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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الثانية واخلمسون

      ٤٤النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطـراف مبوجـب املـادة                 
  من االتفاقية

  ستانباك: املالحظات اخلتامية    
نظرت اللجنة يف التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالـث والرابـع لباكـستان               -١

(CRC/C/PAK/3-4) ــستيها ــوثيقتني  (١٤٤٥ و١٤٤٤، يف جل  CRC/C/SR.1444انظــر ال
 ١٤٤٩، واعتمدت يف جلستيها     ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨املعقودتني يف   ) CRC/C/SR.1445و
 ١نوفمرب و / تشرين الثاين  ٣٠املعقودتني يف   ) CRC/C/SR.1450 و CRC/C/SR.1449 (١٤٥٠و

  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول

  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف للتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع             -٢

 (CRC/C/PAK/Q/3-4/Add.1)يف الوقت املطلوب، وكذلك بالردود اخلطية على قائمة املسائل          
وتعرب اللجنة عن ارتياحها    . واملعلومات اإلضافية اليت قدمتها الدولة الطرف قبل بدء احلوار        

للحوار البناء الذي دار مع الوفد الرفيع املستوى بشأن التقدم احملرز والتحديات اليت تعتـرض        
الً تاماً للمبادئ التوجيهية العامة     بيد أن اللجنة تأسف ألن التقرير ال ميتثل امتثا        . تنفيذ االتفاقية 
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  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  -باء   
 على االتفاقية   ٢٠٠٦تعرب اللجنة عن ارتياحها ألن الدولة الطرف صّدقت يف عام             -٣

  .املتعلقة باحلد األدىن لسن االستخدام ملنظمة العمل الدولية) ١٩٧٣(١٣٨رقم 
وترحب اللجنة بالتطورات اإلجيابية اليت طرأت يف جمال حقوق اإلنسان مبا يف ذلك               -٤

  :ما يلي
 ٢٠٠٦الصادر يف عـام     ) تعديل القوانني اجلنائية  (اعتماد قانون محاية املرأة       )أ(  

   فيما خيص النساء والفتيات؛الذي جيّرم انتهاكات حقوق اإلنسان
املالحقـة القـضائية    ر  الذي ييـسّ  ) ٢٠٠٤(قانون تعديل القانون اجلنائي       )ب(  

  واملعاقبة على حاالت القتل باسم الشرف؛
اعتماد عدة برامج يف جمال الصحة األساسية والرعاية، مبا يف ذلك الربنامج              )ج(  

، والربنامج الوطين لصحة األمهات     )٢٠١٠-٢٠٠٥(الوطين ملكافحة التهاب الكبد الوبائي      
 برنـامج   وسـيع ، وبرنامج التغذية الـوطين، وت     )٢٠١٢-٢٠٠٦(واملواليد اجلدد واألطفال    

  العامالت الصحيات؛
 الذي يقضي بتوسـيع قائمـة       ٢٠٠٥تعديل قانون عمالة األطفال يف عام         )د(  

  العمليات واملهن اخلطرة بالنسبة إىل األطفال؛
اخلاص بأطفال البنجاب احملرومني واملهملني الصادر يف عام        اعتماد القانون     )ه(  
  . الذي يقضي بتعزيز محاية األطفال يف هذه املقاطعة٢٠٠٤

  العوامل والصعوبات اليت تعترض تنفيذ االتفاقية  -جيم   
تعترف اللجنة بالصعوبات اليت تواجهها الدولة الطـرف، وال سـيما التحـديات               -٥

عزى إىل االرتفاع الشديد يف أسعار الغـذاء والـنفط وضـغوط            االقتصادية اجلسيمة اليت تُ   
التضخم، وأحوال اجلفاف املأساوية والكوارث الطبيعية اليت تعترض االقتصاد وهتـدد حـق             
الطفل يف البقاء والنماء، وأوضاع الرتاع املسلح واألنشطة اإلرهابية اليت تعاين منـها بعـض            

ن السكان، واالرتفاع الكبري يف عـدد الالجـئني         املناطق واليت أدت إىل تشريد عدد كبري م       
بدرجة كبرية اإلعمال الكامل حلقوق     ّوق  الذين تستضيفهم الدولة الطرف، وكلها عوامل تع      

  .الطفل املكرسة يف االتفاقية
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -دال   

         ٤٤ة   مـن املـاد    ٦، والفقـرة    ٤٢، واملـادة    ٤املادة  (تدابري التنفيذ العامة      -١  
  )من االتفاقية

  التوصيات السابقة للجنة     
تشري اللجنة إىل معاجلة عدد من دواعي القلق والتوصيات اليت طرحت عند النظر يف                -٦

بيد أن اللجنة تأسـف لعـدم       . (CRC/C/15/Add.217)التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف      
       ات بقـدر كـاٍف أو معاجلتـها بـصورة      معاجلة الكثري من املسائل املثرية للقلق والتوصـي       

  . جزئية فقط
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ كافة التـدابري الالزمـة لتنـاول تلـك                 -٧

التوصيات املنبثقة عن املالحظات اخلتامية املقدمة بشأن التقرير الدوري الثاين اليت مل تنفذ             
ك املتعلقة مبواءمة القوانني مع االتفاقيـة،  بعد أو اليت مل تنفذ بالقدر الكايف، مبا يف ذلك تل        

وحتسني عملية التنسيق على املستويني الوطين واحمللي، وإنشاء آلية للرصد، وختـصيص            
املوارد من أجل األطفال، ومجع البيانات، وتعاوهنا مع املنظمات غري احلكومية، ووضـع             

 االعتداء اجلنـسي،    تعريف للطفل، والعنف ضد األطفال وإساءة معاملتهم، مبا يف ذلك         
واحلق يف التعليم، وعمل األطفال وقضاء األحداث، وتوفري املتابعة املناسبة للتوصـيات            

  .الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية

  التشريعات    
تالحظ اللجنة التدابري التشريعية اليت اختذهتا الدولة الطرف لضمان تنفيذ االتفاقيـة،              -٨

فتقار الواضح إلطار تشريعي يتسق مع االتفاقية يف جماالت كثرية          لكنها ال تزال قلقة إزاء اال     
وتـشعر  . وإزاء حاالت التأخري يف اعتماد القوانني اليت تشكل أداة أساسية لتنفيذ االتفاقيـة            

  :اللجنة بالقلق على وجه اخلصوص إزاء ما يلي
 دراجإل ططمل ُيعتمد بعد مشروع قانون وضع ميثاق حلقوق الطفل الذي خي   )أ(  

  مجيع مبادئ وأحكام االتفاقية يف التشريعات احمللية؛
الـذي  ) تعديل القوانني اجلنائية  (مل ُيعتمد بعد مشروع قانون محاية الطفل          )ب(  

ينص على محاية األطفال من انتهاك حقوقهم وإنشاء مؤسسات حلماية األطفـال الـضحايا              
  ؛ لسنوات عديدةةوإعادة تأهيلهم، على الرغم من أن هذا املشروع خضع للدراس

          بانتظـار  قانون اللجنة الوطنية املعنيـة حبقـوق الطفـل        ال يزال مشروع      )ج(  
  أن ُيعتمد؛
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ال يزال ُيفتقر إىل تشريعات تتعلق حبقوق الطفل يف مقاطعة احلدود الشمالية              )د(  
مـة  الغربية، ومقاطعة بلوشستان، واملناطق القبلية اليت تديرها احلكومـة االحتاديـة وحكو           

  املقاطعات، واملناطق الشمالية وآزاد جامو وكشمري؛
ال حيظى قانون نظام قضاء األحداث باالعتراف الكامل وال يطبق بـشكل              )ه(  

  .تام داخل الدولة الطرف
تعزز جهودها لوضع وتنفيـذ إطـار       وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل         -٩

 تؤثر يف حقوق الطفـل وعلـى مجيـع          تشريعي يتسق مع االتفاقية يف مجيع اجملاالت اليت       
املستويات التشريعية، وبأن تضمن استناد مجيع القوانني احمللية واألنظمة اإلدارية املتعلقـة            

وحتـث  . بالطفل إىل احلقوق وأن تكون متوافقة مع املبادئ واألحكام الواردة يف االتفاقية           
 اليت مل تعتمدها بعد، مبا      اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد على الفور مجيع التشريعات         

وضع ميثاق حلقوق الطفل، ومشروع قـانون حلمايـة         القانون املتعلق ب  يف ذلك مشروع    
، قانون اللجنة الوطنية املعنية حبقوق الطفـل      ، ومشروع   )تعديل القوانني اجلنائية  (الطفل  

  .ومجيع تشريعات املقاطعات ذات الصلة اليت مل تعتمد بعد
ق ألن إلغاء مجيع القوانني والصكوك واألعـراف والعـادات يف           وتشعر اللجنة بالقل    -١٠

 كما هو حمـدد يف      ،مناطق واسعة من مقاطعة احلدود الشمالية الغربية وفرض قانون الشريعة         
وفر الضمان املناسب لتنفيـذ     ي ال   ،٢٠٠٩الصادرة يف عام    يف الشريعة    العدلونظام  الالئحة  
ن بعض القوانني واألنظمة القائمة ال تزال تتعارض مع         وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً أل    . االتفاقية

  :مبادئ وأحكام االتفاقية وال سيما ما يلي
 اليت ال تـزال سـارية يف        ١٩٠١الئحة اجلرائم احلدودية الصادرة يف عام         )أ(  

  املناطق القبلية اليت تديرها احلكومة االحتادية؛
 خـالل قـانون منـع    أحكام الزنا واحلدود على الرغم من تنقيحها مـن     )ب(  

  ).٢٠٠٦تعديل القانون اجلنائي الصادر يف عام (املمارسات املعادية للمرأة 
تكرر اللجنة توصيتها إىل الدولة الطرف بأن تفحص بعناية التـدابري التـشريعية            -١١

وغريها من التدابري القائمة، على الصعيد االحتادي وعلى صعيد األقاليم واملقاطعات هبدف  
وتذكّر الدولة الطرف بالتزامها بضمان مواءمـة القـوانني         . ها مع االتفاقية  ضمان مواءمت 

مـستوى  علـى   احمللية مع االتفاقية سـواء أكانـت علـى املـستوى االحتـادي أم               
األقاليم حبيث ُيعترف مببادئ وأحكام االتفاقية ويتمتع هبا األطفال يف مجيع أحناء            /املقاطعات

  .لي، مبا يف ذلك املناطق القبليةاإلقليم على املستويني الوطين واحمل

  التنسيق    
 املعتزم أن حتل حمـل اللجنـة        اللجنة الوطنية املعنية حبقوق الطفل    تأسف اللجنة ألن      -١٢

الوطنية القائمة املعنية برفاه الطفل ومنوه مل ُتنشأ بعد على الرغم من صياغة مشروع قـانون                
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ن ندرة املوارد البشرية واملالية املتاحـة       وتشعر اللجنة بالقلق أل   . ٢٠٠١هلذا الغرض يف عام     
للجنة الوطنية املعنية برفاه الطفل ومنوه قد ُتعّوق اجتماعاهتا الدورية وحسن سـري عملـها               

وتأسـف  . خطة العمل الوطنية لألطفـال    وتبطئ تنفيذ املشاريع املسؤولة عنها، مبا يف ذلك         
 االحتادي ومستوى   ىكومية على املستو  اللجنة أيضاً لقلة التنسيق فيما بني خمتلف اهليئات احل        

املقاطعات واألقاليم واملسؤولة عن تنفيذ االتفاقية ورصدها، وتعرب عن قلقها إزاء التفاوتات            
  .الكبرية يف تنفيذ االتفاقية على خمتلف املستويات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح للجنة الوطنية املعنية برفاه الطفل ومنـوه               -١٣
نة الوطنية املعنية حبقوق الطفل ما يكفي من املوارد البشرية واملالية الالزمة ألداء   أو اللج /و

الدولة الطرف بتعزيز آليات التنسيق بني مجيع       اللجنة  كما توصي   . مهامها على حنو فعال   
 االحتـادي ومـستوى     ىالسلطات املعنية حبقوق اإلنسان وحقوق الطفل على املـستو        

املستوى احمللي، وأن تستأنف عقد اجتماعات دوريـة تـضم          املقاطعات واألقاليم وعلى    
  . ممثلني للمجتمع املدين وتفتح باب التشاور مع ممثلي األطفال

  خطة العمل الوطنية    
، ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٤ترحب اللجنة خبطة العمل الوطنية الشاملة لألطفال املعتمدة يف            -١٤

لطفل ومنوه مل حتصل على املوارد الكافية لضمان  ألن اللجنة الوطنية املعنية برفاه الكنها تأسف
وطنيـة حلمايـة    السياسات  ال نوتشعر اللجنة بالقلق أل   . تنفيذ خطة العمل على حنو مناسب     

  . مل ُتعتمد بعدالطفل
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن أن تغطي خطة العمل الوطنية لألطفـال               -١٥

الـصادرة  " عامل صاحل لألطفال  " اخلتامية املعنونة    مجيع جماالت االتفاقية وأن تراعي الوثيقة     
 املتعلقـة باألطفـال     ٢٠٠٢عن الدورة االستثنائية للجمعية العامة املعقـودة يف عـام           

، وبأن ختصص للجنـة الوطنيـة       ٢٠٠٧واستعراضها ملنتصف املدة الذي أجري يف عام        
طفال ما يكفي من املوارد     املعنية برفاه الطفل ومنوه املكلفة بتنفيذ خطة العمل الوطنية لأل         

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تنشئ آليات تقييم         . البشرية واملالية ألداء مهمتها   
يف تنفيـذ   أوجه القصور احملتملـة     تتيح القيام على حنو منتظم بتقييم التقدم احملرز وحتديد          

سبيل األولوية  وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تعتمد على         . خطة العمل الوطنية  
  .مشروع السياسات املتعلقة حبماية الطفل

  الرصد املستقل    
 االحتادي ومستوى املقاطعـات،     ىتالحظ اللجنة وجود أمناء للمظامل على املستو        -١٦

 ىلكنها تأسف ألن باكستان مل تنشئ بعد دواوين ألمني املظامل املعين باألطفال على املـستو     
وتكرر اللجنة ما تشعر به من قلق إزاء عدم وجود بنيـة       . االحتادي وعلى مستوى املقاطعات   

  .رصد مستقلة تضطلع بوالية إجراء تقييم منتظم للتقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية



CRC/C/PAK/CO/3-4 

GE.09-45364 6 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -١٧
أن ُتنشئ آلية رصد مستقلة وفعالة وفقـاً للمبـادئ املتعلقـة مبركـز                )أ(  

مبادئ باريس، قرار اجلمعيـة العامـة       ( لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      املؤسسات الوطنية 
للجنة بشأن دور املؤسسات ) ٢٠٠٢(٢مع مراعاة التعليق العام رقم ) ، املرفق٤٨/١٣٤

املستقلة حلقوق اإلنسان، وأن تكفل ختصيص املوارد البشرية واملالية الكافية هلذه اآلليـة،      
ي أن تضطلع اآللية بوالية رصد تنفيـذ االتفاقيـة،          وينبغ. وأن تكون يف متناول األطفال    

  وكذلك تلقي الشكاوى من األطفال ومعاجلتها، بطريقة سريعة ومراعية لألطفال؛
 يف هذا الصدد من مفوضية األمم املتحـدة          املساعدة التقنية  أن تلتمس   )ب(  

  .السامية حلقوق اإلنسان ضمن منظمات أخرى

  ختصيص املوارد    
     بالتزام الدولة الطرف بزيادة املخصصات مـن املـوارد لألطفـال،           ترحب اللجنة     -١٨

 ٧٨الفقرة  (، والتعليم   )CRC/C/PAK/3-4 من الوثيقة    ٢٦٩الفقرة  (وال سيما يف جمال الصحة      
ومع ذلك ُتعرب اللجنة عن قلقها ألن املخصصات        ). CRC/C/PAK/3-4/Q/Add.1من الوثيقة   

زال منخفضة للغاية وهو ما حيّد من توقعات الدولة الطرف          املرصودة لألطفال يف امليزانية ال ت     
 يف املائة من النـاتج احمللـي        ٥الوفاء بأهدافها املتمثلة يف رفع خمصصات التعليم تدرجيياً إىل          

 يف املائة إىل    ١٦ وزيادة خمصصات القطاع الصحي سنوياً بنسبة        ٢٠١٠ عام   حبلولاإلمجايل  
وتشعر اللجنة بالقلق ألن الفوارق     . ذ التدابري الوقائية  حني توفري خدمات صحية ُمرضية وتنفي     

اهلائلة يف خمصصات املوارد تعّوق وصول مجيع األطفال إىل اخلدمات واملؤسـسات بـشكل          
  .كامل وبالتساوي

 من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد اعتمادات ٤بالنظر إىل املادة   -١٩
دة فعلية، وال سيما فيما خيص مجلة فئات، منـها فئـات            امليزانية املخصصة لألطفال زيا   

األطفال الذين حيتاجون إىل إجراءات إجيابية اجتماعية، واألطفال الالجئون، واألطفـال           
املشردون داخلياً، واألطفال ذوو اإلعاقة، وذلك للحد من التفاوتات وضمان املساواة يف            

وتشجع اللجنـة الدولـة     . يع أحناء البلد  التمتع جبميع احلقوق املكرسة يف االتفاقية يف مج       
الطرف على بدء عملية تتبع امليزانية من منظور حقوق الطفل هبدف رصـد اعتمـادات               
امليزانية املخصصة لألطفال والتماس املساعدة التقنية هلذا الغرض من عدة جهات منـها،             

الدولة الطرف  وإضافة إىل ذلك حتث اللجنة      ). اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة     
على تعزيز مهارات احلكومات احمللية يف جمال ختطـيط وإدارة امليزانيـات الـيت تعـاجل               

  .احتياجات األطفال واألسر
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  ع البياناتمج    
تالحظ اللجنة بارتياح إنشاء نظام لرصد محاية الطفل ومجع البيانات، لكنها تعرب              -٢٠

 ومنوه املكلفة بتوفري املوارد جلمع البيانـات        للجنة الوطنية املعنية برفاه الطفل    اعن قلقها ألن    
من التغلب على أوجه    قد ال تتوفر هلا املوارد املالية والبشرية الكافية اليت متكنها           وإدارة النظام   

  . مهمتها على حنو فعالأداء يف النظام اإلحصائي القائم والقصور
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢١

ملوارد الكافية لنظام رصد محاية الطفل ومجع البيانـات         أن تضمن توافر ا     )أ(  
لبلد لمع البيانات من الناحيتني الكمية والنوعية       القيام بصورة منهجية وشاملة جب    من أجل   
 حسب اجلنس والعمـر واملنـاطق الريفيـة         ، على أن تكون هذه البيانات مصنفة      بأكمله

 ١٨مجيع األطفال دون سن     تشمل  ة و  االتفاقي اليت تغطيها  مجيع اجملاالت    تغطيواحلضرية و 
جيابية بسبب جوانب   إعاماً مع التركيز على أولئك الذين حيتاجون إىل إجراءات اجتماعية           

  احلرمان والتفاوتات؛
أن تواصل بذل جهودها لوضع مؤشرات ترمي إىل رصد وتقييم التقدم             )ب(  

   اليت تؤثر يف األطفال؛احملرز بفعالية يف جمال تنفيذ االتفاقية وتقييم تأثري السياسات
 ضمنتقنية يف هذا الصدد من منظمة اليونيسيف        الأن تلتمس املساعدة      )ج(  
  .أخرىمنظمات 

  نشر االتفاقية والتدريب    
 ٢٠٠٤ترحب اللجنة باجلهود املبذولة للتوعية باالتفاقية، وال سيما إعـالن عـام               -٢٢

 برامج تلفزيونيـة    قدميإضافة إىل ت  كسنة لرفاه الطفل وحقوقه، واالحتفال بيوم وطين للطفل         
بيد أن اللجنة ال تزال تـشعر بـالقلق ألن          . حلقات دراسية وحلقات عمل   تنظيم  وإذاعية، و 

مستوى التوعية باالتفاقية وبربوتوكوليها االختياريني منخفض نوعاً ما وألن تدريب املهنيني           
  .العاملني مع األطفال أو ألجلهم يفتقر إىل هنج منتظم ومستدام

  :تكرر اللجنة توصياهتا السابقة وتطلب إىل الدولة الطرف القيام مبا يلي  -٢٣
أن تواصل وتعزز محالت التوعية اليت تستهدف اجلمهور عامة، مبـا يف              )أ(  

  ذلك عن طريق استهالل محالت تثقيفية وإعالمية؛
أن تواصل وتعزز عملية التدريب املنهجي وتوعية املهنيني مـن مجيـع              )ب(  
املهنية العاملة مع األطفال وألجلهم كاملدرسني يف املدارس احلكومية واملـدارس           الفئات  

اخلاصة واملدارس القرآنية، وأفراد الشرطة، واحملامني، والقـضاة، والعـاملني يف قطـاع             
        الصحة، واألخـصائيني االجتمـاعيني، والعـاملني يف مؤسـسات رعايـة األطفـال              

  ووسائط اإلعالم؛
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ياسات وبرامج تتوفر هلا املوارد املناسبة من أجل القيام بعملية          أن تضع س    )ج(  
  .تدريب منهجية ودائمة

  التعاون مع اجملتمع املدين    
تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيز تعاوهنا مع اجملتمع املدين، مبـا              -٢٤

الدولة الطرف قد ختلت عن     يف ذلك املنظمات غري احلكومية لكنها ال تزال تشعر بالقلق ألن            
بعض مسؤولياهتا وواجباهتا فيما يتعلق بتنفيذ بعض أحكام االتفاقية اليت التزمـت هبـا إزاء               

.  تزودها مبا يكفي من املوارد والسياسات واملبـادئ التوجيهيـة          وملاملنظمات غري احلكومية    
 لرفـاه الطفـل ومنـوه       وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء حمدودية التعاون بني اللجنة الوطنية         

   .وشبكتها احمللية ومنظمات اجملتمع املدين
تؤكد اللجنة االلتزام الرئيسي للدولة الطرف فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية وتوصي             -٢٥

، مبا يف ذلك اجملتمع املدينالدولة الطرف بأن تواصل ما تبذله من جهود لتعزيز التعاون مع    
ا بشكل منهجي يف مجيع مراحل تنفيذ االتفاقية إضافة         املنظمات غري احلكومية وأن تشركه    

 بعد أن تسترشد بالتوصيات الـيت       ،وتوصي اللجنة الدولة الطرف   . إىل رسم السياسات  
اعتمدهتا اللجنة يف يوم املناقشة العامة املتعلقة بالقطاع اخلاص كمورد للخدمات ودوره يف 

 - ٦٣٠الفقـرات    (٢٠٠٢سـبتمرب   / أيلول ٢٩إعمال حقوق الطفل اليت ُعقدت يف       
 بأن توفر للمنظمات غري احلكومية املوارد املالية الكافية         ،CRC/C/121) من الوثيقة    ٦٥٣

  .وغريها من املوارد عندما تضطلع مبسؤوليات تتعلق بإعمال حقوق الطفل

  ) من االتفاقية١ املادة(تعريف الطفل   -٢  
) CRC/C/15/Add.217انظـر   (ق  تكرر اللجنة تأكيد ما أعربت عنه من قلق يف الساب           -٢٦

 االحتـادي   ىإزاء عدم وجود اتساق بني القوانني فيما يتعلق بتعريف الطفل علـى املـستو             
وتالحظ بوجه خـاص    . ومستوى املقاطعات واألقاليم وبني القانون العلماين وقانون الشريعة       

)  عامـاً  ١٦(والبنـات   )  عامـاً  ١٨(االختالف يف احلد األدىن للسن القانوين لزواج البنني         
  ). عاماً أو سن البلوغ١٦حىت ) (١٩٧٩(وتعريف الطفلة الوارد يف أحكام الزنا واحلدود 

االتساق الكامل بني تشريعاهتا فيمـا       حتقيق بضمانالدولة الطرف   توصي اللجنة     -٢٧
يتعلق بتعريف الطفل حبيث تعرِّف الطفل بأنه كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عـشرة مـن                

 منعإضافة إىل قانون    ) ١٩٧٩(وجه خاص بتعديل أحكام الزنا واحلدود       وتوصي ب . العمر
 والبنات برفع احلد األدىن لسن      بننيجلعل سن الزواج واحدة لل    ) ١٩٢٩(زواج األطفال   

  . عاما١٨ًزواج البنات إىل 
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  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -٣  

  عدم التمييز    
بقلق بالغ إزاء وجود أدلة تثبت التمييز الكبري الذي تتعرض له           ال تزال اللجنة تشعر       -٢٨

 كما تشهد على ذلك الفروق احلادة بـني اجلنـسني يف            الدولة الطرف النساء والفتيات يف    
معدالت وفيات الرضع ومعدالت االلتحاق باملدارس واستمرار وجود حاالت الزواج املبكر           

رتيل الذي يؤثر يف النساء والفتيـات وحـاالت         ومقايضة الفتيات لتسوية الديون والعنف امل     
وتأسف اللجنة ألنه على الرغم     . أخرى مماثلة مبا يف ذلك السخرة واستغالل الفتيات اقتصادياً        

 ومـا   (CRC/C/15/Add.217)مما أعربت عنه من شواغل مماثلة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة           
ـ               يف  (CEDAW/C/PAK/CO/3)د املـرأة    أعربت عنه اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ض

  . أي حتسن ُيذكرمل حيققالتحسن على ما يبدو أو أنه ، فقد حقق البلد القليل من ٢٠٠٧عام 
توصي اللجنة بشدة باختاذ تدابري عملية ملعاجلة وخفض الفوارق اجلـسيمة بـني               -٢٩

. النساء والفتيات ضد  التصدي ملا يسود يف مجيع أحناء الدولة الطرف من متييز           اجلنسني و 
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص بالقيام مبا يلي

 مبا يف ذلك سن تشريعات أو إلغاؤها عند االقتضاء  تدابري فعالة،أن تتخذ  )أ(  
 من االتفاقية يف مجيع جمـاالت احليـاة املدنيـة           ٢ملنع التمييز والقضاء عليه وفقاً للمادة       

  فية؛واالقتصادية واالجتماعية والثقا
تنقيح برامج التحويالت النقدية، وال سيما برنامج بنازير لدعم         أن تقوم ب    )ب(  

الدخل وذلك لضمان أن حتدد بوضوح الشروط الالزمة للتحويالت النقدية فيما يتعلـق             
بقيد الفتيات يف املدارس، وارتياد النساء لعيادات الرعاية السابقة للوالدة وما بعد الوالدة      

  وعيادات أخرى؛
 إجراءات إجيابية للتغلب على التقاليد املـتأصلة بعمق اليت تويل     أن تتخذ   )ج(  

تشجيع األسر على االستثمار يف تعليم الفتيات، مبـا يف          لأمهية لتعليم الصبيان ودعمهم و    
  ذلك عن طريق تقدمي منح دراسية وتوفري النقل والتحويالت النقدية املشروطة؛

اسبة، مثل برامج شاملة للتعليم العام من أجل         مجيع التدابري املن   أن تتخذ   )د(  
  .مكافحة ومنع التمييز ضد الفتيات

تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار وجود مواقف جمتمعية متييزية وإزاء التمييـز ضـد        -٣٠
أطفال ينتمون إىل أقليات دينية أو أقليات أخرى واألطفال ذوي اإلعاقة والذين يعانون مـن               

  . ين يعيشون يف مناطق ريفية ونائيةالفقر واألطفال الذ
بـرامج  وضع  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة، مثل             -٣١

شاملة للتعليم العام من أجل مكافحة ومنع التمييز واملواقف االجتماعية السلبية وتعبئـة             
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لقضاء على املمارسات   الزعماء السياسيني والدينيني وقادة اجملتمع لدعم اجلهود املبذولة ل        
واملواقف التقليدية اليت متيز ضد األطفال الذين ينتمون إىل أقليات دينية أو أقليات أخرى              
واألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال الذين يعانون من الفقر واألطفال الـذين يعيـشون يف              

  . املناطق الريفية واملناطق النائية
لتقرير الدوري املقبل معلومات حمـددة      ن الدولة الطرف ا   أن تضمّ تطلب اللجنة     -٣٢

بشأن ما اختذته من تدابري وما تنفذه من برامج ذات صلة باتفاقية حقوق الطفل ملتابعـة                
إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييـز            

، ومؤمتر ٢٠٠١ العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي عقد يف عام          
بارهـا التعليـق العـام للجنـة                   ، وأن تـضع يف اعت     ٢٠٠٩ديربان االستعراضي لعام    

  . من االتفاقية املتعلق بأهداف التعليم٢٩ من املادة ١بشأن الفقرة ) ٢٠٠١(١رقم 

  مصاحل الطفل الفضلى    
مبدأ مـصاحل   تعرب اللجنة عن تقديرها ملا تبذله الدولة الطرف من جهود إلدراج              -٣٣

لكنها تشعر بالقلق لعدم وجود . الطفل الفضلى يف بعض عمليات اختاذ القرارات والتشريعات      
دليل يذكر على أن مبدأ مصاحل الطفل الفضلى يشكل االعتبار الرئيسي للفروع التـشريعية              

  .والتنفيذية والقضائية يف احلكومة أو أن هذا املبدأ مفهوم جيداً من قبل مجيع املهنيني
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج رمسياً مبدأ مصاحل الطفـل الفـضلى يف                -٣٤

الفروع التشريعية والتنفيذية والقضائية للحكومة من خالل مجلة أمور منها اإلشـارة إىل             
مصاحل الطفل الفضلى يف التشريعات وغريها من اإلجراءات يف جماالت مثـل حـضانة              

 الواردة يف القانون اإلسالمي، ومحاية الطفل والوصاية        الطفل يف حاالت الطالق، والكفالة    
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل تنفيذ هذا املبـدأ مـن             . وقضاء األحداث 

الناحية العملية يف مجيع القرارات القضائية واإلدارية ويف الربامج واملشاريع واخلـدمات            
  .اليت هلا تأثري على األطفال

  والبقاء والنمواحلق يف احلياة     
تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتهاكات احلق يف احلياة والبقاء والنمو نتيجـة للـرتاع           -٣٥

املسلح الداخلي السائد ونزوح السكان ورداءة املرافق الصحية ومرافق الـصرف الـصحي             
  .وسوء التغذية احلاد وما يتصل به من أمراض

قصى ما بوسعها لتعزيز محاية احلق يف       حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تبذل أ         -٣٦
احلياة والبقاء والنمو جلميع األطفال داخل الدولة الطرف عن طريق السياسات والربامج            

  . واخلدمات اليت تستهدف وتضمن إعمال هذا احلق
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 على قانون العقوبات والـذي      ٢٠٠٤ترحب اللجنة بالتعديل الذي أجري يف عام          -٣٧
. ةي األسر احللول التوفيقية نع  مييب عمليات القتل باسم الشرف و     ينص على تيسري مقاضاة مرتك    

لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار وتفاقم مشكلة عمليات القتل باسم الشرف              
اليت متس األطفال بصورة مباشرة أو غري مباشرة من خالل أمهاهتم، واليت يفرضها بـشكل               

  .يف املناطق القبلية) يةموازنظم قضائية (روتيين نظام اجلرغا 
  :حتث اللجنة بشدة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  -٣٨

أن تبذل كل ما بوسعها لتعزيز محاية احلق يف احلياة والبقاء والنمو جلميع               )أ(  
األطفال، مبا يف ذلك عن طريق اختاذ تدابري فعالة ملنع حاالت القتـل باسـم الـشرف                 

هذه احلاالت املزعومة وتقـدمي مرتكبيهـا إىل العدالـة      والتحقيق بصورة شاملة يف مجيع      
  ومعاقبة مجيع أولئك الذين يروجون لعمليات القتل باسم الشرف؛

 الزعماء الدينيني وقادة    إشراكأن تقوم حبمالت لتوعية اجلمهور وكذلك         )ب(  
 يتعلـق   اجملتمع يف القضاء بفعالية على املواقف اجملتمعية التمييزية والتقاليد الضارة فيمـا           

بالفتيات من خالل إقامة الدليل على أن املواقف واملمارسات التمييزية هي غري مقبولـة              
  على اإلطالق؛

أن توفر التدريب اخلاص واملوارد للموظفني املسؤولني عن إنفاذ القانون            )ج(  
هبدف محاية الفتيات املعرضات خلطر حاالت القتل باسم الشرف، ومقاضاة هذه احلاالت            

  ن الفعالية؛مبزيد م
أن تزيد عدد أماكن اإليواء واخلدمات االستـشارية املتاحـة للنـساء              )د(  

  .والفتيات ضحايا جرائم الشرف أو املعرضات للوقوع ضحايا هلذه اجلرائم
  احترام آراء الطفل

تثين اللجنة على الدولة الطرف ألهنا شرعت يف عملية مشاركة الطفل، وال سـيما                -٣٩
شباب والربامج اإلذاعية إضافة إىل إشراك األطفال يف وضع سياسـات           عن طريق منتديات ال   

لكنها ال تزال تشعر بالقلق ألن هذه املبادرات ال تتاح جلميع األطفال يف أحناء الدولة    . جديدة
وتأسف اللجنة ألن احلق يف احتـرام آراء        . الطرف كافة، وال سيما على مستوى املقاطعات      

 على نطاق واسع كما يبدو، وأن آراء األطفال نادراً مـا            الطفل غري معروف أو معمول به     
 مبا يف   ،ُتطلب يف حتديد ما الذي خيدم مصاحل الطفل الفضلى عند اختاذ القرارات ذات الصلة             

  .ذلك اإلجراءات اإلدارية واملدنية والقضائية
  : من االتفاقية توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي١٢على ضوء املادة   -٤٠

تتخذ مجيع التدابري الضرورية لتعزيز تنفيذ التدابري الرامية إىل ضمان          أن    )أ(  
حق األطفال يف االستماع إليهم وفقاً لعمر الطفل ونضجه وذلك يف أي إجراءات قد متس 
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مؤسسات اإلجراءات حبقوقهم، وال سيما يف حالة الزواج والطالق واحلضانة عندما تتخذ          
  ، وال سيما على املستوى احمللي؛طات اإلداريةكم والسلالرعاية االجتماعية واحملا

أن تسعى إىل وضع هنج منهجي وسياسات بإشراك املهنيني العاملني مـع             )ب(  
األطفال وألجلهم، وال سيما املدرسون، واألخصائيون االجتماعيون، واجملتمع املدين، مبـا   

ائط اإلعالم وذلك   يف ذلك قادة اجملتمع والزعماء الدينيون واملنظمات غري احلكومية ووس         
لزيادة توعية اجلمهور حبقوق األطفال القائمة على املشاركة والتشجيع على احترام آراء            

  األطفال داخل األسرة ويف املدارس ويف اجملتمع بوجه عام؛
املتعلق حبـق الطفـل يف      ) ٢٠٠٩(١٢مراعاة التعليق العام للجنة رقم        )ج(  

  .االستماع إليه

  )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٩ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد (دنية احلقوق واحلريات امل  -٤  

  تسجيل املواليد    
تالحظ اللجنة اجلهود العديدة اليت بذلتها الدولة الطرف لتشجيع تسجيل املواليد يف              -٤١

الوقت املناسب، لكنها تشعر بالقلق ألن نسبة األطفال الذين ال ُيسجلون فور والدهتم تزيـد     
يما الفتيات، واألطفال املنتمون إىل أقلية دينية أو إثنية، واألطفـال            يف املائة، وال س    ٧٠على  

كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ممارسـة  . الالجئون، واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية    
  .رفض تسجيل املولود عندما يتعذر على األبوين إثبات جنسيتهما

 الكامل للتدابري املتخذة من أجل      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن التنفيذ        -٤٢
إزالة العقبات اهليكلية اليت تعترض تسجيل املواليد، وأن تبدأ محلة واسعة النطاق لتسجيل             
املواليد جماناً، وأن ُتبّسط اإلجراءات الالزمة لتسجيل املواليد من أجل تغطية األشـخاص             

أو جنسيتهم وفقاً للمادة    املقيمني يف البلد، بصرف النظر عن جنسهم أو دينهم أو وضعهم            
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبواءمة نظم تـسجيل املواليـد يف     .  من االتفاقية  ٧

  .١٩٧٣مجيع أحناء البلد وأن تنظر يف ربط هذا النظام بقانون التسجيل الوطين لعام 

  حرية الفكر والوجدان والدين    
لى حق األقليات يف اعتناق وممارسـة  تالحظ اللجنة األحكام الدستورية اليت تنص ع     -٤٣

دينهم حبرية، لكنها تشعر بقلق ألن حرية الدين حمدودة من الناحية العملية وألن املـواطنني               
. الذين خيضعون بصورة طبيعية للقانون العلماين خيضعون يف بعض األحيان لقانون الـشريعة            

قليات الدينية فيما يتعلق بدراسة     وتالحظ اللجنة بقلق التقارير اليت تفيد تقييد حرية أطفال األ         
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تفيد أن املدرسني جيربون التالميذ من غري            . دينهم وممارسته 

  ).الدراسات اإلسالمية (اإلسالمياتاملسلمني على إمتام 
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل حق الطفل يف حرية الـدين واالحتـرام                -٤٤
 وواجبات اآلباء فيما يتعلق بتوجيه أطفاهلم يف ممارسة هذا احلق على حنـو              الكامل حلقوق 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن لألقليات الدينية        . يتفق مع تنامي قدرات الطفل    
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيـضاً بـأن        . خضوعها للقانون العلماين بصورة حصرية    
  . دروس التعليم الديين أم عدم املشاركة فيهاتضمن لألطفال حرية اختيار املشاركة يف

  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
ال تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير تفيد تعذيب األطفال وإساءة معاملتـهم                -٤٥

وتشعر اللجنة  . سات احلكومية  أفراد الشرطة يف مرافق االحتجاز وغريها من املؤس        يعلى أيد 
بالقلق إزاء ارتفاع نسبة النساء والفتيات اللوايت ينتظرن حماكمتهن يف السجون بسبب جرائم             
زنا هلا صلة بأحكام احلدود وإزاء فرض أحكام عن طريق نظم قضائية موازية مثـل اجللـد                 

قوبـة القاسـية أو   والبتر والرجم وهو ما يصل إىل التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو الع   
وتشعر اللجنة بقلق بالغ أيـضاً إزاء اسـتمرار العـادات والطقـوس             . الالإنسانية أو املهينة  

  .الالإنسانية السائدة يف البلد وإزاء إفالت اجلناة من العقاب
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٦

 وغريه من   أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية ملنع تعرض األطفال للتعذيب          )أ(  
  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف مجيع الظروف؛

ف التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو            ّرأن تع   )ب(  
الالإنسانية أو املهينة يف القوانني ذات الصلة وأن تنظر يف التصديق على اتفاقية مناهـضة               

  ب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛التعذيب وغريه من ضرو
أن حتقق يف مجيع قضايا تعذيب األطفال وإساءة معاملتهم وتعمل علـى              )ج(  

مقاضاة املسؤولني عن هذا التعذيب مع ضمان أال يقع األطفال ضـحايا مـن جديـد                
  لإلجراءات القانونية ومحاية خصوصيتهم؛

 والتعايفسب لألطفال الضحايا من خدمات الرعاية أن تضمن توفري ما ينا    )د(  
  وإعادة اإلدماج؛

أن تضمن عدم تعرض األطفال ألحكام صادرة عن نظم قضائية موازية              )ه(  
تكون شكالً من أشكال التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                

ء البلد فرصـة الوصـول إىل       الالإنسانية أو املهينة وأن تتاح جلميع األطفال يف مجيع أحنا         
  إجراء الطعن مبوجب القانون الوضعي؛

  . أن تقوم حبمالت تثقيفية عامة هتدف إىل الترويج لثقافة الالعنف  )و(  
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  العقوبة البدنية    
ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالقضاء على العقوبة البدنية يف مجيع األمـاكن               -٤٧

وبة البدنيـة يف خطـة العمـل الوطنيـة لألطفـال            كما يظهر من إدراج مسألة حظر العق      
بيد أن اللجنة تشعر بقلق بالغ ألن العقوبـة البدنيـة      . والتوجيهات الصادرة يف مجيع األقاليم    

 ١٨٦٠ من قانون العقوبات الـصادر يف عـام          ٨٩مشروعة يف الوقت احلايل مبوجب املادة       
    س وأمـاكن الرعايـة البديلـة    وتستخدم على نطاق واسع كإجراء تأدييب يف البيوت واملدار  

      وال تزال ُتستخدم يف نظام العقوبات على الرغم من حظرها عـن طريـق قـانون نظـام                  
  .قضاء األحداث

  :توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف على وجه السرعة  مبا يلي  -٤٨
 وأن  ١٨٦٠ من قانون العقوبات الـصادر يف عـام          ٨٩أن تلغي املادة      )أ(  
  ع أشكال العقوبة البدنية حظراً صرحياً يف مجيع األماكن؛حتظر مجي
أن تنشئ نظاماً فعاالً للرصد لضمان أال يسيء املدرسون أو غريهم مـن       )ب(  

             املهنيني العاملني مع األطفـال وألجلـهم اسـتخدام الـسلطة يف املـدارس وغريهـا                
  من املؤسسات؛

توعية والتعبئة االجتماعية باآلثـار     أن تنظم محالت لتثقيف اجلمهور وال       )ج(  
ـ          أشـكال  رويجالضارة للعقوبة البدنية هبدف تغيري املواقف العامة إزاء هذه املمارسة، وت
  .لتربية األطفال وتعليمهم تتسم باإلجيابية والالعنف وتقوم على املشاركة

  متابعة دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال
ة اليت أجراها األمني العام لألمم املتحدة بشأن العنف ضـد           باإلشارة إىل الدراس    -٤٩

  :، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي(A/61/299)األطفال 
 مجيع التدابري الضرورية لتنفيذ توصيات الدراسة اليت أجرهتـا          أن تتخذ   )أ(  

األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال مع مراعاة النتائج والتوصـيات املنبثقـة عـن               
 ٢١ إىل   ١٩ آسيا اليت ُعقدت يف باكـستان يف الفتـرة مـن             نوبملشاورة اإلقليمية جل  ا

وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه التحديد بأن تويل اهتمامـاً           . ٢٠٠٥مايو  /أيار
  :خاصاً للتوصيات التالية

  حظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال؛ '١'
  تعزيز قيم الالعنف والتوعية به؛ '٢'
   حد لإلفالت من العقاب؛ضمان املساءلة ووضع '٣'
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  معاجلة البعد اجلنساين للعنف ضد األطفال؛ '٤'
  استحداث وتنفيذ نظام منهجي جلمع البيانات الوطنية والبحوث؛ '٥'

استخدام توصيات الدراسة كأداة الختاذ اإلجراءات بالشراكة مع اجملتمع   )ب(  
أشـكال العنـف    املدين، وال سيما بإشراك األطفال لضمان محاية مجيع األطفال من مجيع            

اجلسدي واجلنسي والنفسي، والسعي بنشاط إىل اختاذ إجراءات ملموسة وحمددة مبهلـة            
  زمنية ملنع هذه األشكال من العنف وسوء املعاملة والتصدي هلا؛

طـرف  تتعلق بتنفيذ الدولة ال   يف التقرير الدوري املقبل     تقدمي معلومات     )ج(  
  ؛للتوصيات الواردة يف الدراسة

 املساعدة التقنية من املمثل اخلاص لألمني العام املعـين مبـسألة            التماس  )د(  
العنف ضد األطفال، ومنظمة اليونيسيف، ومفوضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق             

  .اإلنسان، ومنظمة الصحة العاملية

ـ الفقر( ١٨ و ٥املادتان  ( البيئة األسرية والرعاية البديلة     -٥       واملـواد ) ٢ و ١ نات
  ) من االتفاقية٣٩و) ٤الفقرة ( ٢٧ و٢٥و ٢١-١٩ و١١-٩

  البيئة األسرية    
ترحب اللجنة باستهالل الدولة الطرف لربنامج بنازير لدعم الدخل ملساعدة األسـر      -٥٠

بيد أهنا تشعر بالقلق ألن هذا التدبري ال يكفي وال ُتتاح لألسر برامج كافية علـى                . احملرومة
االجتماعي ملمارسة مسؤولياهتا األبويـة إزاء البـنني        املستوى احمللي يف جمال الدعم النفسي و      

وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع عدد األطفال الذين يتخلـى            . والبنات على السواء  
          عنهم آباؤهم أو احملرومني من بيئتهم األسرية وهـو مـا ُيعـزى يف حـاالت كـثرية إىل                  

  .الفقر والعنف
رف بأن تعتمد برامج على املستوى احمللي لتوفري الدعم         توصي اللجنة الدولة الط     -٥١

 األطفـال    مبسؤولياهتم يف تربيـة    عاملايل والنفسي من أجل مساعدة اآلباء على االضطال       
  . والبنات على قدم املساواةوتنشئتهم ويف معاملة البنني

  األطفال احملرومون من الرعاية األبوية    
 وضع معايري جلودة الرعاية من أجل مؤسـسات         ترحب اللجنة باملشروع الرامي إىل      -٥٢

داخلية لرعاية األطفال، واعتماد سياسات وطنية حلماية اليتامى واألطفال الضعفاء يف املناطق            
املتأثرة بالزالزل، لكنها ال تزال تشعر بالقلق ألن نطاق هذه السياسات ال يشمل مجيع املناطق 

الطرف تفضل األشكال األسرية للرعاية البديلة      وتالحظ اللجنة أن الدولة     . يف الدولة الطرف  
لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء االفتقار إىل معلومات تتعلق باألشكال غري الرمسية للرعايـة               
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البديلة ورداءة نوعية مؤسسات الرعاية البديلة، وإزاء االفتقار إىل استعراضات دورية لعملية             
  .إيداع األطفال

لطرف بأن تتخذ التدابري الضرورية حلماية حقوق األطفال        توصي اللجنة الدولة ا     -٥٣
  :احملرومني من الرعاية األبوية وأن تعاجل حقوقهم واحتياجاهتم مع التركيز على ما يلي

ضع الئحة واضحة تتعلق بالرعاية البديلة لألطفال، مبـا يف ذلـك            أن ت   )أ(  
 األطفال وحق األطفال يف      باستعراض دوري لعملية إيداع    أن تقوم معايري جودة الرعاية، و   

  االستماع إىل آرائهم خالل مجيع مراحل اإلجراء؛
أن تزيد تعزيز ودعم أشكال الرعاية البديلة كالرعاية األسرية واجملتمعية            )ب(  

  املتاحة لألطفال احملرومني من الرعاية األبوية لتقليل االعتماد على رعاية املؤسسات؛
 يف مؤسسات الرعاية البديلة وتتيح      عاملنير التدريب للموظفني ال   أن توف   )ج(  

   الوصول إىل آليات لتقدمي الشكاوى؛لألطفال إمكانية
 ملرافق الرعاية البديلة علـى أسـاس   املناسبدوري  الرصد  الضمن  أن ت   )د(  

  األنظمة املعمول هبا؛
  أن جتمع بيانات لتقييم سياسات الرعاية البديلة؛  )ه(  
 اللجنة يوم املناقشة العامـة املتعلقـة        متهااليت قد أن تراعي التوصيات      )و(  

انظـر   (٢٠٠٥األربعني املعقودة يف عام      باألطفال احملرومني من الرعاية األبوية يف دورهتا      
CRC/C/153 .(  

  الكفالة    
الـواردة يف القـانون اإلسـالمي        الكفالةتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطبق         -٥٤

التفاقية كشكل من أشكال الرعاية البديلـة، لكنـها         من ا ) ٣(٢٠املنصوص عليها يف املادة     
  .تأسف إزاء االفتقار إىل معلومات عن األنظمة اليت حتكم هذا الشكل من الرعاية البديلة

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتنفذ تدابري تشريعية وغريها من التدابري              -٥٥
 مراعـاة   ة بطريقة تراعى فيها   وسياسات وإجراءات ترمي إىل كفالة تلقي األطفال للرعاي       

  .٢١ و٢٠ مصاحل الطفل الفضلى وأحكام االتفاقية وال سيما املادتان تامة

  إساءة املعاملة واإلمهال    
ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف خلطة العمل الوطنية ملكافحة االعتداء اجلنسي             -٥٦

ماية الطفـل يتـضمن     ، وتالحظ أن مشروع السياسة الوطنية حل      ٢٠٠٦على األطفال لعام    
تعريفاً لالعتداء اجلنسي على األطفال واستغالهلم جنسياً وينص على فرض عقوبات، لكنـها        

وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء احلاالت املبلغ عنـها         . تأسف ألن هذا املشروع مل ُيعتمد بعد      
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ي علـيهم   فيما يتعلق بالعنف ضد األطفال واالعتداء عليهم، مبا يف ذلك االعتـداء اجلنـس             
وإمهاهلم يف الدولة الطرف وإزاء االفتقار إىل دراسات بشأن انتشار هذه املشكلة وعدم وجود       

  .تدابري فعالة ملكافحتها وال سيما عندما تقع داخل األسرة
مـع التوصـيات الـسابقة للجنـة        ومتشياً   من االتفاقية    ١٩وعلى ضوء املادة      -٥٧

)CRC/C/15/Add.217(الطرف بالقيام مبا يلي، توصي اللجنة الدولة :  
أن تعتمد على وجه السرعة مشروع السياسة الوطنية حلماية الطفل وأن             )أ(  

تعدل التشريعات القدمية الرامية إىل حظر مجيع أشكال العنف البدين والنفسي، مبا يف ذلك 
  االعتداء اجلنسي على األطفال يف األسرة ويف املؤسسات؛

 تقارير عن حاالت االعتداء على األطفـال        آليات فعالة لتلقي  أن تضع     )ب(  
ورصدها والتحقيق فيها، مبا يف ذلك التدخل يف هذه احلاالت وإحالتها عنـد الـضرورة              

     عنـدما يقتـضي     ومعاقبة الفاعلني على حنو يراعي الطفل ويضمن خصوصية الـضحايا         
  ؛األمر ذلك

دة إدماجهم على    وإعا وتعافيهمر املرافق الالزمة لرعاية الضحايا      أن توف   )ج(  
  حنو يراعي املنظور اجلنساين؛

أي تدابري مناسـبة    أن تتخذ   حبمالت توعية وتثقيف للجمهور و    أن تقوم     )د(  
  ؛توفر محاية أفضل لألطفالأخرى 

وحتليـل  مـع  تقـوم جب  دراسات تتعلق بتفشي ظاهرة العنف و   أن جتري   )ه(  
     ل وضع سياسات واستراتيجيات    االعتداء على األطفال وإمهاهلم من أج     املتعلقة ب بيانات  ال

  حمددة اهلدف؛
املساعدة من منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية ضمن        أن تلتمس     )و(  

  .منظمات أخرى

 ٢٦ و٢٤ و٢٣واملواد ) ٣الفقرة   (١٨ و ٦املادتان  (الصحة األساسية والرفاه      -٦  
  )من االتفاقية) ٣-١الفقرات  (٢٧و

  األطفال ذوو اإلعاقة
حظ اللجنة أن هنج الرعاية التقليدي القائم على توفري اخلدمات يف إطار العمـل              تال  -٥٨

وتسلم اللجنة بـأن    . اخلريي لتلبية احتياجات األطفال ذوي اإلعاقة ال يزال هو النهج السائد          
 تشمل األطفال ذوي اإلعاقة، وترحب     ٢٠٠٦خطة العمل الوطنية لألطفال يف باكستان لعام        

 مدرسة  ١٤حقيق التعليم املتكامل لألطفال ذوي اإلعاقة الذي تشارك فيه          باملشروع الرائد لت  
وتشعر اللجنـة بـالقلق إزاء اخلـدمات        . يف البلد على الرغم من أن نطاقه ال يزال حمدوداً         
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األساسية احملدودة للغاية اليت تدعم األطفال ذوي اإلعاقة وإزاء حصوهلم احملدود على فـرص              
الجتماعية ومشاركتهم يف املناسبات االجتماعيـة واألنـشطة        التعليم والصحة واخلدمات ا   

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء االفتقار إىل بنية حتتية مناسبة هلم واخنفاض مـستوى              . الثقافية
  .سرهمأل واملقدم هلمالدعم 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥٩

ية باألشخاص ذوي اإلعاقة    أن تكفل التنفيذ التام للسياسات الوطنية املعن        )أ(  
  عن طريق خطة العمل الوطنية؛

أن حتّسن إمكانية وصول األطفال ذوي اإلعاقة الفعلي إىل مباين اخلدمة             )ب(  
   الترفيهية؛رافقالعامة، مبا يف ذلك املدارس وامل

تعزز اجلهود املبذولة لضمان توفري تعليم شامل، وزيادة عدد األطفال          أن    )ج(  
اخلاصة الذين يلتحقون باملدارس مع التركيز علـى تـوفري خـدمات            ذوي االحتياجات   

  يف املؤسسات؛الرعاية النهارية هلؤالء األطفال لتفادي إيداعهم 
أن تضمن حصول مجيع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة على عمليات           )د(  

  التدخل واخلدمات املناسبة؛
ي اإلعاقة ومشاركتهم   أن تكفل احلق يف االستماع إىل آراء األطفال ذو          )ه(  

  يف إعداد برامج ختصهم وتنفيذها وتقييمها؛
ي اإلعاقـة   أن تنظر يف التصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذو            )و(  

  ا االختياري؛وبروتوكوهل
        أن تلتمس املساعدة التقنيـة مـن املنظمـات والوكـاالت الدوليـة               )ز(  

  ذات الصلة؛
رقم للجنة  ية حقوق الطفل والتعليق العام       من اتفاق  ٢٣أن تراعي املادة      )ح(  

إضافة إىل قواعـد األمـم      ) CRC/C/GC/9( املعوقني املتعلق حبقوق األطفال  ) ٢٠٠٦(٩
  ).٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة (املتحدة املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني 

 الصحة واخلدمات الصحية     

 الصحية األساسية   دماتاخلة الطرف يف جمال     ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدول       -٦٠
 يف املائـة  ١٦بنـسبة  على أساس سنوي خمصصات قطاع الصحة زيادة بالتزامها  بوالرعاية و 

ـ    اللجنة  تزال   الومع ذلك،   . وقائيةالوزيادة احلصة املخصصة للصحة      الغ إزاء  تشعر بقلـق ب
املقدمة هلـم   احلالة الصحية لألطفال يف باكستان والنقص احلاد يف خدمات الرعاية الصحية            

   :ومن املسائل اليت تستدعي القلق بشكل خاص. الدولة الطرفهذه  يف
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يف امليزانية املخصصة للصحة، والتنفيذ غري الفعال للربامج        االخنفاض الكبري     )أ(  
  التمويل؛ رة وسوء إداالصحية، واملشاريع 
الصحية بني املناطق   الرعاية  التفاوت يف توزيع خدمات     والرعاية الصحية،   سوء    )ب(  

  الرعاية الصحية الوقائية؛ السياسات واملمارسات يف جمال الريفية واملناطق احلضرية، وضعف 
واملقدرة ،  اخلامسةدون سن   واألطفال  الرضع  معدالت الوفيات العالية جداً بني        )ج(  

  دون سن اخلامسة ألسباب ميكن الوقاية منها؛ حالة وفاة بني األطفال  ٥٠٠ ٠٠٠ وايلحب
كافيـة  الالنظيفـة و ومياه الـشرب     االفتقار إىل خدمات الصرف الصحي      )د(  

عـن    ، وارتفاع معدل انتشار سوء التغذية بني األطفال، فـضالً         امليسورة التكلفة وثوقة و املو
 اجلهاز التنفسي واملالريا ونقص اليود، واليت هتدد حق         اإلسهال وااللتهابات احلادة يف   حاالت  
   ؛بقاءال ويف الصحةاألطفال 
عدد حاالت شلل األطفال يف البلد بالرغم       تزايد  والتطعيم  تغطية  ضيق نطاق     )ه(  

  . برنامج استئصال شلل األطفالو ١٩٧٨ منذ عام للتحصنيربنامج املوسع المن وجود 
  : مبا يليدولة الطرف وتوصي اللجنة بأن تقوم ال  -٦١

 املخصصة  ةسنوياالعتمادات ال زيادة  بذل كل جهد ممكن للوفاء بالتزامها       ب  )أ(  
 يف املائة من أجل الوصول إىل مستوى كـاف          ١٦بنسبة  على أساس سنوي    لقطاع الصحة   

  على دور الرعاية الصحية الوقائية؛والتأكيد من املوارد، ووضع أولويات واضحة 
ـ          تعزيز توفري     )ب(   دارة اإلخدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك ما يتعلـق ب

الالمركزيـة يف   لتطبيـق   إيالء اهتمام خـاص     مع  والتوظيف واملعدات واللوازم الطبية،     
  ؛ اتاملسؤوليات واملوارد على مستوى املقاطع

الرضع واألطفـال   من معدالت وفيات    اختاذ إجراءات فورية للحد       )ج(  
" العامالت الصحيات " عن طريق اإلسراع يف توظيف       ووفيات األمهات، مبا يف ذلك    

، كما ورد يف التقرير، وحتسني      توزيعهن و هنوتدريب "القابالت يف اجملتمعات احمللية   "و
حصول النساء على خدمات الرعاية األساسية عند التوليد يف حاالت الطوارئ           فرص  

  ورعاية األطفال حديثي الوالدة؛ 
ة املشاكل الصحية اليت ميكن جتنبها بني األطفال،   اختاذ تدابري عاجلة ملعاجل     )د(  

مبا يف ذلك ما يتعلق بسوء التغذية ونقص اليود واملالريا واإلسهال واألمراض التنفـسية              
  احلادة واحلصبة والتهاب السحايا؛ 

مـستوى  وضع خطـط مـصغرة علـى     تشغيلية و الصعوبات  المعاجلة    )ه(  
املوسع، وبرنامج استئصال   التحصني  ح لربنامج   املقاطعات من أجل التنفيذ الفعال والناج     

  شلل األطفال؛ 
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البحث عن سبل إضافية للتعاون واملساعدة من أجـل حتـسني صـحة               )و(  
  . األطفال مع جهات من بينها منظمة الصحة العاملية واليونيسيف

 الرضاعة الطبيعية

  . دة ستة أشهرملاحلصرية الرضاعة الطبيعية تراجع نسبة تالحظ اللجنة مع القلق   -٦٢
وحليـب الثـدي    قانون تغذية الطفل    الدولة الطرف   تضع  وتوصي اللجنة بأن      -٦٣
  . حيز النفاذ على حنو سريع وفعال٢٠٠٢ لعام

 صحة املراهقني 

للمـراهقني  اصة الصحة اإلجنابية    وخبتشعر اللجنة بالقلق ألن مفهوم صحة املراهقني          -٦٤
تشعر بـالقلق إزاء االفتقـار إىل       اللجنة  تزال   الو. تاينيذكر يف اجملتمع الباكس     يلقى قبوالً  ال

ـ اجلنسية واإلجنابية، خاصة يف املناطق الريفية، واملشورة واخلدمات الصحية    صلة بـني  إزاء ال
وتالحظ اللجنـة مـع   . ارتفاع نسبة اإلجهاض واخنفاض معدل استخدام وسائل منع احلمل     

 . أسباب وفيات األمهاتالقلق أن عمليات اإلجهاض السرية سبب رئيسي من 

وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولـة الطـرف، مـع مراعـاة التعليـق العـام                  - ٦٥
زيـادة  باتفاقية حقوق الطفل،    إطار   يف   ومنائهمبشأن صحة املراهقني     )٢٠٠٣(٤  رقم

سرية يف جمال صحة ال  اليت تراعي املزيد من الربامج واخلدماتوضعجهودها الرامية إىل 
الشواغل املتعلقة بصحة املراهقني عن بشأن ل على البيانات الصحيحة   املراهقني واحلصو 
بأن تـضع   توصي اللجنة   كما  . هذه املسألة حول  دراسات   منها إجراء    طريق مجلة أمور  

املـسائل  عند االقتضاء، تشريعات تتناول أن تضع،   الدولة الطرف سياسات واضحة، و    
ر واحلمل، فضالً عن اآلثـار الـضارة        سيما الزواج املبك    صحة املراهقني، وال  املتعلقة ب 

الدولة الطرف احلصول على املعلومات املتعلقة بالصحة       تيح  توصي بأن ت  و. للمخدرات
اإلجنابية وتنظيم األسرة هبدف حتسني املمارسات يف هذه اجملاالت، مبا يف ذلـك جتنـب        

  .اللجوء إىل اإلجهاض كوسيلة لتنظيم األسرة

 تعاطي املخدرات 

جنة بالقلق إزاء املعلومات اليت تشري إىل أن تعاطي املخدرات بني األطفـال             تشعر الل   -٦٦
  .اًوحرماناً بني األطفال األكثر ضعفاً آخذ يف االرتفاع، خصوص

ملنع ووضـع حـد     سياسة شاملة   رسم  وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ب        -٦٧
إىل حيثما يلـزم،    ة التأهيل   تقدمي املساعدة يف جمال إعاد    تعاطي املخدرات بني األطفال، و    ل
 . املخدراتيتعاطون ألطفال الذين ا
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 املمارسات التقليدية الضارة 

تعزز محاية املرأة من العنـف      اليت  القوانني والتعديالت اجلديدة    اللجنة ب بينما ترحب     -٦٨
ـ ، والزواج   )فاين وسوارا (بالتبادل  واملمارسات التقليدية الضارة، مبا يف ذلك الزواج          القرآنب

اجملـاالت  شمل مجيع   ت التشعر بالقلق ألن القوانني العلمانية قد       فإهنا   وأحكام الزنا،    ،الكرمي
اللجنة قلقة إزاء استمرار العادات     تزال   العالوة على ذلك،    . يف مجيع الظروف  ُتطبق   القد  و

 انعدام األمن، حالة خطرية من    سبب يف   توتحياة األشخاص   هتدد  اليت  نسانية  اإلوالطقوس غري   
، باألمحـاض ، مثل جرائم القتل واحلرق واهلجمات       تأخطار صحية وقسوة على الطفال    يف  و
 . والتحرش اجلنسيمن املالبس، تجريد الالتشويه، وحاالت و

 : مبا يليوتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، وعلى وجه االستعجال   -٦٩

 محايـة املـرأة     وقانون،  ٢٠٠٤تعديل القانون اجلنائي لعام      إنفاذ قانون   )أ(  
يف يف مجيع أحناء البالد، وإجراء حتقيقات منهجية        ،  ٢٠٠٦لعام  ) تعديل القوانني اجلنائية  (

إىل العدالـة، وتـوفري     اجلناة  ، وتقدمي   منائهم و ئهموبقااألطفال  صحة  باملمارسات الضارة   
 اإلدماج االجتماعي للضحايا؛ إعادة البدين والنفسي وللتعايف خدمات كافية 

حظر واستئصال مجيع   هبدف  الوعي  ذكاء  ذ تدابري تشريعية وتدابري إل    اختا  )ب(  
 البدنية والنفسية؛ برفاه األطفال من الناحيتني أنواع املمارسات الضارة 

املمارسـني  إشراك الزعماء الدينيني و   مع  لتوعية،  املتعلقة با تعزيز براجمها     )ج(  
تقليدية والثين عن املمارسات الـضارة،      تغيري املواقف السلبية ال   لاملهنيني واجلمهور عامة،    

 . وخباصة يف املناطق الريفية والقبلية

وترحب اللجنة بالتدابري املتخذة للتصدي حلاالت الزواج املبكر والقسري يف إطـار              -٧٠
ومع ذلك،  . ٢٠٠٢عام  لاملرأة  وتطوير  خطة العمل الوطنية للطفولة والسياسة الوطنية لتمكني        

شعر بقلق عميق إزاء انتشار ظاهرة الزواج املبكر والقسري يف الدولـة            تزال ت  الفإن اللجنة   
 .  اليت ُتفرض على اجلناةرمزيةالفيفة أو اخلعقوبات وإزاء الالطرف، 

 :  مبا يليوتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف  -٧١

األطفـال  قيد زواج   قانون  لتعزيز جهودها الرامية إىل التنفيذ الفعال         )أ(  
ضمان إنزال العقوبة املناسبة ورفع احلد األدىن لـسن الـزواج           لعديله  وت) ١٩٢٩(

  عاماً؛ ١٨إىل بالنسبة للفتيات 

ـ    يف الشكاوى املقدمة    بشكل سليم   التحقيق    )ب(   الزواج املبكـر   فيما يتعلـق ب
يقـاومن هـذه الزجيـات،      اللوايت  والقسري، وتوفري تدابري احلماية الكافية للفتيات والنساء        

هذا النوع من التزويج وإنـزال       الحقة القضائية على النحو الواجب للمتورطني يف      واعتماد امل 
  ؛العقوبة املناسبة هبم
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معاجلة موضوع الضغط الذي ميارسه الوالدان على الفتيات لتـزوجيهن            )ج(  
القيام حبمالت توعية بشأن اآلثار الـسلبية النامجـة عـن     مواصلة  ، و مبكراً بسبب الفقر  
 .  أجل منع هذه املمارسة بشكل كاملالزواج املبكر من

 اإليدز /فريوس نقص املناعة البشرية

لوقاية من عدوى فريوس نقـص      اتالحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف وضعت          -٧٢
ويساور اللجنة، مع ذلك، القلق مـن أن        . املناعة البشرية يف صدارة جدول أعماهلا الصحي      

بعـض الفئـات    لدى   يف املائة    ٥لبشرية يزيد على    فريوس نقص املناعة ا   معدل انتشار وباء    
يزال موضوعاً حساساً يف الدولة      الونظراً ألن اإليدز    .  اإلصابة به بشكل كبري    املعرضة خلطر 

الطرف من الناحيتني الثقافية والدينية، فإن رفع مستوى الوعي بشأنه من حيث قنوات انتقاله              
  .ات صعباً ينطوي على حتدييزال أمراً الوتدابري معاجلته والوقاية منه 

فريوس نقص  ب  اإلصابة وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري للحد من          -٧٣
وهي توصي بصفة خاصة . اإليدز يف أراضيها، وخاصة فيما يتعلق بالشباب    /املناعة البشرية 

 : مبا يليالدولة الطرف تقوم أن 

قدمي الرعاية والـدعم  أن تدعم وتواصل وتطور السياسات والربامج لت        )أ(  
اإليدز، مبـا يف ذلـك      /إىل األطفال املصابني أو املتأثرين بفريوس نقص املناعة البشرية        

الربامج والسياسات الرامية إىل تعزيز قدرة األسر واجملتمع احمللي على تـوفري الرعايـة            
  هلؤالء األطفال؛

لد مـن أجـل     وتعزيز دور القادة الدينيني يف الب     التوعية  مواصلة جهود     )ب(  
 ؛  ومنع انتشارهاإليدز/فريوس نقص املناعة البشريةإصابات باحليلولة دون حدوث 

طلب املساعدة التقنية من كل من برنامج األمم املتحدة املشترك املعـين              )ج(  
اإليدز ومنظمة الصحة العاملية واليونيسيف وبرنامج األمـم        /بفريوس نقص املناعة البشرية   

 ها من اجلهات؛ املتحدة اإلمنائي وغري

املتعلق بفريوس نقص املناعة    ) ٢٠٠٣(٣مراعاة تعليق اللجنة العام رقم        )د(  
 واملبادئ التوجيهية الدوليـة املتعلقـة   (CRC/GC/2003/3)اإليدز وحقوق الطفل    /البشرية

) ، املرفـق األول   E/CN.4/1997/37(اإليدز وحقوق اإلنسان    /بفريوس نقص املناعة البشرية   
  .هتا وبراجمهايف وضع سياسا

فإهنـا  ،  املرسوم بشأن خدمات نقل الدم اآلمن     ارتياح اعتماد   وبينما تالحظ اللجنة ب    -٧٤
فـريوس نقـص   للتأكد من عدم تلوثه ب  فحص  ُي يف املائة فقط من الدم       ٥٠تشعر بالقلق ألن    

   .اًتعمل حاليمن مراكز املراقبة  قليالًاً ، وأن عددهاملناعة البشرية قبل نقل
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 اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك تنفيذ وتوصي -٧٥
اإليدز يف مجيع املقاطعـات واألقـاليم،       /فريوس نقص املناعة البشرية   الربامج املتعلقة ب  

نقل الدم وإنشاء مراكز للمراقبة، يف مجيع أحناء البلد، لضمان فحـص الـدم             مرسوم  و
  .هنقلقبل منهجية بصورة 

 املعيشة مستوى 

، )٢٠١٢-٢٠٠٨(ستراتيجية احلد مـن الفقـر       بالورقة الثانية ال  اً  حتيط اللجنة علم   -٧٦
 ١اهلدف  تحقيق  بوالتزام الدولة الطرف     ،)٢٠١٠-٢٠٠٥(اإلطار اإلمنائي املتوسط األجل     و

 وزيـادة   ٢٠١٥ النصف حبلول عـام      إىلفض الفقر   املتعلق خب األهداف اإلمنائية لأللفية    من  
ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن معدالت الفقر النسيب والفقـر            . الفقراءاحل  لصاإلنفاق  
السكن والتغذيـة   اخلاصة ب بني األطفال، وأن املؤشرات     سيما   ال اً،تزال مرتفعة جد   الاملدقع  

إزاء اً  وتشعر اللجنة بالقلق أيـض    . تزال مثرية للقلق   ال اجملاريومياه   واملياه والصرف الصحي  
مة االقتصادية العاملية والكوارث الطبيعية والصراعات على املستوى املعيشي لألطفال          تأثري األز 

قلق أن نـسبة    بوتالحظ اللجنة   . والالجئنياً  الباكستانيني، وخباصة األطفال املشردين داخلي    
 نصف السكان يعيشون حتت خـط      أنيف الغذاء و  اً  حاداً  نقصاً  عالية من السكان تواجه حالي    

 . عند خط الفقرأو فقط  الفقر

 :  مبا يلي من االتفاقية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف٢٧وفقاً للمادة و -٧٧

تعزيز جهودها خلفض معدالت الفقر والفقر املـدقع بـني الـسكان،             )أ(  
التخفيف من آثار أزمة الغذاء والطاقة، واالستثمار يف نظام احلماية          بسيما فيما يتعلق     وال

 الفقر؛ براثن الناس من الوقوع مرة أخرى يف يقي مبا االجتماعية 

لحـد  ا ل  وضع استراتيجياهت  لدىإيالء اهتمام خاص لألسر واألطفال       )ب(  
من الفقر، واليت ينبغي أن تشمل تدابري تستهدف محاية األطفال من اآلثـار الـضارة         

 ؛ هم وتعليمتهموصحمنائهم للفقر على 

املياه النظيفة  على  ،   حقوق اإلنسان   مفوضية من، مبساعدة   إتاحة احلصول  )ج(  
يف يف مجيع اجملتمعات احملليـة       املالئمة والغذاء واملأوى يف مجيع املناطق و       ةرافق الصحي املو

 املشردين داخلياً والالجئني؛ جمتمعات البلد، مبا يف ذلك 

حتتـرم  مساعدة األطفال على اكتساب املهارات املهنية، وإجياد مهـن           )د(  
 ؛ ١٣٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم وضعتها  حدود السن اليت

تشجيع مشاركة اآلباء واألمهات واألطفال يف وضـع اسـتراتيجيات            )ه(  
 حدة الفقر؛ من تخفيف ال

 . اليونيسيف والبنك الدويلاملساعدة والتعاون الدوليني من التماس   )و(  
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 ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨ وادامل (التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية  -٧  

  نيالتعليم، مبا يف ذلك التدريب والتوجيه املهني

، ٢٠١٥-٢٠٠١طة العمل الوطنية لتوفري التعليم للجميع للفتـرة         خبترحب اللجنة     -٧٨
 إىل توفري   انهتدفاللتني   ٢٠٠٦-٢٠٠٢خطة العمل املتعلقة بإصالح القطاع التعليمي للفترة        و

، وكذلك اجلهود املبذولة لزيادة معدالت       ذي جودة  يموتعلللمدارس احلكومية   مرافق كافية   
وهي تأسف،  . الفوارق بني اجلنسني وخفض معدالت التسرب من املدارس       تقليل  االلتحاق و 
 : مما يليقلقة تزال  الن نتائج هذه اجلهود كانت غري مرضية، وألمع ذلك، 

ضة للغايـة   على التعليم يف الدولة الطرف منخف      احلكومية   النفقاتتزال   ال  )أ(  
 حتقيق التعليم للجميع؛ معيار الناتج احمللي اإلمجايل وهو من  يف املائة ٥ وأقل من

ُيطبق هذا القانون على     الاحملافظات قانون التعليم اإللزامي، و    مل تسن مجيع      )ب(  
 ؛ حنو صحيح يف احملافظات اليت ُسنَّ فيها

بـشكل غـري    اً   منخفـض  التعليم االبتدائي بمعدل االلتحاق   يزال صايف    ال  )ج(  
تزال  الو؛  ٢٠٠٦ يف املائة للفتيات يف عام       ٥٧ و  يف املائة بالنسبة للفتيان    ٧٣إذ بلغ    ،مقبول

ـ    ال، و الريفيةواجلنسني وبني املناطق احلضرية     بني  اً  الفوارق كبرية جد   التعليم يزال االلتحاق ب
 ؛ سن العاشرةاألطفال حىت فيما يتعلق باً حمدوداالبتدائي 

طفل من بني األطفال يف سن الدراسة االبتدائيـة          ماليني   ٧يزال حوايل    ال  )د(  
 يف ٢١غري ملتحقني باملدارس، فيما يتسرب حـوايل       مليون طفل    ١٩يل  اواملقدر عددهم حبو  
 ، كثري منهم يف املراحل املبكرة؛ املائة من التالميذ

 رسني؛ تدريب املدضعف إىل اً ويرجع ذلك أساسرديئة، نوعية التعليم   )ه(  

جهات على يد   ، إما ألهنا دمرت     احلكوميةاملدارس  كبري من   عدد  يعمل   ال  )و(  
تفتقر إىل املرافق األساسية، مبا يف ذلك مياه الـشرب ودورات           ألهنا  فاعلة غري حكومية، أو     
  ؛املياه والكهرباء واألسوار

،  يف مرحلة الطفولة املبكرة بـشكل كـاف        االهتمام بنماء األطفال  عدم    )ز(  
 .  سنوات٤ألطفال الذين تزيد أعمارهم عن ابشكل ضيق على تعليم  التركيزو

 :  مبا يليوتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف  -٧٩

 يف املائة مـن النـاتج احمللـي       ٥زيادة التمويل املخصص للتعليم بنسبة        )أ(  
  احلوار؛ علن خالل، كما أ٢٠١٥ُ يف املائة حبلول عام ٧ وإىل ٢٠١٠اإلمجايل حبلول عام 

تحقيق مشولية التعليم اجملاين االبتدائي حبلـول       لواضحة  تنفيذية  إعداد خطط     )ب(  
وإعطـاء  ؛  االستخدام عن طريق رفع سن التعليم اإللزامي إىل احلد األدىن لسن            ٢٠١٥عام  
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سيما املناطق اليت تشهد أدىن      لسياسات والتمويل واإلجراءات يف مجيع املناطق، وال      األولوية ل 
ت التحاق باملدارس؛ وإيالء اهتمام خاص اللتحاق مجيع الفتيات واألطفال املتـضررين            معدال

 ؛ واألطفال الالجئونن داخلياً و، مبا يف ذلك األطفال املشرد باملدارسمن الرتاع املسلح

مجلة أمـور،   من خالل   املدرسة  يتسربون من   تقليل عدد األطفال الذين       )ج(  
، وتوفري دعم   غري ظاهرة من أي تكاليف    التعليم  إعفاء  ان  ضمالتعليم و جمانية  ضمان  بينها  

أمهيـة  ط الضوء على    يسلترومة اقتصادياً، و  احملسر  األمن  املنحدرين  مايل إضايف للطالب    
 تعليم الفتيات؛ 

توسيع فرص التعليم غري النظامي وبرامج التدريب املهين، مبـا يف ذلـك               )د(  
 إىل املدارس الرمسية أو الذين مل حيصلوا علـى          يستطيعون الذهاب  بالنسبة ألولئك الذين ال   

 فرص تعليمية؛ 

، وحتسني نوعيـة    توزيعهم و همتدريب املعلمني وتعيين  تبسيط عملية     )ه(  
 املناهج الدراسية؛ 

إعطاء األولوية لبناء وإعادة إعمار البنية التحتية للمدارس يف مجيع أحناء             )و(  
 واملنـاطق   ،املناطق الريفية والنائيـة   وزل،   الزال سيما يف املناطق املتضررة من     البالد، وال 

 ، من خالل توفري موارد كافية للسلطات احمللية؛ ة املسلحاتاملتضررة من الصراع

ُيتاح الطفولة املبكرة   تتعلق بالنماء يف مرحلة     سياسة وطنية   وتنفيذ  وضع    )ز(  
لقطاعات وبرامج تعليمية    ا ةمتعددبرامج إمنائية وتعليمية شاملة و    توفر  هلا التمويل الكايف و   

تعليق مراعاة  شرك اآلباء واجملتمعات احمللية، مع      تلألطفال دون سن االلتحاق باملدارس، و     
 بشأن إعمال حقوق الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة؛ ) ٢٠٠٥(٧اللجنة العام رقم 

  . التماس املساعدة التقنية من جهات بينها اليونيسيف واليونسكو  )ح(  
الدينيـة  املـدارس  يف مواجهة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف     اً  للجنة علم وحتيط ا   -٨٠

، لكنـها   ٢٠٠٢قانون تسجيل املدارس الدينية لعام      يف التشدد والطائفية من خالل      الضالعة  
مواد علمانية راج ن إدأليزال هناك عدد كبري من املدارس الدينية غري املسجلة و التأسف ألنه 

ألن أهداف التعليم احملـددة يف      اً   وتأسف اللجنة أيض   .اًجزئي الإذ  نفَّمل ي ية  يف املناهج الدراس  
 من االتفاقية، مبا يف ذلك التنمية واحترام حقوق اإلنسان والتسامح والسالم، مل يتم              ٢٩املادة  

اللجنة ببـالغ القلـق إزاء تقـارير        تشعر  وعالوة على ذلك،    . على النحو الواجب  احترامها  
وسوء املعاملة والعقاب البدين واالعتداء اجلنسي واالحتجاز غري القانوين         عنف  تتحدث عن ال  

عـن  كـذلك   واملدارس الدينية للتدريب العـسكري،      عن استخدام   داخل املدارس الدينية و   
 . حاالت جتنيد األطفال للمشاركة يف الصراعات املسلحة واألنشطة اإلرهابية
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 :  يليمباوتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف   -٨١

من خالل إنـشاء    ارس الدينية   ضمان التنفيذ الفعال لقانون تسجيل املد       )أ(  
 تدابري؛ امللموس لللتنفيذ بامناسبة وربط ختصيص املوارد رصد آليات 

 ؛الديين أو الطائفي  التعصب  اختاذ إجراءات ملموسة للقضاء على تعليم         )ب(  
ذلك حقـوق الطفـل والـسالم       وتعزيز حقوق اإلنسان وتعليم حقوق اإلنسان، مبا يف         

حتديـد  و؛  ) من االتفاقيـة   ٢٩املادة  (والتسامح واحلوار بني خمتلف األديان واملعتقدات       
؛ وتبسيط التعليم يف املـدارس   الدينيةجدول زمين إلدخال مواد علمانية يف مجيع املدارس     

  العام؛ النظامي وذلك لضمان توافقها مع التعليم الدينية 
من خـالل   الدينية  طفال من سوء املعاملة داخل املدارس       ضمان محاية األ    )ج(  

 مناسبة؛ رصد إنشاء آلية 

تجنيـد  لاملدارس الدينية   عدم إساءة استخدام    اختاذ تدابري فعالة لضمان       )د(  
 عاماً على أيدي مجاعـات مـسلحة أو إلشـراك           ١٨األطفال الذين تقل أعمارهم عن      

  ؛ائيةاألطفال يف الرتاعات املسلحة واألعمال العد

 بشأن أهداف التعليم، ) ٢٠٠١(١تعليق اللجنة العام رقم مراعاة   )ه(  

) د(-)ب(٣٧ و٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٠ و ٢٢املـواد   (تدابري احلماية اخلاصـة       -٨  
  ) من االتفاقية٣٦-٣٢و

 األطفال الالجئون 

عدد من الالجـئني يف العـامل       الدولة الطرف يف استضافة أكرب      بكرم  ترحب اللجنة     -٨٢
الجئ  مليون   ٣,٤أكثر من   بإعادة  على مدى العقود الثالثة املاضية، وحتيط علماً         فترة   وألطول
الظـروف  مـن  تشعر بـالقلق  تزال  لكن اللجنة ال. ٢٠٠٢مارس /إىل الوطن منذ آذار   أفغاين

عدم حـصول  من عدد كبري من األطفال، و    عيش  املعيشية القاسية يف خميمات الالجئني، حيث ي      
.  الصحة والتعليم واخلدمات األساسية مثل املياه والـصرف الـصحي          على خدمات الالجئني  

العام ضـد   يثري السياسيني والرأي    املسلح  الداخلي  وتعرب اللجنة أيضاً عن القلق من أن الرتاع         
جانـب  إساءة معاملتهم مـن    وضدهم  غري املواطنني، وخصوصاً األفغان، مما يؤدي إىل التمييز         

  .هموابتزازة الالجئني ضايققيام الشرطة مبجنة بالقلق إزاء تقارير عن وتشعر الل. اجملتمعات احمللية
 : مبا يليوتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف   -٨٣

الالجـئني  عدم إجبار   لالجئني، و تها يف االستضافة الكرمية     مواصلة سياس   )أ(  
 األفغان على العودة إىل مناطق الصراع يف أفغانستان؛ 
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ملناسبة لتحسني الظروف املعيشية بالنسبة ألسر الالجـئني        بذل كل اجلهود ا     )ب(  
وضمان متكني األطفال الالجئني من      ولألطفال يف خميمات اللجوء ويف أي بقعة من بقاع البلد         

 احلصول على اخلدمات األساسية من دون متييز، مبا يف ذلك الرعاية الصحية والتعليم؛ 

رة بالالجئني واملنـاطق املـضيفة      املناطق املتأث مواصلة وتعزيز برنامج      )ج(  
، وتعزيز التعايش   "كالل اللجوء "هدف إىل احلد من     والذي ي ) ٢٠١٤- ٢٠٠٩(  هلم

 والالجئني؛   السلمي بني اجملتمعات احمللية املضيفة

 على احلمايـة  ماألطفال الالجئني عند الوالدة وحصوهل    تسجيل  ضمان    )د(  
، ويف هذا الـصدد،      عن ذويهم  واملنفصلنياملناسبة، مبا يف ذلك األطفال غري املصحوبني        

األمـم  مواصلة التعاون مع وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة، مبا يف ذلك مفوضـية              
 عـالوة علـى   وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيسيف،      املتحدة لشؤون الالجئني    
 املنظمات غري احلكومية؛ 

طاليب اللجوء، مبـا يف     حبماية الالجئني و  تتعلق  تشريعات وطنية   وضع    )ه(  
 الدولية املتعلقـة هبـم،   عايرياملوالدويل لالجئني اذلك حتديد وضع الالجئ وفقاً لقانون    

 املتعلقـة   ١٩٥١والنظر يف التصديق على الصكوك الدولية، مبا يف ذلك اتفاقية عـام             
ام ، واالتفاقية املتعلقة بوضع عدميي اجلنسية لع١٩٦٧بوضع الالجئني وبروتوكوهلا لعام    

ملبادئ التوجيهية ملفوضية شؤون الالجئني بشأن محاية األطفـال         ، مع مراعاة ا   ١٩٥٤
  .الالجئني ورعايتهم

 األطفال املشردون داخلياً 

 ا األصلية، فإهن  اإىل مناطقه اً  سريعة لألسر املشردة داخلي   العودة  الباللجنة  بينما ترحب     -٨٤
ـ  من امل اً  تشعر ببالغ القلق إزاء العدد الكبري جد       يف باكـستان يف الـسنوات      اً  شردين داخلي

مليـوين  حـوايل    عندما وصل عددهم   ٢٠٠٩يونيه  /يف حزيران  هبلغ ذروت الذي  األخرية، و 
لق أن األطفال   بقوتالحظ اللجنة   . ، بسبب العمليات العسكرية والفيضانات والزالزل     مشرد

االقتصادي، وخاصة   خطر احلرمان االجتماعي و    ونواجهييف الدولة الطرف    اً  املشردين داخلي 
عالوة على  . فرص احلصول على املأوى والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم        حمدودية  

األطفال املشردين إىل سوء التغذية واألمراض واألحوال تعرض ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء     
التقـارير  القلق  باً  والحظت أيض .  على قيد احلياة   هماجلوية القاسية اليت هتدد صحتهم وبقاء     

ومن اجلهات الفاعلة غري احلكومية     الفظائع اليت ترتكبها    يشكون من   الذين  النازحني  املتعلقة ب 
 . خسائر بني املدنيني خالل العمليات العسكريةوقوع 

وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، مبساعدة األمم املتحدة واملنظمات غري             -٨٥
 : مبا يلي ،احلكومية
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نسانية الفورية ومحايـة    الحتياجات اإل الرامية إىل تلبية ا   هود  اجلمواصلة    )أ(  
  للمشردين داخلياً يف باكستان؛ يةقوق اإلنساناحل

من مبا حيد    العسكرية   اتكييف تكتيكاهت واختاذ مجيع االحتياطات الالزمة       )ب(  
 املدنيني يف العمليات العسكرية؛ عدد الضحايا 

املأوى والتغذية والصرف الصحي  علىاألطفال املشردين   ضمان حصول     )ج(  
التعايف البدين والنفسي، وإيالء اهتمـام خـاص        عالوة على    ،والرعاية الصحية والتعليم  

 عـن   سيما األطفال غري املصحوبني واملنفصلني     للمجموعات الضعيفة بشكل خاص، وال    
  .، واألطفال املعوقني، واألطفال الذين يعانون من سوء التغذية واألمراضذويهم

 ألطفال يف الرتاعات املسلحة ا

 ةاليت تفيد بقيام جهات فاعلة غري الدول      اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير       تزال   ال  -٨٦
أعمال مسلحة وأنشطة إرهابية، مبـا يف ذلـك         والتدريب اإلجباري للقصَّر لتنفيذ     تجنيد  بال

اذ تدابري وقائية، مبا يف     عالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم اخت        . هجمات انتحارية 
ـ           ، ة املـسلح  اتذلك رفع مستوى الوعي، والتعايف البدين والنفسي لألطفال املتأثرين بالرتاع

 . أنشطة إرهابية يف واسيما أولئك الذين مت جتنيدهم وتدريبهم وشارك الو

 :  على القيام مبا يليوحتث اللجنة الدولة الطرف  -٨٧

توعيـة مكثفـة، ملنـع      محـالت   نة، مبا يف ذلك     اختاذ مجيع التدابري املمك     )أ(  
جتنيد األطفال واستخدامهم يف األعمال املسلحة واألنشطة اإلرهابية، مبا يف ذلـك             وحظر

 اهلجمات االنتحارية؛ 

اختاذ تدابري لتوفري العالج البدين والنفسي جلميـع األطفـال املتـأثرين              )ب(  
 مال احلربية؛ املسلحة وأولئك الذين شاركوا يف األعرتاعات بال

النظر يف التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة             )ج(  
 ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢املؤرخة  الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف     على  وكذلك  

 والربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف ،واملتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية    
  واملتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة غري الدولية       ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢املؤرخة  

 . ١٩٧٧لعام ) الربوتوكول األول والربوتوكول الثاين(

 االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال 

ألطفـال  عمالـة ا  بتعديل قـانون     ٢٠٠٥بقيام الدولة الطرف يف عام      ترحب اللجنة     -٨٨
اخلطـرة، وتالحـظ باهتمـام أن       واملهن  ائمة العمليات    ق والذي يعزز ١٩٩١الصادر يف عام    

الربنامج الدويل للقضاء علـى  /برنامج منظمة العمل الدولية احملدد زمنياً، يف سياق  تنفذ احلكومة
يف و. برامج عمل ملكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال يف خمتلف الصناعات         عمل األطفال، عدة    
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طفـل   ١١ ٨٠٠  املهين والرعاية الصحية حلـوايل     توفري التدريب بهذا السياق، ترحب اللجنة     
وذلك ملنعهم من املشاركة يف أسوأ أشكال عمالة األطفال، فضالً عن إنشاء مراكـز جديـدة                

 : إزاء ما يليتزال تشعر بقلق عميق  ومع ذلك، فإن اللجنة ال. العمال األطفالإلعادة تأهيل 

طفال يف باكـستان منـذ      دراسة شاملة عن مدى انتشار عمالة األ      مل ُتجر     )أ(  
   بشكل مناسب؛تهاومعاجلاملشكلة ، مما جيعل من الصعب تقييم مدى خطورة هذه ١٩٩٦ عام

زادت يف السنوات األخـرية  وقد اً  عالية جد مبعدالت  عمالة األطفال   تنتشر    )ب(  
 بسبب تنامي الفقر؛ 

 يف  على الرغم من التشريعات اليت حتظر مجيع أشكال الرق والسخرة، مبـا             )ج(  
السياسة الوطنية وخطة العمل الوطنية بشأن عمل األطفال لعـام          ، و لديناً  العمل سداد ذلك  
يف يف العديد من الصناعات و    لدين موجودة   اً  تزال ممارسة السخرة والعمل سداد     ، ال ٢٠٠١

  اً؛وضعفاً القطاع غري الرمسي، مما يؤثر على األطفال األكثر فقر

من احتمال التحقيق يف تقارير عـن       يقلل   العمل   عدم فعالية آلية تفتيش   إن    )د(  
 إدانتهم أو   واملالحقة القضائية ملستغلي األطفال يف أعمال السخرة أ       عمالة األطفال، مما جيعل     

  .اً مستبعداًمعاقبتهم أمر

الـسخرة، وخباصـة    أعمال  هناك برامج غري كافية لتحديد ومحاية ضحايا          )ه(  
 .  مبا يف ذلك العمل املرتيلالنظاميل يف القطاع غري وعمالة األطفالدين، اً العمل سداد

اتفاقية منظمة العمـل    على   ٢٠٠٦تالحظ اللجنة مع التقدير التصديق يف عام        وإذ    -٨٩
والشروع يف عملية تبسيط وتوحيـد      ) ١٣٨رقم  (الدولية بشأن احلد األدىن لسن االستخدام       

احلدود الدنيا املنخفضة واملـتغرية      إزاء   تزال قلقة  الا  مجيع قوانني العمل يف هذا الصدد، فإهن      
 . سوء تنفيذ االتفاقيةإزاء القبول يف العمل، ولسن 

 :  مبا يليوتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف  -٩٠

إجراء دراسة استقصائية لتقييم مدى انتشار عمل األطفال، مبـا يف             )أ(  
 هـذه النتـائج يف      والعمل القسري، وإطالع اللجنة علـى     العمل سداداً لدين    ذلك  

  ؛تقريرها الدوري املقبل

مواصلة وتعزيز جهودها للقضاء على عمل األطفال، وخباصـة مـن             )ب(  
خالل التصدي لألسباب اجلوهرية لالستغالل االقتصادي عن طريق القضاء على الفقر 

  وتوفري فرص التعليم؛
ـ     )ج(   تخدام، تعجيل مواءمة قوانني العمل هبدف حتديد احلد األدىن لسن االس

املتابعـة  و،  ١٣٨وفقاً للمعايري الدولية، ال سيما معايري اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم            
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ما يثبت  بتقدمي  أرباب العمل   يف ذلك مطالبة    معايري احلد األدىن للسن، مبا      النشطة إلنفاذ   
  ؛ عند االقتضاءسن مجيع األطفال العاملني يف منشآهتم

عمل األطفـال والعمـل     اليت حتظر   ريعات  ضمان التنفيذ الكامل للتش     )د(  
 بشأن احلد   ١٣٨ منظمة العمل الدولية رقم      وتنفيذ اتفاقييت العمل سداداً لدين    القسري و 

 واإلجـراءات   أطفال  بشأن حظر أسوأ أشكال عمل     ١٨٢األدىن لسن االستخدام ورقم     
 قـضائياً   مالحقتـهم ومع املـذنبني    التحقيق  واعتماد الصرامة يف    ،  الفورية للقضاء عليها  

  مع خطورة اجلرمية؛ ةتناسبم، وضمان أن تكون العقوبات تهمومعاقب

كل الدعم الالزم، مبا يف     بتعزيز مفتشية العمل وتزويد مفتشي العمل         )ه(  
ـ فعالة على   الراقبة  املذلك اخلربة يف جمال عمل األطفال، هبدف متكينهم من           ستوى امل

تلقي الشكاوى املتعلقـة باالنتـهاكات      ومعايري قانون العمل    إنفاذ  واحمللي و الوطين  
 ؛ معاجلتهاالتحقيق فيها واملزعومة و

مواصلة التعاون مع املنظمات غري احلكومية واجملتمع املـدين ومنظمـة             )و(  
 .  للقضاء على عمل األطفالالربنامج الدويل/العمل الدولية

  أطفال الشوارع
فال إقلـيم البنجـاب احملـرومني       القانون اخلاص بأط  تالحظ اللجنة بارتياح اعتماد       -٩١

ومع ذلك، تكرر اللجنة قلقهـا      . ، لكنها تأسف ألن تنفيذه يقتصر على مدينة الهور        واملهملني
أطفال الشوارع يف مجيع حاالت عدد من تزايد الذي أعربت عنه يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة، 

، وتعاطي  واالستغالل اجلنسيني أحناء البلد، وتعرض هؤالء األطفال للعنف والتعذيب واالعتداء         
 . عدم وجود استراتيجية منهجية وشاملة ملعاجلة الوضع ومحاية هؤالء األطفالمن املخدرات، و

 : مبا يليوتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف   -٩٢

وتنفيـذ  أطفال الشوارع من أجل وضـع       حلاالت  إجراء تقييم منهجي      )أ(  
مغادرة بالتايل احليلولة دون    ، و  هلذه احلاالت  اجلذريةلتصدي لألسباب    ل استراتيجية شاملة 

 ؛ هم إىل الشوارع ومدارسهمسراألطفال أل

ضمان حصول أطفال الشوارع على الغذاء واملأوى املناسـبني وعلـى             )ب(  
  ؛لنمائهمدِّهم مبا يكفي ملالرعاية الصحية والفرص التعليمية 

املهملني يف مجيع أحناء    رومني و احملطفال  قانون اخلاص باأل  للالتنفيذ الكامل     )ج(  
تشريعات وبرامج مماثلة يف    وضع  مقاطعة البنجاب، واالستفادة من جتربة املقاطعة من أجل         

  ؛مناطق أخرى من البلد

وضع الـربامج   يؤخذ بآرائهم لدى    ارع يف أن    واحترام حق أطفال الش     )د(  
 . هتم ومساعدتهموالتدابري الرامية إىل محاي
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  واالعتداء اجلنسي االستغالل اجلنسي

يف هـذا   اً   على الرغم من التدابري اليت اختـذت مـؤخر         - هتشعر اللجنة بالقلق ألن     -٩٣
علـى نطـاق    اً  اجلنسي على األطفال منتشر   االستغالل اجلنسي واالعتداء    يزال   ال - الصدد

 من جديـد  وكررت  . الفتيان واألطفال يف املناطق الريفية    على  واسع، مما يؤثر بشكل متزايد      
القلق الذي أعربت عنه يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة بشأن عدم وجود تـشريعات حتظـر               

وجود تعريف واضح   هلم، وعدم   االعتداء اجلنسي على األطفال واالستغالل اجلنسي       صراحة  
مـشاريع التثقيـف    على الرغم مـن     ، و وتأسف اللجنة أنه  . اتيف التشريع هلاتني العبارتني   

تـدل  ، مبا يف ذلك الوصم،      النساء واألطفال  االجتماعية السلبية جتاه     املواقففإن   ،التوعيةو
. تتدخل يف حالة اإلبـالغ عنـها       ال الشرطة   يبلغ عنها، وأن   الأن هذه احلاالت    على  اً  غالب

وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء نقص البيانات وحتليلها بشأن مسألة االسـتغالل اجلنـسي              
 .  عليهملألطفال واالعتداء اجلنسي

على الفور  أن تتخذ   وتوصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر يف تشريعاهتا و           -٩٤
لوضع تعريف واضح لالعتداء اجلنسي واالستغالل اجلنـسي لألطفـال          تدابري تشريعية   

توصي الدولة الطرف بإجراء دراسات بشأن االعتداء       و. وإدراج حظر قانوين صريح هلما    
دراسات من منظور جنـساين      املناطق الريفية واحلضرية و    واالستغالل اجلنسي يف  اجلنسي  

 اجلذرية، واعتماد التـدابري  اوأسباهبهذه املمارسات    انتشار فهم مدى ونطاق  للتمكن من   
الذين يبلغون عن حاالت االستغالل     ونبذ النساء واألطفال     والسياسات املناسبة ملنع وصم   

إجراء حتقيق سليم   وتوصي اللجنة أيضاً ب   . ف، واملسامهة يف تغيري املواق    نياجلنسيواالعتداء  
مبقاضاة اجلنـاة علـى   حاالت االعتداء على األطفال، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي، و  يف  

وينبغي أيضاً اختاذ تدابري لتوفري خدمات الدعم للـضحايا مـن أجـل             .  الواجب النحو
 بصورة تراعـي ، تمعهم يف اجملإعادة اندماجعلى تعايف البدين والنفسي و  مساعدهتم على ال  

 . الفوارق بني اجلنسني

  بيع األطفال واالجتار فيهم 
اجلهود الكبرية اليت بذلت خالل الفترة املشمولة بالتقرير ملكافحة االجتار          بترحب اللجنة     -٩٥

إنـشاء وحـدات    و،  ٢٠٠٢مرسوم منع ومكافحة االجتار بالبشر الصادر عام        باألشخاص، مثل   
اللجنـة  لكن  . االجتار بالبشر بشأن  املشتركة بني الوكاالت    ة العمل   فرقخاصة ملكافحة االجتار و   

مقصد لعدد كبري من األطفال املتجر هبم وبلد        تزال مصدراً    مع القلق أن الدولة الطرف ال     تالحظ  
العمل سداداً  الجتار ألغراض االستغالل اجلنسي التجاري والعمل القسري و       هلذا النوع من ا   بور  عو

الذين يبيعهم   قلقها إزاء العدد املتزايد من األطفال الذين يتجر هبم داخلياً، و           كما تعرب عن  . للدين
 . ةاملرتليأو ُيستغلون جنسياً أو يف األعمال ن على الزواج، ورأحياناً أو جيَبالوالدان 
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 :  على ما يليوحتث اللجنة الدولة الطرف  -٩٦

ن االجتـار الـدويل     اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان محاية األطفال م         )أ(  
 والداخلي والبيع؛ 

األطفـال  تعزيز اجلهود الرامية إىل التصدي لألسباب اجلذريـة لبيـع             )ب(  
عـدم  اجلنس والفقر والزواج املبكـر و نوع ، مبا يف ذلك التمييز القائم على         هبم واالجتار

 م والتدريب املهين؛ يالتعلفرص احلصول على 

 لألطفال ضحايا البيع واالجتار من  شاملةة ونفسيةتوفري مساعدة اجتماعي  )ج(  
 ؛ هم يف اجملتمعوإعادة إدماجمساعدهتم على التعايف أجل 

 إقامة نظام جلمع وتصنيف البيانات بشأن بيع األطفال واالجتار هبم؛   )د(  

من لتوعية من أجل جعل اآلباء واألطفال على بينة         ااالضطالع بأنشطة     )ه(  
 بيع واالجتار؛ الخماطر 

الوطنية واإلقليمية بشأن منع وقمـع      والربامج  تعزيز االستراتيجيات     )و(  
هـذه االسـتراتيجيات االلتزامـات      تراعـي   ، وضمان أن    م واالجتار هب   األطفال بيع
دوراتـه يف   االستغالل اجلنـسي لألطفـال يف       ملكافحة  ملؤمتر العاملي   اقطعت يف     اليت

 . ٢٠٠٨ و٢٠٠١ و١٩٩٦  األعوام

  خطوط املساعدة 
ن و يعان ذينألطفال والنساء ال  ملساعدة ا " مددغار"ط املساعدة   اللجنة خب نما ترحب   بي  -٩٧

ألن واً حمـدود  يتلقى متويالًوجماين  هذا اخلط غري تشعر بالقلق ألنفإهنا من العنف واالعتداء،   
  .إىل حد مامنخفض لالتصاالت الواردة مستوى املتابعة املقدمة 

خلط املـساعدة   توفري التمويل الكايف    بالطرف  وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة        -٩٨
وأن يكون هلواتف النقالة، ما يتعلق با مبا يف ذلك اً،ط جمانيوجبعل استعمال هذا اخلالقائم 

 ساعة من أجل احلصول على عنصر توعية        ٢٤على مدار   مكوناً من ثالثة أرقام ومتاحاً      
وتوصـي  . ب الوصول إليهـا   للفئات األكثر هتميشاً، مبا يف ذلك يف املناطق اليت يصع         

ضحايا اجلـرائم الـيت   من بني األطفال ترد من اليت املتابعة املناسبة لالتصاالت    اللجنة ب 
  .تشملها االتفاقية

 إدارة قضاء األحداث 

 ٢٠٠٤الصادر يف الهور االستئناف يف حمكمة  كبري من حكم قلقباللجنة  تشعر    - ٩٩
لبلد والذي يسري على ا   ،  ٢٠٠٠عام  لث   األحدا قضاءنظام  قانون  ببطالن  والذي يقضي   

يف مؤقتـاً  بأن نظام قضاء األحداث أعيد العمل به  علماً   اللجنة حتيطمع ذلك،   و. بأسره
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 على وجـه اخلـصوص  وتشعر اللجنة بقلق عميق   . انتظار صدور قرار من احملكمة العليا     
  :لألسباب التالية

 ؛ ) سنوات٧(اً  جدةالسن الدنيا للمسؤولية اجلنائية منخفضال تزال   )أ(  

غرامات مالية بواً طويلة جدوأحكام بالسجن ملدد باإلعدام، صدرت أحكام    )ب(  
 ؛ قانون نظام قضاء األحداثحىت بعد صدور على جمرمني أحداث عالية 

، قانون نظام قـضاء األحـداث     تنفيذ  املعنية ب العديد من السلطات    ال يعلم     )ج(  
 ؛  هذا القانونوجودباملناطق القبلية، داخل ملقاطعات وكومات ا السلطات التابعة حلسيما الو

اليت تديرها  اصة يف املناطق القبلية     وخب يف البلد    يئسبشكل  هذا القانون   نفذ  ُي  )د(  
، الـذي   ١٩٠١ لعـام    يـة رائم احلدود احلكومة االحتادية حيث يسري حىت اآلن قانون اجل       

 اجلماعي؛ لعقاب باحقوق الطفل، ويسمح، يف مجلة أمور، يراعي  ال

ما حيتجزون يف ظروف    اً  األطفال يف السجون، وكثري   كبري من   عدد  يوجد    )ه(  
 سوء املعاملة؛ لالعتداء وبالتايل أكثر عرضة هم إىل جنب مع اجملرمني البالغني، واً سيئة جنب

 وضباط مراقبة الـسلوك   املدربني  اكم واحملامني   احملمن  كاف  عدد  ال يوجد     )و(  
 . فيما يتعلق باألحداث

إدارة شـؤون قـضاء     بـشأن   ) ٢٠٠٧(١٠تعليق اللجنة العام رقم     مع مراعاة     -١٠٠
واصلة وتعزيـز جهودهـا     مب، توصي اللجنة الدولة الطرف      )CRC/C/GC/10(األحداث  

 من ٣٩ و٤٠ و٣٧املواد ي ملعايري قضاء األحداث، وخباصة لضمان التنفيذ الكامل والفعل 
مبا فيهـا قواعـد   األحداث، قضاء املتحدة يف جمال من معايري األمم     ذلك    وغري ،االتفاقية

، ومبـادئ األمـم   )قواعد بيجني(األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة قضاء األحداث      
، وقواعد األمم املتحدة )مبادئ الرياض التوجيهية(املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث 

التوجيهية اخلاصة بالعمل املتـصل     حلماية األحداث احملرومني من حريتهم، ومبادئ فيينا        
يف هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تقوم الدولـة         و. باألطفال يف إطار نظام العدالة اجلنائية     

 :  مبا يليالطرف

قانون الهور ببطالن   االستئناف يف   حمكمة  حلكم  إلغاء احملكمة العليا    تأييد    )أ(  
 ؛ نظام قضاء األحداث

 للتنفيذ يف مجيـع     الكامل وجعله قابالً  داث ب قانون نظام قضاء األح   تنفيذ    )ب(  
 مناطق البلد، مبا يف ذلك املناطق القبلية واملناطق الشمالية؛ 

السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية إىل مستوى مقبول دولياً، واحلرص         رفع    )ج(  
على أن يتمتع األطفال دون سن الثامنة عشرة باحلماية اليت توفرها هلم أحكـام قـضاء                

  ، وعدم معاملتهم كما ُيعامل الكبار؛األحداث
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استعراض مجيع حاالت األطفال الذين حكم عليهم بالسجن من أجل            )د(  
 احلرمان من احلرية إال كإجراء أخري وألقصر فترة زمنيـة ممكنـة،             ُيستخدم  الضمان أ 

لقانون نظام قضاء   غري االحتجازية   األحكام  وضمان استفادة مجيع األطفال من الكفالة و      
 ؛ داثاألح

ضمان أن يتمتع مجيع األطفال باحلق يف املساعدة القانونية املناسبة ويف             )ه(  
مـن ذوي   من خالل تعيني عـدد كـاف مـن احملـامني     أن ُيوفَّر هلم الدفاع املناسب  

وجود عدد كاف من ضباط مراقبـة الـسلوك         االختصاص واملدربني يف هذا اجملال مع       
قـضاء  نظـام   ريب املتخصص للعاملني يف جمال      التدبملساعدة حماكم األحداث والقيام     

 األحداث؛ 

وضمان عدم إجراء حماكمـات     إنشاء عدد كاف من حماكم األحداث         )و(  
 ؛ والبالغنيألحداث مشتركة ل

، واحلرص  البالغنيبني األطفال و  ، أثناء االحتجاز،    ضمان الفصل الدائم    )ز(  
  على أن يكون األطفال على اتصال دائم بأسرهم؛

اذ خطوات فورية لكفالة حظر حكم اإلعدام، كما ينص على ذلك           اخت  )ح(  
قانون نظام قضاء األحداث، جلميع األطفال دون سن الثامنة عشرة، يف ضوء املـادتني              

 من االتفاقية، وكفالة عدم تنفيذ أحكام اإلعدام اليت صدرت قبل إصـدار             ٦و) أ(٣٧
  هذا القانون؛

الفريق املشترك ن أشكال التعاون من     التماس املساعدة التقنية وغريها م      )ط(  
، والذي يضم مكتـب األمـم املتحـدة املعـين           بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث    

باملخدرات واجلرمية واليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان،           
 . ومنظمات غري حكومية

 محاية الشهود وضحايا اجلرائم 

 تضمن الدولـة الطـرف، عـن طريـق األحكـام            توصي اللجنة أيضاً بأن     - ١٠١
أو الـشهود   /واإلجراءات واللوائح املالئمة، بأن يستفيد األطفال ضحايا اجلـرائم و         

عليها، مثل األطفال ضحايا االعتداء، والعنف املـرتيل، واالسـتغالل االقتـصادي            
الة واجلنسي، واخلطف، واالجتار، والشهود على هذه اجلرائم، استفادة فعلية من العد          

واحلماية املنصوص عليها يف االتفاقية، مع املراعاة التامـة ملبـادئ األمـم املتحـدة               
التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليهـا،            

  .٢٠٠٥/٢٠املرفقة بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
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 لطفلتفاقية حقوق االن ان االختياريالربوتوكوال  -٩  

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف التصديق على الربوتوكولني االختياريني             -١٠٢
التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد              

  .اإلباحية، وبشأن إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

 انالتصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنس  -١٠  

األمـم املتحـدة    ات  توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بالتصديق على معاهد          -١٠٣
اتفاقيـة  أي ، مل تنضم إليهـا بعـد  االختيارية اليت  ا   حلقوق اإلنسان وبروتوكوالهت   ةاألساسي

 القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة         أو العقوبة  مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة     
وليـه  الختياري، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية وبروتوك        وبروتوكوهلا ا 

، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية           نياالختياري
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري، واالتفاقية الدولية بشأن محاية مجيع           

فاء القسري، وعلى الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد الـدويل          األشخاص من االخت  
 . اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 نشرالتابعة وامل  -١١  

 املتابعة 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املالئمة لـضمان تنفيـذ هـذه                -١٠٤
الوطنية وجملس الشيوخ  اجلمعية  احملكمة العليا و   التوصيات بالكامل، بوسائل منها إحالتها إىل     

وجمالس احملافظات وممثلي القبائل من أجل النظر فيها على النحو املناسب واختاذ املزيد مـن               
 . اإلجراءات

 نشر ال

 الـدوريني   نلتقريريلتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح التقرير اجلامع            -١٠٥
ذات الـصلة   ) املالحظات اخلتامية ( اليت قدمتها والتوصيات     ةطيالثالث والرابع والردود اخل   

، على نطاق واسع للجمهور عامة وملنظمات اجملتمع املدين وجمموعـات   اللجنةاليت اعتمدهتا 
 .  والتوعية باالتفاقية وتنفيذها ورصدهااستحثاث النقاشالشباب واألطفال هبدف 
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 القادمالتقرير   -١٢  

كانون  ١١لطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري اخلامس حبلول        تدعو اللجنة الدولة ا     -١٠٦
 صـفحة  ١٢٠وينبغي أال يتجاوز عدد صفحات هـذا التقريـر          . ٢٠١٢ديسمرب  /األول

  ). CRC/C/118 انظر(
كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية وفقاً ملتطلبـات الوثيقـة                -١٠٧

مبوجب املعاهـدات    لتوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير   األساسية املوحدة الواردة يف املبادئ ا     
وثائق التوجيهية بشأن وثيقة أساسية مشتركة و     البادئ  املالدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك       

حقوق أقرها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات         اليت   اخلاصة باملعاهدات 
   ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه / يف حزيراناإلنسان

        


