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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة السادسة واخلمسون

  ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين١٧

 مـن   ٤٤ ادةالنظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب امل            
  تفاقيةاال

  سنغافورة: املالحظات اخلتامية    
   (CRC/C/SGP/2-3)نظرت اللجنة يف التقرير الدوري املوحد الثاين والثالث لـسنغافورة             -١

        / الثـاين   كـانون  ٢٠املعقودتني يف   ) 1591 و CRC/C/SR.1590 (١٥٩١ و ١٥٩٠يف جلستيها   
 املالحظات  ٢٠١١فرباير  /ط شبا ٤ املعقودة يف    ١٦١٢، واعتمدت يف جلستها     ٢٠١١يناير  

  .اخلتامية التالية

  مقدمة  - أوالً  
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري املوحد الثاين والثالث وترحب             -٢

وُتعرب اللجنة كذلك عـن  ). CRC/C/SGP/Q/2-3(أيضاً بالردود الكتابية على قائمة املسائل   
 الوفد رفيع املستوى ومتعدد القطاعات، وهو حوار  تقديرها للحوار اإلجيايب الذي كان هلا مع      

  .أتاح هلا إملاماً أفضل حبالة األطفال يف الدولة الطرف

  تدابري املتابعة والتقدم احملرز من جانب الدولة الطرف  - ثانياً  
ترحب اللجنة بعدد من التطورات اإلجيابية اليت حدثت منذ أن نظرت يف التقريـر                 -٣

، مبا يف ذلك اعتماد تدابري تشريعية وتدابري أخرى مـن           ٢٠٠٣يف عام   األويل للدولة الطرف    
  :قبيل ما يلي
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، وهو قانون جيـّرم  ٢٠٠٧أكتوبر /تعديل قانون العقوبات يف تشرين األول    )أ(  
  استغالل األطفال جنسياً يف سنغافورة والبلدان األخرى؛

اح لألطفال  ، والسم ٢٠٠٤أبريل  / من الدستور يف نيسان    ١٢٢تعديل املادة     )ب(  
  من مث باحلصول على اجلنسية عن طريق أمهاهتم السنغافوريات؛

            إنشاء املكتب املركزي لتوجيـه الـشباب ومكتـب الوصـي العـام يف           )ج(  
  ؛٢٠١٠عام 

  ؛٢٠٠٨مايو /إنشاء جملس األسرة الوطين يف أيار  )د(  
اية األطفـال يف     وحمكمة رع  ٢٠٠٦يونيه  / يف حزيران  األهليةإنشاء احملكمة     ) ه(  

  ؛٢٠٠٨مايو /أيار
االختـصام وتراعـي    حتد من   حماكمة   (CHILD املخصصةاعتماد احملاكمة     )و(  

  ؛٢٠٠٨يوليه /يف متوز) مصاحل الطفل الفضلى
) ١٣٨رقـم  ( على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة  ٢٠٠٥التصديق يف عام     )ز(  

  .بشأن احلد األدىن لسن االستخدام

  ق الرئيسية والتوصياتحماور القل  - ثالثاً  

مـن  ) ٦(٤٤ املـادة  مـن    ٦الفقرة   و ٤٢ و ٤ املادتان(تدابري التنفيذ العامة      -ألف   
  )االتفاقية

  التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة    
يف حني تالحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود يف سبيل تنفيذ مالحظاهتا                -٤

بشأن التقرير األّويل املقـدم     ) ٢٠٠٣لصادرة يف عام     ا CRC/C/15/Add.220الوثيقة  (اخلتامية  
من الدولة الطرف، تعرب عن قلقها ألن عدداً من التوصيات الواردة يف ذلك التقرير مل حتظ                

  .مبتابعة كافية
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التـدابري الالزمـة لالسـتجابة إىل                -٥

       ة اليت تتعلق بتقرير الدولة الطرف األّويل والـيت        التوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامي    
، مبا فيها تلك املتعلقة مبسائل مثل الرصـد املـستقل   فيه الكفايةمل ُتنفذ بعد أو مل ُتنفذ مبا       

واألطفـال  الوالديـة   وتعريف الطفل وعدم التمييز واحترام آراء الطفل واملـسؤوليات          
إىل تعليقها   توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف       ويف هذا السياق،  . املعوقني وقضاء األحداث  
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بـشأن التـدابري العامـة لتنفيـذ اتفاقيـة حقـوق الطفـل              ) ٢٠٠٣(٥العام رقـم    
(CRC/GC/2003/5).  

  اإلعالنات والتحفظات    
ُتعرب اللجنة عن أسفها العميق ألن الدولة الطرف ال تزال متمسكة بالعديد مـن                -٦

 والتحفظات علـى    ٣٧ و ١٩ و ١٧ و ١٦ و ١٥ و ١٤ و ١٣ و ١٢اإلعالنات املتعلقة باملواد    
 من االتفاقية، على الرغم من التوصية اليت قدمتها اللجنة          ٣٢ و ٢٨ و ٢٢ و ١٠ و ٩ و ٧املواد  

وُتعرب اللجنـة   ). CRC/C/15/Add.220 من الوثيقة    ٧الفقرة  (يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة     
ملتعلقة هبذا العدد الكبري مـن مـواد    بشأن اإلبقاء على اإلعالنات والتحفظات ا   بالغعن قلق   

االتفاقية، مبا يف ذلك مبدأ احترام آراء الطفل، ملا تشكله هذه اإلعالنات والتحفظـات مـن        
  . بالتزامها مبوجب االتفاقيةوالفعليعائق أمام وفاء الدولة الطرف الكامل 

اإلنـسان  يف ضوء إعالن وبرنامج عمل فيينا املنبثقني عن املؤمتر العاملي حلقـوق               -٧
، وبالنظر إىل اخلطوات الكبرية اليت قامت هبـا الدولـة الطـرف    ١٩٩٣املعقود يف عام    

إعالناهتـا  بالفعل، حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لـسحب             
  .ري من التأخ دون املزيدعلى االتفاقيةوحتفظاهتا 

  التشريعات    
حقوق الطفل، مبا يف    يف جمال   تشريعات  عدة  على  ترحب اللجنة بالتعديالت املدخلة       -٨

ذلك قانون العقوبات وقانون األطفال والشباب، وهو ما يساهم يف النهوض بظروف معيشة             
غري أن اللجنة تالحظ بقلق أن االتفاقية مل ُتدمج بعد بالكامل يف التشريعات . ومنائهماألطفال  

  .لرغم من التطورات التشريعية األخريةالوطنية وال تطبق مباشرة يف الدولة الطرف، على ا
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل دمج مجيع مبادئ االتفاقية وأحكامهـا           -٩

  . دجماً كامالً يف النظام القانوين احمللي

  التنسيق    
تالحظ اللجنة الدور النشط الذي تؤديه اللجنة املشتركة بني الوزارات املعنية باتفاقية              -١٠

غري أهنا قلقـة ألن واليـة       .  يف تنسيق ورصد تنفيذ االتفاقية يف الدولة الطرف        حقوق الطفل 
اللجنة املشتركة بني الوزارات ال تشمل حىت اآلن تنسيق مجيع السياسات والربامج املتعلقـة              

  .باألطفال
توصي اللجنة بأن توّسع الدولة الطرف والية اللجنة املشتركة بـني الـوزارات               -١١

ية وتوّسع أيضاً وظيفتها وقدراهتا حبيث ُتعـىن بتنـسيق مجيـع الـربامج              املعنية باالتفاق 
وُتوصي اللجنة أيضاً بأن تقدم اللجنـة املـشتركة بـني           . والسياسات املتعلقة باألطفال  
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الوزارات تقارير منتظمة بشأن رصد وتقييم تنفيذ االتفاقية وبأن ُتنشر هذه التقارير على             
  . اجملتمع مبن فيها األطفالنطاق واسع وُتعمم على مجيع شرائح

  خطة العمل الوطنية    
غري أهنا  .  وضع استراتيجيات قطاعية شىت تتعلق باألطفال      باستحسانتالحظ اللجنة     -١٢

وتبقى اللجنة منشغلة   . قلقة ألن هذه االستراتيجيات نادراً ما تقترن خبطط عمل فعلية للتنفيذ          
  .لتنفيذ االتفاقيةألن الدولة الطرف مل تضع خطة عمل وطنية شاملة 

استراتيجياهتا املختلفة املتعلقـة باألطفـال      مبواءمة  توصي اللجنة الدولة الطرف       -١٣
واألسر يف إطار خطة عمل وطنية شاملة لفائدة األطفال، سعياً إىل ضمان تنفيذ االتفاقيـة           

ـ            . تنفيذاً كامالً  ع وبنبغي أن تكون خطة العمل الوطنية قائمة على احلقوق وأن تشمل مجي
وينبغي أيضا أن تكون مرتبطـة بـاخلطط واالسـتراتيجيات        . مبادئ االتفاقية وأحكامها  

مقيدة زمنياً وقابلة للقياس وحمددة وغايات وامليزانيات اإلمنائية الوطنية وأن تتضمن أهدافاً 
  .بغية إجراء تقييم فعال للتقدم احملرز يف ما يتصل بتمتع األطفال كافة باحلقوق مجيعها

  املستقلالرصد     
يف حني تالحظ اللجنة أن بإمكان األطفال رفع شكاوى إىل الـسلطات القطاعيـة                -١٤

ألن الدولة الطرف مل ُتنشئ آلية مستقلة لرصد إعمال حقوق          يظل القلق يساورها    املختصة،  
األطفال مبوجب االتفاقية رصداً منتظماً ولتلقي الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق األطفال           

  .فيها باستقاللوالتحقيق 
) ١٣الفقـرة   (تكرر اللجنة التوصيات الواردة يف مالحظاهتا اخلتامية الـسابقة            -١٥

           قـرار اجلمعيـة   (وحتث الدولة الطرف على إنشاء آلية مستقلة وفقاً ملبـادئ بـاريس             
بـشأن دور   ) ٢٠٠٢(٢حلسبان تعليق اللجنة العام رقم      ، آخذة يف ا   )٤٨/١٣٤العامة  

وطنية املستقلة حلقـوق اإلنـسان يف تـشجيع ومحايـة حقـوق الطفـل               املؤسسات ال 
(CRC/GC/2002/2) .      وينبغي أن تكون لتلك اهليئة والية واضحة ختوهلا تلقي الشكاوى من

األطفال ونيابة عنهم فيما يتصل جبميع اجملاالت املشمولة باالتفاقية، كما ختّوهلا التحقيق يف             
مجيع األطفـال وأن    يف متناول   تلك اآللية   وء إىل   اللجكون  يوينبغي أن   . تلك الشكاوى 

  .هلا املوارد البشرية واملالية والتقنية الالزمة كي تعمل بالطريقة املناسبةتتوافر 

  مجع البيانات    
حتيط اللجنة علماً بالبيانات اإلحصائية الوافرة اليت قدمتها الدولة الطرف يف تقريرها              -١٦

 البيانات املتعلقة مبسائل    عدم كفاية غري أن اللجنة قلقة إزاء      . ويف ردودها على قائمة املسائل    
  .منها العنف املوجه ضد األطفال واألطفال ضحايا االجتار واستغالل األطفال جنسياً
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لعامة لتنفيذ اتفاقية   بشأن التدابري ا  ) ٢٠٠٣(٥تعليقها العام رقم    إىل  اللجنة  تشري    -١٧
لياهتا اخلاصة جبمع البيانات بواسطة إنـشاء       توصي الدولة الطرف بتعزيز آ    و حقوق الطفل 

قاعدة بيانات مركزية وطنية متعلقة باألطفال ووضع مؤشرات متسقة مع االتفاقية، وذلك  
من باب احلرص على مجع بيانات عن مجيع املواضيع املشمولة باالتفاقية، ال سيما العنـف              

ات مصنفة حبسب خصائص    واالجتار واستغالل األطفال جنسياً، على أن تكون تلك البيان        
واجلنس واألصل اإلثين واألصل االجتمـاعي      ) األشخاص دون الثامنة عشرة   (منها السن   

  .االقتصادي، وحبسب فئات األطفال احملتاجني إىل محاية خاصة

  النشر والتوعية    
ترحب اللجنة بالتدابري املتنوعة اليت اختذهتا الدولة الطرف من أجل توعية األطفـال               -١٨

غري أن اللجنة ترى أن تثقيف األطفال وعامة الناس وتوعيتهم أمـر            . الناس باالتفاقية وعامة  
 تشجع اللجنة الدولة الطرف على املضي يف نشر االتفاقية يف ،لذلك. يقتضي اهتماماً متواصالً

صفوف األطفال والوالدين وعامة الناس، مبا يف ذلك نشر املواد املناسبة املصممة لألطفـال              
  .خصيصاً

  التدريب    
يف حني تالحظ اللجنة بتقدير ما تبذله الدولة الطرف من جهود يف سـبيل تزويـد                  -١٩

املهنيني العاملني مع األطفال ولفائدهتم بتدريب يتعلق مببادئ االتفاقية وأحكامها، يـساورها            
  . القلق ألن أنشطة تدريب الفئات املهنية يف جمال حقوق الطفل ال تزال غري كافية

اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إىل تـدريب املهنـيني            توصي    -٢٠
حرصاً على تطبيق مبادئ االتفاقية وأحكامها تطبيقاً واسعاً يف مرافق الرعاية االجتماعيـة             

  .ويف اإلجراءات القانونية واإلدارية

  التعاون مع اجملتمع املدين    
مع اجملتمع املدين، مبا يف ذلك منظمات       يف حني تالحظ اللجنة النهج املتبع يف العمل           -٢١

الرعاية اخلريية، والقائم على تضافر جهود املساعدة، يساورها القلق إزاء عدم وضوح األدوار            
  .  السياسات أو يف عملية إعداد التقارير حمدودتقريروألن التعاون مع اجملتمع املدين يف جمال 

مات غري احلكومية على حنو أكثـر       شرك الدولة الطرف املنظ   توصي اللجنة بأن تُ     -٢٢
الـسياسات وإعـداد   صوغ منهجية وتنسيقاً يف مجيع مراحل تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك        

وتوصي أيضاً بأن تأخذ الدولة الطرف بعني االعتبار التوصـيات          . التقارير الدورية املقبلة  
خلـاص كمـورد    القطـاع ا  " بشأن   ٢٠٠٢املنبثقة عن يوم املناقشة العام املعقود يف عام         

، )CRC/C/121الوثيقـة    مـن    ٦٣٠الفقرة  " (للخدمات ودوره يف إعمال حقوق الطفل     
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وتوصيها بأن حتّسن إشرافها على املنظمات اخلاصة املقدِّمة للخدمات كي تكفل قيام تلك             
  .اخلدمات على احلقوق

  التعاون الدويل     
لدولة الطرف يف جهود     من االتفاقية، مسامهات ا    ٤تالحظ اللجنة، خبصوص املادة       -٢٣

التعاون الدويل، ال سيما عمليات األمم املتحدة حلفظ السلم والعمل اإلنساين الثنائي ومتعدد             
غري أهنا تالحظ عدم وجود معلومات عن املساعدة اإلمنائية الرمسية املوجهة حنـو             . األطراف

يت تركز علـى األطفـال      األهداف املتفق عليها دولياً، ال سيما األهداف اإلمنائية لأللفية، ال         
  . تركيزاً خاصاً، على الرغم من متتع الدولة الطرف باقتصاد مستقر نسبياً

تشجع اللجنة الدولة الطرف على توخي الشفافية يف معلوماهتا املتعلقة باملساعدة             -٢٤
اإلمنائية الرمسية، وعلى أن تتجاوز، إن أمكن، اهلدف املتفق عليـه دوليـاً واملتمثـل يف                

وتـشجع  .  يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسيـة          ٠,٧ختصيص  
اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان أن يصبح إعمال حقوق الطفل أحد أولوياهتـا يف              

ويف هذا الصدد، حتث اللجنة     . إطار اتفاقات التعاون الدويل الثنائية املربمة مع بلدان نامية        
لمالحظات اخلتامية والتوصيات املقدمـة مـن   تويل عناية خاصة ل الدولة الطرف على أن   

وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل أن       . اللجنة خبصوص البلدان الشريكة للدولة الطرف     
 بـشأن   ٢٠٠٧تضع يف اعتبارها توصياهتا املنبثقة عن يوم املناقشة العامة املعقود يف عام             

  ". مسؤولية الدول-موارد حقوق الطفل "

  ق الطفل وقطاع األعمالحقو    
يساور اللجنة قلق ألن الدولة الطرف مل تعتمد مقاييس للمـسؤولية االجتماعيـة               -٢٥

للشركات فيما يتصل حبقوق الطفل بالنسبة إىل املنشآت الوطنية ومتعددة اجلنسيات اخلاضعة            
عتمده جملس لواليتها، متشياً مع إطار األمم املتحدة لألعمال التجارية وحقوق اإلنسان الذي ا           

وجوب أن حتمي الـدول     : ، والذي يتضمن ثالثة مبادئ هي     ٢٠٠٨حقوق اإلنسان يف عام     
لـى  عصول الضحايا   ححقوق اإلنسان، ومسؤولية الشركات عن محاية حقوق اإلنسان، و        

  .سبل انتصاف فعالة عند حدوث انتهاكات
ورة، مبا فيها توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف إطاراً تقدم فيه شركات سنغاف  -٢٦

. ، تقارير عن حقوق الطفل    تتخذ من سنغافورة مقراً هلا    الشركات متعددة اجلنسيات اليت     
ويف هذا السياق، توصي اللجنة بأن تطبق الدولة الطرف ما يتعني تطبيقه هبذا اخلـصوص               

وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تـسترشد بتجـارب           . من أحكام االتفاقية  
إطار األمم املتحدة لألعمـال     أمور منها    مجيع أحناء العامل يف جمال تطبيق        جهات أخرى من  

التجارية وحقوق اإلنسان على عمليات الشركات اخلاصة والعامة، ال سيما فيما يتـصل             
  .حبقوق الطفل
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  ) من االتفاقية١املادة ( تعريف الطفل   -باء   
 الذي رفع احلد األدىن لـسن       ترحب اللجنة بتعديل قانون تطبيق الشريعة اإلسالمية،        -٢٧

غري أن اللجنة تعرب عن أسفها      .  سنة بالنسبة إىل الفتيات املسلمات     ١٨ إىل   ١٦الزواج من   
  )٢٠١٠ الصادر يف عـام      ١٥بصيغته املعدلة مبوجب القانون     (ألن قانون األطفال والشباب     

ـ     ١٨ و ١٦ما زال ال يشمل األطفال املتراوحة أعمارهم بني          رغم مـن    سنة، وذلك على ال
  ).٢٢الفقرة (توصيتها الواردة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة 

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة ملواءمة تعريف الطفل   -٢٨
وتوصي اللجنة أيضاً بأن توسع الدولة  . يف قوانينها الوطنية مع التعريف الوارد يف االتفاقية       

ال والشباب حبيث يشمل مجيع األشخاص دون سـن الثامنـة           الطرف نطاق قانون األطف   
  .عشرة

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -جيم   

  عدم التمييز    
مـن قلـق    ) ٢٤فقرة  ال(تكرر اللجنة ما أعربت عنه يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة            -٢٩

قه على مجيع األطفـال اخلاضـعني        عدم التمييز على املواطنني وعدم انطبا      بشأن اقتصار مبدأ  
 مـن   ٢لوالية الدولة الطرف بصرف النظر عن أوضاع والديهم، وفقاً ملا تنص عليه املـادة               

واللجنة قلقة أيضاً إزاء ما يردها من تقارير عن استمرار التمييـز ضـد البنـات                . االتفاقية
  .واألطفال املعوقني وغري املقيمني

  : القيام مبا يليحتث اللجنة الدولة الطرف على  -٣٠
يف االتفاقيـة  املنـصوص عليهـا   تنقيح تشريعاهتا هبدف احترام احلقوق       )أ(  

جلميع األطفال اخلاضعني لواليتها، ال سيما البنات واألطفال املعوقون واألطفال          وكفالتها  
  متييز من أي نوع كان؛دومنا املنحدرون من أصل أجنيب، 

تصدى جلميع أشكال التمييز، مبـا يف       اعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة ت      )ب(  
التمييز ضد مجيع فئات األطفال الضعفاء، ومكافحـة املواقـف        متعددة من   ذلك أشكال   

  االجتماعية التمييزية؛
التعاون يف سياق تلك اجلهود مع طائفة واسعة مـن اجلهـات املعنيـة                )ج(  

متكينية الثقايف وهتيئة بيئة وإشراك مجيع قطاعات اجملتمع سعياً إىل تيسري التغيري االجتماعي و
   للمساواة بني األطفال؛داعمة

مجع بيانات مصنفة حبسب اجلنس والعرق واألصل اإلثين أو االجتماعي            )د(  
  واإلعاقة، إسهاماً يف رصد التمييز الفعلي رصداً فعاالً؛



CRC/C/SGP/CO/2-3 

GE.11-42618 8 

إجراء تقييم منتظم للتقدم    ولبلوغ األهداف احملددة    رصد ما يبذل من جهود        )ه(  
، وتضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات عما اعتمدته من تدابري وبرامج ذات صـلة              احملرز

باالتفاقية يف إطار متابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان املعتمدين يف املـؤمتر العـاملي ملناهـضة                
) ٢٠٠١(تعـصب    العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بـذلك مـن          

  ).٢٠٠٩(مية املعتمدة يف مؤمتر استعراض نتائج ديربان ومتابعة الوثيقة اخلتا

  مصاحل الطفل الفضلى    
 التوجيهي ملصاحل الطفل الفضلى يف قانون األطفال        أتالحظ اللجنة بتقدير دمج املبد      -٣١

وشىت أنواع الـربامج    ) ٢٠١٠ الصادر يف عام     ١٥بصيغته املعدلة مبوجب القانون     (والشباب  
حتد مـن  حماكمة  (CHILD ، مبا يف ذلك برنامج  مصاحل الطفل الفضلى   أالرامية إىل ترويج مبد   

غري أهنا قلقة إزاء عدم اإلشارة  . IMPACTبرنامج  و) االختصام وتراعي مصاحل الطفل الفضلى    
 مصاحل الطفل الفضلى يف معظم التشريعات املتعلقة باألطفال وكذلك يف القـرارات             أإىل مبد 

  . ربامج املتعلقة باألطفالالقضائية واإلدارية والسياسات وال
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لضمان إعطاء األولويـة               -٣٢
 من االتفاقية ودجمه بـصورة تامـة يف تـشريعاهتا           ٣ مصاحل الطفل الفضلى وفقاً للمادة       أملبد

  . الطفلس اليت متوقراراهتا القضائية واإلدارية ويف السياسات والربامج واخلدمات 

  احترام آراء الطفل    
اللجنة ألن املواقف التقليدية جتاه األطفال يف اجملتمع حتد بل متنع ال يزال القلق يساور       -٣٣

يف أحيان كثرية تعبري األطفال عن آرائهم بشأن طائفة واسعة من القضايا اليت هتمهم داخـل                
وتعرب اللجنة عـن أسـفها     . لاألسرة واملدارس واملؤسسات والنظام القضائي واجملتمع كك      

أيضاًُ إزاء االفتقار إىل إجراء ُيدعى من خالله األطفال بصورة منهجية إىل التعبري عن آرائهم               
  . يف العمليات القضائية واإلدارية اليت هتمهم

بشأن حق ) ٢٠٠٩(١٢اقية وتعليق اللجنة العام رقم  من االتف١٢يف ضوء املادة   -٣٤
  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليالطفل يف االستماع إليه،

 على تعزيز حق األطفال يف االستماع إليهم داخل األسـرة           هبمَّةالعمل    )أ(  
ئهـم بـشأن مجيـع      وخارجها، ووضع إجراءات رمسية متكن األطفال من التعبري عن آرا         

 ة وغريها من املؤسسات اخلاصة    سهتمهم يف مجيع السياقات مبا يف ذلك املدر       القضايا اليت   
  السياسات؛تقرير ات اإلدارية إضافة إىل عمليات باألطفال ويف احملاكم واهليئ

تعديل التشريعات، مبا يف ذلك قانون األطفال والشباب، كي ُيدمج فيها             )ب(  
  هتمهم؛رية بشأن مجيع القضايا اليت حق األطفال يف التعبري عن آرائهم حب

  .من االتفاقية ١٢النظر يف سحب اإلعالن املتعلق باملادة   )ج(  
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من ) أ(الفقرة  و١٩ و١٧ إىل ١٣ ومن ٨ و٧املواد (احلقوق واحلريات املدنية      -دال   
  )من االتفاقية ٣٧املادة 

  االسم واجلنسية    
 والسماح لألطفـال  ٢٠٠٤أبريل /يف حني ترحب اللجنة بتعديل الدستور يف نيسان     -٣٥

للجنة بقلق أن هذا القانون املعدل      من مث باحلصول على اجلنسية عن طريق أمهاهتم، تالحظ ا         
ويساور اللجنـة قلـق     . ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٥ال ُيطبق إال على األطفال املولودين ابتداًء من         

الستمرار وجود عدد من األطفال عدميي اجلنسية يف الدولة الطرف، وألن من املمكـن، يف               
 مـن  ١٢٩من املادة ) أ(٢  الفرعية ظروف حمددة، حرمان األطفال من جنسيتهم طبقاً للفقرة       

  . الدستور
توصي اللجنة بأن تنقح الدولة الطرف قانون اجلنسية بغية منع حرمان األطفـال               -٣٦

          من جنسيتهم، كما توصيها بالنظر يف منح اجلنسية جلميـع األطفـال املولـودين قبـل               
  .  من أمهات سنغافوريات٢٠٠٤عام 

  ات وحرية التجمع السلميحرية التعبري وحرية املشاركة يف اجلمعي    
يف حني تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشجع األطفال على التعبري عن آرائهم يف                -٣٧

بعض احملافل، يساورها قلق ألن هذه احملافل حمدودة جداً وألن حق الطفل يف حرية التعبري، مبا         
تكـوين  يـة   يف ذلك التظلم أمام اهليئات العامة واحلصول على املعلومات، وحقـه يف حر            

ويساور اللجنة قلق ألن . اجلمعيات وحرية التجمع السلمي غري مكفولني متاماً يف أرض الواقع    
الضمانات الدستورية حلقوق حرية التعبري والتجمع السلمي واحلرية النقابيـة ال حتـول دون         

 تـزال  تقييد هذه احلقوق بشدة يف أرض الواقع، وألن حرية الفرد يف التعبري عن آرائه علناً ال      
  .حمدودة
توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها يف سبيل ضمان إعمال حقـوق               -٣٨

 إعماالً كامالً يف أرض     اجلمعياتتكوين   والتجمع السلمي وحرية     األطفال يف حرية التعبري   
          وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إعـادة النظـر يف إعالناهتـا املتعلقـة        . الواقع

  . من االتفاقية بغية سحب تلك اإلعالنات١٥ و١٦ و١٢ملواد با

  التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
يف حني تالحظ اللجنة وجود برامج تثقيفية ومبادئ توجيهية تقيد فرض العقـاب               -٣٩

ن العقاب البدين، مبـا فيـه ضـرب         البدين وتثين عنه، تعرب من جديد عن قلقها العميق أل         
األطفال بالعصا، ما زال يعترب شكالً مشروعاً من أشكال التأديـب يف األسـرة واملـدارس              

  .واملؤسسات
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بشأن حق الطفل يف احلمايـة مـن        ) ٢٠٠٦(٨يف ضوء تعليق اللجنة العام رقم         -٤٠
لجنـة الدولـة    العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة، توصـي ال           

  :الطرف مبا يلي
يف مجيع األحـوال    ري إىل فرض حظر قانوين صريح       املبادرة دون أي تأخ     )أ(  

  ؛الضرب بالعصامبا فيها أشكال العقاب البدين كافة على 
مواصلة تزويد املدرسني والعاملني يف املؤسـسات ومراكـز احتجـاز             )ب(  

 وغري العنيفة باعتبارهـا بـديالً       الشباب بتدريب منهجي على أشكال التأديب اإلجيابية      
  للعقاب البدين؛

 األطفـال   مـع مواصلة توعية الوالدين واألوصياء واملهنيني العـاملني          )ج(  
ولفائدهتم وتثقيفهم فيما يتعلق باآلثار الضارة النامجة عن العقاب البدين بغية تغيري املوقف             

إلجيابية وغري العنيفة والقائمة    العام جتاه هذه املمارسة وتشجيع أشكال التربية والتأديب ا        
  .على املشاركة باعتبارها بديالً للعقاب البدين

  متابعة دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال    
  :تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  -٤١

إعطاء األولوية للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد األطفال، بـسبل             )أ(  
 توصيات دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال، مع اهتمـام            منها ضمان تنفيذ  

  خاص بنوع اجلنس؛
تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة يف            )ب(  

ألمني العام  لدى ا  اخلبري املستقل    أكد عليها الدراسة، وخباصة األولويات املقيدة زمنياً اليت       
  :فال، وهي التاليةاملعين بالعنف ضد األط

وضع استراتيجية شاملة وطنية ملنع مجيع أشكال العنف ضـد األطفـال              '١'
  والتصدي هلا؛

فرض حظر قانوين وطين صريح على مجيع أشكال العنف ضد األطفال يف             '٢'
  ؛األحوالمجيع 

 حبثـي بـشأن     برنامجإقرار نظام وطين جلمع البيانات وحتليلها ونشرها و        '٣'
  .العنف ضد األطفال

ألمني العام املعين بالعنف ضد األطفال،      لدى ا اون مع اخلبري املستقل     التع  )ج(  
واملفوضـية الـسامية    ) اليونيسيف(والتماس املساعدة من منظمة األمم املتحدة للطفولة        

حلقوق اإلنسان ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة األمـم املتحـدة             
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ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني ومكتـب     ) سكواليون(ة والعلم والثقافة    للتربي
  .األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية عالوة على املنظمات غري احلكومية الشريكة

املواد  و ١٨من املادة    ٢ و ١لفقرتان  وا ٥ املادة(البيئة األسرية والرعاية البديلة       -هاء   
 ٣٩املـادة  و ٢٧دة  من املا ٤ والفقرة   ٢٥ و ٢١ إىل   ١٩ ومن   ١١إىل   ٩من  

  )من االتفاقية

  البيئة األسرية    
تالحظ اللجنة بتقدير ما تبذله الدولة الطرف من جهود يف سبيل تثقيف األسـر يف                 -٤٢

 بإنـشاء اللجنـة     ٢٠٠٧جمال التربية وتزويدها باملساعدة املالية، إضافة إىل قيامها يف عـام            
 األكثـر  ية حتسني الدعم املقـدم إىل األسـر      بغاملختلة  املشتركة بني الوزارات املعنية باألسر      

غري أن اللجنة قلقة ألن تلك األسر قد ال تتلقى دعماً كافياً يف مسؤولياهتا املرتبطـة   . احتياجاً
وهي قلقة أيضاً إزاء صعوبة حصول األسر ذات الدخل املنخفض واألسـر            . بتربية األطفال 
، وذلك بسبب صرامة شـروط      سورة على خدمات رعاية الطفولة بتكلفة مي      الوحيدة الوالد 

  . يف مراكز الرعايةرعاية األطفالاملقدمة لاملساعدة املالية نظام األهلية اليت يفرضها 
توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف ما تقدمه من دعم وخدمات إىل الوالدين               -٤٣

األطفـال،   بغية تدعيم قدراهتم على حتمل مسؤولياهتم يف جمال تربية           الشرعينيواألوصياء  
وذلك بسبل منها املشورة والتثقيف التربوي وبرامج التوعية األخرى اليت من شأهنا دعم             

وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنقح الدولة الطرف شروط األهلية يف          . هتيئة بيئة أسرية مستقرة   
، مبا فيهـا شـرط أن        يف مراكز الرعاية   رعاية األطفال املقدمة ل املساعدة املالية   نظام  إطار  

كون األمهات عامالت، كما توصيها بضمان حصول األسر ذات الـدخل املـنخفض             ت
  . ميسورةواألسر وحيدة الوالد على خدمات رعاية األطفال بتكلفة

ويساور اللجنة قلق ألن تطبيق قانون توظيف العمال األجانب يفضي إىل فصل بعض   -٤٤
        زين لتصاريح عمـل دون الفئـة       األطفال عن والديهم، نظراً إىل أن العمال املهاجرين احلائ        

"S Pass" وفئة "Employment Pass"   ال ُيسمح هلم بالزواج من مـواطنني سـنغافوريني أو 
مقيمني دائمني دون موافقة مسبقة من مراقب تصاريح العمل، باإلضافة إىل إمكانيـة الغـاء         

  .التصاريح بسبب احلمل، وهو ما ميكن أن يتسبب أيضاً يف الترحيل
        حتث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر يف تشريعات وسياسات اهلجـرة،             -٤٥

ال سيما قانون اهلجرة وقانون توظيف العمال األجانب، بغية جتنب فصل األطفـال عـن            
  . من االتفاقية١٠ و٩والديهم، كما حتثها على أن تنظر يف سحب حتفظاهتا على املادتني 
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  ئة أسريةاألطفال احملرومون من بي    
تعرب اللجنة عن انشغاهلا العميق إزاء إدارة الدولة الطرف للنظام املعين باألطفـال               -٤٦

 وهو نظام خيول الوالدين رفع شكوى رمسية إىل حمكمة رعايـة  اخلارجني عن طاعة والديهم،   
 سنة يف مؤسسات قد     ١٦ سنوات و  ٨األطفال وجييز إيداع األطفال املتراوحة أعمارهم بني        

صم الطفـل   يوتعرب اللجنة عن أسفها ألن هذا النظام ميكن أن          . تضم أحياناً أحداثا جاحنني   
وتالحظ اللجنة أيضاً أن النظـام املعـين   . التمكينيةية وليس  تدابري العقاب من باب ال  يعترب  قد  و

  قانون األطفال والـشباب   ) تعديل(باألطفال اخلارجني عن طاعة والديهم ال ميتثل مشروع         
، الذي يشجع الوالدين أو األوصياء على األطفال أو الـشباب علـى حتمـل               ٢٠١٠لعام  

  .املسؤولية الرئيسية عن رعاية ورفاه الطفل أو الشاب
وصي اللجنة بأن تضع الدولة يف اعتبارها املبادئ التوجيهية للرعايـة البديلـة             ت  -٤٧

، وتوصيها  ٢٠٠٩ الصادر يف عام     ٦٤/١٤٢لألطفال، والواردة يف قرار اجلمعية العامة       
  :أيضاً مبا يلي

إعادة النظر يف سياساهتا املتعلقة باألطفال اخلارجني عن طاعة والـديهم             )أ(  
إىل إيداع األطفال يف املؤسسات إال كمالذ أخري وحتت الرقابة          حرصاً على عدم اللجوء     

  ؛حصراًالقضائية املناسبة 
ملـشاكل  اجلذريـة    األسـباب    عنإجراء دراسة تراعي البعد اجلنساين        )ب(  

  فعالية النظام القائم وآثاره على األطفال؛مدى األطفال وأسرهم و
ربية وتقـدمي العـالج     إسداء املشورة وتوفري التدريب على مهارات الت        )ج(  

 األطفال واألسر باعتبـارهم أوىل  أخرى حلمايةاملناسب، عند الضرورة، واختاذ أي تدابري      
  األولويات؛

توفري برامج التوعية واحلمالت املوجهة إىل الوالدين واملهنـيني وعامـة             )د(  
  .الناس بشأن حاجة الطفل العاطفية إىل النمو يف بيئة توفر له العناية واألمان

  التبين    
يساور اللجنة قلق ألن قانون تبين األطفال يفتقر إىل ضمانات كثرية حلقوق الطفـل          -٤٨

واللجنة قلقة أيضاً إزاء حاالت التبين دون ضمانات محائية كافية، منها           . وفقاً للمعايري الدولية  
شرط احلصول على إذن قضائي ووجود سلطة رقابة مركزية، وإزاء ما وردها من أنباء عـن                

  .حاالت يباع فيها األطفال ألغراض التبين
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٩
  مسك سجل خاص جبميع األطفال املتبنني؛  )أ(  
إنشاء سلطة مركزية لضمان محاية حقوق األطفال املعنـيني بعمليـات             )ب(  
  التبين؛

ق التصديق، دون تأخري، على الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـو           )ج(  
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وعلـى             

 املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الـصعيد           ١٩٩٣اتفاقية الهاي لعام    
  .الدويل

  اإلساءة واإلمهال    
 التصدي ملـشكلة    تالحظ اللجنة بتقدير ما تبذله الدولة الطرف من جهود يف سبيل            -٥٠

غري أهنا قلقة إزاء االفتقار إىل نظام شامل للكشف عن حاالت           . اإلساءة إىل األطفال وإمهاهلم   
وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم إلزام املهنيني العاملني . اإلساءة إىل األطفال وتسجيلها وحتليلها  

  .مع األطفال أو لفائدهتم باإلبالغ عن حاالت اإلساءة إىل األطفال
توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها من أجل التصدي ملشكلة اإلساءة        -٥١

إىل األطفال من خالل اختاذ تدابري وقائية وتنفيذ برامج لتوعية الناس بعواقـب اإلسـاءة               
وتـشجع  .  خدمات احلماية والتعايف املناسبة لألطفال ضحايا اإلسـاءة        وإتاحةواإلمهال  

على إلزام املهنيني العاملني مع األطفال باإلبالغ عن احلاالت         اللجنة الدولة الطرف أيضاً     
اليت يشتبه فيها بتعرض األطفال لإلساءة واإلمهال واختاذ اإلجراءات املناسبة بشأهنا، كما            

  .تشجعها على ضمان تدريب هؤالء املهنيني يف هذا اجملال

 ٢٤ و ٢٣ واملواد١٨  من املادة  ٣ والفقرة   ٦ املادة(الصحة األساسية والرعاية      - واو  
  ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣ إىل ١ والفقرات من ٢٦و

  األطفال ذوو اإلعاقة    
 التمويل والتدريب للمـدارس اخلاصـة       تقدميف حني تالحظ اللجنة أن السلطات         -٥٢

يف تـزال  باألطفال ذوي اإلعاقة، يساورها قلق ألن هذه املدارس تديرها منظمات خريية وال  
  اللجنة منشغلة بشدة ألن األطفال ذوي اإلعاقـة        وال تزال .  السلطات العامة  نطاق اختصاص 

ما زالوا غري مدجمني إدماجاً كامالً يف النظام التعليمي فضالً عن استمرار نقـص البيانـات                
  .الكمية والنوعية املتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقة وباحتياجاهتم
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  : من االتفاقية٢٣ يلي وفقاً للمادة توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا  -٥٣
حبيث يـشمل مجيـع     ) ٢٠٠٣(توسيع نطاق قانون التعليم اإلجباري        )أ(  

  األطفال ذوي اإلعاقة؛
   التعليم الشامل لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة؛إتاحة  )ب(  
مجع وحتليل البيانات النوعية والكمية املتعلقة باألطفـال ذوي اإلعاقـة             )ج(  

   واستعمال هذه البيانات لوضع الربامج والسياسات املناسبة هلم؛احملددةم وباحتياجاهت
 تدريب يراعي حقوق الطفل للمهنيني العاملني مع األطفـال ذوي           تقدمي  )د(  

اإلعاقة، مثل املدرسني والعاملني يف احلقل االجتماعي والطيب وشبه الطيب واملهـن ذات             
  الصلة؛

ان حصول األطفال ذوي اإلعاقة علـى       ختصيص املزيد من املوارد لضم      ) ه(  
  خدمات التدخل املبكر يف الوقت املناسب وإدماجهم يف املدارس العادية؛

  تعزيز الدعم املقدم إىل أسر األطفال ذوي اإلعاقة؛  )و(  
النظر يف التصديق على اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة               )ز(  

  وبروتوكوهلا االختياري؛
 املتحدة املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني        مراعاة قواعد األمم    )ح(  

بـشأن حقـوق    ) ٢٠٠٦(٩وتعليق اللجنة العام رقـم      ) ٤٨/٩٦ قرار اجلمعية العامة  (
  .األطفال املعوقني

  صحة املراهقني    
تالحظ اللجنة بتقدير حفاظ الدولة الطرف على مؤشرات صحية رفيعة املـستوى              -٥٤

 عدم كفاية غري أن اللجنة قلقة إزاء      . يدة على نطاق واسع   وتوافر خدمات الرعاية الصحية اجل    
خدمات صحة املراهقني وتزايد عدد املراهقني املصابني بأمراض منقولة جنسياً وتفشي ظاهرة            

  .االنتحار يف صفوف املراهقني
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥٥

  ية لدى املراهقني؛تعزيز برناجمها الرامي إىل ترويج أمناط احلياة الصح  )أ(  
  اعتماد سياسة شاملة بشأن صحة املراهقني، مبا فيها الصحة اإلجنابية؛  )ب(  
تثقيف املراهقني يف جمال األمراض املنقولة جنـسياً، ال سـيما قنـوات               )ج(  

  العدوى واآلثار السلبية؛
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إجراء حبوث عن عوامل خطر االنتحار لدى املراهقني وتنفيـذ تـدابري              )د(  
  وقائية؛

بشأن صحة املراهقني ومنوهم   ) ٢٠٠٣(٤راعاة تعليق اللجنة العام رقم      م  ) ه(  
  . يف سياق اتفاقية حقوق الطفل

  الرضاعة الطبيعية    
يف حني تالحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود يف سبيل تشجيع الرضاعة                -٥٦

قها مـن جديـد إزاء      الطبيعية، مبا يف ذلك االرتقاء بتشريعات محاية األمومة، تعرب عن قل          
واللجنة قلقة أيضاً لعدم وجود مستشفيات معتمدة يف إطار        . احنسار الرضاعة الطبيعية الفطرية   

مبادرة املستشفيات املالئمة للرضع، وألن املدونة احمللية للجنة أخالقيات بيع أغذية الرضـع             
 مكفولـة يف    تتضمن عدة عناصر ال تتوافق مع املدونة الدولية، وألن ساعات الرضاعة غـري            

  .تشريعات األمومة بالنسبة إىل األمهات العامالت
توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الراميـة إىل التوعيـة بأمهيـة                -٥٧

أيـضاً   اللجنـة  وهتيب. االقتصار على الرضاعة الطبيعية حىت يبلغ الطفل شهره السادس       
وحصوله على شهادة لمعايري ليسي مستشفى التوليد الرئأن تكفل استيفاء الدولة الطرف ب

 مراجعة  هتيب هبا أن تعمل على    يف إطار مبادرة املستشفيات املالئمة للرضع؛ كما        اعتماد  
 وتدعيم وإنفاذ املدونة احمللية للجنة أخالقيات بيع أغذية الرضع، واعتماد وتنفيذ املدونـة     

هتا املتعلقة باألمومة،    ودمج ساعات الرضاعة يف تشريعا     الدولية لتسويق بدائل حليب األم،    
بشأن محايـة   ) ٢٠٠٠(١٨٣قية منظمة العمل الدولية رقم      والنظر يف التصديق على اتفا    

  .األمومة يف مكان العمل

  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (التعليم والترفيه واألنشطة الثقافية   -زاي   

   مبا فيه التدريب واإلرشاد املهنيانالتعليم    
 من تفوق علمـي     يف الدولة الطرف  مبا حققه النظام املدرسي      وتشيد   تعترف اللجنة   -٥٨

  :غري أهنا قلقة إزاء ما يلي. الفت
رغم التوصية اليت قدمتها الدولة الطرف يف مالحظاهتا اخلتاميـة الـسابقة              )أ(  

، فإن األطفال اخلاضعني لوالية الدولة الطرف مجيعهم، ال سيما غري املـواطنني             )٤٣الفقرة  (
  ري مشمولني بقانون التعليم اإلجباري وال حيصلون على تعليم ابتدائي جماين؛منهم، غ
يتسم نظام التعليم بطابع تنافسي شديد ميكن أن يفرض على الطالب ضغطاً    )ب(  

  مفرطاً وأن حيول دون استفادة الطفل من كامل قدراته يف النمو؛
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ما أقلية املالي، عـن     تبّين املؤشرات التعليمية تأخر طالب األقليات، ال سي         )ج(  
  سائر الفئات يف التعليم؛

ال ُتبذل جهود كافية يف سبيل دمج التثقيف يف جمال حقوق اإلنـسان يف                )د(  
  .مقررات املدارس

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥٩
تعديل قانون التعليم اإلجباري حبيث تشمل والية الدولة الطرف مجيـع             )أ(  

 من  ٢٨فظها على املادة    يف حت هلذا الغرض    املواطنني، وإعادة النظر     األطفال، مبن فيهم غري   
  ؛االتفاقية
اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان حصول مجيع األطفال علـى تعلـيم              )ب(  

  ابتدائي جماين؛
استعراض النظام املدرسي واألكادميي للحد من الضغط املتصل بالدراسة           )ج(  

 يف تعزيز اجلهود الرامية إىل تشجيع تنمية شخصيات         وختفيض املنافسة الشديدة، واملضي   
األطفال ومواهبهم وقدراهتم إىل أقصى حد، بسبل منها دعم احلياة الثقافيـة والفنـون              

  واللعب واألنشطة الترفيهية يف املدارس؛
تدعيم وحث اجلهود الرامية إىل دعم طالب األقليات، ال سيما أقليـة              )د(  

ي، وذلك مثالً بواسطة برامج خاصة تتضمن إجراءات إجيابية         املالي، يف تطورهم األكادمي   
  مؤقتة هبدف سد الثغرات القائمة؛

تعزيز اجلهود الرامية إىل دمج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املقرر              )ه(  
 تعزيز حقوق اإلنسان يف إطار      علىالرمسي يف مجيع مستويات التعليم، وتدريب املدرسني        

  .بشأن أهداف التعليم) ٢٠٠١(١راعاة التعليق العام رقم تعليم األطفال، مع م

) ب( من   الفقرات و ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٠ و ٢٢املواد  (تدابري احلماية اخلاصة      -حاء   
  ) من االتفاقية٣٦ إىل ٢٣من املواد ، و٣٧ من املادة )د(إىل 

  األطفال الالجئون وملتمسو اللجوء    
ت طرفاً يف أي من املعاهـدات املتعلقـة         يساور اللجنة قلق ألن الدولة الطرف ليس        -٦٠

وهي قلقة أيضاً ألن الدولة الطرف تفتقر إىل قانون ينظم معاملة الالجـئني             . مبعاملة الالجئني 
  .وألن املعاملة على أساس فرادى احلاالت ميكن أن تفضي إىل التعسف

 اًتـشريعي  اًإطار  طبقاً للمعايري الدولية،أن تضع،حتث اللجنة الدولة الطرف على       -٦١
حلماية األطفال الالجئني وملتمسي اللجوء، ال سيما األطفال غري املصحوبني، كما حتثها            

           اخلاصة بوضع الالجـئني وبروتوكوهلـا    ١٩٥١على النظر يف التصديق على اتفاقية عام        
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            بشأن وضع األشخاص عـدميي اجلنـسية واتفاقيـة         ١٩٥٤ واتفاقية عام    ١٩٦٧لعام  
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن      .  بشأن خفض حاالت انعدام جلنسية     ١٩٦١عام  

بشأن معاملة األطفال غـري املـصحوبني       ) ٢٠٠٥(٦تضع يف اعتبارها تعليقها العام رقم       
  .واملنفصلني عن ذويهم خارج بلدهم األصلي

  االستغالل االقتصادي مبا يف ذلك عمل األطفال    
 قـانون العمالـة،     ٢٠٠٤ن الدولة الطرف عدلت يف عام       يف حني تالحظ اللجنة أ      -٦٢

 سـنة، يـساورها القلـق ألن سـن          ١٣ إىل   ١٢فرفعت احلد األدىن لسن االستخدام من       
وتالحظ اللجنة أيضاً أن تقرير الدولة الطرف . االستخدام أدىن من سن إهناء التعليم اإلجباري      

  .فالال يتضمن معلومات عن رصد ظروف عمل ومعيشة العمال األط
توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الراميـة إىل منـع االسـتغالل                -٦٣

االقتصادي جلميع األطفال اخلاضعني لواليتها، وبأن تقوم على وجه التحديد برفع احلـد             
)  سـنة  ١٥(األدىن لسن االستخدام بغية مواءمته مع سن إكمال التعلـيم اإلجبـاري             

ـ     . م اإلجباري املنصوص عليها يف قانون التعلي      الدولـة   درسوتوصي اللجنة أيضاً بأن ت
ن تقريرهـا املقبـل     الطرف وترصد ظروف عمل ومعيشة العمال األطفـال وأن تـضمّ          

  .معلومات عن هذا املوضوع
  االستغالل واالعتداء اجلنسيان

، وهو تعديل يعـزز محايـة       )٢٢٤الفصل  (ترحب اللجنة بتعديل قانون العقوبات        -٦٤
غالل اجلنسي لألغراض التجارية من قبل األفراد اخلاضعني لوالية الدولـة           األطفال من االست  

 :غري أن اللجنة تعرب عن قلق شديد لألسباب التالية. الطرف

ال تشمل التشريعات الوطنية ذات الصلة كامل أوجه احلظر املعروضـة يف              )أ(  
ل عمل األطفـال،   بشأن أسوإ أشكا١٨٢من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       ) ب(٣املادة  

وحتديداً استخدام طفل دون الثامنة عشرة أو تشغيله أو عرضه إلنتاج أعمال إباحيـة أو أداء                
  عروض إباحية؛

اختذت الدولة الطرف إجراءات حمـدودة ملكافحـة اسـتغالل األطفـال              )ب(  
 على  ، والقضاء بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال    واالعتداء عليهم جنسياً، مبا يف ذلك السياحة        

  ظاهرة إفالت اجلناة املتورطني يف هذه األفعال من العقاب؛
قد يكون اإلبالغ عن هذه احلاالت منقوصاً على حنو ما تبينه املعلومـات               )ج(  

  اإلحصائية املقدمة من الدولة الطرف؛
كثرياً ما ُيعترب األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي متـورطني يف الـدعارة              )د(  

  ألساس؛ويعاملون على هذا ا
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رغم أن الدولة الطرف خمتصة خارج إقليمها يف مالحقـة املتـورطني يف               )ه(  
الدولة الطرف مع أي    فقلَّما حققت   استغالل األطفال جنسياً من األفراد اخلاضعني لواليتها،        

  .بتهمة استغالل طفل يف السياحة اجلنسيةدانته أو الحقته مواطن أو مقيم دائم أو 
 من االتفاقية   ٣٤ الطرف على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة        حتث اللجنة الدولة    -٦٥

  إىل بلورة استجابة منهجية إزاء ما يردها من تقـارير          ،وعلى املبادرة، على سبيل األولوية    
وعلى وجه اخلصوص، حتـث اللجنـة الدولـة         .  اعتداء واستغالل جنسيني   عن حوادث 

  :الطرف على اختاذ تدابري فّعالة من أجل
          العمـل الدوليـة    من اتفاقية منظمة  ) ب(٣ءمة تشريعاهتا مع املادة     موا  )أ(  

  ال عمل األطفال؛ بشأن أسوإ أشك١٨٢رقم 
تعزيز جهودها الرامية إىل تنفيذ تشريعات جتـرِّم أفعـال االسـتغالل              )ب(  

واالعتداء اجلنسيني، لضمان تسليم اجلناة املتورطني يف جرائم جنسية يف حق أطفـال إىل              
  الة وتوقيع العقوبات املناسبة عليهم؛العد

ؤالء واالستغالل اجلنسيني تقدم هلإنشاء مالجئ لألطفال ضحايا االعتداء   )ج(  
  األطفال خدمات إعادة التأهيل والتعايف وإعادة اإلدماج االجتماعي؛

إنشاء آلية رصد فّعال ومنهجي جلمع البيانات هبدف التحقق من عـدد              )د(  
  الضحايا واالجتاهات؛

وضع مدونة سلوك حلماية األطفال من االستغالل اجلنسي يف الـسياحة             )ه(  
  .وتشجيع قطاع السياحة ووسائط اإلعالم على املشاركة بنشاط أكرب يف هذه اجلهود

  البيع واالجتار واالختطاف
ترحب اللجنة بتجرمي بيع األطفال واالجتار هبم واختطافهم يف التشريعات الوطنيـة              -٦٦

بذله الدولة الطرف من جهود يف سبيل توفري املرافق والربامج املالئمة لـضحايا             وتالحظ ما ت  
االجتار والدعارة، مبا يشمل فتح خط هاتفي مباشر وإسداء املشورة وتقدمي خدمات الترمجة             

غري أن اللجنة قلقة ألن الدولة الطرف، رغم اإلطار القانوين واجلهود املبذولة، متثل             . والسكن
فال املتجر هبم، حىت وإن ذُكرت يف تقرير الدولة الطرف أعـداد حـاالت              بلد مقصد لألط  

وعالوة على ذلك، يساور اللجنة قلق ألن الدولة الطـرف ال           . منخفضةٌ بصورة غري عادية   
حتقق يف مجيع حاالت االجتار املبلغ عنها، وال توقع العقوبات املناسبة علـى اجلنـاة، وألن                

يف بعض احلاالت معاملة اجلناة وتوقفهم السلطات بتهمـة         األطفال ضحايا االجتار يعاملون     
  .انتهاك قوانني اهلجرة
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٦٧
       ضمان التحقيق السريع والشامل يف مجيع قـضايا االجتـار باألطفـال،             )أ(  

عقوبـات  ال سيما استغالهلم جنسياً لألغراض التجارية، وضمان مالحقة اجلناة وتوقيع ال          
  املناسبة عليهم؛

اختاذ مجيع التدابري التشريعية الالزمة ملنع معاملة األطفال ضحايا االجتار            )ب(  
معاملة اجلناة، وال سيما ضمان عدم احتجازهم وضمان تزويدهم خبدمات إعادة التأهيل            
 املناسبة ومجع شلمهم بأسرهم والسماح هلم بالبقاء يف إقليم الدولة الطرف فترة كافيـة             

  ليكونوا طرفاً فاعالً يف إجراء قضائي ضد املتجرين هبم؛
إجراء دراسة يشارك فيها اجملتمع املدين بشأن طبيعة ونطاق ظاهرة بيـع              )ج(  

  األطفال واالجتار هبم واختطافهم يف الدولة الطرف؛
إذكاء الوعي العام حبجم مشكلة االجتار يف إقليم الدولة الطـرف ومبـا               )د(  

  الجتار باألطفال من تأثريات ضارة على الضحايا؛ينجم عن ظاهرة ا
تعزيز وتوسيع نطاق االتفاقات الثنائية ومتعددة األطراف وبرامج التعاون   )ه(  

  مع بلدان املنشإ والعبور واملقصد هبدف منع االجتار باألطفال؛
التصديق على بروتوكول منع االجتار باألشـخاص وخباصـة النـساء             )و(  

عاقبة عليه املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب   واألطفال وقمعه وامل  
  ؛)٢٠٠٠(الوطنية 
تعزيز التعاون مع جهات منها الربنامج الدويل للقـضاء علـى عمـل               )ز(  

  .األطفال واملنظمة الدولية للهجرة واملنظمات غري احلكومية

  إدارة قضاء األحداث    
لقـضاء األحـداث يف الدولـة       فصل  نمر وجود نظام    يف حني تالحظ اللجنة بتقدي      -٦٨

       الطرف، يساورها قلق عميق ألن الدولة الطرف مل تأخـذ مبالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة       
  :يف األمور التالية) ٤٥الفقرة (

   سنوات؛٧سن عند  احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية منخفضاً جداً، بقاء  )أ(  
  ين واحلبس االنفرادي لتأديب اجلاحنني األحداث؛العقاب البداستمرار   )ب(  
 سنة للضرب بالعصا    ١٦ سنوات و  ٧تعّرض األوالد املتراوحة أعمارهم بني        )ج(  

  وألشكال أخرى من العقاب على خمالفات كثرية يف قانون العقوبات وقوانني أخرى؛
امنـة  احلكم بالسجن مدى احلياة على من ُيدان جبرمية وهو دون الث       إمكانية    )د(  
  عشرة؛
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 سنة من نطـاق محايـة     ١٨ و ١٦ األطفال املتراوحة أعمارهم بني      استبعاد  )ه(  
قانون األطفال والشباب وقد ال ُيحاكمون أمام حماكم األحداث وُتدرج أمساؤهم يف سـجل   

 سنة واملصابني   ١٨ و ١٦اجملرمني من الكبار؛ كذلك ال يزال األطفال املتراوحة أعمارهم بني           
  .ُيحاكمون يف حماكم الكباربإعاقات ذهنية 

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز جهودها الرامية إىل ضمان تنفيذ              -٦٩
 من االتفاقية ومعايري    ٤٠ و ٣٩ و ٣٧معايري قضاء األحداث تنفيذاً كامالً، ال سيما املواد         

قـضاء  دولية أخرى ذات صلة مثل قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون             
مبـادئ  (ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث    ) قواعد بيجني (األحداث  
، مع )قواعد هافانا (وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث احملرومني من حريتهم         ) الرياض

. بشأن حقوق الطفل يف قضاء األحـداث      ) ٢٠٠٧(١٠مراعاة تعليق اللجنة العام رقم      
  :ة الطرف مبا يليوتوصي اللجنة الدول

رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية إىل مـستوى مقبـول           بالتعجيل    )أ(  
  دولياً؛

تنقيح تشريعاهتا هبدف حظر استخدام العقاب البدين واحلبس االنفرادي           )ب(  
  يف مجيع مؤسسات احتجاز اجلاحنني األحداث؛

احل الطفـل   ضمان أن ُتراعى يف العقوبات القضائية واالحتجـاز مـص           )ج(  
الفضلى، وأالّ ُيطّبق احلرمان من احلرية إال كمالذ أخري وألقصر فترة زمنية ممكنـة، وأن               

  ُيعاد فيه النظر بانتظام قصد إهنائه؛
إلغاء عقوبة السجن مدى احلياة يف حالة األطفـال دون سـن الثامنـة                )د(  

م حالياً بالسجن    ذلك على أن يتلقى األطفال احملكوم عليه       ريثما يتحقق عشرة، واحلرص   
مدى احلياة تعليماً ومعاملةً ورعايةً هتدف إىل اإلفراج عنهم وإعادة إدماجهم ومتكينهم من             

  أداء دور بّناء يف اجملتمع؛
توسيع نطاق احلماية اخلاصة اليت يوفّرها قانون األطفال والشباب حبيث            )ه(  

ويل نظـام القـضاء      سنة، وضمان أن ي    ١٨ و ١٦يشمل األطفال املتراوحة أعمارهم بني      
  اجلنائي االعتبار املناسب للجاحنني الشباب املصابني بإعاقات ذهنية؛

استخدام أدوات املساعدة التقنية اليت وضعها فريق العمل املشترك بـني             )و(  
الوكاالت املعين بقضاء األحداث واملنظمات األعضاء فيه، ومنها مكتب األمم املتحـدة            

اليونيسيف ومفوضية حقـوق اإلنـسان واملنظمـات غـري          املعين باملخدرات واجلرمية و   
من املنظمـات    احلكومية، والتماس املشورة واملساعدة التقنيتني يف جمال قضاء األحداث        

  . األعضاء يف الفريق، عند الضرورة
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  ضحايا وشهود اجلرائم    
بأن تكفل، بواسطة األحكام واإلجراءات واللوائح      توصي اللجنة الدولة الطرف       -٧٠
ميع األطفال من ضحايا وشهود اجلرائم، مثل األطفال        جل توافر الفرص قانونية املناسبة،   ال

ضحايا اإلساءة والعنف املرتيل واالستغالل اجلنسي واالقتصادي وضـحايا االختطـاف           
إىل القضاء وحصوهلم على احلماية املنصوص      للجوء الفعلي   واالجتار وشهود تلك اجلرائم،     

ذة يف اعتبارها بالكامل مبادئ األمم املتحـدة التوجيهيـة بـشأن    عليها يف االتفاقية، آخ 
املرفقة بقرار اجمللـس    (العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها          

  ).٢٠٠٥/٢٠االقتصادي واالجتماعي 

  أطفال األقليات أو اجلماعات األصلية    
ود يف سبيل تعزيز حقـوق األطفـال        ترحب اللجنة مبا تبذله الدولة الطرف من جه         -٧١

املنتمني إىل أقليات إثنية أو دينية أو لغوية وأطفال اجلماعات األصلية يف التمتع بثقافتهم وممارسة               
غري أن اللجنة تشاطر املقرر اخلاص املعـين باألشـكال املعاصـرة            . ديانتهم واستخدام لغتهم  

ذلك من تعصب قلقه إزاء عـدد مـن   للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل ب   
  .اليثنية من األقليات، مبا فيها املالسياسات اليت رمبا تكون قد مهّشت بعض الفئات اإل

 العرقـي  الوئامتوصي اللجنة بأن ُتعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إىل ضمان        -٧٢
 باختاذ مجيع   كما توصيها . واحلرص يف اآلن ذاته على متتع أطفال األقليات بتكافؤ الفرص         

التدابري الالزمة لضمان حق الفئات اإلثنية من األقليات، ال سـيما املـالي، يف التمتـع                
  .بثقافتها وممارسة دينها واستخدام لغتها يف مجيع مناحي احلياة

  التعاون مع اهليئات اإلقليمية والدولية    
اء واألطفـال   توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع اللجنة املعنية بالنـس            -٧٣

التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا بغية تنفيذ االتفاقية يف الدولة الطرف ويف غريها من               
  .الدول األعضاء يف الرابطة

  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  -طاء   
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري عاجلة للتصديق على ما مل تصدق               -٧٤

كوك األمم املتحدة األساسية حلقوق اإلنسان ذات الصلة حبقوق الطفـل           عليه بعد من ص   
وهذه الصكوك هي الربوتوكـول     . والرامية إىل أهداف منها تعزيز إعمال حقوق الطفل       

االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال         
ة للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، والعهد        يف املواد اإلباحية، واالتفاقية الدولي    

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وبروتوكواله االختياريان، والعهد الدويل اخلاص         
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باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وبروتوكوله االختياري، واتفاقيـة مناهـضة          
اسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة        التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة الق         

وبروتوكوهلا االختياري، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد           
أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختيـاري، واالتفاقيـة           

ري التفاقيـة   الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكول االختيا        
  .القضاء على التمييز ضد املرأة

بالتزاماهتا يف جمال تقدمي التقارير مبوجـب       أن تفي   الدولة الطرف   ب اللجنة   وهتيب  -٧٥
  .الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

  املتابعة والنشر  -ياء   

  املتابعة    
ذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هـذه        توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخ       -٧٦

التوصيات تنفيذاً كامالً باختاذ إجراءات منها إحالتها إىل رئيس الدولة واحملكمـة العليـا              
والربملان والوزارات املختصة والسلطات احمللية، كي ُينظر فيها على النحـو الواجـب             

  .بشأهناالالزمة  اإلجراءات وُتتخذ

  النشر    
نة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع تقريرها الدوري           توصي اللج   -٧٧

املالحظات (الثاين والثالث املوّحد والردود الكتابية اليت قدمتها والتوصيات ذات الصلة           
اليت اعتمدهتا اللجنة لعامة الناس وملنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الـشباب           ) اخلتامية

 اإلعالم، بلغات البلد وبوسائل منها شبكة اإلنترنـت         والفئات املهنية واألطفال ووسائط   
 احلصر، وذلك هبدف إثارة النقاش بشأن االتفاقيـة والتوعيـة هبـا             العلى سبيل الذكر    
  .وتنفيذها ورصدها

  التقرير املقبل  -كاف   
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم تقريرها الدوري الرابع واخلامس املوّحد              -٧٨

، وأن ُتضّمنه معلومات عن تنفيذ هذه املالحظات        ٢٠١٧نوفمرب  / الثاين  تشرين ٣حبلول  
وتوّجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل املبادئ التوجيهية املنّسقة اخلاصة بالتقارير     . اخلتامية

 ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ١املقّدمة مبوجب معاهـدة بعينـها، واملعتمـدة يف          
)CRC/C/58/Rev.2(  تقاريرها املقبلة ينبغي أن تتوافق مع املبادئ التوجيهية         ، وُتذكّرها بأن 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تقدمي تقريرها وفقاً للمبادئ         .  صفحة ٦٠وأال تتجاوز   
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ويف حال تقدمي تقرير يتجاوز عدد الصفحات األقصى، سُيطلب إىل الدولـة            . التوجيهية
وُتـذكّر  . دئ التوجيهية املذكورة آنفـاً    الطرف أن ُتعيد النظر فيه وأن ُتقدمه وفقاً للمبا        

اللجنة الدولة الطرف بأن ترمجة التقرير ألغراض النظر فيه من جانب هيئة املعاهدة لـن               
  .تكون مضمونة إذا مل تتمكن الدولة الطرف من إعادة النظر فيه وتقدميه مرة ثانية

ثة وفقاً للشروط   وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل تقدمي وثيقة أساسية ُمحدَّ           -٧٩
املتعلقة بالوثيقة األساسية املوّحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنّسقة لتقدمي التقـارير،            
وهي مبادئ اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئـات معاهـدات حقـوق              

 وُيشكّل التقرير اخلاص باملعاهدة   ). HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه  /اإلنسان يف حزيران  
والوثيقة األساسية املوّحدة معاً التزام الدول األطراف بتقدمي التقارير على حنـو منـسق              

  .مبوجب اتفاقية حقوق الطفل

        


