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  حقوق الطفلة نجل
   واخلمسونالثانيةالدورة 

 ٤٤مبوجـب املـادة      املقدمة من الدول األطـراف     التقاريرالنظر يف       
  من االتفاقية

  قطر: اخلتامية املالحظات    
  يف ) CRC/C/QAT/2 (املقـدم مـن قطـر     ت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين       نظر  -١

املعقودتني ) CRC/C/SR.1447 و CRC/C/SR.1446انظر الوثيقتني   ( ١٤٤٧و ١٤٤٦جلستيها  
 ١٤٥٣ يف جلـستها     املالحظات اخلتامية التاليـة    ، واعتمدت ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٩يف  

  .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢ املعقودة يف

  مقدمة  -ألف   
، فضالً  (CRC/C/QAT/2)ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاين           -٢

. (CRC/C/QAT/Q/2/Add.1) املوجهـة منـها      القضاياعن الردود اخلطية املقدمة على قائمة       
وتالحظ اللجنة أيضاً مع التقدير احلوار البّناء الذي أٌجري مع الوفد املمثل لقطاعات عـدة               

  .ف يف تنفيذ األحكام الواردة يف االتفاقيةشأن التقدم احملرز والتحديات اليت تصاَدب
القتران مع  بار اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي قراءهتا           وتذكّ  -٣

 من الدولة الطرف فيما يتـصل        املقدمني  األولني التقريرينمالحظاهتا اخلتامية املعتمدة بشأن     
وكولني االختياريني لالتفاقية املتعلقني ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال          بالربوت

 وبإشـراك األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة        (CRC/OPSC/QAT/CO/1)يف املواد اإلباحية    
(CRC/OPSC/QAT/CO/1)     ويف تـشرين األول    ٢٠٠٦يونيـه   /، على التوايل، يف حزيـران /  

  .٢٠٠٧أكتوبر 
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   املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزتهتدابري  -باء   
ترحب اللجنة بالتطورات اإلجيابية اليت حدثت يف الفترة املشمولة بالتقرير، مبـا يف               -٤

  : تنفيذ االتفاقية، مثلاعُتمدت بغيةذلك اعتماد عدد من الصكوك التشريعية، اليت 
  ؛٢٠٠٤الدستور الدائم لدولة قطر يف عام   )أ(  
   الذي حيتـوي علـى مـواد بـشأن          ٢٠٠٤ لعام   ١٤قانون العمل رقم      )ب(  

  عمل األطفال؛
   الذي يتيح احلماية لألطفال؛٢٠٠٤ لسنة ٢٢القانون املدين رقم   )ج(  
، الذي يكفل محاية األطفال ٢٠٠٤ لسنة ٢٣قانون اإلجراءات اجلنائية رقم   )د(  

  قضائهم األحكام الصادرة عليهم؛يف مجيع مراحل التحقيق وإجراءات احملاكمة وأثناء 
، الذي حيظر جلـب وتـشغيل وتـدريب         ٢٠٠٥ لسنة   ٢٢القانون رقم     )ه(  

  وإشراك األطفال يف سباق اهلجن ويقرر فرض عقوبات على خمالفة هذا القانون؛
   لتنظيم املؤسسات العقابية واإلصالحية؛٢٠٠٩ لسنة ٣القانون رقم   )و(  
  نظـيم دخـول وخـروج الوافـدين         لت ٢٠٠٩ لـسنة    ٤القانون رقـم      )ز(  

  .وإقامتهم وكفالتهم
  :االنضمام إليها بوأوحتيط اللجنة مع التقدير أيضاً بالتصديق على االتفاقيات التالية   -٥

املتعلقة باحلد األدىن لسن    ) ١٩٧٣(١٣٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )أ(  
  ؛٢٠٠٦العمل، يف عام 

  ؛٢٠٠٨عاقة، يف عام اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإل  )ب(  
  ؛٢٠٠٩اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، يف عام   )ج(  
  .٢٠٠٩ يف عام ،كافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةملاتفاقية األمم املتحدة   )د(  

مركز األمم املتحدة للتدريب والتوثيق يف جمـال        ‘وتالحظ اللجنة مع التقدير إنشاء        -٦
   الذي يهـدف، يف مجلـة أمـور، إىل          ‘نوب غريب آسيا واملنطقة العربية    حقوق اإلنسان جل  

تقاسم املعلومات وأفضل املمارسات وتعزيز قدرات الدول األطرف يف املنطقـة يف ميـدان              
  .حقوق اإلنسان
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   

  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ،٤٢ و٤املادتان ( تدابري التنفيذ العامة  -١  

  التوصيات السابقة للجنة    
تأسف اللجنة ألن عدداً من دواعي القلق اليت أعربت عنها ومن التوصـيات الـيت                 -٧

  . قدمتها مل حيظ باهتمام كاف أو حظي فقط باهتمام جزئي
ذ نفَّحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الضرورية لالهتمام مبا مل يُ              -٨

كانـت  ملالحظات اخلتامية اليت    ابشكل كاف من التوصيات الواردة يف       ُينفَّذ  أو مبا مل    بعد  
املعتمـدة يف تـشرين     و (CRC/C/15/Add.163)قدمتها اللجنة بشأن التقريـر األويل       قد  

صاحل ومب، مبا يف ذلك التوصيات املتصلة بوضع خطة عمل وطنية،           ٢٠٠١أكتوبر  /األول
وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل      . ، وقضاء األحداث  ، وبتعريف الطفل   الفضلى الطفل

 بـشأن    املوضـوعة  القيام باملتابعة الكافية للتوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية        
  .التقرير الدوري الثاين

  التحفظات    
بينما ترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد بأن الدولة الطرف قد سحبت حتفظها العـام                -٩

أبدته على الربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال          الذي كانت قد    
واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، فإهنا تأسف ألن الدولة الطرف مل تسحب حتفظها العـام               

   ١٤واملـادة   ) عـدم التمييـز    (٢على االتفاقية إال بشكل جزئي وذلك بقصره على املـادة           
. من االتفاقية، وهو ما ال يتفق مع هدف االتفاقية والقصد منه          ) جدان والدين حرية الفكر والو  (

وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدد التحفظات اليت أُبديت بشأن اتفاقية القضاء على مجيع               
 ا هلواليت ١٦من املادة  ) و(١، والفقرة   ٩ من املادة    ٢أشكال التمييز ضد املرأة وخصوصاً الفقرة       

  .اشر على حقوق الطفلتأثري مب
 مـن  ٥١ مـن املـادة   ٢تشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة، يف ضوء الفقـرة         -١٠

االتفاقية، على إعادة النظر يف حتفظاهتا بغية سحبها وفقاً ملبادئ إعالن وبرنامج عمل فيينا              
  .(A/CONF.157/23) ١٩٩٣اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف عام 

  يعاتالتشر    
حتيط اللجنة علماً بالتدابري التشريعية اليت اختذهتا الدولة الطـرف لـضمان تنفيـذ                -١١

بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء التـأخريات          . األحكام املنصوص عليها يف االتفاقية    



CRC/C/QAT/CO/2 

GE.09-45383 4 

وفضالً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لكون . املتواترة اليت تعرقل اعتماد مشروع قانون الطفل
  .حتج هبا أو ُيشر إليها مباشرة يف احملاكمأحكام االتفاقية مل ُي

) ١٣، الفقرة   CRC/C/15/Add.163(عراب عن توصيتها السابقة     تكرر اللجنة اإل    -١٢
ومفادها أن تواصل الدولة الطرف فحص التدابري التشريعية القائمة فحصاً دقيقاً بقـصد             

وفضالً عن ذلك، حتث اللجنـة      . التفاقيةضمان اتفاقها مع األحكام املنصوص عليها يف ا       
الدولة الطرف على أن تتخذ، على سبيل األولوية، مجيع التدابري املالئمة للتعجيل باعتماد             

وحتث اللجنة أيضاً الدولة الطـرف      . مشروع قانون الطفل وضمان تنفيذه بصورة فعالة      
 نظامها القانوين، لكي جيري     على اختاذ اخلطوات املالئمة إلعطاء االتفاقية مفعوالً كامالً يف        

  .االستشهاد بأحكامها مباشرة أمام احملاكم

   العمل الوطنيةخطة    
تالحظ اللجنة أنه جيري حالياً وضع خطة عمل وطنية وأنه مل يتم االنتهاء بعد مـن                  -١٣

  .٢٠١٣-٢٠٠٨ية الوطنية للطفولة لألعوام وضع مشروع االستراتيج
 الطرف من وضع خطة العمل الوطنية وبأن تعجِّل   توصي اللجنة بأن تنتهي الدولة      -١٤

. على سبيل األولويـة    ٢٠١٣-٢٠٠٨باعتماد االستراتيجية الوطنية للطفولة لألعوام      
وهي توصي أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف أن تغطي االستراتيجية الوطنية للطفولة مجيع              

" عامل صـاحل لألطفـال    "ونة  جماالت االتفاقية وأن تأخذ يف احلسبان الوثيقة اخلتامية املعن        
الصادرة عن الدورة االستثنائية السابعة املعنية بالطفل اليت عقدهتا اجلمعية العامة لألمـم             

، وأن ُيخـصص للهيئـة   ٢٠٠٧املتحدة واستعراض منتصف املدة هلذه الوثيقة يف عـام     
الية للوفاء  املكلفة برصد تنفيذ خطة العمل الوطنية للطفل ما يكفي من املوارد البشرية وامل            

لقيام على حنو   بغية ا وتوصي اللجنة أيضاً بأن ُتنشئ الدولة الطرف آليات تقييم          . بواليتها
منتظم بتقييم التقدم احملرز وحتديد أوجه القصور املمكنة يف تنفيذ خطة العمل الوطنية من              

  .أجل اختاذ إجراء تصحيحي

  الرصد املستقل    
  شاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان يف قطـر يف          حتيط اللجنة علماً مع التقدير بإن       -١٥
.  وفقاً ملبادئ باريس وأهنا قد مشلت يف اآلونة األخرية غري املواطنني ضمن واليتها       ٢٠٠٢عام  

وحتيط اللجنة علماً أيضاً باملعلومات اليت مفادها أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان تبحـث              
  .حالياً إنشاء وحدة حلقوق الطفل

اللجنة قيام الدولة الطرف، وهي تأخذ يف احلسبان التعليق العام للجنـة            تشجع    -١٦
بشأن دور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان، باختـاذ مجيـع           ) ٢٠٠٢(٢رقم  

التدابري الفعالة لضمان أن يكون وصول مجيع األطفال إىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان             
الدولة الطرف على ضمان أن يكون للجنة الوطنيـة         وحتث اللجنة أيضاً    . ميسوراً وسهالً 



CRC/C/QAT/CO/2 

5 GE.09-45383 

حلقوق اإلنسان والية واضحة متكنها من رصد حقوق الطفل على الـصعيدين الـوطين              
 ويف هـذا    .واحمللي ومن تلقي الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل وبالتحقيق فيها         

للجنة الوطنيـة   الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء وحدة حلقوق الطفل داخل ا          
  .حلقوق اإلنسان

  مجع البيانات    
تالحظ اللجنة مع التقدير تقدمي بيانات إحصائية يف تقرير الدولة الطرف واجلهـود               -١٧

 بيد أن اللجنة تأسف حملدودية البيانات     . املبذولة جلمع وحتليل بيانات إحصائية بشأن األطفال      
 وإساءة معاملة   ،ل العنف املرتكب ضد األطفال    املتعلقة ببعض اجملاالت املشمولة باالتفاقية، مث     

  . وأوالد العمال املهاجرين،األطفال
توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز آلياهتا جلمع البيانات عن طريق وضع        -١٨

مؤشرات تتسق مع االتفاقية من أجل ضمان مجع البيانات عن مجيع اجملاالت اليت تشملها              
لبيانات مفصلة حبسب العمر واجلـنس، واملنـاطق احلـضرية          االتفاقية وأن تكون هذه ا    

كذلك تشجع  . واملناطق األخرى، وحبسب فئات األطفال الذين حيتاجون إىل محاية خاصة         
اللجنة الدولة الطرف على استخدام هذه املؤشرات والبيانات لوضع سياسات وبـرامج            

  .من أجل التنفيذ الفعال لالتفاقية

  ب بشأهنانشر االتفاقية والتدري    
 إىل نشر املعلومات عـن       الرامية تشعر اللجنة بالتشجيع بسبب جهود الدولة الطرف        -١٩

االتفاقية وال سيما لدى األطفال يف املدارس عن طريق القيام، يف مجلة أمور، باستخدام أدلة               
تدريس تتضمن معلومات عن احلقوق واملبادئ املنصوص عليها يف االتفاقية بشكل يـسهل             

بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء عدم كفاية التدابري اليت اُتخذت للنشر          . فال قراءته على األط 
عن مجيع حقوق األطفال وزيادة التوعية هبا، بطريقة منهجية ومستهدفة، مع التركيز علـى              

  .األسر واجملتمعات احمللية واملهنيني العاملني مع األطفال
ودها الرامية إىل نشر املعلومـات عـن        توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جه       -٢٠

االتفاقية بصورة منهجية لدى األطفال ووالديهم ومقدمي الرعايـة اآلخـرين وسـائر             
وهي توصي بأن تزود    . اجلماعات املهنية ذات الصلة اليت تعمل مع األطفال ومن أجلهم         

بادئ الدولة الطرف الفئات املهنية ذات الصلة بتدريب مستهدف ومنتظم بشأن أحكام وم
كذلك توصي اللجنـة بـأن     . االتفاقية واملعايري الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان بوجه عام       

تتخذ الدولة الطرف تدابري حمددة جلعل االتفاقية يف متناول األطفال ومعروفة لديهم داخل   
  .املدارس وخارجها يف قطر
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  التعاون مع مؤسسات اخلري العام واجملتمع املدين    
جنة الدور النشط الذي تؤديه منظمات شىت، من بينها كيانـات مثـل             تالحظ الل   -٢١

املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة واملؤسسة القطرية لرعاية األيتام فضالً عـن اجملتمـع              
املدين، يف تقدمي اخلدمات، وخباصة خدمات الصحة واخلدمات االجتماعية إىل األطفال، مبن            

بيد أن اللجنة تالحـظ     . طفال احملرومون من رعاية الوالدين    فيهم األطفال ذوو اإلعاقات واأل    
  .أنه يتعني تعزيز دور منظمات اجملتمع املدين والتعاون مع هذه املنظمات

  :توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف مبا يلي  -٢٢
مواصلة وتعزيز التعاون مع مؤسسات اخلري العام ومنظمات اجملتمع املدين        )أ(  

منتظم، يف مجيع املراحل، يف تنفيذ االتفاقيـة وكـذلك يف صـياغة             وإشراكها على حنو    
  ؛ ذات الصلةالسياسات
تزويد منظمات اجملتمع املدين بالدعم حسب الضرورة، مبـا يف ذلـك              )ب(  

تزويدها باملوارد البشرية واملوارد األخرى، بغية متكينها من اإلسهام على حنـو فعـال يف          
  بلد؛تنفيذ االتفاقية يف مجيع أحناء ال

ضمان امتثال مؤسسات اخلري العام ومنظمات اجملتمع املـدين ملبـادئ             )ج(  
  .وأحكام االتفاقية، مثالً بتزويدها مببادئ توجيهية ومعايري فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات

  ) من االتفاقية١املادة ( تعريف الطفل  -٢  
للجنة تشعر بالقلق   على الرغم من اخلطوات اليت استحدثها قانون األسرة، ما زالت ا            -٢٣

إزاء التباين يف احلد األدىن لسن الزواج بني األوالد والبنات وخاصة أن هذه السن قد ُحددت               
  .بستة عشر عاماً للبنات

توصي اللجنة بأن تصحح الدولة الطرف التباين يف احلد األدىن لسن الزواج بني               -٢٤
  . عاما١٨ًات إىل األوالد والبنات عن طريق رفع احلد األدىن لسن زواج البن

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد( املبادئ العامة  -٣  

  عدم التمييز    
مبدأ عدم التمييز هو األساس الذي يقوم عليـه الدسـتور           أن  بينما تالحظ اللجنة      -٢٥

والقوانني احمللية األخرى وبينما تالحظ اجلهود اجلارية اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيز مبـدأ              
ة بني املرأة والرجل، فإنه يساورها القلق إزاء القوانني الباقية مثل قانون األسرة وقانون              املساوا

وفضالً عن ذلك، فـإن  . ان التمييز ضد النساء والبنات يف اجملتمع القطري  اجلنسية اللذين يدمي  
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 العمال املهاجرين هو مسألة تـثري       وأطفالالتمييز ضد األطفال املولودين خارج إطار الزواج        
  .قلق اللجنة بوجه خاص

توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف ببذل جهود أكرب لضمان متتع مجيع األطفـال               -٢٦
، عن طريق إعادة النظر على      ٢املشمولني بواليتها جبميع احلقوق دون متييز، وفقاً للمادة         

ن تعتمد  وتوصي اللجنة بأ  . اليت ال تتفق مع مبدأ عدم التمييز      حنو فعال يف قوانينها القائمة      
الدولة الطرف استراتيجية استباقية وشاملة للقضاء على التمييز القانوين والواقعي القـائم   

س ضد أي أطفال، مع إيالء اهتمام خاص للبنات ولألطفـال   على أي أساس كان واملمارَ    
  . العمال املهاجرينوأطفالذوي اإلعاقات واألطفال املولودين خارج إطار الزواج 

  لفضلىمصاحل الطفل ا    
 ٣تشعر اللجنة بالقلق لكون املبدأ العام املتعلق مبصاحل الطفل الفضلى الوارد يف املادة                -٢٧

  .من االتفاقية غري مدرج بالكامل يف التشريعات واللوائح واملمارسات الوطنية املتعلقة بالطفل
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري املالئمة لـضمان إدراج مـصاحل      -٢٨

ت االطفل الفضلى إدراجاً كامالً يف التشريعات وكذلك يف أحكـام القـضاء والقـرار             
  .اإلدارية ويف شىت السياسات والربامج واخلدمات اليت هلا تأثري على الطفل

  احترام آراء الطفل    
بينما تالحظ اللجنة شىت الربامج الرامية إىل تعزيز حق الطفل يف التعبري عن آرائـه،                 -٢٩

ت الصحافة املدرسية واجملموعات اإلذاعية، ومجاعات حقوق الطالب واجملـالس          مثل جمموعا 
الطالبية، فإهنا تعرب عن قلقها من أنه ال جيري أحياناً التماس آراء الطفـل أو أخـذها يف                  
احلسبان يف سياقات أخرى تؤثر على الطفل، مبا يف ذلك آراؤه يف سياق الدعاوى القـضائية            

  .ناقشات العامة فضالً عن آرائه داخل األسرةوامل) احملاكمة غيابياً(
 ومؤداها قيـام    (CRC/C/15/Add.163)تكرر اللجنة اإلشارة إىل توصياهتا السابقة         -٣٠

 من االتفاقية، بإدماج مبدأ احترام آراء الطفل وتيـسريه   ١٢الدولة الطرف، وفقاً للمادة     
واجملتمع احمللـي وكـذلك     وتنفيذه، من حيث املمارسة العملية، داخل األسرة واملدارس         

وفضالً عن ذلـك، توجـه      . مؤسسات رعاية الطفل ويف اإلجراءات اإلدارية والقضائية      
بشأن الصادر عن اللجنة    ) ٢٠٠٩(١٢ الطرف إىل التعليق العام رقم       اللجنة نظر الدولة  

  ).حق الطفل يف االستماع إليه

  احلق يف احلياة    
ضـي لألطفـال ولوفيـات    َرامة للوضع املَتالحظ اللجنة بقلق أن أحد األسباب اهل       -٣١

األطفال يتمثل يف اإلصابات اليت تقع هلم، واليت ميكن احليلولة دون وقـوع الكـثري منـها،           
  . وخباصة حوادث الطرق واحلوادث املرتلية
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توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تدابريها الرامية إىل محاية األطفـال مـن                -٣٢
وهي توصي بأن تواصل الدولة     . ادث الطرق واحلوادث املرتلية   اإلصابات، مبا يف ذلك حو    

، وتعزيز  الطرف إدراج مسألة منع وقوع احلوادث يف أولويات وأهداف سياساهتا الوطنية          
   الرامية إىل زيادة الوعي املروري لدى األطفـال والوالـدين واملدرسـني             محالهتا العامة 

  .وعامة اجلمهور

  ) أ(٣٧املـادة   و ١٩ و ١٧-١٣ و ٨ و ٧املـواد   ( احلقوق واحلريات املدنيـة     -٤  
  )من االتفاقية

  اجلنسية    
تأسف اللجنة لعدم املتابعة الكافية لتوصيتها املتعلقة باحلق يف اكتـساب اجلنـسية               -٣٣

وتكرر اإلعراب  ) ٤١، الفقرة   CRC/C/15/Add.163(والواردة يف املالحظات اخلتامية السابقة      
 مينح اجلنسية حبكم القانون ألطفال املرأة القطرية املتزوجة         عن قلقها من أن قانون اجلنسية ال      

  مـرأة  امن رجل غري قطري يف الوقت الذي مينحها لألطفال من األب القطري املتزوج مـن    
  .غري قطرية

 من االتفاقية، حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعيـد           ٧ و ٢ووفقاً للمادتني     -٣٤
ة لديها لضمان أن يكون من املمكن نقل اجلنسية إىل          النظر بصورة دقيقة يف قانون اجلنسي     

  .بال متييزكليهما األطفال عن طريق األم واألب 

  احلفاظ على اهلوية    
يساور اللجنة القلق لكون األطفال املولودين خارج إطار الزواج ال يتمتعون بـاحلق        -٣٥

 القانون  ولكونن االتفاقية    م ٧الكامل يف معرفة والديهم ويف تلقي الرعاية منهما وفقاً للمادة           
  .ال ينص على أي إجراءات لضمان هذا احلق بصورة كاملة

 من االتفاقية، توصي اللجنة أن يكون لألطفال املولودين خارج          ٧متشياً مع املادة      -٣٦
إطار الزواج احلق الكامل يف معرفة والديهم ويف تلقي الرعاية منهما وبأن ينص القـانون               

  .ذا احلقعلى إجراءات لضمان ه

  إمكانية الوصول إىل املعلومات املناسبة    
تسلّم اللجنة باستخدام التكنولوجيا العصرية، مبا يف ذلك اإلنترنت كأداة تـدريس              -٣٧

لألطفال، ولكنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء االفتقار إىل معلومات بشأن مدى وجود آليات              
 مثل املعلومات املتعلقة بالعنف واملواد      رصد حلماية األطفال من التعرض للمعلومات الضارة،      
  .اإلباحية، املرسلة عن طريق وسائط اإلعالم واإلنترنت
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 آليات  وإجيادتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف اعتماد تشريعات حمددة             -٣٨
ومبادئ توجيهية وبرامج من أجل الوالدين واألطفال بغية محايتهم من املعلومات واملـواد           

  . مثل العنف واملواد اإلباحيةمتهمبسالالضارة 

  العقوبة البدنية    
اجلاري اختاذها للتصدي للعقوبة البدنية يف سياق التدابري        تالحظ اللجنة التدابري    بينما    -٣٩

يف املدارس ويف النظام العقايب، فإهنا تعرب عن قلقها من أن العقوبة البدنيـة              املطبقة  التأديبية  
  .البديلة  تقدمي الرعايةسياقات األسرة ويف سياقلألطفال ما زالت مشروعة يف 

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  -٤٠
املراجعة النقدية لتشريعاهتا الراهنة بقصد منع وإهناء استخدام العقوبـة            )أ(  

البدنية لألطفال كأسلوب تأدييب واألخذ بتشريعات صرحية حتظر مجيع أشكال العقوبـة            
ال يف مجيع السياقات، مبا يف ذلك يف سياقات األسرة واملـدارس والنظـام              البدنية لألطف 

   تقدمي الرعاية البديلة؛وسياقاتالعقايب 
 توعية وتعبئة اجتماعية بشأن األشكال      تثقيف عام ومحالت  تنظيم محالت     )ب(  

 البديلة لألساليب التأديبية غري القائمة على العنف، مبشاركة من األطفال، من أجل تغيري            
  املواقف العامة بشأن العقوبة البدنية؛

بشأن حق الطفل   الصادر عن اللجنة    ) ٢٠٠٦(٨أخذ التعليق العام رقم       )ج(  
وغريها من أشكال العقوبة القاسية أو املهينة يف احلسبان عند من العقوبة البدنية يف احلماية 

  .صياغة التشريعات ورسم السياسات

  علقة بالعنف ضد األطفالمتابعة دراسة األمم املتحدة املت    
تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أولوية للقضاء على مجيع أشكال العنف              -٤١

وباإلشارة إىل دراسة األمم املتحدة املتعلقة بالعنف ضد األطفال، توصـي           . ضد األطفال 
  :اللجنة بقيام الدولة الطرف مبا يلي

ات املشاورة اإلقليمية للشرق    اختاذ مجيع التدابري الضرورية لتنفيذ توصي       )أ(  
  / حزيـران ٢٩ إىل ٢٧األوسط ومشال أفريقيا، اليت ُعقدت يف القاهرة يف الفتـرة مـن         

   املتابعة اإلقليمية اليت ُعقدت يف القـاهرة يف الفتـرة           ة، وكذلك يف مشاور   ٢٠٠٥يونيه  
، وتوصي اللجنة، بصورة خاصة، بأن تويل الدولـة         ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٨ إىل   ٢٥من  
  :طرف اهتماماً خاصاً للتوصيات التاليةال

  حظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال؛ '١'
  دعم قدرة مجيع من يعملون مع األطفال ومن أجلهم؛ '٢'
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  ؛ضد األطفالاملرتكب تناول البعد اجلنساين للعنف  '٣'
استخدام التوصيات الواردة يف الدراسة كأداة عمل يف إطار شراكة مع             )ب(  

ورة خاصة، ومبشاركة من األطفال، على ضمان محايـة مجيـع           اجملتمع املدين والعمل، بص   
األطفال من مجيع أشكال العنف البدين واجلنسي والنفسي، وإجيـاد زخـم إلجـراءات              

  ؛ملموسة حمددة زمنياً ترمي إىل منع هذا العنف وإساءة املعاملة والتصدي هلما
ين بالعنف ضـد    التعاون مع املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة املع          )ج(  

  .األطفال ودعم جهوده

  ، )٢ و ١الفقرتـان    (١٨، واملـادة    ٥املـادة   ( البيئة األسرية والرعاية البديلة     -٥  
  ) من االتفاقية٣٩ و،)٤الفقرة  (٢٧،و٢٥، و٢١-١٩، و١١-٩ واملواد

  البيئة األسرية    
 لألمومـة   ترحب اللجنة باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف بشأن املركز الثقايف           -٤٢

والطفولة ومركز االستشارات العائلية الراميني إىل زيادة الوعي باألساليب الفعالـة لتربيـة             
بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لكون      . األطفال يف مجيع مراحل النمو وجتنب املمارسات الضارة       

  .أطفاهلماالوالدين قد ال يشتركان على قدم املساواة يف النهوض باملسؤوليات املتعلقة بتربية 
توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إىل ضمان إجياد بـرامج               -٤٣

  دعم مالئمة للوالدين يف معرض ممارستهما ملسؤولياهتما املتساوية جتـاه أطفاهلمـا وفقـاً              
  . من االتفاقية١٨للمادة 

  حتصيل نفقة الطفل    
يف تقرير الدولة الطرف بـشأن نظـام        بينما حتيط اللجنة علماً باملعلومات املقدمة         -٤٤

حتصيل النفقة، فإهنا تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية تضمن دفع النفقة يف حالة عدم وجود                
  .أموال أو أصول للشخص املعني قانونياً املسؤول عن الدفع

توصي اللجنة بأن تكمل الدولة الطرف نظامها لتحصيل نفقة الطفل عن طريـق               -٤٥
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظـر الدولـة الطـرف يف    .  هلذا الغرضإنشاء صندوق وطين 

 بشأن االعتراف باألحكام املتعلقـة بـااللتزام        ١٩٧٣التصديق على اتفاقية الهاي لعام      
  .بالنفقة وتنفيذها

  األطفال احملرومون من بيئة أسرية    
ة بديلة لألطفـال  تالحظ اللجنة إنشاء املؤسسة القطرية لرعاية األيتام اليت تقدم رعاي     -٤٦

بيد أهنا تأسف للمعلومات احملدودة املتعلقة بتقييم الرعاية البديلة واستعراض إحلـاق            . األيتام
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األطفال بأماكن الرعاية البديلة، مبا يف ذلك األشكال غري الرمسية للرعاية البديلة، باالسـتناد              
  .إىل أحكام االتفاقية

ية فعالة لتقييم الرعاية البديلة، مبـا يف        توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آل        -٤٧
ذلك الرعاية املقدمة من املؤسسة القطرية لرعاية األيتام واألشـكال األخـرى للرعايـة              

وهي توصي بقيام الدولة الطرف بتطوير وتوحيد ومراقبة الرعايـة          . البديلة، مثل الكفالة  
.  وملبـادئ االتفاقيـة    ٢١ و ٢٠البديلة وما يتصل هبا من برامج وخدمات وفقاً للمادتني          

وتوصي اللجنة أيضاً بأن يشمل التقييم التشاور املباشر مع األطفـال بطريقـة مراعيـة               
وأخرياً، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إىل التوصـيات الـيت           . للثقافات ولنوع اجلنس  

 للمناقشة العامـة املتعلقـة باألطفـال        ٢٠٠٥اعتمدهتا يف اليوم الذي خصصته يف عام        
  ).٦٨٩-٦٣٦، الفقرات CRC/C/153(مني من رعاية الوالدين احملرو

  إساءة املعاملة واإلمهال    
تقدر اللجنة األعمال اليت تقوم هبا املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة فيما يتعلق               -٤٨

دار "باألطفال الذين حيتاجون إىل املساعدة، مبا يف ذلك املساعدة املقدمة عن طريق إنـشاء               
. اليت توفر احلماية والرعاية والتأهيل والعالج لضحايا اإلساءة من األطفـال          " لقطريةاألمان ا 

وتالحظ اللجنة أيضاً أن هذه املؤسسة قد وضعت استراتيجية تدريب شـاملة تـستهدف               
بيد أن اللجنـة تـشعر      . املوظفني الذين يتعاملون مع من يتعرض لإلساءة من أطفال ونساء         

دودة بشأن حجم ظاهرة العنف املرتيل، مبا يف ذلك إساءة معاملـة            بالقلق إزاء املعلومات احمل   
  .األطفال وإمهاهلم

  :توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف مبا يلي  -٤٩
تعزيز برامج التثقيف العامة، مبا يف ذلـك محـالت التوعيـة وتقـدمي                )أ(  

 أمور، من منع    املعلومات، وتوجيه الوالدين وتقدمي املشورة إليهما بقصد التمكن، يف مجلة         
  إساءة معاملة الطفل وإمهاله؛

 ،مبن فيهم املدرسون  (ضمان حصول املهنيني الذين يعملون مع األطفال          )ب(  
علـى  )  والقـضاء  ، وأفراد الشرطة  ، وأصحاب املهن الطبية   ،واألخصائيون االجتماعيون 

ثر علـى   تدريب بشأن التزامهم باإلبالغ عن حاالت العنف املرتيل املشتبه فيها اليت تـؤ            
  األطفال وباختاذ إجراءات مناسبة بشأهنا؛

تعزيز الدعم املقدم إىل ضحايا إساءة املعاملة واإلمهال من أجل ضـمان              )ج(  
  التعايف البدين والنفسي وإعـادة االنـدماج       بغية  إمكانية حصوهلم على خدمات مالئمة      

  .يف اجملتمع



CRC/C/QAT/CO/2 

GE.09-45383 12 

  ، )٣الفقـرة    (١٨ة  ، واملـاد  ٦املـادة   (خدمات الصحة األساسية والرعاية       -٦  
  )من االتفاقية) ٣-١الفقرات  (٢٧، و٢٦، و٢٤، و٢٣واملواد 

  األطفال ذوو اإلعاقات    
ُتثين اللجنة على الدولة الطرف ملا قامت به من جهود لـضمان احتـرام حقـوق                  -٥٠

األطفال ذوي اإلعاقات، وخباصة يف جمال الصحة والتعليم، مبا يف ذلك عن طريـق إنـشاء                
وتقدر اللجنـة   . تقدم الرعاية والتدريب واخلدمات االجتماعية واالستشارية     مؤسسات شىت   

أيضاً الدراسة اليت أجراها اجمللس األعلى لشؤون األسرة من أجل تقييم جـودة اخلـدمات               
بيد أن من رأي اللجنة أنه يلزم زيـادة تعزيـز جـودة    . املقدمة إىل األطفال ذوي اإلعاقات    
  . ه لألطفال ذوي اإلعاقاتخدمات التعليم والصحة والترفي

ويف ضوء قواعد األمم املتحدة املوحدة املتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص لألشخاص             -٥١
الـصادر  ) ٢٠٠٦(٩والتعليق العام رقم    ) ٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة    (ذوي اإلعاقات   

  :عن اللجنة بشأن حقوق األطفال املعوقني، توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف مبا يلي
مواصلة مجع بيانات إحصائية مالئمة عـن األطفـال ذوي اإلعاقـات              )أ(  

واستخدام البيانات املبوبة ونتائج الدراسات يف وضع سياسات وبرامج للنهوض بتكـافؤ         
الفرص هلؤالء األطفال يف اجملتمع، مع إيالء اهتمام خـاص للبنـات ذوات اإلعاقـات               

  نة؛ولألطفال ذوي اإلعاقات الذين يعيشون خارج املدي
مواصلة استحداث تدابري من أجل الكشف املبكر عن األطفـال ذوي             )ب(  

اإلعاقات أو الذين يواجهون خطر إصابتهم بإعاقات، مثل إجراء اختبارات واسـتخدام            
  أدوات وأساليب تقييم أخرى؛

إتاحة الفرصة جلميع األطفال ذوي اإلعاقات لالستفادة من اخلـدمات            )ج(  
  باجلودة، ومن البيئة املاديـة املالئمـة،       املتسم  ئمة ومن التعليم    االجتماعية والصحية املال  

  ومن املعلومات واالتصاالت، وتعزيز جهودها الرامية إىل التوحيـد القياسـي لعمليـة             
  .تقدمي اخلدمات

  صحة املراهقني    
ترحب اللجنة باجلهود املبذولة من جانب الدولة الطرف حلمايـة صـحة املـراهقني                -٥٢

بيد أنه يساورها القلق إزاء االجتاهات الناشئة املتمثلـة         . ى اتباع أساليب حياة صحية    والتشجيع عل 
وحتيط اللجنة علماً باملعدل املنخفض للغاية النتشار       . يف البدانة واملشاكل الصحية النفسية والعقلية     

  يف الدولـة الطـرف     ) اإليـدز (متالزمة نقص املناعة املكتـسب      /فريوس نقص املناعة البشرية   
بيـد أهنـا    . ترحب جبهود الدولة الطرف الرامية إىل زيادة الوعي العام هبذا املرض لدى البالغني            و

  .تالحظ بقلق أن البالغني ال يعرفون إال القليل عن اإلصابة باألمراض األخرى املنقولة جنسياً
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توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف مبا يلي، وهي تأخذ يف احلسبان التعليق العـام             -٥٣
حقوق الصادر عن اللجنة بشأن فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز و         ) ٢٠٠٣(٣م  رق

بشأن صحة املراهقني ومنوهم يف سـياق اتفاقيـة         ) ٢٠٠٣(٤الطفل وتعليقها العام رقم     
  :حقوق الطفل

 مبا يف ذلك بضمان االختيارات      ،حتسني وضع املراهقني من حيث التغذية       )أ(  
  الصحية يف املقاصف املدرسية؛

  تعزيز خدمات الصحة العقلية لديها املصممة تبعاً الحتياجات املراهقني؛  )ب(  
تعزيز التعليم املدرسي املناسب للعمر بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابيـة،            )ج(  

  اإليدز، واألمراض املنقولة جنسياً؛/وفريوس نقص املناعة البشرية
حية الـيت حتتـرم     تزويد املراهقني باملشورة أو خبدمات الرعايـة الـص          )د(  

  اخلصوصية والسرية؛
على سبيل استهداف منع استعمال العقاقري املخدرة والتبـغ، مواصـلة             )ه(  

  .تزويد املراهقني مبعلومات عن اآلثار املترتبة على استعماهلما

  املمارسات التقليدية الضارة     
احلوار ومفادها أن   باملعلومات املقدمة من وفد الدولة الطرف أثناء        حتيط اللجنة علماً      -٥٤

 يف املائة وأنه آخذ يف التناقص وأن معدل اخلصوبة لدى البالغني            ١,٥معدل الزواج املبكر هو     
   يف املائة آخذ يف التناقص هو اآلخر وهو ما يرجع بصورة رئيـسية إىل تعلـيم                 ٢,٥وقدره  

  .املرأة وعملها
 زيادة الـوعي لـدى      تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إىل          -٥٥

األطفال من البنات ووالديهن وجمتمعاهتن احمللية بشأن اآلثار السلبية الكثرية املترتبة علـى             
  .الزواج املبكر وعلى املمارسات التقليدية األخرى الضارة بصحة األطفال ورفاههم ومنوهم

  )اقية من االتف٣١ و٢٩ و٢٨املواد (األنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية   -٧  

  التعليم، مبا يف ذلك التدريب والتوجيه املهنيان    
تالحظ اللجنة بتقدير أن الدولة الطرف تتيح التعليم اجملاين يف املـدارس االبتدائيـة                -٥٦

وتالحظ اللجنة أيضاً أن اجمللس األعلى      . جلميع األطفال، مبن فيهم األطفال من غري املواطنني       
وفضالً عن ذلك، فإهنا تالحـظ      .  بشأن الطفولة املبكرة   للتعليم قد وضع مؤخراً استراتيجية    

العدد املتزايد لألطفال املقيدين يف روضات األطفال ويف املـدارس االبتدائيـة واملتوسـطة              
وتعرب اللجنة عن تقديرها إلدراج حقوق اإلنسان ضمن املناهج املدرسية علـى            . والثانوية
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جنة يساورها القلق لكون أكادميية القـادة يف        بيد أن الل  . مستويي التعليم اإلعدادي والثانوي   
  .قطر مفتوحة فقط أمام األوالد

) ٢٠٠١(١ من االتفاقية، ومبراعاة التعليق العام رقم        ٢٩ و ٢٨يف ضوء املادتني      -٥٧
  :بشأن أهداف التعليم، توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف مبا يليالصادر عن اللجنة 

ية إىل زيادة معـدالت القيـد يف التعلـيم          مواصلة اختاذ التدابري الرام     )أ(  
  االبتدائي والتدريب التقين واملهين؛

زيادة تعزيز اجلهود الرامية إىل حتسني جودة التعليم يف املدارس العامـة              )ب(  
  واملدارس اخلاصة على السواء عن طريق توفري تدريب مالئم ومستمر للمدرسني؛

رة عامـة،   قوق اإلنسان بصو  موصلة تضمني املناهج املدرسية تدريس ح       )ج(  
  ؛وحقوق الطفل بصورة خاصة

  .النظر يف إتاحة الفرصة للبنات للدراسة يف أكادميية القادة يف قطر  )د(  

، )د(-)ب(٣٧، و٤٠، و٣٩، و٣٨، و٣٠، و٢٢املواد  (تدابري احلماية اخلاصة      -٨  
  ) من االتفاقية٣٦-٣٢و

  األطفال الالجئون    
املعلومات املقدمة يف تقرير الدولة الطرف ومن الوفد أثنـاء       بينما حتيط اللجنة علماً ب      -٥٨

احلوار ومفادها عدم وجود أطفال الجئني يف الدولة الطرف، ما زالت اللجنة تشعر بـالقلق               
  .إزاء االفتقار إىل تدابري تشريعية يف هذا امليدان

ة توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف، وهي تأخذ يف احلسبان أهنا بـصدد صـياغ               -٥٩
وتوصي اللجنة كـذلك    . مشروع قانون الطفل، باغتنام هذه الفرصة لتناول هذه املسألة        

 املتعلقة بوضـع الالجـئني      ١٩٥١االنضمام إىل اتفاقية عام     يف  بأن تنظر الدولة الطرف     
 واعتماد التشريع الوطين املتعلق باللجوء وإجـراءات بـشأن          ١٩٦٧وبروتوكوهلا لعام   

وهي توصي كذلك بأن تنظر     . وء الدولية وملبادئ احلماية الدولية    اللجوء وفقاً ملعايري اللج   
بوضع األشـخاص عـدميي      املتعلقة   ١٩٥٤االنضمام إىل اتفاقية عام     يف  الدولة الطرف   

  . املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦١اجلنسية واتفاقية عام 

  أطفال العمال املهاجرين    
رف تسمح بإنشاء مدارس خاصة تديرها اجلاليات       بينما تالحظ اللجنة أن الدولة الط       -٦٠

املغتربة، فإهنا ما زالت تشعر بالقلق لكون أطفال العمال املهاجرين العاملني يف القطاع اخلاص           
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وفضالً عن ذلك يساور اللجنـة      . قد ال تكون لديهم دائماً إمكانية االلتحاق باملدارس العامة        
  .رضة النتهاكات حقوقهم اإلنسانيةالقلق لكون أطفال العمال املهاجرين أكثر ع

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إمكانية التحاق مجيع األطفال، مبن فيهم              -٦١
وهي توصي كذلك   .  باملدارس العامة  ،أطفال العمال املهاجرين العاملني يف القطاع اخلاص      

ل العمـال  بقيام الدولة الطرف بوضع وتنفيذ سياسات وممارسات تتيح محاية وخدمة أطفا     
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف يف التصديق على          . املهاجرين على حنو أفضل   

  .اتفاقية محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال    
ألطفـال يف   تقدر اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف حلظر استخدام عمـل ا             -٦٢

القطاع الرمسي ولكنها تأسف ألن املعلومات حمدودة عن عمل األطفال يف القطـاع غـري               
  .الرمسي، مثالً يف مؤسسات األعمال األسرية الصغرية

 من االتفاقية، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اختـاذ           ٣٢وفقاً للمادة     -٦٣
 وذلك  ، وخباصة يف القطاع غري الرمسي     تدابري فعالة حلظر االستغالل االقتصادي لألطفال،     

وهي توصي بأن تعـزز الدولـة       . بوضع برامج خاصة هتدف إىل مكافحة عمل األطفال       
 ويف  .الطرف مفتشية العمل بغية رصد مدى عمل األطفال، مبا يف ذلك العمل غري املنظم             

هذا الصدد تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس مساعدة فنية من منظمـة العمـل          
   ).اليونيسيف(الدولية ومن منظمة األمم املتحدة للطفولة 

  االستغالل اجلنسي والتجاوزات اجلنسية    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء حمدودية البيانات واملعلومات املقدمة يف تقرير الدولة الطرف            -٦٤

  . بشأن االستغالل اجلنسي لألطفال والتحرش اجلنسي هبم
  :ة الطرف مبا يليتوصي اللجنة بقيام الدول  -٦٥

تناول مسأليت التجاوزات اجلنسية    بغية  تعزيز التدابري التشريعية املالئمة       )أ(  
  واالستغالل اجلنسي؛

  اختاذ تدابري مالئمة لضمان املقاضاة الفورية ملرتكيب اجلـرائم اجلنـسية             )ب(  
  ضد األطفال؛

ت ضمان أن تتاح لألطفال ضحايا االسـتغالل اجلنـسي أو التجـاوزا           )ج(  
  اجلنسية إمكانية االستفادة من آليات جمانية لتقدمي الشكاوى تراعي طبيعة األطفـال وأن             

  ال جيري جترميهم أو معاقبتهم؛
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 الوقاية لألطفـال    مواصلة تنفيذ سياسات وبرامج مالئمة من أجل توفري         )د(  
لتـزام  الضحايا وحتقيق تعافيهم وإعادة دجمهم اجتماعياً، وفقاً لإلعالن وخطة العمل واال          

اليت اعُتمدت يف املؤمترات العاملية ملكافحة االسـتغالل اجلنـسي          الصكوك  العاملي، وهي   
، وكذلك وفقـاً لنتـائج      ٢٠٠٨ و ٢٠٠١ و ١٩٩٦لألطفال اليت ُعقدت يف السنوات      

  . مؤمترات دولية أخرى بشأن هذه املسألة

  بيع األطفال واالجتار هبم واختطافهم    
يت اختذهتا الدولة الطرف يف جمال مكافحة االجتار بالبشر،         تالحظ اللجنة اخلطوات ال     -٦٦

، والـدار   ٢٠٠٥مبا يف ذلك عن طريق إنشاء املكتب الوطين ملكافحة االجتار بالبشر يف عام              
  وتكرر اللجنة اإلعـراب عـن أوجـه قلقهـا املثـارة            . القطرية لإليواء والرعاية اإلنسانية   

، عقـب   ٢١ و ١٤، وال سيما يف الفقرتني      )CRC/OPSC/QAT/CO/1(يف مالحظاهتا اخلتامية    
 يف التقرير األويل املقدم يف إطـار الربوتوكـول االختيـاري       ٢٠٠٦يونيه  /النظر يف حزيران  

  التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء األطفـال واسـتغالل األطفـال يف                
  .املواد اإلباحية

تفاقية، توصي اللجنة بقيام الدولـة     واملواد ذات الصلة من اال     ٣٥يف ضوء املادة      -٦٧
  :الطرف مبا يلي

مواصلة رصد البيانات املتعلقة باالجتار باألطفال وضمان استخدام مجيع           )أ(  
  ؛ يف هذا الصددالبيانات واملؤشرات لصياغة ورصد وتقييم سياسات وبرامج ومشاريع

   هبـم يف    تعزيز إجراءاهتا املتعلقة بتحديد هوية األطفال ضحايا االجتـار          )ب(  
  وقت مبكر؛

السعي إىل عقد اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف وبرامج تعـاون مـع              )ج(  
  . واالجتار هبم واختطافهمالبلدان األصلية وبلدان املرور العابر بغية منع بيع األطفال

  خط هاتفي للمساعدة    
 خطـاً هاتفيـاً     بينما تالحظ اللجنة أن املؤسسة القطرية حلماية الطفل واملرأة تشغِّل           -٦٨

للمساعدة، فإهنا ما زالت تشعر بالقلق بالنظر إىل أن هذا اخلط غري جماين وال ميكن جلميـع                 
  .األطفال االستفادة منه

  :توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف مبا يلي  -٦٩
ضمان أن خيصص هلذا اخلط اهلاتفي للمساعدة رقم جماين مكون من ثالث              )أ(  

   ساعة يومياً من مجيع املناطق بالدولة الطرف؛٢٤على مدار خانات يسهل الوصول إليه 
  .ختصيص أموال كافية من أجل أنشطة التوعية والتدريب وبناء القدرات  )ب(  
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  إدارة قضاء األحداث    
بينما تالحظ اللجنة التقدم احملرز يف ميدان قضاء األحداث، فإهنا تكرر اإلعراب عن               -٧٠

 لسن املسؤولية اجلنائية، الذي ما زال حمدداً بسبع سـنوات،           قلقها السابق من أن احلد األدىن     
ويساور اللجنة القلق أيضاً لكون حق الطفل يف االستماع         . هو منخفض أكثر مما ينبغي بكثري     

كما أنه يساورها القلق إلمكانية معاملة      . إليه يف الدعاوى اجلنائية رمبا مل حيظ دائماً باالحترام        
  . عاماً على أهنم من الكبار١٨وسن  عاماً ١٦األطفال بني سن 

حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ معايري قـضاء األحـداث تنفيـذاً       -٧١
 من االتفاقية، فضالً عـن قواعـد        ٤٠ و ٣٩واملادتني  ) ب(٣٧وخصوصاً املادة   كامالً،  

، ومبـادئ  )قواعد بكـني (األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث   
، وقواعد األمم   )مبادئ الرياض التوجيهية  (األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث       
 توصـي   ،وبصورة خاصة ). قواعد هافانا (املتحدة حلماية األحداث اجملردين من حريتهم       

  ، وهـي تأخـذ يف احلـسبان التعليـق العـام             مبـا يلـي    اللجنة بقيام الدولة الطرف   
  : بشأن إدارة قضاء األحداث الصادر عن اللجنة)٢٠٠٧(١٠رقم 

 عاماً على أقل تقدير، علـى سـبيل         ١٢رفع سن املسؤولية اجلنائية إىل        )أ(  
   الصادر عن اللجنة؛١٠ بقصد زيادة رفع هذه السن وفقاً للتعليق العام رقم ،االستعجال

تزويد األطفال، الضحايا واملتهمني على السواء، مبساعدة قانونية مالئمة           )ب(  
راءات القانونية وضمان أن يكون األطفال حمتجزين يف مكان منفـصل عـن             طوال اإلج 

  البالغني سواء أثناء االحتجاز السابق للمحاكمة أو بعد صدور احلكم عليهم؛
اختاذ مجيع التدابري الضرورية، مبا يف ذلك تعزيز سياسة إجياد عقوبـات              )ج(  

األطفال إال كمـالذ أخـري      ألحداث اجلاحنني، بغية ضمان عدم احتجاز       من أجل ا  بديلة  
  وألقصر وقت ممكن؛

 اً عام١٨وعاماً  ١٦ضمان أن تتاح لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني        )د(  
  نفس احلماية اليت تتاح لألطفال اآلخرين؛

تعزيز برامج التدريب بشأن املعايري الدولية ذات الصلة من أجل مجيـع              )ه(  
 مثل القضاة، ورجال الشرطة، وحمامي الدفاع،       املهنيني العاملني مع نظام قضاء األحداث     

  ووكالء النيابة؛
التماس املساعدة الفنية وغريها من أشكال التعاون من الفريق املـشترك             )و(  

الـذي يـشمل   هو الفريق  بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث والتابع لألمم املتحدة، و        
مـة األمـم املتحـدة للطفولـة         ومنظ ،مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية     

  . ومنظمات غري حكومية، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،)اليونيسيف(
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  ضحايا اجلرائم والشهود عليها    
توصي اللجنة أيضاً بأن تضمن الدولة الطرف، عن طريق أحكام وأنظمة قانونية              -٧٢

د عليها، مثل األطفال ضحايا إساءة   مالئمة، تزويد مجيع األطفال ضحايا اجلرائم أو الشهو       
  املعاملة والعنف املرتيل واالستغالل اجلنسي واالقتصادي واالختطاف واالجتار والـشهود          
على هذه اجلرائم باحلماية اليت تتطلبها االتفاقية وأن تأخذ يف احلسبان املبادئ التوجيهيـة              

قرار اجمللس االقتـصادي    (يها  املتعلقة بتوفري العدالة لألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عل       
   ).، املرفق٢٠٠٥يوليه /متوز ٢٢ املؤرخ ٢٠٠٥/٢٠واالجتماعي 

  التصديق على الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -٩  
بينما تسلّم اللجنة بأن ما حدث مؤخراً من التصديق على عدد من معاهدات حقوق                -٧٣

، فإهنا حتيط علماً بأن قطر ليست طرفاً يف مجيع          اإلنسان أو االنضمام إليها هو أمر إجيايب جداً       
الصكوك الدولية األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان واليت ترى اللجنة أن من شأهنا تعزيز جهود     
الدولة الطرف الرامية إىل الوفاء بالتزامها املتمثل يف ضمان اإلعمال الكامل حلقـوق مجيـع               

  .األطفال املشمولني بواليتها
للجنة بقيام الدولة الطرف بالتصديق على مجيـع الـصكوك الدوليـة            توصي ا   -٧٤

األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان أو باالنضمام إليها، مبا يف ذلك العهد الـدويل اخلـاص               
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            

 فضالً  ،قوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      واالتفاقية الدولية حلماية ح    ،والسياسية
  .عن االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  املتابعة والنشر  -١٠  

  املتابعة    
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املالئمة لضمان تنفيذ هـذه               -٧٥

مجلة أمور، إحالة التوصيات إىل أعضاء احملكمة      التوصيات تنفيذاً كامالً بوسائل تشمل، يف       
العليا وجملس الوزراء وجملس الشورى والسلطات احمللية، حسب االقتضاء، مـن أجـل             

  .من اإلجراءات بشأهنا على حنو مالئمواختاذ مزيد النظر فيها 

  النشر    
التقرير الدوري  توصي اللجنة كذلك بأن تتيح الدولة الطرف على نطاق واسع             -٧٦
املالحظـات  (والردود اخلطية اليت قدمتها إىل اللجنة والتوصـيات ذات الـصلة            لثاين  ا

) ولكن ال تقتصر على   (اليت اعتمدهتا اللجنة وذلك بلغات البلد وبوسائل تشمل         ) اخلتامية
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اإلنترنت كي يطلع عليها عامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املـدين ومجاعـات الـشباب              
ن أجل إثارة النقاش العام بشأن االتفاقية وتنفيذها ورصـدها          والفئات املهنية واألطفال م   

  .والوعي بذلك مجيعاً

  التقرير القادم  -١١  
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري الثالث والرابع املـشترك              -٧٧

الوثيقـة  انظر  ( صفحة   ١٢٠وينبغي أال يتجاوز هذا التقرير      . ٢٠١٣مايو  /أيار ٢حبلول  
CRC/C/118(    معلومات عن تنفيذ الربوتوكولني االختياريني لالتفاقيـة    التقرير  وأن يشمل

املتعلقني ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة، وبإشـراك             
  .األطفال يف الرتاعات املسلحة

ـ               -٧٨   ات وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل تقدمي وثيقة أساسـية وفقـاً ملتطلب
اليت وافق  " املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير    "الوثيقة األساسية املوحدة الواردة يف      

عليها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئـات معاهـدات حقـوق اإلنـسان يف               
  ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /حزيران

        
  


