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  جلنة حقوق الطفل
 الدورة اخلامسة

  النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف
  من االتفاقية٤٤مبوجب املادة 

  مولدوفامجهورية: املالحظات اخلتامية

نظرت اللجنة يف التقرير الدوري اجلامع للتقريرين الثاين والثالـث املقـدم مـن مجهوريـة مولـدوفا                    - ١
)CRC/C/MDA/3 (   ١٣٨٣ و ١٣٨٢يف جلستيها) نظر  اCRC/C/SR.1382 و CRC/C/SR.1383 (  املعقـودتني  

، ٢٠٠٩ينـاير   /نون الثاين  كا ٣٠ املعقودة يف    ١٣٩٨، واعتمدت، يف جلستها     ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٠يف  
 .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة-  ألف

ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف التقرير اجلامع للتقريرين الثاين والثالث وكذلك بالردود اخلطية على                - ٢
وى كما ترحب باحلوار البناء الذي أجرته مع الوفد الرفيع املـست          ). CRC/C/MDA/Q/3/Add.1(قائمة املسائل   

 .املشترك بني القطاعات

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية باالقتران مع مالحظاهتا اخلتاميـة               - ٣
 بشأن التقرير األويل للدولة الطرف عن الربوتوكول االختياري التفاقية ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٣٠املعتمدة يف  

 ).CRC/C/MDA/OPAC/CO/1(ك األطفال يف الرتاعات املسلحة حقوق الطفل املتعلق بإشرا

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته- باء 

 :تالحظ اللجنة مع التقدير اعتماد التدابري التشريعية والربناجمية العديدة اليت اُتخذت لتنفيذ االتفاقية، ومنها  - ٤

 ؛٢٠٠٧ االجتماعية واألسرة والطفل يف عام استحداث وزارة احلماية  )أ(

يات يف جمال محايـة     ووضع االستراتيجية الوطنية بشأن محاية الطفل واألسرة، وهي حتدد األول           )ب(
 ؛٢٠٠٨- ٢٠٠٣الطفل للفترة 
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 ؛٢٠٠٥إقامة شبكة خدمات الرعاية الصحية للمراهقني يف عام   )ج(

 .٢٠٠٨- ٢٠٠٤ التعليم للجميع للفترة وضع االستراتيجية وخطة العمل الوطنية لتوفري  )د(

ظ اللجنة مع االرتياح أن الدولة الطرف قامت، منذ أن نظرت اللجنة يف تقريرها الثـاين يف         ـكما تالح   - ٥
 :منها الصكوك التاليةو، بالتصديق على مجلة صكوك أو االنضمام إليها ٢٠٠٢عام 

 كـانون   ٢٣وق املدنية والـسياسية، يف      الربوتوكوالن االختياريان للعهد الدويل اخلاص باحلق       )أ(
  على التوايل؛٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠ و٢٠٠٨يناير /الثاين

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو   )ب(
 ؛٢٠٠٦يوليه / متوز٢٤الالإنسانية أو املهينة، يف 

 / شـباط  ٢٨ة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، يف          ـفاقيالربوتوكول االختياري الت    )ج(
 ؛٢٠٠٦فرباير 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار               )د(
 ؛٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، يف 

  تعوق تنفيذ االتفاقية العوامل والصعوبات اليت-  جيم

تالحظ اللجنة أنه كان على الدولة الطرف يف األعوام القليلة املاضية أن تواجـه حتـديات اقتـصادية                    - ٦
واجتماعية خطرية فرضها التحول إىل اقتصاد السوق، مبا يف ذلك زيادة البطالة والفقر والفساد، وأحدثت تأثرياً                

 . أضعف قطاعات اجملتمعبالغ اخلطورة على األطفال املنتمني إىل

  للقلق والتوصيات بشأهنا اجملاالت الرئيسية اليت تشكل مصدراً- دال 

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

ريـر  تالحظ اللجنة أن العديد من الشواغل اليت أعربت عنها والتوصيات اليت قدمتها بعد النظـر يف التق                - ٧
قد عوجلت، مبا يف ذلك عن طريق تنفيذ عدد من املشاريع ) CRC/C/28/Add.19(األويل املقدم من الدولة الطرف 

املتصلة بتوصيات اللجنة بشأن منع إيداع األطفال يف مؤسسات، وحتسني املساعدة االجتماعية لألسر الـضعيفة               
ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها      . تمعات احمللية بأطفال معرضني للخطر، وإعادة إدماج األطفال يف األسر واجمل        

ن الشواغل اليت أعربت عنها والتوصيات اليت قدمتها، مبا يف ذلك ما تعلق منها بتـوفري املـوارد وعمـل           أل نظراً
 . األطفال وقضاء األحداث، مل تعاجل أو تنفذ مبا فيه الكفاية

 الالزمة ملعاجلة التوصيات الواردة يف املالحظات       حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري       و  - ٨
 .اخلتامية للتقرير األويل، اليت مل تنفذ بعد أو اليت مل تنفذ مبا فيه الكفاية
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 التشريع

بينما تنوه اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف ملواءمة تشريعها من أجل ضمان قـدر أكـرب مـن              - ٩
لتعديالت على أحكام قانون األسرة والقانون املدين، فإهنا تظل تشعر بالقلق إزاء االتساق مع االتفاقية، وال سيما ا

 . فعاالًاالفتقار إىل املوارد لتنفيذ هذه القوانني تنفيذاً

 مع مبادئ االتفاقية وأحكامهـا  وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة عملها جلعل تشريعها متوائماً       - ١٠
  .ية الكافية لدعم تنفيذ التشريع ذي الصلةوختصيص املوارد البشرية واملال

 التنسيق

بينما تالحظ اللجنة استحداث وزارة احلماية االجتماعية واألسرة والطفل، املسؤولة عن محاية حقـوق                - ١١
األسرة واألطفال، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء وجود جماالت تداخل وازدواجية يف تنسيق األنشطة واملـسؤوليات                

 . األطفال فيما بني الوزارات املركزية وبني املستويني احمللي والوطيناملتصلة حبقوق

  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ اخلطوات الضرورية من أجل ضمان التنسيق الفعـال، خاصـة            و  - ١٢
 .ما بني وزاراهتا ووكاالهتا، وذلك بغية حتسني تنسيق االستراتيجيات وخطط العمل املتعلقة باألطفال وتنفيذها     

وحتث اللجنة الدولة الطرف كذلك على النظر يف إمكانية وضع استراتيجيات لتحسني فعالية املؤسسات اليت               
 . ووطنياًُتعىن حبقوق األطفال حملياً

 خطة العمل الوطنية

ال تتناول بشكل حمدد مسألة     ) ٢٠١١- ٢٠٠٨(تالحظ اللجنة أن االستراتيجية اإلمنائية الوطنية اجلديدة          - ١٣
وتـشعر اللجنـة    .  األطفال وأن األولوية اليت حظيت هبا مسألة الفقر يف هذه االستراتيجية كانت قليلة             الفقر بني 

بالقلق إذ ال يزال أثر العديد من االستراتيجيات الرامية إىل محاية حقوق األطفال، مبا فيها االستراتيجية الوطنيـة                  
 .ية الدعم املقدم هلا خارج ميزانية الدولة للغاية نتيجة لعدم كفابشأن محاية الطفل واألسرة، حمدوداً

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف إمكانية إدراج تدابري للتصدي للفقـر بـني األطفـال يف                   - ١٤
وحتث اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي، لدى تنفيذها استراتيجياهتا الوطنيـة            .االستراتيجية اإلمنائية الوطنية  

املعتمدة " عامل صاحل لألطفال  "، مجلة أمور منها وثيقة اإلعالن وخطة العمل بعنوان          بشأن محاية الطفل واألسرة   
. ٢٠٠٧ واستعراضها ملنتصف املدة لعام      ٢٠٠٢مايو  /يف الدورة االستثنائية للجمعية العامة املعقودة يف أيار       

دة وكافية يف امليزانية  أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة كي تكفل ختصيص موارد حمدأيضاًوينبغي للدولة الطرف 
وأن تتيح موارد فنية وآليات متابعة وتقييم للتنفيذ الكامل خلطة العمل من أجل تقييم التقدم احملرز وحتديـد                  

  .أوجه القصور احملتملة بصورة منتظمة
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 الرصد املستقل

 األطفال خمّول، متاشياًوتالحظ أن حمامي ) حمامي األطفال(ترحب اللجنة بتعيني أمني مظامل ُيعىن باألطفال   - ١٥
 .مع مبادئ باريس، بالتحقيق يف الشكاوى املقدمة من األطفال والتصرف مببادرة منه

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لضمان حصول حمامي األطفال علـى املـوارد                 - ١٦
. اليته املسؤولية عن رصد تنفيذ االتفاقيةالبشرية واملالية الكافية ملمارسة واليته على حنو فعال على أن تشمل و

دور مؤسسات بشأن ) ٢٠٠٢(٢ويف هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم 
  .حقوق اإلنسان الوطنية املستقلة يف تعزيز ومحاية حقوق الطفل

 ختصيص املوارد

سيما لألطفـال    ات املخصصة لألطفال يف امليزانية، ال     تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية االعتماد         - ١٧
 .، وعدم تناسب املوارد املخصصة مع االحتياجات احملددة يف غالب األحيانةالذين يعيشون يف املناطق الريفي

 من االتفاقية، من أجل     ٤توصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بزيادة خمصصات امليزانية، وفقاً ألحكام املادة            و  - ١٨
 احلقوق املعترف هبا يف االتفاقية، وأن تتأكد من أن املوارد موزعة توزيعاً متوازناً بني خمتلف مناطق البلد، وأن                   إعمال

متنح األولوية يف خمصصات امليزانية لضمان إعمال حقوق مجيع األطفال، وال سيما حقوق األطفال الذين ينتمون إىل                 
 اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي توصياهتا اليت أصدرهتا بعـد يـوم             وهبذا الصدد، توصي  . الفئات احملرومة اقتصادياً  

 . مسؤولية الدول- وتناول موضوع املوارد املخصصة حلقوق الطفل ٢٠٠٧املناقشة العامة يف عام 

 جتميع البيانات

يانـات   عن قلقها إزاء عدم تطور آلية مجع البيانات مبا فيه الكفاية وعدم تفصيل الب              تعرب اللجنة جمدداً    - ١٩
  وتالحظ اللجنة أيضاً أن البيانات املتاحـة املتعلقـة باألطفـال           . حبيث تغطي مجيع اجملاالت املشمولة باالتفاقية     

 .ال تستخدم بشكل مالئم لتقييم التقدم احملرز وال تتخذ أساساً لوضع السياسة العامة يف ميدان حقوق الطفل

 : مبا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف جمدداًو  - ٢٠

تعزيز آليتها الرامية إىل اتباع املنهجية يف مجع وحتليل البيانات املتعلقة جبميع األشخاص دون                )أ(
  وفق أمور منها اجلنس والسن واملوقع اجلغرايف، لتغطية مجيع اجملاالت املشمولة باالتفاقية،صنفة سنة، م١٨سن 

ياسـات وبـرامج لتنفيـذ     داد وتقييم س  ـات بفعالية إلع  ـاستخدام هذه املؤشرات والبيان     )ب(
 االتفاقية ورصدها؛

التماس املساعدة التقنية يف هذا الصدد من منظمة األمم املتحدة للطفولة وصندوق األمـم                )ج(
 .املتحدة للسكان
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 نشر االتفاقية واألنشطة التدريبية

ـ                - ٢١ دد مـن   تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف، بدعم دويل وكذلك بدعم اليونيـسيف وع
األخـصائيون  املنظمات غري احلكومية، يف جمال حتسني التدريب املوجه جلهات منها فنيـو الرعايـة الـصحية و                

االجتماعيون وغريهم من املتخصصني العاملني مع األطفال، إال أهنا تشعر بالقلق إزاء عدم توفر مزيد من املعلومات 
.  مجيع وكاالت الدولة ويف اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم        عن نشر االتفاقية وزيادة الوعي مببادئها وأحكامها يف       

وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لعدم كفاية التدريب يف جمال حقوق اإلنسان، ومن ضمنها حقوق الطفل، املقـدم                 
 .للعاملني يف القضاء ويف قطاع الصحة وغريهم من الفئات املهنية ذات الصلة

اجلهود، بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية احمللية ومع غريهـا  وتوصي اللجنة الدولة الطرف ببذل      - ٢٢
من الشركاء، من أجل نشر املعلومات املتعلقة باالتفاقية بصورة منهجية يف صفوف األطفال واآلباء ومنظمات 
 باًاجملتمع املدين والوكاالت احلكومية ووسائط اإلعالم، ومن أجل تدريب مجيع الفئات املهنية ذات الصلة تدري

 . وعلى أحكام ومبادئ االتفاقية بوجه خاص وحمدد األهداف على حقوق اإلنسان عموماًمنتظماً

 التعاون مع مؤسسات اجملتمع املدين

شاركة أوساط املنظمات غري احلكومية مشاركة فعالة يف تقدمي اخلـدمات االجتماعيـة             مبترحب اللجنة     - ٢٣
عن طريق التعاضد يف جمال ذلك  واملنظمات غري احلكومية، مبا يف لألسر وكذلك بالتعاون بني املؤسسات احلكومية

 .قضاء األحداث

وتؤكد اللجنة أمهية الدور الذي يؤديه اجملتمع املدين كشريك يف تنفيذ أحكام االتفاقيـة، وتوصـي                  - ٢٤
يـة حقـوق    الدولة الطرف مبواصلة تقدمي الدعم املايل واملادي للمنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال محا             

وتوصي اللجنة كذلك بضمان مراعاة مسامهة منظمات اجملتمـع املـدين لـدى إدخـال               . األطفال وتعزيزها 
 .اإلصالحات التشريعية واإلدارية وإصالح السياسات

   املبادئ العامة- ٢
 ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

 عدم التمييز

 من الناحية العملية رغم الضمانات       كامالً لتمييز احتراماً تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم احترام مبدأ عدم ا          - ٢٥
 أو األطفال ذوي اإلعاقة أو األطفال املـصابني         التشريعية ضد التمييز، وألن األطفال من األسر احملرومة اجتماعياً        

ة مغـايرة قـد     يدز أو األطفال املنتمني إىل فئة إثنية خمتلفة أو يعتنقون آراء ديني           اإل/بفريوس نقص املناعة البشرية   
 إذ ال يزال أطفال فئة الروما يتعرضون للمعاملة التمييزية مبا أدى إىل وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً. يتعرضون للتمييز

وباإلضافة إىل ذلك، تالحظ اللجنـة أن       . مناسبتقليص حصوهلم على التعليم والصحة والتمتع مبستوى معيشي         
سر ذات االحتياجات اخلاصة ال يتمتعون بفرص متكافئة للحصول على أطفال األسر اليت تعيش يف فقر وأطفال األ

 .اخلدمات الصحية بالرغم من أن النظام الوطين للتأمني الطيب مصمم ملساعدة هؤالء األطفال
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 من االتفاقية وضمان االمتثال هلا بصورة ٢وتوصي اللجنة الدولة الطرف برصد مدى االلتزام باملادة           - ٢٦
يذ القوانني القائمة اليت تضمن تطبيق مبدأ عدم التمييز، وباألخص يف حق األطفال املنتمني إىل كاملة وكفالة تنف

  يدز اإل/ أو األطفال ذوي اإلعاقة أو األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية           الفئات احملرومة اجتماعياً  
 .مغايرةأو األطفال املنتمني إىل فئة إثنية خمتلفة أو يعتنقون آراء دينية 

 مصاحل الطفل الفضلى

تالحظ اللجنة أن قانون األسرة وقانون اإلجراءات اجلنائية يتوخيان مراعاة مصاحل الطفل الفـضلى وأن                 - ٢٧
 وجود  وتالحظ اللجنة أيضاً  . مؤسسات الدولة مطالبة مبراعاهتا هي األخرى لدى اختاذ القرارات املتعلقة باألطفال          

ملان األطفال، وإمكانية انتساب األطفال إىل املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال جلان األطفال يف املدارس، وبر
على أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم تنفيذ مبدأ مصاحل الطفل الفضلى بالقدر الكايف على أرض     . حقوق األطفال 

 .الواقع، خاصة يف اجملال القضائي والتشريعي واإلداري

مجيع التدابري املناسبة لضمان إيالء االعتبار األساسي ملبدأ مصاحل اختاذ الطرف بوتوصي اللجنة الدولة   - ٢٨
 من االتفاقية، وإدراج هذا املبدأ على النحو املالئم يف مجيع األحكام القانونية             ٣ملادة  باالطفل الفضلى، عمالً    

. ات اليت تؤثر على األطفال    وكذلك يف األحكام القضائية والقرارات اإلدارية ويف املشاريع والربامج واخلدم         
 .وهلذه الغاية، ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الضرورية لزيادة الوعي بتطبيق هذا املبدأ عملياً

 احلق يف احلياة والبقاء والنمو

، ٢٠٠٧ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف ختفيض معدالت وفيات الرضع يف عـام                  - ٢٩
بيد أن اللجنة   . التعاون القائم هبذا اخلصوص بني السلطات الصحية يف مولدوفا ويف إقليم ترانسنيستريا           وكذلك ب 

تظل تشعر بالقلق لعدم وجود معلومات كافية عن معدل وفيات الرضع يف صفوف فئة الروما وتعرب عن األسف 
  . اجملاالت املتصلة برفاه األطفال ومنائهمالنعدام التعاون بني سلطات الدولة الطرف وسلطات إقليم ترانسنيستريا يف

وتوصي اللجنة بتقدمي معلومات عن معدالت وفيات الرضع يف صفوف فئة الروما على جناح السرعة   - ٣٠
وتشجع . ىل التصدي هلذه املسألة وتنفيذ تلك الربامجإوباستخدام هذه املعلومات لدى تصميم الربامج الرامية 

على السعي للتعاون مع سلطات إقليم ترانسنيستريا يف جماالت أخرى هبـدف            اللجنة الدولة الطرف كذلك     
 .حتسني حالة األطفال يف البلد

 احترام آراء الطفل

ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيز احترام آراء الطفل بأمور منها أحكـام قـانون                   - ٣١
يف شؤون األسرة اليت تؤثر يف مصاحلهم، وأن يستمع إليهم أثناء           األسرة اليت متنح األطفال حق التعبري عن آرائهم         

على أن اللجنة ال تزال قلقة لكون هذا املبدأ ال جيد االحترام الالئق داخل األسر                .يةاراإلجراءات القانونية أو اإلد   
كامـل يف   ويف املدارس وغريها من مؤسسات رعاية األطفال ويف اجملتمع، وألنه ال يؤخذ يف االعتبـار بـشكل                  

 .اإلجراءات اإلدارية والقضائية وعند وضع وتنفيذ السياسات والربامج
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ويف هذا الصدد،   . توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لضمان تنفيذ مبدأ احترام آراء الطفل            و  - ٣٢
سسات واهليئات ينبغي التركيز بصورة خاصة على حق كل طفل يف املشاركة بآرائه يف األسرة واملدرسة وداخل املؤ

كما ينبغي أن ُيدرج هذا     . األخرى ويف اجملتمع عامةً، مع إيالء اهتمام خاص ألطفال األقليات والفئات املستضعفة           
 .احلق يف مجيع اإلجراءات اإلدارية والقضائية، ويف مجيع القوانني والسياسات والربامج املتصلة باألطفال

   احلقوق املدنية واحلريات- ٣
 )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٩و ١٧- ١٣و ٨ و٧املواد (

 احلصول على املعلومات املناسبة

ولكن  .مكانية املتاحة لألطفال للحصول على املعلومات     اإلتالحظ اللجنة بارتياح حتسني الدولة الطرف         - ٣٣
مان احلق اللجنة تشعر بالقلق لعدم كفاية االهتمام باحلاجة إىل زيادة تنويع مصادر املعلومات وأساليبها من أجل ض

 . يف احلصول على املعلومات املناسبة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف إمكانية وضع استراتيجيات لتنويـع مـصادر املعلومـات                 - ٣٤
وتوصي اللجنة كذلك بـأن تعمـل الدولـة         .  من االتفاقية  ١٧ باملادة   وأساليب نشرها على األطفال، عمالً    

األطفال من املعلومـات     يع على وضع مبادئ توجيهية مالئمة حلماية      ، على التشج  ١٧ للمادة   وفقاًالطرف،  
  .مواملواد اليت تضر برفاهه

 التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  لتعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسـية       لترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للتصدي           - ٣٥
نسانية أو املهينة يف مرافق االحتجاز، ولكنها تشعر بالقلق لتدين عدد احملاكمات اليت يقيمها مكتب املدعي      أو الالإ 

 .العام يف مثل هذه احلاالت

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ استراتيجيات ترمي إىل تعزيز محاية األطفال ضحايا التعـذيب                - ٣٦
إنسانية أو املهينة، وكفالة التحقيق بصورة منهجيـة وروتينيـة يف           وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الال      

 .بلغ عنها ومقاضاة اجلناةاحلاالت اليت ُي

 العقاب البدين

لجأ إليه بكثرة تشعر اللجنة بالقلق إزاء املعلومات اليت تفيد بأن العقاب البدين ظاهرة شائعة يف البيوت وُي  - ٣٧
 لعدم وجود إحصاءات رمسية عن حاالت        وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً     .إللزام األطفال باالنضباط يف املدارس    

 . اليت يتعرض هلا األطفال على أيدي آبائهملبدنيةالعقوبة ا

بشأن حق الطفل يف احلماية من العقوبة البدنية وغريها         ) ٢٠٠٦(٨ويف ضوء تعليق اللجنة العام رقم         - ٣٨
لجنة الدولة الطرف بإنفاذ التشريع الذي حيظر العقوبة البدنية     من أشكال العقوبة القاسية أو املهينة، توصي ال       

يف مجيع األماكن، مبا يف ذلك عن طريق محالت إذكاء الوعي اليت تستهدف األسر واملنظومة املدرسية وغريها                 
 .من املؤسسات التعليمية



CRC/C/MDA/CO/3 
Page 8 

 

 متابعة دراسة األمم املتحدة عن العنف ضد األطفال

، توصي اللجنـة الدولـة      )A/61/299(املتحدة بشأن العنف ضد األطفال      باإلشارة إىل دراسة األمم       - ٣٩
 :الطرف مبا يلي

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

وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف      . ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٧ إىل   ٥الوسطى، املعقودة يف ليوبليانا، يف الفترة من        
 :حتديداً بإيالء اهتمام خاص للتوصيات التالية

 حظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال؛  ‘١‘

 تعزيز عدم ممارسة العنف والتوعية هبا؛  ‘٢‘

 إعادة اإلدماج االجتماعي؛توفري خدمات التعايف و  ‘٣‘

 وضع وتنفيذ نظام جلمع البيانات وإجراء البحوث على الصعيد الوطين؛  ‘٤‘

استخدام هذه التوصيات كأداة للعمل يف شراكٍة مع اجملتمع املدين مع إشراك األطفال بصورة   )ب(
 استجماع القدرة خاصة بغية ضمان محاية كل طفل من مجيع أشكال العنف اجلسدي واجلنسي والنفسي وبغية        

 على اختاذ إجراءات ملموسة وحمددة زمنياً، عند االقتضاء، ملنع هذا العنف والتجاوز والتصدي هلما؛

التماس املساعدة التقنية من اليونيسيف، ومن مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،   )ج(
 منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة ومنظمة الصحة العاملية، وغريها من الوكاالت ذات الصلة، ومنها

 .للتربية والعلم والثقافة واملفوضية السامية لشؤون الالجئني إىل جانب الشركاء من املنظمات غري احلكومية

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

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

 البيئة األسرية

ترحب اللجنة باختاذ الدولة الطرف تدابري لدعم األسرة، مبا يف ذلك زيادة عدد املراكز اليت تقدم اخلدمات   - ٤٠
ة الدعم املايل لألطفال االجتماعية اجملتمعية لألسر بأطفال، والقانون املتعلق باملنح االجتماعية الذي ينص على زياد

 .على أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء بقاء نسبة عالية من األطفال دون خط الفقر. املعوقني

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع الدعم الذي تقدمه لألسر وذلك بتنفيذ القوانني القائمة الـيت            - ٤١
اء تقييم شامل للمناطق اليت تعاين فيها األسر من ، وإجر كامالًتنص على تقدمي دعم مايل لألسر الضعيفة تنفيذاً

ضعف شديد، وتنفيذ استراتيجيات مالئمة ترمي إىل تقومي األوضاع، وختصيص املوارد الالزمـة، وتوسـيع               
 .اخلدمات االجتماعية على املستوى احمللي باألخذ بربامج تدريب اآلباء
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 األسر املتأثرة باهلجرة

 عن فرص داد كبرية من األطفال املتأثرين هبجرة أحد الوالدين أو كالمها حبثاًتالحظ اللجنة بقلق وجود أع  - ٤٢
وتشعر اللجنـة   . عمل أفضل يف اخلارج، كما تالحظ اآلثار السلبية اليت ختلفها هذه اهلجرة على األطفال املعنيني              

 التعلـيم    يتلقون دائمـاً    عن آبائهم ال   بقلق شديد ألن األطفال الذين يوكلون إىل مقدمي الرعاية لكفالتهم بدالً          
، وهم تعود للكباروالدعم النفسي الذي حيتاجون إليه، وألهنم يتعرضون لإلمهال، ويكرهون على حتمل مسؤوليات 

 إذ مل تقم السلطات الوطنيـة واحملليـة يف          وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً    .ناح األحداث جلُأكثر عرضة لالستغالل و   
 . برامج تدريب اآلباء لألولياء يف األسر الضعيفةمجهورية مولدوفا بتنفيذ وال متويل

وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي، مع مراعاة توصيات اليونيسيف الواردة يف تقرير الدراسـة                 - ٤٣
 :حالة األطفال الذين هاجر آباؤهم وتركوهم خلفهمبعنوان 

 تنفيذ تدابري شاملة ملعاجلة األسباب اجلذرية للهجرة االقتصادية؛  )أ(

تنفيذ تدابري لتخفيف آثار اهلجرة على رفاه األطفال املتأثرين هبذه اهلجرة، مبا يف ذلك على                 )ب(
وجه اخلصوص عن طريق تقدمي الدعم على املستوى احمللي، وتدريب مقدمي الرعايـة، وبتحـسني الـدعم                 

 .االجتماعي والنفسي املقدم هلؤالء األطفال

 األطفال احملرومون من بيئة أسرية

 بإقرار االستراتيجية الوطنية وخطة العمل بشأن إصالح نظام رعايـة األطفـال يف              أحاطت اللجنة علماً    - ٤٤
الوقاية مـن إيـداع     "وكذلك بتنفيذ نظام منوذجي يف بعض املقاطعات يرمي إىل          ) ٢٠١٢- ٢٠٠٧(مؤسسات  

 الذي أودعوا يف مؤسسات، على أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء العدد الكبري من األطفال. "األطفال يف مؤسسات
 ما يتعرضون   وتالحظ اللجنة بقلق أيضاً أن األطفال املودعني يف هذه املؤسسات كثرياً          . والكثري منهم ليسوا أيتاماً   

. لإلمهال وسوء املعاملة وعدم تزويدهم بالرعاية املناسبة وباخلدمات األساسية املالئمة وذلك بسبب قلة املـوارد              
 إزاء الصعوبات اليت يعاين منها األطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية عند بلوغهم             يضاًوتشعر اللجنة بالقلق أ   

 .مناسب، وال سيما فيما يتعلق حبقهم يف احلصول على التعليم ويف التمتع مبستوى معيشي  عاما١٦ًسن 

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٤٥

بشأن إصالح نظام رعاية األطفال يف مؤسـسات        تنفيذ االستراتيجية الوطنية وخطة العمل        )أ(
 تنفيذاً كامالً وذلك بتوفري املوارد البشرية واملالية الالزمة لذلك؛) ٢٠١٢- ٢٠٠٧(

وضع برامج وسياسات للحيلولة دون إيداع األطفال يف مؤسسات، مبا يف ذلك عن طريـق                 )ب(
تقدمي الدعم والتوجيه إىل أكثر األسر ضعفاً، وبوضع برامج تدريب اآلباء ومتويلها وتقدميها لآلباء من األسر                

 الضعيفة، وبتنظيم محالت التوعية؛
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ول عن إيداع األطفال يف مؤسسات مع ضمان        تعزيز التدابري الرامية إىل اختاذ خطوات للتح        )ج(
تطوير بدائل عن إيداع األطفال يف املؤسسات، مثل الدعم األسري وتوسيع شبكة الكفالة األسرية، وتنفيـذ                

 هذه التدابري يف أحناء البلد بأسرها؛

ضمان تقدمي التدريب للموظفني العاملني يف جمال تقدمي الرعاية يف املؤسـسات والترتيبـات            )د(
 لبديلة للرعاية على حد سواء؛ا

 وضع معايري واضحة للمؤسسات القائمة وضمان االستعراض الدوري لعملية إيداع األطفال            )ه(
 عقب ٢٠٠٥ من االتفاقية والتوصيات اليت أقرهتا اللجنة يف عام ٢٥، وذلك يف ضوء املادة يف هذه املؤسسات

 ية الوالدين؛يوم املناقشة العامة بشأن األطفال احملرومني من رعا

مؤسسات الرعاية ودعم إعـادة إدمـاجهم وتـوفري      يف  متابعة حالة األطفال الذين يتركون        )و(
 خدمات كافية هلم؛

إنشاء آليات فعالة لتلقي ومعاجلة الشكاوى املقدمة من األطفـال املـودعني يف مؤسـسات       )ز(
 .الرعاية، ورصد معايري الرعاية املقدمة هلم

 تبين األطفال

  ن تشريع عن تبين األطفال يرمي إىل ضمان انسجام هذه املمارسـة مـع املعـايري               بسَ  اللجنة علماً  حتيط  - ٤٦
على أن اللجنة تعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات كافية فيما خيص اجلوانب اإلجرائيـة  . الدولية ذات الصلة 

تبنـون  ل الفضلى، ومتتع األطفال الذين يُ     للتبين، مبا يف ذلك التدابري اليت تكفل إعطاء األمهية القصوى ملصاحل الطف           
خارج حدود الدولة الطرف بضمانات ومعايري تعادل تلك اليت يتمتع هبا الذين تشملهم عمليات التـبين داخـل                  

الطفل، يف عمليات التبين على الصعيد الدويل، إىل حصول األشخاص املعنيني على كسب         تبين  الوطن، وأال يؤدي    
 .مايل بغري وجه حق

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج، يف تقريرها الدوري املقبل، معلومات مفصلة عن اجلوانب              و  - ٤٧
اإلجرائية واملوضوعية للقانون املتعلق بالتبين، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص مدى انسجام القانون واملمارسة 

والتعاون يف جمال التـبين علـى        بشأن محاية األطفال     ٣٣ من اتفاقية الهاي رقم      ٢١املعمول هبما مع املادة     
 . الصعيد الدويل

 إيذاء األطفال وإمهاهلم

 باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف إلذكاء الوعي مبمارسات إيذاء األطفال وإمهـاهلم             علماًحتيط اللجنة     - ٤٨
 انتشار ممارسات واحلد من هذه املمارسات والوعي بالقانون اجلديد املتعلق بالعنف األسري، ولكنها تظل قلقة إزاء

  فقـط حلمايـة ضـحايا      اً   واحـد  يـاً  حكوم اًوتالحظ اللجنة بقلق أن هنـاك مركـز       . إيذاء األطفال وإمهاهلم  
 .اإليذاء واإلعمال
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 :حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يليو  - ٤٩

م آليات رصد عدد حاالت العنف واإلمهال واإليذاء اجلنسي من جانب األسـرة             ـأن تدع   )أ(
 دى انتشارها؛وم

مبا فيها املدرِّسون واألخصائيون االجتمـاعيون  (أن تكفل للفئات املهنية العاملة مع األطفال          )ب(
احلصول على تدريب خبصوص واجبهم املتعلق      ) والعاملون الطبيون وأفراد الشرطة وموظفو اجلهاز القضائي      

 ثر يف األطفال واختاذ اإلجراءات املناسبة بشأهنا؛ فيها من العنف املرتيل الذي يؤةباإلبالغ عن احلاالت املشَتبه

أن تعزز محالت التوعية العامة وتقدم املعلومات واإلرشادات والتوجيهات لآلباء بغرض حتقيق   )ج(
 مجلة من األهداف من بينها منع إيذاء األطفال وإمهاهلم؛

ا يكفل هلم احلـصول علـى       أن تعزِّز الدعم املقدَّم إىل ضحايا العنف واإليذاء واإلمهال، مب           )د(
 .اخلدمات املناسبة فيما يتعلق بالتعايف واملشورة وغريمها من أشكال إعادة التأهيل

   اخلدمات الصحية وخدمات الرعاية األساسيتني- ٥
  ؛٢٦ و٢٤ و٢٣؛ واملواد ١٨ من املادة ٣؛ والفقرة ٦املادة (

 ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣-١والفقرات 

 قةاألطفال ذوو اإلعا

تنوه اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف بغية مساعدة األطفال ذوي اإلعاقة، ولكنها تشعر بـالقلق إزاء                   - ٥٠
استمرار قصور اخلدمات التعليمية واالجتماعية والصحية املقدمة لألطفال ذوي اإلعاقة وألسـرهم يف احملـيط الـذي                

يد من العراقيل اليت حتول دون ضمان تكافؤ الفرص يف جمال التعليم وتالحظ اللجنة باألخص أن هناك العد. يعيشون فيه
لألطفال ذوي اإلعاقة وأن العديد من األطفال املصابني بإعاقات عقلية وجسدية يودعون يف مؤسسات أو يغـادرون                 

 . ل يف املدارساملدرسة بالكامل بسبب انعدام ُنُهج التعليم اخلاص العصرية واملرافق اخلاصة املالئمة هلؤالء األطفا

 من االتفاقية وآخذة يف اعتبارها      ٢٣ للمادة   وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تواصل مسعاها، وفقاً         - ٥١
، لتعزيز التدابري الرامية إىل محاية وتعزيز حقوق األطفال ذوي اإلعاقة وذلـك             )٢٠٠٦(٩التعليق العام رقم    
 :بأمور منها ما يلي

طفال ذوي اإلعاقة لتمتعهم بفرص متساوية للحصول علـى         وضع سياسة شاملة حلماية األ      )أ(
 اخلدمات االجتماعية والتعليمية وغريها من اخلدمات؛

بذل مزيد من اجلهود إلتاحة املوارد املهنية واملالية الالزمة، وخباصة على الـصعيد احمللـي،                 )ب(
 عم اآلباء؛ولتعزيز وتوسيع نطاق برامج إعادة التأهيل اجملتمعي، مبا فيها جمموعات د

مواصلة بذل اجلهود لضمان متكن األطفال ذوي اإلعاقة، مبن فيهم املصابني بإعاقات متوسطة   )ج(
 وحادة يف النمو، من ممارسة حقهم يف التعلّم إىل أقصى حد ممكن؛
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 اختاذ التدابري الالزمة جلمع بيانات إحصائية دقيقة ومصّنفة فيما خيص األطفال ذوي اإلعاقة؛  )د(

مدى إعمـال   يف  مة نظام رمسي لرصد دور رعاية األطفال يف املؤسسات يبحث عن كثب             إقا  )ه(
حق األطفال املصابني بإعاقات عقلية وغريها من اإلعاقات يف التعليم، والتأكد من أن هذا الرصـد يـدعم                  

 مشاركة منظمات اجملتمع املدين ويتضمن خطوات ملموسة ملتابعة تنفيذ اإلجراءات املوصى هبا؛ 

تقدمي التدريب للموظفني املهنيني العاملني مع األطفال ذوي اإلعاقة مثل املعلمني واألخصائيني   )و(
 االجتماعيني والعاملني يف جمال الرعاية الطبية؛

قرار اجلمعية العامة   (ضمان تنفيذ القواعـد النموذجية بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني            )ز(
 ؛ )، املرفق٤٨/٩٦

 وعية اخلدمات املقدمة لألطفال ذوي اإلعاقة والتوعية جبميع اخلدمات املتاحة؛رصد وتقييم ن  )ح(

 النظر يف إمكانية التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري؛  )ط(

 .وضع برامج للتشخيص املبكر والتدخل املبكر وتعزيز تلك الربامج  )ي(

 الصحة واخلدمات الصحية

 اللجنة مبختلف التدابري اليت تتخذها الدولة الطرف يف اجملال الصحي، مبا يف ذلك اعتماد نظـام                 ترحب  - ٥٢
معدل وفيات الطرف كما ترحب اللجنة بتقليص الدولة  . عاما١٨ًالتأمني الصحي اإللزامي األوحد لألطفال دون 

اء نقص املـوارد املاليـة املتاحـة لآلبـاء     على أن اللجنة تشعر بالقلق إز. األطفال أثناء الفترة املشمولة بالتقرير   
وللمؤسسات الطبية لتقدمي الرعاية الصحية لألطفال، ونقص املعدات الالزمة أو عدم مطابقتها مـع احتياجـات          
املرضى، وعدم مراعاة معايري اإلصحاح املالئمة على نطاق واسع، وضعف مستويات التدريب وعدم كفاية عدد               

  .موظفي الرعاية الصحية

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٥٣

 ؛ كامالً يف اجملال الصحي تنفيذاًةتنفيذ السياسة الوطني  )أ(

 ضمان وصول األطفال واألسر على قدم املساواة إىل نظام التأمني الصحي اإللزامي األوحد؛  )ب(

 اإللزامية  وضع سياسة شاملة تتعلق بصحة األطفال واملراهقني العقلية تتضمن مجيع املكونات            )ج(
وفق ما أوصت به منظمة الصحة العاملية، ومنها ما يتعلق بأنشطة تعزيـز الـصحة العقليـة والوقايـة مـن        
االضطرابات العقلية يف الرعاية الصحية األولية، واخلدمات اخلارجية والداخلية يف جمال الصحة العقلية، بغية              

 ؛اية من إيداع األطفال يف مؤسساتتقليص معدالت االنتحار وإدارة السلوكيات اهلدامة والوق

 .تأمني ما يكفي من املوارد املالية وغريها من املوارد لدعم توفري خدمات الرعاية الصحية لألطفال  )د(
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 صحة املراهقني

بغية حتـسني الـصحة اجلنـسية       ) ٢٠٠٥(ترحب اللجنة باعتماد االستراتيجية الوطنية للصحة اإلجنابية          - ٥٤
ويساور اللجنة قلق لعدم وجود ). ٢٠٠٥(، وبإقامة شبكة خدمات الرعاية الصحية للمراهقني واإلجنابية للمراهقني

. شاملة خاصة بصحة األطفـال واملـراهقني العقليـة         استراتيجية وبرنامج فعالني لتعزيز صحة املراهقني وسياسة      
 يف صفوف املـراهقني،     وتالحظ اللجنة بقلق، عالوة على ذلك، الزيادة يف استهالك الكحول وتعاطي املخدرات           

  .ارتفاع معدالت حاالت احلمل واإلجهاض بني املراهقات وكذلك معدالت االنتحارو

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٥٥

 ؛ كامالًتنفيذ االستراتيجية الوطنية بشأن الصحة اإلجنابية تنفيذاً  )أ(

جراء دراسة شاملة لفهم طبيعة     مواصلة توسيع شبكة خدمات الرعاية الصحية للمراهقني وإ         )ب(
 املشاكل الصحية لدى املراهقني ونطاقها، مبشاركتهم الكاملة؛

ضمان حصول املراهقني على خدمات استشارية سرية ومناسبة ألعمارهم وتلقيهم بـرامج              )ج(
 تدريبية على املهارات احلياتية؛

سية واإلجنابية لتقلـيص عـدد      تعزيز اجلهود املبذولة لتثقيف املراهقني يف جمال الصحة اجلن          )د(
 حاالت احلمل بني املراهقات ووضع برامج مالئمة لألطفال ملساعدة األمهات املراهقات وأطفاهلن؛

وضع استراتيجية فعالة مراعية للقضايا اجلنسانية لتثقيف وتوعية اجلمهور العـام يف سـبيل                )ه(
 تقليص حاالت احلمل بني املراهقات؛

 املراهقني على تعاطي الكحول واملخدرات، مع إيـالء اهتمـام خـاص             تنفيذ تدابري لتثبيط    )و(
 لحوامل املراهقات؛ل

تنفيذ تدابري أخرى، مبا يف ذلك ختصيص موارد بشرية ومالية كافية لدعم إسـداء املـشورة            )ز(
  م السرية واملراعية لوضع الشباب، وإتاحة مرافق الرعاية وإعادة التأهيل، مع مراعاة تعليـق اللجنـة العـا                

 . بشأن صحة املراهقني) ٢٠٠٣(٤رقم 

 )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /ةفريوس نقص املناعة البشري

، مبا فيها فـريوس     يساور اللجنة قلق بالغ إزاء االرتفاع املتزايد يف معدالت اإلصابة باألمراض املنقولة جنسياً              - ٥٦
 . ما خيص املرضى من حيث اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشريةيدز، وعدم احترام السرية فياإل/نقص املناعة البشرية

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ استراتيجية شاملة على جناح السرعة للوقاية مـن األمـراض                 - ٥٧
مراعاة تعليق اللجنة العام يدز، وتوفري العالج هلا، مع اإل/، وال سيما فريوس نقص املناعة البشريةاملنقولة جنسياً

ويف هذا الصدد، ُتشجَّع الدولة     . طفالاأليدز وحقوق   اإل/بشأن فريوس نقص املناعة البشرية    ) ٢٠٠٣(٣قم  ر
الطرف على إشراك املراهقني يف وضع وتنفيذ استراتيجيات مالئمة، وتقدمي موارد كافية لتثقيف املراهقني يف               

دز، والنظر يف إمكانية إدراج أسـلوب       ياإل/، وباألخص فريوس نقص املناعة البشرية     األمراض املنقولة جنسياً  
  .استراتيجياهتاأساسي يف تعليم األقران كجزء 
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 التمتع مبستوى معيشي مناسب

 ٢٨ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار الفقر يف الدولة الطرف، وتالحظ أن األطفال يشكلون                   - ٥٨
بالقلق الرتفاع معدل الفقر بني األطفال أثنـاء الفتـرة          كما تشعر   . يف املائة من السكان الذين يعيشون يف فقر       

 . املشمولة بالتقرير، وهو ما أثر على املستوى العام ملعيشة األطفال

وتشدد اللجنة، يف    .وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات لتحسني املستوى املعيشي لألطفال           - ٥٩
واحمللية على تقدمي اخلدمات االجتماعية املالئمة، مع       هذا الصدد، على ضرورة تعزيز قدرة السلطات الوطنية         

 .إيالء اهتمام خاص لألطفال الذين يعيشون يف فقر يف مناطق نائية

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

 التعليم، مبا يف ذلك التدريب والتوجيه املهنيان

لة الطرف اعتمدت استراتيجية وخطة عمل وطنية لتـوفري التعلـيم للجميـع             ة أن الدو  ـتالحظ اللجن   - ٦٠
على أن اللجنة تظل تشعر بالقلق لتراجع املعدل الصايف  . جيري تنفيذه جديداً دراسياًوأن برناجماً) ٢٠٠٨- ٢٠٠٤(

 كبري، علـى  للتسجيالت املدرسية على مدى السنوات القليلة املاضية وألن احلصول على التعليم يتوقف، إىل حد            
 إزاء تدين نوعية التعليم وعدم مالءمة اهلياكـل األساسـية           أيضاًوتشعر اللجنة بالقلق    . احلالة االقتصادية لألسرة  

 .املدرسية، وألن أطفال األسر اليت تعيش يف فقر يغلب عليهم التأخر يف االلتحاق باملدرسة وتركها قبل األوان

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٦١

 اختاذ تدابري ملعاجلة األسباب اجلذرية لتراجع معدالت التسجيل يف املدارس؛  )أ(

وضع وتنفيذ استراتيجيات لكفالة املساواة يف الفرص التعليمية جلميع األطفال بصرف النظر              )ب(
 عن حالتهم االقتصادية؛ 

األخذ بأساليب التعليم اختاذ تدابري لتحسني نوعية التعليم، ال سيما بتكثيف توظيف املعلمني و  )ج(
 أفضل وحتسني تدريب املعلمني وكفالة مشاركة املعلمني يف والتعلّم التفاعلية والتأكد من جتهيز املدارس جتهيزاً

 عمليات اإلصالح التعليمي مشاركة حثيثة؛

 إدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املناهج املدرسية على املستويات كافة؛  )د(

 أكرب من األمهية لألطفـال الـذين        ن أن التعليم والتدريب املهنيان يكتسيان قدراً      التأكد م   )ه(
 .يرغبون يف تعلم مهنة، مبن فيهم األطفال الذين مل يكملوا تعليمهم االبتدائي أو الثانوي

ويساور اللجنة قلق ألن معدالت تسجيل أطفال الروما يف املدارس أقل مما هي عليه عند األطفال غـري                    - ٦٢
روما وذلك يف مجيع املستويات التعليمية، وألن نسبة كبرية من أطفال الروما ال يذهبون إىل املدرسة االبتدائيـة                 ال

وتشعر اللجنـة    .باملقارنة مع األطفال غري الروما، وألن نصف أطفال الروما فقط يذهبون إىل املدرسة االبتدائية             
 .قي التعليم بلغة الروما إزاء اإلمكانيات احملدودة املتاحة لتلأيضاًبالقلق 
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 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٦٣

 اختاذ تدابري ملعاجلة أوجه التفاوت اإلثنية يف احلصول على التعليم؛  )أ(

 وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج لضمان التحاق أطفال الروما بالتعليم العام؛  )ب(

 .ال الروما باحلق يف التعليم على النحو األمثلضمان إعمال الضمانات املناسبة لكفالة متتع أطف  )ج(

   تدابري احلماية اخلاصة- ٧
  ،٣٧من املادة ) د(- )ب(، والفقرات ٣٦- ٣٢ واملواد ٣٠ و٢٢املادتان (

 ) من االتفاقية٤٠- ٣٨واملواد 

 استغالل األطفال اقتصادياً، مبا يف ذلك تشغيل األطفال

شريعية وغريها من التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف للوقاية من          تالحظ اللجنة أنه بالرغم من التدابري الت        - ٦٤
وباإلضـافة إىل   . عمل األطفال ومكافحته، فإن أشكال احلماية اليت يكفلها القانون ليست مطبقة بشكل منهجي            

تأسف لعدم وجود بيانـات مالئمـة       فإهنا  اللجنة تقدر تقدمي الدولة الطرف معلومات إضافية،        إذا كانت   ذلك،  
 .ومصّنفة عن عمل األطفال

 بشأن حظر أسوأ أشـكال   ١٨٢ من االتفاقية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         ٣٢ووفقاً للمادة     - ٦٥
 :عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

تركيبتهم وخصائصهم بغيـة    إجراء دراسة استقصائية وطنية شاملة لعدد األطفال العاملني و          )أ(
تعزيـز الوقايـة، ويف حـال    هبدف وضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات شاملة ملعاجلة أسباب هذه الظاهرة  

 استخدام األطفال بصورة قانونية، ضمان خلوِّ عملهم من االستغالل واستجابته للمعايري الدولية؛

ضاء على عمل األطفال التـابع ملنظمـة   إقامة تعاون، عند االقتضاء، مع الربنامج الدويل للق     )ب(
 .العمل الدولية ومع اليونيسيف يف هذا الشأن

 األطفال الذين يعيشون أو يعملون يف الشوارع

تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اختذت بعض التدابري ملعاجلة وضع األطفال الذين يعيشون أو يعملون         - ٦٦
 .دم وجود معلومات مفصلة عن أعداد هؤالء األطفالعلى أن اللجنة تشعر بالقلق لع. يف الشوارع

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٦٧

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان حصول األطفال الذين يعيشون أو يعملون يف الـشوارع                )أ(
 ية؛على فرص متساوية لتلقي اخلدمات االجتماعية وغريها من اخلدمات، مبا فيها تلقي الرعاية الصح

  وضع استراتيجيات فعالة للتصدي لألسباب اجلذرية اليت تقف وراء ظاهرة عيش األطفـال               )ب(
 .أو عملهم يف الشوارع وزيادة التوعية حبقوقهم
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 االجتار باألشخاص

تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اختذت بعض التدابري ملكافحة االجتار باألشخاص وتقدمي مـساعدة                 - ٦٨
على أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء      . ك اعتماد اخلطة الوطنية للوقاية من االجتار بالبشر ومكافحته        للضحايا، ومن ذل  

 .انتشار االجتار باألطفال ألغراض منها االستغالل اجلنسي واالقتصادي

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٦٩

، من أجل محاية األطفال  كامالًيذاًتنفيذ اخلطة الوطنية للوقاية من االجتار بالبشر ومكافحته تنف  )أ(
 من االجتار هبم؛

تعزيز التدابري الرامية إىل محاية األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي، مبا يف ذلك االجتار والبغاء،   )ب(
 وتقدمي مرتكيب أفعال اإليذاء واالستغالل اجلنسيني إىل العدالة؛

قضاة واملدعني العامني على كيفية تلقي ورصد       تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، وال       )ج(
 الشكاوى والتحقيق فيها، على حنو يراعي مصاحل األطفال وسرّية املعلومات؛

تنفيذ سياسات وبرامج مناسبة لوقاية األطفال الضحايا وتأمني تعافيهم وإعادة إدمـاجهم يف               )د(
رات العاملية األول والثـاين والثالـث ملكافحـة          للوثائق اخلتامية اليت اعتمدت يف املؤمت      اجملتمع، وذلك وفقاً  

 ؛ على التوايل٢٠٠٨ و٢٠٠١ و١٩٩٦االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية املعقودة يف األعوام 

إعطاء األولوية إلعادة تأهيل األطفال ضحايا االجتار وكفالة حصوهلم على التعليم والتدريب              )ه(
 وكذلك املساعدة واملشورة النفسية؛

التفاوض إلبرام اتفاقات ثنائية واتفاقات متعددة األطراف مع البلدان املعنية، مبا فيها البلدان   )و(
اجملاورة، بغية منع بيع األطفال واالجتار هبم واختطافهم، ووضع خطط عمل مشتركة فيما بني البلدان املشاركة 

 .ويف داخل كل بلد منها على حدة

 خطوط املساعدة اهلاتفية

 للمساعدة اجملانية ميكن لألطفال االتصال اً وطنياً هاتفياً اللجنة أن الدولة الطرف مل تنشئ بعد خطتالحظ  - ٧٠
 .عربه يف كل أحناء البلد

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوفري موارد مالية وغري ذلك من الدعم إلنشاء وتعهد خط هاتفي جماين   - ٧١
ويف هذا الصدد، توصـي      .ملساعدة األطفال الضحايا  اعة  على مدى أربع وعشرين س    من ثالثة أرقام مفتوح     
.  بأن تتأكد من أن األطفال على علم بوجود هذا اخلـط وميكنـهم اسـتعماله               أيضاًاللجنة الدولة الطرف    

وباإلضافة إىل ذلك، تشجَّع الدولة الطرف على أن تسهل تعاون خدمة اخلط اهلاتفي هذه مع املنظمات غـري                  
وتوصي اللجنة  . ألطفال والشرطة وكذلك العاملني الصحيني واألخصائيني االجتماعيني      احلكومية اليت تعىن با   

 وبأن ترصد الدولة الطـرف       وهتميشاً  بأن تكون هذه اخلدمة مزودة بعنصر لتوعية أشد األطفال ضعفاً          أيضاً
 . لتقدمي خدمات للمناطق النائية ختصص حتديداًأمواالً
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 إدارة شؤون قضاء األحداث

العديدة اليت حققتها الدولة الطرف يف جمال قضاء األحداث، مبا يف ذلك حتسني  للجنة باإلجنازاتترحب ا  - ٧٢
على أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود إجراءات بديلة لعقوبة احلرمان           . حصول األطفال احملتجزين على التعليم    

 االحتجاز املخصصة للكبـار، وألن       يدانون بارتكاب جرائم يسجنون يف مرافق      نمن احلرية، وألن األطفال الذي    
، وألن فترة االحتجاز يف انتظار احملاكمة تظل مفرطة، وألن احلق العقوبات على اجلرائم اخلطرية ال تزال ثقيلة جداً

 . ما ينتهكيف احملاكمة العادلة كثرياً

  منفصالًنظاماًبأن تقيم الدولة الطرف ) CRC/C/15/Add.192(وتعيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة   - ٧٣
وباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي، . أحكام االتفاقية لقضاء األحداث ينسجم كلية مع

بشأن حقوق األطفال يف عدالة األحداث ومبادئ األمم املتحـدة          ) ٢٠٠٧(١٠مع مراعاة التعليق العام رقم      
قرار اجمللس االقتـصادي    ( ضحايا اجلرمية والشهود عليها      التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال      

 ):٢٠٠٥/٢٠واالجتماعي 

النظر يف إمكانية إنشاء حماكم لألحداث وتعيني قضاة مدربني متخصصني يف قضاء األحداث               )أ(
 يف مجيع أقاليم الدولة الطرف؛

 ة ذات الصلة؛كفالة تدريب مجيع العاملني يف نظام قضاء األحداث على املعايري الدولي  )ب(

النظر يف إمكانية األخذ ببدائل عن عقوبة احلرمان من احلرية، مثل التحرك خـارج إطـار                  )ج(
 القضاء والتوفيق والوساطة؛

 لجأ إليه يف املالذ األخري فقط وألقصر فترة ممكنة؛ اعتبار احلرمان من احلرية إجراء ُي  )د(

  ظروف احتجازهم؛محاية حقوق األطفال احملرومني من حريتهم ورصد  )ه(

 أن تكفل بقاء األطفال على صلة منتظمة بأسرهم أثناء خضوعهم لنظام قضاء األحداث؛  )و(

 ضمان إعادة النظر بانتظام يف عقوبة االحتجاز هبدف تقليص مدهتا؛  )ز(

 مبعاجلـة العوامـل االجتماعيـة       مـثالً (األخذ بنهج شامل ملعاجلة مشكلة جرائم األحداث          )ح(
  تتناوهلا االتفاقية؛اليت) األساسية

وكذلك املساعدة القانونية وغريها من ) كالدراسة والرعاية الصحية(تقدمي املساعدة األساسية   )ط(
 أشكال املساعدة لألطفال يف مرحلة مبكرة من اإلجراءات القانونية؛

 إنشاء نظام مستقل يراعي خصوصيات األطفال ويكون يف متناوهلم لتلقي ومعاجلة الشكاوى             )ي(
املقدمة من األطفال والتحقيق يف حاالت االنتهاكات اليت يرتكبها املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني وحراس              

  عليها؛تهمالسجون، ومقاضاهتم ومعاقب

طلب مساعدة تقنية إضافية، يف جمال قضاء األحداث وتدريب أفراد الشرطة، مـن فريـق                 )ك(
 . املعين بقضاء األحداثالتنسيق املشترك بني وكاالت األمم املتحدة
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  التصديق على الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان- ٨

تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان الـيت                  - ٧٤
 واتفاقية  ليست طرفاً فيها بعد، ومنها االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،             

  .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  املتابعة والنشر- ٩

 املتابعة

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصـيات تنفيـذاً              - ٧٥
ن والوزارات املعنية والسلطات البلدية لكي تنظر فيها وتتخذ املزيد من           كامالً بوسائل منها إحالتها إىل الربملا     

 . اإلجراءات بشأهنا

 النشر

توصي اللجنة كذلك بأن يكون التقرير الدوري اجلامع للتقريرين الثالث والرابع والردود اخلطيـة                - ٧٦
تمدهتا اللجنة، متاحة علـى     اليت اع ) املالحظات اخلتامية (املقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة        

نطاق واسع لعامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين وفئات الشباب واألطفال بغية إثارة النقاش وإذكاء الوعي 
 .بشأن االتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم- ١٠

خلـامس حبلـول    تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري اجلامع للتقريرين الرابع وا             - ٧٧
 ). CRC/C/118انظر ( صفحة ١٢٠وجيب أالَّ يتجاوز عدد صفحات التقرير املطلوب . ٢٠١٥فرباير /شباط

كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية حمدثة وفقاً ملتطلبات الوثيقة األساسـية املوحـدة                   -٧٨
بادئ وتشمل امل  ،ارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان     تقدمي التق بشأن  الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة      

توجيهية بشأن إعداد وثيقة أساسية موحدة ووثائق ملعاهدات حمددة، واليت اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بني               ال
 ).Corr.1 وHRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان الذي ُعقد يف حزيران

 -  - - -  - 


