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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة اخلمسون

  النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف 
   من االتفاقية٤٤مبوجب املادة 

  مالوي: املالحظات اخلتامية

انظـر   (١٣٧٣ و ١٣٧٢يف جلستيها   ) CRC/C/MWI/2 (الويالدوري الثاين مل  نظرت اللجنة يف التقرير       - ١
، واعتمـدت يف    ٢٠٠٩ينـاير   /كانون الثاين  ١٣، املعقودتني يف    )CRC/C/SR.1373 و CRC/C/SR.1372الوثيقتني  
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ٣٠، املعقودة يف ١٣٩٨جلستها 

   مقدمة- ألف 

 كما تثين على الطابع التحليلي للتقرير       ب اللجنة بقيام الدولة الطرف بتقدمي تقريرها الدوري الثاين        ترح  - ٢
وجتد اللجنة ما يشجعها يف احلوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة . وما اتسم به من صراحة ونقد ذايت

اخلطية املفصلة املقدمة علـى      تقديرها للردود    كما تعرب اللجنة عن   . الطرف الرفيع املستوى واملتعدد القطاعات    
  . فهماً أفضلاألطفال يف الدولة الطرففهم وضع ، واليت أتاحت هلا )CRC/C/MWI/Q/2/Add.1(قائمة املسائل 

   تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته- باء 

تعزيز ومحايـة حقـوق     وطنية وخطط ترمي إىل     ت  تالحظ اللجنة مع التقدير اعتماد تشريعات وسياسا        - ٣
  :الطفل، مبا يف ذلك 

  ؛٢٠٠٦قانون منع العنف املرتيل لعام   )أ(
 ؛)٢٠٠٩- ٢٠٠٥(خطة العمل الوطنية اخلاصة باأليتام وغريهم من األطفال الضعفاء   )ب(

 .٢٠٠٤السياسة الوطنية لتنمية الطفولة املبكرة لعام   )ج(

  :الدولة الطرف على الصكوك التالية أو بانضمامها إليهاكما ترحب اللجنة بتصديق   - ٤

بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليـه، املكمـل               )أ(
  ؛٢٠٠٥مارس / آذار١٧التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية، يف 
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 ؛٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٩محكمة اجلنائية الدولية، يف نظام روما األساسي لل  )ب(

  / أيـار  ٢٠، يف    يف أفريقيـا   بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة          )ج(
 .٢٠٠٥مايو 

   العوامل والصعوبات اليت تعيق تنفيذ االتفاقية- جيم 

اإليدز اللذين تواجههمـا الدولـة      /ة البشرية فريوس نقص املناع  جائحة  تسلم اللجنة بأن تفشي الفقر و       - ٥
 اإلعمـال الفعـال   على وضع األطفال ويعيقان مواصلة التقدم على صـعيد          اً  زاال يؤثران سلب   الطرف، كانا وما  

  .للحقوق املكرسة يف االتفاقية

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات–دال 

   تدابري التنفيذ العامة- ١
  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ة ، والفقر٤٢، واملادة ٤املادة (

  التوصيات السابقة املقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ مالحظاهتا اخلتامية املتعلقة بالتقرير األويل للدولة                - ٦
 مبـسائل مثـل     غري أن اللجنة تالحظ مع األسف أن العديد من هذه التوصيات، مبا فيها تلك املتعلقـة               . الطرف

 . التشريعات والتنسيق ومجع البيانات وتعريف الطفل وقضاء األحداث وعمل األطفال، مل تعاجل على حنو كاف

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الضرورية لتناول تلك التوصـيات الـواردة يف                  - ٧
تنفذ بعد أو اليت مل تنفذ بالقدر الكايف وعلى متابعـة           املالحظات اخلتامية املقدمة بشأن التقرير األويل واليت مل         

  تنفيذ التوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية متابعـة وافيـة، مراعيـة يف ذلـك التعليـق العـام                    
  .بشأن التدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل) ٢٠٠٣(٥رقم 

  التشريعات

مراجعة دستورية من خالل اللجنة املالوية      أجرت عملية   قد  تالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف          - ٨
كما تالحظ اللجنة باهتمـام   . كبري من املشاركة وكانت شاملة للغاية     املعنية بالقوانني وهي عملية اتسمت بقدر       

قيـة  واألحكام املكرسـة يف اتفا التشريعات القائمة اإلصالحات التشريعية املتنوعة والرامية إىل حتقيق التواؤم بني         
حقوق الطفل وغريها من الصكوك الدولية، مبا فيها مشروع قانون الطفل لتوفري الرعاية واحلماية والعدالة للطفل                

، ومشروع قانون الزواج )واحلمايةالوصية واملرياث (ومشروع قانون التسجيل الوطين ومشروع قانون تركة املتوىف 
ت املنقح، ومشروع قانون اإلجراءات واألدلـة اجلنائيـة         والطالق والعالقات األسرية، ومشروع قانون العقوبا     

بيد أن اللجنة تأسف بشدة لعدم صدور أي من هذه القوانني املقترحة والسبب الرئيسي يف . قانون التعليمومراجعة 
 . ذلك هو األوضاع السياسية يف الدولة الطرف
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اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لتحقيق ب )٧، الفقرة CRC/C/15/Add.174(تكرر اللجنة توصيتها السابقة   - ٩
وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن . اتفاقية حقوق الطفلمع التشريعات القائمة، ومن بينها الدستور، توافق 

املشار إليها أعاله، مع إعطاء     التدابري املناسبة للتعجيل بعملية اعتماد مشاريع القوانني        تسارع إىل اختاذ مجيع     
 .تطابقها مع أحكام االتفاقية املتعلقة بالطفل، ولضمان األولوية للقوانني

  التنسيق

والطفل لتنسيق األنشطة ذات الـصلة      النهوض باملرأة   رغم أن اللجنة تالحظ التقدم الذي أحرزته وزارة           - ١٠
شعر ت تما زالتعاجل جماالت مواضيعية معينة، فإهنا وطنية حبقوق الطفل، بسبل منها إنشاء فرق عمل فنية وشبكات 

.  املستويني الوطين واحملليفعال على موارد مالية وبشرية إضافية لضمان حتقيق تنسيق        إزاء احلاجة إىل توفري     بالقلق  
 . هذه قد جتعل عملية التنسيق غري فعالةنافسة بني فرق العمل والشبكات  املكما يساور اللجنة قلق ألن

في من املوارد البشرية واملالية على املستويني       توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف ختصيص ما يك          - ١١
وكـذلك  الوطنيـة   الوطين واحمللي لتحقيق اإلدارة السلسة والتنسيق الفعال لفرق العمل الفنية وللشبكات            

 . لألنشطة األخرى املتصلة بالتنفيذ الكامل لالتفاقية

  خطة العمل الوطنية

. ٢٠٠٥ باأليتام وغريهم من األطفال الضعفاء يف عام         ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية اخلاصة        - ١٢
خطة عمل وطنية شاملة خاصة باألطفال، بيد أن اللجنة تأسف لعدم وضع هذه مشروع كما تالحظ أنه مت إعداد 

 .ولعدم وجود سياسة شاملة خاصة باألطفال تستند إىل االتفاقيةيف صيغتها النهائية اخلطة 

 على االنتهاء من وضع خطة العمل الوطنية الشاملة اخلاصة باألطفـال            تشجع اللجنة الدولة الطرف     - ١٣
وتأخذ يف حقوق الطفل املكرسة يف االتفاقية بصورة كاملة تتناول وعلى اعتماد سياسة شاملة متعلقة باألطفال 

 االستثنائية املعنية   اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا     " عامل صاحل لألطفال  "الوثيقة اخلتامية املعنونة    االعتبار  
كما توصي  . ٢٠٠٧، وكذلك استعراض نصف املدة هلذه الوثيقة لعام         ٢٠٠٢مايو  /يف أيار املعقودة  بالطفل  

اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف خمصصات حمددة يف امليزانية من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنيـة الـشاملة                  
.  التقدم احملرز بانتظام وحتديد أوجه القـصور املمكنـة         اخلاصة باألطفال وإنشاء آلية للتقييم والرصد لتقييم      

الذي أعتمـد يف    " النداء من أجل العمل املعجل    "وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على أن ترصد تنفيذ          
  /املعقـود يف القـاهرة يف تـشرين الثـاين         " أفريقيا املالئمة لألطفال  "أثناء استعراض نصف املدة خلطة عمل       

 .٢٠٠٧نوفمرب 

  د املستقلالرص

تقدر اللجنة العمل الذي اضطلعت به جلنة مالوي املعنية حبقوق اإلنسان من خالل وحدة حقوق الطفل                  - ١٤
واللجنة املواضيعية اخلاصة باألطفال التابعتني هلا، إلجراء التحقيقات والبحوث وتقدمي املشورة القانونية بـشأن              

أُبلغت هبا جلنة مالوي    العدد املتزايد لقضايا حقوق الطفل اليت       كما تالحظ اللجنة    . املسائل املتعلقة حبقوق الطفل   
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غري أن اللجنة تأسف ألن املوارد املاليـة        . بوجودها وبواليتها يدل على زيادة الوعي     املعنية حبقوق اإلنسان، مما     
  لى حنو كاف وال يف وألن توصياهتا ال تؤخذ يف االعتبار وال يتم متابعتها عحمدودة املذكورة والبشرية املتاحة للجنة 

 .الوقت املناسب

ـ     - ١٥ اً توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن استمرار استقالل جلنة مالوي املعنية حبقوق اإلنسان، وفق
ملبادئ باريس وبأن تعمل بوجه خاص على زيادة الدعم البشري واملايل للجنة لتمكينها من االضطالع بواليتها 

نة مالوي املعنيـة    توصيات جل تنفذ يف الوقت املناسب      الدولة الطرف بأن     كما توصي اللجنة  . على حنو فعال  
 .حبقوق اإلنسان

  ختصيص املوارد

والطفـل يف العـام   النهوض باملرأة تالحظ اللجنة الزيادة الكبرية يف اعتمادات امليزانية املخصصة لوزارة            - ١٦
 . خالل اخلمس سنوات السابقةاملاضي، لكنها تشعر بالقلق من االخنفاض املطرد هلذه االعتمادات

لمناقشة العامـة    ل حتث اللجنة الدولة الطرف على مراعاة التوصيات اليت أصدرهتا اللجنة خالل يوم             - ١٧
مسؤولية  -  املوارد املخصصة إلعمال حقوق الطفل" بشأن موضوع ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١ أجرهتا يف اليت

على أن تويل األولوية لالعتمادات كذلك للجنة الدولة الطرف ا من االتفاقية، حتث ٤ويف ضوء املادة ". الدول
املخصصة يف امليزانية للطفل وأن تعمل على زيادهتا ومحايتها على املستويني الوطين واحمللي، وأن تضمن علـى    

والطفل على املوارد املالية والبشرية الكافية لتمكينها من االضـطالع          النهوض باملرأة   األخص حصول وزارة    
 .يتها املتصلة بالطفلبوال

  مجع البيانات

تالحظ اللجنة مع التقدير إشارة الدولة الطرف إىل إحراز تقدم يف جمال مجع البيانات عن مجيع األفـراد                    - ١٨
 سنة، لتقدميها ملقرري السياسات وخلرباء التخطيط، لكنها ما تزال تشعر بالقلق لعدم ١٨الذين تقل أعمارهم عن  
 .يانات، مع التركيز بشكل خاص على من هم حباجة إىل محاية خاصةوجود تصنيف منهجي للب

نظامها اخلاص جبمع البيانات بدعم من شركائها تشجع اللجنة الدولة الطرف على االستمرار يف تعزيز   - ١٩
لتقييم التقدم احملرز يف جمال إعمال حقوق الطفل ويف املساعدة علـى            أساس  ذه البيانات ك  وعلى استخدام ه  

وينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن املعلومات اجملمعـة حتـوي            . ياسات من أجل تنفيذ االتفاقية    سالرسم  
بيانات حمدثة ومصنفة حسب عناصر منها اجلنس والسن واملناطق اجلغرافية، عن طائفة عريضة من الفئـات                

ألطفال الذين يعيـشون يف     الضعيفة، ومن بينها األطفال الذين يعيشون يف فقر واأليتام واألطفال املعوقون وا           
على مساعدة فنية من جهات من تسعى الدولة للحصول كما توصي اللجنة بأن . الشوارع واألطفال العاملون

 ).اليونيسيف(بينها منظمة األمم املتحدة للطفولة 
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  نشر االتفاقية والتدريب

اد االتفاقية على صعيد اجملتمعات     تالحظ اللجنة مع التقدير محالت التوعية والتثقيف الرامية إىل نشر مو            - ٢٠
يع أصحاب املصلحة يف أوساط مجبيد أن اللجنة ترى أنه ينبغي بذل جهود إضافية فيما يتعلق بنشر االتفاقية . احمللية

 . ومن بينهم األطفال

حكـام  التعريف على نطـاق واسـع بأ      توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز محالت التوعية لضمان           - ٢١
كما توصي بإدراج تعليم حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية         . علها مفهومة لدى الكبري والصغري    االتفاقية وج 

 .الرمسية يف مجيع مراحل التعليم

تالحظ اللجنة أنه قد مت تنظيم برامج تدريب على أحكام االتفاقية للمدرسني ومديري املدارس والفئات                 - ٢٢
مالئمـة  منـها   وأنه قد مت إعداد مواد تروجيية لالتفاقية ونسخة         هم  ومن أجل  األطفال   عاملهنية األخرى العاملة م   

بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها من تدين مستوى الوعي واملعرفة باالتفاقية بـني مقـرري الـسياسات                  . لألطفال
 .احلكوميني احملليني والزعماء التقليديني، كما الحظت الدولة الطرفواملسؤولني 

لتدريب املناسب واملنهجي على مبادئ وأحكام االتفاقية ملقرري الـسياسات          توصي اللجنة بتعزيز ا     - ٢٣
، ومن بينها املوظفون    ومن أجلهم األطفال  مع  احلكوميني احملليني وكذلك للفئات املهنية العاملة       وللمسؤولني  

ت رعاية املكلفون بإنفاذ القوانني واملدرسون واملوظفون الصحيون واألخصائيون االجتماعيون وموظفو مؤسسا
 .األطفال والزعماء التقليديون ووسائط اإلعالم

  التعاون مع اجملتمع املدين

ترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع اجملتمع املدين من أجل تعزيز االتفاقية وتوفري الربامج واخلدمات                 - ٢٤
ـ  ُتسند بيد أن القلق يساور اللجنة ألن الدولة الطرف        . املوجهة إىل األطفال   إىل ليات والواجبـات  ؤوسهـذه امل

 .واملواردمنظمات من اجملتمع املدين قد ال يتوفر هلا ما يكفي من الدعم 

بأن متارس مسؤولياهتا وتوصيها  للدولة الطرف إزاء تنفيذ االتفاقية      ساسية  تكرر اللجنة االلتزامات األ     - ٢٥
كما توصي اللجنة الدولـة     . وليات إليه من إحالة هذه املسؤ     مبوجب االتفاقية بالتعاون مع اجملتمع املدين بدالً      

من املوارد املالية وغريها ما يكفي من الطرف بأن توفر ملنظمات اجملتمع املدين، مبا فيها املنظمات غري احلكومية، 
  .من املسامهة يف تنفيذ االتفاقيةاملوارد لتمكينها 

  تعريف الطفل - ٢
  ) من االتفاقية١املادة (

باحلد وخاصة التشريعات احلالية املتعلقة     عّرف الطفل،   األحكام الدستورية اليت تُ   تالحظ اللجنة بقلق أن       - ٢٦
 .لزواج، ما تزال غري واضحةاألدىن لسن ا
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املراجعـة  حتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة االعتماد السريع للتوصيات الصادرة عن عمليـة                - ٢٧
 كما توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات .التفاقية حقوق الطفلاً لوضع تعريف الطفل وفقالدستورية 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك      ،الزواج والطالق والعالقات األسرية    املشروع املقترح لقانون     العتماد

 .القيام حبمالت توعية تشمل الزعماء التقليديني ملنع ممارسة الزجيات يف سن مبكرةب

  عامةالبادئ  امل- ٣
  )ن االتفاقية م١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

  عدم التمييز

ـ  . تالحظ اللجنة مع التقدير شىت السياسات والربامج الرامية إىل تناول مسألة عدم التمييز              - ٢٨ ب كما ترح
ني اجلنسني الذي يقترح إلغاء املمارسات والقوانني العرفية الضارة املرتبطة          اللجنة مبشروع قانون حتقيق املساواة ب     

التمييز اللجنة ال تزال تشعر بالقلق ألن       بيد أن   .  املتعلقة بالطفلة على وجه التحديد     ويتناول القضايا بنوع اجلنس،   
  لفئات الضعيفة من األطفـال ومـن بينـهم األطفـال           اواجملتمعي ما زال قائماً حبكم األمر الواقع حبق الفتيات          

 .املعوقون واأليتام

مية إىل إلغاء مجيع القوانني التمييزيـة       الراجهودها  حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز          - ٢٩
كما حتث اللجنة الدولة الطرف بوجـه       . املساواة بني اجلنسني  حتقيق  وعلى اإلسراع باعتماد مشروع قانون      

خاص على أن تكفل إجراء التطبيق العملي ألحكام الدستور ولألحكام القانونية اليت تضمن مبدأ عدم التمييز 
 . من االتفاقية٢ملادة  مع اعلى حنو يتماشى متاماً

  مصاحل الطفل الفضلى

  أوصت بإدراج مبدأ مـصاحل الطفـل       عملية املراجعة اليت قامت هبا جلنة القوانني قد         تالحظ اللجنة أن      - ٣٠
أعربت عنـه يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة     عرب جمدداً عن قلقها الذي سبق أن الفضلى يف الدستور، لكن اللجنة ت    

)CRC/C/15/Add. 174على حنو كامل يف التشريعات والربامج ال يراعي ل الفضلى ـدأ مصاحل الطفـ، ألن مب)٢٥ ، الفقرة
 .واخلدمات املوجهة إىل الطفلالوطنية 

كما توصـي   . حتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة إدراج مبدأ مصاحل الطفل الفضلى يف الدستور              - ٣١
ا لضمان إدراج املبدأ العام املتعلق مبصاحل الطفل الفضلى على اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز جهوده

حنو مناسب يف مجيع األحكام القانونية وكذلك يف القرارات القضائية واإلداريـة ويف املـشاريع والـربامج                 
 .واخلدمات اليت تؤثر يف األطفال
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  احلق يف احلياة والبقاء والنمو

مثل خطة العمل الوطنية اخلاصة باأليتام وغريهـم مـن         (ة  ترحب اللجنة بوجود برامج وسياسات عديد       - ٣٢
 هتدف إىل تقدمي    )برنامج التحويالت النقدية التجرييب   األطفال الضعفاء وبرنامج إعادة التأهيل التغذوي وكذلك        

تشعر بـالقلق إزاء عـدم      لكن اللجنة   . ياة والبقاء والنمو للتهديد   دعم أكرب لألطفال الذين يتعرض حقهم يف احل       
اآلن يف الوضع االجتمـاعي واالقتـصادي العـام         تأثريها احملدود حىت    نسيق بني كل هذه املبادرات املختلفة و      الت

 فيما يتعلـق  األطفال واألسر الذين يعيشون يف فقرالصعوبة اليت يواجهها وتالحظ اللجنة على األخص     . لألطفال
 . اخلدمات االجتماعية األساسيةبالوصول إىل 

االجتمـاعي  والـضمان  استراتيجية شاملة ملعاجلة مشاكل الفقر   بوضع  لدولة الطرف   توصي اللجنة ا    - ٣٣
 ممارسة كاملة، كما توصيها     والتغذية والصحة من أجل ضمان ممارسة األطفال حلقهم يف احلياة والبقاء والنمو           

دولـة  وصي اللجنـة ال   وت. واصلة وبتعزيز جهودها للتنسيق بني السياسات واخلطط والربامج       بوجه خاص مب  
 . املساعدة الالزمة يف هذا الصدد عن طريق التعاون الدويلكذلك بأن تسعى للحصول على الطرف 

  احترام آراء الطفل

الربملانـات  تالحظ اللجنة مع التقدير خطة إزالة الطابع املركزي عن الربملان الوطين للطفل والتحول إىل                 - ٣٤
إال أن اللجنة مـا     .  وتنفيذ السياسات والربامج املتعلقة هبم     احمللية، هبدف توسيع نطاق مشاركة األطفال يف وضع       

تزال تشعر بالقلق ألنه يبدو أن املواقف التقليدية واجملتمعية حتد من قدرة األطفال على التعبري حبرية عن آرائهم يف                   
  .املدارس واجملتمعات احمللية وداخل األسرة

 من االتفاقية وبأن تشجع     ١٢دها لتنفيذ املادة    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز جهو         - ٣٥
احترام آراء األطفال يف مجيع املسائل اليت تتعلق هبم يف األسرة واملدرسة ومؤسسات األطفال األخرى واجملتمع، 

سـبتمرب  / أيلول ١٥اليت عقدت يف    يوم املناقشة العامة    خالل  مراعية يف ذلك التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة        
 .ستمع إىل آرائهق الطفل يف أن ُيبشأن ح ٢٠٠٦

   احلقوق واحلريات املدنية- ٤
  ،١٩، واملادة ١٧ إىل ١٣، واملواد ٨، واملادة ٧املادة (

 ) من االتفاقية٣٧من املادة ) أ(والفقرة 

  تسجيل املواليد

لزجيات واترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد بأن مشروع قانون وطين سيجعل تسجيل املواليد والوفيات             - ٣٦
غري أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم مترير املشروع إىل اآلن . ضع التدابري الالزمة لتنفيذهوبأنه جيري حالياً واً ملزماً أمر

   دون دليـل يثبـت سـنهم ممـا يعرضـهم            -  ريثما يـتم ذلـك     - ولبقاء العديد من األطفال     اً  ليصبح قانون 
  .لالستغالل واإليذاء
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رف بتعجيل اعتماد مشروع قانون التسجيل الوطين، على سبيل األولوية،          توصي اللجنة الدولة الط     - ٣٧
وحتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة ختصيص ما يكفي من          . وبتعزيز جهودها لضمان تسجيل مجيع املواليد     

 املوارد املالية والبشرية وغريها ملكاتب ومراكز التسجيل وعلى اختاذ التدابري الالزمة لضمان تيسري وصـول              
كما حتث اللجنـة الدولـة      .  يف املناطق الريفية   ال سيما السكان إىل إجراءات التسجيل يف مجيع أحناء البلد،         

  .مبا يف ذلك التسجيل املتـأخراً، الطرف على إتاحة تسجيل املواليد جمان

  العقوبة اجلسدية

ك مشروع قانون الطفـل     ترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد بأن مشروع قانون العقوبات املعدل وكذل            - ٣٨
وتالحـظ اللجنـة أن وزارة التعلـيم        . لتوفري الرعاية واحلماية والعدالة للطفل سيلغيان صراحة العقوبة اجلسدية        

والتدريب املهين حاولت إنفاذ حظر العقوبة اجلسدية عن طريق منح مديري املناطق التعليمية اإلذن برصد العقوبة                
 .من الصعب إنفاذ هذا احلظر ما زال هاجلسدية يف املدارس، لكن

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعجل باعتماد قانون العقوبات املعدل وقانون الطفـل لتـوفري                  - ٣٩
الرعاية واحلماية والعدالة للطفل وعلى أن حتظر صراحة وبنص القانون العقوبة اجلسدية يف مجيع األماكن، مبا                

كما توصي اللجنة الدولـة  . فعاالًاً لى أن تنفذ هذه القوانني تنفيذفيها األسرة واملدارس واألطر املؤسسية وع    
الكرامـة  يصون  تباع أساليب تأديب بديلة على حنو       االطرف بأن تكثف محالت التوعية بغية التشجيع على         

   منها، مراعية يف ذلك تعليق اللجنة العـام         ٢٨ من املادة    ٢ الفقرة   ال سيما لالتفاقية،  اً  البشرية للطفل ووفق  
  بشأن حق الطفل يف احلماية من العقوبة اجلسدية وغريها من ضـروب العقوبـة القاسـية                ) ٢٠٠٦(٨رقم  

 .أو املهينة

  متابعة الدراسة اليت أجرهتا األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعطي األولوية ملسألة القضاء على مجيع أشكال العنـف ضـد            - ٤٠
وباإلشارة إىل الدراسة اليت أجرهتا األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال، توصي اللجنة الدولـة               . فالاألط

  :الطرف باآليت

أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الدراسة اليت أعـدهتا األمـم                 )أ(
ذلك النتائج والتوصيات املنبثقة عن املشاورة مراعية يف ، )A/61/299الوثيقة (املتحدة بشأن العنف ضد األطفال 

، اليت أجريت يف جوهانسربج جبنوب أفريقيا يف الفترة مـن            واجلنوب األفريقي  اإلقليمية لبلدان غرب أفريقيا   
وبصفة خاصة، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تويل اهتمامـاً خاصـاً إىل   . ٢٠٠٥يوليه / متوز٢٠ إىل  ١٨

  :التوصيات التالية
  ظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال؛ح  `١`
  تقدمي خدمات التعايف وإعادة اإلدماج االجتماعي؛  `٢`
  تشجيع القيم اخلالية من العنف ومحالت التوعية؛  `٣`
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  تعزيز قدرات مجيع من يعملون مع األطفال ومن أجلهم؛  `٤`
  كفالة املساءلة وإهناء اإلفالت من العقاب؛  `٥`
  .لعنف املوجه ضد األطفالمعاجلة البعد اجلنساين ل  `٦`
 ال سـيما  تستخدم توصيات الدراسة كأداة الختاذ اإلجراءات باالشتراك مع اجملتمع املـدين و           أن    )ب(  

بإشراك األطفال، لضمان محاية األطفال كافةً من مجيع أشكال العنف اجلسدي واجلنسي والنفسي، والسعي بنشاط               
  ، ملنع هذه األشكال من العنف وإساءة املعاملة والتصدي هلا؛إىل اختاذ إجراءات ملموسة وحمددة مبهلة زمنية

قـوق اإلنـسان،     الصدد من مفوضية األمم املتحدة السامية حل       أن تلتمس التعاون التقين يف هذا       )ج(
 منظمـة العمـل الدوليـة       الصلة ومنها وكاالت ذات   غريها من ال  ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة الصحة العاملية، و     

 ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة،             ومنظمة اليونسكو 
  .فضالً عن الشركاء من املنظمات غري احلكومية

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

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

  البيئة األسرية

األبوية بـسبب   مبسؤولياهتا  تالحظ اللجنة بقلق املصاعب اليت يواجهها عدد كبري من األسر لالضطالع              - ٤١
أحد الوالدين واألسر اليت يعيلها تعيش يف كنف الوضع احلرج لألسر اليت والفقر املدقع، خاصة يف املناطق الريفية، 

اإليدز وعدم محاية حقوق األيتام /بسبب أثر فريوس نقص املناعة البشرية  وذلك  واألسر اليت يعيلها األجداد     أطفال  
 .لدعم هذه األسرللدولة الطرف للغاية املتاحة واخلدمات احملدودة يف املرياث 

 : من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف باآليت١٨يف ضوء املادة   - ٤٢

 براجمها القائمة على املستوى احمللي ومستوى املناطق وأن تضمن وصول هذه الربامج أن تعزز  )أ(
  اإليدز واألسر اليت تعـاين     /بفريوس نقص املناعة البشرية    املتأثرة   إىل األطفال يف األسر الضعيفة، خاصة األسر      

   ؛من الفقر
يت ترعى األطفال الذين    أن تقدم الدعم النفسي واالجتماعي وكذلك املايل لألسر املوسعة ال           )ب(

  ؛مات أبواهم من جراء اإليدز
على املستوى الوطين ومستوى املناطق واملستوى الريفـي،        تثقيف األسر وتوعيتها    أن تطور     )ج(

  ؛بسبل منها تدريب اآلباء ومقدمي الرعاية لألطفال والزعماء التقليديني
 تقوم يف هذا الصدد بسن قـانون        أن تكفل محاية ممتلكات األيتام وحقوقهم يف املرياث وأن          )د(

  ).احلمايةلوصية واإلرث وا(تركة املتوىف 
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  البيئة األسريةاألطفال احملرومون من 

، لكنها مـا    ٢٠٠٥تالحظ اللجنة اعتماد القواعد واللوائح اخلاصة بدور رعاية األطفال واأليتام يف عام               - ٤٣
دون تسجيلها أو بتنظيم أوضاعها     اً  يتام اليت تعمل غالب   عدد دور رعاية األطفال واأل    تزايد  تزال تشعر بالقلق إزاء     

 .من قبل احلكومة

 :توصي اللجنة الدولة الطرف باآليت  - ٤٤

 ٢٠٠٥أن تعزز جهودها لتنفيذ القواعد واللوائح اخلاصة بدور رعاية األطفال واأليتام لعام               )أ(
  ؛فعاالاً تنفيذ

بديلة ونظم رصد، على أن تراعي يف ذلـك         أن تسارع إىل وضع استراتيجية فعالة للرعاية ال         )ب(
بـشأن   ٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلول ١٦اليت جرت يف    يوم املناقشة العامة    خالل  التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة     

  ؛طفال احملرومني من رعاية األبويناأل
  للرعاية البديلة لألطفال احملرومني من رعاية األبوين، مبا يف    يةشكال األسر األأن تعزز وتدعم      )ج(

  ؛املؤسساتذلك حضانة األطفال للتقليل من اللجوء إىل الرعاية يف 
أن تضمن التسجيل والتنظيم، مبا يف ذلك االستعراضات وعمليات التفتيش املنتظمة جلميـع          )د(

  ؛دور رعاية األطفال واأليتام
ـ     ملقدمي   أحكام االتفاقية  يف مجلة جماالت منها      أن توفر التدريب    )ه( وظفي الرعاية لألطفـال ومل

  ؛مؤسسات الرعاية البديلة
  ؛ من االتفاقية٢٥للمادة اً إليداع يف املؤسسات وفقحلاالت اأن تضمن االستعراض الدوري   )و(
  .يف مؤسسات الرعاية البديلةاملودعني أن تنشئ آلية مستقلة للشكاوى لصاحل األطفال   )ز(

  التبين

 وغريها من األحكام ذات     ٢١اليت ال تتقيد باملادة     لتبين  إزاء التشريعات املتعلقة با   تعرب اللجنة عن قلقها       - ٤٥
 .الصلة من االتفاقية

 من  ٢١مع املادة   توافقها  توصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض تشريعاهتا املتعلقة بالتبين وبضمان            - ٤٦
ولة الطرف تشجع اللجنة الدو). ٤٠، الفقرة CRC/C/15/Add.174(وتكرر اللجنة توصيتها السابقة . االتفاقية

 والتعاون يف جمال التـبين    األطفال   املتعلقة حبماية    ١٩٩٣على التصديق على اتفاقية الهاي لعام       بصفة خاصة   
 . على الصعيد الدويل
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  العنف وإساءة املعاملة واإلمهال

مـع التقـدير    اللجنة  كما تالحظ   . ٢٠٠٦مايو  /ترحب اللجنة باعتماد قانون منع العنف املرتيل يف أيار          - ٤٧
غري ".  معاملة األطفال  إساءةمحلة إيقاف   "ل العنف اجلنساين والتنفيذ الناجح     كافحة  ملعتماد االستراتيجية الوطنية    ا

إيواء األطفال واملدارس ودور ما زال مستمراً يف املنازل أن اللجنة تالحظ مع األسف أن هذا العنف ضد األطفال    
  .الشوارعويف 

كافحة العنف  ملستراتيجية الوطنية   نفيذ قانون منع العنف املرتيل واال     حتث اللجنة الدولة الطرف على ت       - ٤٨
 .إىل العدالةهذه العنف أعمال وعلى ضمان إحالة مرتكيب  فعاالًاً اجلنساين تنفيذ

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

  )تفاقية من اال٢٧ من املادة ٣- ١والفقرات 

  األطفال املعوقون

ذوي اإلعاقة،  ترحب اللجنة بالسياسة الوطنية للدولة الطرف املتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص لألشخاص              - ٤٩
املصاحل الفضلى لألطفال املعوقني، مبا يف ذلك الوقاية وحتديد حاالت اإلعاقة           وهي سياسة تعزز يف جماالت حمددة       

يد أن القلق ما زال يساور اللجنة إزاء عدم توافر بيانات شاملة ومصنفة عن              ب. بشكل مبكر واحلماية االجتماعية   
 وعدم االهتمـام    ، وعدم حصول وزارة شؤون ذوي اإلعاقة واملسنني على املوارد املالية الكافية           ،حاالت اإلعاقة 

 .باألطفال املصابني بأمراض عقلية

  قـرار اجلمعيـة    ( تكافؤ الفـرص للمعـوقني       يف ضوء قواعد األمم املتحدة املوحدة املتعلقة بتحقيق         - ٥٠
بشأن حقوق األطفال املعوقني، توصي اللجنة الدولـة      ) ٢٠٠٦(٩وتعليق اللجنة العام رقم     ) ٤٨/٩٦العامة  

  :الطرف باآليت

مان تنفيذ التشريعات اليت توفر احلماية لألطفال املعوقني  أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لض  )أ(
  ؛وأن تنظر يف اعتماد تشريع حمدد بشأن هذه املسألة

  ؛أن تضمن مشاركة مجيع األطفال املعوقني يف ختطيط وتنفيذ وتقييم الربامج  )ب(
طفال املـصابون  لتوفري الربامج واخلدمات الالزمة لألطفال املعوقني، مبن فيهم األ   اً  أال تدخر جهد    )ج(

  ؛على موارد بشرية ومالية كافيةوالربامج بأمراض عقلية وأن تضمن حصول هذه اخلدمات 
   واملسنني؛ذوي اإلعاقة أن ختصص املوارد املالية الالزمة لوزارة شؤون األشخاص   )د(
 أن تنظم محالت لتوعية اجلمهور حبقوق األطفال املعوقني وباحتياجاهتم اخلاصة وأن تـشجع              )ه(

  ؛على إدماجهم يف اجملتمع
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األطفال املعوقني، مثل املوظفني الطبيني واملـساعدين       للمهنيني العاملني مع    أن توفر التدريب      )و(
  الطبيني وغريهم من املوظفني املختصني، واملدرسني واألخصائيني االجتماعيني؛

  .هلا االختياريأن تنظر يف التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكو  )ز(

  احلق يف الصحة والوصول إىل اخلدمات الصحية

ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف جمال احلد من معدالت وفيات الرضع واألطفـال                  - ٥١
املرافـق  والوصـول علـى   وكذلك بالتقدم الكبري احملرز يف جمال زيادة إمكانية احلصول على مياه الشرب اآلمنة  

اً لكنها ما تزال تشعر بالقلق إزاء احلالة الصحية لألطفال يف مالوي، مبا يف ذلك املستوى املرتفع جـد                 الصحية،  
كما تشعر اللجنة بقلق عميق حيال صعوبة الوصول إىل مرافق الرعاية الصحية وتـدين نوعيتـها                . لسوء التغذية 

 .العاملني يف جمال الرعاية الصحيةعدد والنقص احلاد يف 

لجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري واإلجراءات املالئمة لضمان إتاحـة الرعايـة الـصحية           توصي ال   - ٥٢
والتدخالت التغذوية املناسبة بتكلفة ميسورة وتوفري املوارد البشرية واملالية واملادية الكافية ملراكز الرعايـة              

ستويات، من حيث توفري العدد كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز النظام الصحي على مجيع امل. الصحية
 . يف جمال الصحةالطبية والتعجيل بتدريب العاملني اإلمدادات  والعقاقري األساسية و،الكايف من املوظفني

  صحة املراهقني

تالحظ اللجنة مع التقدير أوجه التحسن اليت حتققت يف جماالت الصحة اإلجنابية للمـراهقني واملـشورة                  - ٥٣
بيد أن اللجنة تالحظ بقلق ارتفاع مستويات       . اإليدز/علق بفريوس نقص املناعة البشرية    والفحص الطوعي فيما يت   

 .حاالت احلمل املبكر يف الدولة الطرف واإلجهاض غري املأمون واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي

 برامج وخدمات أكثر مالئمة للطفل يف     الطرف بأن تكثف جهودها الستحداث      توصي اللجنة الدولة      - ٥٤
جمال صحة املراهقني وللحصول على بيانات صحيحة عن الشواغل الصحية للمراهقني، بطرق عدة من بينها               

بشأن صـحة املـراهقني   ) ٢٠٠٣(٤إجراء دراسات يف هذا الشأن، مراعية يف ذلك تعليق اللجنة العام رقم            
 .ومنوهم يف إطار اتفاقية حقوق الطفل

ماد استراتيجية فعالة ومراعية لالعتبارات اجلنسانية لتثقيـف        كما توصي اللجنة الدولة الطرف باعت       - ٥٥
  .وتوعية عامة اجلمهور بغية احلد من ظاهرة محل املراهقات

  املمارسات التقليدية الضارة

يهدف إىل القضاء على املمارسات التقليدية      روع قانون للمساواة بني اجلنسني      ترحب اللجنة بوضع مش     - ٥٦
مع األطفال أثناء االحتفال بوصوهلم إىل سن البلوغ وخطوبة صغار الفتيات اً اجلنس قسريالضارة، مبا فيها ممارسة     

اسـلية لإلنـاث يف بعـض    غري أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ممارسة تشويه األعضاء التن. من العائالت الفقرية 
 .ثنيةإلاجلماعات ا



CRC/C/MWI/CO/2 
Page 13 

 :حتث اللجنة الدولة الطرف على اآليت  - ٥٧

  شريعية وغريها من التدابري حلظر املمارسات التقليدية الضارة باألطفال؛اعتماد تدابري ت  )أ(
ضمان أن ينص التشريع الذي حيظر املمارسات التقليدية الضارة على فرض عقوبات مالئمة               )ب(

  وعلى إحالة مرتكيب هذه األفعال إىل العدالة؛
والزعماء التقليديني أو الدينيني    تعزيز أنشطة التوعية والتثقيف املوجهة إىل املمارسني واألسر           )ج(

  يراعي حقوق الطفل، بغية تشجيع إشاعة ثقافة احترام الطفل؛باعتماد هنج وعامة اجلمهور، 
اختاذ تدابري ملموسة للقضاء على العادات واملمارسات الثقافية والتقليدية الضارة، بسبل منها   )د(

  ؛اجملتمعات احملليةالتواصل مع قيادات 
جراءات املالئمة الستئصال ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وغريهـا مـن            اختاذ اإل   )ه(

   الفتيات؛ال سيما،  وبقائهم ومنائهماألطفال املمارسات التقليدية الضارة بصحة
جلميع األطفال دون أي متييـز،      اً  وضع آليات لتقدمي التقارير والشكاوى تكون متاحة جمان         )و(
  .اتأهيل الضحايإعادة وضمان 

  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /فريوس نقص املناعة البشرية

  اإليـدز يف   /تالحظ اللجنة مع التقدير اعتماد السياسة الوطنية اخلاصة بفريوس نقص املناعـة البـشرية               - ٥٨
واعتمـاد  ) ٢٠٠٩- ٢٠٠٥(اإليدز  /فريوس نقص املناعة البشرية   ملكافحة   ووضع إطار العمل الوطين      ٢٠٠٣عام  

.  ملعاجلة نقص املوارد البشرية يف قطاع العاملني الصحيني٢٠٠٦يف جمال املوارد البشرية يف عام طوارئ ستراتيجية ا
على إعداد مشروع قانون بـشأن فـريوس نقـص املناعـة            اً  أن الدولة الطرف تعكف حالي    اللجنة  كما تالحظ   

اض الشديد يف مستوى التغطية بـالعالج املـضاد         بيد أن القلق ما زال يساور اللجنة إزاء االخنف        . اإليدز/البشرية
للفريوسات الرجعية من أجل الوقاية من انتقال املرض من األم إىل الطفل ومن أجل األطفال، وإزاء تدين نوعيـة                   

كما تـشعر  . نظام الرعاية الصحية وأوجه القصور يف القدرات البشرية يف قطاع مقدمي الرعاية الصحية املدربني 
لإلصابة بفريوس ت تزيد من التعرض ما زال مبا فيها الزواج املبكر، ، ألن املمارسات التقليدية الضارةاللجنة بالقلق

 .اإليدز/نقص املناعة البشرية

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابري الالزمة ملواصلة خفض معدالت اإلصابة بفـريوس                 - ٥٩
يف ذلـك    يف صفوف األطفال واملراهقني، على أن تراعي          سيما الاإليدز على أراضيها،    /نقص املناعة البشرية  

اإليدز وحقـوق الطفـل واملبـادئ       /بشأن فريوس نقص املناعة البشرية    ) ٢٠٠٣(٣تعليق اللجنة العام رقم     
 :اإليدز وحقوق اإلنسان، وعلى أن تتخذ خطوات منها/التوجيهية الدولية بشأن فريوس نقص املناعة البشرية

لتغطية بالعالج املضاد للفريوسات الرجعية من أجل الوقاية من انتقال املرض           توسيع نطاق ا    )أ(
ألمهات املصابات  لصاحل ا من األم إىل الطفل ومن أجل األطفال وتوفري الرعاية السابقة للوالدة والالحقة هلا              

  اإليدز؛/بفريوس نقص املناعة البشرية
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  ملـلء الـشواغر يف نظـام         فعاالًاً  رية تنفيذ يف جمال املوارد البش   ستراتيجية الطوارئ   نفيذ ا ت  )ب(
  الرعاية الصحية؛

ما يناسـب أعمـارهم مـن       تعزيز محالت التوعية وضمان حصول األطفال واملراهقني على           )ج(
اإليدز داخل وخارج املدارس، لتزويدهم     /اخلاصة بفريوس نقص املناعة البشرية    اخلدمات التثقيفية واإلعالمية    

اإليدز واألمراض املنقولة باالتصال / متكنهم من التعامل مع فريوس نقص املناعة البشرية       باملهارات احلياتية اليت  
  اجلنسي وللحد من تعرضهم لإلصابة هبذه األمراض؛

تعزيز ومواصلة ووضع سياسات وبرامج لتوفري الرعاية والدعم لألطفال املصابني بفـريوس              )د(
ويالت النقدية االجتماعية املوجهـة لألسـر       ها خطط التح  نقص املناعة البشرية أو املتضررين منه، بسبل من       

  أو أكثر ممن تيتموا بسبب اإليدز؛ الدخل اليت تضم طفالًاملنخفضة 
مواصلة األنشطة الرامية إىل مكافحة الوصم والتمييز املـرتبطني بفـريوس نقـص املناعـة                 )ه(
  اإليدز؛/وس نقص املناعة البشريةاإليدز وتوفري التوعية حبقوق اإلنسان يف سياق مكافحة فري/البشرية

ضمان إجراء تشاور واسع النطاق حول مشروع القانون اخلاص بفـريوس نقـص املناعـة                 )و(
  .لالتفاقيةاً اإليدز، من أجل كفالة محاية حقوق األطفال وفق/البشرية

  مستوى املعيشة

 سبع من منـاطق الدولـة       يفاستحداث خطة للتحويالت النقدية االجتماعية      تالحظ اللجنة مع التقدير       - ٦٠
بيد أن . فقر مدقع وتشجع احلضور املدرسيحالة ، تستهدف األطفال الذين يعيشون يف   ٢٨الطرف البالغ عددها    

وعدم كفاية اخلدمات األساسية، األمر على نطاق واسع الفقر انتشار اللجنة تعرب عن قلقها العميق إزاء استمرار 
ل يف املناطق النائية الريفية وممن يعيشون يف الشوارع واأليتام وغريهـم مـن              من األطفا اً  متزايداً  الذي مينع عدد  

عالوة على ذلك، ما    و.  من االتفاقية  ٢٧للمادة  اً  األطفال الضعفاء، من التمتع حبقهم يف مستوى معيشة الئق وفق         
 علـى   مجيع األطفـال  حصول  تزال اللجنة تشعر بالقلق بسبب عدم وجود نظام ضمان اجتماعي شامل يضمن             

 .األساسيةاخلدمات 

 :توصي اللجنة الدولة الطرف باآليت  - ٦١

أن جتمع بيانات مصنفة حسب عناصر منها السن واجلنس واملوقع اجلغرايف وأن ترصد بانتظام   )أ(
  حالة األطفال الذين يعيشون يف فقر، بغية وضع سياسات وبرامج مناسبة ملساعدهتم؛

 ولـضمان حـق   املادية والدعم لألسر احملرومة اقتـصادياً أن تعزز جهودها لتوفري املساعدة     )ب(
  معيشة الئق، خاصة فيما يتعلق بالصحة والتغذية والتعليم واملسكن؛التمتع مبستوى األطفال يف 

اسـتراتيجية  أن تضمن االهتمام على سبيل األولوية حبقوق األطفال واحتياجاهتم يف إطـار               )ج(
  ؛األخرى الرامية إىل احلد من الفقر وحتسني مستوى املعيشة يف البلدمالوي للنمو والتنمية ومجيع الربامج 
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أن تضع وتعتمد استراتيجية شاملة حلماية الطفل وأن تعجل باعتماد السياسة الوطنية للحماية   )د(
االجتماعية لتأمني حصول األطفال احملرومني واألسر احملرومة على خلدمات الصحية واخلـدمات األساسـية              

  وكذلك على سبل املعيشة املستدامة؛ل مستمر بشكاألخرى 
املساعدة الفنية من جهـات مـن بينـها منظمـة           تسعى للحصول يف هذا الصدد على       أن    )ه(

  .اليونيسيف والبنك الدويل ومنظمة العمل الدولية

   التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية- ٧
  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (

  تدريب املهين والتوجيهالتعليم مبا يف ذلك ال

كما تالحظ اللجنة . تالحظ اللجنة اعتماد اخلطة الوطنية لقطاع التعليم والسياسة اخلاصة بإطار االستثمار  - ٦٢
حصول مجيع األطفـال،    (اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف بغية حتقيق اهلدف الثاين من األهداف اإلمنائية لأللفية              

وترحب اللجنة مبا توليه الدولة ). التكافؤ بني اجلنسني(واهلدف الثالث )  االبتدائي اجملاين، على التعليموذكوراًاً إناث
سياسة إعادة االلتحاق لضمان عودة     بوضع  يف مرحلة الطفولة املبكرة وكذلك      بالتعليم  الطرف من اهتمام خاص     

ال تشعر بالقلق إزاء عدم إلزامية      بيد أن اللجنة ما تز    . التسرباملراهقات احلوامل إىل املدرسة ولتقليص معدالت       
نوعيـة  التعليم االبتدائي، رغم أنه جماين، واستمرار وجود فروق بني اجلنسني وحاالت تفاوت إقليمية، وتـدين                

 .ارتفاع مستوى إساءة املعاملة والعنف يف املدارسحمدوداً وبسبب عدد املدرسني التعليم، خاصة لكون 

 :يتتوصي اللجنة الدولة الطرف باآل  - ٦٣

 جلميع  -  دون فرض رسوم مباشرة أو غري مباشرة       - اً  أن تكفل إلزامية التعليم وإتاحته جمان       )أ(
  األطفال، مبن فيهم األطفال الذين يعيشون يف مناطق ريفية ونائية؛

أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان إكمال األطفال ملرحلة الدراسة االبتدائيـة املمتـدة                )ب(
 على أن تتخذ يف الوقت ذاته إجراءات ملموسة لدراسة األسباب اليت تكمن وراء عدم إكمال                لثمانية أعوام، 

  األطفال للدراسة، مبا يف ذلك العادات الثقافية والفقر؛
  أن توسع نطاق التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة؛  )ج(
  إىل التعليم الثانوي؛املنتقلني أن تعمل على زيادة أعداد الطالب   )د(
التعليم عن طريق رفع نسبة املدرسني إىل الطالب يف املـدارس االبتدائيـة             نوعية  أن حتسن     )ه(
وأن   كامالً  تأهيالًومؤهلني    جيداً تدريباً، على أن تضمن يف الوقت ذاته أن يكون املدرسون مدربني            والثانوية
  على أجور جمزية؛حيصلوا 

  أن تتيح وتعزز التعليم والتدريب املهين؛  )و(
  تدرج حقوق اإلنسان وحقوق الطفل يف املناهج املدرسية؛أن   )ز(
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  بشأن أهداف التعليم؛) ٢٠٠١(١ تراعي تعليق اللجنة العام رقم أن  )ح(
  .املساعدة الفنية من منظميت اليونيسيف واليونسكوتلتمس أن   )ط(

   تدابري احلماية اخلاصة- ٨
  ٣٧من املادة ) د(و) ب(، والفقرتان ٤٠ و٣٩ و٣٨ و٢٢املواد (

  ) من االتفاقية٣٦- ٣٢، واملواد ٣٠واملادة 

  األطفال الالجئون

باملعلومات اليت تفيد بأن الدولة الطرف أنشأت مدارس ابتدائية يف خميمات الالجـئني             اً  حتيط اللجنة علم    - ٦٤
 يساور لألطفال املوجودين يف خميمات ليس فيها مدارس بااللتحاق باملدارس احمللية، لكن القلق ما زالُيسمح وبأنه 

اللجنة إزاء عدم توفر بيانات عن األطفال الالجئني الذين يذهبون إىل املدارس ويستفيدون من مرافـق الرعايـة                  
 .الصحية، كما أشار تقرير الدولة الطرف

 :توصي اللجنة الدولة الطرف باآليت  - ٦٥

سب عناصر  أن جتمع بيانات شاملة عن األطفال الالجئني واألطفال طاليب اللجوء، مصنفة ح             )أ(
  منها اجلنس والسن؛

أن ختصص موارد كافية لضمان زيادة حصول األطفال الالجئني على التعليم واستفادهتم من               )ب(
  مرافق الرعاية الصحية؛

من أسرهم إىل مالوي    أفراد  أن تعتمد لوائح تنص على إجراءات لتسهيل دخول الالجئني و           )ج(
  مشل األسرة؛أجل مجع 
 ١٩٥٤ق على االتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية لعـام           أن تنظر يف التصدي     )د(

  ؛١٩٦١واتفاقية ختفيض حاالت انعدام اجلنسية لعام 
  .أن تواصل إقامة عالقات تعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  )ه(

  االستغالل االقتصادي مبا فيه عمل األطفال

ة اإلصالح القانوين اجلارية تأخذ يف االعتبار اتفاقييت منظمـة العمـل   تالحظ اللجنة مع التقدير أن عملي      - ٦٦
، وأن الدولة الطرف وضعت خطة عمل وطنية لدعم السياسة املتعلقة بعمل األطفال الـيت               ١٨٢ و ١٣٨الدولية  

وترحب اللجنة بوضع دليل للتدريب على إنفاذ القـانون، موجـه إىل الـشرطة              . ٢٠٠٩سيتم إطالقها يف عام     
كما تالحظ أنه مت إطالق قاعدة بيانات وطنيـة         . ملني يف جمايل الرعاية االجتماعية وعمل األطفال والقضاة       والعا

لعدم توفر معلومات حمدثة وبيانات مصنفة عن االسـتغالل         اً  خاصة بعمل األطفال وأنه مل يتم تشغيلها بعد نظر        
. يف البلدبالبشر املرتفعة للهجرة واالجتار الداخلي االقتصادي لألطفال، تضع يف االعتبار الفقر املتفشي واملستويات 

من األطفال يعملون باعتبار أن العمل      اً  كبرياً  لعدم إلزامية التعليم، فإن عدد    اً  غري أن اللجنة تالحظ بقلق أنه نظر      



CRC/C/MWI/CO/2 
Page 17 

أعمارهم كما تعرب اللجنة عن قلقها ألن العديد من األطفال الذين تتراوح         . هو اخليار األفضل التايل بالنسبة هلم     
الذي ما  اصة يف قطاع مزارع التبغ والشاي       يشاركون يف أعمال تعد من األعمال اخلطرة، خ       اً   عام ١٧ و ١٥بني  

  .لعمل األطفالاً رئيسياً يزال يشكل مصدر

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على اآليت  - ٦٧

ضمن تنفيذها أن تعجل بإطالق خطة العمل الوطنية لدعم السياسة اخلاصة بعمل الطفل وأن ت  )أ(
  ؛فعاالًاً تنفيذ

ن يف احلماية الفعالة لألطفال املنتمني لفئات ضعيفة، مبن فيهم األطفال العاملوأن تضمن أيضاً   )ب(
  مزارع التبغ والشاي، يف أي تشريعات أو سياسات أو خطط ترمي إىل حظر عمل األطفـال، ال سـيما يف                    

  أسوأ أشكاله؛
الدراسة الـيت    ثُتحَد الوطنية اخلاصة بعمل األطفال وأن       أن تعجل بتشغيل قاعدة البيانات      )ج(

، بغية مجع وحتليل بيانات مصنفة حسب السن واجلنس واملوقع اجلغرايف           ٢٠٠٢أجريت يف هذا الشأن يف عام       
  يف أعمال استغاللية يف جماالت الزراعة والصناعة واخلدمة املرتلية؛املستخدمني لألطفال 
ىل وضـع تـشريعات   الـدعوة إ وارد البشرية واملالية لتعزيز أنشطة أن توفر ما يكفي من امل     )د(

  ؛وسياسات وبرامج خاصة بعمل األطفال والتوعية هبا
الربنامج الدويل للقـضاء علـى عمـل        /ة الفنية من منظمة العمل الدولية     أن تطلب املساعد    )ه(
  .منظمة اليونيسيفومن األطفال 

  أطفال الشوارع

وإزاء  قلقها إزاء تزايد عدد األطفال الذين يعيشون يف شوارع الدولة الطرف             تكرر اللجنة اإلعراب عن     - ٦٨
يف حقوقهم  ال سيماياسات وبرامج حمددة لدراسة الوضع ولضمان حقوق هؤالء األطفال، االفتقار إىل ساستمرار 

 الذين حيتاجون   كما تشعر اللجنة بقلق عميق ألن بعض أطفال الشوارع        . السكن املالئم والصحة والغذاء والتعليم    
  .خالفني للقانون لألطفال امللرعاية واهتمام يودعون يف مؤسسات إصالحية خمصصة

  :توصي اللجنة الدولة الطرف باآليت  - ٦٩

أن تتخذ تدابري عاجلة إلبعاد أطفال الشوارع عن املؤسسات اإلصالحية وأن توفر جلميـع                )أ(
حية وفرص التعليم، مبا يف ذلك التدريب على املهارات         أطفال الشوارع السكن املالئم والغذاء والرعاية الص      

  منائهم االجتماعي الكامل؛املهنية واحلياتية لدعم 
تشجع على إعادة إدمـاجهم      ألطفال الشوارع من أجل تعافيهم و      أن توفر مساعدة مناسبة     )ب(

  ؛ احملليةاالجتماعي داخل أسرهم وجمتمعاهتم



CRC/C/MWI/CO/2 
Page 18 

 

يف ختطيط وتنفيذ  مشاركة كاملة  يعيشون يف الشوارعأن تضمن مشاركة مجيع األطفال الذين  )ج(
  وتقييم الربامج؛

أن جتري دراسة عن نطاق وأسباب ظاهرة األطفال الذين يعيشون يف الشوارع، هبدف وضع                )د(
  الظاهرة ومنعها؛من هذه سياسة واستراتيجيات للحد 

طفال الشوارع يف الدولة أن تتعاون مع املنظمات غري احلكومية اليت تعمل من أجل مساعدة أ  )ه(
  .الطرف وأن تطلب املساعدة الفنية من جهات منها منظمة اليونيسيف

  االستغالل اجلنسي

كما يساور  . استغالل جنسي الذين يعانون من    تشعر اللجنة بالقلق لعدم توفر بيانات عن عدد األطفال            - ٧٠
محالت توعية لتثقيف األطفال واآلباء     م توفر    وجود آليات إبالغ متاحة للضحايا، وإزاء عد       اللجنة قلق إزاء عدم   

 .واجملتمع ككل

 :توصي اللجنة الدولة الطرف باآليت  - ٧١

  أن تضع وتعزز تدابري تشريعية مالئمة ملعاجلة قضايا اإليذاء واالستغالل اجلنسيني؛  )أ(
  أن تتخذ تدابري مالئمة لضمان سرعة مقاضاة مرتكيب اجلرائم اجلنسية ضد األطفال؛  )ب(
أن تضمن وصول األطفال ضحايا االستغالل أو اإليذاء اجلنسي إىل آليات جمانيـة لتقـدمي                 )ج(

  عدم جترميهم أو معاقبتهم؛تكفل الشكاوى تراعي احتياجات األطفال، وأن 
أن تواصل تنفيذ سياسات وبرامج مالئمة حلماية األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي ولتعافيهم   )د(

 ١٩٩٦عـوام   األتمع وفقاً لإلعالن وخطة العمل وااللتزام العـاملي املعتمـدين يف            وإلعادة إدماجهم يف اجمل   
لنتائج املؤمترات اً  يف املؤمتر العاملي املعين باالستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية، ووفق٢٠٠٨ و٢٠٠١و

  . الدولية املعنية هبذه املسألة

  بيع األطفال واالجتار هبم وخطفهم

كما تعرب اللجنة   . ة عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بأنه قد مت االجتار بأطفال يف اخلارج             وتعرب اللجن   - ٧٢
وعرب احلدود وعدم إحالـة  اً عن قلقها حيال عدم وجود بيانات أو إحصاءات عن حاالت االجتار باألطفال داخلي   

  . االجتار باألطفال إىل العدالة جرميةمرتكيب

 على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان محاية األطفال من االجتار هبم وعلى حتث اللجنة الدولة الطرف  - ٧٣
لتوعيـة  كما حتث اللجنة الدولة الطرف على تنظيم أنشطة . االجتار باألطفال إىل العدالة جرمية  إحالة مرتكيب   

  .على حد سواءاً وخارجياً اآلباء واألبناء بأخطار االجتار باألطفال داخلي
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  فية املخصصة ملساعدة األطفالاخلطوط اهلات

بوجود العديد من اخلطوط اهلاتفية املخصصة ملساعدة األطفال يف مالوي وباجلهود           اً  حتيط اللجنة علم    - ٧٤
أن وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن       . اليت تبذهلا الدولة الطرف لتجميع هذه اخلطوط يف خط واحد         

ل تذكره، على أن ُيشّغل علـى        أرقام ليسه  ٤ على   ٣ل مؤلفاً من    اخلط اهلاتفي الوطين ملساعدة األطفا    يكون  
 كما توصي اللجنة الدولة الطرف بـضمان إتاحـة   . الساعة ويكون خطاً هاتفياً جمانياً ملساعدة األطفال  مدار

  ىل هذا اخلط وختصيص أموال لتـوفري اخلـدمات يف املنـاطق            إوصول األطفال األكثر ضعفاً واألشد هتميشاً       
 .حتديداًالنائية 

  قضاء األحداث

الرعاية توفري (ومفادها أن مشروع قانون الطفل تالحظ اللجنة املعلومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف   - ٧٥
كما تالحظ .  املقترح ليحل حمل قانون األطفال والشباب سيحسن إدارة قضاء األحداث)واحلماية والعدالة للطفل

ربع مناطق حيث توجد حماكم مالئمة لألطفال، كما تالحظ أن جملس زائرين برامج التحويل يف أ استحداث اللجنة
. يزور بصفة منتظمة مراكز االحتجاز السابق للمحاكمة واملدارس اإلصالحية وكذلك مراكز احتجاز األحداث            

وبشكل خاص، تكـرر اللجنـة   . بيد أن القلق ما زال يساور اللجنة بسبب الوضع الراهن لنظام قضاء األحداث      
كما . منخفضة للغايةاليت ال تزال حمّددة بسبع سنوات ُتعترب إلعراب عن قلقها ألن السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية ا

سـن  اً  وهـي أيـض   عشر سنوات،   تشعر اللجنة بالقلق ألن التشريع اجلديد يقترح حتديد سن املسؤولية اجلنائية ب           
 اجلرمية اليت يرتكبها أطفال وبسبب إيداع أطفال حباجة كما يساور اللجنة قلق بسبب تزايد معدل. للغايةمنخفضة 

كما تعرب اللجنة عن قلقها حيال      . للرعاية واالهتمام يف نفس املؤسسات اليت يودع فيها أطفال خمالفون للقانون          
  ". إلرادة الرئيساً وفق"ب از املستند إىل اإلجراء املعروف ممارسة االحتج

 ال سيماأن تكفل تنفيذ املعايري الدولية لقضاء األحداث تنفيذاً تاماً، وحتث اللجنة الدولة الطرف على   - ٧٦
 من االتفاقية، وذلك فضالً عن قواعد األمـم املتحـدة           ٣٩، واملادة   ٤٠، واملادة   ٣٧من املادة   ) ب(الفقرة  

 جنـوح   ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع    ) قواعد بيجني (النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث       
قواعـد  (وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث احملرومني من حريتهم         ) مبادئ الرياض التوجيهية  (األحداث  

  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص بأن تقوم مبا يلي، مراعية يف ذلك تعليق اللجنـة العـام                  ). هافانا
  :بشأن إدارة قضاء األحداث) ٢٠٠٧(١٠رقم 

، ال سيما ١٠لتعليق اللجنة العام رقم اً يام برفع سن املسؤولية اجلنائية، وفقأن تسارع إىل الق  )أ(
  ؛٣٣ و٣٢الفقرتني 
أن تنفذ تدابري بديلة للحرمان من احلرية مثل إصدار أوامر بالوساطة أو باإلخضاع للمراقبة                )ب(

  أو بأداء خدمات جمتمعية وأن تعمم برامج التحويل حبيث تشمل البلد بأسره؛
  للقانون؛املخالفني األطفال معاملة ألطفال احملتاجني لرعاية  عدم معاملة تكفلأن   )ج(
  يف أسرع وقت ممكن؛إىل القضاء القضايا املتهم فيها أطفال خمالفون للقانون إحالة أن تضمن   )د(
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ىل إووصوهلم  مجيع األطفال املخالفني للقانون على مساعدة قانونية جمانية         حصول  أن تضمن     )ه(
  مستقلة وفعالة؛لّم آلية تظ

االتفاقية واملعـايري  التدريب يف جمال  جلميع املهنيني العاملني يف نظام قضاء األحداث        أن توفر     )و(
  الدولية األخرى؛

  وألقصر فترة زمنية ممكنة؛عدم اللجوء إىل خيار احلرمان من احلرية إال كمالذ أخري أن تضمن   )ز(
احتجازه قبل احملاكمة أو بعد صدور احلكم       بسبب   حينما حيرم طفل من حريته       -  أن حترص   )ح(
 على أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لتنفيذ هذا احلكم على حنو يتماشى مع االتفاقية، وان حتترم                  -  بإدانته

حقوق ضمان  فصل األطفال عن الكبار وحظر سوء املعاملة وكذلك         : على وجه اخلصوص االلتزامات التالية    
  ؛تظلّم مستقلةآليات الزيارة والوصول إىل 

بغية إلغائه وأن تكفل    " إلرادة الرئيس اً  وفق"ب ض إجراء احتجاز األطفال املعروف      أن تستعر   )ط(
  لالتفاقية؛اً محاية األطفال وفق

أن تطلب املساعدة الفنية وغري ذلك من أشكال التعاون من فريق األمم املتحدة املشترك بني                 )ي(
 والذي يضم مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة ومنظمـة             الوكاالت املعين بقضاء األحداث   

  . حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية الساميةاليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة

   وضحاياهااجلرائمعلى محاية الشهود 

أن توفر جلميع ة، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، عن طريق األحكام واللوائح القانونية املالئم  - ٧٧
أو الشهود عليها، مثل األطفال ضحايا إساءة املعاملة والعنف املرتيل واالسـتغالل            /األطفال ضحايا اجلرائم و   

اجلنسي واالقتصادي واخلطف واالجتار والشهود على هذه اجلرائم، احلماية املنصوص عليها يف االتفاقية، على             
بادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة         أن تراعي الدولة الطرف يف ذلك وبشكل تام م        

 املـؤرخ   ٢٠٠٥/٢٠املرفقة بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي      (باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها      
  ).٢٠٠٥يوليه / متوز٢٢

  التصديق على الصكوك الدولية- ٩

 للتـصديق علـى     جـارٍ الطرف واليت تفيد بأن العمل      اليت قدمها وفد الدولة     ترحب اللجنة باملعلومات      - ٧٨
، واملتعلقني ببيع األطفال وبغـاء األطفـال        ٢٠٠٠سبتمرب  /الربوتوكولني االختياريني لالتفاقية، املوقعني يف أيلول     

التصديق من شأن كما ترى اللجنة أن . واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية واشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة
اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطـرف للوفـاء        أن يعزز   لى صكوك دولية أخرى حلقوق اإلنسان أو االنضمام إليها          ع

  . اإلعمال الكامل حلقوق مجيع األطفال اخلاضعني لواليتها بضمان بالتزاماهتا
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كمـا  . ية التصديق على الربوتوكولني االختياريني لالتفاق     يفتوصي اللجنة الدولة الطرف باإلسراع        - ٧٩
تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على مجيع الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان أو االنضمام إليها               
وعلى ضمان الوفاء مبتطلبات االمتثال والتنفيذ وتقدمي التقارير على حنو سريع من أجل تعزيز وحتسني محايـة                

  .حقوق اإلنسان بشكل عام

   املتابعة والنشر- ١٠

  املتابعة 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً       - ٨٠
باختاذ إجراءات من بينها إحالتها إىل أعضاء جملس الوزراء والربملان واحلكومات احمللية، عند االقتضاء، كـي                

  .ينظر فيها بشكل مالئم وتتخذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا

  نشرال

توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع تقريرها الدوري الثاين والردود اخلطية   - ٨١
ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة، وذلك باللغات املتداولـة يف       ) املالحظات اخلتامية (اليت قدمتها والتوصيات    

 اإلنترنيت، للجمهور عامة ومنظمات اجملتمع شبكةال احلصر، البلد وعن طريق وسائل منها، على سبيل املثال 
  املدين وجمموعات الشباب والفئات املهنية واألطفال، هبدف إثـارة املناقـشة وإشـاعة الـوعي باالتفاقيـة                 

  .وتنفيذها ورصدها

   التقرير القادم- ١١

  قرير موحـد  تيف تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم تقاريرها الدورية الثالث والرابع واخلامس               - ٨٢
انظـر  ( صـفحة    ١٢٠وينبغي أال يتجاوز عدد صفحات التقرير       . ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٣١حبلول  

وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها الدورية بعد ذلـك كـل مخـس                ). CRC/C/118الوثيقة  
  .سنوات، على النحو املتوخى يف االتفاقية

لك إىل أن تقدم وثيقة أساسية مستكملة وفقاً للشروط املتعلقة بالوثيقة تدعو اللجنة الدولة الطرف كذ  - ٨٣
األساسية املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير اليت اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك 

  ).HRI/MC/2006/3الوثيقة  (٢٠٠٦يونيه /بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف حزيران

_ _ _ _ _  

 


