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  الطفل حقوق جلنة
 واخلمسون اديةاحل الدورة

  األطراف الدول من املقدمة التقارير يف النظر
 االتفاقية من ٤٤ املادة مبوجب

 فرنسا :للجنة اخلتامية املالحظات

يف ) CRC/C/FRA/4(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري اجلامع للتقريرين الثالث والرابع املقدم من فرنسا          - ١
، واعتمدت، يف   ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٦املعقودتني يف   ) CRC/C/SR.1401-1402انظر   (١٤٠٢ و ١٤٠١جلستيها  
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢ املعقودة يف ١٤٢٥جلستها 

   مقدمة- ألف 

خلطيـة  ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف التقرير اجلامع للتقريرين الثالث والرابع وكذلك بـالردود ا               - ٢
كما تالحظ أن الدولة الطرف قدمت معلومات عن        ). Add.1 و CRC/C/FRA/Q/4(الواردة على قائمة املسائل     

املقاطعات واألقاليم الواقعة فيما وراء البحار، ولكنها تأسف ألن هذه املعلومات ترد يف مرفق وال تتبع املبـادئ                  
وتعرب اللجنة عن تقـديرها     ). CRC/C/58/Rev.1(هنا  التوجيهية العامة املتعلقة بشكل التقارير الدورية ومضمو      

حلضور وفد رفيع املستوى ومتعدد القطاعات وللحوار املفتوح واإلجيايب الذي أجراه، مما أتاح اجملال لفهم حالـة                 
  .الطفل يف الدولة الطرف على حنو أفضل

االقتران مع مالحظاهتا اخلتاميـة   وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية ب            - ٣
املعتمدة بشأن التقرير األويل للدولة الطرف عن الربوتوكول االختياري املرفق باالتفاقية بـشأن بيـع األطفـال                 
واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية والربوتوكول االختياري املرفق هبا بشأن إشراك األطفال يف النــزاعات                

  .CRC/C/OPAC/FRA/CO/1 وCRC/C/OPSC/FRA/CO/1دان يف الوثيقتني املسلحة، اللذين ير

   تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته- باء 

  :تالحظ اللجنة مع التقدير ما طرأ من تطورات إجيابية فيما يتصل بتنفيذ االتفاقية، من قبيل ما يلي  - ٤
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 بشأن إصالح شؤون الطالق والذي ٢٠٠٤مايو / أيار٢٦يف  الصادر ٤٣٩/٢٠٠٤القانون رقم   )أ(  
يهدف إىل تبسيط إجراءات االنفصال وتعجيلها، وذلك للحد بشكل خاص من تطويل املدة املستغرقة ومن تعريض 

  األطفال هلذه اإلجراءات؛
 ١٤٨٦/٢٠٠٤إنشاء اهليئة العليا ملكافحة أشكال التمييز وتشجيع املساواة مبوجب القانون رقم           )ب(  

  ؛٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣٠الصادر يف 
 بشأن تكافؤ حقوق املعـوقني      ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١١ الصادر يف    ١٠٢/٢٠٠٥القانون رقم     )ج(  

  وفرصهم وإدماجهم ومشاركتهم؛
   بشأن إصالح مسألة التبّني؛٢٠٠٥يوليه / متوز٤ الصادر يف ٧٤٤/٢٠٠٥القانون رقم   )د(  
 بشأن إصالح مسألة البنوة وإلغـاء       ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٤ الصادر يف    ٧٥٩/٢٠٠٥املرسوم رقم     )ه(  

  مفهومي املولود الشرعي واملولود الطبيعي؛
 الذي يعزز منع العنف املرتيل والعنف       ٢٠٠٦مايو  / أيار ٤ الصادر يف    ٣٩٩/٢٠٠٦القانون رقم     )و(  

  ؛ عاما١٨ًالفتاة إىل ضد األطفال ومعاقبة مرتكبيهما ويرفع احلد األدىن للسن القانونية لزواج 
 خبصوص شؤون التركة واهلبة     ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٣ الصادر يف    ٧٢٨/٢٠٠٦القانون رقم     )ز(  

  وحتقيق املساواة بني األطفال بصرف النظر عن وضعهم عند الوالدة؛
   لإلنفـاذ   قـابالً   الذي ينشئ حقاً   ٢٠٠٧مارس  / آذار ٥ الصادر يف    ٢٩٠/٢٠٠٧القانون رقم     )ح(  
  ؛يف املسكن
   بشأن إصالح محاية الطفل؛٢٠٠٧مارس / آذار٥ الصادر يف ٢٩٣/٢٠٠٧القانون رقم   )ط(  
 بشأن احلماية القانونية للكبار على      ٢٠٠٧مارس  / آذار ٥ الصادر يف    ٣٠٨/٢٠٠٧القانون رقم     )ي(  

  :النحو التايل
  تعزيز حق الطفل يف التعبري عن رأيه؛  ‘١‘  
  لطفل وكادر اخلدمات الطبية واالجتماعية وأعضاء الربملان برفع       إدراج إمكانية قيام أفراد أسرة ا       ‘٢‘  
  ؛)حمامي األطفال(شكوى إىل أمني مظامل األطفال     
  .إنشاء مراكز اتصال مسؤولة عن محاية األطفال يف املقاطعات  ‘٣‘  
 معين بالشباب ومسؤول عن     ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٦إنشاء وظيفة مفوض سامي بتاريخ        )ك(  
  . سنة٢٦ و١٦ياسة متسقة بشأن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني وضع س

  : يف االتفاقيتني الدوليتني التاليتنيوترحب اللجنة كذلك بأن فرنسا أصبحت طرفاً  - ٥

  ؛٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٣االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، يف   )أ(  



CRC/C/FRA/CO/4 
Page 3 
 

لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي يهـدف إىل          لاين  الربوتوكول االختياري الث    )ب(  
  .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢إلغاء عقوبة اإلعدام، يف 

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات– جيم

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

   سابقاً اليت قدمتها اللجنةالتوصيات

تعرب اللجنة عن أسفها ألن بعض الشواغل اليت أبدهتا والتوصيات اليت قدمتها بعد النظـر يف التقريـر                    - ٦
 املتعلق منها بالتحفظات واإلعالنـات      الدوري الثاين املقدم من الدولة الطرف مل حتظ مبعاجلة كافية، وخصوصاً          

 األدىن لسن املسؤولية اجلنائية، وتسجيل احلداحلقوق، وبشأن االتفاقية، وإدراج مفهوم الطفل بوصفه أحد مواضيع 
 والتبين على الصعيد الدويل، والعقاب البدين، والقصر غري املصحوبني، وقضاء األحداث            ،املواليد، ومل مشل األسرة   

)CRC/C/15/Add.240.(  

 الـيت   قدمة سابقاً حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تبذل كافة اجلهود املمكنة ملعاجلة التوصيات امل              - ٧
، وأن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل متابعة كافية للتوصيات  أو بشكل منقوص أو مل ُتنفّذ مطلقاًُنفِّذت جزئياً

 على إدماج مفهوم الطفل بوصفه أحـد        الطرفكما حتث اللجنة الدولة     . الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية    
  .ج واملشاريعمواضيع احلقوق يف مجيع السياسات والربام

   واإلعالناتالتحفظات

تعرب اللجنة عن أسفها ألن الدولة الطرف ال تزال تطرح شواغل قانونية حملية بشأن التوصية اليت قدمتها   - ٨
 ٤٠ و ٦، وبشأن اإلعالنني املقدمني فيما يتصل باملادتني        ٣٠ بسحب التحفظ املقدم خبصوص املادة       اللجنة سابقاً 
  .من االتفاقية

للجنة من جديد توصيتها املقدمة إىل الدولة الطرف بشأن مراجعة موقفها فيما يتعلق باألطفال       تؤكد ا   - ٩
 ٤٠ و ٦ من االتفاقية، وإعالنيها بصدد املادتني       ٣٠املنتمني إىل أقليات، والنظر يف سحب حتفظها على املادة          

  .من االتفاقية

  التشريع

 السوابقالنقض بشأن إمكانية تطبيق االتفاقية مباشرة مع        ترحب اللجنة مبواءمة السوابق القضائية حملكمة         - ١٠
  .القضائية جمللس الدولة، إالّ أن القلق يساورها إزاء حمدودية عدد األحكام املعترف بتأثريها املباشر على هذا النحو
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل اختاذ التدابري الالزمة لضمان إمكانيـة التطبيـق املباشـر                  - ١١
التفاقية مبجملها على أراضيها كافة، وبأن متكّن األفراد من االحتجاج جبميع أحكام االتفاقية كأساس قانوين               ل

  . اإلدارية والقضائيةإلجراءاتُيستند إليه، ومتكّن القضاة من تطبيق أحكامها على مجيع مستويات ا

  التنسيق

ابري املتخذة يف جمال محاية الطفل، من قبيـل          بإدخال عدة إصالحات بشأن تنسيق التد      حتيط اللجنة علماً    - ١٢
نقل فرقة العمل املشتركة بني الوزارات واملعنية بشؤون األسرة من وزارة شؤون األسرة سابقاً إىل وزارة العمـل             

 رئيس اجمللس العام يف كل مقاطعة ليكون مبثابة         يةوالعالقات االجتماعية والشؤون األسرية واحلضرية، وتعزيز وال      
 ٢٦ و١٦ عن إنشاء وظيفة مفوض سام معين بالشباب ِمَمن تتراوح أعمارهم بني تأمني محاية الطفل، فضالًمنّسق ل

ولكن ال تزال اللجنة منشغلة حيال انعدام التنسيق على املستوى الوطين وعلى صعيد املقاطعات، مبا يف ذلك   . سنة
نة عن قلقها إزاء عدم وجود جلنة برملانية مسؤولة         كما تعرب اللج  .  واألقاليم الواقعة فيما وراء البحار     طعاتاملقا

  .عن حقوق الطفل

 توصيتها اليت قدمتها سابقاً وحثت فيها الدولة الطرف على إنشاء هيئـة تتـوىل               ًتؤكد اللجنة جمددا    - ١٣
  ملستوى الوطين ومستوى املقاطعات،   التنسيق الشامل لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني كليهما بني ا        

 تقليل احتماالت حدوث تـضارب أو       بغيةمبا يف ذلك األقاليم واملقاطعات الواقعة فيما وراء البحار، وذلك           
متييز يف تنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني، والقضاء على مجيع هذه االحتماالت، وعلى ضمان تـوفري         

 مـن الوثيقـة    ٩الفقـرة   (حمـددة بوضـوح     املوارد البشرية واملالية الالزمة هلذه اهليئة، ومنحهـا واليـة           
CRC/C/15/Add.240 .( الدولة الطرف بإنشاء جلنة معنية حبقوق الطفل على مـستوى            أيضاً ةوتوصي اللجن 

  .كل من جملس النواب وجملس الشيوخ

   وخطة العمل الوطنيتاناالستراتيجية

باألطفال وخطة وطنية ذات صلة من يساور اللجنة القلق حيال عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة معنية   - ١٤
كما تشعر اللجنة بالقلق . أجل تنفيذها، حبيث تستندان إىل إطار االتفاقية وحتظيان بتأييد أعلى مستوى يف احلكومة

 السنوية، ويف التخطيط الشامل وامليزنة اللذين خلططألن ذلك قد يؤدي إىل عدم مراعاة حقوق الطفل عند صياغة ا
  .اتضطلع احلكومة هبم

حتث اللجنة الدولة الطرف على إجراء حوار واسع النطاق مع القوى السياسية واملهنـيني وفئـات                  - ١٥
اجملتمع املدين واألطفال هبدف وضع استراتيجية وطنية شاملة معنية باألطفال ينبغي أن تشمل على حد سواء                

 بشأن توفري محاية خاصة     دابريذ ت ضمان إعمال احلقوق العامة جلميع األطفال على قدم املساواة، وكذلك اختا          
بد أن  وال. ألضعف الفئات منهم، وخاصة األطفال الذين يعيشون يف مقاطعات وأقاليم واقعة فيما وراء البحار

اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة " عامل صاحل لألطفال"تراعي خطة العمل هذه الوثيقة اخلتامية املعنونة 
. ٢٠٠٧ واستعراض منتصف املدة الذي أجرته يف عام ٢٠٠٢مايو /ائية املعنية بالطفل يف أياريف دورهتا االستثن

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل وضع ما يلزم من آليـات لتخـصيص األمـوال يف امليزانيـة                    
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 تقييم التقدم نتظام يف من أجل اال كامالً إىل تنفيذ خطة العمل تنفيذاًواالضطالع بأنشطة املتابعة والتقييم سعياً
  .احملرز وحتديد أوجه القصور احملتملة

   املستقلالرصد

ترحب اللجنة بالدور اهلام الذي تؤديه مؤسستان اثنتان يف رصد إعمال حقوق الطفل، أال ومها أمـني                   - ١٦
 شطة اليت يضطلعوتالحظ اللجنة األن. واللجنة االستشارية الوطنية حلقوق اإلنسان) حمامي األطفال(مظامل األطفال 

 مبا فيها آليته اخلاصة بتقدمي شكاوى األفـراد،         قية،هبا أمني مظامل األطفال على نطاق واسع يف جمال تنفيذ االتفا          
. والدور االستشاري الذي تؤديه اللجنة االستشارية الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن التشريعات املتعلقة حبقوق الطفل

  . بشأن مشاريع القوانني الرصد املستقليت التشاور مع مؤسساء عدم االنتظام يفغري أن اللجنة تعرب عن أسفها إز

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تعزيز الدور التكميلي ملؤسسيت الرصد املستقل من أجل تنفيذ   - ١٧
لق بآليتـه   االتفاقية بشكل كامل وإحراز مزيد من التقدم يف تعزيز دور أمني مظامل األطفال، وخاصة فيما يتع               

كما تشجع .  والبشرية لتنفيذ واليته بفعاليةةاخلاصة بتقدمي شكاوى األفراد وتزويده مبا يكفيه من املوارد املالي
ويف هذا الصدد،   . اللجنة الدولة الطرف على التشاور بانتظام مع املؤسستني كلتيهما بشأن مشاريع القوانني           

بشأن دور املؤسسات الوطنية املـستقلة  ) ٢٠٠٢(٢ا العام رقم تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقه      
  . حقوق الطفل ومحايتهاعزيزحلقوق اإلنسان يف ت

   املواردختصيص

تالحظ اللجنة مع التقدير زيادة مستوى اإلنفاق على األطفال يف السنوات األخرية، مثلما يتضح يف جمال              - ١٨
ليست كافية للقضاء على الفقر ومعاجلة أوجه التفاوت، وخاصة         التعليم، ولكن القلق يساورها ألن هذه الزيادة        

إن قصور االتساق يف حتليـل جوانـب        . املدرسةفيما يتعلق باحلق يف املسكن واحلصول على اخلدمات الطبية يف           
امليزانية وتقييم اآلثار النامجة عن ذلك بالنسبة إىل حقوق الطفل جيعل من الصعب حتديـد النفقـات املخصـصة      

ال يف عموم أرجاء البلد، ويؤدي إىل التساؤل عّما إذا كانت هذه النفقات تسهم فعالً يف تنفيذ سياسـات                   لألطف
وعالوة على ذلك، تشاطر اللجنة اللجنة االستشارية الوطنية حلقوق اإلنسان االنشغال . طفالوتشريعات تتعلق باأل

 املقاطعات، مبا فيها املقاطعات واألقاليم الواقعة الذي أعربت عنه بشأن أوجه التفاوت يف ختصيص املوارد يف خمتلف
  .فيما وراء البحار

 من االتفاقية، بتخصيص املوارد املتاحة بأقصى ٤ للمادة توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، وفقاً        - ١٩
حد من أجل إعمال حقوق الطفل، مع التركيز بشكل خاص على مسألة القضاء على الفقر واحلد من أوجه                  

وعلـى الدولـة   . فاوت يف الواليات القضائية كافة، مبا فيها املقاطعات واألقاليم الواقعة فيما وراء البحار          الت
الطرف يف إطار هذا املسعى أن تأخذ يف حسباهنا التوصيات اليت صدرت عن اللجنة بعد يوم املناقشة العامـة           

 ٢١ية الـدول، وُعقـِدت يـوم         مـسؤول  - اليت كُّرست ملوضوع املوارد املخصصة إلعمال حقوق الطفل         
 بأن تطبق مفهوم تتّبع امليزانية من منظور حقـوق          لطرفكما توصي اللجنة الدولة ا    . ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول
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 آلثار ذلك على هذه احلقوق لكي تتبني ما إذا كانت املوارد املخصصة الطفل وأن جتري بصورة منتظمة تقييماً
  .ت وتطبيق القواننييف امليزانية كافية ومناسبة لوضع السياسا

   البياناتمجع

 بإنشاء مركز رئيسي جلمع البيانات ورصدها يعىن جبمع معلومات عن األطفال املعرضني ًحتيط اللجنة علما  - ٢٠
ومع ذلك، ال تزال اللجنة منشغلة إزاء عملية مجـع          . للخطر، أال وهو املرصد الوطين للطفولة املُعرَّضة للمخاطر       

 موحدة متبعة يف تقييم وتوثيق البيانات املنسقة بني ةاعات، وإزاء ما إذا كانت هناك طريقالبيانات من خمتلف القط
كما تعرب اللجنة عن انشغاهلا حيال الظروف اليت يتسىن فيها ملقدمي البيانات وجمهزيها الوصول . مقدمي البيانات

  .تخدام البيانات الشخصية حيال االفتقار إىل سياسة شاملة بشأن اسًإىل املعلومات اجملمعة، وخصوصا

توصي اللجنة بإنشاء نظام منسق يف مجيع أرجاء البلد جلمع وحتليل البيانات اجملمعة عن كل اجملاالت                  - ٢١
املشمولة باالتفاقية والربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا، كأساس ُيستند إليه يف تقييم التقدم احملرز يف ميدان 

 تتعلق باألطفال وأسرهم وتـسهيل تعزيـز        شاملةة يف صوغ سياسات عاملية و     إعمال حقوق الطفل واملساعد   
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج فقـط         . وتنفيذ االتفاقية والربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا     

  يف قواعد البيانات، وأن تنظم مبقتضى أحكـام القـانون اسـتخدام            املعلومات الشخصية غري احملددة حصراً    
  . استخدام املعلوماتساءة إلالبيانات اجملمعة منعاً

   االتفاقية وأنشطة التدريب وإذكاء الوعينشر

 لتنفيذ أنشطة إلزامية يف جمال تدريب املهنـيني         ًترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف مؤخرا         - ٢٢
ركيز بشكل خاص على األطفال املعرضني      العاملني مع األطفال وألجلهم على مبادئ االتفاقية وأحكامها، مع الت         

 تثقيف املواطنني، مبا يف ذلك تثقيفهم يف        عن أن املناهج الدراسية تتضمن وحدات       ًوتالحظ اللجنة أيضا  . للخطر
  .ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء تدين مستوى معرفة األطفال والكبار باالتفاقية. جمال حقوق اإلنسان

الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إىل ضمان تعريف الكبار واألطفال على نطاق توصي اللجنة الدولة   - ٢٣
  فهمهم اجليد هلا، يف مجيع أحنـاء      تأمني  واسع جبميع أحكام االتفاقية والربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا، و        

  . الطرفالدولة

   مع فئات اجملتمع املدينالتعاون

   احلكومة وفئات اجملتمـع املـدين،      الدولة الطرف إلقامة عالقات بني    ترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها        - ٢٤
مبا فيها املنظمات غري احلكومية، إال أن القلق يساورها حيال استمرار قصور التعاون مع املنظمات غري احلكومية                 

  .فيما يتعلق بإعداد التقرير وتنفيذ االتفاقية

لفعال واملنهجي مع فئات اجملتمع املـدين، مبـا فيهـا    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تعاوهنا ا        - ٢٥
املنظمات غري احلكومية ورابطات األطفال، بشأن تعزيز حقوق الطفل وإعماهلا، بوسائل منـها املـشاركة يف             
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وتشجع .  التقرير الدوري املقبل   دوضع سياسات ومشاريع التعاون، ومتابعة املالحظات اخلتامية للجنة وإعدا        
  .طرف على دعم فئات اجملتمع املدين على املستوى احمللي واحترام استقالهلااللجنة الدولة ال

   الدويلالتعاون

تالحظ اللجنة مع التقدير اإلسهامات املقدمة من الدولة الطرف فيما خيص خمتلف األنشطة املتصلة حبقوق   - ٢٦
  .الطفل يف جمال التعاون الدويل والثنائي

مواصلة تعزيز أنشطتها يف جمال التعاون الدويل، بوسـائل منـها           تشجع اللجنة الدولة الطرف على        - ٢٧
 من الناتج احمللي اإلمجايل للمـساعدة       ٠,٧السعي إىل بلوغ هدف األمم املتحدة املتمثل يف ختصيص ما نسبته            

ئر  يف إطار تعاوهنا الثنائي مع ساغي،كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي كما ينب. اإلمنائية الدولية
الدول األطراف يف االتفاقية والربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا، املالحظات اخلتامية والتوصـيات الـيت              

ويف هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تأخـذ يف حـسباهنا              . قدمتها اللجنة بشأن هذه البلدان    
املوارد املخصصة إلعمال حقوق    "مة بشأن    يف أعقاب يوم املناقشة العا     ٢٠٠٧ مالتوصيات اليت صدرت يف عا    

  ". مسؤولية الدول- الطفل 

   املبادئ العامة- ٢
  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

   التمييزعدم

  ترحب اللجنة بإنشاء اهليئة العليا ملكافحة أشـكال التمييـز وتـشجيع املـساواة مبوجـب القـانون                   - ٢٨
 بناء على مبادرة منـها      تدابريى األفراد واختاذ ما يلزم من       ، واليت تتمتع بسلطة تلقي شكاو     ١٤٨٦/٢٠٠٤ رقم

 ،ملعاجلة مشاكل التمييز القائم على أساس األصل القومي، والعجز، والصحة، والعمر، ونوع اجلنس، واألسـرة              
. نية واملظهر، واللقب، واخلصائص اجليلدينية،، والنشاط النقايب، والتوجه اجلنسي، واملعتقدات اواحلالة االجتماعية

 مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحقيق املساواة بني األطفال، بغض النظر عن               وتالحظ اللجنة أيضاً  
 اخلاص بإلغاء مفهومي املولود الشرعي    ٧٥٩/٢٠٠٥الظروف اليت ولدوا يف ظلها، من خالل اعتماد املرسوم رقم           

حتقيق املساواة بـني األطفـال   يرمي إىل كة واهلبة، الذي   بشأن التر  ٧٢٨/٢٠٠٦ والقانون رقم    طبيعيواملولود ال 
كما تالحظ اللجنة إلغاء التمييز فيما خيص اإلعانـات املاليـة املقدمـة             . بصرف النظر عن وضعهم عند الوالدة     

يقضي بأن تتمتع ، وكذلك قرار حمكمة النقض الذي " كبريةأسراً"لألطفال غري الفرنسيني والوالدين الذين يعيلون 
؛ إال أن األطفالعلى إعانات حقوقها يف احلصول سر األجنبية املقيمة بصفة قانونية يف فرنسا مع أطفاهلا بكامل  األ

قيام الدولة الطرف حبظر التمييز القائم على       ل عن تقديرها    وتعرب اللجنة أيضاً  . التنفيذللقصور يف   اللجنة تأسف   
  .ئل اإلرث بإقليم مايوت الواقع فيما وراء البحار بني األطفال يف مسايمااجلنس أو الشرعية فنوع أساس 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز دعم الدور الذي تضطلع به اهليئة العليا ملكافحة أشكال التمييز                 - ٢٩
كما حتث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ قرار حمكمة النقض بشأن حـق األسـر غـري       . وتشجيع املساواة 

  .ألطفالإعانات ارنسية يف احلصول على الف
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 اللجنة بإدراج أنشطة مكافحة العنصرية ومعاداة السامية وكراهية األجانب يف املناهج الدراسية، ترحبو  - ٣٠
يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية، ممـا       ال سيما   تعرب عن قلقها حيال استمرار ممارسة التمييز، و       إال أهنا   

باألطفال املقـيمني يف    خصوصاً  فيما يتعلق    ز،يي التم القضاء على لعدل و يعرقل إحراز التقدم االجتماعي وإقامة ا     
املقاطعات واألقاليم الواقعة فيما وراء البحار، وبطاليب اللجوء والالجئني من األطفال، وكذلك األطفال الـذين               

انون اجلديد بشأن   كما تعرب اللجنة عن انشغاهلا ألن الق      . ينتمون إىل أقليات، كالغجر والرّحل واألقليات الدينية      
احلمض النووي ملقدمي طلبات اهلجرة وتطبيق نظـام        فحص  الذي ينص على    واهلجرة واالندماج واللجوء    تنظيم  

  .احلصص يف جمال الترحيل، هو قانون قد يسهم يف خلق جو من التمييز ضد األطفال املهاجرين

 جمـال احلقـوق االقتـصادية       حتث اللجنة الدولة الطرف على تأمني محاية كاملة ضـد التمييـز يف              - ٣١
واالجتماعية على أساس العرق أو األصل أو اللون أو االسم أو األصل اإلثين أو االجتماعي أو اللقب أو لغري 

 إىل القضاء على الفـوارق      الراميةوتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها        . ذلك من األسباب  
مكافحة التمييز املستمر ضد األطفال األجانب واألطفال الذين ينتمون         اإلقليمية واختاذ التدابري الالزمة ملنع و     

كما حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ      .  مناخ من التقدم االجتماعي والعدالة واملساواة      وهتيئةإىل أقليات،   
  .جملتمعاالت التمييز ضد األطفال يف مجيع قطاعات االة حلالتصدي بصورة فع لضمان مجيع ما يلزم من تدابري

بسبب وصم فئات معينة من األطفال، مبا يف ذلك يف وسائل اإلعالم واملدرسة، أيضاً ويساور اللجنة القلق   - ٣٢
واألطفال الذين يعانون من الفقر، مثل أطفال الغجر واألطفال املعوقني واألطفال           املستضعفني   األطفال   وخصوصاً

، مما يؤدي إىل خلق مناخ عام من التعصب      الفقرية  الضواحي يفالذين ينتمون إىل أقليات واألطفال الذين يعيشون        
سيما املراهقني، وقد يكون هذا األمر يف أغلب األحيان السبب  واختاذ مواقف سلبية عامة جتاه هؤالء األطفال، وال

ـ  يبكما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء املوقف السل       . األساسي وراء ارتكاب مزيد من االنتهاكات حلقوقهم       ام  الع
  . املراهقنيللشرطة جتاه األطفال، وخصوصاً

   التعصب جتاه األطفال ووصفهم مبا     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ ما يلزم من تدابري ملعاجلة            - ٣٣
سيما املراهقني، داخل اجملتمع، مبا يف ذلك يف وسائل اإلعالم واملدرسة، وبأن تعزز املوقـف                ال يليق هبم، وال   
  . للشرطة جتاه األطفال واملراهقنياإلجيايب والبناء

التدابري والربامج اليت نفذهتا الدولة عن  بعدم ورود أية معلومات يف التقرير اخلاص وحتيط اللجنة علماً  - ٣٤
 ٢٠٠١ يف املؤمتر العـاملي لعـام        ا اعتمد نالطرف فيما يتصل باالتفاقية من أجل متابعة اإلعالن وبرنامج العمل الذي          

  تعـصب، مـع مراعـاة التعليـق       صرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من          بشأن مكافحة العن  
وتطلب اللجنة إدراج معلومات حمددة، على النحو املبني أعاله، يف التقريـر  . بشأن أهداف التعليم ) ٢٠٠١(١العام  

  .٢٠٠٩ضي لعام الدوري املقبل وكذلك معلومات عن التدابري املتخذة ملتابعة مؤمتر ديربان االستعرا

   الطفل الفضلىمصاحل

 مبواءمة أحكامها القضائية مع األحكام القـضائية      ٢٠٠٥تالحظ اللجنة أن حمكمة النقض قامت يف عام           - ٣٥
 كما حتيط اللجنة علماً.  من االتفاقية٣ من املادة ١جمللس الدولة يف إطار االعتراف بإمكانية التطبيق املباشر للفقرة 
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ومـع  .  الطفل ومحايته وشؤون الطالق والتركة واهلبة      ايةلطفل الفضلى يف القانون املتعلق برع     بدمج مبدأ مصاحل ا   
بعض اإلجراءات والقرارات احلكومية على مـصاحل       لتأثري  تقييمات  ندرة ال ذلك، فإن اللجنة ال تزال منشغلة إزاء        

وعالوة على ذلـك، فـإن      . ملبدأالطفل الفضلى، واستمرار االختالفات يف املمارسة فيما خيص فهم تطبيق هذا ا           
  . ما تضع هذا املبدأ موضع التنفيذ على صعيد البلديات وعلى الصعيدين اإلقليمي والوطين التشريعية نادراًهليئاتا

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٣٦

 ألن  ًسيما من خالل القواعد اإلجرائية امللموسة، ضـمانا        اختاذ مجيع ما يلزم من تدابري، وال        )أ(  
 مـن االتفاقيـة، يف مجيـع        ٣ ألحكام املادة    ًتسترشد احلكومة كما ينبغي مببدأ مصاحل الطفل الفضلى، وفقا        

 القـرارات القـضائية     يفالقرارات واإلجراءات اليت تتخذها فيما يتعلق باألحكام القانونية كافة وكـذلك            
  واإلدارية واملشاريع والربامج واخلدمات اليت تؤثر على الطفل؛

  أدىن حد؛عند جه التباين يف تطبيق هذا املبدأ ضمان إبقاء أو  )ب(  
تقييم أثر إجراءات احلكومة وقراراهتا على مصاحل الطفل الفضلى، وكـذلك اإلجـراءات               )ج(  

 ملاهية مكونات -  وبالتايل توجيهاهتا - والقرارات اليت تتخذها فئات اجملتمع املدين من أجل زيادة تعزيز فهمها 
 عموميني وهيئات وموظفنيمن قضاة ( عن توفري التدريب جلميع صناع القرار ، فضالً"ل الفضلى مصاحل الطف "

  ).تشريعية، وما إىل ذلك

   يف احلياة والبقاء والنمواحلق

بإنشاء فريق عامل توىل وضع أداة تقييم جديدة ملكافحة حاالت انتحار األطفال يف أماكن اللجنة ترحب   - ٣٧
 ارتفاع معدالت وإزاء، ٢٠٠٨ يساورها إزاء وفاة عدد من األطفال احملتجزين يف عام  بالغاًقلقاًإال أن االحتجاز، 

  .تفشي السلوكيات املضرة بالنفس بني هؤالء األطفال

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستغل مجيع املوارد املتاحة حلماية حق الطفل يف احلياة، بوسائل منها   - ٣٨
  ومستقالً  منهجياً  أن جتري استعراضاً   وعلى الدولة الطرف أيضاً   .  التدابري الوقائية  إعادة النظر يف مدى فعالية    

 سواء يف دور الرعاية أو يف مرافق ألطفال، لكل ما هو غري متوقع من وفيات أو إصابات خطرية تصيب اوعاماً
  .االحتجاز، وأن تستفيد من نتائج االستعراض يف تعزيز تدابريها الوقائية

   الطفل آراءاحترام

  / آذار ٥ الـصادر يف     ٣٠٨/٢٠٠٧مبوجـب القـانون رقـم       اليت أدخلت   ترحب اللجنة بالتعديالت      - ٣٩
، والذي يعترف حبق الطفل يف جلسة استماع يف إطار مجيع اإلجراءات القانونية املتعلقة بقـضايا                ٢٠٠٧مارس  

 خماوفها من أن يؤدي إخضاع ممارسة ومع ذلك، تؤكد اللجنة من جديد.  والوصاية والتبينواملرياثسلطة الوالدين 
وعالوة على ذلك، ترحب اللجنة     .  إىل التمييز وعدم االتساق يف املمارسة العملية       ًهذا احلق لطلب الطفل حتديدا    

  . ما تؤخذ يف احلسبانًبوجود برملان لألطفال، ولكنها تأسف ألن توصياته نادرا
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 من االتفاقية وبعد مراعاة التوصيات      ١٢كام املادة    ألح توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، وفقاً        - ٤٠
 يف أعقاب يوم املناقشة العامة بشأن حق الطفل يف التعبري عن رأيه، بضمان ٢٠٠٦اليت اعتمدهتا اللجنة يف عام 

اآلبـاء  بني صفوف    ، املتعلقة به  ونيةيف مجيع اإلجراءات القان   أن يستمع إليه    ق الطفل يف    واسع النطاق حل  نشر  
 واألطفال أنفسهم واجملتمع بشكل عام، وذلك       ة املدارس واإلدارة العامة والقضا    ات واملعلمني ومديري  واألمه

وحتث اللجنـة الدولـة   . بقصد زيادة فرص مشاركة األطفال على حنو هادف، مبا يف ذلك يف وسائل اإلعالم          
االت املتعلقـة باإلصـالحات      الواجب آلراء برملان األطفال وتوصياته يف مجيع احل        بارالطرف على إيالء االعت   

 وحتثها على تشجيع املبادرات الرامية إىل إنشاء هذه املؤسسات على ،القانونية اليت تؤثر مباشرة على األطفال
  .مستوى املقاطعات والبلديات

   احلقوق املدنية واحلريات- ٣
 )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٩ و١٧- ١٣ و٨ و٧املواد (

   املواليدتسجيل

   يف املقاطعات واألقاليم الواقعة فيما وراء البحار املواليدتسجيل

 بشأن إقليم مايوت    ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٤ الصادر يف    ٩١١/٢٠٠٦ بسن القانون رقم     ًحتيط اللجنة علما    - ٤١
الذي ينص على ضرورة تسجيل مجيع الوالدات ويشجع على تعزيز هذه العملية من جانب جلنة مراجعة شـؤون               

 األطفال الذين يعيشون على امتداد      سلّم اللجنة بالقيود املفروضة على إمكانية الوصول إىل       كما ت . األحوال املدنية 
  .حوضي هنري ماروين وأويابوك يف غيانا الفرنسية

توصي اللجنة مبواصلة اجلهود املبذولة لضمان تسجيل مجيع مواليد األطفال املوجودين على أراضـي      - ٤٢
تها السابقة اليت حثت فيها الدولة الطرف على زيـادة جهودهـا        الدولة الطرف، كما تؤكد من جديد توصي      

  .الرامية إىل ضمان تسجيل مجيع مواليد األطفال يف غيانا الفرنسية

   املواليد على الصعيد الوطينتسجيل

 باعتمـاد   ً باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف عن التدابري املتخذة فيما يتعلق حتديدا           ًحتيط اللجنة علما    - ٤٣
 بشأن إصالح مسألة البنوة والدور اجلديد الذي يضطلع به اجمللـس الـوطين املعـين                ٧٥٩/٢٠٠٥ملرسوم رقم   ا

ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء . على أصوله الطفل تعرفبالوصول إىل أصول الشخص يف جمال تسهيل و  
   ألن بإمكـان األم، إذا     ًنشغلة أيـضا  وال تزال اللجنة م   . طول مدة االنتظار املستغرقة يف إجراء حتقيقات جديدة       

  م الطفـل مـن التمتـع جبـزء        ، مما حير  ا وتعارض حق الطفل يف معرفة ذويه      ما رغبت يف ذلك، أن ختفي هويته      
  .من حقوقه

تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة للدولة الطرف بأن تتخذ مجيع ما يلزم من تدابري لإلعمـال                   - ٤٤
 من االتفاقية ٧، وذلك مثلما هو منصوص عليه يف املادة إخوتهولديه الشرعيني الكامل حلق الطفل يف معرفة وا
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كما توصي اللجنة الدولة الطرف ). ٣املادة ( الطفل الفضلى ومصاحل) ٢املادة (ويف ضوء مبادئ عدم التمييز 
  . اجلديدة يف الوقت املناسباالستفساراتبضمان معاجلة 

   الفكر والوجدان والدينحرية

 بأن الدولة الطرف اختذت تدابري رامية إىل ختفيف التبعات املترتبة على تنفيذ القـانون             اللجنة علماً  حتيط  - ٤٥
 بشأن حظر محل رموز أو ارتداء أزياء يعرب مـن خالهلـا             ٢٠٠٤مارس  / آذار ١٥ الصادر يف    ٢٢٨/٢٠٠٤رقم  

واإلعدادية والثانوية، مبا يف ذلك إنشاء وظيفة       ائية عن انتمائهم الديين يف املدارس العامة االبتد        جلياً التالميذ تعبرياً 
ومع ذلك، تؤيد اللجنة املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز . وسيط يف النظام الوطين للتعليم العام

ـ   اجأن هذا احلظر ينبغي أال يؤدي إىل حرمان أي فتاة من حقها يف التعليم واالندم              ومفادها  ضد املرأة،    ع  يف مجي
 عن التوصـيات الـيت      ، فضالً )CEDAW/C/FRA/CO/6 من الوثيقة    ٢٠الفقرة  (مظاهر حياة اجملتمع الفرنسي     

  ب علـى  اعتمدهتا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، واليت أشارت فيها إىل أن احترام الثقافة العامة العلمانية ال يتطل               
  ).CCPR/C/FRA/CO/4 من الوثيقة ٢٣الفقرة  ( االستخدامالشائعةما يبدو منع ارتداء تلك الرموز الدينية 

 من االتفاقية بشأن حق الطفل يف حريـة الفكـر         ١٤توصي اللجنة بتعزيز الضمانات املتعلقة باملادة         - ٤٦
عناية ، وبضرورة إيالء    سواء على املستوى العام أو اخلاص     والوجدان والدين، مبا يف ذلك حقه يف إظهار دينه          

  .ى أساس الفكر أو الوجدان أو الدينلتاليف التمييز علكبرية 

   تكوين اجلمعيات والتجمع السلميحرية

يساور اللجنة القلق إزاء القيود املفروضة على حرية تكوين األطفال للجمعيات عن طريـق اسـتخدام                  - ٤٧
كرات األجهزة العاملة بالترددات العالية فوق الصوتية، اليت تؤمل األطفال على وجه اخلصوص، وكذلك أجهزة ال              

 كافية لقوات األمن عن استخدامها      يماتالوميضية وبنادق تاسر الكهربائية اليت تشل احلركة من دون إعطاء تعل          
  .ضد األطفال

 فيما خيـص حريتـهم يف تكـوين         كما تعرب اللجنة عن قلقها حيال التمييز ضد األطفال األصغر سناً            - ٤٨
  .أمني اخلزانة داخل إحدى اجلمعياتاجلمعيات، ومنع انتخاب األطفال لشغل منصيب الرئيس و

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر يف استخدام األجهزة العاملة بالترددات العاليـة فـوق        - ٤٩
الصوتية وأجهزة الكرات الوميضية وغريها من األجهزة املضرة، أو أن حتظر استخدام هذه األجهزة، ألهنا قد                

 ال ُيستغىن عن التمتع هبا مـن        يتة تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي ال      حلقوق الطفل يف حري    تشكل انتهاكاً 
.  من االتفاقية١٥ على النحو املنصوص عليه يف املادة أجل منوه واليت ال جيوز إخضاعها إال لقيود حمدودة جداً

 أعمارهم يف   فعلى اختال كما توصي اللجنة باختاذ ما يلزم من تدابري ملواءمة القواعد املتعلقة حبرية األطفال              
  .تكوين اجلمعيات
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   على اخلصوصيةاحلفاظ

تالحظ اللجنة بقلق تكاثر قواعد البيانات اليت ُتجمع فيها بيانات شخصية عن األطفال وُتخزن وتستخدم   - ٥٠
وفيما يتعلق بقاعدة بيانـات     . لفترة طويلة، األمر الذي قد يتعارض مع حق الطفل وأسرته يف التمتع باخلصوصية            

اليت  أزالت من هذه القاعدة البيانات احلساسة        لطرفملرحلة األوىل، تالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة ا        تالميذ ا 
، فإن املتوخاة منهااألغراض عدم حتديد  لعدم وضوح فائدهتا لنظام التعليم وًولكن نظرا.  فيها أصالًكانت مدرجة

ألغراض أخرى، من قبيل الكشف عن األطفال اجلاحنني        اللجنة منشغلة إزاء إمكانية استغالل قاعدة البيانات هذه         
غريها من قواعد بهذه القاعدة توصيل  وإزاء عدم كفاية الضمانات القانونية الالزمة ملنع ،واملهاجرين غري النظاميني

 وعدم إبالغهم يف أغلب   ،  كما يساور اللجنة القلق حيال تعذر رفض الوالدين لتسجيل أطفاهلم         . البيانات اإلدارية 
  . املدارسيف على استعداد لتسجيل أطفاهلم ناألحيان بتسجيلهم، وقد ال يكونو

 ٢٢الفقرة  (حتث اللجنة، يف معرض إشارهتا إىل التوصيات اليت قدمتها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان                - ٥١
ق عملية اتسا، الدولة الطرف على أن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لتضمن CCPR/C/FRA/CO/4)من الوثيقة 

وينبغي .  من االتفاقية١٦جتميع البيانات الشخصية احلساسة وختزينها واستخدامها مع التزاماهتا مبوجب املادة 
  :للدولة الطرف أن تضمن على وجه اخلصوص ما يلي

أن ينظم القانون عمليات مجع املعلومات الشخصية وحفظها باستخدام احلاسوب ومصارف             )أ(  
وسائل، سواء أكانت جتريها السلطات العامة أم األفراد العاديون أو اهليئات اخلاصـة،             البيانات وغريها من ال   

  وأن يكون اهلدف من ورائها واضح املعامل؛
أن ُتعتمد تدابري فعالة لضمان عدم وقوع هذه املعلومات يف أيدي أشخاص ال جييز هلم القانون   )ب(  

  احلصول عليها وجتهيزها واستخدامها؛
 يف الوصول إىل بيانـاهتم ويف طلـب         مالدين واألطفال اخلاضعني لواليته    احلق للو  أن ُيعطى   )ج(  

تصحيح املعلومات أو حذفها إذا كانت غري صحيحة أو ُجِمعت دون رضاهم أو ُعوِلجت بشكل يتعـارض                 
  .ت وإيداعها يف ملفات والتمتع باحلريا بشأن حفظ املعلومات إلكترونيا١٧ً- ٧٨وأحكام القانون 

  ى املعلومات املناسبة علاحلصول

 ، يف مراقبة األطفال عند اسـتخدام االنترنـت        انداث برجميات يستفيد منها الوالد    تالحظ اللجنة استح    - ٥٢
تنظيم محالت يف الدولة الطرف بشأن رفع مستوى الوعي مبخاطر استخدام االنترنت، مبا فيها اهلواتف               ألغراض  و

إىل الوسائط اإلعالمية املكتوبة واإللكترونية والسمعية      صول الطفل   وولكن اللجنة منشغلة إزاء إمكانية      . احملمولة
  .أو اإلباحي/مبا فيها ألعاب الفيديو ذات احملتوى العنيف والبصرية، 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ ما يلزم من تدابري حلماية األطفال من الوصول إىل املعلومات                  - ٥٣
كما توصي باختاذ تدابري فعالـة ملمارسـة    . البصريةترونية والسمعية   اإللكالضارة، مبا فيها التعرض للوسائط      

 السمعية البصرية، مبا فيهـا ألعـاب        رونيةواإللكتاملكتوبة  الرقابة على إمكانية الوصول إىل وسائط اإلعالم        
  .الفيديو واإلنترنت الضارة باألطفال
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  الإنسانية أو املهينة القاسية أو ال أو العقوبة وغريه من ضروب املعاملةالتعذيب

، ٢٠٠٧أكتـوبر   / تشرين األول  ٣٠تالحظ اللجنة إنشاء وظيفة مراقب عام ألماكن االحتجاز بتاريخ            - ٥٤
  ومع ذلك، فإهنا منـشغلة إزاء     . فالوترحب بتضمني الدولة الطرف تقريرها معلومات عن ظروف احتجاز األط         

ما أُطِلق من مزاعم بشأن أفعال ارتكبها موظفون عموميون تتعلق بإساءة معاملة األطفال يف أماكن االحتجـاز،                 
كما تعرب اللجنة عن قلقهـا      . وتعرب عن أسفها لعدم ورود معلومات عن هذه املسألة يف تقرير الدولة الطرف            

كلفني بإنفاذ القانون يف اسـتخدام القـوة ضـد          املوظفني امل بشأن إفراط   حيال ارتفاع عدد احلاالت املُبلّغ عنها       
  . اخنفاض عدد احلاالت اليت أسفرت عن حماكمة اجلناة وإدانتهملسيما ضباط الشرطة، وحيا األطفال، وال

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع نظام رصد فعال بشأن معاملة احملتجزين من األطفال كافة، وأن   - ٥٥
بغي يف مجيع مزاعم التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو             وكما ين  تكفل التحقيق فوراً  

وينبغي أن تعمل الدولة الطرف على زيادة . الالإنسانية أو املهينة، وأن ُيقدم اجلناة للمحاكمة وينالوا جزاءهم
عزيز تدريب املوظفني   وعي املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون حبقوق الطفل اليت هي من حقوق اإلنسان وعلى ت             

  .املذكورين على هذه احلقوق

   دراسة األمم املتحدة عن العنف ضد األطفالمتابعة

، توصـي اللجنـة     )A/61/299الوثيقة  (باإلشارة إىل دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال            - ٥٦
  :الدولة الطرف مبا يلي

لواردة يف تقرير اخلبري املستقل املعين بـإجراء        اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات ا        )أ(  
دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال، مع مراعاة نتائج وتوصيات املشاورة اإلقليمية ألوروبا وآسيا 

بـإيالء   اللجنة الدولة الطرف حتديداً صيوتو. ٢٠٠٥يوليه / متوز٧ إىل ٥الوسطى، املعقودة يف ليوبليانا من   
  :لتوصيات التاليةاهتمام خاص ل

  حظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال؛  ‘١‘  
   وزيادة الوعي؛،الترويج لقيم عدم استخدام العنف  ‘٢‘  
  توفري خدمات التعايف وإعادة اإلدماج االجتماعي؛  ‘٣‘  
  وضع وتنفيذ نظام جلمع البيانات وإجراء البحوث على الصعيد الوطين؛  ‘٤‘  
للعمل يف شراكٍة مع اجملتمع املدين مع إشراك األطفال بصورة          استخدام هذه التوصيات أداة       )ب(  

خاصة بغية ضمان محاية األطفال كافة من مجيع أشكال العنف اجلسدي واجلنسي والنفسي وبغية اسـتجماع                
   والتصدي هلما؛والتجاوززمنياً، عند االقتضاء، ملنع هذا العنف وموقوتة القدرة على اختاذ إجراءات ملموسة 

  مي الدولة الطرف معلومات عن تنفيذها لتوصيات الدراسة يف تقريرها الدوري املقبل؛تقد  )ج(  
  .التعاون مع املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة العنف ضد األطفال ودعمه  )د(  



CRC/C/FRA/CO/4 
Page 14 

  

   البدنيةالعقوبة

م القانون اجلنائي  بتأكيد الدولة الطرف حظر مجيع أشكال العقوبة البدنية مبوجب أحكااللجنة علماًحتيط   - ٥٧
 يف البيت واملدرسة، على تؤكد من جديد قلقها إزاء استمرار انتشار العقوبة البدنية، وخصوصاًولكنها الفرنسي، 

حـىت اآلن  حكم حمدد عدم إصدار  سيما يف املقاطعات واألقاليم الواقعة فيما وراء البحار، وإزاء           نطاق واسع، ال  
  .ة ضد األطفالحيظر صراحة استخدام العقوبة البدني

، فإهنـا  )٢٠٠٦(٨يف تعليقها العام رقم  جاء   ملا    ووفقاً ،توصيتها السابقة جمدداً  إذ تؤكد    اللجنة   وإن  - ٥٨
األسـرة  إطـار  توصي الدولة الطرف بأن حتظر صراحة استخدام العقوبة البدنية يف مجيع األماكن، مبا فيهـا      

لألطفال وأن تعمل على زيادة الوعي يف هذا اخلصوص         تقدمي الرعاية   مواقع  واملدرسة واملؤسسات وغريها من     
كما توصي  .  من االتفاقية  ٢٨ من املادة    ٢ ألحكام الفقرة    وتعزز قيم التعليم من دون اللجوء إىل العنف وفقاً        
مجيع أشـكال  على احلظر الكامل لغرض جملس أوروبا  محلة  اللجنة يف إطار هذا املسعى الدولة الطرف مبتابعة         

  .هو احلظر الذي وافقت عليه الدولة الطرف من قبل ونية،العقوبة البد

  البيئة األسرية والرعاية البديلة - ٤
  ؛٢١- ١٩؛ واملواد ١١- ٩؛ واملواد ١٨ من املادة ٢ و١؛ والفقرتان ٥املادة (

  ) من االتفاقية٣٩؛ واملادة ٢٧ من املادة ٤؛ والفقرة ٢٥واملادة 

 البيئة األسرية

ألداء مسؤولياهتا يف جمال تربية     ء افتقار العديد من األسر إىل املساعدة املناسبة         تعرب اللجنة عن قلقها إزا     - ٥٩
 .نفصالالطفل، والسيما تلك األسر اليت تواجه أزمات بسبب الفقر أو انعدام سكن الئق أو اال

األوصـياء  توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتقدمي املساعدة املناسـبة إىل الوالـدين و          - ٦٠
 ألداء مسؤولياهتم يف جمال تربية الطفل، والسيما تلك األسر اليت تواجه أزمات بسبب الفقر أو انعدام ننيالقانو

 .سكن الئق أو االنفصال

   األطفال احملرومون من بيئة أسرية

وتعرب عن قلقهـا  . تشعر اللجنة بقلق إزاء عدد التدابري الفردية، ومنها االنفصال، اليت يصدرها القضاء            - ٦١
زاء افتقار األطفال إىل وسائل االتصال بأسرهم وفرص اللقاء هبا وُبعد املسافة بني بيت األسرة ومؤسـسة                  إ أيضاً

 .ختاذ قرار بشأن الرعاية البديلةالرعاية، إضافة إىل التقصري يف مراعاة آراء الطفل ومصاحله الفضلى عند ا

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي - ٦٢

   بسبب ضعف دخل الوالدين؛ مؤسسات الرعاية البديلةاألطفال يفتفادي وضع   )أ(  
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توفري آليات للتظلم ميكن هلم الوصول إليها أخذ آراء األطفال بعني االعتبار يف كل التدابري و  )ب(  
 يف كل أرجاء البلد؛

آبائهم تيسري بدء إجراءات االتصال واحلفاظ على اتصاالت منتظمة لألطفال املنفصلني عن              )ج( 
  مؤسسات الرعاية الطويلة األجل؛خواهتم، مبن فيهم األطفال املودعون يف وإخواهنم وأ

  ضمان أن يكون لألطفال احملرومني من رعاية الوالدين ممثل يدافع عن مصاحلهم الفضلى؛  )د(  
ومني من رعايـة    رمراعاة توصيات اللجنة الصادرة يف يوم املناقشة العامة بشأن األطفال احمل            )ه(  

  .٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦دة يف الوالدين، املنعق

  التبين

  تركة بني الوزارات معنية بـالتبين      باإلصالح التشريعي يف جمال التبين وبإنشاء جلنة مش        حتيط اللجنة علماً   - ٦٣
أن أغلب عمليات التبين على     إذ تالحظ   عن قلقها   جمّدداً  بيد أن اللجنة تعرب     . ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٣٠يف  

 الطفل محاية بشأن الهاي اتفاقية مع البلدان األصلية اليت مل تصدق على تتم أساساً) العملياتثلثي (الصعيد الدويل 

تتم من خالل قنوات فردية وليس ، وأن نسبة عالية من هذه العمليات الدويل الصعيد على التبين جمال يف والتعاون
نصليات تسهل عمليات التبين على     وتالحظ اللجنة بقلق كذلك أن السفارات والق      . هيئات معترف هبا  عن طريق   

الصعيد الدويل من خالل عدد من اإلجراءات منها استخدام املتطوعني العاملني معها، مما يقوض عمل اهليئـات                  
خمتصة بعمليات التبين احمللية لألطفال دون من جانب هيئة  خيصترلاأيضاً إزاء غيبة وتظل اللجنة قلقة . املعترف هبا
 . وكاليدونيا اجلديدة الفرنسيتنيبولينيزياالسنتني يف 

 واألحكام األخرى ذات الصلة باملوضوع يف ٢١وإذ تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة، ويف ضوء املادة  - ٦٤
 :االتفاقية، فإهنا توصي الدولة الطرف بأن تكفل ما يلي

ملبـادئ  ي على الصعيد الدويل عرب هيئة معترف هبا مع االمتثال الكامل            عمليات التبنّ اجناز    )أ(  
  ؛الدويل الصعيد على التبين جمال يف والتعاون الطفل محاية بشأن الهاي اتفاقيةوأحكام االتفاقية و

 مع البلدان ١٩٩٣إبرام اتفاقات ثنائية حتل حمل مبادئ االتفاقية ومعايري اتفاقية الهاي لسنة          )ب(  
  دق على االتفاقية املذكورة آنفا؛اليت مل تص
بولينيزيا وكاليـدونيا    إلجراء عملية تبين حملي يف       طات املختصة إجبارياً  تصريح السل اعتبار    )ج(  

  .اجلديدة الفرنسيتني
 مشروع قانون الدولة الطرف اجلديد بشأن التبين، والذي يسمح بالتبين           إزاءوتشعر اللجنة بالقلق أيضا      - ٦٥

دمات االجتماعية على إقـرار    أن حتصل اخل   ةطيعلى الصعيد الوطين لألطفال الذين يعانون من إمهال الوالدين شر         
واللجنة قلقة بصورة خاصة من أن سّن هذا القانون قد ينطوي على إمكانية فـصل هـؤالء                 . باإلمهال األسري 

 .عن بيئتهم األسريةاألطفال، والسيما أطفال األسر ذات الدخل احملدود واألسر الفقرية، 
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راعاة تامة حق الطفل يف عدم فصله عن وتوصي اللجنة بأن يراعي مشروع القانون هذا بشأن التبين م - ٦٦
تثل ميأن  أيضاً  وينبغي  ). ١٢ و ٦ و ٣ و ٢املواد  ( إضافة إىل املبادئ األربعة العامة لالتفاقية        ،)٩املادة  (أسرته  

  . من االتفاقية٢١بالكامل ألحكام املادة 

  واإلمهالاإليذاء

لطفولة املُعرَّضة للمخاطر واعتماد القانون     املرصد الوطين ل  ترحب اللجنة بالتقدم احملرز واملتمثل يف إنشاء         - ٦٧
، بيد أهنا تالحظ بقلق ارتفاع عدد حاالت ٢٠٠٧مارس / آذار٥ بشأن محاية الطفل الصادر يف ٣٠٨/٢٠٠٧رقم 

.  تنفيذ القانون بشأن محايـة الطفـل       قصورإيذاء األطفال وإمهاهلم، وارتفاع وترية اختفاء األطفال من املنازل و         
 .اإليذاء واإلمهال إىل العدالة إزاء انعدام سبل وصول األطفال ضحايا لق أيضاًقالويساور اللجنة 

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي - ٦٨

 لتنفيذ قانون محاية األطفال وال سيما ضمان تنسيق االعتمادات الضرورية من امليزانيةختصيص    )أ(  
  ؛ما وراء البحارمقاطعات وأقاليم التدابري على املستوى الوطين، مبا يف ذلك 

االعتداء اجلنسي أو اإلمهال أو سوء املعاملة حاالت العنف أو ومدى وضع آليات لرصد عدد   )ب(  
، مبا فيها احلاالت اليت تقع داخل األسرة أو يف مراكز الرعاية املؤسسية ١٩أو االستغالل املشار إليها يف املادة 

  أو غريها من أنواع الرعاية؛
  ا اإليذاء واإلمهال إىل العدالة؛ األطفال من ضحايحتسني سبل وصول  )ج(  
 االجتماعيون  ألخصائيونمبن فيهم املدرسون وا   (ضمان تدريب املهنيني العاملني مع األطفال         )د(  

على واجبهم يف اإلبالغ عن احلاالت اليت يشتبه        ) واملهنيون الطبيون وأفراد الشرطة وأعضاء اجلهاز القضائي      
  سبة، مبا فيها تدابري احلماية؛ واختاذ التدابري املنا،نف املرتيل واإليذاء واإلمهال للعفيها تعرض األطفال

تنظيم محالت يف وسائط اإلعالم إلذكاء الوعي بالقانون اجلديد حلماية الطفل، وبشكل عام               )ه(  
نتمون إىل  جو يساعد على رفض مجيع أشكال العنف ضد األطفال والنساء، وال سيما البنات واألطفال املهتيئة

  .ة للعنفستضعفاجملموعات امل

  الصحة األساسية والرعاية - ٥
  ،٢٦ و٢٤ و٢٣، واملواد ١٨ من املادة ٣، والفقرة ٦املادة (

  ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣ -  ١والفقرات 

  األطفال املعوقون

يكـرس  ، والذي   ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١١ الصادر يف    ١٠٢/٢٠٠٥ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم       - ٦٩
إالّ أن القلـق    .  من االتفاقيـة   ٢٣ للمادة    باملدرسة لألطفال املعوقني طبقاً    االلتحاقاملساواة يف احلق يف التعليم و     

يساورها إزاء العدد املرتفع لألطفال املعوقني الذين يلتحقون باملدرسة، يف واقع األمر، لبضع سـاعات فقـط يف                  
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قلق من عدم االستقرار تبدي الصني، فإهنا   صختية للمساعدين امل  وظائف إضاف بإنشاء  وإذ ترحب اللجنة    . األسبوع
املتخصصة، القصور يف الرعاية    أوجه   بعض   وتالحظ اللجنة كذلك  . الترتيبات التعاقدية ونقص فرص التدريب    يف  

، وال سيما بالنسبة لألطفال الذين يعانون من تعدد اإلعاقات، وسبل االستفادة من األنشطة الترفيهية والثقافيـة               
 .قل تنفيذ القانون السابق ذكره يف جزر مايوت وواليس وفوتونا، مما يعررافقونقص امل

بشأن حقوق  ) ٢٠٠٦(٩ والتعليق العام للجنة رقم      حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   ويف ضوء اتفاقية     - ٧٠
 :صي اللجنة الدولة الطرف مبا يلياألطفال املعوقني، تو

 التنفيذ الكامل للتشريع الذي مينح األطفال املعـوقني         اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان      )أ(  
  وضمان متتع هؤالء األطفال متتعـاً      ، والتنفيذ الكامل للربامج وخدمات املساعدة املتخصصة      ،احلق يف التعليم  

م املنصوص عليها يف االتفاقية يف سائر أحناء إقليم الدولة الطرف مبا يف ذلك مقاطعات وأقاليم      ـ حبقوقه كامالً
  وراء البحار؛ما 

   للتشخيص املبكر والتدخل املبكر؛برامجوضع   )ب(  
ال املعـوقني   ـع األطف ـرار للموظفني املهنيني العاملني م    ـتوفري الدورات التدريبية واالستق     )ج(  

ـ   ـيهمساعدو  نيطبيال  نيوظفاملمثل   املدرسـني  ال الطـيب و ـم واملوظفني العاملني يف ميـادين مرتبطـة باجمل
  جتماعيني؛واألخصائيني اال

   إلدماج األطفال املعوقني يف اجملتمع؛ايناجلنساملنظور وضع استراتيجية وطنية شاملة تراعي   )د(  
تنظيم محالت إلذكاء الوعي حبقوق األطفال املعوقني واحتياجاهتم اخلاصـة تـشجع علـى                )ه(  

  .إدماجهم يف اجملتمع ومتنع التمييز ضدهم ووضعهم يف املؤسسات
  الصحيةالصحة واخلدمات 

 يف سبل الوصول إىل اخلدمات الصحية مـن خـالل   ةواالمسا جبهود الدولة ملواجهة ال حتيط اللجنة علماً   - ٧١
النهوض خبدمات الرعاية الصحية للطفل واألم على مستوى املقاطعات، وفرض فحص طيب إجباري على األطفال               

بني املناطق املختلفة ويف أوساط أطفال اة إزاء الالمساوبيد أن اللجنة ال تزال قلقة .  سنة١٥ و١٢ و٩ و٦يف سن 
نقص يف عدد املوظفني الطبيني املؤهلني ال إزاء وتعرب عن قلقها أيضاً. ةال تزال ماثلمشكلة وهي  ،الفئات احملرومة

 .وقلة املوارد املخصصة، وال سيما املوارد املخصصة إلجراء الفحص اإلجباري

غيانـا الفرنـسية يف   ذي يعتري نظام رعاية صحة الطفل يف  القصور الإزاءكما تعرب اللجنة عن قلقها    - ٧٢
 سبل  قص، ومن ن  اإليدز/مواجهة املشاكل الصحية اخلطرية مثل سوء التغذية والسل وفريوس نقص املناعة البشرية           

 .وصول األطفال غري املنتسبني إىل نظام الضمان االجتماعي إىل خدمات الرعاية الصحية يف جزيرة مايوت

التفاوت يف الوصول إىل اخلدمات الصحية عرب وضع هنج منسق يشمل           أوجه   مبعاجلة   وتوصي اللجنة  - ٧٣
وحتث كذلك الدولة   . كل املقاطعات واملناطق وبأن تسوي الدولة الطرف مشكلة النقص يف املوظفني الطبيني           
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 مـا   مقاطعات وأقاليم التفاوت يف وصول األطفال إىل الرعاية الصحية يف         أوجه  اء على   ـالطرف على القض  
 .وراء البحار

 الرضاعة الطبيعية

 للتقدم احملرز يف السنوات األخرية يف جمال تشجيع الرضاعة الطبيعية ودعمها         عن تقديرها إذ تعرب   اللجنة  إن   - ٧٤
اسـتمرار   و ،لمدونة الدولية لتسويق بدائل لـنب األم      لالتنفيذ غري الكايف    يساورها إزاء   قلق  اليف الدولة الطرف، فإن     

 .لبدائل لنب األمالفّعال الترويج انتشار 

كما يـتعني   . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ بالكامل املدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم             - ٧٥
على الدولة الطرف أن تزيد من التشجيع على إنشاء مستشفيات مالئمة لألطفال والتـشجيع علـى إدراج                 

 .ضيرتمالعلى تدريب الالرضاعة الطبيعية يف مناهج 

   املراهقنيصحة

رغم جهود الدولة الطرف لوضع برامج وخدمات الصحة العقلية للمراهقني مثل مراكز املـراهقني، تـشعر                 - ٧٦
 ،االضطرابات يف تنـاول الطعـام واإلدمـان       اللجنة بالقلق إزاء تدين مستوى رفاهية املراهقني بسب مشاكل مثل           

واللجنـة  .  وحماوالت االنتحار  ، واالنتحار ،سيجلناالتصال ا عن طريق   املنقولة  والتعرض خلطر اإلصابة باألمراض     
 . من انتشار إساءة استعمال املراهقني للعقاقري يف الدولة الطرف ويف مقاطعات وأقاليم ما وراء البحارقلقة أيضاً

وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة معاجلة قضايا الصحة العقلية وإساءة استعمال املراهقني للعقاقري يف               - ٧٧
 :لبلد كافة عرب اختاذ تدابري منهاأحناء ا

خبدمات الصحة العقلية واخلدمات االستشارية والتأكد من أهنا سهلة املنال وتراعي           النهوض    )أ(  
  احتياجات املراهقني يف مجيع األقاليم اخلاضعة لسلطتها مبا فيها مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار؛

  أجل اختاذ تدابري وقائية هادفة؛ دراسة األسباب اجلذرية هلذه املشاكل من  )ب(  
التوقـف  تزويد األطفال باملعلومات الدقيقة واملوضوعية عن املواد السامة ودعم الذين حياولون               )ج(  

  .عّود عليهاتعاطي هذه املواد أو التعن 

   مستوى املعيشة

يصها ملوارد إضافية ، وبتخص٢٠٢٠ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالقضاء على فقر األطفال حبلول سنة  - ٧٨
ولكنها ما زالت قلقة إزاء  (Caisse nationale des allocations familiales). للصندوق الوطين لإلعانات األسرية

ر اللجنة  وتذكّ. ارتفاع عدد األطفال الذين يعانون من الفقر وإزاء معاناة نسبة أكرب من أطفال املهاجرين من هذه اآلفة                
يف  ل زيارهتا لألحياء األكثر فقـراً     يت تقدمت هبا اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات خال        مرة أخرى باملالحظات ال   

واسـع يف هـذه األحيـاء بـسبب التمييـز واإلقـصاء             فقـر علـى نطـاق       تفـشي ال  وتناولت  املدن الرئيسية،   
(A/HRC/7/23/Add.2, para. 43) .السكن الذي  ظاهرة ةـرف ملعاجلـة جبهود الدولة الطـا ترحب اللجنـمنيبو
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 ونقـص   ،يف السكن القابـل لإلنفـاذ     التأخري يف تنفيذ احلق اجلديد      إزاء  ال يستويف املعايري، فإهنا تعرب عن قلقها        
 .اعتمادات امليزانية املخصصة لتنفيذه

 :صي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي من االتفاقية، تو٢٧وطبقا للمادة  - ٧٩

  مناسباً  وتنفيذه تنفيذاً  ،٢٠٢٠ضاء على فقر األطفال حبلول سنة       اعتماد التشريع الرامي إىل الق      )أ(  
  عرب تدابري منها وضع مؤشرات قابلة للقياس لتنفيذ هذا اهلدف؛

لألسر واألطفال الـذين هـم يف   املوجهة  يف هذا التشريع ويف إجراءات املتابعة اتاألولويحتديد    )ب(  
  صول املهاجرة؛م األطفال ذوو األأمس احلاجة إىل الدعم، مبن فيه

 مـا يكفـي مـن       يف السكن القابل لإلنفاذ عرب تدابري منها ختـصيص        للحق  كفالة تنفيذ سريع      )ج(  
  .اعتمادات امليزانية

  التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية - ٦
  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (

  التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين والتوجيه

ير اجلهود اجلبارة اليت قامت هبا الدولة الطرف يف جمال التعليم من أجل ضمان حتقيـق        تالحظ اللجنة مع التقد    - ٨٠
 :بيد أن القلق يساور اللجنة خبصوص ما يلي. األهداف املنصوص عليها يف االتفاقية

 ٣١نسب الرسوب، إضافة إىل القانون اجلديد الصادر يف         ارتفاع   الدراسة و  لتسّرب من عدد ا ارتفاع    )أ(  
ـ            ٢٠٠٦س  مار/آذار ف طفلـهما عـن      الذي يعاقب الوالدين، مبن فيهم الذين يواجهون ضائقة اقتصادية، بسبب ختل

  الذهاب إىل املدرسة؛
 ءالتحصيل املدرسي لألطفال الذين يعيشون مـع آبـا        استمرار وجود تفاوتات كبرية فيما خيص         )ب(  
 االلتحاق باملدرسة أو يف مواصلة التعليم       مشاكل يف وتواجه بعض اجملموعات من األطفال      . ضائقة اقتصادية يعانون  

يف املدارس النظامية أو يف مرافق التعليم البديلة، وال يستطيعون التمتع حبقهم سواء إعادة التسجيل يف املدارس،   أو
، وأطفـال ملتمـسي اللجـوء،       غجرل، وأطفال ال  ، وال سيما األطفال املعوقون، وأطفال الرحّ       كامالً يف التعليم 

املرض، وااللتزامـات   (ملنقطعون عن الدراسة أو الذين ال حيضرون الصفوف الدراسية ألسباب خمتلفة            واألطفال ا 
  ، واألمهات املراهقات؛)ا إىل ذلكاألسرية وم

  .ارتفاع عدد الشباب العاطلني عن العمل بسبب قلة الدعم التعليمي واملهين لدخول سوق الشغل  )ج(  
 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي - ٨١

ـ  تـأثري اخللفيـة   ل تقليص   ـا من أج  ـود وتكثيفه ـرار يف بذل اجله   ـاالستم  )أ(    يف  ة االجتماعي
  حتصيلهم الدراسي؛

  ن الدراسة والرسوب دون معاقبة الوالدين؛م لتسّربتكثيف جهودها خلفض نسب ا  )ب(  
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صول على  توسيع نطاق التعليم والتدريب املهنيني ليشمل األطفال الذي تركوا الدراسة دون احل             )ج(  
  شهادة لتمكينهم من اكتساب الكفاءات واملهارات بغية حتسني فرص حصوهلم على العمل؛

استثمار موارد إضافية كبرية بغية ضمان حق مجيع األطفال يف احلصول على تعلـيم شـامل         )د(  
  ارس؛يكفل التمتع الكامل هبذا احلق لألطفال من مجيع الفئات املستضعفة واملهمشة والبعيدة عن املد

اللجوء إىل تدبري تأدييب لالستبعاد الدائم أو املؤقت كآخر مالذ فقط، واحلد من عدد حاالت       )ه(  
ني االجتماعيني واملرشدين النفسانيني املعنيني بالتعليم يف املدارس بغية مساعدة          ألخصائيالستبعاد واالستعانة با  ا

  . الذي يعاين من مشاكل يف الدراسةالطفل

 والترفيه واألنشطة الثقافية والفنيةالراحة والتسلية 

األنشطة تالحظ اللجنة أن التقارير تفيد أن القليل فقط من األطفال يشاركون يف األنشطة الثقافية أو الفنية أو      - ٨٢
قـد يـدفع    الرياضية ممـا    عب  الامليف   طّرداالخنفاض امل إزاء  وتعرب اللجنة عن قلقها     . اخلارجة عن املناهج الدراسية   

 ١٨ التجمع يف األماكن العامة املفتوحة الذي قد يعاقب عليه طبقا لقانون األمن الـداخلي الـصادر يف                   باألطفال إىل 
 . مباين الشقق السكنية، إذا ما مت يف أفنية٢٠٠٣مارس /آذار

 مزاولة األلعاب وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لكفالة حق الطفل يف الراحة والتسلية و             - ٨٣
ويتعني على الدولة . املناسبة لسنه واملشاركة حبرية يف احلياة الثقافية ويف الفنوننشطة الترفيهية واملشاركة يف األ

ميكنـهم  زاولة الرياضة   قون، بأماكن مل  والطرف أن تويل اهتماماً خاصاً لتزويد األطفال، مبن فيهم األطفال املع          
 .التسليةليمارسوا فيها حقهم يف اللعب وهلم الوصول إليها وتكون مناِسبة 

  تدابري احلماية اخلاصة -٧
  ،٣٧ من املادة )د(- )ب( والفقرات ٣٦- ٣٢ و٣٠ و٢٢املواد (

 ) من االتفاقية٤٠- ٣٨املواد و

  واألطفال غري املصحوبني بذويهماألطفال املطالبون باللجوء واألطفال الالجئون

ها تعرب عن قلقها العميـق  ولكنهم، ترحب اللجنة بإنشاء الفريق العامل املعين باألطفال غري املصحوبني بذوي       - ٨٤
وتعـرب  . يودعون يف مناطق االنتظار يف املطارات الفرنسية      الذين  غري املصحوبني بذويهم     حالة هؤالء األطفال     إزاء

 خمصص  يرإدا عدم جواز الطعن يف قرار اإليداع، وأن الشرط القانوين الذي يقضي بتعيني              إزاءعن قلقها كذلك    
 .، وعدم توفري املساعدة النفسية هلؤالء األطفال الذين هم عرضة لالستغالل بشكل خاص            ال يطبَّق بصورة منهجية   

إعادة األطفال يف كثري من األحيان، دون إجراء تقييم سليم لظروفهم، إىل بلدان إزاء  أيضاً هاقلقتعرب اللجنة عن 
 .يواجهون فيها خطر االستغالل

 يف نظـم     منـهجياً  رين غري املصحوبني بذويهم إدماجاً     عدم إدماج القاص   إزاءكما تشعر اللجنة بالقلق      - ٨٥
، أي وضع قانوين واضح لألطفال غري املصحوبني بـذويهم        غيبة  ، و اتالضمان االجتماعي والتعليم ومدارس اللغ    

 .الذين استقبلتهم الدولة الطرف
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ـ      ) ٢٠٠٥(٦تعليقها العام رقم    وإذ تراعي اللجنة     - ٨٦ ذويهم املتعلق مبعاملة األطفال غـري املـصحوبني ب
 :واملنفصلني عنهم خارج بلداهنم األصلية، فإهنا حتث الدولة الطرف على ما يلي

   للطعن؛اختاذ التدابري الضرورية ليصبح قرار اإليداع يف مناطق االنتظار قابالً  )أ(  
   خمصص كما هو منصوص عليه يف القانون الداخلي؛يإلدارتعيني منهجي   )ب(  
ناسبة وضمان الوصول إليها لفائدة األطفال غري املصحوبني بذويهم توفري املساعدة النفسية امل  )ج(  

واألطفال املودعني يف مناطق االنتظار ومحايتهم من االستغالل من خالل تدابري منها على وجه اخلصوص فرض    
  مراقبة صارمة على منافذ هذه املناطق؛

عرضني إلعادة االجتار هبم إىل البلد      كفالة عدم عودة األطفال احملتاجني إىل احلماية الدولية وامل          )د(  
 .بار الالزم ملصاحل الطفل الفضلىالذي يتعرضون فيه هلذا اخلطر، مع إيالء االعت

 العظام لتحديد عمر الـشخص      ة فحص سراممأن الدولة الطرف تواصل     إذ تالحظ    وتشعر اللجنة بقلق أيضاً    - ٨٧
الق يف جمـال الـصحة      الوطنية االستشارية املعنية باألخ   ذا الشأن اللجنة    ـم التقييم السليب الذي توصلت إليه هب      ـرغ

 .وعلوم احلياة

تكـون  لتحديد السّن طرق جديدة استحداث د اللجنة توصيتها السابقة وحتث الدولة الطرف على         ؤكوت - ٨٨
 . العظام اجلاري به العمل حالياًفحصأكثر دقة من 

ات مجع مشل األسرة بالنسبة لالجـئني       إقرار الدولة الطرف مبشكلة طول مدة إجراء      علماً ب اللجنة  حييط   - ٨٩
 معلومات شاملة بشأن هذه اإلجراءات ومدهتا والفـرص         غيبةقلقها إزاء   رب جمدداً عن    املعترف هبم، ولكنها تع   

حيال  عن قلقها وتعرب أيضاً. احملدودة املتاحة لألطفال ملمارسة حقهم يف مجع مشل األسرة حني يصلون إىل فرنسا
 ١٦٣١/٢٠٠٧القانون رقم   حيال   وقوع حاالت انفصال األسرة بسب ترحيل الوالدين و        عناليت وردت   تقارير  ال

 بشأن مراقبة اهلجرة واالندماج واللجوء، والذي يفرض على الالجئني ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢١الصادر يف 
 .نووي وإتقان اللغة فحص احلمض ال منهااًتقييدأكثر صرامة واملعترف هبم والراغبني يف مجع مشل أسرهم معايري 

  رف به القانون الـدويل واالتفاقيـة      نظام الكفالة الذي اعت   إذ تالحظ أن     وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً     - ٩٠
 من عدم تطبيق القرار السابق جمللس الدولة        وهي قلقة أيضاً  . ال ُيطبق يف الدولة الطرف يف إطار مجع مشل األسرة         

نع طفلة من دخول فرنـسا      ميأن قرار السلطات احمللية الفرنسية       والذي اعترب    ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢٤الصادر يف   
 .حلياة اخلاصة واحلياة األسريةلتلتحق بالوالدين املتكفلني هبا خرق للحق يف ا

 :صي اللجنة الدولة الطرف مبا يليوتو - ٩١

  ع مشل أسر الالجئني املعترف هبم؛كبري مدة إجراءات مجإىل حّد ص تقلّكي مواصلة جهودها ل  )أ(  
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اعتماد كل التدابري الضرورية لضمان أالّ يكون إجراء اختبار احلمض النووي كوسيلة إلثبـات                )ب(  
 استعمال هذه الطريقة بعد موافقة مسبقة عن علم         أمام طلبات مجع مشل األسرة وأن يتم دائماً         إضافياً النسب عائقاً 
  م الطلب؛قّدمن جانب م

مجع مشل األسرة وإنفاذ القرار السابق جمللـس الدولـة          االعتراف بنظام الكفالة يف إطار طلبات         )ج(  
  .٢٠٠٤مارس / آذار٢٤الصادر يف 

  واختطافهماالستغالل اجلنسي لألطفال وبيعهم واالجتار هبم

 بإبرام اتفاقات تعاون مع بعض البلدان األصلية لألطفال املتجر هبم لغرض االستغالل اجلنسي حتيط اللجنة علماً - ٩٢
ارتفاع عدد األطفال ضحايا االستغالل، مبـا يف ذلـك          إزاء  بيد أهنا تعرب عن قلقها      . ستغاللأو غريه من أشكال اال    

 .االجتار هبم، والذين يدخلون فرنسا أو يعربوهنا لغرض السرقة أو التسول أو الدعارة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد مزيد من التدابري للقضاء على االجتار باألطفال لغرض االسـتغالل       - ٩٣
كما توصي الدولة الطرف بتكثيف جهودها جلمع البيانـات عـن مـدى             . اجلنسي وغريه من أشكال االستغالل    

االستغالل اجلنسي لألطفال وبيعهم وذلك من أجل حتديد التدابري املناسبة اليت ينبغي اختاذها للقضاء علـى هـذه                  
 .مقاطعات وأقاليم ما وراء البحارالظواهر يف أقاليمها مبا فيها 

 رة قضاء األحداثإدا

 سياسة وطنية شاملة بشأن منع اجلنوح ونقص املوارد املالية والبشرية املخصصة            غيبةقلق إزاء   اليساور اللجنة    - ٩٤
ن مييالن إىل تفـضيل     يلتشريع واملمارسة يف هذا امليدان، واللذ     بشأن ا وتعيد اللجنة التعبري عن قلقها      . لقضاء األحداث 

 الصادر ١١٩٨/٢٠٠٧التعليمية، وال سيما ما يتعلق باإلصالحات اليت أدخلها القانون رقم التدابري القمعية على التدابري 
عودة الكبار واألحداث إىل اإلجـرام ويـسمح         والذي يشدد من إجراءات مكافحة       ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٠يف  

تهم فيها اجملرمون أنه يف احلاالت اليت ُيإذ تالحظ واللجنة قلقة بشكل خاص . مبحاكمة األطفال كما حياكم الكبار
 سنة بارتكاب جرمية خطرية تنطوي على العنف أو اجلنس أو           ١٨ و ١٦أعمارهم ما بني    الذين تتراوح   األحداث  

 :، يصبح من املمكنهماكلي

 ؛بالنسبة جملرم ُيدان ألول مرة بعد إصدار القاضي  لقرار معلّلإلغاء مبدأ ختفيف العقاب   )أ(  

 سنة وميكن ١٨ و١٦بني وتتراوح أعمارهم ألفراد الذين عادوا اإلجرام  املبدأ على ااال ينطبق هذ  )ب(  
 إعادة العمل به فقط بعد قرار خاص معلّل يصدره القاضي؛

 .تنطبق األحكام الدنيا اإللزامية يف حالة العودة إىل اإلجرام  )ج(  

، عدد مراكز املراقبة اآلمنةوتالحظ اللجنة بعض التغيريات اإلجيابية وال سيما ما يتعلق باالرتفاع الكبري يف  - ٩٥
 لألطفال الذين يتراوح سنهم ما بني ، (établissements pénitentiaires pour mineurs)ر التابعة لسجون القّص

ـ . أجنحة األطفال يف مراكز احتجاز الكبـار إلغاء   سنة بغية    ١٦ و ١٣   ري أن اللجنـة يـساورها القلـق إزاء   غ
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  لألطفـال يف مراكـز    رية يف أوساط األطفال واستمرار وجـود أجنحـة          العدد املرتفع حلاالت احلرمان من احل     
 .احتجاز الكبار

ـ إزاء  رب اللجنة عن قلقهـا      ـكما تع  - ٩٦   / آذار ٩ الـصادر يف     ٢٠٤/٢٠٠٤ل القـانون رقـم      ـتعدي
 سنة واملشتبه يف    ١٨ و ١٦ والذي يسمح باالحتجاز االحتياطي لألطفال املتراوحة أعمارهم ما بني           ٢٠٠٤مارس  

 .فق متاماً مع الضمانات اإلجرائية وهذا ال يتوا، ساعة٩٦ اجلرمية املنظمة واإلرهاب ملدة تصل إىل تورطهم يف

) ب(وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التنفيذ الكامل ملعايري قضاء األحداث وال سيما الفقرة            - ٩٧
 الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قواعد األمم املتحدة من االتفاقية، إضافة إىل ٣٩ و٤٠ واملادتني ٣٧من املادة 

مبـادئ الريـاض   (، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحـداث    )قواعد بيجني (قضاء األحداث   
توصـي اللجنـة    و. )قواعد هافانا (، وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث اجملردين من حريتهم          )التوجيهية

بـشأن إدارة قـضاء     ) ٢٠٠٧(١٠التعليق العام للجنة رقم     ، مع مراعاة    الدولة الطرف على وجه اخلصوص    
 :مبا يلياألحداث، 

 القـضاء علـى     يفتعزيز التدابري الوقائية مثل دعم دور األسر واجملتمعات من أجل املـساعدة               )أ(  
مكنـة  ول دائرة نظام العدالة اجلنائية، واختاذ مجيع التدابري امل        ـال إىل دخ  ـالظروف االجتماعية اليت تؤدي باألطف    

  ملنع الوصم؛
ضمان ختصيص املوارد املالية والبشرية واملوارد األخرى الكافية واملناسبة لنظام العدالة اجلنائيـة               )ب(  

  وزياد هذه املوارد؛
 كتدبري املالذ األخـري   االحتجاز قبل احملاكمة  اللجوء إىل االحتجاز مبا فيه االحتجاز االحتياطي و         )ج(  

  وألقصر مدة ممكنة؛
  لة تطبيق القانون واملعايري الدولية عند القيام باالحتجاز؛كفا  )د(  
 سنة بطريقة خمتلفـة عـن       ١٨ و ١٦أعمارهم بني   ممن تتراوح   االمتناع عن التعامل مع األطفال        )ه(  

   سنة؛١٦األطفال دون 
للحرمان من احلريـة مثـل التحويـل        توسيع نطاق استعمال إعادة اإلدماج والتدابري البديلة          )و(  
املشاورة واخلدمات اجملتمعية وتعزيز دور األسر واجملتمعات يف        إسداء  طة ووقف التنفيذ رهن املراقبة و     والوسا

  هذا الشأن؛
   سنة؛١٨ ومستقلة لألطفال دون سن ضمان مساعدة قانونية جمانية وآليات تظلم فعالة  )ز(  
وضوع جلميع املهنيني العاملني   حتسني خدمة الربامج التدريبية بشأن املعايري الدولية ذات الصلة بامل           )ح(  

  .يف نظام العدالة اجلنائية

 .وال يزال القلق يساور اللجنة من أن الدولة الطرف مل تضع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية - ٩٨
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   سـنة وفقـاً  ١٣ أدىن لسن املسؤولية اجلنائية ال يقل عـن   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع حداً       - ٩٩
ن من مجلة أمور أخرى، وأ    ضأمني مظامل األطفال     وللتوصية اليت قدمها     ، من االتفاقية  ٤٠ة  من املاد ) أ(٣للفقرة  

 .تشترط قدرة الطفل على التمييز

 محاية الشهود وضحايا اجلرائم

توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل، من خالل أحكام وأنظمة قانونية مناسبة، تلقي مجيـع                 -١٠٠
لشهود عليها، مثل األطفال ضحايا اإليذاء، والعنف املرتيل، واالستغالل اجلنسي أو ا/األطفال ضحايا اجلرائم و

واالقتصادي، واالختطاف، واالجتار، والشهود على مثل هذه اجلرائم، احلماية اليت تنص عليها االتفاقية، وبأن 
فـال ضـحايا اجلرميـة      تراعي بالكامل مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألط           

 ).٢٠٠٥يوليه / متوز٢٢ املؤرخ ٢٠٠٥/٢٠املرفقة بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (والشهود عليها 

 األطفال املنتمون إىل األقليات أو الشعوب األصلية

واليت أوردهتا   الثقايف والديين واللغوي،     لتنّوعتقدير التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعزيز ا       التالحظ اللجنة ب   -١٠١
 ، من االتفاقية  ٣٠املادة  إزاء   مبوقف الدولة الطرف بشأن حتفظاهتا        أيضاً وحتيط اللجنة علماً  . يف املرفق الثاين من تقريرها    
 متتع األقليات والـشعوب  ضمان لأن مبدأ املساواة أمام القانون قد ال يكون كافياً       إذ تالحظ   وتعيد اإلعراب عن قلقها     

كمـا  .  باحلقوق على قدم املـساواة     ،اء البحار رواجه التمييز حبكم الواقع يف مقاطعات وأقاليم ما و        األصلية، اليت قد ت   
توارثها أطفال األقليات، وال سيما أطفال الرحـل        ياملعارف الثقافية اليت    االعتراف بصالحية    غيبةيساورها القلق إزاء    

االقتصادية واالجتماعية والثقافية مبا فيها احلق يف سكن  ما يرتبط باحلقوق ر، والتمييز الذي يتعرضون له خصوصاًغجوال
 . الئقني والتعليم والصحةةعيشمومستوى 

ن الدولة الطرف متتع األقليات والشعوب األصلية يف مقاطعات وأقاليم مـا            ـة بأن تضم  ـوتوصي اللجن  -١٠٢
كما حتثها على   . افية دون متييز   األطفال الثق  عارف م ُيعترف بصالحية وراء البحار باملساواة يف ممارسة حقوقها وأن        

قـوقهم  اختاذ التدابري للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد األطفال املنتمني إىل األقليات وال سيما ما يتعلـق حب                 
 .االقتصادية واالجتماعية

 التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان - ٨

 ٢٣ يف   ، األشـخاص مـن االختفـاء القـسري        االتفاقية الدولية حلماية مجيع   ترحب اللجنة بالتصديق على      -١٠٣
 .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١١ يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب و،٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي       وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالشروع يف إجراءات التصديق على           -١٠٤
. التفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم         ا وبروتوكوهلا االختياري إضافة إىل      اإلعاقة

ـ     اري  ـ بالتصديق على الربتوكول االختي    اًـوتوصيها أيض  اص بـاحلقوق االقتـصادية     ـللعهـد الـدويل اخل
 .واالجتماعية والثقافية
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  املتابعة والنشر-٩

 املتابعة

ئمة لضمان التنفيذ الكامـل هلـذه التوصـيات         توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املال         - ١٠٥
 واختاذ الالزمللنظر فيها على النحو  واإلدارات املفّوضة الوزارات احلكومية املعنيةو  الربملانبوسائل منها إحالتها إىل

 .جراءات بشأهنااإل من زيدم

 النشر

والردود اخلطية لث والرابع التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثا ةحإتاب الدولة الطرف توصي اللجنة - ١٠٦
 اليت اعتمدهتا اللجنة، علـى      )املالحظات اخلتامية (املقدمة من الدولة الطرف وما يتصل بذلك من التوصيات          

لعامة اجلمهور، ) على سبيل املثال ال احلصر(وسائل منها اإلنترنت    من ال جبملة  باللغات املناسبة و   ،نطاق واسع 
التفاقيـة   والتوعية با حول املوضوعبغية إثارة النقاش  واألطفال   ت الشباب ومنظمات اجملتمع املدين، وجمموعا   

 .ا ورصدهاوتنفيذه

 التقرير القادم - ١٠

تجاوز ي الّوينبغي أ. ٢٠١٢تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري اخلامس حبلول سنة  - ١٠٧
 ).CRC/C/118انظر ( صفحة ١٢٠عدد صفحاته 

ثة وفقاً ملتطلبـات الوثيقـة األساسـية       الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية حمدّ      كما تدعو اللجنة الدولة    - ١٠٨
مبادئ توجيهية منسقة لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق         "املوحدة الواردة يف الوثيقة املعنونة      

 اليت أُقرت ،"نهااإلنسان، مبا يف ذلك مبادئ توجيهية لتقدمي وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعي
 ٢٠٠٦يونيـه   /يف االجتماع اخلامس املـشترك بـني هيئـات معاهـدات األمـم املتحـدة يف حزيـران                 

).(HRI/MC/2006/3 
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