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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة اخلمسون

  النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب
   من االتفاقية٤٤املادة 
  ة كوريا الشعبية الدميقراطيةمجهوري :املالحظات اخلتامية

نظرت اللجنة يف التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع جلمهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة                  - ١
(CRC/C/PRK/4)    انظر   (١٣٨٩ و ١٣٨٨، يف جلستيهاCRC/C/SR.1388 كانون الثاين  ٢٣يف  املعقودتني  ) 1389 و / 

 .  املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٩ املعقودة يف ١٣٩٨، واعتمدت يف جلستها ٢٠٠٩يناير 

   مقدمة-  ألف

ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف للتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع يف الوقت املطلـوب                 - ٢
باحلوار البناء مع وفد اللجنة كما ترحب و) CRC/C/PRK/Q/4/Add.1(على قائمة املسائل اخلطية وكذلك بالردود  

بيد أن اللجنة تعرب عن أسفها ألن قلة املعلومات املقدمة من الدولة الطرف بشأن متتـع األطفـال        . الدولة الطرف 
 . الفعلي حبقوقهم يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية جعلت من العسري تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية

  ابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته تدابري املت- باء 

 بغرض تنفيذ االتفاقية، من التدابري هاد من التدابري اإلدارية وغريـاعتماد العديإىل ر ـتقديالاللجنة بشري ت  - ٣
  :ومنها ما يلي

 ؛٢٠٠٦مايو /اليت اعتمدت يف أيار) ٢٠١٠- ٢٠٠٦( تعزيز الصحة اإلجنابية ستراتيجيةا  )أ(  

 ؛٢٠٠٧- ٢٠٠٢استراتيجية الوقاية من اإليدز للفترة   )ب(  

اخلاصـة  ستراتيجية الرعاية الصحية األولية، واالستراتيجية الطبية وغريها من االسـتراتيجيات           ا  )ج(  
  بتركيز خاص على الرعاية الصحية لألمهات واألطفال؛٢٠١٢- ٢٠٠٨للفترة بقطاعات بعينها 
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 ؛٢٠١٠- ٢٠٠٨اقة للفترة خطة عمل شاملة لألشخاص ذوي اإلع  )د(  

 ؛٢٠٠٨أكتوبر /الوطين الذي أُجري يف تشرين األولتعداد ال  )ه(  

، ٢٠٠٥ يوليـه /، يف متوز  ةاقعإنشاء اللجنة املركزية لالحتاد الكوري حلماية األشخاص ذوي اإل          )و(  
 .الدعم االجتماعيلدولة املعنية العامة بشأن األطفال ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك  ا تنفيذ سياسة عنسؤولةوهي م

التعديالت اليت مت إدخاهلا يف خمتلف األحكام التشـريعية بغيـة تعزيـز تنفيـذ              إىل  اللجنة أيضاً   شري  وت  - ٤
 . االتفاقية، مبا يف ذلك قانون الضمان االجتماعي وقانون األسرة

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-  جيم

   تدابري التنفيذ العامة- ١
  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢، واملادة ٤املادة (

  التوصيات السابقة للجنة

معاجلة عدد من دواعي القلق والتوصيات اليت طرحت عند النظر يف التقرير الدوري الثاين إىل اللجنة شري ت  - ٥
ثرية بيد أن اللجنة تعرب عن األسف لعدم معاجلة العديد من املسائل امل           ). CRC/C/15/Add.239(للدولة الطرف   

مجع البيانات؛ وختـصيص    :  التالية سائلومنها امل للقلق والتوصيات بقدر كاٍف أو معاجلتها بصورة جزئية فقط،          
 . املوارد؛ والرعاية البديلة؛ والصحة؛ والتعليم؛ وتدابري احلماية اخلاصة

ثقة عن املالحظات لتناول التوصيات املنبالزمة التدابري الكافة حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ و  - ٦
  اخلتامية املقدمة بشأن التقرير الدوري الثاين اليت مل تنفذ بعد أو اليت مل تنفذ بالقدر الكـايف، وعلـى متابعـة       
تنفيذ التوصيات املضمنة يف هذه املالحظات اخلتامية على التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابـع         

 .متابعة كافية

  التشريعات

مع أحكام اً  تنوه اللجنة باجلهود املبذولة من الدولة الطرف ملواءمة تشريعاهتا بغية جعلها أكثر اتساق     بينما  - ٧
بعض اجلوانب من التشريعات احمللية ال تزال غري متسقة مـع مبـادئ             كون  ر بالقلق ل  ـة، ال تزال تشع   ـاالتفاقي

 . االتفاقية وأحكامها

ءمة تشريعاهتا مع مبادئ االتفاقية وأحكامها وتعزيز تنفيذ        مواواصلة  وتوصي اللجنة الدولة الطرف مب      - ٨
وعالوة على ذلك، تكرر اللجنة تأكيد توصياهتا السابقة للدولة الطرف بسن قانون تشريعي    . ةا احمللي اهتتشريع

  . من االتفاقية١للمادة اً شامل بشأن حقوق الطفل، بغية كفالة محاية تامة لألطفال دون سنة الثامنة عشرة وفق
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 خطة العمل الوطنية

أعربت اللجنة عن أسفها لشح املعلومات بشأن ختصيص املوارد لتنفيذ برنامج العمل الوطين لرفاه األطفال   - ٩
تنفيذ برنامج العمـل    لن أي تقييم    ع عدم وجود معلومات     إزاءكما أعربت اللجنة عن قلقها      ). ٢٠١٠- ٢٠٠١(

 . نالوطين وغريه من خطط العمل ذات الصلة حىت اآل

وتوصي اللجنة الدولة الطرف برصد اعتمادات حمددة يف امليزانية وبوضع آليات مناسبة للمتابعة من                - ١٠
اشتماله أجل التنفيذ الكامل لربنامج العمل الوطين لرفاه األطفال وغريه من خطط العمل ذات الصلة وبضمان 

  .صورة منتظمة ب احملتملةالقصوروجه على آلية للتقييم والرصد لكي يتم تقييم التقدم احملرز وحتديد أ

  الرصد املستقل

 عن طريق القنوات الرمسية     التماس أو شكوى  لطفل تقدمي    ل رحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد بأنه جيوز      ت  - ١١
 من عدم وجود هيئـة مـستقلة   إال أن القلق يساورهاالقائمة، إما بشكل مباشر أو عن طريق ويل أمره أو ممثله،        

 . كاوى ورصد تنفيذ االتفاقيةلتقدمي الش

ذ التدابري الالزمة لضمان استقاللية آلياهتا لرفع الشكاوى ويسر اختاوحتث اللجنة الدولة الطرف على   - ١٢
الوصول إليها وسهولة استخدامها جلميع األطفال، كي تتناول الشكاوى املتعلقة بانتهاك حقوقهم وتوفر هلم              

ىل ذلك، تكـرر اللجنـة      إضافة إ و. ريقة حتترم حقهم يف اخلصوصية    سبل االنتصاف من هذه االنتهاكات بط     
توصيتها بإنشاء آلية رصد مستقلة ومواتية للطفل مثل أمني مظامل لشؤون األطفال وفقاً ملبادئ باريس بشأن                

، )، املرفق١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة (املؤسسات الوطنية وضع 
قوق اإلنـسان يف    حلالوطنية املستقلة    ؤسساتاملبشأن دور   ) ٢٠٠٢(٢نتباه إىل تعليقها العام رقم      وتوجه اال 

ذه اهليئة لتنفـذ  هلاملوارد البشرية واملالية الكافية فري وإضافة إىل ذلك، ينبغي تو. تعزيز حقوق الطفل ومحايتها 
  .واليتها بفعالية

  التعاون مع اجملتمع املدين

مل تفرض أية قيود على أنشطة املنظمات " والذي جاء فيه أنه ببيان الدولة الطرف لجنة علماًط اليحتبينما   - ١٣
ساورها إال أن القلق ي   ،  )CRC/C/PRK/Q/4/Add.1 ("ة الدولية لتنفيذ االتفاق   يغري احلكومية واملنظمات احلكوم   

كما . عن املنظمات اليت حتظى برعاية الدولةيزها مت،  إىل االستقاللية اليتاملنظمات غري احلكومية القائمةإزاء افتقار 
 معلومات من منظمات اجملتمع املدين يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ةتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقي أي

 . عن تنفيذ االتفاقية

يوي  بيئة مفتوحة ومواتية تتيح تطور جمتمع مدين مستقل وح       هتيئةوتشجع اللجنة الدولة الطرف على        - ١٤
وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف إىل إشـراك        . داخل حدودها وإشراكه بشكل منهجي يف تنفيذ االتفاقية       

  على تقدمي معلومات إىل اللجنـة      ال، وإىل تشجيعه  ـمنظمات اجملتمع املدين يف صياغة تقريرها الدوري املقب       
  .مستقلةبصورة 
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  ختصيص املوارد

اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن زيادة اعتمادات امليزانية لقطاعي الصحة          باملعلومات  اً  حتيط اللجنة علم    - ١٥
غري كافية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتصلة بصحة        ألن هذه املعلومات    تعرب عن قلقها    إال أهنا   والتعليم،  

ن ختصيص املوارد   بشأأساسية  كما تعرب اللجنة عن أسفها ألن عدم وجود بيانات إحصائية           . األطفال وتعليمهم 
 . لألطفال يف الدولة الطرف جعل من الصعب تقييم التقدم الذي أحرزته يف هذا اجملال

اعتمادات  من االتفاقية، بزيادة     ٤توصي اللجنة بقوة بأن تقوم الدولة الطرف، وفقاً ألحكام املادة           و  - ١٦
ل توزيع املوارد توزيعاً متوازناً بني خمتلـف        عمال احلقوق املعترف هبا يف االتفاقية، وأن تكف       املخصصة إل امليزانية  

 قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   احلضمان إعمال   يف  امليزانية  اعتمادات   اتأولويدد  مناطق البلد، وأن حت   
وتشجع اللجنـة الدولـة   . أقل حظاً من الوجهة االقتصاديةميع األطفال، مبن فيهم من ينتمون إىل جمموعات       جل

أن باً  وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض    . لى البحث عن مساعدات دولية يف هذا الصدد وقبوهلا        الطرف أيضاً ع  
ـ أن  املوارد من منظور حقوق الطفل بغية رصد املوارد املخصصة لألطفال، و          طبق هنج تتبع    ت  نتائجـه يف    درجت

  . املقبلتقريرها الدوري

  مجع البيانات

 أن إال أهنا تالحظ والقلق يـساورها ، ٢٠٠٨أكتوبر /شرين األولترحب اللجنة بإجراء تعداد السكان يف ت     - ١٧
ويساور اللجنة . عدم وجود إحصاءات موثوقة يف تقرير الدولة الطرف يعيق املتابعة أو التقييم الفعالني لتنفيذ االتفاقية

صحة، والتعلـيم،   عدم توافر بيانات موزعة حسب اجملاالت اهلامة لالتفاقية، من قبيل ال          بشأن  القلق على حنو خاص     
ألطفال، مثـل   من ا األطفال وإمهاهلم، وقضاء األحداث، وخباصة فيما يتعلق باجملموعات املستضعفة          إساءة معاملة   و

  .أو يعيشون يف الشوارع/األطفال الذين يعيشون يف مناطق نائية والذين يعيشون يف فقر مدقع والذين يعملون و

ز الدولة الطرف جهودها الرامية إىل وضع نظام شامل جلمـع           توصيتها بأن تعز  تأكيد  وتكرر اللجنة     - ١٨
وينبغي أن تشمل هذه البيانات مجيع األطفال دون سن الثامنة عـشرة وأن             . البيانات املتعلقة بتنفيذ االتفاقية   

وتشجع . الريف ومدى انتمائهم جملموعات مستضعفة    /تكون موزعة حسب جنس األطفال وإقامتهم يف احلضر       
  . يف هذا الصدد)اليونيسيف (منظمة األمم املتحدة للطفولة  الطرف على أن تعزز تعاوهنا معاللجنة الدولة

   مبادئ عامة- ٢
  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

  عدم التمييز

حترم مبدأ عدم التمييز بالرغم من الضمانات اليت مينحها الدستور، ال ُيإذ تالحظ أنه يساور اللجنة القلق   - ١٩
، واألطفـال    الرعاية يف املمارسة، إزاء األطفال ذوي اإلعاقة، واألطفال الذين يعيشون يف مؤسسات          اً  تام اًاحترام

لكون األطفال قد يواجهون التمييز على أساس الرأي        اً  ويساور اللجنة القلق أيض   . الذين هم يف نزاع مع القانون     
 . هما األوضاع، إما هم بأنفسهم أو والد منهالسياسي أو غريه من اآلراء، أو املنشأ االجتماعي، أو غري
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف برصد وكفالة إنفاذ القوانني املوجودة اليت تضمن مبدأ عدم التمييـز                 - ٢٠
  .كامالً  من االتفاقية امتثاال٢ًواالمتثال ألحكام املادة 

  مصاحل الطفل الفضلى

يف مجيع السياسات منتظم لى ال يدرج بشكل منهجي مبدأ مصاحل الطفل الفضكون  يساور اللجنة القلق ل     - ٢١
 القلق مرتبط بصورة وثيقة بأمور من مجلتها ختصيص موارد غري           اذهاألطفال، وتالحظ أن    عين  والتشريعات اليت ت  

 . كافية الحترام حقوق الطفل ومحايتها

فل الفضلى يف مجيع وتوصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف جهوداً إضافية لضمان احترام مصاحل الط  - ٢٢
ـ  وحثت اللجنة الدولة الطرف بأن . األطفالعين السياسات والتشريعات اليت ت  صاحل تعمل على أن تكـون م

زيادة الوعي يف أوساط بالطفل الفضلى االعتبار الرئيسي يف ختصيص املوارد، مبا يف ذلك املساعدات الدولية، و
  .طفال ومعهم يف هذا الصدد األمن أجلعامة اجلمهور واملهنيني الذين يعملون 

  احلق يف احلياة والبقاء والنمو

. يساور اللجنة قلق بالغ الستمرار االنتهاك اجلسيم حلق الطفل يف احلياة والبقاء والنمو داخل الدولة الطرف            - ٢٣
 . اداحلتغذية الهزال األطفال ونقص منوهم ووفياهتم النامجة عن سوء إزاء ويساور اللجنة القلق على حنو خاص 

وغريها من األحكام ذات الصلة، حتث اللجنة الدولة الطـرف            من االتفاقية  ٦ويف ضوء أحكام املادة       - ٢٤
 الدولة الطرف،   داخلعلى بذل كل ما يف وسعها من جهود لتعزيز محاية حق مجيع األطفال يف احلياة ويف النمو                  

 وغريه   الدويل عن طريق تعزيز التعاون   محاية هذا احلق،    ضمن  من خالل سياسات وبرامج وخدمات تستهدف وت      
 .من الوسائل

  احترام آراء الطفل

تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيز واحترام حق الطفل يف التعبري عن آرائه واملشاركة                  - ٢٥
. املسابقاتيف   و  اإلخبارية يف املدارس   اللوحاتيف اجملتمع، مثل املشاركة يف الصحف واجملالت اخلاصة باألطفال و         

د حق األطفال يف التعبري عن آرائهم يف ومع ذلك، تالحظ اللجنة بقلق أن اهلياكل القائمة ملشاركة األطفال قد تقّي
 . املدارس ويف اجملتمع عموماً

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز وتيسري وإعمـال مبـدأ احتـرام آراء األطفـال                 و  - ٢٦
سائل اليت تعنيهم يف واقع املمارسة، داخل األسرة واملدرسة وعلى صعيد اجملتمع احمللي             ومشاركتهم يف مجيع امل   

ويف هذا الصدد، توجه اللجنة اهتمام الدولة       . ويف املؤسسات، وكذا يف إطار اإلجراءات القضائية واإلدارية       
 للمناقـشة   الذي خصصتهميوال من االتفاقية والتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة على إثر        ١٢الطرف إىل املادة    

  .طفل يف إمساع صوتهال بشأن حق ٢٠٠٦العامة عام 
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   احلقوق واحلريات املدنية- ٣
  )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٧- ١٣ و٨ و٧املواد (

  حرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي/حرية التعبري

حلصول على املعلومات، ويف حرية  حق الطفل يف حرية التعبري، مبا يشمل حقه يف اكونيساور اللجنة القلق ل  - ٢٧
  .تكوين اجلمعيات وحرية التجمع السلمي، ليست مضمونة بسبب تأويل الدولة الطرف الواسع للشواغل األمنية

مجيع التدابري الالزمة لضمان إعمال احلق يف حرية التعبري وحرية      ذاختاوتوصي اللجنة الدولة الطرف ب      - ٢٨
  . من االتفاقية١٥ و١٣لمي إعماالً فعلياً كامالً وفقاً للمادتني تكوين اجلمعيات وحرية التجمع الس

  حرية الفكر والوجدان والدين

 بشأن القضاء على مجيع أشكال التعـصب        ١٩٨١ من االتفاقية وإعالن عام      ٣٠ و ١٤يف ضوء املادتني      - ٢٩
ور اللجنة القلق إزاء عدم احترام ، يسا)٣٦/٥٥قرار اجلمعية العامة (والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد 

 . حق الطفل يف حرية الفكر والوجدان والدين ومحايته كما جيب يف الدولة الطرف

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باحترام حق الطفل يف حرية الفكر والوجدان والدين من خالل اختاذ                 - ٣٠
عتقد والقضاء عليها، ومن خالل تشجيع التسامح تدابري فعالة ملنع مجيع أشكال التمييز القائم على الدين أو امل

  .واحلوار داخل اجملتمعالديين 

  املهينة  العقوبة الالإنسانية أو  التعذيب واملعاملة أو

تعرض أطفال لسوء معاملة قاس أثناء االحتجاز، مبن فيهم         بيساور اللجنة القلق إزاء املعلومات اليت تفيد          - ٣١
طفال الذين عربوا احلدود دون إذن وغريهم من األطفال رهن االحتجـاز يف             ، واأل )kkotjebis(أطفال الشوارع   

 . خمافر الشرطة أو غريها من وكاالت الدولة

 :من االتفاقية، توصي اللجنة بقوة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي) أ(٣٧ويف ضوء املادة   - ٣٢

ذيب ويقرر العقوبات املالئمة ض األطفال للتعيأن تدرج يف تشريعها الداخلي حكماً حيظر تعر  )أ(  
  مرتكيب التعذيب؛يف حق 

  مرتكبيها؛ حماكمة وتهم معاملإساءةو التحقيق يف مجيع حاالت تعذيب األطفال  )ب(  
لتحقيقـات،  خيـضعون ل  ضمان توقيف مرتكيب تلك األفعال املزعومني عن العمل ما داموا             )ج(  

  قضائية واألحكام الصادرة؛ومعاقبتهم إن أدينوا، وضمان اإلعالن عن اإلجراءات ال
  تدريب املوظفني املسؤولني عن إنفاذ القوانني على املسائل املتعلقة حبقوق الطفل؛  )د(  
، كافة التدابري املالئمة لكفالة املعافـاة اجلـسدية والنفـسية           ٣٩أن تتخذ، يف ضوء املادة        )ه(  

  ؛أو إساءة املعاملة/واالندماج االجتماعي لألطفال ضحايا التعذيب و
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أن تنظر يف التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة                  )و(  
  . امللحق هباربوتوكول االختياريالالقاسية أو الالإنسانية أو املهينة و

  متابعة الدراسة اليت أجرهتا األمم املتحدة بشأن العنف املمارس على األطفال

 أجراها األمني العام لألمم املتحـدة بـشأن العنـف يف حـق األطفـال                باإلشارة إىل الدراسة اليت     - ٣٣
)A/61/299(توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي ،:   

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ توصيات الدراسة اليت أجرهتا األمم املتحدة بشأن العنـف                )أ(  
يات املنبثقة عن املشاورة اإلقليمية لشرق آسيا ، مع مراعاة النتائج والتوص)A/61/299(املمارس على األطفال 

، وتوصي اللجنة الدولة    ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٦ إىل   ١٤واحمليط اهلادئ املعقودة يف بانكوك يف الفترة من         
  :للتوصيات التاليةاً الطرف، بصفة خاصة، بأن تويل اهتماماً خاص

  حظر مجيع أشكال العنف يف حق األطفال؛  ‘١‘
   مجيع من يعملون مع األطفال ومن أجلهم؛تعزيز قدرات  ‘٢‘
  توفري خدمات التعايف وإعادة االندماج االجتماعي؛  ‘٣‘
  إنشاء أنظمة وخدمات للتبليغ تكون سهلة املنال ومناسبة لألطفال؛  ‘٤‘
  ضمان املساءلة وإهناء اإلفالت من العقاب؛  ‘٥‘
  ث؛استحداث وتنفيذ نظام منهجي جلمع البيانات الوطنية والبحو  ‘٦‘
 وال سـيما  ،استخدام توصيات الدراسة كأداة الختاذ اإلجراءات بشراكة مع اجملتمع املـدين    )ب(  

بإشراك األطفال، لضمان محاية مجيع األطفال من مجيع أشكال العنف اجلسدي واجلنسي والنفـسي، والـسعي                
   هلا؛ وسوء املعاملة والتصديبنشاط إىل اختاذ إجراءات ملموسة وحمددة مبهلة زمنية ملنع هذه األشكال من العنف

 التماس التعاون التقين يف هذا الصدد من مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان واليونيسيف          )ج(  
   . الشريكةومنظمة الصحة العاملية وغريها من الوكاالت املعنية، فضالً عن املنظمات غري احلكومية

   البيئة األسرية والرعاية البديلة- ٤
  ١٩ ، ومن١١ إىل ٩، واملـواد من ١٨ من املادة ٢ و١لفقرتان ، وا٥املادة (

  ) من االتفاقية٣٩، واملادة ٢٧ من املادة ٤، والفقرة ٢٥، واملادة ٢١إىل 

  البيئة األسرية

طفال األاملسؤوليات األساسية يف تربية  الدولة الطرف ما فتئت تقر بشكل ثابت مببدأ أن"ترحب اللجنة بكون   - ٣٤
الوالدين، ويف الوقت نفسه تقدم املساعدة املالئمة للوالدين الضطالعهما مبسؤولياهتما والتزاماهتمـا            ى  تقع عل ومنوهم  

جبهود الدولة الطرف الرامية إىل تقدمي املساعدات إىل األسر اً  وحتيط علم ) CRC/C/PRK/Q/4/Add.1 ("بطريقة مرضية 
ني دع لكون كل هذا العدد من األطفال املوقلق عميقيساورها بيد أن اللجنة  .ؤسسات الرعاية كبديل عن مكافلةال
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ون عادة يف مؤسسات الرعايـة      دعولكون عدد كبري من األطفال يو     اً  يف مؤسسات الرعاية ليسوا يف الواقع أيتام      
لكون الدولة اً ما أبدته من قلق سابقتأكيد وتكرر اللجنة أيضاً . بسبب غياب آليات رقابة فعالة أو بدائل للرعاية       

بديلة من شأهنا أن متكنهم من  ن حلوالًامنح الوالدوال ُي ،الرعايةإىل مؤسسات اً  تسلم التوأم الثالثي تلقائيالطرف
 . كما يساور اللجنة القلق بشأن حالة األطفال الذين يوجد والداهم رهن االحتجاز. هتموتربية أطفاهلم يف بي

افية لتوفري خدمات الـدعم واملـساعدة       وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على ختصيص موارد ك          - ٣٥
وتوصي .  أخريالذ إال كم الرعايةاالجتماعية الكافية جلميع األسر، بغية كفالة أال يسلم أطفاهلم إىل مؤسسات    

اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز نظام الكفالة بطرق شىت، منها االضطالع بربامج عامة لزيادة عدد األسر 
  .ي من املوارد املالية وغريها من املواردة وتوفري ما يكفكافلال

  األطفال احملرومون من بيئة أسرية/الرعاية البديلة

ظروف املعيـشة يف دور احلـضانة       "باملعلومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف بأن        اً  اللجنة علم حتيط    - ٣٦
، )٦٩ة  الفقر (" االستعراض ورياض األطفال واملدارس املخصصة لأليتام حتسنت بشكل ملحوظ خالل الفترة قيد          

 تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبري من األطفال الذين يودعون يف املؤسسات ولكون ظـروف العـيش يف                إال أهنا 
رصد كاف وفعال عدم وجود ويساور اللجنة القلق ل. العديد من هذه املؤسسات ال تزال دون املعايري املقبولة دولياً

ملـصلحة الفـضلى   ااحترام  دون   ه في بتُيما  اً  طفال يف الرعاية البديلة كثري    داع األ ، ألن إي  يف هذه املرافق  للجودة  
 . يف مؤسسات الرعاية البديلةاب البدين ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما ذُكر عن استخدام العق.للطفل

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٣٧

دعني يف املؤسسات، مبا يف ذلك ظروفهم املعيـشية         أن جتري دراسة لتقييم حالة األطفال املو        )أ(  
  واخلدمات املتاحة؛

أن تضع برامج وسياسات للحد من إيداع األطفال يف املؤسسات وذلك بإتاحة أمور من بينها   )ب(  
، وتنظيم قدر املستطاع، كافلة، وتشجيع الرعاية يف األسر التقدمي الدعم والتوجيه إىل األسر األكثر استضعافاً

  ت إلذكاء الوعي؛محال
لسماح لألطفال املودعني يف املؤسسات بالعودة إىل أسـرهم         الزمة ل أن تتخذ كافة التدابري ال      )ج(  

املصلحة الفضلى لألطفال   من  ذلك  رب   تسىن ذلك وعدم النظر يف إيداع األطفال يف املؤسسات إال إذا اعتُ            مىت
  وألقصر وقت ممكن؛

ب اتسبب فيه العقيهنيني العاملني مع األطفال بالضرر الذي  امللتوعيةتخذ تدابري مشددة أن ت  )د(  
   ٢٨ مـن املـادة      ٢البدين وتشجيع أشكال بديلة وغري عنيفة من التأديب، وفقاً ملا تـنص عليـه الفقـرة                 

  من االتفاقية؛
ضمن توفري املوارد الكافية ملؤسسات الرعاية البديلة مع مراعاة مجلة أمور مـن بينـها،     أن ت   )ه(  
  ملوظفني، وتوفري الغذاء والرعاية الصحية وامللبس واملاء والكهرباء واالحتياجات املادية للمدرسة؛تدريب ا
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وضع معايري نوعية واضحة للمؤسسات القائمة وضمان االستعراض الدوري لعملية إيـداع              )و(  
اليت أصـدرهتا    من االتفاقية وتوصيات اللجنة      ٢٥ضوء املادة   مبشاركة من األطفال أنفسهم، على      األطفال،  

  . بشأن األطفال احملرومني من الرعاية األبوية٢٠٠٥ العامة عام ةمناقشالذي خصصته لليوم العقب 

  التبين

اهليئة إىل  جلنة التنسيق الوطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل قدمت توصيات          "تقدير إىل أن    التشري اللجنة ب    - ٣٨
، تقرير ١٢٣ الفقرة ("نون األسرة أو لوائح تنفيذه، وهو قيد النظر حالياالتشريعية املعنية بإدراج مسائل التبين يف قا

 . بالتوصيات السابقة للجنة عمالً) الدولة الطرف

وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبتابعة توصيات جلنة التنسيق الوطنية لتنفيذ اتفاقية حقـوق الطفـل                  - ٣٩
وتكرر اللجنـة توصـيتها   . املستويني الداخلي والدويلمبراجعة اإلطار التشريعي اخلاص بعمليات التبين على   

بـشأن محايـة األطفـال     ١٩٩٣الهاي لعام  يف اتفاقيةاً السابقة إىل الدولة الطرف بالنظر يف أن تصبح طرف       
  .والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل

  إساءة املعاملة واإلمهال

ومات شاملة عن إساءة معاملة األطفال وإمهاهلم يف البيت         عدم وجود بيانات ومعل   إىل  اللجنة بقلق   شري  ت  - ٤٠
 . ويف مؤسسات الرعاية، وعدم وجود سياسة عامة شاملة ملنع إساءة معاملة األطفال وإمهاهلم ومكافحتها

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  - ٤١

إلمهـال يف مجيـع    إساءة املعاملـة وا  انتشارإجراء دراسة شاملة من أجل فهم طبيعة ومدى   )أ(  
  األماكن، واستخدام هذه الدراسة أساساً لصياغة سياسات وبرامج ملكافحة إساءة معاملة األطفال وإمهاهلم؛

  تعزيز آليات رصد عدد حاالت العنف واإليذاء اجلنسي واإلمهال ومداها؛  )ب(  
باملهن الطبية وأفراد   مبن فيهم املدرِّسون واملشتغلون     (أن تكفل للمهنيني العاملني مع األطفال         )ج(  

شبهة إساءة معاملة   تنطوي على   تدريب خبصوص التزامهم باإلبالغ عن احلاالت اليت        تلقي  ) الشرطة والقضاء 
   عليهم واختاذ اإلجراءات املناسبة بشأهنا؛ العنفاألطفال أو ممارسة

  املة األطفال؛القيام حبمالت وقائية لتثقيف اجلمهور بشأن اآلثار اليت تترتب على إساءة مع  )د(  
 ز الدعم املقدَّم إىل ضحايا إساءة املعاملة واإلمهال، مبا يضمن هلم احلصول على خدمات             يتعز  )ه(  

  واملشورة وغريمها من أشكال إعادة التأهيل؛مناسبة للتعايف 
الـذين  الوصـول إىل األطفـال      التمكن من   ، بغية   خط هاتفي جماين ملساعدة األطفال    إنشاء    )و(  
  .ناطق النائية يف خمتلف أحناء البلديف امليعيشون 
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   الصحة األساسية والرعاية- ٥
  ،٢٦ و٢٤ و٢٣، واملواد ١٨ من املادة ٣، والفقرة ٦املادة (

  ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣- ١والفقرات 

  األطفال ذوو اإلعاقة

 األطفال ذوي اإلعاقة،    اعدةتقدير إىل خمتلف التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف هبدف مس         التشري اللجنة ب    - ٤٢
 والدراسة االستقـصائية الوطنيـة      ٢٠١٠- ٢٠٠٨مبا فيها خطط العمل من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة للفترة           

املعتزمة لألشخاص ذوي اإلعاقة بغية مجع إحصاءات موثوقة مواتية ملواصلة تعزيز محاية األشخاص ذوي اإلعاقة،               
 علـى أرض   قلقة بشأن التمييز الذي يواجهه األطفال ذوو اإلعاقـة بيد أن اللجنة. مبن فيهم األطفال، ورعايتهم 

 . خدمات جمتمعية هلؤالء األطفال واألسرعدم وجود  والواقع

محاية حقوق األطفال ذوي اإلعاقة الرامية إىل تعزيز التدابري  بأن تواصل وتوصي اللجنة الدولة الطرف  - ٤٣
بشأن حقوق األطفال ذوي اإلعاقة والقواعد املوحـدة        ) ٢٠٠٦(٩ العام رقم    هاتعليقة ل مراعايف  وتعزيزها،  

ديسمرب / كانون األول  ٢٣بشأن حتقيق تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف             
  :عن طريق مجلة أمور منهاوذلك ، ١٩٩٣

  وي اإلعاقة؛لة عن األطفال ذاختاذ التدابري الالزمة جلمع بيانات إحصائية دقيقة ومفّص  )أ(  
  اعتماد سياسة عامة شاملة بشأن األطفال ذوي اإلعاقة؛  )ب(  
على األطفال يف خطة العمل اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة للفتـرة           خاص  بوجه  تركيز  ال  )ج(  
  ؛٢٠١٠- ٢٠٠٨
  مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان متتع األطفال ذوي اإلعاقة حبقهم يف التعليم إىل أقصى حد ممكن؛  )د(  
ومن املوارد املالية،   ) أي املتخصصني يف اإلعاقة   (هود الرامية إىل توفري ما يلزم من املهنيني         اجل ةضاعفم  )ه(  

  ؛ال سيما على الصعيد احمللي، وتعزيز وتوسيع نطاق برامج إعادة التأهيل اجملتمعية، مبا يف ذلك جمموعات دعم اآلباء
حدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكـول       نظر يف التصديق على اتفاقية األمم املت      ال  )و(  

  .االختياري امللحق هبا

  الصحة واخلدمات الصحية

ترحب اللجنة مبختلف التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف يف اجملال الصحي، مبا يف ذلك اعتماد استراتيجية    - ٤٤
؛ وكذا التركيز ٢٠٠٧- ٢٠٠٢ز للفترة واستراتيجية الوقاية من اإليد) ٢٠١٠- ٢٠٠٦(النهوض بالصحة اإلجنابية 

غريها واملخصص للرعاية الصحية لألمهات واألطفال يف استراتيجية الرعاية الصحية األولية، واالستراتيجية الطبية             
بالنظـام الـشامل   اً أيضاً وحتيط اللجنة علم. ٢٠١٢- ٢٠٠٨من االستراتيجيات اخلاصة بقطاعات بعينها للفترة    

بيد أن . توفري مياه الشرب النقيةمن أجل  باجلاذبية ةبتوسيع شبكة اإلمداد باملياه العاملللخدمات الصحية وترحب 
  :اللجنة ال تزال قلقة بشأن ما يلي



CRC/C/PRK/CO/4 
Page 11 

  ي ال يزال يتهدده سوء التغذية املزمن والشديد؛ذبقاء ومنو األطفال يف الدولة الطرف ال  )أ(  
  احلادة واإلسهال؛أمراض الطفولة املبكرة مثل االلتهابات التنفسية   )ب(  
أثر اعتالل صحة األم على صحة الطفل يف الطفولة املبكرة، كما يتضح من ارتفاع نسبة فقر الدم   )ج(  

  وسوء التغذية يف أوساط احلوامل؛
على صـحة   اً  جداً  سلبياً  تؤثر تأثري اليت ال تزال    رداءة مياه الشرب واملمارسات املتصلة بالنظافة         )د(  

  طرف؛األطفال يف الدولة ال
 . جلميع األطفالاً ة جمانحإمكانية الوصول إىل األدوية اليت ليست متا  )ه(  

  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  - ٤٥

مواصلة التصدي، على سبيل االستعجال، للمعدالت املرتفعة لسوء تغذية األطفال واألمهات،   )أ(  
ة للطفل وتغذيته، ومزايـا الرضـاعة الطبيعيـة،         وتنظيم محالت لتزويد اآلباء مبعلومات عن الصحة األساسي       

  والنظافة الصحية والتصحاح البيئي والصحة اإلجنابية؛
فة برعاية صحة األم والطفل على الصعيد التنفيذي ودون         النظر يف إنشاء هيئة حكومية مكلّ       )ب(  
  ؛ والنهوض هباالوطين

 توفري أعلى مستويات الرعاية ضمني يكفالة فعالية نظام الرعاية الصحية املدعوم بالكامل الذ  )ج(  
الصحية جلميع األطفال، ويويل اهتماماً خاصاً لألسر األكثر استضعافاً، مبا فيها تلك املوجودة يف مناطق ريفية             

  ر جلميع األطفال؛ونائية وكفالة توافر أدوية باجملان أو بثمن ميّس
الشرب املأمونة وحتسني املمارسات    اختاذ مزيد من التدابري لتحسني فرص احلصول على مياه            )د(  

ن اآلثار الضارة إلمدادات املياه الرديئة أو امللوثة ومكافحتـها، يف           ـاملتصلة بالنظافة الصحية، بغية الوقاية م     
  .من االتفاقية) ج(٢٤ضوء املادة 

  صحة املراهقني

 جلنة التنسيق إدراجم والطفل، و بالدور اهلام للرابطة الكورية لتنظيم األسرة وصحة األ إذ ترحب اللجنةإن  - ٤٦
 مـن  اتنظيم األسرة يف استراتيجية النهوض بالصحة اإلجنابية بوصـفه مسألة  الوطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل      

املراهقات غري املتزوجات قد ال تكون هلن إمكانية الوصول         إذ تالحظ أن    القضايا ذات األولوية، يساورها القلق      
بشأن املعلومات ويساور اللجنة قلق بالغ . ية واملعلومات املتعلقة هبا بشكل كاف وسريإىل خدمات الصحة اإلجناب

 . املراهقات قد يلجأن إىل اإلجهاض غري املأموناليت تفيد بأن 

توصيتها السابقة بأن جتري الدولة الطرف دراسة شاملة من أجل فهم طبيعـة              جمدداً اللجنة   وتؤكد  - ٤٧
 وذلك مبشاركة كاملة من جانبهم، واستخدام هذه الدراسة أساساً لوضع ،قنيومدى املشاكل الصحية للمراه  

  .سياسات وبرامج خاصة بصحة املراهقني، مع إيالء اهتمام خاص للمراهقات
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إمكانية الوصول إىل خدمات الصحة     تعزيز  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابري الرامية إىل           - ٤٨
الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة يف       التثقيف يف جمال     مجيع أحناء البلد، مبا يف ذلك         يف للمراهقني كافة اإلجنابية  
 لظروف الشباب واملتسمة بالسرية، علـى ناسبة وكذلك توفري خدمات املشورة والرعاية الصحية امل،املدارس

  . االتفاقيةبشأن صحة املراهقني ومنائهم يف إطار) ٢٠٠٣(٤أن تأخذ يف اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم 

  العقليةالصحة 

يساور اللجنة القلق بشأن غياب خدمات أو استراتيجية واضحة لتلبية احتياجات األطفال الذي يعانون                - ٤٩
 . وساط األطفالأاضطرابات يف صحتهم العقلية وبشأن حالة الصحة العقلية يف 

لصحة العقلية لألطفـال، مـع      فر املساعدة يف جمال ا    اتوالدولة الطرف   ة بأن تكفل    ـوتوصي اللجن   - ٥٠
  .مراعاة احتياجات األطفال للنمو

  مستوى املعيشة

 التدين الـشديد للمـستوى     الفقر على نطاق واسع يف البلد و        انتشار استمرارإىل  اللجنة بقلق بالغ    شري  ت  - ٥١
لتصحاح ومدى  ال سيما من حيث إمكانية احلصول على الغذاء ومياه الشرب املأمونة وا             املعيشي لألطفال إمجاالً  

  . توافره

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لتحسني مستوى معيشة األطفال، مع إيالء اهتمام خاص                 -٥٢
كما تسلط اللجنة الضوء على ضرورة حتسني       . لتحسني توافر الغذاء وكذا جودة املياه والتصحاح يف مجيع أحناء البلد          

  .دة لكفالة التوزيع العادل للمساعدات اإلنسانية، مبا فيها املعونات الغذائية األمم املتحتإمكانية الوصول إىل وكاال

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

  املهين  التعليم، مبا يف ذلك التدريب والتوجيه

، وبالسنة اإللزامية   )٢٠١٥- ٢٠٠٣(جميع  خطة العمل الوطنية بشأن التعليم لل     إىل  تقدير  الاللجنة ب شري  ت  - ٥٣
بيد أن اللجنة ال تزال . للتعليم ما قبل املدرسي، وصندوق املساعدات الدراسية الرامي إىل دعم إعادة بناء املدارس

نتيجة النقص البنيـوي    قد تأثرتا إىل حد كبري      والبنية التحتية للمدارس    بوجه عام   التعليم  نظراً إىل أن نوعية     قلقة  
ـ       إزاء  اً   أيض  القلق ويساور اللجنة . دللموار ضائقة ارتفاع نسبة عدم املواظبة بـسبب الكـوارث الطبيعيـة أو ال

تفاقم  قد تكون من العوامل املسامهة يف بالتعليم املدرسياالقتصادية، وتالحظ بقلق أن التكاليف اإلضافية املرتبطة 
من علم من وقتهم املخصص للتاً هاماً جزءنفقون ال ي لكون األطفويساور اللجنة القلق أيضاً.  عدم املواظبةةمشكل
، وتقدمي اخلدمات للمدرسـني إىل      "أريرانغ"أغراض العمل الزراعي واإلعداد لالحتفاالت، مبا فيها مهرجان         أجل  

 .جودة التعليمتنال من درجة قد تضعف التحصيل و
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أن أهداف التعليم شمن االتفاقية ب) ب(٢٩يساور اللجنة القلق لكون القيم واحلقوق املعترف هبا يف املادة   - ٥٤
 حقـوق   التثقيف يف جمـال    لكون   وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً    . غري مدرجة بشكل كامل يف املناهج الدراسية      

 . ضمن املناهج الدراسيةاً االتفاقية، ليس مدرجالتثقيف بشأن اإلنسان، مبا يف ذلك 

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٥٥

 املخصصة لقطاع التعليم؛ يادة اعتمادات امليزانيةز  )أ(  

 من االتفاقية بـشكل  ٢٩التركيز على حتسني نوعية التعليم بوجه عام، وكفالة إدراج املادة             )ب(  
) ٢٠٠١(١كامل يف املناهج التعليمية وبرامج تدريب املدرسني، مع ما ينبغي من املراعاة للتوصية العامة رقم             

  بشأن أهداف التعليم؛
كفالة عدم إعاقة الوقت املخصص لألنشطة اخلارجة عن املناهج الدراسية، مبا يف ذلك العمل                )ج(  

   ؛الزراعي، للمسار التعليمي للطفل
  ؛عليماختاذ تدابري فورية إلزالة عبء التكاليف اإلضافية للت  )د(  
ية، واختاذ  دراسملناهج ال االتفاقية، يف ا   التوعية ب  حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك    التثقيف يف جمال    دمج    )ه(  

تدابري لتنفيذ خطة عمل املرحلة األوىل من الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان اليت اعتمـدهتا كافـة                   
  ). باء٥٩/١١٣قرار اجلمعية العامة  (٢٠٠٥يوليه / متوز١٤ يف  يف األمم املتحدةالدول األعضاء

  تدابري احلماية اخلاصة - ٧
  ) من االتفاقية٣٦- ٣٢و) د(- )ب(٣٧ و٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٠ و٢٢املواد (

  األطفال العائدون

 إال أن القلق يـساورها       اللجنة إىل موقف الدولة الطرف القائل بعدم وجود أطفال الجئني لديها،           ريشت  - ٥٦
 إعادهتم بشأن األطفال الذين يعربون احلدود إىل البلدان اجملاورة والذين قد يواجهون معاملة قاسية عند عودهتم أو         

 . إىل وطنهم

أي شخص دون سن الثامنة عشرة على مغادرة إقليم الدولة بأال تعاقب وتوصي اللجنة الدولة الطرف   - ٥٧
  .الترخيص املطلوببدون احلصول على الطرف 

  عات املسلحةرتااألطفال املتضررون من ال

دنة وحتت هتديد وضغط مستمرين من قـوى        ال تزال يف حالة ه    "بالرغم من إشارة اللجنة إىل أن الدولة الطرف           -٥٨
األثر السليب ملثل هذا املناخ السياسي على األطفال        بقلق   الحظ، فإهنا ت  )٨٩تقرير الدولة الطرف، الفقرة      ("معادية خارجية 

 واجلوانب العسكرية ،االقتصادي -االجتماعي  للحرمانخاص من التعرض   بوجه  ويساور اللجنة القلق    . يف الدولة الطرف  
  .  من االتفاقية٢٩تعليم، وهو ما ميكن أن يكون له أثر سليب على حتقيق أهداف التعليم كما هي مبينة يف املادة لل
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وغريها من املواد ذات الصلة، توصي اللجنة الدولة الطرف حبماية األطفال          االتفاقية من ٣٨ويف ضوء املادة      -٥٩
  :، وال سيما عن طريق ما يلي الدولة الطرف داخل أو غريها من املنازعات اليت حتدث١٩٥٣من آثار هدنة 

 يف أي جهود ترمي إىل الوصول إىل        العناية الواجبة كفالة إيالء محاية حقوق الطفل وتعزيزها         )أ(  
   إطالق النار؛ وقفاتفاقات/مفاوضات سالم

ضمان أن يكون التجنيد طوعاً حقيقةً عند جتنيد األطفال، وأن تعطـى األولويـة ملقـدمي                  )ب(  
  الطلبات األكرب سناً؛

اختاذ كافة التدابري الالزمة لتجنب عسكََرة األطفال يف سن مبكرة، ال سيما يف املدارس، عن                 )ج(  
  من االتفاقية بشأن أهداف التعليم؛ ٢٩طريق مجلة أمور منها مراعاة املادة 

ها السالم والتسامح إدراج التربية على مبادئ السالم يف املناهج التعليمية وتشجيع ثقافة قوام  )د(  
  داخل املدارس؛

النظر يف التصديق على الربوتوكـول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق بإشـراك               )ه(  
 . األطفال يف الرتاعات املسلحة يف أقرب وقت ممكن

  االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال

. يف الدولـة الطـرف    احملفوفة باملخاطر    ألطفال واألعمال شح املعلومات املتعلقة با   إىل  قلق  باللجنة  تشري    - ٦٠
زعم من أن ملا ُيإال أن القلق يساورها وبالرغم من إشارة اللجنة إىل أن دستور الدولة الطرف حيظر عمل األطفال، 

 اًيبدناً تطلب جهدتتعليمهم املهين وتعليمهم يف أعمال تتجاوز إىل حد بعيد أهداف األطفال ينخرطون، كجزء من 
على األطفال دون سن الثانية عشرة إىل أن قوانني العمل يف الدولة الطرف ال حتظر اً وتشري اللجنة بقلق أيض. كبرياً

  . الضار أو احملفوف باملخاطرالعمل 

اليت تتـسم بطـابع     وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري عاجلة لرصد أشكال عمل األطفال              - ٦١
  :عن طريق أمور منها والتصدي هلا، االستغالل

 الصناعية، لتحظـر    معاتتعديل قوانني العمل السارية على كافة أماكن العمل، مبا فيها اجمل            )أ(  
  ؛حمفوف باملخاطر أو ضاراألطفال دون سن الثامنة عشرة يف عمل  شغيلصراحة ت
 التعليم   حبقهم يف  عليم املدرسي تكفالة عدم مساس العمل الذي يقوم به األطفال كجزء من ال            )ب(  

  أو صحتهم البدنية والعقلية؛/و
العمل، إلنفاذ قوانني العمل    التفتيش على   حتسني آليات الرصد، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز            )ج(  
   ومحاية األطفال من االستغالل االقتصادي؛السارية

  هــا يالنظــر يف االنــضمام إىل منظمــة العمــل الدوليــة بغيــة التــصديق علــى اتفاقيت  )د(  
ـ     ) ١٩٩٩(١٨٢رقم     اءات الفوريـة للقـضاء عليهـا،    ربشأن حظر أسوأ أشكال عمـل األطفـال واإلج

  .لتشغيلبشأن احلد األدىن لسن ا) ١٩٧٣(١٣٨ورقم 
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  تعاطي املواد املخدرة

يساور اللجنة القلق إزاء اآلثار الضارة لتعاطي املواد املخدرة على النمو البـدين والعـاطفي والنفـسي                   - ٦٢
كر من تنامي تعاطي األطفال للمواد ذُإزاء ما  لق أيضاًعن الق اللجنة تعربو.  الدولة الطرفلألطفال ورفاههم يف

   . ملعلومات اليت تفيد بتجنيد األطفال للعمل يف مزارع اخلشخاش التابعة للدولةاو ،املخدرة

ـ                - ٦٣ ع املـواد   وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ بصرامة التشريعات اليت حتظر قيام األطفال ببي
وتوفري هياكل وإجراءات فّعالة للعالج وإسداء       اخلاضعة للمراقبة، مبا فيها اخلشخاش، واستعماهلا واالجتار هبا       

وتوصي اللجنة بتثقيف الوالدين بطرق عدة منـها تنظـيم      . املشورة واملساعدة على التعايف وإعادة االندماج     
  .هورفاه  املخدرة على منو الطفلمحالت التوعية بشأن اآلثار الضارة الستهالك املواد

  أطفال الشوارع

اللجنـة  ، تعرب )Khojetbis(ب  الذين يعيشون يف الشوارع والذين يعرفون    الرتفاع أعداد األطفال  نظراً    - ٦٤
  .املعلومات املقدمة عن الربامج والتدابري احملددة ملعاجلة هذا الوضعشح عن أسفها ل

  :يليوتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا   - ٦٥

أن جتري دراسة عن أسباب هذه الظاهرة ونطاقها وأن تضع استراتيجية شـاملة للتـصدي                 )أ(  
  ؛ أطفال الشوارع حتديداًجلوانب الضعف اليت يعانيها

تخذ تدابري فعالة لضمان حصول أطفال الشوارع على قدر كاف من املأكل وامللـبس              أن ت   )ب(  
، عن طريق ة يف ذلك التدريب املهين والتدريب على مهارات احلياواملأوى والرعاية الصحية وفرص التعليم، مبا

  ؛كامالًاً ، لدعم منوهم منوتشاركياًاً رعاية بديلة مالئمة تعتمد هنج
أن تضمن هلؤالء األطفال خدمات التعايف وإعادة االندماج عندما يكونون ضحايا اعتداء بدين   )ج(  

 يفتهم من قسوة الشرطة؛ وتزويدهم خبدمات إلعادة اندماجهم أو جنسي أو يف حالة تعاطيهم املخدرات؛ ومحاي
  أسرهم وجمتمعهم احمللي؛

   .هيئات مثل اليونيسيفأن تلتمس املساعدة التقنية يف هذا الشأن من   )د(

  االستغالل اجلنسي

بيد . العن أية حالة استغالل جنسي واعتداء جنسي على األطف مل ُتبلّغ تشري اللجنة إىل أن الدولة الطرف  - ٦٦
االستغالل اجلنسي لألطفال واستغالهلم يف البغاء يف الدولة        انتشار  ن مدى   عأن اللجنة قلقة بشأن شح املعلومات       

  : ما يليغيبةالطرف، وتعرب عن قلقها بصفة خاصة إزاء 

 خمتلف املواقـع   االستغالل اجلنسي لألطفال واالعتداء عليهم يف         انتشار دراسة عن طبيعة ومدى     )أ(  
   ؛يع أحناء البلديف مجو
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   تشريعات شاملة ملنع االستغالل اجلنسي لألطفال؛  )ب(  

  .دماجهم االجتماعيانأو مساعدهتم على التعايف وإعادة /محاية األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي و  )ج(  

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٦٧

  منع االستغالل اجلنسي لألطفال؛مية إىل الراتعزيز التدابري التشريعية وغريها من التدابري   )أ(  

اختاذ التدابري القانونية وغريها من التدابري املناسبة حلماية األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي              )ب(  
  ولتقدمي مرتكيب جرمية االعتداء واالستغالل اجلنسيني إىل العدالة؛

،  للـضحايا لتعلـيم والتـدريب   اوفريإدراج املساعدة على التعايف ضمن أولوياهتا وضمان ت   )ج(  
  ؛املساعدة واملشورة النفسيةب تزويدهمو

 متابعتهاتدريب موظفي إنفاذ القوانني والقضاة واملدعني العامني على كيفية تلقي الشكاوى و            )د(  
  والتحقيق فيها، على حنو يراعي خصوصيات الطفل وحيترم مبدأ السرية؛

وملساعـدة األطفال الضحايا على التعايف وإعـادة       تنفيذ سياسات وبرامج مالئمة للوقايـة        )ه(  
 يف الـدورات األوىل     تمـد عُتيت ا الن وبرنامج العمل وااللتزام العاملي ال     ـدماجهم يف اجملتمع، وفقاً لإلع    ان

   ١٩٩٦والثانية والثالثة للمؤمتـر العاملي ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفـال ألغـراض جتاريـة أعـوام                
  ؛٢٠٠٨ و٢٠٠١و

االسترشاد يف هذا اخلصوص مببادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة               )و(  
  ؛)٢٠٠٥/٢٠قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم (باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها 

ستغالل النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال وا   )ز(  
   .األطفال يف املواد اإلباحية

  االجتار يف األطفال

تـشري   إال أهنا أن الدولة الطرف مل تسجل أية حالة لالجتار يف األطفال واختطافهم،            علماً ب اللجنة  حتيط    - ٦٨
ق ويف هذا الصدد، يساور اللجنة قل     . الصنيحنو  من بينهم أطفال،    وبقلق إىل التقارير بشأن االجتار يف األشخاص،        

وباإلضـافة إىل   .  من عدم وجود أية قوانني تتناول بالتحديد مسألة االجتار يف األشخاص يف الدولة الطرف              عميق
عادون إىل الدولة الطرف قد  يعودون أو ُيناألطفال ضحايا االجتار يف البشر الذيأن ذلك، يساور اللجنة القلق من 

  . يتعرضون لعقوبة جنائية

ر فيهم ضحايا ومحايتهم وعدم جترميهم، َجتَّلطرف بأن تكفل اعتبار األطفال املُ   وتوصي اللجنة الدولة ا     - ٦٩
ـ  ك. وضمان حصوهلم على اخلدمات والربامج املالئمة يف جمايل التعايف وإعادة االندماج االجتماعي     و دعمـا ت

ة النـساء   النظر يف التصديق على بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباص         إىل  اللجنة الدولة الطرف    
   .واألطفال، واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
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  إدارة قضاء األحداث

    ١٧   و  ١٤                                                                                         تالحظ اللجنة أن الطفل خيضع، يف حاالت اجلرائم اليت يرتكبها أطفال تتراوح أعمارهم بـني               - ٧٠
                                                                          الصدد، تعرب اللجنة عن أسفها لنقص املعلومات اليت قدمتها الدولـة                   ويف هذا   .  "                      تدابري التربية العامة   "          سنة، إىل   

                                                                                    كيفية اختاذ قرار إلزام الطفل هبذه التدابري ومن يتخذها؛ وما هي الـضمانات                                          ً     الطرف عن هذه التدابري، وحتديداً    
                كانـت حتتـرم                   ؛ ومدهتا؛ وما إذا "                تدابري تربية عامة "  ك                                                      اإلجرائية املوجودة؛ وما هي أنواع العقوبات اليت تفرض     
    .     ً تاماً ً  اً                                                حقوق الطفل كما هي منصوص عليها يف االتفاقية احترام

ألحداث مكتمل  اقضاء  ل اً نظام تنشئىل ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لكون الدولة الطرف مل           إضافة إ و  - ٧١
  .  لالتفاقية وغريها من معايري األمم املتحدة ذات الصلةالبنية امتثاالً

بأن تقـدم الدولـة   )) د(٦٥، الفقرة CRC/C/15/Add.239(توصيتها السابقة   د  تأكيوتكرر اللجنة     - ٧٢
الطرف يف تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عن كيفية توافق النهج غري القضائي الذي تتبعه الدولـة                 

 من االتفاقية وعـن طبيعـة       ٤٠ و ٣٩ و ٣٧الطرف مع ضمانات حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف املواد          
  ."تدابري التربية العامة" وتطبيق

 علـى األطفـال     ي على أن جتعل نظام قضاء األحداث الذي يسر        وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً      - ٧٣
 منها، ومع ٣٩ و٤٠ و٣٧ سنة متفقاً متاماً مع االتفاقية، وخباصة املواد ١٨ و١٤الذين تتراوح أعمارهم بني 

قواعد األمم املتحدة النموذجية الـدنيا إلدارة       ومنها  داث،  قواعد األمم املتحدة األخرى يف جمال قضاء األح       
مبادئ الرياض  (؛ ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث         )قواعد بكني (شؤون قضاء األحداث    

؛ ومبـادئ فيينـا     )قواعد هافانـا  (؛ وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث اجملردين من حريتهم          )التوجيهية
بشأن حقوق ) ٢٠٠٧(١٠للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية؛ وتعليق اللجنة العام رقم التوجيهية 

  :ويف هذا الشأن، توصي اللجنة الدولة الطرف على وجه اخلصوص مبا يلي. األطفال يف قضاء األحداث

 مجيع أقاليم   يفمدربني يف جمال قضاء األحداث      النظر يف إنشاء حماكم لألحداث وتعيني قضاة          )أ(  
  الدولة الطرف؛

  كفالة تدريب مجيع املهنيني الذين هلم صلة بنظام قضاء األحداث على املعايري الدولية ذات الصلة؛  )ب(  

 مثالً(يف معاجلة مشكلة جرائم األحداث       كلي الذي تدعو االتفاقية إىل اتباعه     النهج  الاعتماد    )ج(  
 وألجوء إىل تدابري بديلة عن االحتجاز من قبيل حتويل االهتمـام،            ، بال )معاجلة العوامل االجتماعية األساسية   

  ما أمكن؛ث اجملتمعية أو احلكم مع وقف التنفيذ، حيةاخلدم وأإسداء املشورة،  وأالوضع حتت املراقبة 
، "تدابري التربية العامة"ر لألطفال، قبل أي شكل من أشكال العقاب مبا يف ذلك فََّوكفالة أن ُت  )د(  
  دة القانونية وغريها من املساعدات يف مرحلة مبكرة من اإلجراء؛املساع

  لألطفال طوال فترة اإلجراء؛ )  والرعاية الصحيةعليممثل الت(كفالة توفري اخلدمات األساسية   )ه(  
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، أي شكل من أشكال     "تدابري التربية العامة  " تتضمن العقوبة الصادرة، مبا يف ذلك        الكفالة أ   )و(  
  العقاب البدين؛

إنشاء نظام مستقل يراعي خصوصيات األطفال ويكون يف متناوهلم لتلقي ومعاجلة الشكاوى              )ز(  
 وحراس ،فون بإنفاذ القواننياملقدمة من األطفال والتحقيق يف حاالت االنتهاكات اليت يرتكبها املوظفون املكلّ         

  ومعاقبتهم؛هتم  ومقاضا،السجون
مم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة        االسترشاد يف هذا اخلصوص مببادئ األ       )ح(  

   ).٢٠٠٥/٢٠قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم (باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها 

ة الدولة الطرف بالنظر يف طلب املساعدة التقنية يف جمال قضاء           بقووعالوة على ذلك، توصي اللجنة        - ٧٤
 .ريق األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداثاألحداث من اليونيسيف وف

 الربوتوكوالن االختياريان امللحقان باتفاقية حقوق الطفل - ٨

  توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على الربوتوكولني االختياريني امللحقـني باتفاقيـة حقـوق                - ٧٥
غالل األطفال يف املواد اإلباحيـة، وبإشـراك األطفـال يف           الطفل املتعلقني ببيع األطفال وبغاء األطفال واست      

  .الرتاعات املسلحة

  اإلنسان حلقوق الدولية الصكوك على التصديق - ٩

ترى اللجنة أن من شأن تصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية األساسية األخرى حلقوق اإلنسان                 - ٧٦
ضمان اإلعمال الكامل حلقوق مجيـع األطفـال        بفاء بالتزاماهتا   أو انضمامها إليها أن يعزز اجلهود اليت تبذهلا للو        

   .اخلاضعني لواليتها

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على مجيع الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان أو   - ٧٧
 الكلية حلقوق   االنضمام إليها وكفالة االمتثال والتنفيذ السريعني ملتطلبات اإلبالغ من أجل النهوض باحلماية           

  .اإلنسان وتعزيزها

 املتابعة والنشر - ١٠

  املتابعة

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املالئمة لضمان تنفيذ هذه التوصـيات بالكامـل،                 - ٧٨
لنظر والوزارات املعنية والسلطات البلدية من أجل ا      ) الربملان(بوسائل منها إحالتها إىل اجلمعية الشعبية العليا        

  .فيها على النحو املناسب واختاذ املزيد من اإلجراءات
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  النشر

 الدوريني الثالـث والرابـع      نلتقريريلتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح التقرير اجلامع            - ٧٩
ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة، على نطـاق   ) املالحظات اخلتامية ( اليت قدمتها والتوصيات     طيةوالردود اخل 

 والتوعية  استحثاث النقاش اسع للجمهور عامة وملنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب واألطفال هبدف           و
  .باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم - ١١

. ٢٠١٢أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٠تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري اخلامس حبلول             -٨٠
   ).CRC/C/118انظر ( صفحة ١٢٠عدد صفحات هذا التقرير وينبغي أال يتجاوز 

 وفقاً ملتطلبات الوثيقة األساسـية      مستوفاةكما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية            - ٨١
املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير اليت أقرها االجتماع اخلامس املشترك بني جلـان                

  ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه / يف حزيرانحقوق اإلنسان معاهدات هيئات

 -  -  -  -  - 


