبق كبح ة من المتللمحن توي األطاء ومتســــــ ألي نســــــ
 مح ومق.الضالل ينتموي ةلت   ات 

مع طخول النســاء جشــكا و الطفولق المبك ة آخذ    اازط اط.  والت بلق    م حلق   عا ق الطل  علت الو  - 9
وبالنظ  ةلت أي لعا ق األطفال، ا ســــــلما    البلداي الناملق. خدمات  طل  علت يزطاط الاللما، ســــــوق  متزايد 

      ناق طول األجداط يت  إي ، تنااقدلة علت الأ ـبحت أكث   اللاملق  ةالاو أي  و   الحلاة اللمللق أ ـبحت أطول
ال فا  ســــــن األمهات   ي  طول التطللات المهنلق لألمهات، وانيفاض ملدات اليصــــــوبق، و و لعا ق األطفال.  

لندما يلتح  األطفال الصغال   ط ماق  نظلم لعا ق األطفال.  الائ  يلدي ه  عواما  ؤطي جمللها ةلت  غحح  
 ،ل عا ق لهم، وهم    الغال  من النســـــــــــــاء، ممالســـــــــــــق حاهم    اللماجالتلللم قبا اابتدائ ،  مكن لمادم  ا

االتحاق  لبنا الدول     ةندونلســلا أي أج اها اللت ســبحا المثال، وجدت طلاســق   وبالتال  زماطة طخا األســ ة.  
ــات الحكوملق للتلللم قبا اابتدائ    ــســــ ــالكق الم أة    الاجالمؤســــ ــاعتحن    الحوا أط  ةلت زماطة مشــــ  ةو لمدة ســــ

 __________ 
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 لبلق  مع جالتوازي مر   لبلق احتلاجات األس  من خال السلاسات اللامق و   .( 5)    المائق  13,3اللاملق بنسبق 
 لطفا الفضلت.احاوق األطفال الصغال واحتلاجا هم، مع م اعاة مبدأ مصالح 

ــدي الطفوـلق المبك ة طولا هـامـا      م حلـق   عـاـ ق والت بـلق   ؤطي الوـبالمـثا،   - 10 لمـا األطفـال  ل  التصــــــــــــ
ــد األطفال.   ــدقت  طولق   179 أي  علت ال  م منو ووخلات األطفال واللنف لــــــــ منظمق اللما   علت ا فاقلق ــــــــ

ــعي  ــكال عما الدوللق جشــــ ــوأ أشــــ ، ا يزال ما  ادل األطفال  االت   حظ  عم ،(182)لقم  1999  األطفال،أســــ
ا  زال و  .( 6) مني طحن    عمالق األطفال  ســـــــنق 14و   ســـــــنوات 5  ملحوي طفا  ت اوح أعمالهم بحن 150بنحو 

احتمال  زمد  ، ححث ي نزاعات   البلداي الفاح ة المتعث ة جال ســــــــــتل معلت نحو ملدات وخلات األطفال م  فلق 
، ت   نلم جالســـااالبلداي العطفال ماالنق ج  من اللم  جمادال الضـــلف و اة األطفال قبا بلو هم ســـن اليامســـق

كا عاا  بدن      المائق من األطفال لإليذاء ال 4   البلداي الصـــــناعلق، يتل ض  و   .( 7)  اح ةا  زال كانت   يو 
 .( 8) النفس اإليذاء    المائق لإلهمال أو  10 و
 

 العالميعلى الصعلد  معدلت المشاركة  انخ اض   –ألف   
أنحاء اللالم    شــــــكا     المائق من األطفال    جملع  73، شــــــالك ما  ادل بنحو 2019   عاا  - 11

هـذا ال قم ةا أي    .( 9) 2010لـاا  اـالـنق ج    المـاـئق م  8من أشــــــــــــــكـال التللم المنظم قـبا اابـتدائ ، بزـماطة قـدلهـا 
  منظمق األمم المتحدة للت بلق والللم والثاا ق قدلتو . شــــــــــــــديدة علت الصــــــــــــــلحد اللالم  يف  اختا ات  واعد  ال
 و   ســنق واحدة   اصــاءااســت بلدا المشــمولق ج  184 البلداي البالغ عدطها    المائق  اط من 34أي   (الحونســكو)

من البلــداي، ومرــانلــق   اط     المــائــق    28ةلزاملــق     ه   هــذه ال عــا ــق  و   قبــا التلللم اابتــدائ  ل عــا ــق  من ا
 .( 10)    المائق 25و لزاملق    

اابتدائ  الذين  الشـوي    البلداي  التلللم قبا ملحوي طفا    سـن  82   المائق  اط من  31و ي  - 12
األطفـال الـذين  لـانوي من الفا ، ومالشــــــــــــــوي  أمـا    .( 11) التلللم قبـا اابتـدائ يتلاوي  حـاات الطوال   عث ة ج المتـ 

ا ةلت الدعم النفســـ  ا   تات موالط محدوطة، بلداي   البإلا       حتاجوي ةلت التلللم  حســـ ، با  حتاجوي أ ضـــإل
 ااجتماع  لملالرق الصدمات الناجمق عن حالتهم.

 __________ 

 (5) World Bank, International Development Association Project Appraisal Document on a Global 

Partnership for Education Grant in the Amount of US$16.8 Million to the Lao People’s Democratic 

Republic for a Second Global Partnership for Education Project, report No. PAD1055 (2015). 

 (6) United Nations Children’s Fund (UNICEF), The State of the World’s Children: Celebrating 20 years 

of the Convention on the Rights of the Child, special ed. (New York, 2009). 

 الم جع نفسه. (7) 
 الم جع نفسه. (8) 

 .https://sdgs.un.org/goals/goal4انظ   (9) 

 (10) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Right to Pre-Primary 

Education: A Global Study (Paris, 2021). 

 (11) UNESCO, “Inclusion in early childhood care and education: brief on inclusion and education”, 2021 . 

https://sdgs.un.org/goals/goal4
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   المائق من األطفال جالتلللم قبا اابتدائ  قبا عاا واحد من  75علت الصــــــلحد اللالم ، التح   و  - 13
كاي الملدل ةا أي ، 2019   عاا  قالمنتهل   قالدلاســـــــل ســـــــنق اابتدائ     التلللم  التحاق ال ســـــــم  جالاســـــــن 

 و  ب آسلا. ،وشمال أ  مقلا ،   المائق    أ  مقلا جنوب الصح اء الكب    50حوال  

ــق الــدخــا  لــانوي من    90ماــدل أي  و  - 14 ، “ ا  التللم”   المــائــق من األطفــال    البلــداي المنيفضـــــــــــــ
ــلطحتت ق اءة ن    ا للمو   كونوي قد  لن  أنهم ا مما ــ ة عند بلوغ جســــ ــن اللاشــــ ــط الملدل،  .ســــ ومبلغ متوســــ

 .( 12)    المائق 57اقت انا جالبلداي المتوسطق الدخا، ما نسبته 

ا يتمثــا     و  - 15    م حلــق  والت بلــق  ال عــا ــق    لــــــــــــــمــاي  و ح    الماــابــا، حــدط اا حــاط األولوب  هــد ــإل
ســــــنوات وســــــن    3ين  ت اوح أعمالهم بحن     المائق علت األقا من األطفال الذ 96لما نســــــبته  الطفولق المبك ة

له    األولوب   جعي كا طفا    اا حاط  ا منه، مع اعت ا 2030التلللم اابتدائ  اإللزام  جحلول عاا  االتحاق ج 
، علت بتكلفق ملســولة وعلت مســتو  عال من الروطةالطفولق المبك ة    م حلق   عا ق والت بلق   لا  الالح      

ــحا النبغ   م و   .( 13) ال كحزة األولوبلق للحاوق ااجتماعلقالنحو المبحن      ــا التحصــــ ــ  صــــ ــع   دلاســــ عن الولــــ
والت بلق    م حلق   عا ق بتو ح  الالتزاا اا حاط األولوب  الاوي للغا ق   دلم و ااجتماع  وااقتصـاطي والثاا  .  

وعلت    م حلق الطفولق المبك ة والت بلق   عا ق  الالقلمق المتع ـــــــــلق    التمتع جالح      علتالطفولق المبك ة 
المتزاـيد    النـتائج  تـباين   ـفاطي المن أجـا    ،المســــــــــــــتوـمات    البـلداي الـنامـلقـ دن  الحـاجـق الملحـق ةلت ملـالرـق 

 .يااقتصاطعلت الصلحد و  م مد  الحلاةالتللالمحااق علت مستو  
 

 (19-كوفلدمرض فلروس كورونا )  جاقحة –باء   
الطفولق المبك ة والت بلق    م حلق   عا ق  ااستفاطة من الملحوي طفا ةمكانلق   167ما  ادل بنحو  اد   - 16

ــبار/ ب اي    2020من آتال/مالس     المائق  اط من البلداي  55ححث أي   ،( 14)  ادي علت أقا  2021ةلت شــ
ــلق اللما كلفلقالازمق جشـــــعي  قبا اابتدائ  جالتلللمات  المللمحن    م حلق التلللم   تزوط أثناء جائحق   موا ـــ

والت بـلق   عا ق حاات  لطـا ب امج ال  شــــــــــــــح   ـادي ات أخ   ةلت أيو .  ( 15) (19-م ض  ح وس كولونا )كو ـحد
ــلا  19-ناجمق عن جائحق كو حدالطفولق المبك ة ال   م حلق   ــببت    لــــ التوجله   يوا من بلحوي  19,01  ســــ

ــا    يحن  ما  10,75   خ وج بك ة، و الطفولق الموالت بلق    م حلق   عا ق     مرال ال ــال عن”طفا ةلــ   المســ
 .( 16) المبك ائهم نمم حلق     “الصحلح

الثــانوي  حتت التلللم  قبــا اابتــدائ   الملتحاــات جــالتلللم   تــاة من  مايحن    7,6 اــدل الحونســــــــــــــكو أي  و  - 17
ــق األطفـال اـلذين  ت اوح    المـاـئق من   63 انلـداا قـدلة  مع  ،( 17) مل لــــــــــــــات ليط  عـدا اللوطة ةلت المـدلســــــــــــ

بلداإل من البلداي المنيفضـــــق   62اابتدائ      مدالس التلللم قبا  ســـــنوات علت االتحاق ج  5 و 3أعمالهم بحن  

 __________ 

 (12) World Bank and others, The State of Global Learning Poverty: 2022 Update (June 2022). 

 .Rev.1/6289/1/21مرلس اا حاط األولوب ، الوثلاق  (13) 
 (14) Barnett, “Effectiveness of early educational intervention”. 

 .www.unesco.org/en/education/early-childhoodانظ   (15) 

 (16) Barnett, “Effectiveness of early educational intervention”. 

 (17) UNICEF, “Focus: education/early childhood development”, UNICEF Global COVID-19 Situation 

Report, No. 15 (November 2020). 

http://www.unesco.org/en/education/early-childhood
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   ةطال التصـــدي  المتوســـطق الدخا نفاا ها التلللملق  و البلداي المنيفضـــق    اخفض ثلث و  .( 18) والمتوســـطق الدخا
لبلداي المادمق ةلت ا اط من المســـــــاعدة اإلنمائلق  المائق     3,3 يصـــــــ  ما نســـــــبته    ححن  ،( 19) رائحقلل

ــنوات األولت    المائق 2األزمات و  عث ة ج المت  ــان  لتو ح  خدمات عاللق الروطة    الســـ من  من التموما اإلنســـ
   أكث   جالكاماالتلللم قبا اابتدائ    لم  كن قد أعحد  تح مدالس، 2021بحلول منتصـــــف عاا و   .( 20) الحلاة
 .( 21) بلدا 60من 

ــا  و ي   - 18 ــدهـ ــدالس وحـ ــاطة  تح المـ ــال  ح  الملتحاحن وملزا  و ح    كف ،  ا  ةعـ طعم ةلـــــــــــــــــا   لألطفـ
قبا اابتدائ  أقا قدلة علت ااســــــــتفاطة من ب امج وأطوات التللم عن التلللم    األطفال    ســــــــن  إيجالمدالس. 

ــ  والتلومض مجممكن لب او جلد.   ــ عق  الم  التدالك المدلســـ ــنوات األولت، الت   البإلا ما  نفذها البلداي ســـ    الســـ
ممكن  و . لالتحاق جالمدلســــــق، أي  دعم ااســــــتلداط علت نطاق أوســــــعلانتاال ةلت  و ح  التلللم قبا اابتدائ   

 حاح  نتائج ة رابلق،   من أجاعلت مد  جضلق أسابلع وبتكلفق منيفضق    نفحذها صملم هذه الب امج جس عق و  
 .( 22) البدا قمنذ ادلات لديهم أطنت ال نأول ا الذي ألطفال األكث  ح مانإلا، أو فائدة اا سلما ل

 
   الط ولة المبكرةللرعاية والاربية في مرحلة  األثر القاصادي   -  يمج 

ــائلق    لق   اا الدلاســـ األ  التنملق للبلداي األم مكلق والبنا الدول  ةلت أيمصـــ ب   شـــح   ادي ات  - 19 الضـ
  ملحوي طوال علت   1,6ما ا  اا عن  تســــب     خســــالة  اابتدائ  قد     التلللم  قبا   م حلق ما   2020عاا 

أي هذه اليســـالة قد  صـــا ةلت بحنما  ادل جهات أخ    المســـتابا،     جول كســـ  األمســـتو  اللالم من ححث  
  2020  عاا      اابتدائ  مدالس التلللم قبا ة اق أث  طل لا ،   المتوســــــطو   .( 23) “ اط” طوالبايحن   308

لبلداي المتوســــــــــــــطق الدخا، أو ما  ا ب من ثلث      المحل  ا  النا ج ةجمال   من المائق     2,5  ما يزمد علت
 الم  فلـق  البلـداي  علت  أث  تلـا  ـإي  وـبالماـالـنق،.     بلـداي  لـا الفـ ق  التلللم  علت  الحكوم  اإلنفـاقمتوســــــــــــــط  
 .( 24) المتوسط    المحل  النا ج ةجمال  من المائق    1 بنحو  ادل الدخا والمنيفضق

ــح ة الالتللم قبا اابتدائ  اليطوة األولت    وممثا   - 20 ــن ملدات ة هو تللم مد  الحلاة. مســ ا ما   حســ
ــتو  اح  من   الدلاســــــق ــتومات     كا مســــ ــكال اإلنفاق علت مســــ ــتثمال خله أكث  أشــــ التلللم، مما  رلا ااســــ

 __________ 

  الرهات الفاعلق  ح  الحكوملق    التلللم: من ال اجح ومن الياســــــ    :2021/2022التا م  اللالم  ل  ــــــد التلللم للاا الحونلســــــكو،  (18) 
 (.2021)جالمس، 

 (19) World Bank and UNESCO, “Education finance watch 2021”, 2021. 

 (20) Moving Minds Alliance, “Analysis of international aid levels for early childhood services in crisis 

contexts”, December 2020. 

 (21) Dita Nugroho and others, “It’s not too late to act on early learning: understanding and recovering from 

the impact of pre-primary education closures during COVID-19”, UNICEF Innocenti Research Brief, 

March 2021. 

 الم جع نفسه. (22) 

 (23) Barnett, “Effectiveness of early educational intervention”. 

 (24) Dita Nugroho, “Why we can’t afford to let early childhood education fall through the COVID-19 

cracks”, UNICEF Connect Evidence for Action blog, 22 July 2021. 
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 حا   نف  علت التلللم قبـا اابتـدائ    شــــــــــــــح  التاـدي ات ةلت أي كـا طوال يُ و التلللم  لـاللـق من ححـث التكلفـق.  
 .( 25) طوالات 9 بلغ قلمتها    وائدللمرتمع  

والت بلــق    م حلــق   عــا ــق  للوماإل كــاخلــاإل  الــدول  مأي  ك س  لهــذه الفوائــد و ح هــا،  رــ   منهــا  و طلاكــاإل   - 21
تو ح  ب   هاالمدالس اابتدائلق ومللمح  كللل   ةلت ةعاطةالدول  قد  ضـــــــــط  الطفولق المبك ة.  بدوي  موما كاب، 

 بوي ومادمو ال عا ق    مؤســـــــســـــــات  مال مما  لن  عدا ااعت اب جما يلزا أي يتمتع جهالتلللم قبا اابتدائ ،  
التلللم  علت مســتوم   تللم النتائج  يتســب  تلا    لــلف    قدو مهالات متيصــصــق. من    ئ قبا اابتداالتلللم  

لدعم اإلنمائلق    ةمسـاعدالالتلاوي الدول  و   ت األولومق    ةطاللط ُ مر  أي و اابتدائ .  التلللم  قبا اابتدائ  و 
 .المرانلق والاائمق علت الحاوق  الطفولق المبك ةوالت بلق    م حلق  عا ق ال الدول الناملق     نفحذ ب امج

المتللاق جالتزامات الدول    مرال حاوق اإلنســــاي  بتنفحذ مباط  أبحدجاي   قاليا ــــ   ةو ــــ  الما ل   و  - 22
عنـد النظ     خلـالات  مومـا خلمـا يتلل  بتو ح  التلللم اللـاا و نظلم مشـــــــــــــــالكـق الاطـا  اليـاص    التلللم  

ســلما  وقد أط  اا تاال ةلت خلال حكوم  مران ، االطفولق المبك ة. والت بلق    م حلق   عا ق  ولــع ب امج ال
ــد هذه الفروة    نظاا و ي .  (A/69/402) البلداي الناملق، ةلت قلاا مادم  اليدمات من الاطا  الياص جســــ

، ا ســـــــــلما أول ا الذين  الشـــــــــوي     ســـــــــ  الث مقاألالطاب من خاص لتنفحذ هذه الب امج قد  كوي لصـــــــــالح 
ــ مق، مما يؤطي    جلض األحلاي، و التلللملق، بداإل من  الحلها.  أوجه التباين  ةلت  فاقم جالتال    المناط  الحضـ

عـدا كـفاـ ق ، ةا أي  اطـا  اللـاا لــــــــــــــالـفاخـلالات ال   ةطـال  مـادم  اليـدمـات من الاطـا  اليـاص أطاء  كوي  
 .( 26) طوي المستو  المطلوب كوي  ط ع  كاللل لعا ق حتم علت الوالدين   ا من خدمات يو  ه الاطا  اللا ما
  

 الصكوك الدولية إطار الط ولة المبكرة في  والاربية في مرحلة رعاية ال  -  ثالثا  
ــلق  اعت ا ا جا - 23 ــتل اض  يببن     م حلق الطفولق المبك ة، والت بلق  ل عا ق النطاق لب امج الفوائد الواســـــ اســـــ

 .اطولل  احاجاعتبالها  التدلمر   ها   الصكوك الدوللق قبول اموجز لتالميه

أي لكا   ط الح     التلللم وم كز علت علت  1948اإلعاي اللالم  لحاوق اإلنسـاي للاا ن   م و  - 24
ــان  واإللزام ، مع   المرــ ــدائ   اابتــ ــق ح  عــــ وجوط  الح     التلللم  ــانلــ التان  والمهن ، و مكــ التلللم  اا    

 أعلت من التلللم.جمستومات   طوي  مححزاالتحاق 

ــاها الحونســـــــكو،   من خال الرهوط الت   و  - 25  ح ها من جهوط الدول و  “التلللم للرملع”لكس ح كق    نســـــ
الدول  جشـعي التنفحذ  توا   ا لاء د ع قدما ب ة ـدال ةعانات طوللق  ادملق ال املق ةلت المصـلحق  الرهات تات 

الموقع    عــــاا   ،للرملعالت بلــــق  اإلعاي اللــــالم  حول  من    5و ن  المــــاطة  التــــدلمر  للح     التلللم.  
أو الب امج   المحللق األســ  أو المرتملات أي  و   ــ احقإل ةلت  ودع  و  لت أي التللم يبدأ عند الواطة، ع1990

جشـــعي  و ح  التلللم  عشـــ  ســـنوات، حدط ةطال عما طاكال مضـــ   بلد  و   .( 27) التلللم قبا اابتدائ   المؤســـســـلق
، وطعـا الـدول ةلت  وســــــــــــــلع  2015 حقلاهـا جحلول عـاا  يتلحن  ســــــــــــــتـق أهـداب ةنمـائلـق   2000عـاا  للرملع     
 __________ 

 (25) Atsuko Muroga and others, “COVID-19: a reason to double down on investments in pre-primary 

education”, UNICEF Innocenti Working Paper, No. WP-2020-11 (Florence, 2020). 

 .2021/2022التا م  اللالم  ل  د التلللم للاا الحونلسكو،   (26) 

 (27) UNESCO, “World Declaration on Education for All and Framework for Action Meet Basic Learning 

Needs”, 1990. 

https://undocs.org/ar/A/69/402
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ألطفال األكث  لــــــــــلفاإل  ا ســــــــــلما لفائدة االطفولق المبك ة،      م حلق   عا ق والت بلقو لملم ب امج الو حســــــــــحن 
   عا ق والت بلق جاللاقق الاائمق بحن ال  ( 29) ةطال موســــــــكو لللما والتلاوي أق  ، 2010بحلول عاا و   .( 28) وح ماناإل 

ــن الثامنق. و  الطفولق المبك ة     م حلق ــاماإل و األطفال منذ الواطة وحتت ســـــــ ــلإلا وشـــــــ اعتمد اإلطال مفهومإلا واســـــــ
ألطفال،  لحما ق الال عا ق والتلللم والصـــــــــــــحق والتغذ ق و قوامه  و ح    الطفولق المبك ة     م حلق  ل عا ق والت بلقل

الطفولق المبك ة  ؤطي ةلت  حســـــحن الصـــــحق والتغذ ق، و حســـــحن       م حلق   عا ق والت بلقب امج الواعت ب جعي 
 نوعلق حلاة أ ضا.لماي ، و لدخاوا لزمز الاابللق للتوظلل الكفاءة التلللملق والمساواة بحن الرنسحن، و 

 من 4  حاح  الهدب الحفز علتنتلرق مشـــاولات واســـلق النطاق وأط  ةلت   ( 30) ةعاي ةنشـــحوي وجاء   – 26
واحد علت األقا من التلللم قبا  عاا  الدول علت  و ح    منه، ُ شـــــــرع 6و   الفا ة  أهداب التنملق المســـــــتدامق.  

من أهــــداب التنملــــق   2-4   ــــقغــــاال توخت  . و 2015اابتــــدائ ، وهو مــــا مثــــا  وا   ا لاء الــــدول     عــــاا  
    وال عا ق  النماء  نوعلق جحدة من    ص الحصــــول علترملع الفتلات والفتلاي   تاح لأي  لــــماي  المســــتدامق 

ــق   ــق المبك ةم حلـ ــاا  والتلللم    الطفولـ ــدائ  جحلول عـ ــاهزمن للتلللم اابتـ ــدائ  حتت  كونوا جـ ــا اابتـ .  2030قبـ
ألطفال الذين  ت اوح الم ومق لنســــــــبق ال” 1-2-4مؤشــــــــ  البع  متت و . المح ز ي لقلاس التاداامؤشــــــــ  وُمســــــــتيدا  

ــحق    ت   مراامن ححث النماء شــــه إلا والذين  ســــح وي علت المســــال الصــــحلح  59و  24أعمالهم بحن   الصــ
ــ  ال، ومتتبع  “لرنساحســــــــ   ج والتللم وال  اه النفســــــــ  ااجتماع ،  ــالكق    التللم  2-2-4مؤشــــــ ملدل المشــــــ

ــنق  المنظم )قبا  ــم  جالتلللم  من  ةواحدســـــ ــم (، عم  االتحاق ال ســـــ قلس  وم حســـــــ  الرنس. ج اابتدائ  ال ســـــ
ــ  األولال ــنتحن وقدلة األطفال الذين  ت اوح أعمالهم بحن   مؤشــ ــتلداط ل 5  ســ ــنوات علت ااســ لتلللم التحاق جاســ

 ط األطفال الذين يتلاوي التلللم قبا اابتدائ .الثان  عد المؤش  قبا اابتدائ ، بحنما  قلس

 عـاـ ق  التو ح   والمتللاـق ب الاـانوي الـدول  لحاوق اإلنســــــــــــــاي  الاـائمـق جموجـ  االتزامـات الاـانونلـق  و ي   – 27
ــ محقوالت بلق    م حلق   ــولة  ج    الوقت الحال  و  ط    الطفولق المبك ة للســـت  ـ ــكوك  ة مرزأ صـ  .متلدطة     ـ
من ا فاقلق الاضــــاء علت  ه  مســــتمدة  قبا أهداب التنملق المســــتدامق، الملتمدة  ،    حديداأما اإلشــــالات األكث 

الدوللق  فاقلق اا ومن    ،( 31) “الحضــانقم حلق  ”المســاواة للفتلات    كفا جملع أشــكال التمححز لــد الم أة، الت    
المؤسـسـات من ححث ةمكانلق االتحاق ج حظ  التمححز       ت ال   ، جملع اللمال المهاج من وأ  اط أسـ هم لحما ق حاوق  

 . نظام  لألبومن أو األطفال من ححث اإلقامق ولع  ح  ال ال  جسب     قبا المدلس لتلللم  ل الحكوملق 

من  يؤكد 1966اللهد الدول  الياص جالحاوق ااقتصاط ق وااجتماعلق والثااخلق للاا و   ححن أي  - 28
التزامـات الـدول خلمـا يتلل  جـالتلللم اابتـدائ   ـإنـه  ل ض جـالتفصــــــــــــــحـا  ،  “لمكـا   ط    التلل”جاوة ح    جـديـد

الطفولق  والت بلق    م حلق   عا ق مســعلق الا يتناول اللهد و والثانوي واللال   اط، ةلت جان  التلللم األســاســ .  
 .( 32) المبك ة علت وجه التحديد

 __________ 

 (.2000)جالمس، الو اء جالتزاما نا الرماعلق  - التلللم للرملعالحونلسكو، ةطال عما طاكال:  (28) 

 )أ( )ب(. 11، الفا ة WCECCE/4 REVالحونلسكو، الوثلاق  (29) 

 التلللم الرحد والمنصف والشاما والتللم مد  الحلاة.ةعاي ةنشحوي: نحو  - 2030التلللم جحلول عاا  (30) 

 )أ(. 10ا فاقلق الاضاء علت جملع أشكال التمححز لد الم أة، الماطة  (31) 

 .13اللهد الدول  الياص جالحاوق ااقتصاط ق وااجتماعلق والثااخلق، الماطة  (32) 
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، 1960 للاا  التلللممرال  التمححز       شعي مكا حقج وقد اعُتمد هذا النهج أ ضاإل    ا فاقلق الحونسكو   - 29
و   اعت ا ـإلا أوســــــــــــــع جحاوق األطفـال     ا فـاقـلق حاوق الطفـا  ةا أي  .( 33) 1989و   ا فـاقـلق حاوق الطفـا للـاا  

الطفولق المبك ة.   والت بلق    م حلق   عا قالاللديد من األحكاا األخ   تات الصـــــلق جشـــــكا خاص ج  تضـــــمن و 
 .( 35) نمو األطفال الصغالجالنسبق ةلت  لتلللمباألهملق الحاسمق لو  ( 34)  عا ق قبا الواطةال ا  جالحاجق ةلت و 

الرهوط الرــــالمــــق لتلملم  و  - 30 من   الطفولــــق المبك ة كح      م حلــــق   عــــا ــــق والت بلــــقالعلت ال  م من 
 29و   28   الماط حن  لت تلا ة،  مثلت ةحد  اانتكاســــات الملحوظق    عدا وجوط ةشــــالة  ــــ محق  الحاوق 

ــ  المكونق لل عا ق أي مواط أخ    تناول  من ا فاقلق حاوق الطفا، علت ال  م من      والت بلق  جملع اللنا ـــــــــــ
 ح  تلا من واللل  والحلاة الثااخلق والصـــــــحق و نمو الح     ال شـــــــما  ، جما      ا مبا م حلق الطفولق المبك ة

   م حلق  والت بلق   عا ق المندوبو الحونســـــــكو ةطلاج ةشـــــــالة محدطة ةلت   ، اقت حالصـــــــلا قخال  ت ة  و .  الحاوق 
أي الدول ستااوا أي التزامات  لأت  الصلا ق   م   ألي األ لبلق       تلا ااقت اح   ضالطفولق المبك ة، ولكن لُ 

ا، الذين  ف ض علحها ج   .( 36) حص مق عنهمالمسؤوللق اليتولت الوالداي التدخا     لللم األطفال الصغال جدإل

وأهداب التنملق المســــــــــــــتدامق،    ةعاي ةنتشــــــــــــــوي ، وبال  م من 2015 عااو   وقت ق م   لوط ةلت  - 31
، علت راوز ســنق واحدةلمدة  ت التلللم قبا اابتدائ  ةلزاملاإل  جشــعي لــ ولة أي  كوي ا  وا   ا لاء  الداســتم  ان 

 ت ة ما قبا  بدءا من لوالدين  وال عا ق لتلللم  شـــــــح  ةلت لـــــــ ولة  و ح  الاألطلق الللملق الواســـــــلق  أي ال  م من 
    ال عا ق والتللم مد  الحلاة منذ الواطة.لهم الح  ألطفال  لت أي االواطة، و 

ــعي ةعمال حاوق  ( 2005) 7اللاا لقم من  لللاها   6،    الفا ة  اداأي لرنق حاوق الطفا  ةا  - 32 جشـــــــــ
 الطفا    م حلق الطفولق المبك ة، لمحق عامق شاملق عن احتلاجات الطفولق المبك ة وأهمحتها.

   م حلق  والت بلق   عا ق الاللديد من الحاوق الت  لها  ــــــلق خا ــــــق ج   حاوق الطفا   صــــــف لرنقو  - 33
ضــــمن ملاملق جملع مما   علت حظ  عاا للتمححز،  من ا فاقلق حاوق الطفا   2 ن  الماطة و الطفولق المبك ة. 

ــاواة.  عن لعا ق األطفال  المســــــــــــؤوللق األوللق للوالدين علت  18و  5 ن  الماط اي و األطفال علت قدا المســــــــــ
ةلت الح       31 شــــــــــــح  الماطة و الدولق الضــــــــــــامن النهائ  لحاوق الطفا.  و ي  ظا  ،  هم و لشــــــــــــاطهمو وجحه

ــلق ج حاوق  شـــــتت ال 24 صـــــف الماطة و .  لقق    الحلاة الثااخلق والفن المشـــــالك . والدينألطفال والاصـــــحق  المتصـــ
الطفولق المبك ة        م حلق   عا ق والت بلق  ال، علت لـــــــــ ولة  و ح   مرتملق ؤكد هذه الحاوق، عند ق اء ها  و 

وال عا ق  الكاخلق ن التغذ ق ،  ضــــــــاإل عالصــــــــحلقالنظا ق  خدمات  الحصــــــــول علت الملاه و ةمكانلق   بح ق آمنق مع
ــحلق ال ــبقالصـ ــطق   خله و الدلاســـ   مر  أي  كوي المنهج  و . مناسـ ــبققائمإلا علت اللل ، مع أنشـ ــترماا مناسـ . اسـ

ــ  ثااخلق، جما و  ــما  أخح إلا،  ر   هم ةطلاج عنا ــــــــ . ومن ثم،  إي ااختلال أم ا  الفنوي، علت أنه ح  وللس  شــــــــ
أي  ــــكوك طوللق أخ  ، مع    هذا الصــــدط، وكذلا      الاطاعاتنهج متلدط األخذ ب اللرنق  دعو جاوة ةلت 

 م اعاة مباط    اجط حاوق اإلنساي وعدا قابلحتها للترزئق.

 __________ 

 .28ا فاقلق حاوق الطفا، الماطة  (33) 

 )ه( و )و(. 2، الفا  اي 24الماطة الم جع نفسه،  (34) 

 .29 و 28الم جع نفسه، الماط اي  (35) 
 (36) Mmantsetsa Marope and Yoshie Kaga, eds., Investing against Evidence: The Global State of Early 

Childhood Care and Education (Paris, UNESCO, 2015), p. 40. 
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األطفـال أ ــــــــــــــحـاب حاوق، الطفولـق المبك ة أي  ، الت   لـحد الـتعكـحد علت  حاوق الطفـا لرـنق لّ ب  و  - 34
ح   ا من أســـــاســـــل  االتلللم قبا اابتدائ  عنصـــــ     لتب ، و  ســـــن الثامنقةلت الواطة  ســـــن جعنها الفت ة الممتدة من  

ــماياءاألطفال    أقصــــت قدل من النم ــغال التلللم   لا  . و دعو الدول األط اب ةلت لــ جملع األطفال الصــ
والحكومات والرهات الفاعلق    المرتمع المحللق جعوســــــــــــع ملانله، مع ااعت اب بدول األســــــــــــ  والمرتملات 

جلض الدول األط اب  ”الطفولق المبك ة. كما  ل ب اللرنق عن  ادي ها ألي    م حلق  تلللم الالمدن     ب امج 
 .( 37) “لرملع األطفالنا سنق من التلللم قبا المدلس  مرالتزا  و ح     

الذي   لتلللم قبا اابتدائ ن اع اد م  االم   الدول  ةلت ملاهدات المنشـعة جموج    هح اتالطلبت  وقد  - 35
لبلداي، طعت لرنق حاوق الطفا الدول ةلت  و ح   لللم مران         ةطال ااستل اض الذي أج  ه ل، و  و  ه

  الــدول األط ابةلت  اللرنــق   طلــ   ،  1996منــذ عــاا  و .  علت  و ح ه   ــدلمرلــاإل اللمــا    م حلــق الطفولــق المبك ة أو
والموالط    ،وملايح  الروطة  ،و نفحذها ،والسـلاسـات  ،تات الصـلق خلما يتلل  جالاوانحنسـتكملق  اد م المللومات الم

  حتت م حلق وأي  دابح  أخ   لضـــــــماي التمتع الكاما جالحاوق الملنلق منذ الطفولق المبك ة  ،الماللق والبشـــــــ مق
ــال   التلللم   و و اللــــ والمهنح التلللم  )التــــــدلمــــــ     .( CRC/C/58/Rev.2/Corr.1و    CRC/C/58/Rev.2حن 

ــتل اض لما عدطه وقد ــاط ق وااجتماعلق  الملنلق جالحاوق لرنق قدمتها ال ماحظق ختاملق 264 وجد اســـ ااقتصـــ
ــعي    حاوق األشــــــــــــــيــاص توي اإلعــاقــقالملنلــق ج لرنــق  الو   ولرنــق حاوق الطفــا  والثاــاخلــق   طولــق بحن   152جشـــــــــــــ

والت بلــق    م حلــق   عــا ــق  الالــدول  و ح   ةلت  قــد طلبــت    جمللهــا  الثاثاللرــاي    أي  2020و    2015 عــام 
بشـــــكا ملســـــ ، جما  ضـــــمن الشـــــمول وعدا بتكلفق ملســـــولة، و  علت مســـــتو  عال من الروطة،الطفولق المبك ة 

 .( 38) كاخلقالبش مق التانلق و الماللق و الموالط لا ة احق  ، معالتمححز

ــد الم أة  و  - 36 ــاء علت التمححز لـــــــــ ــح من   36   الفا ة   ؤكد اللرنق الملنلق جالاضـــــــــ لقم  اللامق تها و ـــــــــ
طوي  مححز وأي قبا اابتدائ   لـــــــ ولة أي يتاح التلللم  التلللم  ( جشـــــــعي ح  الفتلات والنســـــــاء    2017) 36

اإللـاخلق  مصـ و ات  أو الال سـوا   مسـعلقالدول لـ ولة أي  لالج . كما  شـدط اللرنق علت او لزامل  كوي مرانلا  
 اليفلق الت   ؤث  جشكا  ح  متناس  علت الفتلات من األس  الفاح ة. أو
  

  وضاااااف الط ولة المبكرة مت خالل والاربية في مرحلة رعاية ال  توضااااايق الحق في  -  رابعا  
 المضي قدما جدهد  وسبو  صك  

ــعت  ُ ظه  األطلق أي الدول الت   - 37 الطفولق المبك ة    م حلق   عا ق والت بلق  الحااإل قانونلاإل وطنلاإل    أنشـ
و ي كاي  حســــن أســــ      نتائج التلللم، أوجه جشــــكا أســــ   و شــــهد  و      ــــا لألطفال لاســــتفاطة من تلا 

 عماإل  ظا  الدول  صـــــــــــــلحد علت ال الطفولق المبك ةوالت بلق    م حلق   عا ق  ال ح   ـــــــــــــ مح   عن   اإلعاي
 .منرز جلد  ح 

ـجالح     التلللم    م حـلق الطفوـلق المبك ة علت   ال   مـامـا  ي عـدا ااعت اب  وتهـ  البلض ةلت أ - 38
 ولت بدوي ةطال قائم علت الحاوق،    .( 39)  اد م اليدماتعمللق م احا التلللم األخ   قد أط  ةلت خصيصق  

 __________ 

 .30-28و  3، الفا ات (2005) 7  اللاا لقم لرنق حاوق الطفا، التللح (37) 

 (38) Sandra Fredman and others, “Recognizing early childhood education as a human right in international 

law”, 16 July 2021. 

  (39 ) Teresa Artega Böhrt and Vernor Muñoz, “Rights from the start: early childhood care and education”, 2012 . 

https://undocs.org/ar/CRC/C/58/Rev.2
https://undocs.org/ar/CRC/C/58/Rev.2/Corr.1
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و فـحد .  هـاو و ح    هـا   م حـلق الطفوـلق المبك ة و نظلموالت بـلق   عـاـ ق  ب امج الالاطـا  اليـاص    الغـاـل   موـما  
   و   .( 40) الرهــات الفــاعلــق  ح  الحكوملــق  هلمن علت  لللم األطفــال طوي ســــــــــــــن الثــالثــق  جــعيلحونســــــــــــــكو  ا

  ســنوات 3كنســبق من ةجمال  التحاق األطفال طوي ســن   اســتعث ت،  قد  المؤســســات اليا ــقكانت ، 2018 عاا
ــبق  ــطق الدخا.   46   المائق    البلداي الم  فلق الدخا و   57جالتلللم، بنســـــــــــ    المائق    البلداي المتوســـــــــــ

   المــائــق       28,5الاطــا  اليــاص من    ت اليــدمــات الماــدمــق منيتلل  جــالتلللم قبــا اابتــدائ ، زاط خلمــاو 
ليـدمـات    جلض ل ح  الحكوملـق  الرهـات    اـد م  و ي كـاي  ،  2019   المـائـق    عـاا    37ةلت    2000 عـاا

 .( 41)    التناق  االبلداي، مثا الرزائ  وكولومبلا، آخذ

الو مثــــا   – 39 ةلت  و ح   اإلعانــــات  للرملع،  ت   ــــدعو  التنملــــق  مع  ةلت جنــــ   جنبــــا  التلللم  أهــــداب 
ــتدامق،   ــا هامق لتفحز لتحفحز مزم المســـــــ ــلق    االتزاماتد من     ـــــــ ــلاســـــــ  ةعما الما ل و  الاائمق علت التلللم.  الســـــــ

الطفولق المبك ة، الذي  نظمه     م حلق  والت بلق  المابا جشـــــــــــــعي ال عا ق  أي يو   المؤ م  اللالم   قاليا ـــــــــــــ 
ــكو والم ــ من الثان /  عاده    ا لالحونســــــ ةطال     ذي  حا    وا   ا لاء اللزمز  لت نتد  ، م2022نو مب    شــــــ

  قبا  التلللممن    ســـــــتفحد جملع األطفالوالذي  اضـــــــ  جضـــــــ ولة أي  ،من أهداب التنملق المســـــــتدامق 4الهدب  
 الواطة.منذ الح     التللم مد  الحلاة وال عا ق علت جشكا أ ضا لدالق اابتدائ ، ل

ــتند تلا ةلت منبغ  أي   و  - 40 ــاي، ســـــــــــ ــعنه أي ما  مقانوي حاوق اإلنســـــــــــ مواءمق  منلدول مّكن ا  من شـــــــــــ
غلاب أســـــــاس والـــــــح    قانوي حاوق اإلنســـــــاي، وبالنظ  ةلت التزاما ها الاانونلق مع التزاما ها الســـــــلاســـــــلق.  

 هلمن علحهـا المب لات    الطفولـق المبك ةوالت بلـق    م حلـق   عـا ـق  ال   و ح الرـالمـق جشـــــــــــــــعي  المنـاقشـــــــــــــــات    ـإي
با ألنها م بحق، يتلحن ةعمالها  حاوق اإلنســــــاي ا ةا أي   .( 42) اســــــتثمال الازامن أجا  و ح  اااقتصــــــاط ق  

 جه جموج  الاانوي.  املت   احاةعمالها  مثا  ألي

   والت بلق  عا ق الأوســــــع جح  كا طفا      علت نطاق  عت ابأنه يلزا اا  قاليا ــــــ  ة   الما ل و   - 41
ومتســــــم تلا تزامات. حاوق والما يتصــــــا جه من  و ضــــــموي هذا الح   موزماطة  ولــــــلح  م حلق الطفولق المبك ة 

و اإلا لمصــالح   لس ضــمن لألطفال وأســ هم جشــكا أ ضــا الادلة علت ةعمال حاوقهم لجاألهملق ةت من شــعنه أي  
ــق المحللق أو مادم  اليدمات   ــلاســــ ــ ة الطفا علت الد ع، ولكن من أو الياص، من الاطا   الســــ و اإلا لادلة أســــ

 ت وب امج.التزامات قانونلق وقوانحن وسلاساما للدولق من خال 

ــا الضـــــوء    قاليا ـــــ  ةســـــلط الما ل و   - 42 الطفولق المبك ة،      م حلق   عا ق والت بلق و ح  ال علت أيأ ضـــ
الت    حاوق اإلنسـايكح  من اهتماا جاط أي يولت  سـتح    قوي،   “لعا ق”جالنظ  ةلت ما يتضـمنه من عنصـ   

(  A/75/178ب الصــح  )انظ  الصــ  خدمات  ، جما    تلا الح     الصــحق والملاه و  كما جلضــها جلضــا
ــاولات مع و أخ  .  حاوق  (، من بحن  A/HRC/47/32لحاوق الثااخلق )انظ  وكح  من ا  ــما المشـــ مر  أي  شـــ

ــلحق    هذه المراات و ح ها  ــحاب المصـــــ ــلق، وكذلا الرهات  من المراات    أ ـــــ الوزالات الحكوملق تات الصـــــ
 الصلق.   الاوانحن والسلاسات والب امج تات عمللق ولع   من  ة مبك  م حلق  نمائلق،     إل الفاعلق اإلنسانلق وا 

ــعي الح   ولـــــــــــــع للمضـــــــــــــ  قدمإلا، جما    تلا عديدة  ط ق ممكنق وثمق  – 43 ملاهدة جديدة  مامإلا جشـــــــــــ
لحاوق اإلنسـاي )ا سـلما ا فاقلق األمم المتحدة  اتملاهدلملاهدة قائمق من كول اختلالي  ب و و   وأالتلللم،     

 __________ 

 .2021/2022التا م  اللالم  ل  د التلللم للاا الحونلسكو،  (40) 

 (41) Böhrt and Muñoz, “Rights from the start”. 

 الم جع نفسه. (42) 

https://undocs.org/ar/A/75/178
https://undocs.org/ar/A/HRC/47/32
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أو  للح  عاا أو  للح   ،حاوق الطفا أو اللهد الدول  الياص جالحاوق ااقتصــــــــاط ق وااجتماعلق والثااخلق (
كا هذه اليلالات لها و   .( 43) ملاهداتالهح ات المنشعة جموج   واحدة أو أكث  من  لا  صدل عن عاا مشت ك  

مناقشـــــتها جمشـــــالكق اليب اء ومنظمات     ردل ااســـــتفالـــــق   . و   ســـــتبلد جلضـــــها جلضـــــامزا اها وعحوبها وا
ــلدالمرتمع المدن  علت ال  الدول  والوطن  والمحل ، مع م اعاة الروان  األخ   الممكنق للح     التلللم صــ

 .كح  آخذ    التطول
 

 ية القاقمة على حقوق اإلنسان في مرحلة الط ولة المبكرةخصاقص الرعاية والارب -  ألف 
 النطباق فارة   -   1 

عـند النظ     الحاوق   ،(، احظـت لرـنق حاوق الطفـا2005) 7من  لللاهـا اللـاا لقم    4   الفا ة  - 44
عق، جملع األطفال الصـــــغال، منذ الواطة وطوال  ت ة ال لـــــاأنه ينبغ  أي  شـــــما    م حلق الطفولق المبك ة، 

جعي الممالســــــات التلللملق  منها  وأثناء ســــــنوات ما قبا المدلســــــق، وكذلا أثناء اانتاال ةلت المدلســــــق. واعت ا ا 
اللرنق الطفولق  عّ  ت ، الثامنق ســــــنقبا   بدأ  ا اابتدائلق قد  م حلق الدلاســــــق  اللالم وأي  تباين حســــــ  مناط   

 سنوات. 8قا من سن  ت ة اللم  الت   بدأ عند الواطة واألعنها  ج المبك ة 

ــلم هذا التل مل الواســــع ةلت   ات   علق.  و  - 45 اعت ا إلا جعي احتلاجات األطفال  تطول جم ول   ممكن  اســ
ــا   ــكو، من بحن جهات أخ  ، جفصــــــ ــق لب امج الالوقت، قامت الحونســــــ ــن  المك ســــــ ألطفال منذ الواطة وحتت ســــــ

قبا اابتدائ  الميصــــــصــــــق  التلللم   ة( عن ب امج    م حلق الطفولق المبك)النماء من خال التللم ســــــنوات   3
الهند  ،  جاختاب البلداي يتلف الممالســــات و بتدائ .  ااتلللم  م حلق الســــنوات ةلت بدا ق  3لألطفال من ســــن  

مـا قبـا الواطة حتت   ه  الفت ة الت   متـد من م حلـق   م حلـق الطفولـق المبك ة  والت بلـق    ال عـا ـقعي  ت ة  جـ    ا 
التلللم  حتت بدا ق و ســـــــــــتم   عند الواطة أنها الفت ة الت   بدأ  اا حاط األولوب   ملتب   و   ،( 44) ســـــــــــنوات 6ســـــــــــن 

 .( 45) اابتدائ 

   م حلــق الطفولــق المبك ة    ــإي  ت ة ال عــا ــق والت بلــق  علت ال  م من هــذه التل مفــات الواســــــــــــــلــق،و  - 46
الح   جعي   وا بد من اإلق القبا اابتدائ .   ســـــنق واحدة من التلللمعلت عدط من الحاات، اقتصـــــ ت،     قد

 .هذه السنق الواحدةيتراوز جكثح   ت ة ح   و   م حلق الطفولق المبك ة ه والت بلق  عا ق   ال

 عـا ـق  الو بـدأ    ،( 46) ح     التللم مـد  الحلـاةوجوط و تف  اإلعانـات الـدوللـق جشــــــــــــــكـا متزايـد علت   - 47
شـــــــــــح    الواطة. و قبا  التثقلل وال عا ق للوالدين    و ح  الطفولق المبك ة عند الواطة و شـــــــــــما  الت بلق    م حلقو 

 األطفال، وهو ما يتراوز التلللم   بلق    المحللق ةلت األهملق الحاســـمق لألســـ  والمرتملات  قاليا ـــ  ةالما ل 
ات لل عــا ــق المبك ة حــدطت لرنــق حاوق الطفــا وجهــات أخ   المتطلبــات المتلــدطة الاطــاعــ وقــد  .  المــدلســــــــــــــ 

 __________ 

  (43 ) Bede Sheppard, “It’s time to expand the right to education”, Nordic Journal of Human Rights (forthcoming). . 

 .2013، أيلول/سبتمب  “ السلاسق الوطنلق لل عا ق والت بلق    م حلق الطفولق المبك ة” الهند، وزالة شؤوي الم أة ونماء الطفا،  (44) 

 (45) Michel Vandenbroeck, Karolien Lenaerts and Miroslav Beblavý, Benefits of Early Childhood 

Education and Care and the Conditions for Obtaining Them (Luxembourg, Publications Office of the 

European Union, 2018). 

 .https://uil.unesco.org/lifelong-learningانظ   (46) 

https://uil.unesco.org/lifelong-learning
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ــح ة ةلتم ،( 47) لألطفال ــ ولة  و ح  الادل الكا   من  شــ ــحلق والملاه و لــ ــ ب  خدمات  التغذ ق وال عا ق الصــ الصــ
 لتمكحن األطفال من ااستفاطة من التلللم. ،لت أساسلات الحلاةعصول حالةمكانلق الصح ،  ضاإل عن 

 
 مجاني ال لزامي و الطابف اإل  -   2 

من أجا    لتلللم اابتدائ ةا جالنســــــــبق ةلت االطاجع اإللزام  للتلللم  علت الصــــــــكوك الدوللق ا  ن   - 48
    المنزل.ُيت كوا   أي أو اللما ضط وا ةلتلماي حصول األطفال علت التلللم، بداإل من أي  ُ 

الوالــدين   اــا احتمــال ةطلاك  ،  عنــدمــا ا  كوي التلللم قبــا اابتــدائ  ةلزاملــاإل   وثمــق اقت اح مفــاطه أنــه - 49
ومفتا  المتللموي ةلت الادلة علت  اد م االتماســـات ةلت الحكومات    ،( 48) لقلمته المحللق والمرتملاتللمحن  والم

 .لق لهكاخاللموالط الدول ا ا  يص للرملع و إل احق   ص ااستفاطة منه من خال النظم الاانونلق الوطنلق 

ــمايج  الدولق ملزمق  فهم علت أي ُ التلللم  ر  أي ةلزاملق أي    قاليا ـــــــــ  ةالما ل  و     - 50 لكا   و ح  ضـــــــ
روطة، مســـتو  ممكن من ال أعلتعلت الطفولق المبك ة   والت بلق    م حلق   عا قطفا ةمكانلق الحصـــول علت ال

ــته و عمالهوأي الح     التلللم   ــق و   .( 49) هو ح  يتلحن ممالســ ــحاب الحاوق اختلال عدا ممالســ ا  مكن أل ــ
ــا لحاهم.   ــاطة    4و    3ن  ح لفا    ح  أنـــه و اـ ــاط ـــق    13من المـ ــالحاوق ااقتصــــــــــــــ ــد الـــدول  اليـــاص جـ من اللهـ

التلللم،  ضـــــــاإل عن اللديد من أحكاا الاانوي الدول     مرال ح مات الج لتحن  لت  اي  وااجتماعلق والثااخلق ال
ل عا ق  من ااألخ   الت   حم  حاوق الشـلوب األ ـللق واألقللات،  مكن لألطفال ااسـتفاطة من أشـكال أخ    

تلــا الت   اــدمهــا الــدولــق، جمــا    تلــا من خال التلللم المنزل  مكــا  ــق لالطفولــق المبك ة  والت بلــق    م حلــق  
   هذه الحاات البديلق، يتلحن علت و  ح  ال ســـملق. الســـلاقات ت اليا ـــق أو المرتمالق أو    المؤســـســـا أو

الدولق ولـــــــع ملايح  مكا  ق و ج اءات مناســـــــبق، جالتشـــــــاول مع أ ـــــــحاب المصـــــــلحق وو اإلا لمباط  أبحدجاي،  
 لضماي حصول هؤاء األطفال علت نفس المزا ا الت  قد  حصلوي علحها    مؤسسق عامق.

اعتزاا ، مع  االتلللم اابتدائ  مران الحصــــــــــــول علت جالح     و   الوقت الحالــــــــــــ ، ُ لت ب  اط   - 51
ــتومات األخ   مرانلق جشـــكا  دلمر .  ــبق ةلت الحال وعلت   ال جلا جملع المسـ ثمق التلللم اابتدائ ، جالنسـ

ا للرملع، ألوجحهق لضـــــــــــماي أي  كوي  أســـــــــــباب   اللكس قد  كوي له أث  ي  التلللم قبا اابتدائ  مرانلإلا ومتاحإل
ــلب   ــتفحدوي منه حديدا ســـــــــــ التلللم اابتدائ  متاحا من    كوي عندما  و .  أكث  من  ح هم علت أول ا الذين  ســـــــــــ

ا ااحت اا الكاما لمباط  أبحدجاي والمباط  التوجحهلق أي  ضـــــمن لدول ينبغ  ل، الاطا  الياص المتللاق أ ضـــــإل
 األعمال الترالمق وحاوق اإلنساي.ج 
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 “اللنا ـ  األلبلق ”   ةطال ومتضـمن  مفهوا متلدط األجلاط ومتلدط الاطاعات. للرملع هو  التلللم الشـاما   -   52
واســع عنا ــ  للنظ  خلما ةتا كاي )التوا  ، و مكانلق الو ــول، والمابوللق، والاابللق للتكلل( المابول علت نطاق  

  حت ا حاوق اإلنساي لرملع المتللمحن ومدمج احتلاجا هم جشكا مناس     النظاا التلللم .   تاح التلللم الم 
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 .(2005) 7لرنق حاوق الطفا، التللح  اللاا لقم  (47) 

 (48) UNESCO, “Global partnership strategy for early childhood: 2021–2030”, 2022. 

 (.2) 29ا فاقلق حاوق الطفا، الماطة  (49) 
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ي  ـدلمبـاإل كـاماإل علت المنهرلـات الت بومـق الاـائمـق علت و الموظفأي يـُدلب  التوا    عنصــــــــــــــ   متطلـ   و  - 53
الملـدات التلللمـلق والتوجـله والـدعم المســــــــــــــتم ، وأي  كوي الموقع آمـنإلا  مـا  كف  من المواط و  و ح   الللـ ، مع  

يا ق  لت ملاه الش ب المعمونق وم ا   الص ب الصح  العصول  حال شما ةمكانلق  ، جما   الحا لاستيدااو 
ا  اع  م و لرنســــحن.  جكا من ا   المتللمحن، مثا التدلمس جاللغات المحللق أو لغاتاحتلاجات  التلللم المتاح أ ضــــإل

 مع السكاي ال حا.م ونق أسالح  السف  األقللات، أو 

الطفولق المبك ة متاحق ماط إلا والت بلق    م حلق   عا ق  ال لن  ةمكانلق الو ــــــــــول أي مدالس وب امج  و  - 54
الرنس،  نو  علت ااعت اب جلواما مثا اللغات، و   تلا منطوي و طوي  مححز.   الرملع  شما  واقتصاط إلا للرملع و 

  الــدعمومشــــــــــــــمــا    حبــات    قــد  ؤطي ةلت التمححز  ،الفا  أو الولــــــــــــــع ااجتمــاع حــالــق   ا  ، و والموقع الرغ
ــبق  أو ــاء،  و حتف   ااختا ات،  الت   حت ا  لا التســـهحات المناسـ بها، ةلت أقصـــت حد ممكن وحســـ  ااقتضـ

كتلا التلللم الذي  مكن الو ـول ةلله ال سـوا اإللـاخلق أو اليفلق،  ومسـتبلد  ها.  جسـبب  و ـمممالسـق البداإل من  
حدط الهدب، حســـــ   أو وجبات الغداء، ومو   طعمإلا ماللإلا ممدلســــــ  الزي ال وأ ا طاســــــلقال  وأالكت   المتللاق ج 

  ومادم  ال عا قلق، ن دب لألطفال توي اإلعاقات ال لســـــــــح مق     دابح تلا النو  من التلللم  . ومشـــــــــما ااقتضـــــــــاء
، وماـدم  ال عـاـ ق والمـدلبحن متلـدطي اللغـات الـذين النمـائـلق  ألطفـال توي ااحتـلاجـاتالمؤهلحن الـذين  لتنوي ـجا

األقلـلات، وماـدم  الـدعم النفســــــــــــــ  ااجتمـاع  لألطفـال الـذين   اتلغـ الـذين  ســــــــــــــتيـدموي    نمتللمح الـيدعموي  
 ـالـبإلا مـا يتطـل   و . األوســــــــــــــع نطـاـقا ح ب أو الطوال  من حـاات الأو من بـلدانهم  اإلجهـاط أو األت  واجهوي  ي 

خ   من الدعم، جما    تلا ال عا ق  األشــكال األدعم لألســ  للتعكد من أنها علت طلا ق ج  و ح  الطعم األطفال  
 .منها جشكا كاب المهاج من أو الاج حن قد ا  ستفحد، علما جعي أس  الو ول ةلحهاوممكنها  ااجتماعلق، 

تدلمس،  أسـالح  الو   الدلاسـلق  مناهجال، جما    تلا  شـكا وجوه الت التلللم  ةعنصـ  المابوللق مشـح   و  - 55
الدولق، جالتشـــــــاول مع المللمحن  وماع علت عا   . جحد النوعلقوثح  الصـــــــلق ومناســـــــ  ثااخلاإل و  هكون من ححث 

. ومشـــما علت الســـواء  التلللملق اللامق واليا ـــقالســـلاقات  الملايح  و نفاتها،     لا ولـــع  واج   ،  والوالدين
ألقلـلات  ـجالنســـــــــــــــبق ةلت االلغوـمق والثـااخـلق واـلدينـلق، ا ســــــــــــــلمـا    ألطـفالا  احتـلاجـاتااهتمـاا الواجـ   تـلا ةياء  

 المهاج من أو الاج حن. أو

ــ  الاابللق لوأخح اإل،  - 56  لتكلل أي  كوي التلللم م نإلا، وأي يتكلل مع احتلاجات المرتملاتيتطل  عنصـ
 ســــــــــــــترحــ  احتلــاجــات الطاب    بح ــا هم ااجتمــاعلــق والثاــاخلــق أي  المتغح ة و   المحللــق  لــاتوالمرتماللــامــق  

ــاء،   اتاللغج تلللم  القد  شــــــما تلا  و ح  و المتنوعق.   المحللق لألقللات والمهاج من والاج حن، حســــــ  ااقتضــــ
 مهلمن. واحدوجلا المناهج الدلاسلق مناسبق ثااخلإلا وتات  لق، بداإل من ااعتماط علت س ط 

 
 عدم الامللز  -   4 

المتللاـــق    جملع الصــــــــــــــكوك  موجوط  المبـــدأ الاـــائـــا بوجوب  و ح  التلللم للرملع طوي  مححز  ةي   - 57
علت قدا    الو ـــــــــــولةمكانلق  مؤكد هذا المبدأ ح  جملع األطفال     و الاائمق علت حاوق اإلنســـــــــــاي. جالتلللم و 
عي جلض ج    كوي ناقصـــــــا    حال عدا اعت ا هالتمححز    مبدأ عداةا أي ةلت أي مؤســـــــســـــــق  لللملق.   المســـــــاواة 

ــهحات  األطفال قد  حتاجوي ةلت  ــاخل    حبات  و  ســ ــاواة من التلللم   قطعم ةلــ ــتفاطة علت قدا المســ من أجا ااســ
 المذكول أعاه. “اللنا   األلبلق”   ةطال بحن  ، كما هو مذي  ر ي  و ح هال
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 ا ثقافي   ا حق باعاباره  الاعليم   -   5 

احت اا و لزمز ح   ملزمــق جــ الــدول  أي  من ا فــاقلــق حاوق الطفــا علت    31من المــاطة    2الفا ة   ن    - 58
ةلت مرلس  المادا     ا م ها    ،اقت حت الما لة اليا ـــــــــــــقو الطفا    المشـــــــــــــالكق الكاملق    الحلاة الثااخلق. 

، أي ح  كـا شــــــــــــــي      اثـااخلـ  احاـ ـجاعتـباله الح     التلللم   هم (،  A/HRC/47/32حاوق اإلنســــــــــــــاي )
الت   نطوي علت   لاقاتال ر بق و ،  جح مق الموالط الثااخلق الازمق لمتاجلق عمللق  حديد الهومقالحصــول علت  
    وااني ار    نـا،لتلـامـا مع التحـد ـات الحـاســــــــــــــمـق الت   واجـه عـالمواطوال حلـا ـه أو حلـا هـا،   ـائـدة متبـاطلـق  

هذه الموالط والمســـاهمق  حها. وســـلطت الضـــوء علت الحصـــول علت ملكلق الممالســـات الت   رلا من الممكن  
ــ ولة   ــواء     دلمس القلم الثااخلق أو    قثااخل ااعتبالات ال  لقنظم التلللم اع  الأي   لــــــــــ التنو  م اعاة ، ســــــــــ

ا    المناهج  با ،  لق  حس هح ق الطاب الالموظفحن و ينلكس التنو  الثاا   من خال  وا  الثاا   لسكانها.   أ ضإل
متللمحن  جالنســبق ةلت الخا ــق  جعهملق  هذه الحســاســلق الثااخلق تســم   و للمتللمحن.  الميصــصــق  والموالط  الدلاســلق  

   التللم المتبـــاطل لفهم القلم الثاـــاخلـــق ووالـــديهم    يني طوي همأنهم  قبـــا اابتـــدائ ، ححـــث     م حلـــق التلللم  
 .اللذين ينتموي ةلحهما أ او  ما الشوي  حهلذين  لق    األس ة والمرتمع الالمتع

 
 دور األسرة  -   6 

ــلق لألبوة - 59 ــاســــ ــماي ه     واألمومق  الوظلفق األســــ   الملطاة ولومقاأل ي  و وازطهاله. نمائه  جااء الطفا و لــــ
من ا فاقلق  18من الماطة  1 ة والفا 5الطفا ملت ب بها    الماطة    بلقألســــ ة     و ح  التوجله واإللشــــاط لت ل

       عا ق والت بلقب امج العلت أهملق احت اا مصــــــــــــــالح الوالدين     نفحذ  ها اي الماط اي   ؤكد  و حاوق الطفا.  
ــد جال عا قو المبك ة ولــــــــماي مشــــــــالكتهم    هذه اللمللق. م حلق الطفولق      م حلق الطفولق    والت بلق ا ُ اصــــــ

ــق عن  المبك ة  ــتلالـــــ ــ ة      بلق األطفال، با  هدب ةلت  كملااســـــ وطعمها. وممكن اعتبالها  ق جهوطهااألســـــ
ي اع  . ومر  أي 18من الماطة  2ألســــ  جموج  الفا ة ةلت االت   لتزا الدول بتاد مها   “المســــاعدة المناســــبق”

تـلاجـات اليـا ــــــــــــــق     م حـلق الطفوـلق المبك ة الهوـمات الثاـاخـلق وااحوالت بـلق  ال عـاـ ق ُ و   ـجه الشــــــــــــــكـا اـلذي  
    كا طولق وسلاق. والدينلألطفال وال

ــ  و     و  - 60 ــلق  و للوالدين.   ةب امج طعم الوالدين الدعم مباشـــــــــ ــاســـــــــ مبدأ تلا بتلبلق احتلاجات البااء األســـــــــ
ق والتغذ ق والسكن واألمن والبح ق النظلفق  ل الصححصول علت ال عا ق  ال ةمكانلق  للوالدين واألطفال، جما    تلا

،  إي ب امج الدعم ااجتمـاع  وال عا ق الصــــــــــــــحـلق الشــــــــــــــامـلق وال عا ق ااجتمـاعلق  ومن هذا المنطل وا مـنق. 
ا وملزا علت ةعمال حاوق أطفالهم. والدين   ساعد ال ب امج  للم الكبال ومحو األملق، جنبإلا ةلت جن    و ح  أ ضإل

ا ناا الموالط والقلم تلا شـــــــما وم للم أ ضـــــــا الممالســـــــات    مرال األبوة واألمومق. مع الب امج الت     أ ضـــــــإل
ا جاء علت وجه اليصـــــــــــوص، قد  حتاج و والتاالحد الثااخلق، الت  قد  اتصـــــــــــ   اط علت حما ق حاوق الطفا. 

موالط الثااخلق النهم و دعم لناا لغتهم وطي النزحوا جسب  النزا  أو حاات الطوال  أو الهر ة ةلت  واألمهات الذين 
 األخ   ةلت أطفالهم.

 
 رسمية غلر ال المنزلية و الط ولة المبكرة  الاربية في مرحلة  رعاية و خدمات ال  -   7 

ــســــــــات - 61 ت   مولها الطفولق المبك ة  ح  ال ســــــــملق الوالت بلق    م حلق   عا ق  ال  قد  كوي ب امج ومؤســــــ
  عا ق والت بلقلســملق لل  مؤســســاتتو    وححث قد ا    ،ال مفلق    المناط  النائلق أو ، ا ســلماالدولقو دعهما  
ــســــــات الت  و . والدين    لبلق احتلاجات األطفال والاألهملق ق جالغ ،الطفولق المبك ة     م حلق قد  كوي المؤســــ

https://undocs.org/ar/A/HRC/47/32
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ــ   المنزللق الطفولق المبك ة   م حلق   عا ق والت بلق  خدمات الأو  قالمحلل   اتدي ها المرتمل   ــبق، شـ أي   قطم مناسـ
ا  و الســلطات. خالــلق لتنظلم جححث  كوي تات نوعلق جحدة و  حظت جالدعم   ااســتفاطة من خدمات  ممكن أ ضــإل

ححـث  لتلبلــق احتلــاجــات ثاــا ــق أو لغــات األقللــات   ح  ال ســــــــــــــملــق  الطفولــق المبك ة     م حلــق   عــا ــق والت بلــق  ال
صـــــــــــمما خصـــــــــــلصـــــــــــا لتلبلق لدول أي  ادا طعمإلا م تو   اليدمات ال ســـــــــــملق. و   هذه الحاات، ينبغ  ل ا

ال عـا ـق الصــــــــــــــحلـق، جط ماـق    مرـال  وطعم   زومـد الوالـدين بـدعم   بوي  ااحتلـاجـات المحللـق، جمـا    تلـا  
مع أ ـحاب المصـلحق المحلححن،  مرد ق    جملع هذه الحاات، يلزا ةج اء مشـاولات  و مناسـبق ثااخلإلا ولغومإلا.  

 ع حاب حاوق.األطفال كلق احتلاجات ، لضماي  لب الوالدينا سلما 
 

 واإلبالغ رصد  ال  -   8 

   م حلق الطفولق المبك ة و تحســــــن جاســــــتم ال، علت أســــــاس جمع والت بلق   ر  أي  تطول ال عا ق   - 62
   م حلق الطفولق المبك ة  حد ات ةلـــــــاخلق  والت بلق  ل عا ق  لمتلدط األجلاط  الجع االط ومط حالبلانات ونشـــــــ ها. 

ا البلانات المت  ا ــإل ــ  علت  تبع البلانات التلللملق  حســــــــ ، با أ ضــــــ ــحق والتغذ ق والتنملق  صــــــــ  اتصــــــ لق جالصــــــ
 ااجتماعلق، من بحن أمول أخ  .

أســاســلق  الطفولق المبك ة،  لد البلانات المصــنفق      م حلق   عا ق والت بلقالقلاس  لاللق ب امج وبغلق  - 63
ــدل ــح  ع  األطفال  نماء  ما ةتا كاي    ــــــــ ــحلح، وما ةتا كانت الفروات    التللم   ســــــــ ــع لت الط م  الصــــــــ تســــــــ

ــا  .  جحاجق ةلت   مرموعق   علق من األطفال ت تال ، وما ةتا كان  أو ــنلل اا تاال ةلت   مثام و طعم ةلـ  صـ
أماا  حديد األطفال الذين  حتاجوي هاما ب التنملق المســتدامق عائاإلا  اهدأ الرنس    مؤشــ ات  يتراوز لبلانات  ل

  ما ةتا كانت  وجد  إنه  حد من قدلة  ــــانل  الســــلاســــات علت  حديد طعم أو  ســــهحات ةلــــاخلق. ح    داب ةلت 
   ات سكانلق لالفق    سلاق  لللم  ملحن.

 
 المعاهلر  -   9 

ــع ملايح   - 64 ــا اللما من أجا ولـــ ــلحق، أي  وا ـــ ــحاب المصـــ ينبغ  للدول، جالتلاوي الوثح  مع أ ـــ
مر  أي  تناول و    م حلق الطفولق المبك ة.  والت بلق  ال عا ق ات  ومؤســـــســـــ جوطة والـــــحق  نطب  علت مادم   

المناســـــــــــبق األســـــــــــالح  الت بومق  هذه الملايح  الحد األطنت من المؤهات والتدلم  وظ وب اللما للموظفحن، و 
ــاء،   لغات  اللغات المحللق أوواألخذ ج اائمق علت اللل ، المنهرلات ةلت جان  اللللم   األقللات عند ااقتضــــــــــ

المتللاـق ا الات  للمـدخات  و    والتاحلم ي لل  ـــــــــــــــد  الو ــــــــــــــول ةلت الموالط الثاـاخلـق المحللـق، ونظـاا   مكـانلـق  و 
 المحل .ف م  للت ححز     الوقت نفسه جالتحسحن، مع لماي امستم   االحوكمق والتموما، مما  ضمن التزامج 

م ال احت اا مصـــــــــــالح الطفا،  ث جاســـــــــــت حدّ  ُ وأي    قث الحالل و أي  لكس اإلطال الت بوي البح  نبغ م و  - 65
حدطة  مأوجه الح ماي الجشكا كاٍب للتغل  علت   اواستللابه  اطعمهو الثاا  ،  ا   سلاقه سهم     حقلاها   مما

مرـال للتنفـحذ  ةـ احـق الكوي لهـا ملـايح  وطنـلق مع      الحوكمـق، وأي   شــــــــــــــ ّ أي  مرـ   و لطفـا. الت   لـان  منهـا ا
اإلباغ  نتائج، جما    تلاعن ال  اللاا المصنفاإلباغ   ساعدل سو كاٍب. دعم ماللإلا جشكا   ُ المحل  الم ي وأي 

 .و باطلها  حديد أ ضا الممالساتة احق المؤسسات الدوللق،    الحفاظ علت المساءلق مع ةلت  الموجه
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 “ الرعاية ” في مجال    ن:ج القاقم على حقوق اإلنسان ال  -   10 

من ا فاقلق حاوق الطفا الدول ةلت ااعت اب جح  الطفا    التمتع جععلت مستو   24 دعو الماطة  - 66
األولومق   حتوي الماطة علت قائمق جمراات ااهتماا تاتو  مكن بلو ه من خدمات الصحق وال عا ق الصحلق.  

لرملع األطفال وال عا ق   و ح  ال عا ق الصــــــــــــــحلق  و وخلات األطفال   خفض  ، جما    تلا  ر  ملالرتهاالت  
الكاخلق وملاه الشــــــــــــــ ب  األ ذ ق مكا حق األم اض من خال  و ح  و الصــــــــــــــحلق لألمهات قبا الواطة وبلدها   

صــحق  جالمللومات األســاســلق المتللاق ج الوالدين واألطفال زومد    و    ه  لوث البح ق ومياط  أخطال  ، مع م اعاة قلق الن 
لق، والنظا ق الصـحلق، واإل ـحاح البح  ، والوقا ق من الحواطث  و طوم  الطفا و غذيته، ومزا ا ال لـاعق الطبلا 

  نظلم األس ة.    مرال   يدمات ال و ثقلل  ت ال لوالدين و ةلت ا  المادا   ال عا ق الصحلق الوقائلق واإللشاط 

(، مشــــح ة ةلت أي  ــــغال األطفال  2005) 7    لللاها اللاا لقم أكث   لرنق حاوق الطفا  و توســــع   - 67
،  لات الحســـــــــاســـــــــ  ات الت    اع توجحهاللاطفلق و ال عا ق البدنلق و من ححث التغذ ق الخا ـــــــــق  حتلاجات الديهم 

 ااستكشاب والتللم.و للل  ااجتماع  كاي الازمحن الوقت والموكذلا من ححث 
 

 سنوات   3 ارة ما بلت الولدة وست  أهمية ال  -   11 

ــات حول   - 68 ــنق واحدة  بلق    م حلق  ت ال عا ق و ال البإلا ما   كز المناقشــــــ الطفولق المبك ة علت  و ح  ســــــ
لملـالرـق الضــــــــــــــ ل ةا أي تـلا ُ لـد قلحا ومـتعخ ا جـدا التلللم اابـتدائ .  م حـلق وال عـاـ ق قـبا ـبداـ ق  بـلق  من الت 

 لتلوث أو اللنف.الذي قد  سببه خمس سنوات أو أكث  من سوء التغذ ق أو اإلهمال أو ا

 ـــحق ول اه و للم و نتاجلق ما ســـحتمتع جه الشـــي  من  الســـنوات الثاث األولت األســـاس ل  و  ســـ  - 69
المبك ،  ـإي الترـالب أثـناء اء  لملـلات النمـ ونتلرـق ل  .( 50) لماـباعلت  ــــــــــــــحـق ول ـاه الرـحا ا ؤث   و   ـ هطوال حـلا

واإلنتاجلق،  ضـــاإل عن ال  اه ااجتماع  ســـنوات  ؤث  جشـــكا كبح  علت الصـــحق والتللم   3الحما وحتت ســـن 
علت  اد ثبت، الم اهاق والبلوغ. ســـــن الطفولق، وحتت ا ثال طوال الفت ة المتبقلق من  ســـــتم  هذه و واللاطف . 

ــكا كبح  ــحق الال  واألوعلق الدمومق لد  البالغحن جشــــــ ــبحا المثال، أي التدخات المبك ة  حســــــــن  ــــــ   . (51) ســــــ
 -الت   لزز من خال اللاقـات الوطوطة ا مـنق مع ماـدم  ال عـاـ ق    -  التلـامـا مع ا خ من   المهـالات  و ي

ــا ق  و   .( 52) الر ممق واللنفال كاب   ايمنلاللذين    لـــــــــبط النفسالادلة علت التلاطف و الشـــــــــلول ج  ولد   باإللـــــــ
ماسـق  بح لق وبحاجق  األكث  ع لـق للتعثح ات ال كونوي  سـنوات  3تلا،  إي األطفال منذ الواطة وحتت سـن  ةلت

 .( 53) ل عا ق والحما قةلت ا

 __________ 

 (50) World Health Organization (WHO) and others, Nurturing Care for Early Childhood Development: A 

Framework for Helping Children Survive and Thrive to Transform Health and Human Potential 

(Geneva, WHO, 2018). 

 (51) Frances Campbell and others, “Early childhood investments substantially boost adult health”, Science 

vol. 343, No. 6178 (2014). 

  (52 ) Stacey Nofziger and Nicole L. Rosen, “Building self-control to prevent crime”, in Preventing Crime and 

Violence, Brent Teasdale and Mindy S. Bradley, eds. (Basel, Switzerland, Springer International, 2017) . 

 (53) Jack P. Shonkoff and others, “The lifelong effects of early childhood adversity and toxic stress”, 

Paediatrics, vol. 129, No. 1 (2012). 
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 اجزقة لل والرعاية  ربية  الا قابلية  عدم   -   12 

ال عا ق.  بـلق عن   صــــــــــــــا الت أنه ا  مكن  الطفولق المبك ة والت بـلق    م حـلق   عا ق الالح      بحن  ي  - 70
ا جرملع األطفــال  بــا  عنــدمــا يتلل  األم  جــاألطفــال الصــــــــــــــغــال،  ومترلت تلــا بوجــه خــاص   عمومــا  أ ضـــــــــــــــإل

 رملع األشياص.ج  ولبما

ــاي للترزئق أو التالحا منها.   - 71 ــمق لمبدأ عدا قابللق حاوق اإلنســـــــ لذلا ا  مكن  راها األهملق الحاســـــــ
الطفولــق المبك ة طمج التطولات       م حلــق   عــا ــق والت بلــقمرــال النهج قــائم علت الحاوق     ا بــا   متطلــ   و 

ــحق الب جملق أمولالمتللاق، من بحن   ــحق، جما    تلا الصــــــــ دنلق واللاللق واللاطفلق،  ، جح  األطفال    الصــــــــ
ــكن والغذاء والملاه و  ــاإل عن الحاوق الثااخلق خدمات  والح     الســــ ــح ،  ضــــ ــ ب الصــــ الح     ح مق و الصــــ

اإلشـــــــــالة جشـــــــــكا خاص ةلت ح  األطفال    وقت الف اغ واللل  واألنشـــــــــطق  و ردل التلبح  والدين والملتاد.  
  ح الاائمق علت اللل ، مع  و   الدلاســـــــلق  و  للمناهجعلت األهملق الاصـــــــ   قاليا ـــــــ  ةشـــــــدط الما ل   الت  حهلق. و 

 و  خله كاخلق.استرماا أنشطق 

ــانلق واإلنمائلق قد أخذت زماا المباطلة   قاليا ـــــــ   ةاحظ الما ل   و  - 72 من أجا  أي الرهات الفاعلق اإلنســـــ
   عـاا و الطفوـلق المبك ة.     م حـلق   عـاـ ق ااحتـلاجـات من الالتو ــــــــــــــا ةلت  وا   طول     ا لاء جشــــــــــــــعي 

الطفولق   حقلـاا للنمـاء    م حـلق   عا ق التنشـــــــــــــــ ق  الملن  ب طال  اإل، أطلـات منظمـق الصــــــــــــــحـق اللـالمـلق 2018
الحاوق المنصـــوص علحها    ا فاقلق حاوق  ات  وجحهلق جشـــعي ما  مكن ةعماله من المبك ة، الذي يو   ةلشـــاط

يتطل  القلاا الصـــــــــحق البدنلق واللاطفلق  جوطة لـــــــــماي  إي .  لكائز  حول خمساإلطال  تمحول  وم  .( 54) الطفا
اإل راب  و لبلق ااحتلاجات الحوملق.  شـما التوا ـا اللاطف   ، جما  ااقتضـاءحسـ     تو دخاجلمللات ل ـد 

 “الســـــــامق واألمن” لكحزة  األطفال. ثالثإلا،  تناول  ،  ضـــــــا عنالتغذ ق الكاخلق لمادم  ال عا قيلزا  و ح   ثانلإلا،  
، و لوث الهواء، والمواط الكلملائلق، وبح ات اللل   ح  المنيفضالفا  المدقع، والدخا    المياط  الناشـــــــ ق عن

 و ح  اليدمات ااجتماعلق  بوســـــــــــائا منها  من هذه المياط   وممكن الحد ا منق، واللااب الااســـــــــــ  واللنف. 
عي ج  “التللم المبك    ص” ســلم لكحزةالضــالفق. لاجلإلا،   المالشــلق وخدمات حما ق الطفا والدعم المال  لألســ  

التللم يبدأ عند الحما ومتحســن من خال اللل  والا اءة وأي التنشــ ق ااجتماعلق  بدأ بتفاعات جشــ مق طقلاق. 
مق  و ، من خال م اقبق ح كات األطفال و  ماءا هم وأ وا هم وطلبا هم الشفمسترحبقال عا ق ال و ح  وأخح إلا، ةي 

ــدائد، وممّكن مادم  ال عا ق من التل ب علت احتلاجا هم  وااســـتراجق لها،  حم  األطفال من ــاجات والشـ اإل ـ
 الثاق واللاقات ااجتماعلق.  لززالتللم وم عمللق ، ومث ي  و لبحتها

 
 الط ولة المبكرة والاربية في مرحلة  رعاية  ال دور اللعب في   -   13 

     بنغاط ش و م  وســــــــــــلع  لم ة األولتل BRAC الت  أطلاتها منظمق  لل ال ر بق ميتب ات  ت م - 73
 نشــــ  و ا    كوكس جازال. غشــــما أو ندا وجمهولمق  نزانلا المتحدة والاج حن ال وهحن ل ها منذ تلا الححن لنطاق

 ســــــــــــنوات من خال نموتج 5ةلت  3الميتب ات بح ق  للم عاللق الروطة قائمق علت اللل  لألطفال من ســــــــــــن 
مســــتهدب و   .( 55) منيفضــــق الموالطوالســــلاقات ال اإلنســــانلقالبح ات  ثااخلإلا      ناســــ منيفض التكلفق وم مســــتداا

ااجتمــاع  و  ، والنمنمو المل   ، والكبح الح ك  الــدقح  والتطول  ، والات طوم  اللغــ ميتب ات الللــ   ج  امنهــ 

 __________ 

 (54) WHO and others, Nurturing Care for Early Childhood Development. 

 (55) BRAC, “Play Lab research brief: Bangladesh”, August 2021. 
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ال أنشـطق  من خ  مراات، يبن  األطفال مهالا هم     لا الميتب ات اللل    و واللاطف ، والتنظلم الذا  . 
 كـانـت     ححن أي الميتب اتو  لكس الثاـا ـق المحللـق، مثـا  للم الاوا   ولوا ـق الاصــــــــــــــ  وال ق .  م حـق  

واألطاء اللال  الضـالل  الفروة بحن أ ـحاب األطاء سـدت  أنها  اد كانت ممحزة ححث مفحدة لرملع المتللمحن،  
اابـتدائ  تلللم  من االتحـاق ـجال    ضــــــــــــــوي عـامحن، حـحث  مكن جملع الي مرحن   كـاط  كوي ـ امـا  جشــــــــــــــكـا 

الوالدين و   الوقت نفســــــــــــــه، زوطت   .جتماع اافك ي و الو البدن    اءنمال متســــــــــــــاومق للغا ق من ححث  بدلجات
 المستم  ألطفالهم.نماء جالمل  ق والموالط لدعم ال

  علت الط ائ قبـا اابتـدائ      م حلـق التلللم  حكومـق بنغاط ش جـعهملـق  ـدلمـ  المللمحن    تاعت  ـ و  - 74
ــرلت    عاا ححث أنها الاائمق علت اللل ،  قبا اابتدائ      جالتلللم ملحوي طفا  1,57 التحاق  2021ســـــــــــ

ــملت   ووجدت  .( 56) المدالس الحكوملق ــائلق شـــ ــتاصـــ ــق اســـ بتدائ  أنهم قبا ااالتلللم مللم    م حلق  200طلاســـ
لحصــول علت  دلم  ةلــا       ةلت ايومإلا  اط وأي جملع المللمحن  ا مبإلا ســلوا   15 لاوا  دلمبإلا  وجحهلإلا لمدة 

ــلوك ومل  ق مراات   ــحق اللاللقط ماق  للم ةطالة السـ ــاطي والصـ ــباب والتللم ااجتماع  ااقتصـ  وبّحن .( 57) الشـ
التدلمس الاائم علت ج   األكاط م الذي ي كز علت المنهاج  التدلمسن  ااســـتلالـــق عأي هذا النشـــار  ا م  عن  

ــكا  اللل   ــلوبق كبح ة وأي المشــــــ دعم     نفحذ  التدلم  و المزمد من الةلت   احتاجو اومدي ي المدالس   للمحن ــــــ
 .( 58) الاائمق علت اللل األسالح  الت بومق 

 
   الط ولة المبكرةوالاربية في مرحلة رعاية  التمويو   -  اءب 

مع حاوق    امتوا اــ  كوي  الطفولــق المبك ة     بلــق    م حلــقت ال عــا ــق و للنظــاا  ةلت  ســــــــــــــحتطلــ  اانتاــال   - 75
ســـالح   األم ا   جديدة، و طوم   و ح   المللمحن والموظفحن و دلمبهم، و اســـتاداا اإلنســـاي اســـتثمالات كبح ة    

ــاخلق  مق وث لتكحلل النظاا مع  نو  األطفال.  محدطة الهدب   دابح   ا يات مق و و ت ب ال ــع حاجق ةلــــــ نظم  ةلت ولــــــ
ــ  وآللات لقاجق لمادم  اليدمات  ح  الحكومححن.   جائحق     عالم ما جلد كبح ا   حد إلا تلا ممثا  و طعم لألســـــــــ

 .19-كو حد

ةعمال حاوق الطفا، أق ت  من أجا  المحزنق اللامق  عمللق ( جشعي 2016) 19    لللاها اللاا لقم و  - 76
ــتثمال الطفولق المبك ة كاي له أث  ة راب  علت قدلة األطفال  النماء    م حلق        لرنق حاوق الطفا جعي ااسـ

نا  ااســـتثمال     وقد  كوي . كبح ة اقتصـــاط قمكاســـ     حاح و   ،الفا حلاق  علت ممالســـق حاوقهم، وكســـ   
ــنوا هم األولت  ــ ااألطفال    ســــــــ ــاواة والفا فاقم  المل    وممكن أي   نموهم  ب  مضــــــــ  أوجه الح ماي وعدا المســــــــ

ميتلفق من األطفال أم    مرموعاتلالمناســـــــبق  بحن األجلال. وأولـــــــحت اللرنق أي ولـــــــع المحزانلقالمتوالث 
 .“اءالح     الحلاة والبااء والنم”أساس  لضماي 

ــاول الما ل  - 77    بـلق    م حـلقت ال عـاـ ق و ب امج الالال  من أي اإلنفـاق اللـالم  علت   قاليـا ــــــــــــــ   ةومســــــــــــ
الت   بحن  الطفولق المبك ة أقا جشـــــــكا عاا من اإلنفاق علت مســـــــتومات التلللم األخ  ، علت ال  م من األطلق  

ــبق ةلت اأهمحتها   ــتثمالجالنســ ــتابا والنتلرق الت   فحد جعي عائدات ااســ أعلت من  لا   حها لتللم والنمو    المســ
 __________ 

 (56) Tashmina Rahman and Lucy Bassett, “Enhancing educators’ skills for quality pre-primary education 

in Bangladesh”, World Bank blogs, 30 June 2022. 

 الم جع نفسه. (57) 

  (58 ) Lucy Bassett and others, Playful Pre-Primary Education in Bangladesh: Study on Professional 

Development Needs of Pre-Primary Teachers and Headteachers (Washington, D.C., World Bank, 2022) . 
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والت بلق      عا ق الو      الغال   ي ياص  اطا  ال إي ال   مســتومات التلللم األخ  . ونتلرق لذلا،  حااق  الم
 ســـــــتفحد منها أكث  من قد الت  الفاح ة ألســـــــ  ةلت ام حلق الطفولق، مما  رللها  ح  ملســـــــولة التكلفق جالنســـــــبق 

الت  يو  هــا الاطــا   الطفولــق المبك ة  والت بلــق    م حلــق   عــا ــق  ال  ب امج  للت ســــــــــــــبحــا المثــال،  كلف  ح هــا.  
   المائق  21    انا، و   شـــــــــد الف ات  ا اأجالنســـــــــبق ةلت مائق من ااســـــــــتهاك الســـــــــنوي     ال 17الياص  

 .( 59) ةثحوبلا   

آســـــــلا ثاث   ات      الطفولق المبك ةوالت بلق    م حلق   عا ق  العن  موما  أج مت وجدت طلاســـــــق  و  - 78
نا      التحـدي األول    و مثـا  .( 60) من ححـث انطبـاقهـا  من  حـد ـات التمومـا،  ترـاوز المنطاـق ةلت حـد جلحـد

ــلما    البلداي الفاح ة. و  ــتداا،     الثان    مثا التحدي عاا    اإلنفاق اللاا، وا ســــ اا تاال ةلت التموما المســــ
ا من الرهات المانحق اليالجلق، الت  ا  مكن ااعتماط علحها طائمإل  اكبح     موما تلات  ا سلما    البلداي الت  

اا تاال ةلت التنســـــــح  بحن       التحدي األخح    مثام ول الوقت. و مع  لحفاظ علت الدعم التمومل   من ححث ا
الطفولق المبك ة  تطل  مدخات من الوزالات المســؤولق       م حلق   عا ق والت بلقأي ب امج الالحكومات، ححث  

 عن التلللم والتغذ ق والصحق والحما ق ااجتماعلق واألس .

ــتمدة من  اعتب ت البلانات المو  - 79 اإلنفاق علت التلللم   أي  منظمق األمم المتحدة للطفولق )الحونلســــــف(ســــ
 نف    ،   م حلـق الطفولـق المبك ة. و   المتوســــــــــــــطوالت بلـق   عـا ـق  المرموعـق   علـق من   مثـا  قبـا اابتـدائ   

لتلللم، بحنما  نف  الميصــــــ  لنفاق    المائق من اإل 2علت التلللم قبا اابتدائ    منيفضــــــق الدخاالالبلداي  
     1,6تنف  ما متوسـطه    مقلا،  أالشـ ق األوسـط وشـمال بلداي  أما   .( 61)    المائق 9الدخا   قالبلداي الم  فل

المادا من دعم الو ـــــــــا و .    المائق  11,3  ما متوســـــــــطهآســـــــــلا وســـــــــط  أولوبا و نف  بلداي  ،    ححن   المائق
   المـاـئق من المســــــــــــــاعـدة اإلنمـائـلق  0,7الطفوـلق المبك ة ةلت   والت بـلق    م حـلق  ل عـاـ قرهـات المـانحـق ةلت اال

    المســــــــــــــرلــق     المــائــق    0,4  نســــــــــــــبــق  منبزمــاطة    أي  ،2016لتلللم    عــاا  الماــدمــق ةلت قطــا  االــدوللــق  
 .( 62) 2006 عاا

لتلللم علت التلللم قبا  لمحزانلات الوطنلق ال   المائق من   10وقد طعت الحونلســـــف الدول ةلت ةنفاق  - 80
أي هذا وبالنظ  ةلت   .( 63) ق   المائق من الملون  10أي  يصــــــــــــــ  له  ةلت رهات المانحق اابتدائ  وطعت ال

لملالرق الروان  األوســـــــع     موما ةلـــــــا  ســـــــحلزا  و ح   التموما  ســـــــتهدب    الغال  التلللم قبا اابتدائ ،  
 جال عا ق الصحلق والحما ق ااجتماعلق.صلق الطفولق المبك ة، وا سلما  لا المت  والت بلق    م حلق ل عا قل

 __________ 

 .2021/2022التا م  اللالم  ل  د التلللم للاا الحونسكو،  (59) 

 (60) UNESCO Bangkok Office and Regional Bureau for Education in Asia and the Pacific, “Financing for 

early childhood care and education (ECCE): investing in the foundation for lifelong learning and 

sustainable development”, 2016. 

 (61) UNICEF, A World Ready to Learn: Prioritizing Quality Early Childhood Education (New York, 2019) . 

 الم جع نفسه. (62) 

 الم جع نفسه. (63) 
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 لا  الطفولــق المبك ة     بلــق    م حلــقت ال عــا ــق و ومتلحن علت الم بحن وماــدم  ال عــا ــق    مرــال ال - 81
، الت  ينبغ   لمالقمنظمق اللما الدوللق الشــ ور األســاســلق لللما والقد و ــفت  و . حن لللم و دلم  متيصــصــ 

 .( 64) و موملها جشكا كابٍ   استلفاؤهارملع الدول ل
  

 2022إلى عام    2016الولية مت عام  وجز أعمال المكل ة ب م  – خامسًا   
ق عامق موجزة عن لمحب يتتم  ،  إنه  ُ قاليا ــــ  ةالنهائ  للما ل   هو التا م   أي هذا التا م جالنظ  ةلت  - 82

 علت مد  السنوات الست الماللق.  هاةنرازا
 

 الزيارات القطرية -  ألف 
ــف   وألغحت  وايتها. ت ة  كوت ط فوال خال  و زالت الما لة اليا ــــق  ونس وقط    - 83 زمالات أخ   لألســ

المائق      20 يصـل  تحاح  هدب ب   قاليا ـ  ةالما ل   تو   كوت ط فوال، أشـاط.  19-كو حدجسـب  جائحق  
لبحـ ق  من أجـا التلـامـا مع ا  تـفذمن المحزانـلق الوطنـلق للتلللم. وأق ت ـجاإل ــــــــــــــاحـات الـاانونـلق واللملـلق الت  نُ 

البـناء مع الحكومق  ااني ار  . ومن خال أمحوي     المـائق من الســــــــــــــكـاي 40أكث  من  علمـا جعي  ،  الصــــــــــــــاـبق
ــاحبقو  ــلحق،  مكن   الرهات األخ    ـ ــعي ة ةلت الحكومق حدطات حات ممد م  من  ا  قاليا ـــ  ةالما ل  تالمصـ جشـ

ــلما الفتلات، من  ــماي أي يتمكن جملع المتللمحن، وا ســــــــ ــاحات قائمق علت الحاوق من أجا لــــــــ  نفحذ ة ــــــــ
 قائم علت الحاوق، جما    تلا    المدالس الدينلق أو اليا ق.و  الحصول علت  لللم عال  الروطة

ثولة وطنـلق،    خضــــــــــــــم بـلد ا يزال ال ـندمـا كـايع  2011 ونس    عـاا   قاليـا ــــــــــــــ  ةالما ل وزالت  - 84
عن   قاليا ــــــــــــــ  ةالما ل   تومفتا  ةلت التموما الكا   لنظامه التلللم . وأع ب  ،اإلقللملقالتفاو ات  ومتلاما مع 

بناء مؤسـسـات  علت سـنق و  16، الذي ين  علت ةلزاملق التلللم المران  حتت سـن 2014لدسـتول عاا   ا ادي ه
ــوا ا أع بت عن  ةا أنها  البلد.   لللملق    جملع أنحاء ــعي محدوط ق  شـــــــــ ــول  حال  ص جشـــــــــ لت التلللم  عصـــــــــ
خصــــيصــــق المدالس، و اداي ازط اط  للتلللم، و كا   التموما التو ح   ب مســــائا المتصــــلق  األســــاســــ  للكثح من وال

ــححن و ااطا جلض المبان  والمواط   ،الذين ينتالوي ةلت اليالج، ولــــــــلف نظاا التدلم  المهن   المثافحن  التونســــــ
  ةنشـــــاء نظاا  لللم   شـــــالك    وســـــائا منها حســـــحن النظاا، ب  دعو ةلت تمت الزمالة بتو ـــــلات  التلللملق. واختُ 

 . ل  التحد ات    ظا ولع مال لتغل  علت لمات حات ، جاإللا ق ةلت بدلجق أكب 

ةلت قط ، الت  بــذلــت جهوطاإل جبــالة    مرــال التلللم،   قاليــا ـــــــــــــــ   ةانــت الزمــالة األخح ة للما ل وكــ  - 85
نت  ،و ـدقت علت عدط من ملاهدات حاوق اإلنسـاي    اللاد المالـ  مع آللات األمم المتحدة  لاونها وحسـّ

ط ي، الذي يتســــــم الا  نظاا التلللمالجالتحســــــحنات الســــــ ملق      قاليا ــــــ  ةالما ل  تلحاوق اإلنســــــاي. واعت  
للمهاج من الذين  الشــوي    البلد أنشــ  نظاا  لللم مواز  من أي اعن قلاه  ت، بحنما أع ب عموماجروطة عاللق 

ــاواة.   حظت جاعت اب الدولق وطعمها ا الدلاســــــــ   هج  للمهاج من المن   “الياص”ملكس النظاا و علت قدا المســــــ
من جلض األطفال  ح ا  ق جعجول اللمال المهاج من، مما   ال ســـوا م  فلق ماالن  البا ما  كوي  ، و للبلد األ ـــل 

للس لهم ولـــع نظام  من ححث الهر ة  ن مطفا م 4 000حوال    اد  لذل علت  .   ص االتحاق جالمدلســـق

 __________ 

 (64) International Labour Organization, ILO Policy Guidelines on the Promotion of Decent Work for Early 

Childhood Education Personnel (Geneva, 2013). 
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. وأخح اإل، ذه المســـــــــــــعلقهقد عملت جرد ق علت ملالرق   و ي كانت الدولق  الحصـــــــــــــول علت أي نو  من التلللم،
 للمال المهاج من.فائدة امحو األملق للب نامج  و ح  ةلت  قاليا  ةالما ل  تطع
 

 بالغاتال -  اءب 
أكث  من    نـاول  قلـاطة أو المشــــــــــــــالكـق    ول  الخال  ت ة وايتهـا،  مكنـت الما لة اليـا ــــــــــــــق من   - 86
ــلق من انتهاكات الحاوق المت با ا،  طت   93 ــلق مرموعق واســ ــا جالتلللم.  صــ  لبا اتأكب  عدط من اوا صــ
ــتغالةيذاء األ  اط  وق األطفال، بدءإلا من جحا ــوا   همأو اسـ ــعلق  ةلت المياط  النظملق. و ـ ــلت المسـ التاللق وا صـ

األكث  أهملق جالح مق األكاط ملق وح مق التلبح ، طاخا المؤســـــــــــســـــــــــات التلللملق و   ظا ظهول التشـــــــــــ ملات  
من  مماثاوا صــــــــــــــا عدط  مححن.  لطاب واألكاطجالنســــــــــــــبق ةلت االتاححد ق المصــــــــــــــممق للحد من ح مق التلبح   

جحاوق النســــاء والفتلات، الائ  ما زلن يواجهن مســــتومات  ح  متناســــبق من التمححز، ا ســــلما خلما  البا ات
الهرمات المتزايدة   متكما ج    ناول  . الرنســانلق الحصــول علت التلللم،  ضــاإل عن الر ائمإمكانلق  يتلل  ج 

ــاملق.   ــلق الشــ ــد الت بلق الرنســ ــلحد تمححز علت قدلا كبح ا من اليواجهوي  قزال المتللموي توو اإلعاقا ي و لــ الصــ
للت ال  م من الوعــد جــالتنفحــذ التــدلمر  للح     التلللم جموجــ  اللهــد الــدول  اليــاص جــالحاوق      اللــالم

  ت المكلفقشــــــــهدو ااقتصــــــــاط ق وااجتماعلق والثااخلق،  وا ــــــــا الدول الســــــــل  ةلت  يفلض محزانلات التلللم.  
ــوا ا الوا ق زماطة    ج  ــلق المت الشـ ــانلق، صـ ــ  ومغاي ي الهومق الرنسـ جالمثللات والمثلححن ومزطوج  المحا الرنسـ

المدا لحن عن حاوق اإلنســـــــــــاي والمدا لحن عن الح مات الدينلق خلما يتلل  الشـــــــــــوا ا المتللاق ج    ضـــــــــــاإل عن
 جالتلللم.

 
 الاقارير السنوية -  جيم 

ــلق من  - 87 ــق مرموعق واســــــــ ــائا  ناولت الما لة اليا ــــــــ ــلالق، جما    تلا المســــــــ     االم ها الموالــــــــ
(، الت  كشــــفت A/HRC/44/39)انظ   19-كو حدالتحد ات الملا ــــ ة، مثا المياط  الناشــــ ق عن جائحق  

ــلحد    عن ــتلداط علت الصــ ــكا كبح الت   اقمت  و عالم   انلداا ااســ ــاواة    أوجه    جشــ  لقنظم التلللمالعدا المســ
ــتراجات الحكومااثبت أي  و الوطنلق.  ــلب   ح  متناســــــ  علت الف ات كاي لها أث    19-رائحق كو حدق لل ســــ ســــ

 من خال منظول قائم علت الحاوق. حصها الضالفق ومر  

ــد يؤطي - 88 ــدال قم  و التللم  التحول ةلت    وقـ ــائحـــ   عن جلـ ــد  قخال جـ ــاطة  ةلت    19-كو حـ ــه  زمـ ــدا أوجـ عـ
 زماطةعي ال م ااعت اب ج قد  الشــيصــ ، و عن ط م  الحضــول  المســاواة، مما يؤث  ســلبإلا علت المللمحن والتلللم  

  قاليا ــــــ  ةالما ل  ت. وطع لتب  أم ا مثح ا للال  جشــــــكا خاصالمرال  تلا الرهات الفاعلق اليا ــــــق       
هذا المولــــو      ا م ها عن ناولت ال قملق    التلللم. و  كنولوجلات الت طول جشــــعي مناقشــــق عامق ةج اء  ةلت 

التلللم    مرـــال  جـــالف ص الت   تلحهـــا التكنولوجلـــا     خلـــه  اعت  ـــتالـــذي  (،  A/HRC/50/32لقمنـــق التلللم )
ا علت المياط  الناشــــ ق عن   وهووانتهاك خصــــو ــــلق األطفال،   لقالدوا ع ال بحولكنها ســــلطت الضــــوء أ ضــــإل

 .   كثح  من األحلاي  ا   منصات التللم ال قملقي  ما

ال  قاليـــــا ـــــــــــــــــــ   ةالما ل   تو نـــــاولـــــ  - 89 التللم  ح   )انظ    نظـــــام طول  التلللم  الح      ةعمـــــال     
A/HRC/35/24خالج المدالس. تاح تملق اعتماط ةطال قائم علت الحاوق للتلللم المالسبا المح  ق(، مولح

 ما  كوي جحد التنظلم،، عندنظام اســــتيداا التللم  ح  الالط ماق الت   مكن بها     تلا التا م ، أولــــحت  و 
ش     ت   ال للفتـلات والفـ ات الوهو ما  كوي مفـحدا جدا لس، االمـد ح  الملتحاحن جـ لتلبـلق احتـلاجات المتللمحن  

https://undocs.org/ar/A/HRC/44/39
https://undocs.org/ar/A/HRC/50/32
https://undocs.org/ar/A/HRC/35/24
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األطفال الفا اء،  و المناط  ال مفلق األطفال     األطفال توو اإلعاقق، واألقللات، و ن  حهم  ، جمأولــــــــــا  هشــــــــــق
 .    فوب المتللمحن  ح  الملتحاحن جالمدالس مثحلهم  ح  متناس    كوي  الذين  

(.  A/73/262( ولاج حن )A/76/158عن الح     التلللم للمهـاج من ) ا م من  كمـا أ ــــــــــــــدلت   - 90
الوطنلق،    انتهاك للح     التلللم، مما يؤطي   لقنظم التلللمالي من  و ي والاج  و المهاج   ســـــــــتبلد  غالبإلا ما  

ا ينتموي أنفسـهم و البإلا ما  مد  الحلاة.علت ةلت عواق  سـلبلق  الف ات الضـالفق، وملانوي من أشـكال  ةلت أ ضـإل
احتلاجات ةلــاخلق  وجد حاات الطوال ، مما ي  ح ها من من الح ب أو  كونوا  المن  متلدطة من التمححز، وقد   

 مكن هم أ ـحاب حاوق، أ  اط هذه الف ات السـكانلق من خال ااعت اب جعي و لدعم النفسـ  ااجتماع .  من ا
احتلاجا هم، مع أي  حت ا التلللم الت   ضــــــــطلع بها الدولق    مرال والتيطلط لمللق ولــــــــع الســــــــلاســــــــات  ل

 مفلمحن جالنشار.الوا دين الردط المن  عقمتنو  مرموعق وائد اقتصاط ق واجتماعلق من الحصول علت 

ــق الط ق  A/HRC/38/32    ا م ها عن الحوكمق والح     التلللم )و  - 91 (، حدطت الما لة اليا ــــــــ
األخ  .    قكمو الح     التلللم    قوانحن وســــلاســــات التلللم وأشــــكال الحم اعاة الت   مكن من خالها  لملم  

الذين  كوي من األ ـــــــــــــل   نهج قائم علت الحاوق لتلبلق احتلاجات ا با   التا م  أهملق  هذا وأولـــــــــــــحت     
 الف ات الضالفق. هم ح   نالو ول ةلحهم، جم

ــلاق   4الهدب   نفحذ      ا م ها عن ةعمال الح     التلللم و و  - 92 ــتدامق    ســـــ من أهداب التنملق المســـــ
(، شــدطت الما لة اليا ــق علت الح      A/HRC/41/37التلللم )  مرال  نمو الرهات الفاعلق اليا ــق   

ــالت ةلت  من الاطا  الياص جلنا ق و اإلا لمباط    ات نظلم مادم  اليدملــــــــــ ولة  التلللم اللاا المران  وأشــــــــ
 .أبحدجاي

ا يات  دابح  لضــماي لــ ولة  للم علت واإلنصــاب والح     التلاإلطماج  ا م ها عن  ت   وقد لكز  - 93
والشـــاما  منصـــف  التا م  علت أي التلللم التلا (. وشـــدطت    A/72/496عدا  يلف أي طفا عن ال ك  )

نظ ت  و .  ةمكانا هم كاما  من  حاح لتمكحنهم  ملحنق من المتللمحن  ف ات ةلــاخلق ل ســهحات  قد يتطل  للرملع 
ــلات    ع لــــــــتلــــــــالفق و   ق   12   احتلاجات   ــعة جموج     هح اتقدمتها الاقت احات و و ــــــ ملاهدات المنشــــــ

 ااحتلاجات لضماي اإلطماج. لا كلفلق  لبلق من الرهات جشعي   و ح ها

التلللمو  - 94 للح      ــق  ــاخلــ الثاــ ــاط  األجلــ ــا عن  التلللم        ا م هــ ــاله  أو الح      ــاعتبــ ــاخلــــ   احاــــ جــ   ا ثاــ
(A/HRC/47/32  ،طعت الما لة اليا ــــــــــــــق ةلت اعتبال الح     التلللم حاإلا ثااخلإلا ،)  كا  جححث  حصــــــــــــــا

الت   نطوي علت   لاقاتال ر بق و الموالط الثااخلق الازمق لمتاجلق عمللق  حديد الهومق جح مق،  علت    شـــــــــي 
وااني ار       نـا،لتلـامـا مع التحـد ـات الحـاســــــــــــــمـق الت   واجـه عـالمواطوال حلـا ـه أو حلـا هـا،   ـائـدة متبـاطلـق  

 . حها الموالط والمساهمق هذه الممالسات الت   رلا من الممكن الحصول علت ملكلق

الصـ ب الصـح   خدمات  بحن الح     التلللم والح     الملاه و  اجطق  ات الصـ     ا م ها عن الو  - 95
(A/75/178  ــق ــفت الما لة اليا ــ ــتكشــ ــحلقخدمات  نا  الملاه و ما ل(، اســ ــح  والنظا ق الصــ ــ ب الصــ   الصــ

 فتا  أكث  من ةت . جالمدالس األطفالالطمث من أث     ةمكانلق التحاق  ت ة أثناء الصــــــحلق  والنظا ق    عموما
ملحوي طفا ةلت م ا    ســـا   900ملحوي طفا ةلت ملاه الشـــ ب النظلفق    المدالس، ومفتا  أكث  من  520

ــلحد علت ال  م من عدا  و   البلانات علت الو الحدين.   ــح  التادي ات ةلت اللالم ،  صـ لات قد  أي مايحن الفت  شـ
عدا أو ميصــــصــــق لكا من الرنســــحن طولات الملاه الاا تاال ةلت من الذهاب ةلت المدلســــق جســــب    ا يتمكنّ 

. وقدمت الما لة اليا ــــــــق     ا م ها أثناء  ت ة الطمث  الصــــــــحلق   مرال النظا ق  لت ال عا ق عصــــــــول  حال

https://undocs.org/ar/A/76/158
https://undocs.org/ar/A/73/262
https://undocs.org/ar/A/HRC/38/32
https://undocs.org/ar/A/HRC/41/37
https://undocs.org/ar/A/72/496
https://undocs.org/ar/A/HRC/47/32
https://undocs.org/ar/A/75/178
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الطفا من أجا ةعمال  كز علت   مباط   وجحهلق و و ــــلات جشــــعي  دابح  جســــلطق وقابلق للتطوم  ومســــتدامق 
والنظا ق  والصـحق    الصـحلق  شـما أ ضـاإل النظا قجما   الصـ ب الصـح ،  حاه    خدمات     الملاه و الطفا  ح   

 .الصحلق أثناء  ت ة الطمث

الوحشـــــــلق  الح     التلللم    الحد من الر ائم  ةســـــــهاا    ســـــــبا   قاليا ـــــــ  ةالما ل   توأخح اإل، نظ   - 96
ما  اإلعاي اللالم  لحاوق اإلنســـــــــاي جعي التلللم  و (.  A/74/243واانتهاكات الرســـــــــلمق لحاوق اإلنســـــــــاي )

   ق الاو   .( 65) أو الدينلقمق نصـــــــ  اللجملع الف ات و   مكن أي  لزز التفاهم والتســـــــامح والصـــــــداقق بحن جملع األمم
 لزز قبول    أ اطت الما لة اليا ـــــق     و ـــــحتها جعي التلللمجالابول الواســـــع لدول التلللم     لزمز الســـــاا،  

الذات وا خ من، والشــــــــــلول جاانتماء ةلت المرتمع، والتفكح  النادي، والتنو ، وقدلة المتللمحن علت الشــــــــــلول  
 جالتلاطف مع ا خ من.

  
 الولية في المساقبو المساقو محط اهامام المكلف ب  -  ا سادس  

ــائا  ســــــــــلط الما لة اليا ــــــــــق الضــــــــــوء علت عدط قلحا من    هذا الف  ،  - 97 المثح ة للال  الت  المســــــــ
 مسائا تات أهملق ملحق ومستم ة.و ي كانت  لتب ها   تمكن من ملالرتها جشكا كاما خال  ت ة وايتها،  لم
 

 حالت الطوارئ الاعليم في  -  لفأ 
جشــعي احت اا الح     ات وجحهولــع    اللالم  ســتدع    المســتم  ب واألوب ق والكوالثو لح  طول اةي  - 98

من ححث  عدط من التلاحدات اإللـــاخلق  ومنشـــع عن  لا الحاات  .  هو عمال  ته   التلللم    هذه البح ات وحماي 
ــائا  تصــــــا ةت أنها  ثح     كثح  من األحلايةعمال الح     التلللم.   جالح     الصــــــحق، جما    تلا  مســــ

 ــــدمات نفســــلق ، من النزاعات أو الكوالثالذين  لصــــف بهم    الوالدين،لطاب والمللمحن و ما يواجه املالرق  
الطاجع و تفكا   البإلا ما  كوي الو الصــــحق اللاللق،  ضــــاإل عن األم اض أو اإل ــــاجات.  علت مســــتو   و حد ات

ــلق  اا ت اإلقامق و المؤقت ألماكن   ــاســ ــدل قل .  ةلت أو اال ةلت الهلاكا األســ ــائا المللمحن مصــ ــ ق  أما المســ الناشــ
ــلحق ــلاســــــ  حكوم  طول     هاحتناول،  عن النزاعات المســــ حما ق الطاب  ج ةعاي المدالس ا منق، وهو التزاا ســــ

ول ةلت جملع الد  قاليا ـــــــ  ةدعو الما ل   و   .( 66) والمللمحن والمدالس والراملات من أســـــــوأ آثال النزا  المســـــــلح
 .اإلعاي و نفحذه عيحد  

 
 الحرية األكاديمية -  اءب 

جشـــــــــكا   طي ســـــــــواء ، قاألكاط مل أعضـــــــــاء األوســـــــــار    الت  يتمتع بها ح مقالالح مق األكاط ملق ه   - 99
والدلاسـق والمناقشـق والتوثح   تلللم  ، من خال البحث والهاونال هاواأل كال و طوم   البالمللتكومن  جماع ،  أو

( جشـــــــــــعي الح     التلللم، لأت اللرنق الملنلق 1999) 13    لللاها اللاا لقم و والكتاجق.   اابتكالواإلنتاج و 
الح مق    ــــــــــحبتهالح     التلللم ا  مكن التمتع جه ةا ةتا ”جالحاوق ااقتصــــــــــاط ق وااجتماعلق والثااخلق أي 

 .“والطاب  لاملحناألكاط ملق لل

 __________ 

 (.2) 26اإلعاي اللالم  لحاوق اإلنساي، الماطة  (65) 

 ./https://ssd.protectingeducation.orgنظ  ا (66) 

https://undocs.org/ar/A/74/243
https://ssd.protectingeducation.org/
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ةلت  النزعـق الحكومـات زطاط علت مـا يبـدو لـد   الوا ـق،  المكلفـق جـ هـا  ت الت   لا  بنـاءإل علت الشــــــــــــــكـاو  و  - 100
ال قاجق المباشـــــــــ ة  وُ لد س    الراملات. دلّ التحكم    ما يُ  لت تدخا    الح مق األكاط ملق لألســـــــــا ذة، با و ال

الوا ق. المكلفق ج جالنســبق ةلت و ح  المباشــ ة، جما    تلا التاع  جمحزانلات الراملات، مصــدل قل  مســتم  
الللم  و وائدها، ححث يتمتع األكاط محوي   باطل ةنرازات التادا جالح     صـــــــــا  ت وثمق مســـــــــعلق مكملق لذلا  

ومتسـم لكا   ط الح     ااسـتفاطة من التادا الللم . مكوي  الللملق و مشـالكق    التحقلاات  والطاب جح مق ال
التاع  جال وا ات محاوات و  19-لـــــــــــــه جائحق كو حدالذي  ف     الســـــــــــــلاق الحال     قخا ـــــــــــــ بذلا جعهملق  
 سلاقات.شتت الالتالميلق    

 
 الاعلم مدى الحياة -  جيم 

عالملق قوامها ثاا ق عصــــــــالة  الح     التلللم ســــــــتابا م   كوي  علت أي   ا لاء  ناشــــــــ  ثمق  وا     - 101
لتصـــدي للتحد ات الت   واجهها البشـــ مق، من أزمق المنا  ةلت تلا أســـاســـلا    اســـلكوي  و تللم مد  الحلاة. ال

والتفــاو ــات الت    19-كو حــدجــائحــق   ط حهــا  الت   التحــد ــات  التغح ات التكنولوجلــق والــد مو  اخلــق، نــا لــا عن  
من شــــــــــــعي التللم مد  الحلاة أي  غح  مرال التلللم من خال   كحز ااحتلاجات  و   .( 67)  فاقمها تســــــــــــب      

الشـليوخق، مع ااعت اب جعي ااحتلاجات  تغح  طوال طولة الحلاة،  حتت سـنلألشـياص من الواطة   التلللملق
المرتملات والثاا ات    و يلمواجهق التحد ات الملادة الت   واجه البشــــ مق.   االتلللم المســــتم  لــــ ولم    ي كايو 

من اللالم ااعتااط جعي التلللم    بو ح ة س ملق، ولم  لد من الملاول    أي جزءآخذة    التطول  و  ص اللما  
نظ  أي   الوا ق  وط المكلفق ج قد  و الثانوي، كاٍب للمشــــالكق كمواطن    أي مرتمع.  التلللم  اابتدائ ، أو حتت 

 حد ات عب  وطنلق، مثا مع ما  صــاطب من ، قوامه اللولمق   عالم الناشــ ق تلللملق  المتطلبات     الجلم  
واانا اض الرماع  للوظائف الصـــــــــــــناعلق من خال األ متق أو الحاجق ةلت الالش واللما      غح  المنا ، 

 بح ق لقملق عب  اإلنت نت.
  

 السانااجات والاوصيات  -  سابعا  
وتعليميااة واجاماااويااة وثقااافيااة نماااقيااة  في مرحلااة الط ولااة المبكرة فواقااد  والاربيااة  لرعااايااة  ا  تحقق - 102

 والمجامعات الاي يعيشون فل:ا. المحلية لألط ال وأسرهم ومجامعات:مواقاصادية كبلرة 

على  هؤكااد  الط ولااة المبكرة    في مرحلااة  رعااايااة والاربيااةالن:ج قاااقم على الحقوق في  وإن اتبااا    - 103
ل هركز على اإلمكانات القاصااادية لألط ال فحسااب   إذ أنه .  :م ال ضاالىومصااالح  الوالدهتحقوق األط ال و 

ا   حصااول  الالساااعي إلى و  :ماكويت هوياتيقومون فل:ا بساااامر مدى الحياة  تعملية    مباشااارت:معلى  بو أيضاااً
يساااااامق لألط ال بالنخرال في الاعلم المناسااااااب للعمر    وهذا الن:ج  الموارد الثقافية وتطوير أن ساااااا:م.على  

القاقمة   الط ولة المبكرةفي مرحلة لرعاية والاربية  ومت شاااا ن اويحساااات صااااحا:م وصااااحة مقدمي الرعاية.  
  ل ساااااااايما مت خالل تعزيز المساااااااااواة بلت  المحلية  األساااااااار والمجامعاتأن تحقق اندماج  على الحقوق  

  وإنواحارام الانو  الثقافي وتعزيزه.    مانوعةالنظر  الوج:ات  مراعاة  الجنساااااااالت وبلت ال يات الضااااااااعي ة  و 
  أو ط لاة  على فرصااااااااااة كاو ط او  الحقوق تركزالط ولاة المبكرة القااقماة على  في مرحلاة  رعااياة والاربياة  ال

 __________ 

 (67) UNESCO Institute of Lifelong Learning, Embracing a Culture of Lifelong Learning: Contribution to 

the Futures of Education Initiative (Hamburg, Germany, 2020). 
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أوليك  بحلث ل يقاصاااار المسااااا لدون من:ا على  امة   الاحقلق إمكاناته أو إمكانات:ا  على قدم المساااااواة ال
 الذهت يساطيعون تحمو تكالي :ا.

في معظم والسااااااااقدة  الط ولة المبكرة الممولة مت القطا  الخاص  والاربية في مرحلة رعاية  الإن  و  - 104
:ا   تكالي   مت يسااااطيف تحموعلى  إعمال العدهد مت حقوق اإلنساااان  قصااار  العالمي تالصاااعلد  بلدان على  ال

في توفر  عندما  م لدة  كون  إل أن:ا ت.  رأب الصااااااد  فيه مما هزيد مت النقسااااااامات داخو المجامف بدًل مت
  الاشااااااريعات المحليةفي كرس  مو ن:ج قاقم على الحقوق    فإن اتبا للازامات حقوق اإلنسااااااان.  تام  اماثال  
 المجامف. قاطبة أفرادجميف األط ال  وفي ن:اية المطاف  يشمو المسا لدون أن يضمت 

بموجب أحكام القانون   ةالط ولة المبكرة محمي في مرحلة  رعاية والاربيةالعناصااااار الحق في وإن   - 105
وق األخرى المنصااوص علل:ا  لة بالحق في الاعليم والحقصااالدولي لحقوق اإلنسااان  ول ساايما األحكام الما

في ات اقية حقوق الط و والع:د الدولي الخاص بالحقوق القاصااااااااادية والجاماوية والثقافية  ول ساااااااايما  
 .ية  وكذلك الحق في اللعب والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وال ننموالحق في الصحة والسكت وال

  مت شاكو أقوى عن:ا ب  والاعبلرعلى ضارورة توضايق تلك اللازامات  تشادد   ةالخاصا  ةالمقرر إل أن   - 106
على تحقلق مواءمة واضااااحة الدول  تعمو قد حان الوقت لكي  لخالل جميف الساااابو الممكنة للمضااااي قدما.  

 4الازامات:ا الساياساية المعلنة مت خالل ال:دف  و الازامات:ا القانونية الدولية في مجال حقوق اإلنساان  بلت  
 في مرحلة الط ولة المبكرة.والاربية رعاية اللانمية المسادامة في المساقو الماعلقة بمت أهداف ا

الط ولاة  والاربياة في مرحلاة  رعااياة  ال  لضااااااااارورة اتباا  ن:ج قااقم على الحقوق فيمن:اا  وإدراكاًا   - 107
 ما هليمب ةالخاص ةوصي المقرر تالمبكرة  

لى تعريف وتكريس الحق في المصااااااااالحاة عالج:اات صااااااااااحباة  تعماو جميف الادول و  أن )أ( 
صاااااك ملزم قانوًنا  إطار  الباداقي  في   اعليمالط ولة المبكرة  منذ الولدة وحاى الفي مرحلة رعاية والاربية  ال

  هبع االعاراف بطمف الحقوق الراساخة بال عو  و اإلخالل بدون    الحقوإن ذلك  حقوق اإلنساان.  مت صاكوك  
  الباااداقي  هنبغي تحاادهاداعليم  الوحاى  الولدة    ذبف الماغلر لحاياااجااات الط ااو مناااالماعاادد القطاااعااات والطاا

واألساااار والمجامف    المحلية  المجامعاتو   الدولتضاااام  واسااااعة النطاق    يةعملية تشاااااور إطار  في  مضاااامونه
ج:ات نظر الج:ات  و   ذلك المضااااااامون   شااااااامويأن على  المدني والمنظمات الدولية واألوساااااااال األكاديمية   

 أخرى؛مجالت ال اعلة العاملة في مجال حقوق اإلنسان والانمية والشؤون اإلنسانية  مت بلت 

في مرحلة الط ولة المبكرة وفقًا لحقوق  والاربية  رعاية  ال برامج  تضاااااااامت الدول تن لذ أن )ب( 
 “العناصااار األربعة”  إطارلحقوق اإلنساااان  ل سااايما بما هاماشاااى مف    حاليةالط و والصاااكوك واإلعالنات ال

خدمات الرعاية  الاوافر وإمكانية الوصاول والمقبولية والقابلية للاكيف  ساواء مت خالل مقدمي   مامثلة فيال
 ؛القطا  غلر الرسميالخاص أو مت القطا  العام أو القطا  

رعاية  الاي تسااااجل:ا خدمات الالمساااااويات المرت عة  اتجاه  تسااااعى الدول إلى عكس   أن )ج( 
لرعااياة  لبرامج امت خالل الان لاذ الاادريجي الاي هوفرهاا القطاا  الخااص الط ولاة المبكرة   في مرحلاة  والاربياة

  الاي هوفرهاا القطاا  العاام  القااقماة على حقوق اإلنسااااااااااانالمجاانياة و والاربياة في مرحلاة الط ولاة المبكرة  
 األعمال الاجارية وحقوق اإلنسان؛لماعلقة باوضمان الحارام الكامو لمبادئ أبلدجان والمبادئ الاوجل:ية 
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في مرحلة الط ولة  والاربية  رعاية  البرامج ومؤسااااسااااات  إنشاااااء  عند     تضاااامت الدولأن  )ط( 
حقوق الط و  األط ال الصاغار على نحو هراعي  ن مؤهللت في معاملة  ون والموظ والمعلم  يكون  المبكرة  أن

عكس احايااجاات:م الماعاددة القطااعاات  مف إهالء العنااياة  للط او وفقاًا ألحادل البحول  بماا ي  امالقمايكون  و 
  وأن تكون المرافق آمناة ةالبااداقياأو معلمي المادارس  مبااني  اوفر متماا هو موج:اة الواجباة لعادم تحوياو 

 ؛ةصحيمزودة بمعدات النظافة الو 

توفلر   ن األسااااار هي المساااااؤولة في المقام األول عت  إدراكا من:ا بالدول   تضااااامت  ن أ )ه( 
 مساااااجلبة  في مرحلة الط ولة المبكرةوالاربية  رعاية  الجميف أشااااكال    كون الاوجيه واإلرشاااااد ألط ال:ا  أن ت

  ات المحليةبرامج دعم الوالدهت واألسار والمجامعوفر أن ت  عند القاضااء   ينبغي للدولو لمصاالق الوالدهت.  
 الل األولى مت حياة الط و؛السنوات الثخالل  لضمان إعمال جميف حقوق الط و  بما في ذلك

في والاربية  رعاية  برامج اللان لذ    ة ب ساااارهاحكوميشاااامو التضاااامت الدول اتبا  ن:ج   أن )و( 
مت    ةالكاملالمجموعة  مرحلة الط ولة المبكرة  بما يك و الانساااالق بلت جميف الوتارات المشاااااركة في تقديم  

 ؛ربيةلرعاية والاخدمات ا

في مرحلة والاربية  رعاية  اللالسااااااثمار في  :اقلة  بالقيمة المن:ا    اعارافاً   أن توفر الدول  )ز( 
في الماقة مت ملزانية الاعليم( لضاااامان أن هامكت كو ط و   10الط ولة المبكرة  تموياًل كافيًا )يقدر بنساااابة  

وكالت  و الج:ات المانحة  أن تخصااااص له اعليم قبو الباداقي القاقم على الحقوق  و البمجانا    مت اللاحاق
برامج توفلر  تا ملت تموياو إضاااااااااافي كبلر لضاااااااااماان   نبغييو .  ياةالاعليمالمعوناة في المااقاة مت  10لاموياو  ا
 الباداقي.الاعليم الط ولة المبكرة منذ الولدة وحاى مرحلة ما قبو في مرحلة رعاية والاربية ال
 


