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   واملسائل األخرى املسائل التنظيمية- أوالً 
   الدول األطراف يف االتفاقية-  ألف

، تـاريخ اختتـام     ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٥بلغ عدد الدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل يف            - ١
وكانت اجلمعية العامة قد اعتمدت االتفاقيـة يف قرارهـا          .  دولة طرفاً  ١٩٣الدورة السادسة واألربعني للجنة،     

، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليها أو االنـضمام إليهـا يف            ١٩٨٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠ املؤرخ   ٤٤/٢٥
 وفقاً ألحكام ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢ودخلت االتفاقية حيز النفاذ يف . ١٩٩٠يناير / كانون الثاين٢٦نيويورك يف 

فاقية أو انضمت وتوجد على املوقعني التاليني قائمة حمدَّثة بالدول اليت وقَّعت أو صدَّقت على االت       .  منها ٢٩املادة  
  .http://untreaty.un.org وwww.ohchr.org: إليها

ويف التاريخ نفسه، بلغ عدد الدول األطراف اليت صدَّقت على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل   - ٢
 ١٢٢عت عليه  دولة، وبلغ عدد الدول اليت وق١١٨َّاملتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة أو اليت انضمت إليه 

ويف التاريخ نفسه أيضاً، بلـغ عـدد        . ٢٠٠٢فرباير  / شباط ١٢ودخل الربوتوكول االختياري حيز النفاذ يف       . دولة
الدول األطراف اليت صدَّقت على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال               

.  دولة ١١٥ دولة، وبلغ عدد الدول اليت وقَّعت عليه         ١٢٣ اليت انضمت إليه     واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية أو     
وكانت اجلمعيـة العامـة قـد اعتمـدت         . ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ١٨ودخل هذا الربوتوكول حيز النفاذ يف       

   عليهما  باب التوقيع والتصديق  وفُتح  ،  ٢٠٠٠مايو  / أيار ٢٥ املؤرخ   ٥٤/٢٦٣الربوتوكولني االختياريني يف قرارها     
وتوجد على املوقعني التاليني قائمة حمدَّثة بالدول الـيت         . ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٥أو االنضمام إليهما يف نيويورك يف       

  .http://untreaty.un.org وwww.ohchr.org: وقَّعت أو صدَّقت على الربوتوكولني االختياريني أو انضمت إليهما

  افتتاح الدورة ومدهتا - باء 

 ١٧نة حقوق الطفل دورهتا السادسة واألربعني يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف الفترة مـن                عقدت جل   - ٣
ويرد يف احملاضـر املـوجزة ذات       .  جلسة ٢٩وعقدت اللجنة   . ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٥سبتمرب إىل   /أيلول

  .دسة واألربعنيسرد ملداوالت اللجنة يف دورهتا السا) CRC/C/SR.1284 إىل CRC/C/SR.1256انظر (الصلة 

   العضوية واحلضور- جيم 

).  آل ثاينءوالسيدة علياألووش باستثناء السيدة جويس (حضر الدورة السادسة واألربعني مجيع أعضاء اللجنة   - ٤
  .وترد يف املرفق األول هلذا التقرير قائمة بأمساء األعضاء تبني مدة والية كل منهم

 آل ثاين لتحل حمل السيدة غالية آل ء على تعيني قطر السيدة عليا، وافقت اللجنة رمسيا١٢٥٦ًويف اجللسة   - ٥
  .٢٠٠٧مايو /من واليتها عقب استقالتها يف أيارللفترة املتبقية ثاين 

، رشحت اللجنـة الـسيدة آغـنس      )١٢٥٦اجللسة  (ويف اجللسة االفتتاحية للدورة السادسة واألربعني         - ٦
  .السيد أويش بوالر الذي استقال من هذا املنصبأكوسوا آيدو نائبة لرئيس املكتب لتحل حمل 
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مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان،      :  يف الدورة  وكانت هيئات األمم املتحدة التالية ممثلةً       - ٧
  .، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني)اليونيسيف(ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 

منظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العاملية، :  يف الدورة أيضاًة التالية ممثلةًوكانت الوكاالت املتخصص  - ٨
  ).اليونسكو(ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

  :وحضر الدورة أيضاً ممثلو املنظمات غري احلكومية التالية  - ٩

  منظمات ذات مركز استشاري عام  

العامل الرابع، والتحالف العاملي إلنقاذ  - لإلغاثة يف حاالت الشدة لية اجمللس الدويل للمرأة، واحلركة الدو    
  الطفولة، ومنظمة زونتا الدولية؛

  منظمات ذات مركز استشاري خاص  

منظمة العفو الدولية، واملنظمة العربية حلقوق اإلنسان، وائتالف مكافحة االجتار باملرأة، واحلركة الدولية             
قوقيني الدولية، واالحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعيني، واالحتاد الدويل        للدفاع عن األطفال، وجلنة احل    

للعامالت يف املهن القانونية، واالحتاد الدويل ألرض اإلنسان، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، واالحتاد             
  العاملي لنساء الكنائس امليثودية واملوحدة، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب؛

   أخرىمنظمات  

جمموعة املنظمات غري احلكومية املعنية باتفاقية حقوق الطفل، ومعهد جنيف حلقوق اإلنسان، وشـبكة              
  .العمل الدولية ألغذية الرضَّع

  جدول األعمال - دال 

 جدول األعمال التايل على أساس ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٧ املعقودة يف    ١٢٥٦أقرت اللجنة يف جلستها       - ١٠
  ):CRC/C/46/1(ت جدول األعمال املؤق

  .إقرار جدول األعمال  - ١  

  .املسائل التنظيمية  - ٢  

  . للتقاريرتقدمي الدول األطراف  - ٣  

  .النظر يف تقارير الدول األطراف  - ٤  

  .التعاون مع هيئات األمم املتحدة األخرى والوكاالت املتخصصة وغريها من اهليئات املختصة  - ٥  
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  .أساليب عمل اللجنة  - ٦  

  . العامةالتعليقات  - ٧  

  .يوم املناقشة العامة  - ٨  

  .املناقشات املقبلة  - ٩  

  .مسائل أخرى  - ١٠  

   الفريق العامل ملا قبل الدورة- هاء 

 ١١وفقاً ملقرر اختذته اللجنة يف دورهتا األوىل، اجتمع فريق عامل ملا قبل الدورة يف جنيف يف الفترة من                     - ١١
. ألـووش مجيع األعضاء باستثناء السيدة آل ثاين والـسيدة  وشارك يف االجتماع    . ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٥إىل  

وشارك أيضاً ممثلون عن مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومنظمة العمل الدولية، واليونيـسيف،               
وحضر االجتماع أيضاً ممثل عن جمموعة املنظمات غري احلكومية . ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني

  .ملعنية باتفاقية حقوق الطفل، وممثلون عن منظمات غري حكومية وطنية ودولية شىتا

 من االتفاقية،   ٤٥ و ٤٤والغرض من الفريق العامل ملا قبل الدورة هو تيسري عمل اللجنة مبقتضى املادتني                - ١٢
 األطفـال واسـتغالل    من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء           ١٢واملادة  

 من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف           ٨األطفال يف املواد اإلباحية، واملادة      
الرتاعات املسلحة، عن طريق قيامه يف املقام األول باستعراض تقارير الدول األطراف وحتديده مـسبقاً املـسائل                 

كما يتيح هذا الفريق العامل فرصـة للنظـر يف          . ا مع ممثلي الدول املقدمة للتقارير     الرئيسية اليت قد تلزم مناقشته    
  .املسائل املتعلقة باملساعدة التقنية والتعاون الدويل

وتولت السيدة يانغي يل رئاسة الفريق العامل ملا قبل الدورة الذي عقد تسع جلسات حبث فيها قـوائم                    - ١٣
، )سـرياليون وفرتويـال   (جنة فيما يتعلق بالتقريرين الدوريني الثانيني لبلدين        املسائل اليت عرضها عليه أعضاء الل     

والتقارير األولية املقدمة إىل اللجنة بشأن الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املـسلحة               
وتوكـولني االختيـاريني    وبشأن كال الرب  ) اجلمهورية العربية السورية، وقطر، وكرواتيا، ولكسمربغ، وليتوانيا      (
وأحيلت قوائم املسائل إىل البعثات الدائمة للدول املعنية مشفوعة مبذكرة تطلـب            ). إسبانيا، وبلغاريا، وفرنسا  (

  .٢٠٠٧أغسطس / آب٣تقدمي ردود خطية على املسائل املطروحة يف القائمة وذلك قبل يوم 

   تنظيم العمل- واو 

وكان . ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٧ املعقودة يوم    ١٢٥٦ا يف جلستها    نظرت اللجنة يف مسألة تنظيم عمله       - ١٤
معروضاً على اللجنة برنامج العمل املؤقت للدورة السادسة واألربعني الذي أعده األمني العام بالتشاور مع رئيس                

  .وطلبت سرياليون تأجيل النظر يف تقريرها الدوري الثاين وقررت اللجنة االستجابة هلذا الطلب. اللجنة
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   االجتماعات العادية املقبلة- زاي 

، ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١يناير إىل   / كانون الثاين  ١٤قررت اللجنة عقد دورهتا السابعة واألربعني يف الفترة من            - ١٥
  .٢٠٠٨فرباير / شباط٨إىل  ٤واجتماع فريقها العامل ملا قبل الدورة الثامنة واألربعني يف الفترة من 

   من الدول األطراف التقارير املقدمة- ثانياً 
كان معروضاً على اللجنة مذكرة األمني العام بشأن الدول األطراف يف االتفاقية وحالة تقدمي التقـارير                  - ١٦

(CRC/C/46/2).  

وأُبلغت اللجنة أن األمني العام تلقى يف الفترة ما بني دورتيها اخلامسة واألربعني والسادسة واألربعـني                  - ١٧
الثاين والثالث املوحـد  الدوري التقرير ( وتشاد ، وبلغاريا،التقارير الدورية الثانية إلريتريا  التقرير األويل لصربيا و   

 ،لبـنغالديش املوحدة  ، والتقرير الدوري الثالث هلولندا، والتقارير الدورية الثالثة والرابعة          )بالنسبة للدولة األوىل  
  .ية واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمال،وفرنسا

وأُبلغت اللجنة أيضاً بتلقي التقارير األولية التالية مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف                - ١٨
  .أوغندا، ومجهورية ترتانيا املتحدة، وملديف، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية: الرتاعات املسلحة

 التقارير األولية مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال           وأُبلغت اللجنة أيضاً بتلقي     - ١٩
  .واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية من أوغندا، وتونس، ومجهورية ترتانيا املتحدة، وليتوانيا، وملديف، والنمسا

 ٢٥ تقارير دورية ثانية، و    ١٠٩ تقريراً أولياً، و   ١٩٣،  ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٧وقد تلقت اللجنة حىت       - ٢٠
 تقريراً أولياً مقـدماً مبوجـب الربوتوكـول         ٣٢كما تلقت اللجنة    .  تقارير دورية رابعة   ٣تقريراً دورياً ثالثاً، و   

 تقريـراً مبوجـب   ٤١االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة، و         
.  تقريراً ٣٥٩ونظرت اللجنة يف ما جمموعه      . علق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة     الربوتوكول االختياري املت  

 تقريراً أولياً مقدماً مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال ٢٨ونظرت اللجنة حىت هذا التاريخ يف 
اري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال  تقريراً أولياً مقدماً مبوجب الربوتوكول االختي ٢١يف الرتاعات املسلحة، و   

  .واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  ونظرت اللجنة يف دورهتا السادسة واألربعني يف تقرير دوري واحد مقدم من دولـة طـرف مبوجـب                    - ٢١
علـق ببيـع    كما نظرت يف ثالثة تقارير أولية مقدمة مبوجب الربوتوكول االختياري املت          .  من االتفاقية  ٤٤املادة  

األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، ويف مثانية تقارير أولية مقدمة مبوجب الربوتوكـول                
  .االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

وضة علـى    معر ، املذكورة حسب تاريخ تلقي األمني العام هلا وحسب املعاهدة         ،وكانت التقارير التالية    - ٢٢
؛ وفرنـسا  (CRC/C/OPSC/ESP/1)؛ وإسبانيا (CRC/C/VEN/2)فرتويال  : اللجنة يف دورهتا السادسة واألربعني    

(CRC/C/OPSC/FRA/1)   ؛ وبلغاريا(CRC/C/OPSC/BGR/1)   ؛ وقطر(CRC/C/OPAC/QAT/1)   ؛ وليتوانيـا
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(CRC/C/OPAC/LTU/1) ؛ ولكسمربغ(CRC/C/OPAC/LUX/1) ؛ وإسبانيا(CRC/C/OPAC/ESP/1) ؛ وفرنسا
(CRC/C/OPAC/FRA/1) ؛ واجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية(CRC/C/OPAC/SYR/1) ؛ وكرواتيـــا
(CRC/C/OPAC/HRV/1) ؛ وبلغاريا(CRC/C/OPAC/BGR/1).  

 من النظام الداخلي املؤقت للجنة، ُدعي ممثلو مجيع الدول املقدمة للتقارير إىل حضور              ٦٨ووفقاً للمادة     - ٢٣
 املتعلق بـالنظر يف التقـارير مبوجـب    ٨ووفقاً ملقرر اللجنة رقم . ليت ُبحثت فيها تقارير دوهلمجلسات اللجنة ا  

الربوتوكولني االختياريني، والذي اعتمدته يف دورهتا التاسعة والثالثني، أجرت اللجنة استعراضاً تقنيـاً لتقريـر               
  .ل يف الرتاعات املسلحةلكسمربغ املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفا

وتتضمن الفروع التالية، املرتبة حسب البلدان ووفقاً للتسلسل الذي اتبعته اللجنة للنظـر يف التقـارير،                  - ٢٤
وتـرد  . مالحظات ختامية تعكس أهم نقاط املناقشة وتشري، عند الضرورة، إىل املسائل اليت تتطلب متابعة حمددة              

  . وجزة جللسات اللجنة ذات الصلةاملاضر احملاملقدمة من الدول األطراف ويف معلومات أكثر تفصيالً يف التقارير 

   النظر يف تقارير الدول األطراف- ثالثاً 
  كرواتيا  - ٢٥

الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف نظرت اللجنة يف التقرير األويل لكرواتيا املقدم مبوجب           )١(
  ، املعقـودة   )CRC/C/SR.1258انظر الوثيقة    (١٢٥٨ يف جلستها     (CRC/C/OPAC/HRV/1)الرتاعات املسلحة   

 تـشرين   ٥، املعقودة يف    ١٢٨٤، واعتمدت املالحظات اخلتامية التالية يف جلستها        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٨يف  
  .٢٠٠٧أكتوبر /األول

  مقدمة

اري إضـافة إىل الـردود      ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل مبوجب الربوتوكول االختي           )٢(
  .)CRC/C/OPAC/HRV/Q/1/Add.1(على قائمة املسائل اليت أثارهتا اللجنة اخلطية 

وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية تنبغي قراءهتا باالقتران مع مالحظاهتا اخلتامية                )٣(
  ٢٠٠٤أكتـوبر   / تـشرين األول   ١املقـدم يف    السابقة املعتمدة بشأن التقرير الدوري الثاين للدولـة الطـرف           

)CRC/C/15/Add.243.(  

   اجلوانب اإلجيابية-  ألف

ترحب اللجنة بإعالن الدولة الطرف لدى تصديقها على الربوتوكول االختياري بأن التشريع الكروايت،               )٤(
لقوات املـسلحة  اب سنة من االلتحاق    ١٨، مينع من هم دون سن       ٢٠٠٢عام  وخباصة قانون الدفاع الذي ُسن يف       
  ).مثل حالة الطوارئ(جلمهورية كرواتيا يف مجيع الظروف 

  : الصكوك التاليةتكرر اللجنة أيضاً تقديرها لتصديق الدولة الطرف علىو  )٥(
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 اسـتغالل واألطفـال   بغاء  بيع األطفال و  املتعلق ب تفاقية حقوق الطفل    الختياري  الربوتوكول ا ال  )أ(  
  ؛٢٠٠٢مايو / أيار١٣ اإلباحية، يفاألطفال يف املواد 

حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ إجراءات  املتعلقة ١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   )ب(  
  ؛٢٠٠١يوليه / متوز١٧ا، يف فورية للقضاء عليه

  .٢٠٠١مايو / أيار٢١نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف   )ج(  

  لتوصيات دواعي القلق الرئيسية وا- باء 

   تدابري التنفيذ العامة- ١

  التشريع والوالية القضائية

ترحب اللجنة مبا وردها من أنه حسب دستور الدولة الطرف، تصبح االتفاقات الدولية اليت تصدق عليها   )٦(
بعض وتالحظ أيضاً مع التقدير أن      . الدولة الطرف أو تنضم إليها جزءاً من النظام القانوين الداخلي بصفة تلقائية           

 منه، تسمح حملاكم الدولة الطرف بأن متارس، يف حاالت معينة، ١٤، وال سيما املادة العقوباتاألحكام يف قانون 
الوالية القضائية العاملية املشروطة على أي شخص يرتكب جرمية يتعني على كرواتيا أن تعاقب عليهـا مبوجـب                  

  :غري أن اللجنة قلقة بشأن ما يلي. القانون الدويل

حيتاج بعض أحكام الربوتوكول االختياري، وال سيما جترمي األفعال احملظورة فيه، إىل أحكـام                )أ(  
  خاصة يف القانون اجلنائي من أجل تطبيقها فعلياً؛

 من قانون العقوبات تنص على املعاقبة على جتنيد األطفال ممن ١٥٨ من املادة ١إذا كانت الفقرة   )ب(  
 األعمال القتالية يف صفوف القوات املسلحة الوطنية بالسجن ملدة ال تقل عن     سنة أو استخدامهم يف    ١٨هم دون   

  الـرتاع  /مخس سنوات أو بالسجن ملدة طويلة، فإن هذا احلكم حمصور يف وقوع هذه األفعال يف وقـت احلـرب   
  .وال يسري يف وقت السلم

م يف األعمال القتالية، توصـي  من أجل تعزيز التدابري الدولية اخلاصة مبنع جتنيد األطفال واستخدامه       )٧(
  :الدولة الطرف مبا يليبأن تقوم اللجنة 

أن تعمل على النص صراحة يف تشريع الدولة الطرف على جترمي انتهاك أحكام الربوتوكول                )أ(  
  االختياري املتعلقة بتجنيد األطفال وإشراكهم يف األعمال القتالية؛

 فيما خيص هذه اجلرائم عندما يرتكبها شخص مـن          أن تنشئ الوالية القضائية خارج اإلقليم       )ب(  
  مواطين الدولة الطرف أو تربطه هبا روابط أخرى أو عندما ُترتكب ضد هذا الشخص؛

أن تعمل على جعل املدونات واألدلة العسكرية وغريها من التوجيهات العسكرية متفقةً مع               )ج(  
  .أحكام الربوتوكول االختياري وروحه
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  النشر والتدريب

تالحظ اللجنة أن أنشطة التدريب املتعلقة بالربوتوكول االختياري املضطلع هبا على الصعيد الوطين ال تتاح ألفراد   )٨(
  .القوات املسلحة واألفراد العسكريني فحسب، بل ميتد نطاقها ليشمل موظفي اخلدمة املدنية ذوي الصلة

يب بشأن الربوتوكول االختيـاري إىل      تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تقدمي أنشطة التدر          )٩(
أفراد القوات املسلحة وفئات معينة من املهنيني املتعاملني مع األطفال، مثل املدرسني، ووسـائط اإلعـالم،                

ـ      القادمني  ملتمسي اللجوء واملهاجرين    األطفال  والسلطات العاملة لصاحل      اتمن بلدان متضررة مـن الرتاع
ء، واحملامني، والقضاة، والقوات املسلحة، وأفراد الـشرطة واألفـراد           والسلطات العاملة مع هؤال    ةاملسلح

الدولة الطرف الربوتوكول االختياري يف أوساط عامة بأن تنشر وعالوة على ذلك، توصي اللجنة . العسكريني
  .اناجلمهور وال سيما األطفال وآباؤهم عرب مجلة وسائل منها املناهج الدراسية والتثقيف يف جمال حقوق اإلنس

  السالمثقافة تعليم 

، بيد أهنا تأسف لكون تعليم مبـادئ         يف املدارس  تالحظ اللجنة أن احلكومة بدأت تعليم حقوق اإلنسان         )١٠(
السالم ليس بعد عنصراً يف املناهج الدراسية جلميع املدارس على مجيع املستويات            ثقافة  حقوق اإلنسان وال سيما     

  )).ح(٥٨فقرة ، الCRC/C/15/Add.243انظر الوثيقة (

ثقافـة  الدولة الطرف جهودها يف جمال تعليم حقوق اإلنسان، ال سيما تعليم           بأن تعزز   توصي اللجنة     )١١(
السالم يف املناهج الدراسية جلميع املدارس وأن تدرب املدرسني فيما يتعلق بإدراج هذين املوضوعني يف تعليم                

  .األطفال

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

ب اللجنة باختصاص أمني مظامل األطفال برصد انتهاكات احلقوق الفردية لألطفـال، مبـا فيهـا                ترح  )١٢(
  .انتهاكات الربوتوكول االختياري

  التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف بشأن وإذ تكرر اللجنة ما سبق أن ذكرته يف مالحظاهتا اخلتامية          )١٣(
)CRC/15/Add.243   الدولة الطرف وتعزز دعمها الـسياسي واإلنـساين        ل  بأن تواص ، توصي   )١٣، الفقرة

  .واملايل ملكتب أمني مظامل األطفال

التدابري املتخذة فيما يتعلق برتع الـسالح،         - ٢
   وإعادة اإلدماج االجتماعي املقاتلنيوتسريح

سلح وإعادة تثين اللجنة على الدولة الطرف إلدراجها مسألة محاية األطفال الذين عاشوا احلرب والرتاع امل  )١٤(
تأهيلهم وإعادة إدماجهم االجتماعي ضمن خطة العمل الوطنية وملسامهة مفوضية األمم املتحدة السامية لـشؤون      

وتالحظ أيضاً املعلومات اليت تفيد بعـدم       . الالجئني يف أنشطة تدريبية مشلت مشاركني يف عمليات حلفظ السالم         
  .ا أو استخدموا يف األعمال القتاليةوجود أطفال ملتمسني للجوء يف كرواتيا ممن ُجندو
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  :الدولة الطرف مبا يليبأن تقوم توصي اللجنة   )١٥(

أن حتدد يف أقرب مرحلة ممكنة هوية األطفال الالجـئني وملتمـسي اللجـوء واملهـاجرين        )أ(  
 اخلارج،  املوجودين داخل واليتها القضائية من الذين قد يكونون ُجندوا أو استخدموا يف األعمال القتالية يف              

بدنياً حتقيق تعافيهم   متعددة التخصصات من أجل     وإن وجدوا؛ وأن تزودهم مبساعدة فورية مراعية للثقافات         
   من الربوتوكول االختياري؛٦ من املادة ٣ونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماعياً وفقا ألحكام الفقرة 

نية اخلاصة باألطفال فيما يتعلق     أن تواصل اختاذ اإلجراءات امللموسة لتنفيذ خطة العمل الوط          )ب(  
رصـد  عـن طريـق     حبماية األطفال ضحايا احلرب وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً، مبا يف ذلك             

  .اعتمادات خاصة يف امليزانية هلذا الغرض

   املساعدة والتعاون الدوليان- ٣

  تصدير األسلحة

، غري لوك االحتاد األورويب بشأن صادرات األسلحةمدونة سترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف مبادئ   )١٦(
استخدام األطفال يف األعمـال     /تتخذ من إمكانية جتنيد   يف هذه املبادئ    أهنا تالحظ عدم وجود أي إشارة خاصة        

ويف هذا الصدد، تالحظ اللجنة أيضاً املعلومات الـيت         .  بيعها القتالية يف بلد املقصد النهائي لألسلحة معياراً ملنع       
حظر على أساسها بيع األسلحة للبلدان ا الوفد بشأن عدم وجود أي جرمية حمددة يف تشريع الدولة الطرف يُ            قدمه

  .اليت ميكن فيها جتنيد األطفال أو استخدامهم يف األعمال القتالية

الدولة الطرف يف فرض حظر خاص على بيع األسلحة عندما يكون املقـصد           بأن تنظر   توصي اللجنة     )١٧(
  .لداً معروفاً بتجنيد األطفال أو استخدامهم يف األعمال القتالية أو باحتمال وقوع ذلكالنهائي ب

 من الربوتوكول، بتعزيز تعاوهنا ٧وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف، وفقاً ألحكام املادة   )١٨(
إعادة التأهيل وإعـادة    يف جمال تنفيذ الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك منع أي نشاط مناف للربوتوكول و             

اإلدماج االجتماعي لألشخاص الذين يقعون ضحايا أعمال منافية ألحكام الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك    
  .عرب التعاون التقين واملساعدة املالية

   املتابعة والنشر- ٤

ل هلذه التوصيات،   الدولة الطرف مجيع التدابري املالئمة لضمان التنفيذ الكام       بأن تتخذ   توصي اللجنة     )١٩(
بوسائل منها إحالتها إىل أعضاء الربملان وجملس الوزراء، ووزارة الدفاع وإىل السلطات احمللية، عند االقتضاء، 

  .من أجل النظر فيها بالشكل املالئم واختاذ إجراءات بشأهنا

مية اليت اعتمدهتا اللجنـة     توصي اللجنة بتعميم التقرير األويل الذي قدمته الدولة الطرف واملالحظات اخلتا            )٢٠(
  .على اجلمهور عامة من أجل إثارة النقاش والتوعية بشأن الربوتوكول االختياري، وتنفيذه ورصده
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  القادم التقرير - ٥

 من الربوتوكول االختياري، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تـدرج            ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     )٢١(
كول االختياري يف تقريرها اجلامع للتقريرين الدوريني الثالـث والرابـع           معلومات إضافية عن تنفيذ الربوتو    

  . من اتفاقية حقوق الطفل٤٤واملقدم وفقاً للمادة 

  ليتوانيا  - ٢٦

الربوتوكول االختياري املتعلـق بإشـراك األطفـال يف         نظرت اللجنة يف التقرير األويل لليتوانيا املقدَّم مبوجب           )١(
سـبتمرب  / أيلول ١٨، املعقودة يف    (CRC/C/SR.1259) ١٢٥٩ يف جلستها    (CRC/C/OPAC/LTU/1)الرتاعات املسلحة   

، املالحظـات   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٥، املعقودة يف    (CRC/C/SR.1284) ١٢٨٤واعتمدت يف جلستها    . ٢٠٠٧
  .اخلتامية التالية

  مقدمة

ول االختيـاري، الـذي يتـضمن       ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل مبوجب الربوتوك          )٢(
معلومات موضوعية بشأن التدابري التشريعية واإلدارية والقضائية وغريها من التدابري املطبقة يف ليتوانيا فيما يتعلق               

وترحب اللجنة كذلك بالردود اخلطية على قائمة املـسائل الـيت           . باحلقوق اليت يكفلها الربوتوكول االختياري    
  .(CRC/C/OPAC/LTU/Q/1/Add.1)وضعتها اللجنة 

الحظاهتا اخلتامية السابقة مقرونة مبوتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية   )٣(
 فيما يتعلق بالتقرير الدوري الثاين للدولة الطرف املقدم مبوجب اتفاقية           ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٢٧املعتمدة يف   

  .(CRC/C/LTU/CO/2)حقوق الطفل 

   اجلوانب اإلجيابية- ألف 

  :تالحظ اللجنة مع التقدير ما يلي  )٤(

القانون الليتـواين ال جييـز      إعالن الدولة الطرف عند التصديق على الربوتوكول االختياري أن            )أ(  
وعي يف   عاماً يف القوات املسلحة الوطنية؛ وتنص على أن احلد األدىن لسن التجنيد الط             ١٨إشراك مواطنني تقل سنهم عن      

   عاماً؛١٩العسكرية اإللزامية هو االلتحاق باخلدمة  عاماً، وأن سن ١٨اخلدمة العسكرية الفعلية هو 

لدولة الطرف أحكاماً حمددة جترم جتنيد األطفـال أو اسـتخدامهم يف            لتضمني القانون اجلنائي      )ب(  
  أعمال القتال وتفرض عقوبات شديدة يف هذا الصدد؛

لدولة الطرف أحكاماً تتعلق باملسؤولية اجلنائية اليت تترتب على جتنيـد           لنائي  تضمني القانون اجل    )ج(  
 هذه اإلجراءات جرائم خاضعة للمالحقة ، وتعترب مثلَ أو إحلاقهم هبااألطفال دون الثامنة عشرة يف القوات املسلحة

  .القضائية خارج إقليم الدولة الطرف
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 تقديرها لقيام الدولة الطرف بالتصديق على عدد مـن          وعالوة على ذلك، تعرب اللجنة من جديد عن         )٥(
  :الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان أو االنضمام إليها، وال سيما الصكوك التالية

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل               )أ(  
  ؛٢٠٠٤أغسطس / آب٥األطفال يف املواد اإلباحية، يف 

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقيـة              )ب(  
  ؛٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٣األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف 

اءات حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ إجراملتعلقة  ١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   )ج(  
  .٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٩فورية للقضاء عليها، يف 

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-  باء

   تدابري التنفيذ العامة- ١

  التشريعات

تالحظ اللجنة أن التشريعات الوطنية ال تنص على وجوب أداء خدمة عسكرية فعلية إلزامية قبل سـن                   )٦(
يني للتجنيد يف اخلدمة العسكرية يبدأ يف سن الـسادسة عـشرة،            التاسعة عشرة، إال أن تسجيل الذكور الليتوان      

 عاماً ميكن أن خيضعوا لتدريب عسكري يف إطار احتاد محلة ١٨ و١٢أعمارهم بني املتراوحة وتالحظ أن األطفال 
  .ولذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء إمكانية إشراك األطفال دون الثامنة عشرة يف األنشطة العسكرية. البنادق

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيها يف تقريرها القادم مبعلومات وتوضيحات إضـافية عـن                
الغرض من تسجيل الذكور يف اخلدمة العسكرية منذ سن السادسة عشرة، وعن التدريب املقدم إىل               

 إمكانيـة   احتاد محلة البنادق وعن   ضمن  أعمارهم بني الثانية عشرة والثامنة عشرة       املتراوحة  األطفال  
  .استخدامهم يف النـزاعات املسلحة

  النشر والتدريب

تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد ضمنت تقريرها وردودها اخلطية على قائمة املسائل اليت وضـعتها اللجنـة                  )٧(
  .يبعض املعلومات عن أنشطة نشر املعلومات والتدريب فيما يتعلق باملسائل اليت يتناوهلا الربوتوكول االختيار

الدولة الطرف نـشر مبـادئ   بأن تكفل   ، توصي اللجنة    ٦ من املادة    ٢ومع ذلك، ويف ضوء الفقرة      
وأحكام الربوتوكول االختياري على نطاق واسع يف صفوف اجلمهور العام واملـوظفني احلكـوميني              

ف الدولـة الطـر   بأن تضع   كما توصي اللجنة    . باستخدام الوسائل املناسبة، مبا فيها وسائط اإلعالم      
برامج منهجية للتوعية والتعليم والتدريب يف اجملاالت املشمولة بأحكام الربوتوكول االختياري لفائدة 

األخصائيون الـذين يتعـاطون مـع       وال سيما   مجيع الفئات ذات الصلة العاملة إىل جانب األطفال،         
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متأثرة برتاع مـسلح،  األطفال ملتمسي اللجوء والالجئني واملهاجرين القادمني إىل ليتوانيا من بلدان   
، واألخصائيون االجتماعيون، وأفراد الشرطة، واملدرسون، وممثلو       املشتغلون يف املهن الطبية   مبن فيهم   

  . والقضاة،وسائط اإلعالم، واحملامون

  السالمثقافة تعليم 

 اللجنة ما وردها خالل احلوار الذي أجرته مع الدولة الطرف من معلومات عن تعلـيم حقـوق         تالحظ    )٨(
السالم ال يشكل جزءاً من يف املنـاهج الدراسـية          ثقافة  اإلنسان يف إطار نظام التعليم، إال أهنا تأسف ألن تعليم           

  .مبختلف مراحل التعليم

تكرر اللجنة توصيتها املقدمة خالل نظرها يف تقرير الدولة الطرف املقدم مبوجب اتفاقية حقوق الطفل 
)CRC/C/LTU/CO/2   الدولة الطرف جمموعة من اإلجراءات منـها تنفيـذ   بأن تتخذ ) ٥٧، الفقرة 

برامج وأنشطة هتدف إىل هتيئة بيئة مؤاتية لنشر قيم التسامح والسلم والتفاهم؛ وتشجع اللجنة الدولة 
ثقافـة  الطرف على أن تضاعف جهودها من أجل إدراج تعليم حقوق اإلنسان، وال سـيما تعلـيم                 

للمدرسني تدريباً يساعدهم يف تناول هذه املواضيع يف إطـار          السالم، يف املناهج الدراسية وأن تقدم       
  .برامج التعليم اخلاصة باألطفال

  فيما يتعلق بالتعايف البدين والنفسي وإعادة اإلدماج االجتماعياملتخذة التدابري  - ٢

نيا من بلدان حتيط اللجنة علماً مبا وردها من معلومات عن عدد األطفال غري املصحوبني القادمني إىل ليتوا  )٩(
  .متأثرة برتاع مسلح، وعن الربامج واخلدمات املتاحة هلؤالء األطفال

  :تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضاعف جهودها من أجل القيام مبا يلي على وجه اخلصوص

أن حتدد يف أقرب وقت ممكن األطفال الالجئني وملتمـسي اللجـوء واملهـاجرين                )أ(  
  لذين قد يكونون ُجنِّدوا أو استخدموا يف أعمال قتال باخلارج؛الوافدين إىل ليتوانيا ا

أن تقيم بعناية حالة هؤالء األطفال وأن تقدم إلـيهم مـساعدة فوريـة متعـددة                  )ب(  
تعافيهم البدين والنفسي وإعادة إدماجهم يف حتقيق االختصاصات تراعي خصوصياهتم الثقافية من أجل 

   من الربوتوكول االختياري؛٦ من املادة ٣اجملتمع وفقاً للفقرة 

أن تقوم بعمليات تقييم دورية للربامج واخلدمات املتعلقة بتعايف األطفـال البـدين               )ج(  
  والنفسي وإعادة إدماجهم يف اجملتمع؛

أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لضمان مراعاة مصاحل الطفل الفضلى قبل اختاذ أي              )د(  
  ؛ياألصلقرار بإعادة الطفل إىل بلده 
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املتعلق مبعاملة األطفال غري املصحوبني ) ٢٠٠٥(٦أن تراعي التعليق العام للجنة رقم   )ه(  
  .واملنفصلني عن ذويهم خارج بلداهنم األصلية

   املتابعة والنشر-  ٣

الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة لكفالة التنفيذ التام هلـذه التوصـيات            بأن تتخذ   توصي اللجنة     )١٠(
 واملكاتب احلكومية املعنية، وال سـيما وزارة  (Seimas)بينها إحالة التوصيات إىل الربملان الوطين  بوسائل من   

  .الدفاع الوطين، للنظر فيها واختاذ إجراءات إضافية بشأهنا

واملالحظات اخلتامية اليت اعتمـدهتا  بأن يتاح التقرير األوىل املقدم من الدولة الطرف    وتوصي اللجنة     )١١(
  .ى نطاق واسع للجمهور عامة بغية إثارة النقاش والتوعية بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصدهاللجنة عل

   التقرير القادم- ٤

 من الربوتوكول االختياري، تطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن تـضمن         ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     )١٢(
 حقوق الطفل معلومـات إضـافية بـشأن تنفيـذ            من اتفاقية  ٤٤تقريرها الدوري القادم املقدم مبوجب املادة       

  .الربوتوكول االختياري

  لكسمربغ  -٢٧

الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف      املقدَّم مبوجب   نظرت اللجنة يف التقرير األويل للكسمربغ         )١(
ــسلحة  ــات امل ــستها (CRC/C/OPAC/LUX/1)الرتاع ــودة يف (CRC/C/SR.1262) ١٢٦٢ يف جل  ٢٠ املعق

 الذي اعتمدته ٨ بدون حضور وفد عن الدولة الطرف اليت اختارت، وفقاً ملقرر اللجنة رقم ٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول
 ٥ املعقودة يف ١٢٨٤واعتمدت اللجنة يف جلستها     . يف دورهتا التاسعة والثالثني، إخضاع التقرير الستعراض تقين       

  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول

  مقدمة

ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطـرف تقريرهـا األويل وبردودهـا اخلطيـة علـى قائمـة املـسائل                     )٢(
(CRC/C/OPAC/LUX/Q/1/Add.1) .  

وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية مقترنة مبالحظاهتا اخلتامية السابقة               )٣(
  .(CRC/C/15/Add.250) ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢٨الثاين للدولة الطرف يف املعتمدة بشأن التقرير الدوري 

   اجلوانب اإلجيابية- ألف 

  :ترحب اللجنة مبا يلي  )٤(

  ؛١٩٦٧إلغاء التجنيد اإللزامي يف اخلدمة العسكرية يف الدولة الطرف يف عام   )أ(  
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  اختيار مرشحني فقـط ممـن   وزاري يوعز إىل رئيس هيئـة أركان القوات املسلحة أمر  صدور    )ب(  
   عاماً للمشاركة الطوعية يف بعثات حفظ السالم؛١٨ال تقل أعمارهم عن 

تداول اهليئة التشريعية يف الوقت الراهن ملشروع قانون عسكري معدَّل سَيرفع احلد األدىن لسن                )ج(  
  . عاما١٨ًالتجنيد الطوعي يف اجليش إىل 

  :صديق الدولة الطرف على ما يليوتكرر اللجنة اإلعراب عن تقديرها ت  )٥(

ظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجـراءات       املتعلقة حب  ١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )أ(  
  ؛٢٠٠١مارس / آذار٢١الفورية للقضاء عليها، يف 

  .٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف   )ب(  

  ئيسية والتوصيات دواعي القلق الر-  باء

   تدابري التنفيذ العامة- ١

  التشريع والوالية القضائية

 ١٨تقر اللجنة بأنه ال وجود للخدمة العسكرية اإللزامية يف لكسمربغ وبأنه ال ميكن ملتطوعني دون سن                   )٦(
ـ           . عاماً أن يشاركوا يف العمليات العسكرية        سمربغ، وتالحظ اللجنة أيضاً أنه لن يكون مبقدور احملـاكم يف لك

والية قضائية خارج اإلقليم يف حالة ارتكاب أفعال التجنيد اإللزامـي           إقامة  وفقاً للرد الوارد من الدولة الطرف،       
 سنة من عمرهم أو يف حالة ارتكاب أفعال إشراك أطفال يف أعمـال القتـال إذا كـان        ١٨ألشخاص مل يبلغوا    

  .مرتكبها أو ضحيتها خارج لكسمربغ مواطناً من مواطنيها

وبغية تعزيز التدابري الدولية ملنع جتنيد األطفال واستخدامهم يف أعمال القتال، توصي اللجنة الدولة                )٧(
  :الطرف مبا يلي

أن تضمن الدولة الطرف يف تشريعاهتا التجرمي الصريح النتهاك أحكام الربتوكول االختياري              )أ(  
  املتعلقة بتجنيد األطفال وإشراكهم يف أعمال القتال؛

  أن تنشئ والية قضائية خارج اإلقليم فيما يتعلق هبذه اجلـرائم عنـدما يكـون مرتكبـها                   )ب(  
  أو ضحيتها مواطناً من مواطين الدولة الطرف أو تربطه صالت أخرى هبا؛

العسكرية وغري ذلك من التعليمات العسكرية مع أحكام       واألدلة  أن تضمن انسجام القوانني       )ج(  
  .حهالربوتوكول االختياري ورو
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  النشر والتدريب

حتيط اللجنة علماً باخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف لنشر املعلومات املتعلقة بصكوك حقوق اإلنسان                )٨(
  .ذات الصلة واجلهود اليت بذلتها من أجل زيادة الوعي العام بالقضايا املتصلة باحترام حقوق اإلنسان وتعزيزها

 من الربوتوكول االختياري، على تعريف ٦ من املادة ٢ضوء الفقرة تشجع اللجنة الدولة الطرف، يف   )٩(
البالغني واألطفال على السواء مببادئ الربوتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع، وعلى الترويج هلا              

الدولة الطرف التثقيف والتـدريب بـصورة       بأن توفر   وتوصي اللجنة   . بوسائل مالئمة، منها وسائل اإلعالم    
 للتوعية بأحكام الربوتوكول االختياري يف أوساط مجيع الفئات املهنية ذات الصلة، مبا يف ذلك الفئات منتظمة

واملهاجرين القادمني من بلدان متأثرة بالرتاع املسلح، مثل  اللجوء والالجئني اليت تتعامل مع األطفال ملتمسي
  .، وأفراد الشرطة، واحملامني، والقضاة، واألخصائيني االجتماعينيواملشتغلني باملهن الطبيةاملدرسني، 

التدابري املتخذة فيما يتعلق برتع السالح، وتسريح املقاتلني،   - ٢
   وإعادة اإلدماج االجتماعي،والتعايف البدين والنفسي

  والنفسيالتعايف البدين على املساعدة 

تمسي اللجوء واملهاجرين مبن فيهم     ترحب اللجنة باملعلومات املتعلقة بالتدابري املتخذة من أجل حتديد مل           )١٠(
  .هلم وإعادة إدماجهم اجتماعياًحتقيق التعايف البدين والنفسي الوافدون من بلدان متأثرة بالرتاع املسلح، ومن أجل 

الدولة الطرف بصورة منتظمة ويف أقرب مرحلة ممكنة حتديـد األطفـال            بأن تواصل   توصي اللجنة     )١١(
هاجرين الوافدين إىل لكسمربغ الذين رمبا كانوا قد ُجندوا أو اسـُتخدموا يف             الالجئني وملتمسي اللجوء وامل   

أعمال القتال يف اخلارج خالفاً ملا ينص عليه الربوتوكول االختياري، ومـدِّهم فـوراً باملـساعدة املتعـددة            
 من ٣فقاً للفقرة االختصاصات اليت تراعي ثقافاهتم من أجل تعافيهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماعياً و

  . من الربوتوكول االختياري٦املادة 

   املساعدة والتعاون الدوليان- ٣

ترحب اللجنة بالتمويل املنتظم ملشاريع تتعلق حبماية األطفال يف الرتاعات املسلحة وإعـادة تأهيلـهم،                 )١٢(
وترحب اللجنة أيضاً   .  اجملال احلكومية العاملة يف هذا   غري  وكذلك بتقدمي املسامهات بصورة منتظمة إىل املنظمات        

باملسامهة الكبرية املقدمة إىل ميزانية وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الـشرق األدىن                
، واملشاركة الفاعلة للدولة الطرف يف األنشطة املتعددة األطراف اهلادفة إىل حماربة تراكم األسلحة الصغرية )أونروا(

  . املشاركة يف املنتديات الدبلوماسيةو، سواء من خالل متويل املشاريع أوانتشارها

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة أنشطتها يف جمال التعاون الدويل، مبا يف ذلك توفري الدعم                  )١٣(
  .املايل وغري ذلك من أنواع الدعم للعمل من أجل محاية األطفال يف الرتاعات املسلحة
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  والنشر املتابعة - ٤

الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة لكفالة التنفيذ التام هلذه التوصيات بوسائل           بأن تتخذ   توصي اللجنة     )١٤(
منها إحالتها إىل أعضاء جملس النواب وجملس الدولة ووزارة الدفاع للنظر فيها على النحـو الواجـب واختـاذ                   

  .إجراءات إضافية بشأهنا

واملالحظات اخلتامية اليت اعتمـدهتا      التقرير األويل املقدم من الدولة الطرف        بأن يتاح توصي اللجنة     )١٥(
الربوتوكول االختيـاري  والتوعية بشأن وذلك من أجل إثارة النقاش   على نطاق واسع لعامة اجلمهور      اللجنة  

  .وبتنفيذه ورصده

   التقرير القادم- ٥

لجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج معلومـات         من الربوتوكول، تطلب ال    ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     )١٦(
إضافية عن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف تقريرها اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع املقرر تقدميـه        

  .اتفاقية حقوق الطفل من ٤٤املادة مبوجب 

  قطر  - ٢٨

ختياري املتعلق بإشراك األطفـال يف      الربوتوكول اال نظرت اللجنة يف التقرير األويل لقطر املقدَّم مبوجب           )١(
 ٢٠، املعقــودة يف (CRC/C/SR.1263) ١٢٦٣ يف جلــستها (CRC/C/OPAC/QAT/1)الرتاعــات املــسلحة 

، املعقودة يف (CRC/C/SR.1284) ١٢٨٤، واعتمدت املالحظات اخلتامية التالية يف جلستها ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول
  .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٥

  مقدمة

اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل مبوجب الربوتوكول االختياري، وبتقدمي الردود اخلطية ترحب   )٢(
، اليت تقدم معلومات إضافية عـن       (CRC/C/OPAC/QAT/Q/1/Add.1)على قائمة املسائل اليت وضعتها اللجنة       

 قطر فيما يتعلق باحلقوق الـيت يـضمنها   التدابري التشريعية واإلدارية والقضائية وغريها من التدابري املعمول هبا يف 
  . الربوتوكول االختياري

وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي قراءهتا مقترنة مبالحظاهتا اخلتامية السابقة   )٣(
 ١٢ة يف   ، املعتمـد  (CRC/C/15/Add.163)بشأن التقرير الدوري األويل للدولة الطرف املقدم مبوجب االتفاقية          

  ، وبشأن التقرير األويل املقدم مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري املتعلـق ببيـع               ٢٠٠١أكتوبر  /تشرين األول 
  ، املعتمـد يف    (CRC/C/OPSC/QAT/CO/1)األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة            

  .٢٠٠٦يونيه / حزيران٢
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   اجلوانب اإلجيابية- ألف 

 من الربوتوكول االختياري والذي ٣ من املادة ٢ بإعالن الدولة الطرف املقدم عمالً بالفقرة ترحب اللجنة  )٤(
 ١٨يفيد بأن التجنيد يف صفوف القوات املسلحة وغريها من القوات النظامية للدولة الطرف طوعي ملن بلغ سن                  

جنة أيضاً بتأكيد الدولة الطرف أن وترحب الل.  من املادة ذاهتا٣سنة ويراعي الضمانات املنصوص عليها يف الفقرة 
  . تشريعها الوطين ال ينص على أي شكل من أشكال التجنيد اإلجباري أو القسري

" الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن"وبينما تالحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف ينص على أن   )٥(
ت إلزامية وأن ليس هناك أي حكم قانوين يسمح ، تالحظ اللجنة مع التقدير أن اخلدمة العسكرية ليس)٥٣املادة (

  . بالتجنيد اإلجباري حىت يف حالة الطوارئ

  ، إىل الربوتوكول اإلضـايف     ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٥ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف، يف         )٦(
نـزاعات ، واملتعلق حبماية ضحايا ال    ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ امللحق باتفاقيات جنيف املؤرخة      ١٩٧٧لعام  

  ). الربوتوكول الثاين(املسلحة غري الدولية 

 سـنة   ١٨وتالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف تدافع عن حظر استخدام األطفال دون سـن                  )٧(
  . بصفتهم جنوداً وتؤيد التصديق العاملي على الربوتوكول االختياري

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات- باء 

  العامة تدابري التنفيذ - ١

  التشريع

بينما تالحظ اللجنة املعلومات املقدمة يف أثناء احلوار ومفادها أن الدولة الطرف تنظر يف االنـضمام إىل                   )٨(
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود أي حكم خاص جيرم التجنيد          

 األعمال القتالية، وال حكم خاص ينص على الوالية القضائية  سنة أو إشراكه يف   ١٨اإلجباري لشخص دون سن     
  . خارج اإلقليم يف حالة جتنيد طفل قطري خارج البلد أو جتنيد أطفال من قبل مواطن قطري خارج قطر

  من أجل تعزيز التدابري الوطنية والدولية الرامية إىل منع جتنيد األطفال من قبـل قـوات مـسلحة                    )٩(
  :الدولة الطرف مبا يليبأن تقوم استخدامهم يف األعمال القتالية، توصي اللجنة أو مجاعات مسلحة و

ضمان التجرمي الصريح يف تشريع الدولة الطرف النتهاكات أحكام الربوتوكول االختياري             )أ(  
   بتجنيد األطفال وإشراكهم يف األعمال القتالية؛ةاملتعلق

إذا كان مرتكبها أو ضحيتها مواطناً       هلذه اجلرائم    والية قضائية خارج اإلقليم بالنسبة    إقامة    )ب(  
  هبا؛ الطرف أو لـه صالت من مواطين الدولة 
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العسكرية وغريها من التوجيهات العسكرية متفقة مع واألدلة العمل على أن تكون املدونات   )ج(  
  .أحكام الربوتوكول االختياري وروحه

لة الطرف إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوبأن تنضم وعالوة على ذلك، توصي اللجنة   )١٠(
الدولية، نظراً للمسامهة اهلامة اليت ميكن أن يقدمها ملنع جتنيد أو استخدام األطفال يف صفوف القوات املسلحة 

  .الوطنية أو استخدامهم من أجل االشتراك الفعلي يف األعمال القتالية، وللقضاء على ذلك

  التحفظات

لجنة مع التقدير املعلومات الشفوية اليت قدمها وفد الدولة الطرف يف أثناء احلوار، ومفادها أن               تالحظ ال   )١١(
  . ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٠الدولة الطرف سحبت حتفظاهتا على االتفاقية يف 

  .تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إخطار األمني العام بسحبها حتفظها يف أقرب فرصة ممكنة  )١٢(

  وطنيةخطة العمل ال

بينما تالحظ اللجنة وضع استراتيجية وطنية للطفولة تالحظ بقلق غياب عنصر متعلق بالتزامات الدولـة     )١٣(
  . الطرف مبوجب الربوتوكول االختياري

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تدرج ضمن استراتيجيتها الوطنية النظر يف أحكام الربوتوكـول                 )١٤(
  . األطفال يف النـزاعات املسلحةاالختياري املتعلق بإشراك 

  النشر والتدريب

بينما ترحب اللجنة باملبادرات الرامية إىل تعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسـية،                  )١٥(
  .تأسف لعدم كفاية التدابري املتخذة من أجل نشر الربوتوكول االختياري يف أوساط عامة اجلمهور

األفراد املقرر نشرهم يف مبن يف ذلك الدولة الطرف تزويد القوات املسلحة،  تواصل بأنتوصي اللجنة   )١٦(
وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف كـذلك        . عمليات دولية، بالتدريب بشأن أحكام الربوتوكول االختياري      

 من ٢الفقرة باالنتظام يف التوعية والتثقيف بشأن الربوتوكول االختياري لفائدة األطفال والكبار وفقاً ألحكام 
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن جتري برامج تدريبية بشأن أحكام الربوتوكول االختياري لفائدة مجيع . ٦املادة 

الفئات املهنية ذات الصلة العاملة مع األطفال الذين كانوا ضحية أعمال منافية للربوتوكـول االختيـاري                
 قد يكونون على اتصال مع هؤالء األطفـال، مـن قبيـل             والعاملة لصاحل هؤالء األطفال، أو املهنيني الذين      

إضافة إىل  واإلعالميني   ، والقضاة ،واألخصائيني االجتماعيني، واملدرسني، واحملامني   املشتغلني يف املهن الصحية،     
  . السلطات العاملة لصاحل األطفال امللتمسني للجوء والالجئني واملهاجرين والعاملة معهم
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   جتنيد األطفال- ٢

  طة الشباب العسكرية الطوعيةأنش

بينما تالحظ اللجنة املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن املناهج الدراسية املعدة للطالب   )١٧(
تشمل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، تشدد اللجنة على ضرورة إدراج عناصر بشأن اتفاقية حقوق الطفل                

   .والربوتوكول االختياري

 املتخذة فيما يتعلق بـرتع الـسالح،        التدابري  - ٣
  وإعادة اإلدماج االجتماعياملقاتلني، تسريح بو

  تدابري إعادة اإلدماج االجتماعي

ترحب اللجنة مبا ورد يف أثناء احلوار من أن الدولة الطرف تعتزم االنضمام إىل االتفاقيـة اخلاصـة بوضـع                      )١٨(
 من األطفال الالجـئني وملتمـسي       اً كبري اً يف الشرق األوسط عدد    بلداناستقبال  بيد أنه، يف ضوء استمرار      . الالجئني

ما بعد النـزاع، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم استعداد متر مبرحلة  اللجوء واملهاجرين القادمني من بلدان تعيش نزاعاً أو         
 قبل وصوهلم إىل قطـر  الدولة الطرف لتحديد هوية األطفال الذين قد يكونون جندوا أو استخدموا يف األعمال القتالية  

  . بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماعياًتعافيهم ولتزويدهم مبساعدة متعددة التخصصات من أجل 

  :الدولة الطرف مبا يليبأن تقوم توصي اللجنة   )١٩(

وضع آليات حتدد يف أقرب مرحلة ممكنة األطفال الالجئني وملتمسي اللجـوء واملهـاجرين          )أ(  
  طر الذين قد يكونون جندوا أو استخدموا يف أعمال قتالية؛الداخلني إىل ق

التأين يف دراسة حالة األطفال الالجئني وملتمسي اللجوء واملهاجرين الذين قد يكونون جندوا   )ب(  
بدنياً ونفسياً  تعافيهم  أو استخدموا يف أعمال قتالية وتزويدهم مبساعدة فورية متعددة التخصصات من أجل             

   من الربوتوكول االختياري؛٦ من املادة ٣ اجتماعياً وفقاً ألحكام الفقرة وإعادة إدماجهم

 اخلاصة بوضع الالجئني من أجل حتسني محايـة األطفـال           ١٩٥١االنضمام إىل اتفاقية عام       )ج(  
  الالجئني الذين قد يكونون جندوا أو أشركوا يف نزاع مسلح؛

طفل إىل بلده األصلي إال إذا كانت عودتـه         اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان عدم عودة          )د(  
  .الفضلىالطفل تراعي مصاحل 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باالنتظام يف مجع بيانات مصنفة بشأن األطفال الالجئني وملتمسي   )٢٠(
ويف . رجاللجوء واملهاجرين املوجودين ضمن واليتها القضائية الذين قد يكونون أُشركوا يف أعمال قتالية باخلا

 املتعلق مبعاملة   )٢٠٠٥(٦ توصي اللجنة الدولة الطرف باإلحاطة علماً بتعليق اللجنة العام رقم            ،هذا الصدد 
  .األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم، خارج بلدهم األصلي
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   املساعدة والتعاون الدوليان- ٤

   املاليةاملساعدة املالية وغري

اليت تقدمها الدولة الطرف يف جمال التعليم والصحة واإلدماج         املالية وغري املالية    اللجنة باملساعدة   ترحب    )٢١(
  . االجتماعي لفائدة األطفال املتضررين من نزاع مسلح يف بلدان أخرى

املساعدة من أجل   أشكال  دعمها املايل وغري ذلك من      تقدمي  تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة         )٢٢(
مع بلـدان أخـرى هبـدف       والثنائي  ول االختياري، مبا يف ذلك تعاوهنا املتعدد األطراف         حتسني تنفيذ الربوتوك  

البدين التعايف التصدي ملسألة إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، مع تركيز خاص على التدابري الوقائية وعلى       
  . وتوكول االختياريوالنفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي لألطفال الذين يقعون ضحايا أعمال منافية للرب

وبينما تالحظ اللجنة مع التقدير مسامهة قطر يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم، تدعو اللجنة الدولة   )٢٣(
  الطرف إىل احلرص على أن يكون أفرادها واعني متام الوعي حبقوق األطفال املُـشتركني يف الرتاعـات املـسلحة                  

  . ا العسكرية واعية ملسؤوليتها يف ضمان عدم انتهاك تلك احلقوقأو املتضررين منها؛ وأن تكون وحداهت

   املتابعة والنشر- ٥

  املتابعة

التدابري املالئمة لضمان التنفيذ الكامل هلذه التوصيات،       مجيع  الدولة الطرف   بأن تتخذ   توصي اللجنة     )٢٤(
فاع وإىل البلديات، عند    وذلك بطرق تشمل إحالتها إىل أعضاء جملس الوزراء وجملس الشورى، ووزارة الد           

  . واختاذ املزيد من اإلجراءات بشأهناعلى النحو املناسب االقتضاء، بغرض دراستها 

  النشر

وهذه املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا بأن يتاح التقرير األويل املقدم من الدولة الطرف توصي اللجنة   )٢٥(
وتوصي اللجنـة   . اسية والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان     اللجنة لألطفال وآبائهم، بوسائل منها املناهج الدر      

الدولة الطرف املالحظات اخلتامية على نطاق واسع لعامة اجلمهور إلثارة النقـاش والتوعيـة       أيضاً بأن تتيح    
  .بشأن الربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده

   التقرير القادم- ٦

تياري، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تـدرج          من الربوتوكول االخ   ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     )٢٦(
 ٤٤مبوجب املادة   معلومات إضافية عن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف تقريرها الدوري الثاين املقرر تقدميه             

  .من اتفاقية حقوق الطفل
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  بلغاريا  - ٢٩

 التفاقية حقـوق الطفــل      الربوتوكول االختياري نظرت اللجنة يف التقرير األويل لبلغاريا املقدم مبوجب           )١(
 ٢٤، املعقـودة يف     ١٢٦٦ يف جلستها    (CRC/C/OPAC/BGR/1) املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة     

 تـشرين  ٥، املعقـودة يف    ١٢٨٤، واعتمدت املالحظات اخلتاميـة التاليـة يف جلـستها           ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول
  .٢٠٠٧أكتوبر /األول

  مقدمة

دولة الطرف تقريرها األويل وبردودها اخلطية على قائمة املسائل الـيت طرحتـها    ترحب اللجنة بتقدمي ال     )٢(
، كما ترحب باحلوار البّناء الذي أجرته مع الوفـد املمثـل لعـدة     (CRC/C/OPAC/BGR/Q/1/Add.1)اللجنة  
 التشريعية  إال أهنا تعرب عن األسف ألن التقرير والردود اخلطية ال تتضمن معلومات كافية عن التدابري              . قطاعات

  .واإلدارية والقضائية والتدابري األخرى املنطبقة يف بلغاريا فيما يتعلق باحلقوق الواردة يف الربوتوكول االختياري

وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية مقترنة مبالحظاهتا اخلتامية السابقة               )٣(
  ).CRC/C/15/Add.66 (١٩٩٧يناير / كانون الثاين٨لدولة الطرف يف املعتمدة بشأن التقرير األويل ل

   اجلوانب اإلجيابية- ألف 

تالحظ اللجنة بعني التقدير التطبيق املباشر للربوتوكول االختياري وأسبقيته على التـشريعات احملليـة،                )٤(
  . ريوكذلك اجلهود املبذولة بغية مواءمة التشريعات احمللية مع الربوتوكول االختيا

  :وتثين اللجنة أيضاً على الدولة الطرف لتصديقها على الصكني التاليني  )٥(

  ؛٢٠٠٢أبريل / نيسان١١نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يف   )أ(  

 املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ إجراءات ١٨٢رقم  منظمة العمل الدوليةاتفاقية   )ب(  
  .٢٠٠٠يوليه / متوز٢٨يها، يف ء علفورية للقضا

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات- باء 

   تدابري التنفيذ العامة- ١

  التشريعات

يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود أحكام حمددة جترم جتنيد األطفال وإشراكهم يف أعمال القتال؛ كما                  )٦(
  يف حالة جتنيد طفل من بلغاريا خارج البلـد         ال يوجد أي حكم حمدد ينص على الوالية القضائية خارج اإلقليم            

  . أو قيام مواطن بلغاري أو أي شخص تربطه روابط أخرى بالدولة الطرف بتجنيد أطفال خارج بلغاريا
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توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف اإلجراءات التالية بغية تعزيز التدابري الوطنية والدولية الرامية   - )٧(
  : القوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة واستخدامهم يف أعمال القتالإىل منع جتنيد األطفال يف

أن ُتصّنف يف تشريعاهتا الوطنية ضمن فئة اجلرائم اليت يعاقب عليها القانون انتهاك أحكـام                 )أ(  
  الربوتوكول االختياري املتعلقة بتجنيد األطفال وإشراكهم يف أعمال القتال؛

   خارج نطاق اإلقليم خبصوص هذه اجلرائم إذا كـان مرتكبـها            أن تكفل قيام والية قضائية      )ب(  
  أو ضحيتها مواطناً بلغارياً أو أي شخص تربطه بالدولة الطرف بروابط أخرى؛

  أن تضمن توافق القوانني واألدلة وغري ذلك مـن التوجيهـات العـسكرية مـع أحكـام                   )ج(  
  .الربوتوكول وروحه

  تصدير األسلحة

ته الدولة الطرف من لوائح تنظم تراخيص التصدير واستعراض صفقات التصدير من            ترحب اللجنة مبا أقر     )٨(
كما ترحب باعتماد مبادئ مدونة سلوك االحتاد األورويب بشأن صـادرت األسـلحة،             . قبل السلطات املختصة  

نيد األطفال  ولكنها تالحظ أن هذه املبادئ ال تتضمن إشارة حمددة، تقوم مقام حكم ُمْبِطلٍ للبيع، إىل إمكانية جت                
ويف هذا الصدد، تشري اللجنة أيضاً إىل املعلومات . يف بلد الوجهة النهائية لألسلحة أو استخدامهم يف أعمال القتال

املقدمة من الوفد اليت مفادها أن تشريعات الدولة الطرف ال تتضمن أحكاماً حمددة حتظر بيع األسلحة لبلدان ميكن 
  .أو لالستخدام يف أعمال القتالأن يتعرض فيها األطفال للتجنيد 

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف فرض حظر حمدد على بيع األسلحة عندما تكون الوجهة النهائية    )٩(
  .د أو االستخدام يف أعمال القتال للتجني-  أو ميكن أن خيضعوا فيه - هلذه األسلحة بلداً خيضع فيه األطفال 

  النشر والتدريب

نة عن األسف لعدم تضمني تقرير الدولة الطرف أو ردودها اخلطية على قائمة املسائل الـيت                تعرب اللج   )١٠(
  .طرحتها اللجنة أية معلومات عن أنشطة النشر والتدريب املتعلقة بالقضايا املشمولة بالربوتوكول االختياري

عليم حقوق اإلنسان يف املناهج وتشري اللجنة إىل املعلومات املقدمة من الدولة الطرف خالل احلوار بشأن ت  )١١(
تعليم ثقافة السالم ال يشكالن عنصراً ثابتاً    /الدراسية العادية؛ إال أهنا تعرب عن األسف ألن تعليم حقوق اإلنسان          

  .يف املناهج الدراسية لكافة املدارس يف خمتلف مراحل التعليم

، إدراج املبادئ واألحكام    ٦من املادة    ٢توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، يف ضوء أحكام الفقرة             )١٢(
املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري يف املناهج الدراسية للمدارس العسكرية وأن تسهر على نـشر هـذه                 

  .املبادئ واألحكام على نطاق واسع يف صفوف اجلمهور العام واملوظفني احلكوميني عن طريق الوسائل املناسبة
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ن تضع الدولة الطرف برامج منهجية للتوعية والتثقيف والتدريب يف اجملاالت وتوصي اللجنة كذلك بأ  )١٣(
املشمولة بأحكام الربوتوكول االختياري وأن تعمم هذه الربامج على مجيع الفئات املختصة العاملة مع األطفال 

موا يف أعمـال  األطفال ملتمسو اللجوء والالجئون واملهاجرون الذين ميكن أن يكونوا قد جّندوا أو اسُتخدِ          (
، وخباصة املدرسون والصحفيون واملشتغلون يف املهن الصحية واألخصائيون االجتمـاعيون وأفـراد             )القتال

  .وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تضمني تقريرها القادم معلومات يف هذا الشأن. الشرطة واحملامون والقضاة

امية إىل تقدمي تعليم يف جمال حقوق اإلنسان،        توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها الر       و  )١٤(
وال سيما تعليم ثقافة السالم لكافة األطفال جبميع املدارس، وأن توفر للمدرسني تدريباً علـى إدراج هـذه                  

  . املواضيع يف برامج التعليم اخلاصة باألطفال

 التدابري املتخذة فيما يتعلق برتع السالح، وتسريح املقاتلني،      - ٢
  لبدين والنفسي وإعادة اإلدماج االجتماعيوالتعايف ا

  تدابري التعايف وإعادة اإلدماج االجتماعي

تالحظ اللجنة ما وردها من معلومات عن عدد األطفال غري املصحوبني الوافدين إىل بلغاريا، وعن عدم                  )١٥(
ومع ذلك، ونظراً إىل . لتوثيق أية حاالت تتعلق بتجنيد ملتمسي جلوء من األطفال أو باستخدامهم يف أعمال القتا

أن بلغاريا تقع جغرافياً بالقرب من مناطق تشهد نزاعاً مسلحاً، فإن اللجنة تعرب عن األسف لعدم اختاذ أية تدابري 
تتعلق بالتعايف البدين والنفسي لألطفال ملتمسي اللجوء والالجئني واملهاجرين الوافدين إىل بلغاريا مـن منـاطق                

  .ة إدماجهم اجتماعياًمتأثرة برتاع مسلح وإعاد

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن توفر احلماية لألطفال ملتمسي اللجوء والالجئني واملهـاجرين                )١٦(
املوجودين يف بلغاريا والذين ميكن أن يكونوا قد ُجّندوا أو اسُتخدموا يف أعمال القتال خارج بلغاريا، بوسائل 

  :من بينها التدابري التالية

صل جهودها املنهجية الرامية إىل مجع البيانات بشأن األطفال الالجـئني وملتمـسي             أن توا   )أ(  
اللجوء واملهاجرين، وأن تسعى إىل حتديد أولئك الذين ميكن أن يكونوا قد ُجّندوا أو اسُتخِدموا يف أعمـال                  

بالتعليق العـام   ويف هذا الصدد، توصي اللجنة بأن حتيط علماً الدولة الطرف           . القتال يف أبكر مرحلة ممكنة    
  بشأن معاملة األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج بلدهم األصلي؛) ٢٠٠٥(٦للجنة رقم 

أن ُتقيِّم بعناية حالة هؤالء األطفال وتوفر هلم مساعدة فورية تشمل جماالت متعددة وتراعي                )ب(  
   من الربوتوكول االختياري؛٦ من املادة ٣قرة خصوصياهتم الثقافية من أجل إعادة إدماجهم اجتماعياً وفقاً للف

  .أن تضمن تقريرها القادم معلومات عما تتخذه من تدابري يف هذا الصدد  )ج(  
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   املتابعة والنشر- ٣

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املالئمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كـامالً،      )١٧(
والـسلطات  ) Narodno Sobranie(ا إىل الوزارات ذات الصلـة وإىل اجمللس الـوطين  بوسائل منهـا إحالتهـ

  .احمللية كي تنظر فيها بشكل مالئم وتتخذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا

وتوصي اللجنة بأن يتاح التقرير األويل املقدم من الدولة الطرف واملالحظات اخلتامية اليت اعتمـدهتا         )١٨(
سع للجمهور عامة، ولألطفال خاصة، وذلك هبدف إثارة املناقـشة والتوعيـة بـشأن              اللجنة على نطاق وا   

  .الربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده

   التقرير القادم- ٤

 من الربوتوكول االختياري، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تـضمن  ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     )١٩(
 من اتفاقية حقوق الطفل معلومات إضـافية عـن تنفيـذ            ٤٤ملادة  تقريرها القادم املطلوب تقدميه مبوجب ا     

  .الربوتوكول االختياري

  بلغاريا  - ٣٠

بلغاريا األوَّيل املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغـاء           تقرير  نظرت اللجنة يف      )١(
، املعقودتني ١٢٦٧ و١٢٦٦ جلستيها يف) CRC/C/OPSC/BGR/1(األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 

، ٢٠٠٧أكتـوبر  / تـشرين األول ٥، املعقـودة يف  ١٢٨٤، واعتمدت يف جلستها     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٤يف  
  .املالحظات اخلتامية التالية

  ةمقدمـ

ترحِّب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل، الذي تضمن معلومات مفصلة عن التدابري التشريعية                )٢(
. واإلدارية والقضائية وغريها من التدابري املنطبقة يف بلغاريا فيما يتعلق باحلقوق املكفولة بالربوتوكول االختياري             

ــعتها     ــيت وض ــسائل ال ــة امل ــى قائم ــة عل ــردود اخلطي ــديرها لل ــن تق ــة ع ــرب اللجن ــا ُتع كم
)CRC/C/OPSC/BGR/Q/1/Add.1 (وللحوار البناء الذي أجرته مع الوفد.  

  التوجيهية العامة املبادئ - ١

الحظاهتا اخلتامية السابقة مب ةنوقرمتذكّّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي قراءهتا   )٣(
   / كانون الثـاين   ٨اليت اعتمدهتا بشأن التقرير األويل الذي قدمته الدولة الطرف مبوجب اتفاقية حقوق الطفل يف               

  ).CRC/C/15/Add.66 (١٩٩٧يناير 

   اجلوانب اإلجيابية- ألف 

  :ا يليمبحتيط اللجنة علماً مع التقدير   )٤(
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  ؛٢٠٠٢التعديالت اليت أُدخلت على قانون العقوبات يف عام   )أ(  

  .٢٠٠٣اعتماد قانون مكافحة االجتار باألشخاص يف عام   )ب(  

  :كما حتيط اللجنة علماً مع التقدير بتصديق الدولة الطرف على ما يلي  )٥(

روتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليـه املكمِّـل             ب  )أ(  
  ؛٢٠٠١التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة َعرب الوطنية يف عام 

بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة   )ب(
  ؛٢٠٠١كافحة اجلرمية املنظَّمة َعرب الوطنية يف عام مل

 املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجـراءات         ١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ج(  
  ؛٢٠٠٠الفورية للقضاء عليها يف عام 

  ؛٢٠٠٧ يف عام بالبشراتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باإلجراءات املتخذة ملنع االجتار   )د(  

  .٢٠٠٥م احلاسوبية يف عام قية جملس أوروبا املتعلقة باجلرائاتفا  )ه(  

  املبادئ العامة التفاقية حقوق الطفل     - باء 
  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

التفاقية حقوق الطفل مل تؤخذ يف االعتبار بصورة كافية يف تدابري  للجنة القلق ألن املبادئ العامة      يساور ا   )٦(
ويساور اللجنة قلق خاص إزاء مواقف اجملتمع . اليت اعتمدهتا الدولة الطرف مبوجب الربوتوكول االختياريالتنفيذ 

  .من أطفال الغجر اليت تؤثر يف محايتهم وحتول دون متتعهم الكامل باحلقوق املكرسة يف الربوتوكول االختياري

وال سيما مبدأ عدم التمييز، يف مجيع التـدابري  توصي اللجنة بإدراج املبادئ العامة التفاقية حقوق الطفل،     )٧(
  .أو اإلدارية اليت تتخذها الدولة الطرف لتنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك اإلجراءات القضائية

   البيانات- ٢

وبصفة تكميلية مؤسسات   لإلحصاء  عهد الوطين   امل بصفة رئيسية    ا تالحظ اللجنة أن البيانات جيمعه     بينما  )٨(
شىت، فإهنا تأسف لنقص البيانات املوثوق هبا واملصنفة حبسب العمر واجلنس واألصل اإلثين أو االجتماعي، ولنقص 

  .البحوث يف اجملاالت املشمولة بالربوتوكول االختياري

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إجراء دراسات متعمقة يف املسائل املـشمولة بـالربوتوكول                 )٩(
نشاء نظام معلومات موحد لضمان القيام بصفة منهجية جبمع وحتليل بيانات مصنفة يف مجلة أمور االختياري وإ
 واجلنس واألصل اإلثين أو االجتماعي، ملا توفره هذه البيانات من أدوات أساسية للتقييم ووضع حبسب العمر
  .وتنفيذهاالسياسات 
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   تدابري التنفيذ العامة- ٣

  خطة العمل الوطنية

 سنوات وكذلك مبختلـف االسـتراتيجيات       ١٠ اللجنة بوضع استراتيجية وطنية لألطفال مدهتا        ترّحب  )١٠(
غري أنه ليس من الواضح ما إذا كانت . والربامج القطاعية على الصعيدين الوطين واإلقليمي من أجل محاية األطفال
  .هذه االستراتيجيات والربامج تنص على تنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري

توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف تنفيذ االلتزامات احملددة الناشئة عن الربوتوكول االختياري يف   )١١(
استراتيجياهتا وبراجمها الوطنية بالتشاور والتعاون مع أصحاب املصلحة املعنيني، آخذة يف اعتبارها اإلعـالن              

 ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال      املعتمدين يف املؤمتر العاملي األول    ) A/51/385(وبرنامج العمل   
املعتمد يف املؤمتر العاملي الثاين ملكافحة االستغالل اجلنسي ) A/S-27/12(وااللتزام العاملي ، )١٩٩٦ستكهومل، (

  ).٢٠٠١يوكوهاما (التجاري لألطفال 

   والتقييمالتنسيق

لة حلماية الطفل وهيئات أخرى شىت تـشارك يف         ُتحيط اللجنة علماً باملعلومات اليت تفيد أن وكالة الدو          )١٢(
 وجود هيئة حكومية بعينها تتوىل تنسيق األنشطة        لعدمتشعر بالقلق   إال أن اللجنة    . توكول االختياري تنفيذ الربو 

  .وتقييم تنفيذ الربوتوكول االختياري

لتنـسيق اجملـاالت    تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التنسيق القائم وعلى إنشاء آلية حمددة               )١٣(
ويف هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تزود الدولة . املشمولة بالربوتوكول االختياري وتقييمها الدوري وتنفيذها

  .الطرف هذه اآللية مبوارد بشرية ومالية حمددة وكافية لتمكينها من أداء عملها بشكل كامل

  املؤسسات املستقلة

بيد أن  . ٢٠٠٥ وبانتخاب أمني املظامل يف عام       ٢٠٠٤امل يف عام    ترحب اللجنة بإنشاء مكتب أمني املظ       )١٤(
والية أمني املظامل وصالحياته ال تتضمن رصد وتعزيز الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان مثل اتفاقية حقوق الطفل                

  .وبروتوكوليها االختياريني

  يـق اللجنـة العـام     ريس ومبراعـاة تعل   توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، وفقاً ملبـادئ بـا            )١٥(
املتعلق باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، بتوسيع نطاق والية أمني املظامل لتشمل رصـد             ) ٢٠٠٢(٢رقم  

 بشؤون األطفال أو نائب     ُيعىنكما توصي اللجنة بتعيني أمني مظامل       . وتعزيز الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان    
  . بشرية ومالية كافيةمبواردأمني مظامل متخصص يف شؤون األطفال وتزويده 

  النشر والتدريب

تعرب اللجنة عن تقديرها ملا تضطلع به الدولة الطرف من أنشطة عديدة يف جمايل التـدريب والنـشر                     )١٦(
بالتعاون مع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، مثل األنشطة املتعلقة بالتربية املدنية والتثقيف يف 
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إال أن اللجنة تظل قلقة ألن اجلهـود        . ان والتوعية للتدابري املذكورة يف الربوتوكول االختياري      جمال حقوق اإلنس  
الرامية إىل التوعية للربوتوكول االختياري بني الفئات املهنية ذات الصلة ويف صفوف اجلمهور عامةً وإىل تـوفري                 

الذين يعملون مع األطفـال ومـن أجلـهم         التدريب الكايف للقضاة واملدعني العامني واألخصائيني االجتماعيني        
  .وللجمهور عامة، ليست جهوداً منهجية وال تغطي مجيع اجملاالت املشمولة بالربوتوكول االختياري

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف ما تضطلع به من أنشطة يف جمايل التدريب والنـشر وبـأن               )١٧(
 والدورات التدريبية يف مجيع اجملاالت املشمولة بالربوتوكول      تعززها وتوفر موارد كافية وخمصصة لوضع املواد      

والعاملون يف املهن   االختياري جلميع املهنيني ذوي الصلة، مبن فيهم أفراد الشرطة واملدعون العامون والقضاة             
 من ٩ة  من املاد٢كما توصي اللجنة، يف ضوء الفقرة . من املهنيني املعنيني بتنفيذهمون وغريهإلعالميواالطبية 

 بنشر أحكام الربوتوكول االختياري على نطاق واسع، وال سيما يف صفوف األطفال             ،الربوتوكول االختياري 
 وضع مناهج دراسية وشن محالت توعية طويلة األمد وتوفري التدريب بشأن التـدابري              ، بطرق منها  وأسرهم

وتوكول االختياري، بوسـائل منـها تـشجيع    الوقائية واآلثار الضارة النامجة عن اجلرائم املشار إليها يف الرب      
مشاركة اجملتمع احمللي، وال سيما األطفال والضحايا من األطفال، ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات العاملة يف 

  .قطاع السفر والسياحة

   منع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية- ٤

  رائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياريالتدابري املعتمدة ملنع اجل

تالحظ اللجنة ما تبذله السلطات احلكومية والبلدية من جهود من أجل منع اجلرائم املـشار إليهـا يف                    )١٨(
إال أن اللجنة تشعر بالقلق ألن التدابري الوقائية اهلادفة ملكافحة استغالل األطفال، مبا يف              . الربوتوكول االختياري 

غالهلم يف البغاء واملواد اإلباحية ويف أعمال السخرة ال تزال حمدودة، شأهنا شأن التدابري املتخذة لتحديد                ذلك است 
  .أسباب املشكلة ونطاقها

  :تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  )١٩(

اعتماد تشريع حمدد بشأن التزامات مقدمي خدمات اإلنترنت فيما يتعلق باستغالل األطفال              )أ(  
  ملواد اإلباحية على شبكة اإلنترنت؛يف ا

إجراء حبوث بشأن آثار اإلجراءات اليت سبق اختاذها وبشأن طبيعة ونطاق استغالل األطفال، مبا يف                 )ب(  
  ذلك استغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية، من أجل حتديد فئات األطفال املعرضني للخطر ونطاق املشكلة؛

ية من جهات من بينها اليونيسيف وغريها من املنظمات والوكـاالت           التماس املساعدة التقن    )ج(  
  الدولية، من أجل زيادة فعالية التدابري الوقائية املتخذة يف اجملاالت املشمولة بالربوتوكول االختياري؛

االضطالع بتدابري وقائية هادفة والتعاون مع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري               )د(  
  .ما خيص القيام حبمالت توعية يف مجيع اجملاالت املشمولة بالربوتوكول االختيارياحلكومية في
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ويساور اللجنة قلق عميق إزاء الوضع الصعب الذي تواجهه فئات معينة من األطفال، مثل أطفال الغجر                  )٢٠(
  .وأطفال الشوارع واألطفال املعوقني، وهي فئات معرضة بوجه خاص جلميع أشكال االستغالل

حتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء مزيد من االهتمام لوضع الفئات الضعيفة من األطفال املعرضني   )٢١(
ويف هذا الصدد، توصي اللجنة     . بوجه خاص للوقوع ضحايا للجرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري         
ة إىل منع انتهاك حقوق األطفـال       بأن ختصص الدولة الطرف موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذ الربامج اهلادف          
كما ينبغي إيالء مزيد من االهتمام   . الضعفاء بوجه خاص، مع إيالء اهتمام خاص لتعليمهم ورعايتهم الصحية         

  .لتوعية هؤالء األطفال حلقوقهم

  خط املساعدة اهلاتفي

اليونيـسيف   اللجنة باخلطة الرامية إىل إنشاء خط هاتفي ملساعدة األطفـال بالتعـاون مـع                ترحب  )٢٢(
واملنظمات غري احلكومية وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف أن يكون خط املساعدة مؤلفاً من ثالثـة أرقـام                  

ويف هذا الصدد، توصي اللجنة أيضاً بأن . ومتاحاً على مدار الساعة وجمانياً من أجل مساعدة األطفال الضحايا
كمـا  . ملساعدة هذا وقادرين على استعماله    تكفل الدولة الطرف أن يكون األطفال على علم بوجود خط ا          

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تيسري تعاون خط املساعدة مع املنظمات غري احلكومية املعنيـة باألطفـال         
  .وأجهزة الشرطة وكذلك مع العاملني يف املهن الصحية واألخصائيني االجتماعيني

  احية وبغاء األطفال حظر بيع األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلب- ٥

  القوانني واألنظمة اجلنائية أو العقابية القائمة

بينما تثين اللجنة على التعديالت اليت أدخلت على قانون العقوبات جلعله متوافقاً مع الربوتوكول االختياري،                 )٢٣(
عدم وجود تعريف واضـح     فإهنا تبقى قلقة ألن التشريعات ليس مجيعها متوافقاً بعد مع الربوتوكول االختياري، مثل              

  . من الربوتوكول االختياري٢ من املادة )ج( و)ب(لبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وفقاً للفقرتني 

توصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف تشريعها جلعله متوافقاً متاماً مع الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك                  )٢٤(
. األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية على حنو ميكنها من مقاضاة مرتكيب هذه اجلـرائم       اعتماد تعريف لبغاء    

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعديل أحكام قانوهنا اجلنائي حبيث تشمل بالكامل مجيع اجلرائم املتعلقة ببغـاء        
  . من الربوتوكول االختياري٣ من املادة )ج( و)ب(األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وفقاً للفقرتني 

   القانونية للتبيناجلوانب

 اخلاصة حبماية ١٩٩٣ على اتفاقية الهاي لعام ٢٠٠٢بينما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف يف عام   )٢٥(
 ملناهضة عمليـات    الطفل والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل وباجلهود الكبرية اليت تبذهلا الدولة الطرف             

  التبين غري املشروعة، فإهنا تظل قلقة إزاء استمرار املمارسات غري املشروعة واالستغاللية يف بلغاريـا، وال سـيما            
  .فيما يتعلق بالتبين على الصعيد الدويل
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توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري عاجلة، مبا يف ذلك تدابري حملاربة الفساد، مـن أجـل                    )٢٦(
 من الربوتوكـول االختيـاري      ٣الستمرار يف مكافحة بيع األطفال ألغراض التبين آخذة يف اعتبارها املادة            ا

 اخلاصة حبماية الطفل والتعـاون يف       ١٩٩٣ من اتفاقية حقوق الطفل وأحكام اتفاقية الهاي لعام          ٢١واملادة  
  .جمال التبين على الصعيد الدويل

   محاية حقوق األطفال الضحايا- ٦

  ابري املعتمدة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكولالتد

 الذي ينشئ وضعاً جديـداً  ٢٠٠٥حتيط اللجنة علماً مع التقدير بإصالح قانون اإلجراءات اجلنائية لعام        )٢٧(
 لديها وحـدة قـضائية      إال أن اللجنة تشعر بالقلق ألن الدولة الطرف ليست        . للضحية، وخباصة الطفل الضحية   

كما تعرب اللجنة عن أسفها     . متخصصة ومنفصلة تعىن باألطفال ضحايا اجلرائم املتصلة بالربوتوكول االختياري        
لعدم تلقي املهنيني تدريباً كافياً ولنقص األطباء النفسانيني املختصني باألطفال ونقص املعلومات املتعلقة بالربامج              

  .ل الضحايا والبيانات املتعلقة بتعويض الضحايا مالياًامللموسة إلعادة تأهيل األطفا

  :توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  )٢٨(

 من الربوتوكول االختياري، تعزيز تدابريها حلماية ٨ من املادة ١أن تواصل، يف ضوء الفقرة     )أ(  
اري والشهود عليهـا يف مجيـع       حقوق ومصاحل األطفال ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول االختي        

مراحل عملية العدالة اجلنائية، آخذة يف اعتبارها املبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال               
  ؛)٢٠٠٥/٢٠قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (ضحايا اجلرمية والشهود عليها 

باألطفال الضحايا، من قبيل نظام     أن تنشئ وحدة متخصصة ومنفصلة لقضاء األحداث تعىن           )ب(  
  ؛))(CRC/C/15/Add.66 من الوثيقة ٣٤انظر أيضاً الفقرة (عدالة منفصل لألحداث، وفقاً للمعايري الدولية 

أن تواصل تطوير خدمات الرعاية الطبية والنفسية املتخصصة لألطفال الضحايا، وأن تتخذ يف   )ج(  
ىل تقدمي كل املساعدة املالئمة لألطفال الضحايا، مبا يف ذلك إعادة  من الربوتوكول تدابري ترمي إ٩ضوء املادة 

إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدين والنفسي، بوسائل منها ضمان توافر املهنيني العاملني مع األطفال الضحايا 
  وإمكانية االستعانة هبم يف مجيع أرجاء البلد؛

ئم، وال سيما على الصعيدين القانوين والنفسي،       أن تتخذ تدابري لضمان توفري التدريب املال        )د(  
 مـن  ٤لألشخاص العاملني مع األطفال ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري، وفقاً للفقرة   

   من الربوتوكول؛٨املادة 

أن تواصل وتعزز التعاون مع املنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية املعنية باهلجرة مـن        )ه(  
  جل ضمان توفري خدمات مناسبة لألطفال الضحايا؛أ
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للحـصول  من إجراءات مناسبة     أن تكفل جلميع األطفال الضحايا إمكانية االستفادة، دومنا متييز،          )و(  
   مـن   ٩ مـن املـادة      ٤، وفقـاً للفقـرة       عن ذلـك    قانوناً نياملسؤولمن  لحق هبم   تتعويض عن األضرار اليت     على  

  .الربوتوكول االختياري

 ميكن أن يتعرضوا بالربوتوكول االختياريوتعرب اللجنة عن قلقها ألن األطفال ضحايا اجلرائم املشمولة         )٢٩(
  .للوصم والتهميش االجتماعي وميكن حتميلهم املسؤولية وحماكمتهم وإيداعهم رهن االحتجاز

ال ضـحايا اجلـرائم     حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املمكنة لتاليف وصم األطف             )٣٠(
  .املشمولة بالربوتوكول االختياري وهتميشهم االجتماعي وضمان عدم جترمي هؤالء األطفال وال معاقبتهم

   املساعدة والتعاون الدوليان- ٧

  إنفاذ القوانني

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إقامة التعاون القانوين والعملي مع الدول األخرى بغيـة منـع                   )٣١(
وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف أنشطتها التعاونيـة اإلقليميـة           . رائم ومقاضاة اجملرمني ومعاقبة املسؤولني    اجل

والدولية يف جمايل القضاء والشرطة خدمةً للضحايا مع الدول واملنظمات الدولية األخرى قصد منع ومكافحـة بيـع    
باحية واملساعدة على إعادة األطفال الـضحايا إىل بلـداهنم          األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإل       

ويف هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها          . األصلية، شريطة أن خيدم ذلك مصاحل الطفل الفضلى       
  .ةخارج بلداهنم األصليعن ذويهم املتعلق مبعاملة األطفال غري املصحوبني واملنفصلني ) ٢٠٠٥(٦العام رقم 

   املتابعة والنشر- ٨

  املتابعة

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املالئمة لضمان التنفيذ الكامل هلذه التوصيات                )٣٢(
بوسائل منها إحالتها إىل الوزارات احلكومية املختصة واجلمعية الوطنية والسلطات احمللية، من أجل النظر فيها 

  .املزيد من اإلجراءات بشأهناعلى النحو املالئم واختاذ 

  النشر

توصي اللجنة بإتاحة التقرير والردود اخلطية املقدمة من الدولة الطرف واملالحظات اخلتاميـة الـيت                )٣٣(
لعامـة اجلمهـور    ) على سبيل املثال ال احلـصر     (اعتمدهتا اللجنة على نطاق واسع، بوسائل منها اإلنترنت         

 الشبابية والفئات املهنية واألطفال، هبدف إثارة النقاش والتوعية بـشأن           ومنظمات اجملتمع املدين واجملموعات   
  .الربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده
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   التقرير القادم- ٩

، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتدرج معلومات إضافية عن تنفيذ            ١٢ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     )٣٤(
  . من اتفاقية حقوق الطفل٤٤ي القادم املقرر تقدميه مبوجب املادة الربوتوكول االختياري يف تقريرها الدور

  فرنسا  - ٣١

نظرت اللجنة يف التقرير األويل لفرنسا املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفـال يف                 )١(
، واعتمدت  ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٦ املعقودة يف    ١٢٧٠ يف جلستها    (CRC/C/OPAC/FRA/1)الرتاعات املسلحة   

  .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٥ املعقودة يف ١٢٨٤املالحظات اخلتامية التالية يف جلستها 

  مقدمة

ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل الشامل، وإن كانت تأسف لعدم تضمنه معلومات عن   )٢(
ـ      . مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار     ة الـيت قدمتـها الدولـة الطـرف         وترحب اللجنة أيضاً بـالردود اخلطي

(CRC/C/OPAC/FRA/Q/1/Add.1)وفد ال مع ي للحوار البناء الذي أجر على قائمة املسائل وتعرب عن تقديرها
  .الذي ميثل قطاعات متعددة

وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية مبقترنة مبالحظاهتا اخلتامية السابقة             )٣(
  .(CRC/C/15/Add.240) ٢٠٠٤يونيه / حزيران٤ليت اعتمدهتا بشأن التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف يف ا

   اجلوانب اإلجيابية- ألف 

ترحب اللجنة باالهتمام الدويل احلثيث الذي أبدته الدولة الطرف يف معاجلة مسألة إشراك األطفـال يف                  )٤(
  :يالنـزاعات املسلحة والذي اشتمل على ما يل

  تقدمي املساعدة الفنية إىل املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاعات املسلحة؛   )أ(  

  تقدمي الدعم املايل إىل املنظمات غري احلكومية النشطة يف تنفيذ الربوتوكول االختياري؛  )ب(  

عين باألطفال يف   اإلسهام النشط من جانب الدولة الطرف كرئيس لفريق جملس األمن العامل امل             )ج(  
  . ٢٠٠٥نوفمرب /النـزاعات املسلحة منذ إنشائه يف تشرين الثاين

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات- باء 

   تدابري التنفيذ العامة- ١

  التشريعات

  تالحظ اللجنة مع التقدير توقيع وزارة الدفاع على مذكرة لتعديل قانون الـدفاع مـن أجـل كفالـة             )٥(
  . من الربتوكول االختياري١طفال دون سن الثامنة عشرة يف أعمال القتال، وفقاً للمادة أال يشترك مجيع األ
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وحتقيقاً لتعزيز التدابري الدولية الرامية إىل منع جتنيد األطفال يف قوات مسلحة أو يف مجاعات مسلحة                  )٦(
  :ومنع استخدامهم يف أعمال القتال، توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف مبا يلي

كفالة أن ُتجّرم صراحة يف تشريعاهتا انتهاك أحكام الربوتوكول االختياري املتعلقة بتجنيـد               )أ(  
  األطفال وإشراكهم يف أعمال القتال؛

  إقامة والية قضائية خارج حدودها اإلقليمية بشأن هـذه اجلـرائم إذا كـان مرتكبوهـا                  )ب(  
  ا صالت أخرى؛أو ضحاياها أشخاصاً من مواطين الدولة الطرف أو تربطهم هب

كفالة أن تكون القوانني واألدلة العسكرية والتوجيهات العسكرية األخرى متفقة مع أحكام              )ج(  
  .الربوتوكول االختياري وروحه

وتالحظ .  عاماً ال يسري إال مبوافقة ممثليهم القانونيني١٧  وتالحظ اللجنة أن حتديد سن جتنيد املتطوعني ب  )٧(
   ال يضم يف صفوفه حالياً أي قُّصر رغم أن القانون يتيح إمكانية التجنيـد اعتبـاراً مـن     أيضاً أن الفيلق األجنيب   

  .سن السابعة عشرة

تشجع اللجنة الدولة الطرف على رفع احلد األدىن لسن التجنيد يف كل من القوات املسلحة والفيلق األجنيب   )٨(
وتشجع . ول االختياري وتوفري احلماية الكاملة لألطفال      عاماً من أجل حتقيق االمتثال الكامل لروح الربوتوك        ١٨إىل  

  اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تتيح مبوجب القانون وضعاً خاصاً، خبالف الوضع العـسكري، لألطفـال مـن           
  . عاماً املقيدين يف مدارس عسكرية وأولئك املقيدين يف الفيلق األجنيب١٨ عاماً ودون ١٦سن 

  صادرات األسلحة

حب اللجنة باعتماد الدولة الطرف مبادئ مدونة االحتاد األورويب لقواعد السلوك املتعلقة بـصادرات              تر  )٩(
استخدام األطفال يف أعمال /األسلحة، ولكنها تالحظ غياب أي ذكر حمدد ضمن هذه املبادئ ملسألة احتمال جتنيد

ويف هذا الصدد، تالحظ اللجنة أيـضاً   . حالقتال يف بلد املقصد النهائي للسالح، كأحد معايري استبعاد بيع السال          
  املعلومات املقدمة من الوفد ومفادها أن تشريعات الدولة الطرف اليت حتظر بيع األسلحة إىل البلدان اليت قد جيند                  

  .أو يستخدم فيها األطفال يف أعمال القتال ال تنص على أي جرمية حمددة يف هذا الشأن

 الطرف يف فرض حظر حمدد فيما يتعلق ببيع األسلحة مىت كان معروفاً      توصي اللجنة بأن تنظر الدولة      )١٠(
  .أن بلد املقصد هو بلد جيري فيه، أو ُيحتمل أن جيري فيه جتنيد األطفال أو استخدامهم يف أعمال القتال

  نشر الربوتوكول والتدريب

وردودها اخلطية على قائمة    تأسف اللجنة لضآلة حجم املعلومات املقدمة من الدولة الطرف يف تقريرها              )١١(
  .املسائل فيما يتعلق بنشر املعلومات والتدريب املتصلني باملسائل املشمولة بالربوتوكول االختياري
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 من الربوتوكول االختياري، بأن تكفل الدولة الطرف        ٦ من املادة    ٢توصي اللجنة، يف ضوء الفقرة        )١٢(
وتوصـي  . اق واسع بني عامة اجلمهور ومسؤويل الدولةنشر مبادئ الربوتوكول االختياري وأحكامه على نط  

اللجنة أيضاً بأن تعد الدولة الطرف برامج منهجية للتوعية والتثقيف والتدريب بشأن أحكام الربوتوكـول               
من ملتمسي اللجوء والالجئني    (االختياري تكون موجهة إىل مجيع الفئات املهنية املعنية املشتغلة مع األطفال            

وخباصـة إىل املدرسـني،     ) ذين ميكن أن يكونوا قد ُجّندوا أو اسُتخدموا يف أعمـال القتـال            واملهاجرين ال 
وُتدعى . والصحفيني، واملشتغلني باملهن الطبية، واألخصائيني االجتماعيني، وأفراد الشرطة، واحملامني، والقضاة

  .الدولة الطرف إىل تقدمي معلومات يف هذا الصدد يف تقريرها القادم

  صي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إىل إتاحة التعليم يف جمال حقوق اإلنـسان،                وتو  )١٣(
وال سيما تعليم ثقافة السالم، جلميع األطفال يف مجيع املدارس، مبا يف ذلك املدارس العسكرية، وإىل تـدريب       

  .املدرسني بغية إدراج هذه املواضيع يف مناهج تعليم األطفال

   والتعاون الدوليان املساعدة- ٢

  املساعدة املالية واملساعدات األخرى

ترحب اللجنة بشىت املبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف يف جمال محاية األطفال يف النـزاعات املسلحة مثـل                   )١٤(
أن اللجنة  بيد  . ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٦ و ٥املعقود يف يومي    " حترير األطفال من احلرب     "  تنظيم مؤمتر باريس الوزاري ل    

  .تأسف ألن هذه اجلهود مل تأخذ يف االعتبار بالقدر الكايف الربوتوكول االختياري أو أعمال اللجنة يف هذا الصدد

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف إسهامها يف جمايل العمل الوقائي والتدابري الرامية إىل مساعدة   )١٥(
لربوتوكول االختياري على التعايف البـدين والنفـسي وإعـادة      األطفال الضحايا ألي من األعمال املخالفة ل      

وفضالً عن ذلك، توصي اللجنة بأن تشجع الدولة الطرف، باعتبارها رئيس فريق جملس             . إدماجهم يف اجملتمع  
. األمن العامل املعين باألطفال يف النـزاعات املسلحة، على التنسيق املعزز يف إطار منظومة األمـم املتحـدة                

للجنة الدولة الطرف، بصفتها رئيس الفريق العامل، إىل تعزيز التآزر والتنسيق بني مبادرات األمـم               وتدعو ا 
  .املتحدة املتصلة بالربوتوكول االختياري وإىل تدعيم التنسيق داخل اللجنة

وبينما تالحظ اللجنة مع التقدير اإلسهام النشط من جانب الدولة الطرف يف عمليات األمم املتحدة                 )١٦(
حلفظ السالم، فإهنا تدعو الدولة الطرف إىل أن تكفل أن يكون موظفوها على علم تام حبقـوق األطفـال يف      
النـزاعات املسلحة، وأن تكون وحداهتا العسكرية على علم مبسؤوليتها عن كفالة أال تنتهك هذه احلقـوق            

  .وأن يقدم منتهكوها إىل العدالة
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 الـسالح   التدابري املعتمدة فيما يتعلق بـرتع       - ٣
  اجملندين وإعادة اإلدماج يف اجملتمع وتسريح

  املساعدة من أجل التعايف البدين والنفسي

بينما تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف هي بلد مقصد لألطفال ملتمسي اللجوء واملهاجرين وأن بعـضاًَ                  )١٧(
ات املقدمة من الدولة الطرف يف      منهم قد يكون قادماً من بلدان تشهد نزاعات مسلحة، فإهنا تأسف خللو املعلوم            

ردودها اخلطية من أي بيانات حمددة بشأن األطفال الالجئني وملتمسي اللجوء واملهاجرين الداخلني فرنسا الذين               
ويف هذا الشأن، تأسف اللجنة أيضاً لعدم تقـدمي         . ُيحتمل أن يكونوا قد أُشركوا يف نزاعات مسلحة يف اخلارج         

مدة من أجل التعرف على األطفال ملتمسي اللجـوء والالجـئني واملهـاجرين غـري               معلومات عن التدابري املعت   
املصحوبني بذويهم القادمني إىل فرنسا والذي أُشركوا يف أعمال قتال يف اخلارج، وعن التدابري الرامية إىل تعافيهم 

  .البدين والنفسي

للجـوء والالجـئني واملهـاجرين      توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف احلماية لألطفال ملتمسي ا           )١٨(
القادمني إىل فرنسا الذين ُيحتمل أن يكونوا قد ُجّندوا أو اسُتخدموا يف أعمال قتال يف اخلارج وذلك عـن                   

  :طريق اختاذ تدابري منها التدابري التالية

 القيام على حنو منهجي جبمع البيانات اخلاصة باألطفال الالجئني وملتمسي اللجوء واملهاجرين  )أ(  
الداخلني فرنسا والتعرف يف أبكر مرحلة ممكنة على أولئك الذين ُيحتمل أن يكونوا قد ُجّندوا أو اسُتخدموا                 

  يف أعمال القتال؛

تقييم وضع هؤالء األطفال بعناية وإمدادهم الفوري باملساعدة املالئمـة ثقافيـاً واملراعيـة                )ب(  
ن تعافيهم البدين والنفسي وإعادة إدماجهم يف       لظروف األطفال واملنطوية على عدة ختصصات من أجل ضما        

   من الربوتوكول االختياري؛٦ من املادة ٣اجملتمع وفقاً للفقرة 

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة أن تؤخذ مصاحل الطفل الفضلى يف االعتبار إذا مـا لـزم                   )ج(  
ولة الطرف علماً بتعليق اللجنة العام      ويف هذا الصدد، توصي اللجنة بأن حتيط الد       . ترحيله عن البلد املضيف   

  بشأن معاملة األطفال غري املصحوبني بذويهم واملنفصلني عنهم خارج بلداهنم األصلية؛) ٢٠٠٥(٦رقم 

  .إدراج معلومات عن التدابري املتخذة يف هذا الشأن يف تقريرها القادم  )د(  

   املتابعة والنشر- ٤

مجيع التدابري املالئمة كي تكفل التنفيذ الكامل هلذه التوصيات توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف   )١٩(
بوسائل من بينها إحالتها إىل الوزارات املختصة، وإىل اجلمعية الوطنية، وجملس الشيوخ، وسلطات األقـاليم               

مزيد واملقاطعات، مبا يف ذلك مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار، من أجل النظر فيها على النحو املالئم واختاذ       
  .من اإلجراءات بشأهنا
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وتوصي اللجنة بأن يتاح على نطاق واسع للجمهور بصفة عامة ولألطفال بصفة خاصـة، التقريـر                  )٢٠(
ا اللجنة من أجل إثارة النقاش وزيادة الوعي هتاألويل املقدم من الدولة الطرف واملالحظات اخلتامية اليت اعتمد

  .بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده

   التقرير القادم- ٥

 من الربوتوكول االختياري، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تـدرج            ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     )٢١(
 مـن  ٤٤مزيداً من املعلومات عن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف تقريرها القادم املقرر تقدميه مبوجب املادة         

علومات عن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف املقاطعـات        وينبغي أن يتضمن التقرير م    . اتفاقية حقوق الطفل  
  .واألقاليم الفرنسية الواقعة فيما وراء البحار

  الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  فرنسا  - ٣٢

توكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء      الربونظرت اللجنة يف التقرير األويل لفرنسا املقدم مبوجب           )١(
 املعقودتني  ١٢٧١ و ١٢٧٠ يف جلستيها    (CRC/C/OPSC/FRA/1) األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية     

   ٥ املعقـودة يف     ١٢٨٤، واعتمدت املالحظـات اخلتاميـة التاليـة يف جلـستها            ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٦يف  
  .٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول

  دمةمق
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل الشامل، غري أهنا تأسف لعدم تضمنه معلومات عـن                  )٢(

  وترحب اللجنة أيـضاً مبـا قدمتـه الدولـة الطـرف مـن ردود خطيـة                . مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار    
(CRC/C/OPSC/FRA/Q/1/Add.1)لبناء الذي أُجري مع الوفد  على قائمة املسائل وتعرب عن تقديرها للحوار ا

  .املمثِّل لعدة قطاعات

وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية مقترنة مبالحظاهتا اخلتامية السابقة               )٣(
  .(CRC/C/15/Add.240) ٢٠٠٤يونيه / حزيران٤اليت اعتمدهتا بشأن التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف يف 

   اجلوانب اإلجيابية- ألف 

ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف عدداً كبرياً من القوانني واألنظمة املتصلة بالربوتوكول االختياري،               )٤(
  :مبا يف ذلك القوانني واألنظمة التالية

 بشأن رعاية األطفال ومحايتـهم وهـو        ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ٢ املؤرخ   ١-٢٠٠٤القانون رقم     )أ(  
  ؛(Observatoire national de l'enfance en danger-ONED)للمرصد الوطين لألطفال املعرضني للخطر   املنشئالقانون
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، واملعدِّل لبعض أحكام قانون العقوبات      ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢١ املؤرخ   ٥٧٥-٢٠٠٤القانون رقم     )ب(  
  املتصلة باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛

، واملتعلق باإلصالح يف جمال التبين واملنـشئ        ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٤ املؤرخ   ٧٤٤-٢٠٠٥القانون رقم     )ج(  
  للوكالة الفرنسية املعنية بالتبين؛

، الذي ينقل املقّرر اإلطاري جمللس أوروبـا        ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٤ املؤرخ   ٣٩٩-٢٠٠٦القانون رقم     )د(  
2004/68/JAIل األطفال يف املواد اإلباحية؛ املتعلق مبكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واستغال  

  ، واملتعلق باسـتجواب األطفـال ضـحايا        ٢٠٠٧مارس  / آذار ٥ املؤرخ   ٢٩١-٢٠٠٧القانون رقم     )ه(  
  اجلرائم اجلنسية؛

  .، واملتعلق باإلصالح يف جمال محاية الطفل٢٠٠٧مارس / آذار٥ املؤرخ ٢٩٣-٢٠٠٧القانون رقم   )و(  

 الدولة الطرف على الصكوك الدوليـة واإلقليميـة املتـصلة بـالربوتوكول     وتالحظ اللجنة مع التقدير تصديق      )٥(
  :االختياري، مبا يف ذلك

بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجـراءات        ) ١٩٩٩(١٨٢قية منظمة العمل الدولية رقم      اتفا  )أ(  
  ؛٢٠٠١سبتمرب /الفورية للقضاء عليها، يف أيلول

 وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه، املكمل التفاقيـة          بروتوكول منع االجتار باألشخاص،     )ب(  
  ؛٢٠٠٢أكتوبر /األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف تشرين األول

بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّل التفاقيـة األمـم املتحـدة         )ج(  
  ؛٢٠٠٢أكتوبر /نظمة عرب الوطنية، يف تشرين األولملكافحة اجلرمية امل

  .٢٠٠٧مايو /اتفاقية جملس أوروبا بشأن مكافحة االجتار بالبشر، يف أيار  )د(  

  املبادئ العامة التفاقية حقوق الطفل      -باء 
  )١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

سبان بالقدر الكايف يف تدابري تشعر اللجنة بالقلق ألن املبادئ العامة التفاقية حقوق الطفل مل تؤخذ يف احل  )٦(
ويساور اللجنة القلق على حنو خـاص إزاء        . التنفيذ اليت اعتمدهتا الدولة الطرف مبوجب الربوتوكول االختياري       

  .األساليب املتبعة يف معاملة األطفال ملتمسي اللجوء واألطفال غري املصحوبني يف مناطق االنتظار باملطارات

بادئ العامة التفاقية حقوق الطفل، وخباصة مبدأ عدم التمييز، يف مجيع التدابري توصي اللجنة بإدراج امل  )٧(
  .اليت تتخذها الدولة الطرف لتنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك اإلجراءات القضائية أو اإلدارية
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   البيانات- ١

 مجع وحتليل وتقييم ونشر البيانات      تالحظ اللجنة أن املرصد الوطين لألطفال املعرضني للخطر يهدف إىل           )٨(
غري أن اللجنة تشعر بالقلق     . والدراسات والبحوث باإلضافة إىل إجراءات الوقاية والتدخل املتصلة حبماية الطفل         

  إزاء ندرة البيانات واملعلومات املتصلة بالبحوث يف تقرير الدولـة الطـرف بـشأن اجملـاالت الـيت يغطيهـا                    
  .الربوتوكول االختياري

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف مجع البيانات، املصنفة حبسب مجلة معايري منها الـسن واجلـنس                   )٩(
واألصل اإلثين أو االجتماعي، وحتليلها بصورة منهجية نظراً ملا توفره من أدوات أساسـية لرسـم الـسياسات                  

ت متعمقة للقضايا الـيت يـشملها   ويف هذا الشأن، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن ُتجري دراسا         . وتنفيذها
الربوتوكول مبا يف ذلك البيع والبغاء واالستغالل يف املواد اإلباحية والسياحة اجلنسية، بغية التوصل إىل وصف عام       

  .واضح للقضايا وثيقة الصلة هبذه األفعال وحتديد أسباهبا األساسية ووضع السياسات الفعالة ملنعها ومكافحتها

   العامة تدابري التنفيذ- ٢

  تنسيق وتقييم تنفيذ الربوتوكول االختياري

حتيط اللجنة علماً بدور خمتلف الوزارات واللجان املشتركة بني الوزارات يف تنفيذ الربوتوكول االختياري   )١٠(
يئة ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود ه. ومبسؤولية اجملالس اإلقليمية ومشاركة اجملتمع املدين يف هذا اجملال

  .حمددة مكلفة بتنسيق وتقييم تنفيذ الربوتوكول االختياري

. توصي اللجنة بأن تعهد الدولة الطرف إىل هيئة حمددة بتنسيق وتقييم تنفيذ الربوتوكول االختياري               )١١(
وحتث الدولة الطرف على أن تضمن، عن طريق هذه اهليئة، تنسيق تنفيذ الربوتوكول االختياري تنسيقاً فعاالً           

  . املستويني الوطين واإلقليمي، وكذلك التنسيق مع مقاطعات وأقاليم ما وراء البحاربني

  النشر والتدريب

تالحظ اللجنة مع التقدير جهود الدولة الطرف للتوعية باجملاالت اليت يغطيها الربوتوكول االختيـاري،                )١٢(
  .وخباصة محالت مكافحة استغالل األطفال جنسياً يف جمال السياحة

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة محالت التوعية اليت تنظمها يف ميدان استغالل األطفـال                 )١٣(
وفضالً عن ذلك، توصي اللجنة بتخـصيص       . جنسياً يف السياحة وعلى ضمان متابعة منتظمة يف هذا الشأن         

العاملني مع األطفـال    وتوزيع موارد كافية حلمالت التوعية وتطوير مواد ودورات التدريب اخلاصة باملهنيني            
ومن أجلهم، وخباصة املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني، باإلضافة إىل الربملانيني والقضاة واحملامني ومـوظفي              
قطاعي الصحة واحلكم احمللي، واإلعالميني، واألخصائيني االجتماعيني، واملعلمني، ومديري املدارس وغريهم           

  .لية تنفيذ الربوتوكول االختياريممن توكل إليهم، حبسب االقتضاء، مسؤو
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  اعتمادات امليزانية

لئن كانت اللجنة تالحظ اإلجراءات اليت اختذهتا خمتلف الوزارات املعنية بتنفيذ الربوتوكول االختيـاري                )١٤(
لتخصيص املوارد لألنشطة املتصلة بالربوتوكول، مبا يف ذلك امليزانية املخصصة خلط االتصال املباشـر واملرصـد                

وطين لألطفال املعرضني للخطر، فإهنا تشعر باألسف لعدم وجود معلومات حتدد ما إذا كانت املوارد كافية لتنفيذ ال
  .الربوتوكول االختياري

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تقدمي املزيد من املعلومات عن اعتمـادات امليزانيـة املخصـصة                  )١٥(
وينبغي توجيه اهتمام خاص إىل ختصيص املوارد، برصد أموال . ريلألنشطة املتصلة بتنفيذ الربوتوكول االختيا

من امليزانية على سبيل املثال، ملنع اجلرائم اليت يغطيها الربوتوكول االختياري والتحقيق فيهـا دون إبطـاء                 
  .عومقاضاة مرتكبيها بصورة فعالة، باإلضافة إىل محاية األطفال الضحايا ورعايتهم وإعادة إدماجهم يف اجملتم

   منع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية- ٣

  التدابري املعتمدة ملنع اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري

ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف، بالتعاون مع املهنيني واملنظمات غري احلكومية واجملتمع                )١٦(
ومع ذلك، تشعر اللجنـة باألسـف لعـدم وجـود           . اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري     املدين، ملنع   

  .استراتيجية منهجية وشاملة تستهدف التصدي ملشكلة استغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  :توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  )١٧(

 اجلزء - أطفال اإلنترنت "يات الواردة يف التقرير املعنون تنفيذ تدابري حمددة استناداً إىل التوص  )أ(  
 (:Les enfants du Net - II"والولع اجلنسي هبم عـرب اإلنترنـت  استغالل األطفال يف املواد اإلباحية : الثاين

pédo-pornographie et pédophilie sur l'internet(، ؛٢٠٠٥ الذي ُنشر يف عام  

استغالل األطفال يف املواد اإلباحية والتصدي للمخاطر املتصلة        وضع برنامج شامل ملكافحة       )ب(  
  باإلنترنت، يتضمن إعالم وتدريب الشركاء املعنيني، ال سيما األطفال؛

تنفيذ محالت وبرامج تثقيفية متخصصة للتصدي لقضية الطلب علـى األطفـال ألغـراض                )ج(  
  .طفالاالستغالل اجلنسي على حنو ما يتجلى يف زيادة تداول صور األ

حظر بيع األطفال وبغـاء األطفـال واسـتغالل           - ٤
  واملسائل املتصلة بذلك اإلباحية يف املواد األطفال

  القوانني واألنظمة اجلنائية أو العقابية القائمة

لئن كانت اللجنة تالحظ اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتجرمي بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال                  )١٨(
  . املواد اإلباحية، فإهنا تشعر بالقلق ألن التبين غري القانوين على الصعيد الدويل قد ال جيرَّم كفعل من أفعال بيع األطفاليف
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توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لضمان اتفاق التشريعات الوطنية مـع                 )١٩(
) ٢من املادة   ) أ(الفقرة  (ة تضمني التشريعات تعريف البيع       من الربوتوكول االختياري، وخباص    ٣ و ٢املادتني  

املنـصوص  ) ٣ من املـادة     ١ من الفقرة    `٢`)أ(الفقرة الفرعية   (وتعريف احلفز غري الالئق على إقرار التبين        
  .عليهما يف الربوتوكول االختياري

  وتوكول االختياري من الرب٣ من املادة ١الوالية القضائية على اجلرائم املشار إليها يف الفقرة 

ترحب اللجنة خبضوع اجلرائم املتصلة ببغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية للوالية القضائية   )٢٠(
ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق ألن الوالية القضائية خارج اإلقليم ال تشمل مجيع احلاالت املذكورة . خارج اإلقليم

  .الختياري من الربوتوكول ا٤يف املادة 

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة إلقامة واليتها القضائية على مجيع اجلرائم   )٢١(
  .٤ا تقضي به املادة املشار إليها يف الربوتوكول االختياري، وفقاً مل

   محاية حقوق األطفال الضحايا- ٥

  يا اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياريالتدابري املعتمدة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحا

تشعر اللجنة باألسف لعدم وجود معلومات عن عدد األطفال الضحايا الذين حصلوا علـى مـساعدة                  )٢٢(
  . من الربوتوكول االختياري٩ من املادة ٤ و٣للتعايف وعلى تعويض على النحو احملدد يف الفقرتني 

  :ة الطرف مبا يليتوصي اللجنة بأن تقوم الدول  )٢٣(

تشمل مقاطعات  (مجع بيانات مفصلة، وفقاً جلملة معايري منها اجلنس والسن واملوقع اجلغرايف              )أ(  
  ، عن عدد الضحايا الذين حصلوا على مساعدة للتعايف وعلى تعويض؛)وأقاليم ما وراء البحار

 لألطفال الضحايا، مبا يف     التعاون مع املنظمات غري احلكومية لضمان توفري اخلدمات املالئمة          )ب(  
 من  ٩ من املادة    ٣ذلك اخلدمات الالزمة للتعايف اجلسدي والنفسي وإعادة االندماج يف اجملتمع، وفقاً للفقرة             

  الربوتوكول االختياري؛

  تنظيم تدريب منهجي ومستمر جلميع العناصر الفاعلة املعنية حبماية األطفال الضحايا؛  )ج(  

فال الضحايا إىل اإلجراءات املالئمة لطلب احلصول، دون متييز، على ضمان وصول مجيع األط  )د(  
 مـن الربوتوكـول     ٩ من املـادة     ٤تعويض عن األضرار من األشخاص املسؤولني عنها قانوناً، وفقاً للفقرة           

  االختياري وختصيص أموال كافية للربامج والتدابري الالزمة إلعادة تأهيل األطفال الضحايا؛

تبار للمبادئ التوجيهية اخلاصة بالعدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية           إيالء االع   )ه(  
  ).٢٠٠٥/٢٠قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (والشهود عليها 
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وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء احلالة اليت يواجهها األطفال غري املصحوبني املودعني يف مناطق االنتظـار                  )٢٤(
سية، وألنه ال جيوز الطعن يف قرار اإليداع، وألن الشرط القانوين الذي يقضي بتعيني مدير خمصص باملطارات الفرن

. ال يطبَّق بصورة منهجية، ولعدم توفري املساعدة النفسية هلؤالء األطفال الذين يتعرضون لالستغالل بشكل خاص              
إجراء تقييم سليم للظروف، إىل البلدان اليت وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إلعادة األطفال يف كثري من األحيان، دون 

  .يواجهون فيها خطر االستغالل

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابري الالزمة لوضع إجراء يسمح بالطعن يف قرار اإليداع   )٢٥(
بالتزامهـا  يف مناطق االنتظار، وأن تنفذ بالكامل قانوهنا الداخلي فيما يتعلق بتعيني مدير خمصص، وأن تفـي                 

بضمان إتاحة املساعدة النفسية املالئمة لألطفال غري املصحوبني، وأن تتخذ ما يلزم من تدابري حلماية األطفال                
وفضالً عن ذلك، توصـي     . من االستغالل داخل مناطق االنتظار، وخباصة عن طريق املراقبة الصارمة للمنافذ          

تاجني إىل احلماية الدولية واملعرضني إلعادة االجتار هبم اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف عدم عودة األطفال احمل    
وتوصـي يف هـذا   . إىل البلد الذين يتعرضون فيه هلذا اخلطر، مع إيالء االعتبار الالزم ملصاحل الطفل الفضلى   

بشأن معاملة األطفال غري املصحوبني ) ٢٠٠٥(٦الطرف بتعليق اللجنة العام رقم الصدد بأن تسترشد الدولة 
  .نفصلني عن ذويهم خارج بلدهم األصليوامل

   املساعدة والتعاون الدوليان- ٦

  إنفاذ القوانني

تالحظ اللجنة مع التقدير خمتلف االتفاقات ومذكرات التفاهم الثنائية اليت وقعتها الدولة الطرف يف ميدان   )٢٦(
  .التعاون القضائي واألمين

 تعاوهنا الثنائي واإلقليمي واملتعدد األطراف ملنـع        تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز        )٢٧(
األفعال اليت تنطوي على بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وكشفها والتحقيق               
فيها وحماكمة املسؤولني عنها ومعاقبتهم، وخباصة التعاون مع وكاالت إنفاذ القوانني يف الدول الـيت تواجـه        

  . هذا اجملالمشاكل يف

  املساعدة املالية واملساعدات األخرى

تالحظ اللجنة مع التقدير دعم الدولة الطرف عدداً كبرياً من املبادرات يف إطار التعـاون الـدويل ويف                    )٢٨(
  .عالقاهتا الثنائية مع البلدان النامية

 تنفيـذ الربوتوكـول     توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتعزز جهودها الرامية إىل تـشجيع             )٢٩(
  .االختياري على املستوى الدويل
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   املتابعة والنشر- ٧

  ةاملتابع

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املالئمة لضمان التنفيذ الكامل هلذه التوصيات، بوسائل                 )٣٠(
 وسلطات األقاليم واملقاطعات، مبا يف      منها إحالتها إىل الوزارات احلكومية املعنية، واجلمعية الوطنية وجملس الشيوخ،         

  .ذلك مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار، للنظر فيها على النحو الواجب واختاذ ما يلزم من إجراءات بشأهنا

  رالنش

توصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير والردود اخلطية املقدمة من الدولة الطرف وما يتـصل بـذلك مـن       )٣١(
علـى  (مية اليت اعتمدهتا اللجنة، على نطاق واسع، جبملة وسائل منها اإلنترنت            املالحظات اخلتا (التوصيات  

لعامة اجلمهور، ومنظمات اجملتمع املدين، وجمموعات الـشباب، والفئـات املهنيـة،            ) سبيل املثال ال احلصر   
  .واألطفال بغية إثارة النقاش والتوعية بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده

  م التقرير القاد- ٨

، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج معلومات إضافية عن تنفيذ            ١٢ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     )٣٢(
.  من اتفاقية حقوق الطفـل ٤٤الربوتوكول االختياري يف تقريرها الدوري القادم املقرر تقدميه مبوجب املادة  

  .طعات واألقاليم الفرنسية فيما وراء البحاروينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن تنفيذ الربوتوكول يف املقا

  ) البوليفارية-مجهورية (فنـزويال   -٣٣

  يف ) CRC/C/VEN/2(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين املقدم مـن مجهوريـة فنــزويال البوليفاريـة                  )١(
، ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلول ٢٨، املعقودتني يف    )CRC/C/SR.1275 و CRC/C/SR.1274انظر   (١٢٧٥ و ١٢٧٤جلستيها  

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٥، املعقودة يف ١٢٨٤واعتمدت يف جلستها 

  مقدمة

ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاين، رغم التأخري الكبري، كما ترحب بردودهـا                 )٢(
اليت قدمت بطريقة آنيـة،     ) CRC/C/VEN/Q/2/Add.1(ة  اخلطية املفصلة على قائمة املسائل اليت وضعتها اللجن       

وتعّبر اللجنة عـن    . وتعرب اللجنة عن األسف للمشاكل التقنية املتعلقة بضمان ترمجة الردود يف الوقت املناسب            
والحظت اللجنة أن تقرير الدولة الطرف مل ميتثل . تقديرها للحوار مع الوفد الرفيع املستوى واملمثل لعدة قطاعات

  .ثاالً كامالً للمبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي التقاريرامت

   تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-ألف 

  :كثرية بغرض تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك) وبرناجمية(تالحظ اللجنة مع التقدير اعتماد تدابري تشريعية   )٣(

  من الدستور اليت تعترف بأن لألطفال حقوقاً؛) ١٩٩٩(٧٨ و٧٦ و٧٥املواد   )أ(  
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  ؛ )٢٠٠٠(قانون محاية األطفال واملراهقني   )ب(  

  ؛)٢٠٠١(القانون اخلاص جبرائم احلاسوب   )ج(  

  ؛ )٢٠٠٥(قانون اجلرمية املنظمة   )د(  

دامات قانون محاية األطفال واملراهقني يف أماكن شبكة اإلنترنت، وألعاب الفيديو وغريها من االسـتخ          )ه(  
  ؛)٢٠٠٦(املتعددة الوسائط 

  ؛)٢٠٠٦(قانون جمالس اجملتمعات احمللية   )و(  

  ؛)٢٠٠٦(قانون حق املرأة يف حياة خالية من العنف   )ز(  

  ).٢٠٠٧(القانون األساسي للمعوقني أو ذوي االحتياجات اخلاصة   )ح(  

  :ة أو االنضمام إليهاوتود اللجنة أيضاً أن ترحب بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالي  )٤(

  ؛٢٠٠٠يونيه / حزيران٧نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف   )أ(  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف               )ب(  
  ؛٢٠٠٢مايو / أيار٨املواد اإلباحية يف 

 ٢٣األطفال يف الرتاعـات املـسلحة يف        بإشراك   التفاقية حقوق الطفل املتعلق      الربوتوكول االختياري   )ج(  
  ؛٢٠٠٣سبتمرب /أيلول

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقيـة األمـم                )د(  
  ؛٢٠٠٢مايو / أيار١٣املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف 

 ٢٦املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمـل األطفـال، يف          ) ١٩٩٩(١٨٢تفاقية منظمة العمل الدولية رقم      ا  )ه(  
  .٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-باء 

 ٤٢ و ٤املادتان  ( تدابري التنفيذ العامة    -١
  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦والفقرة 

  التوصيات السابقة للجنة

ت اللجنة معاجلة عدد من دواعي القلق والتوصيات اليت طرحت بعد النظر يف التقرير األويل للدولة الطرف                 الحظ  )٥(
)CRC/C/15/Add.109 .(               بيد أن اللجنة تعرب عن أسفها ألن بعض دواعي القلق والتوصيات عوجلت معاجلة غري كافية

الصلة بالتمييز، وتعريف الطفـل، ومجـع البيانـات،         أو جزئية فقط، مبا يف ذلك املسائل دواعي القلق والتوصيات ذات            
  .والتعاون مع املنظمات غري احلكومية
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حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ كل التدابري الالزمة ملعاجلة التوصيات الـواردة يف املالحظـات                   )٦(
ية، وال سيما ما يتعلـق منـها بـالتمييز          اخلتامية املقدمة بشأن التقرير األويل اليت مل تنفذ بعد أو مل تنفذ مبا فيه الكفا              

وتعريف الطفل ومجع البيانات والتعاون مع املنظمات غري احلكومية، وأن تتيح متابعة كافية للتوصيات املتـضمنة يف                 
  . هذه املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثاين

  التشريعات والتنفيذ

 وبإنشاء اجمللس القومي حلقوق األطفـال       ٢٠٠٠واملراهقني يف عام    ترحب اللجنة باعتماد قانون محاية األطفال         )٧(
واملراهقني، ولكنها تعرب عن قلقها البالغ ألن تنقيح قانون محاية األطفال واملراهقني اجلاري حالياً قد يتعارض مع مبادئ                  

  .ية نتيجة لزيادة املركزيةوأحكام االتفاقية وألن تعزيز اختصاص واليات االحتاد الذي قد يؤدي إىل إضعاف نظام احلما

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد قانون محاية األطفال واملراهقني بعد تنقيحه يف أقرب وقت ممكن،                   )٨(
املتعلـق بالتـدابري   ) ٢٠٠٣(٥وأن تكفل امتثاله لالتفاقية آخذة يف اعتبارها، بصفة خاصة، التعليق العام للجنة رقم           

  .، واغتنام فرصة التنقيح لتعزيز محاية األطفال ومشاركتهمالعامة لتنفيذ االتفاقية

وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، بواسطة أحكام ولوائح قانونية مالئمة، توفري احلماية اليت تـنص                  )٩(
 أو الشهود عليها، مثل األطفال ضحايا اإليـذاء والعنـف املـرتيل           /عليها االتفاقية جلميع األطفال ضحايا اجلرائم و      

واالستغالل اجلنسي واالستغالل االقتصادي واالختطاف واالجتار، واألطفال الذين شهدوا مثل هذه اجلـرائم، وأن              
توفر احلماية املطلوبة مبوجب االتفاقية، وأن تراعي مراعاة تامة مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور              

  ).٢٠٠٥/٢٠املرفق بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي ( عليها املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود

  خطة العمل الوطنية

  .تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود خطة عمل شاملة مكرسة حتديداً لألطفال ولتنفيذ االتفاقية  )١٠(

ثلي تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضع خطة عمل وطنية شاملة لألطفال وذلك بالتشاور مع مم  )١١(
اجملتمع املدين املتخصصني يف جمال حقوق األطفال، ومنظمات األطفال ومجيع القطاعات األخرى املشاركة يف              

وينبغي أن تكون هلذه اخلطة آليات فعالة للرصد والتقييم فضالً عن أن تتوفر هلا . تعزيز ومحاية حقوق األطفال
 الدولة الطرف يف خطة العمل الوطنيـة مبـادئ          وتوصي اللجنة بأن تدرج   . املوارد الالزمة من أجل تنفيذها    

وأحكام االتفاقية فضالً عن الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة اليت عقـدت يف                
وأن تربط ما بني خطة العمل الوطنيـة  ) ٢٧/٢- القرار د إ" (عامل صاحل لألطفال" واملعنونة ٢٠٠٢مايو  /أيار

  .ة اليت تتناول األطفالواخلطط القطاعي

وتالحظ اللجنة التقدم احملرز يف ميدان الرفاهية االجتماعية للمواطنني مـن خـالل بـرامج شـىت لإلصـالح                )١٢(
االجتماعي، مبا يف ذلك البعثات، ولكنها تشعر بالقلق ألن البعثات تضع سياسات وهياكل موازية وال تنقل خرباهتا البّناءة                  

  . لياًإىل اهلياكل القائمة حا

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعمل لتحقق توافق البعثات االجتماعية الناجحة مـع إطـار العمـل             )١٣(
  .املؤسسي حلقوق األطفال بغية تعزيز تنفيذ أحكام االتفاقية والنهوض بالتقييم والشفافية
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  التنسيق

ق األطفال واملـراهقني، وأن التـشريع       تالحظ اللجنة أن لدى الدولة الطرف نظاماً متقدماً حلماية حقو           )١٤(
بيـد أن اللجنـة   . يتوافق بصورة عامة مع االتفاقية، فضالً عن مؤسسات حقوق األطفال على خمتلف املستويات         

تعرب عن األسف لعدم وجود آلية تنسيق مالئمة إلقامة روابط فعالة بني شىت املؤسسات احلكومية واملؤسسات                
  .ياتغري احلكومية على خمتلف املستو

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إنشاء آلية تنسيق مالئمة تربط بني مجيع اجلهود اليت تبـذهلا                   )١٥(
  . شىت قطاعات النظام اخلاص بتوفري احلماية الشاملة لألطفال واملراهقني ككل وعلى مجيع املستويات

  الرصد املستقل

مني املظامل تتبعه مديرية خاصـة حلقـوق األطفـال          تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت مكتباً أل         )١٦(
وبينما تسلم اللجنة خبدمات    . واملراهقني، ولكنها تعرب عن األسف لعدم وجود متثيل هلذا املكتب يف أرجاء البلد            

  .مكاتب أمناء املظامل يف البلديات، تؤكد عدم وجود معلومات عن تنسيق هذه اخلدمات مع مكتب أمني املظامل

للجنة مكتب أمني املظامل على أن يضمن وجود متثيل لـه يف كل بلدية بالتنسيق مع خدمات                تشجع ا   )١٧(
مكاتب أمناء املظامل يف البلديات بغية ضمان توافر سبل انتصاف فعالة جلميع األطفال يسهل عليهم اللجـوء                 

املظامل، مبا يتوافق مع وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف استقالل أمني . إليها يف حال انتهاكات حقوقهم
  .)مبادئ باريس(املبادئ املتعلقة مبركز وسري عمل املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

  ختصيص املوارد

الحظت اللجنة بارتياح أن املوارد ختصص حسبما ينص عليه اإلطار القانوين الذي حدده قانون محايـة                  )١٨(
 خالل صناديق حلماية األطفال واملراهقني علـى صـعيد البلـد والواليـات              األطفال واملراهقني وأهنا توّزع من    

والحظت اللجنة الزيادة الكبرية يف امليزانية املخصصة للسياسات االجتماعية من خالل اسـتثمارات             . والبلديات
نفاق على  القطاع العام وإيفاد البعثات االجتماعية، ولكنها تعرب عن األسف ألنه ال يزال من الصعب تفصيل اإل               

  .األطفال على وجه الدقة من النفقات العامة اإلمجالية

 من االتفاقية، بوضع ميزانيتها العامة، مبـا يف         ٤وفقاً للمادة    توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف،       )١٩(
رات ذلك ميزانيات خمتلف البعثات، بطريقة أكثر انتظاماً بغية زيادة الشفافية فيما يتصل باملوارد واالسـتثما              

  .املخصصة لألطفال، مما من شأنه أن ُييّسر مراقبة اإلنفاق

  مجع البيانات

الحظت اللجنة اجلهود واإلجراءات املتخذة يف جمال حقوق األطفال، مبا يف ذلك اجلهود واإلجراءات اليت   )٢٠(
يادة إبراز مسائل األطفال يتخذها اجمللس الوطين حلقوق األطفال واملراهقني، واملعهد الوطين لإلحصاء، الرامية إىل ز

وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بتسليم الوفد باحلاجة إىل حتسني النظام الـوطين            . يف املؤشرات واإلحصاءات الوطنية   
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للمعلومات اإلحصائية فيما يتعلق حبقوق األطفال واملراهقني، يف كل من إنتاج البيانات وإتاحة اإلمكانية لعامـة                
 بيد أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق إزاء عدم تفصيل البيانات واملؤشرات على حنـو                .اجلمهور كي حيصلوا عليها   

  .ييسر رصد اخلطط واإلجراءات بكفاءة، مبا يف ذلك رصد خمصصات ونفقات امليزانية

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتعزز جهودها الرامية إىل وضع نظام شامل جلمع البيانات                 )٢١(
وينبغي أن تشمل البيانات مجيع حقوق األطفال جلميع األطفال الذين تقل أعمارهم            . فيذ االتفاقية املتعلقة بتن 

وينبغي أيضاً أن تكون البيانات مفصلة حبسب اجلنس والعمر واجملموعة اإلثنية وأطفال السكان  .  سنة ١٨عن  
ل الذين هم حباجة إىل محاية      األصليني وأطفال السكان املنحدرين من أصل أفريقي فضالً عن جمموعات األطفا          

خاصة، مثل األطفال املوجودين رهن االحتجاز، واألطفال الذين يتطلبون مساعدة صحية عقلية، واألطفـال              
وتشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى       . املعوقني، وأطفال الشوارع، واألطفال العاملني، واألطفال الالجئني      

  .ى يف هذا الصددمواصلة تعاوهنا مع اليونيسيف ومع وكاالت أخر

  النشر والتدريب

تسلّم اللجنة بالتدابري اليت اختذت لنشر املعلومات بشأن حمتوى االتفاقية، ولكنها تظل قلقة إزاء االفتقار                 )٢٢(
  .إىل التوعية باالتفاقية بني عامة اجلمهور وبني األطفال واملهنيني بصفة خاصة

 لنشر املعلومات بشأن االتفاقية يف أرجاء البلـد وأن     توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها        )٢٣(
تزيد من وعي اجلماهري هبا، وال سيما فيما بني األطفال أنفسهم، واآلباء واملدرسني والسلطات بشأن مبـادئ    

وينبغي تعزيز التعاون مع منظمات اجملتمع املدين مثل املراكز األكادميية ووسائط اإلعالم            . االتفاقية وأحكامها 
  .نظمات غري احلكومية من أجل هذا الغرضوامل

وعالوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز جهودها الرامية إىل توفري التـدريب                  )٢٤(
أو التوعية بصورة مالئمة ومنتظمة بشأن حقوق األطفال للفئات املهنية اليت تعمل مع األطفال ومن أجلهم، /و

نفاذ القوانني، والربملانيون والقضاة واحملامون والعاملون يف اجملـال الـصحي           وال سيما املوظفون املكلفون بإ    
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل التماس . واملدرسون ومديرو املدارس وغريهم، حسب االقتضاء

  .املساعدة التقنية من اليونيسيف ومن معهد البلدان األمريكية لشؤون األطفال من أجل تدريب املهنيني

  التعاون مع اجملتمع املدين

تسلم اللجنة باملبادرات واملسامهات العديدة اليت اضطلعت هبا منظمات اجملتمع املدين لتطوير نظام احلماية        )٢٥(
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عـدم      . الشاملة لألطفال واملراهقني، وإن الحظت أن هذا التعاون آخذ يف التناقص          

كومية ومنظمات األطفال وسائر الشركاء ذوي الصلة يف عملية إعداد وتقدمي التقارير            مشاركة املنظمات غري احل   
وإزاء تنقيح قانون محاية األطفال واملراهقني الذي رمبا يسفر عن تضييق جمال عمل املنظمـات غـري احلكوميـة                   

  .املتخصصة يف جمال حقوق األطفال
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تعاون مع منظمات اجملتمع املدين، مبـا يف ذلـك          توصي اللجنة بأن تشجع الدولة الطرف احلوار وال         )٢٦(
اجملالس االجتماعية يف البلديات ومنظمات األطفال وسائر الشركاء ذوي الصلة العاملني بنـشاط وبـصورة               

وتوصي اللجنة بأن تشجع الدولة الطرف مشاركتهم بنـشاط يف متابعـة            . منتظمة يف جمال حقوق األطفال    
  .عداد تقاريرها القادمة ويف تقييم خطة العمل الوطنيةاملالحظات اخلتامية للجنة، ويف إ

  تعريــف الطفــل   -٢
  ) من االتفاقية١املادة (

  حلد األدىن لسن زواج الفتيات وإزاء الفارق بـني سـن زواج            ا شدة تدين تعرب اللجنة عن قلقها إزاء        )٢٧(
  ). سنة١٦(والبنني )  سنة١٤(البنات 

 للبنات والبنني وأن تنظـر يف  واحداًف احلد األدىن لسن الزواج    الدولة الطر  جتعلتوصي اللجنة بأن      )٢٨(
وفضالً عن ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على شن محالت توعية باآلثار            .  سنة ١٨رفع سن الزواج إىل     

  . زواج املراهقنيلالسلبية احملتملة 

  . استهالك الكحولحد أدىن لسن اللجنة عدم حتديد وتالحظ  )٢٩(

  . أدىن لسن استهالك الكحولحداً لجنة بأن حتدد الدولة الطرف توصي ال  )٣٠(

 ٣ و ٢املواد  ( املبادئ العامة   - ٣
  ) من االتفاقية١٢ و٦و

  عدم التمييز

تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف أدخلت حتسينات كبرية يف جمال عدم التمييز ولكنها تود أن تشري إىل أن تقرير                     )٣١(
   كافية عن اخلطط والربامج واملشاريع الرامية إىل منع التمييز على أساس االنتماء اإلثـين               الدولة الطرف ال يقدم معلومات    

  .أو اجلنس أو اإلعاقة أو االنتساب السياسي أو الدين أو وضع الوالدين االجتماعي أو االقتصادي، واحلد من هذا التمييز

شأن ما اختذته الدولة الطرف من تدابري  معلومات حمددة بالقادمتطلب اللجنة تضمني التقرير الدوري   )٣٢(
 السكانية املـستبعدة  وما وضعته من برامج ذات صلة باتفاقية حقوق الطفل بغية توفري محاية خاصة للفئات               

 املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييـز       ٢٠٠١ومتابعة اإلعالن وبرنامج العمل اللذين اعتمدمها يف عام         
   يتصل بذلك من تعصب، على أن يؤخذ يف االعتبار أيضاً تعليق اللجنة العـام               العنصري وكره األجانب وما   

  .بشأن أهداف التعليم) ٢٠٠١(١رقم 

  مصاحل الطفل الفضلى

 اللجنة أن الدولة الطرف قد ضمنت مبدأ مصاحل الطفل الفضلى كواحد من مكونات القـانون                تالحظ  )٣٣(
 تعرب عن ها، وال سيما يف اإلدارة، ولكناملعنيةألطراف الفاعلة  ا مجيعووضعت مبادئ توجيهية يتعني أن تلتزم هبا

  . جيداً يف املمارسةذا املبدأ هب أسفها لعدم األخذ
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براجمها توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف على النحو األوىف مبدأ مصاحل الطفل الفضلى يف مجيع   )٣٤(
  .تعزز تطبيقهبأن و القضائية واإلدارية ا وإجراءاهتوسياساهتا وتشريعاهتا

  احلق يف احلياة والبقاء والتنمية

ولكنـها  ) ٢٠٠٧- ٢٠٠٦( اللجنة وجود خطة العمل املشتركة بني املؤسسات ملكافحة العنف           تالحظ  )٣٥(
 اللجنة التحقيقات اليت أجرهتا الدولة الطرف يف وتالحظ. تعرب عن األسف لعدم وجود معلومات تتعلق بنتائجها

ق يف احلياة ولكنها تعرب عن بالغ قلقها إزاء التقارير عن حوادث قتل األطفال خارج نطاق                قضايا انتهاكات احل  
  . على أيدي موظفي إنفاذ القوانني وحاالت وفيات األطفال احملتجزين لدى الشرطةالقضاء

تـهاك  حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل حتميل موظفي إنفاذ القانون املسؤولية الكاملة عن أي ان                 )٣٦(
وتدعو . للحق يف احلياة، وقيام هيئة مستقلة على الفور بتحقيقات يف هذه القضايا مجيعها، وحماسبة املسؤولني عنها               

  . اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم يف تقريرها القادم معلومات عن نتائج خطة العمل املشتركة بني املؤسسات

  احترام آراء الطفل

 من العمر وفقـاً   ١٥د البلدي عند بلوغهم سن      ي صغار املراهقني على الصع    يتجبواز تصو ترحب اللجنة     )٣٧(
 فضالً عن مبادرات أخرى من قبيل احلكومة البلدية للشباب وجمالس الشباب، وتعـرب              يةلس اجملتمع ااجمللقانون  

وبالرغم . واإلداريةالستماع إىل األطفال يف اإلجراءات القضائية       املتمثلة يف ا  اللجنة عن تقديرها للممارسة العامة      
أماكن لالسـتماع إىل آراء     ختصيص  بقدر كاف على    التشجيع  من ذلك، ما تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم          

  .األطفال وأن هذه املسألة متروكة يف املقام األول للمنظمات غري احلكومية

 وتـسهيل  تدعيم زيادة  تكرر اللجنة من جديد توصيتها بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إىل             )٣٨(
يف اإلجراءات القـضائية    ، و  واملؤسسات وتنفيذ مبدأ احترام آراء الطفل يف األسرة واملدرسة واجملتمع احمللي         

 بشأن  ٢٠٠٦، وأن تأخذ يف االعتبار التوصية اليت اعتمدهتا اللجنة بعد يوم املناقشة العامة يف عام                واإلدارية
  .حق الطفل يف االستماع إىل آرائه

 ٨ و٧املواد (  واحلريات املدنيةاحلقوق  - ٤
  )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٧- ١٣و

  تسجيل املواليد

ترحب اللجنة بشىت املبادرات واإلجنازات اليت حتققت لتسهيل تسجيل األطفال عند مولدهم، مثل اخلطة                )٣٩(
 لضمان تسجيل كل طفل  اليت تنشئ وحدات يف أقسام الوالدة يف املستشفيات"Yo Soy"الوطنية لتحديد الـهوية 

  بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء األثر السليب املترتب يف هـذا الـصدد علـى املرسـوم                  . بعد مولده على الفور   
 الوالدين جيب أن حيمال وثائق حـسب   والذي ينص على أن    ١٩٩٨سبتمرب  / أيلول ٣٠ الصـادر يف    ٢٨١٩رقم  

  .دولة الطرف بغية تسجيل أطفاهلم املولودين يف أراضي الاألصول
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تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل، بالشراكة مع اليونيسيف، بذل اجلهود لضمان تسجيل   )٤٠(
مجيع األطفال يف أراضيها عند مولدهم، مبا يف ذلك األطفال املولودين ألجانب بال وثائق واألطفال املنتمني إىل 

  .جمموعات السكان األصليني وأسر املهاجرين

  صول على معلومات مالئمةإمكانية احل

 اللجنة أن اإلطار املعياري يضمن احلق يف احلصول على املعلومات ولكنها تشعر بالقلق إزاء نوعية تالحظ  )٤١(
وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً إزاء عدم حـصول  . برامج التلفزيون واإلذاعة ومدى مالءمتها لنهج حقوق الطفل 

  . ان املنحدرين من أصل أفريقي على معلومات كافية ذات صلة باحتياجاهتمأطفال السكان األصليني وأطفال السك

  تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل توافق الربامج العامة مـع حقـوق الطفـل يف مجيـع                     )٤٢(
  .قطاعات السكان

  التعذيب واملعاملة املهينة

 سوء  ادعاءاتل ولكنها تعرب عن القلق إزاء        ضد األطفا  مبسألة العنف  اللجنة علماً بالربامج املعنية      حتيط  )٤٣(
أرجاء البلد؛ وال تزال اللجنة     مجيع   يف السجون يف     املزرية السائدة ه التقارير بشأن األوضاع     باملعاملة وما أفادت    

 األطفال يف أوضاع رديئة للغاية يف السجون وإزاء التقارير عن وفيات األطفـال              إبقاءتشعر بالقلق إزاء استمرار     
  .حتجاز االرهن

أن تتخذ تدابري لضمان    بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لتحسني أوضاع السجون و        بتوصي اللجنة     )٤٤(
لمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة؛ وحتث اللجنة الدولة الطرف كذلك لعدم إخضاع األطفال للتعذيب و

  .قبة املسؤولني عنهاعلى أن تتخذ كل اخلطوات للتحقيق يف االنتهاكات املزعومة ومعا

 ؛)٢- ١الفقرتان  (١٨ و؛١١- ٩و؛ ٥املواد (البيئة األسرية والرعاية البديلة   - ٥
  ) من االتفاقية٣٩؛ و)٤الفقرة  (٢٧و؛ ٢٥ و؛٢١- ١٩و

  دعم األسرة

 اللجنة أن اإلطار التشريعي قرر مبدأ محاية األطفال وأسرهم ولكن مل يتوفر للجنة سوى معلومات تالحظ  )٤٥(
  .جداً عن ممارسة هذا املبدأ، خبالف املعلومات اليت وردت من البعثاتضئيلة 

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف الربامج احلالية وتعزز الدعم لألسر بغية منع انفصال األطفال   )٤٦(
 ومنح إعانـات ماليـة،      ،عن ذويهم، وذلك على سبيل املثال من خالل اإلرشاد، وإسداء النصيحة للوالدين           

  . القادمأن تقدم املزيد من املعلومات يف تقريرها إىل  الدولة الطرف تدعوو
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  الرعاية البديلة

 أن الفقر ليس سبباً كافياً النفصال طفل        تنص على  الدولة الطرف من تشريعات      سنتهترحب اللجنة مبا      )٤٧(
 اللجنة أن الدولة الطرف الحظوت. عن والديه كما ترحب بالتقدم الكبري احملرز بصدد نقل األطفال من املؤسسات

 إيداع األطفال يف ألنومع ذلك تعرب اللجنة عن قلقها    .  للتبين إتاحتهم بديلة أو    لدى أسر  األطفال   إيداعتفضل  
  . ما زال ممارسة شائعةاملؤسسات

ولويـة  األتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لتقدمي برامج ورعاية مالئمة وأن تـويل             )٤٨(
من بيئة أسرية، وأن تواصل تعزيـز كفالـة         لألطفال واملراهقني احملرومني     املتمثل يف توفري رعاية أسرية       للحل

وتقترح اللجنة عدم اللجوء إىل إيداع األطفال يف مؤسـسات          . األطفال كشكل من أشكال الرعاية البديلة     
وفضالً عن ذلك، توصي اللجنة بأن ختصص       . الرعاية إال كمالذ أخري، مراعية يف ذلك مصاحل الطفل الفضلى         

 الرعاية وتدعم وتراقب عملها، مبا يف ذلك املؤسسات اليت تـديرها            الدولة الطرف موارد مالئمة ملؤسسات    
منظمات غري حكومية، وأن ترعى برامج الرعاية، فضالً عن إجراء استعراض دوري حلالة األطفال املودعني يف 

  من االتفاقية مع مراعاة التوصيات الصادرة عقب يوم املناقشة العامة يف           ٢٥املؤسسات، وفقاً ألحكام املادة     
  . بشأن األطفال احملرومني من رعاية األبوين٢٠٠٥عام 

  التبين

الحظ أن الدولة الطرف تلغرض تسهيل التبين، وإقليمية ترحب اللجنة بإنشاء مكتب وطين وعدة مكاتب   )٤٩(
 ١٩٩٣ وفقاً لاللتزامات اليت تقررت مبوجب اتفاقية عام         على الصعيد الدويل  عدلت تشريعاهتا ذات الصلة بالتبين      

وبالرغم من ذلك، ال تزال     ). اتفاقية الهاي للتبين   ( جمال التبين على الصعيد الدويل     بشأن محاية الطفل والتعاون يف    
  . اللجنة تشعر بالقلق إزاء حاالت التأخري غري املربرة والعقبات اإلجرائية يف عملية التبين

التأخري غري املربرة يف إجراءات التبين توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري بغية جتنب حاالت   )٥٠(
  : ذلك عن طريقو

   مدربني ومبوارد ضرورية؛مبهنيني بني التخصصات املتعددةتعزيز األفرقة   )أ(  

 ٢١ للمادة   لضمان امتثاله يستعرض بصورة منتظمة نظام التبين      على أن   تشجيع أمني املظامل      )ب(  
 الدولة الطرف معـامالت     معاجلةولضمان  ) ١٩٩٣(للتبين  اتفاقية الهاي   ألحكام  وحقوق الطفل   من اتفاقية   

  . التبين بطريقة آنية

   واإلمهالاإلساءة

العنف ضد األطفال ولكنها تشعر بالقلق إزاء مزاعم اإلمهال شىت ملكافحة برامج بوجود  اللجنة علماً حتيط  )٥١(
وبات اليت يواجهها األطفال بصدد إمكانية وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الصع.  اجلنسيةواإلساءةوالعنف األسري 

  . الوصول إىل خطوط املساعدة اهلاتفية اجملانية
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 يتألف هاتفي جماين الدولة الطرف جبملة أمور منها أن تكفل توفر خط مساعدة  بأن تقومتوصي اللجنة  )٥٢(
  .  أحناء البلدمجيع ساعة يومياً وإتاحته لألطفال يف ٢٤من ثالثة أرقام على مدى 

  متابعة الدراسة اليت أجرهتا األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال

، )A/61/299( باإلشارة إىل الدراسة اليت أجراها األمني العام لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال              )٥٣(
  :ا يليالدولة الطرف مببأن تقوم توصي اللجنة 

، ة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال      دراستوصيات  لالزمة لتنفيذ    مجيع التدابري ا   اختاذ  )أ(  
مع مراعاة النتائج والتوصيات املنبثقة عن املشاورة اإلقليمية لبلدان أمريكا الالتينية اليت أجريت يف األرجنتني 

وبصفة خاصة، توصي اللجنة بأن تـويل الدولـة         . ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١مايو إىل   / أيار ٣٠يف الفترة من    
  :لتوصيات التاليةل الطرف اهتماماً خاصاً

  حظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال، مبا يف ذلك العقوبة البدنية يف مجيع األماكن؛  ´١´

  ، مبا يف ذلك العنف داخل األسرة؛للوقايةإيالء األولوية   ´٢´

  كفالة املساءلة وإهناء اإلفالت من العقاب؛  ´٣´

  .راء البحوثإججلمع البيانات ووطين استحداث وتنفيذ نظام منهجي   ´٤´

 وال سـيما    ، اجملتمـع املـدين    مبشاركة توصيات الدراسة كأداة الختاذ اإلجراءات       استخدام  )ب(  
األطفال، لضمان محاية مجيع األطفال من مجيع أشكال العنف اجلسدي واجلنسي والنفسي، والسعي بنشاط إىل    

  نف وسوء املعاملة والتصدي هلا؛حمددة مبهلة زمنية، ملنع هذه األشكال من العواختاذ إجراءات ملموسة، 

حلقوق اإلنـسان،   السامية   التعاون التقين يف هذا الصدد من مفوضية األمم املتحدة           التماس  )ج(  
واليونيسيف، ومنظمة الصحة العاملية، ووكاالت أخرى ذات صلة، من بينها منظمة العمل الدولية واليونسكو 

، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، فضالً عن  لشؤون الالجئني الساميةومفوضية األمم املتحدة
  .املنظمات غري احلكومية

  ة البدنيالعقوبة

 ولكنها تشعر بالقلق    ُتحظر سوف   ة البدني العقوبةترحب اللجنة باملعلومات اليت قدمها الوفد ومفادها أن           )٥٤(
 إيذاء عن حاالت اإلبالغ قلةللجنة عن قلقها إزاء وفضالً عن ذلك، تعرب ا. ال تزال مشروعة ةالبدنيألن العقوبة 

  .األطفال وسوء معاملتهم

 العقوبة البدنية يف مجيع     حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد وتنفذ قوانني جديدة حتظر صراحةً             )٥٥(
البدنيـة،  العقوبة  مساوئ  بشأن  لعامة الناس   تثقيف   و  وأن تشن محالت توعية    ،، مبا يف ذلك يف املرتل     األحوال

يف االعتبار باعتماد أساليب قائمة على نبذ العنف واملشاركة على أن نأخذ    وأن تعزز تربية األطفال وتعليمهم      
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بشأن حق الطفل يف احلماية من العقوبـة البدنيـة          ) ٢٠٠٦(٨لواجب التعليق العام للجنة رقم      على النحو ا  
العنف ضـد   األمم املتحدة بشأن    توصية يف دراسة    الوغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة فضالً عن          

  . ٢٠٠٩حظر مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال حبلول عام الداعية إىل األطفال و

؛ )٣الفقـرة    (١٨؛ و ٦املواد  ( الصحة األساسية والرعاية    - ٦
  )من االتفاقية) ٣- ١الفقرات  (٢٧و؛ ٢٦و؛ ٢٤و؛ ٢٣و

  األطفال املعوقون

مؤخراً ولكنها غري ) ٢٠٠٧(اعتماد قانون املعوقني واألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة ترحب اللجنة ب  )٥٦(
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تـوفر        . متأكدة من طريقة تأثري هذا الصك على األطفال على وجه التحديد          

وفضالً عن ذلك،   . لعادي الذين يتلقون حالياً خدمات تعليمية يف نظام التعليم ا         املعوقنيبيانات عن عدد األطفال     
  .تعرب اللجنة عن قلقها ألن الفئات احلالية ال تشمل مجيع فئات اإلعاقة

بشأن ) ٢٠٠٦(٩توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم                 )٥٧(
  :حقوق األطفال املعوقني

   األطفـال املعـوقني   تـشجيع علـى إحلـاق   وال تلقي مجيع األطفال املعوقني للتعليم؛      كفالة  )أ(  
  املدارس العادية؛ب

  ؛)٤٨/٩٦ اجلمعية العامة قرار( القواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني تنفيذ  )ب(  

   دراسة متعمِّقة عن منع اإلعاقات؛إعداد  )ج(  

ومن ) صني يف اإلعاقةأي املتخص( جهودها الرامية إىل توفري ما يلزم من الفئات املهنية مضاعفة  )د(  
املوارد املالية، وال سيما على الصعيد احمللي، وتعزيز وتوسيع نطاق برامج إعادة التأهيل اجملتمعية، مبا يف ذلك                 

  جمموعات دعم الوالدين؛

ـ  ملتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     على اتفاقية األمم ا    التوقيع والتصديق   )ه(    ا وبروتوكوهل
  .)، املرفق٦١/١٠٦ة العامة قرار اجلمعي (االختياري

  الصحة واخلدمات الصحية

لألطفال من خالل والنمو املتكامل ترحب اللجنة بشىت الربامج االجتماعية لتعزيز احلياة الصحية والصحة   )٥٨(
زيادة االستثمارات يف الرعاية الصحية األولية والبعثات االجتماعية، واليت أسفرت عن مجلة أمور منها اخنفـاض                

وبالرغم من ذلك، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدالت وفيـات املواليـد اجلـدد             .  األطفال وفيات
  وازيـة  ة أيضاً بالقلق إزاء الطبيعـة امل      وتشعر اللجن . والوفيات النفاسية، وإزاء اخنفاض تغطية لقاحات التحصني      

  .لبعثات الصحة
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  :توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  )٥٩(

تعزيز جهودها الرامية إىل احلد من وفيات املواليد اجلدد والوفيات النفاسية يف مجيع أرجـاء                 )أ(  
  البلد وذلك بتقدمي رعاية ومرافق ذات نوعية جيدة؛

، مع التركيز بصفة خاصـة      التحصنيمواصلة معاجلة مشكلة سوء التغذية واخنفاض معدالت          )ب(  
  ية وفيما بني الالجئني والسكان األصليني؛على املناطق الريفية واملناطق النائ

  اعتماد وإنفاذ املدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم؛  )ج(  

تكّمـل   للصحة والشبكة العامة للصحة لكي (Barrio Adentro)اج بعثة باريو أدنترو مإد  )د(  
األدويـة واملعـدات    بمـداد   اإل وال سيما فيما يتعلق بالبنية األساسية للمستـشفيات، و         إحدامها األخرى، 

  .املقدمنيرعاية واالهتمام ال ، ونوعيةالتكنولوجية واملوظفني املؤهلني

  صحة املراهقني

فيما يتعلق بربامج وسائل منع احلمل ولكنها تعرب عـن  التوعية على نطاق الدولة ترحب اللجنة بربامج      )٦٠(
 صحية كبرية وإزاء وفاة فتيات كثريات بسبب لمراهقات اليت تشكل مشكلةالنفاسية لوفيات القلقها إزاء استمرار 

  .عمليات اإلجهاض غري اآلمنة

ملراهقني واُألسر فيما يتعلـق     ا اخلاصة بتوعية توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز براجمها           )٦١(
الـذي تتمتـع    ) ١٩٩٦( الصادر عن وزارة التعليم      ١٧٦٢بالعالقات اجلنسية وأن تكفل االمتثال للقرار       

 وال بد أن تبذل الدولة الطرف ، باحلق يف مواصلة دراساهتن يف مجيع املدارس يف البلداحلواملوجبه املراهقات مب
أو وفيات املراهقات بـسبب     /قصارى جهدها لتعزيز السياسات والربامج الرامية إىل جتنب النتائج الضارة و          

  .عمليات اإلجهاض غري اآلمنة

  )اإليدز(مة نقص املناعة املكتسب متالز/ةفريوس نقص املناعة البشري

 لألشخاص الذين   مضادات فريوسات النسخ العكسي   إمكانية للحصول باجملان على     وجود   اللجنة   تالحظ  )٦٢(
ولكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير     ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /ةيعانون من فريوس نقص املناعة البشري     

) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /ةراهقني املصابني بفريوس نقص املناعة البشري     عن التمييز ضد األطفال وامل    
وتعرب اللجنة عن قلقهـا     .  ملنع انتقال املرض من األم إىل الطفل       احلواملوعدم توفر العالج بقدر كاف للنساء       

ظم نقل األطفـال إىل     عدم وجود قواعد تن   عن حاالت اإلصابة بفريوس ومرض اإليدز و       اإلبالغ    قلة كذلك إزاء 
  .مناطق أخرى من أجل العالج

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تصحيح أوجه التمييز واملخالفات األخرى ضـد األطفـال                 )٦٣(
تقدم خدمات طبية مالئمة بأن و) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /ةاملصابني بفريوس نقص املناعة البشري

  . انتقال املرض من األمهات إىل األطفال بغية منعاحلواملللنساء 
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  مستوى املعيشة

ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للحد من الفقر من خالل براجمها االجتماعية، وال سيما                  )٦٤(
ابري تدوألن  تأثراً بالفقر   الفئات  كثر  ما زالوا أ   األطفال   ألنعن طريق البعثات، ولكن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق          

  . غري كافيةمحاية األطفال

 جهودها الرامية إىل مكافحة الفقر، وال سيما تعزيز) أ: (ا يليالدولة الطرف مببأن تقوم توصي اللجنة   )٦٥(
واحلد من أوجه عـدم     ) ب( ورفاهيتهم،   ومن تأثريه يف منائهم   تقييم التدابري املطبقة حلماية األطفال من الفقر        

  . من االتفاقية٢٧تصادية الصارخة فيما بني اُألسر واألطفال، وفقاً للمادة املساواة االجتماعية واالق

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

   والتوجيه املهينالتعليم، مبا يف ذلك التدريب

 وبالتقدم احملرز الواضح فيما يتعلق      ةاحلكوميترحب اللجنة بإيالء تعليم األطفال أولوية عليا يف السياسة            )٦٦(
  :بيد أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي. بقيد األطفال وبتوسيع فرص األطفال احملرومني يف املدارس

ال تزال معدالت القيد باملدارس غري ُمرضية حىت اآلن، وال سيما يف مرحلة التعلـيم مـا قبـل              )أ(  
   ويف املدارس الثانوية؛املدرسي

  ارتفاع معدل التسرُّب بعد الصف األول ويف الصفوف األعلى؛  )ب(  

اخنفاض معدالت قيد أطفال السكان األصليني وأطفال السكان املنحدرين من أصـل أفريقـي                )ج(  
  واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية؛

  واألطفـال طـاليب    العقبات البريوقراطية اليت تؤدي إىل صعوبة مواصلة األطفـال الالجـئني              )د(  
  اللجوء تعليمهم؛

  .نوعية التعليم غري املُرضية  )ه(  

  :اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي توصي  )٦٧(

ويف الـصفوف  املدرسـي  قبل والتعليم  الرعاية مرافقز جهودها لزيادة قيد األطفال يف       يتعز  )أ(  
  النائيـة  احلدوديـة   ما يف املناطق الريفية واملناطق      املدارس الثانوية، وال سي   ويف  األعلى يف املدارس االبتدائية     

  فيما يتعلق بأطفال السكان األصليني؛و

طفال الالجئني واألطفال طاليب اللجوء بإزالة العقبات اإلدارية اليت تعتـرض           األل قيد   يتسه  )ب(  
   التام حلقهم يف التعليم؛اإلعمالإدماجهم يف النظام التعليمي يف مستوى صف مالئم وضمان 
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   سنوات؛٨ جلميع األطفال حىت سن ةز برامج مناء الطفولة املبكِّريتعز  )ج(  

عدالت تسرب األطفال الذين يبدأون تعليمهم يف املدارس واألطفـال يف           ملفعال  الض  يتخفال  )د(  
   الفرص لألطفال الذين تسربوا كي يتسىن إعادة قيدهم يف املؤسسات التعليمية؛وإتاحةالصفوف األعلى، 

 تدريس وتعلُّم، حتفِّز أساليبز نوعية التعليم عن طريق إصالح املناهج الدراسية وإدخال يزتع  )ه(  
 تدريب املدرِّسني فضالً عن تدريب األشخاص العاملني        معاهدمشاركة األطفال بنشاط، وتدريب املدرسني يف       

  حالياً باخلدمة وفقاً لذلك؛

هج الدراسية على مجيع املستويات مع التركيز        يف جمال حقوق اإلنسان يف املنا      التثقيفإدماج    )و(  
 يف إدارة شؤون التعليم ختصهمعلى حق األطفال يف اإلعراب عن آرائهم واحترام آرائهم يف مجيع املسائل اليت 

  ويف احلياة االجتماعية باملدارس؛

هم إعداداً  توفري التعليم والتدريب املهين لتمكني مجيع األطفال من دخول سوق العمل بعد إعداد              )ز(  
  .أساسياً وتدريبهم على مهارات حمددة، حسب قدرهتم وإقباهلم، على حنو يهيئ هلم مستقبالً مهنياً مناسباً

؛ ٣٦- ٣٢؛ و٣٠؛ و٢٢املواد ( تدابري احلماية اخلاصة  - ٨
  ) من االتفاقية٤٠؛ و٣٩؛ و٣٨؛ و)د- ب(٣٧و

  األطفال الالجئون

 التسليم  وتالحظنية لالجئني وأماناهتا التقنية الالمركزية األربع       أحاطت اللجنة علماً بإنشاء اللجنة الوط       )٦٨(
بيـد أن   . حقوقهم اإلنسانية يف مجيع األوقات    بكفالة   اللجوء باالحترام و    وطاليب نياألطفال الالجئ متتع  بضرورة  

سؤولية تقاسم امل  خطرية بسبب عدم     من معوقات الجئ  ال مركزإجراء حتديد   ما يعترض   اللجنة تشعر بالقلق إزاء     
  . اللجنة الوطنية لالجئني ومؤسسات محاية الطفلبني 

توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف اتفاقات مؤسسية بني اللجنة الوطنية لالجئني ومؤسسات محاية   )٦٩(
وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفـل      . الطفل، وال سيما املراكز التابعة جمللس الدولة حلقوق األطفال واملراهقني         

 االستفادة سريعاً من إجراءات حتديـد  لطرف لألطفال غري املصحوبني واألطفال املنفصلني عن ذويهم   الدولة ا 
وأخرياً، توصي اللجنة بأن حتيط الدولة الطرف علماً . مركز الالجئ املراعية لعامل السن وما يعقبها من مساعدة

خارج   واألطفال املنفصلني عن ذويهمبشأن معاملة األطفال غري املصحوبني) ٢٠٠٥(٦بتعليق اللجنة العام رقم 
  .بلدهم األصلي وبالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

  االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال

 ُخصصت ملنـع االسـتغالل       واملوارد اليت  العاملني اللجنة إنشاء الربنامج الوطين حلماية األطفال        تالحظ  )٧٠(
عدم توفر معلومات عن حقيقة ومدى مشاركة األطفال يف العمل لاالقتصادي لألطفال، ولكنها ُتعرب عن األسف 

  .  األطفال يف أسوأ أشكال عمل األطفال يف أوضاع شبيهة بالعبوديةما يقال عن إشراكوُتعرب عن القلق إزاء 
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 عـدد   العاملني وحتدد ف تقييماً للربنامج الوطين حلماية األطفال       توصي اللجنة بأن ُتِعد الدولة الطر       )٧١(
وفئات األطفال العاملني بصورة غري رمسية أو رمسية يف االقتصاد، وتتخذ مجيع التـدابري الـضرورية حلمايـة      

سوأ أشكال عمل ألوتوصي اللجنة بأن تويل الدولة الطرف اهتماماً خاصاً . األطفال من االستغالل االقتصادي
 املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفـال        )١٩٩٩(١٨٢ألطفال وفقاً التفاقية منظمة العمل الدولية رقم        ا

  . واإلجراءات الفورية للقضاء عليها

  أطفال الشوارع

بيد أن اللجنة ُتعرب عـن      . ترحب اللجنة بإنشاء خطة عمل رائدة لألطفال الذين يعيشون يف الشوارع            )٧٢(
لتمييز والعنف من جانب موظفي     ل ادعاءات تعرضهم  أوضاع معيشة هؤالء األطفال وإزاء       القلق إزاء عدم مالءمة   

  . إنفاذ القوانني

  :الدولة الطرف مبا يليبأن تقوم توصي اللجنة   )٧٣(

ع نطاق خطة العمل الرائدة لألطفال الذين يعيشون يف الشوارع لتشمل مجيع أجـزاء              يتوس  )أ(  
  ومعاجلتها؛البلد ملنع مشاكل أطفال الشوارع 

ألطفال الشوارع فضالً عن توفري الرعاية الـصحية        ومأوى الئق    تقدمي تغذية مالئمة     كفالة  )ب(  
   احلماية واملـساعدة مـع مراعـاة        ، وتزويدهم بقدر كاف من    وفرص التعليم لدعم منائهم على النحو األوىف      

  . من االتفاقية١٢املادة 

  هماالستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم وبيع

مبادئ توجيهيـة  ، ووضع ألطفالل اجلنسي اإليذاء واالستغالل اللجنة اعتماد خطة عمل ملكافحة  تالحظ  )٧٤(
عدم توفر معلومات وبيانات عـن االسـتغالل        لوُتعرب اللجنة عن األسف     . عامة من أجل محاية ضحايا االجتار     

  . عن أثر خطة العملوالاجلنسي لألطفال وبيعهم 

ن ُتنشئ الدولة الطرف آليات ُتيّسر تنفيذ ورصد خطط وبرامج احلكومة واملنظمات            توصي اللجنة بأ    )٧٥(
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن . غري احلكومية بشأن مواضيع االجتار باألطفال واستغالهلم اجلنسي وبيعهم

هبذه املسائل وبأثر لق  معلومات شاملة تتعالقادم الذي ستقدمه مبوجب الربوتوكول االختياري  تضمِّن تقريرها   
  .خطة العمل

   قضاء األحداث شؤونإدارة

 تالحظ فيما يتعلق باحلقوق اإلجرائية ولكنها       املمنوح للجاحنني األحداث   الواضح   باملركزترحب اللجنة     )٧٦(
ومـات  إىل أنه مل تقدَّم معل     بصفة خاصة،    يشارو.  مع االتفاقية واملعايري الدولية    متاماًأن قضاء األحداث ال يتوافق      

  . عن البالغني يف السجونمنهجية  بصورة خصص متوفر لألطفال أو أهنم يفصلونأن القضاء املتواضحة ُيفهم منها 
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  توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف التنفيذ التام جلميع معـايري قـضاء األحـداث، وال سـيما            )٧٧(
حدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء  من االتفاقية، فضالً عن قواعد األمم املت٣٩ و٤٠و) ب(٣٧ املواد

مبـادئ الريـاض    ‘(، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنـوح األحـداث           )‘قواعد بيجني ‘(األحداث  
وبصفة خاصـة،  ). ‘قواعد هافانا‘(وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث احملرومني من حريتهم  ) ‘التوجيهية

اخلـاص  ) ٢٠٠٧(١٠العام رقم   واضعةً يف اعتبارها تعليقها     ،   مبا يلي  رف الدولة الط   بأن تقوم  توصي اللجنة 
  ): ٢٠٠٧( قضاء األحداث بإدارة شؤون

 للجـاحنني  مجيع التدابري الضرورية، مبا يف ذلك اعتماد سياسة دائمة جلزاءات بديلـة              اختاذ  )أ(  
واسـتعراض  ممكنـة  نيـة  فترة زموألقصر  كمالذ أخري إالاألطفال عدم احتجاز  ضمان  مواصلةاألحداث، و 

  احلرمان من احلرية على أساس منتظم؛

 للقانون وحيتـرم حقـوق       تنفيذاً ميتثل   االحتجاز  تنفيذ اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان      )ب(  
 األطفال يف مكان منفصل عن البالغني يف مراكز االحتجاز قبل ولضمان احتجازالطفل كما وردت يف االتفاقية 

   من احلرية؛طوال فترة احلرماندار احلكم احملاكمة وبعد إص

 تنـايف  معاملة األطفال يف االحتجاز، وعدم       إساءةاختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان عدم         )ج(  
 األطفال، وعدم انتهاك حقوقهم، مبا يف ذلك حقهم يف استقبال الزائرين، مع منووضاع يف مرافق االحتجاز     األ

   يف أسرع وقت ممكن؛معلى احملاك قضايا األحداث وعرض

  النظر يف رفع سن املسؤولية اجلنائية؛  )د(  

خرى من الفريق املشترك بني الوكاالت املعـين        األالتعاون  أشكال  تقنية و الساعدة  املالتماس    )ه(  
 واليونيسيف ومفوضية األمـم     خدرات واجلرمية بقضاء األحداث، الذي يشمل مكتب األمم املتحدة املعين بامل        

  .حلقوق اإلنسان ومنظمات غري حكوميةامية الساملتحدة 

  الشعوب األصليةاألطفال املنتمون إىل أقليات وإىل 

 ُتعرب عن ها اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت وزارة جديدة ملعاجلة قضايا السكان األصليني ولكن   تالحظ  )٧٨(
وُتعرب اللجنة . الشعوب األصلية حبماية القلق ألنه بالرغم من اجلهود املبذولة، مل ُيحرز إال تقدم ضئيل فيما يتعلق

 ال تزال مرتفعة بني السكان األصليني كما أن اللجنة توقيهاعن األسف ألن معدل الوفيات من األمراض اليت ميكن 
وُتعرب اللجنة عن القلق أيضاً إزاء تعـرُّض فتيـات   . تشعر بالقلق إزاء التقارير عن الوفيات بسبب سوء التغذية     

  . الشكاوىإزاء اإلحجام عن تقدميخلطر أكرب من االستغالل اجلنسي وني السكان األصلي

  : منهابطرقالدولة الطرف حالة أطفال السكان األصليني حتسن توصي اللجنة بأن   )٧٩(

  ؛الشعوب األصليةتعزيز اجلهود الرامية إىل حتسني أوضاع املعيشة يف املناطق اليت تسكنها   )أ(  

  ألمراض املتصلة بالصحة وال سيما سوء التغذية بني أطفال السكان األصليني؛زيادة جهودها لتوقي ا  )ب(  
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  ؛الشعوب األصليةاستهالل برامج للحد من االستضعاف اجلنسي للفتيات املنتميات إىل   )ج(  

  زيادة جهودها لتنفيذ استراتيجيات تعليمية مكيَّفة ألطفال السكان األصليني؛  )د(  

  .أطفال السكان األصليني فيما بينهم ومع األطفال من غري السكان األصلينيإتاحة جماالت لَتواُصل   )ه(  

 عـدم تـوفر     وتالحـظ ترحب اللجنة بإنشاء شبكة منظمات األشخاص املنحدرين من أصل أفريقـي              )٨٠(
 اللجنة أيضاً وتالحظ.  وضع السكان املنحدرين من أصل أفريقيعنإحصائيات ومؤشرات اجتماعية ُيعتمد عليها 

  .ضد أطفال السكان املنحدرين من أصل أفريقيممارسات متييزية وجود 

 منها إدراج مسائل حمددة     بطرقتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات ملعاجلة هذه القضايا             )٨١(
يف استطالعاهتا الوطنية بغية تعزيـز       وأتتعلق بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف تعدادات سكاهنا التالية           

  . هؤالء السكانيواجههام التحديات اخلاصة اليت تفهُّ

   حقوق الطفلالتفاقية الربوتوكوالن االختياريان - ٩

التفاقية قد حل   لتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن تقريريها األوليني مبوجب الربوتوكولني االختياريني             )٨٢(
ن أمكن،  بسرعة، يف نفس الوقت إ على التوايل، وتشجعها على تقدميهما٢٠٠٥ وعام ٢٠٠٤أجلهما يف عام 

  .لتيسري عملية االستعراض

   املتابعة والنشر- ١٠

  املتابعة

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابري املالئمة لضمان التنفيذ الكامل هلذه التوصـيات                 )٨٣(
افظني واجملالس التشريعية    منها إحالتها إىل أعضاء جملس الوزراء واجلمعية الوطنية وسلطة املواطنني واحمل           بطرق

، والنظر فيها على حنـو مالئـم واختـاذ          ات البلدي صعيد فضالً عن جمالس الُعَمد على       الوالياتعلى صعيد   
  .إجراءات أخرى بشأهنا

  النشر

  توصي اللجنة أيضاً بأن تتيح الدولة الطرف التقرير الدوري الثاين والردود اخلطيـة الـيت قدمتـها               )٨٤(
ن مالحظات ختامية، اعتمدهتا اللجنة، على نطاق واسع بلغات البلد املختلفـة ولعامـة              وما يتصل بذلك م   

اجلمهور، مبا يف ذلك استخدام شبكة اإلنترنت ووسائط اإلعالم لكي تصل إىل منظمـات اجملتمـع املـدين،                  
هم مـن  هيئات التدريس وغري ومديري  ومعلميهم  ، واألطفال واملراهقني    والفئات املهنية وجمموعات الشباب،   

باألطفال واملراهقني، مثل األطباء واملدعني العامني والقضاة بغرض إثارة منتظم على اتصال املوظفني الذين هم 
  . باالتفاقية وتنفيذها ورصدهاوالوعيالنقاش 



CRC/C/46/3 
Page 59 

  القادم التقرير - ١١

احد بشأن تنفيذ تقاريرها الثالث والرابع واخلامس يف تقرير وجتمع تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن   )٨٥(
  .٢٠١١أبريل /االتفاقية وتقدمه حبلول نيسان

وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل أن تقدم وثيقة أساسية حمّدثة وفقاً الشتراطات املبادئ التوجيهيـة                  )٨٦(
ملتعلقة بتقدمي املنسقة بشأن تقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية ا

وثيقة أساسية مشتركة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها، اليت أُقرت يف االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئـات   
  ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /معاهدات حقوق اإلنسان الذي ُعقد يف حزيران

  إسبانيا  - ٣٤

راك األطفال   بإش الربوتوكول االختياري املتعلق   مبوجب إسبانيا   املقدم من نظرت اللجنة يف التقرير األّويل        )١(
 ١املعقـودة يف    ) CRC/C/SR.1276انظر   (١٢٧٦يف جلستها   ) CRC/C/OPAC/ESP/1 (يف الرتاعات املسلحة  

، ٢٠٠٧أكتـوبر   / تـشرين األول   ٥ املعقـودة يف     ١٢٨٤، واعتمدت يف جلستها     ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول 
  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة

وتعرب عن تقديرها للحوار    . ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل، ولكنها تأسف لتأخر تقدميه            )٢(
  .البناء الذي أجرته مع وفد رفيع املستوى ضم ممثلني عن عدة قطاعات من بينهم ممثل رفيع عن وزارة الدفاع

الحظاهتا اخلتامية السابقة   مب مقرونةت اخلتامية   وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بضرورة قراءة هذه املالحظا         )٣(
، )CRC/C/15/Add.185( ٢٠٠٢يونيـه   / حزيران ٤اليت اعتمدهتا بشأن التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف يف          

 وبغاءمبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال املقدم واملالحظات اخلتامية املعتمدة بشأن التقرير األويل 
  .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٥يف   ،  )CRC/C/OPSC/ESP/CO/1 (املواد اإلباحيةاستغالل األطفال يف طفال واأل

   اجلوانب اإلجيابية-  ألف

  :تالحظ اللجنة مع التقدير ما يلي  )٤(

اإلعالن الذي أصدرته الدولة الطرف بعد التصديق على الربوتوكول االختياري لإلفادة بأن احلد   )أ(  
   عاماً؛١٨ التجنيد الطوعي يف القوات املسلحة هو األدىن لسن

تأكيد الدولة الطرف على أن املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان تشكل جزءاً من التشريع احمللي                )ب(  
  قها؛يتطبالوطنية وأنه بإمكان احملاكم 

يف بلـدان   مسامهة الدولة الطرف يف مشاريع إعادة تأهيل اجلنود من األطفال وإعادة إدماجهم               )ج(  
   ما بعد الرتاع؛تشهد نزاعات أو متر مبرحلةعديدة 
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ة وكذلك   املسلح رتاعاتألطفال وال املعين با املمثل اخلاص لألمني العام     دعم الدولة الطرف والية       )د(  
  ؛١٥٣٩قرار جملس األمن 

اليت وسلحة  األطفال والرتاعات امل  ب املتعلقةبذل الدولة الطرف جهوداً إلعمال املبادئ التوجيهية          )ه(  
، وحّدثها يف ٢٠٠٣ديسمرب /اعتمدها جملس االحتاد األورويب للشؤون العامة والعالقات اخلارجية يف كانون األول       

  .٢٠٠٥عام 

  وتنوه اللجنة أيضاً بانضمام الدولة الطرف إىل الصكوك الدوليـة املتعلقـة بـالربوتوكول االختيـاري                  )٥(
  : عليها، وتتضمن ما يليبتصديقهاأو 

  ؛٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٢٤، يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  )أ(  

 ٢، يف حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال املتعلقة )١٩٩٩(١٨٢ رقم اتفاقية منظمة العمل الدولية  )ب(  
  ؛٢٠٠١أبريل /نيسان

 اسـتغالل واألطفـال   ء  بغابيع األطفال و  املتعلق ب التفاقية حقوق الطفل    ختياري  الربوتوكول ا ال  )ج(  
  .٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٥اإلباحية، يف األطفال يف املواد 

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-  باء

   تدابري التنفيذ العامة- ١

  التشريع وتدابري التنفيذ

املسلحة تنوه اللجنة بالدعم الذي قدمته الدولة الطرف لرفع احلد األدىن لسن التجنيد الطوعي يف القوات         )٦(
نص عليها الربوتوكول االختياري مشمولة بطريقة غري مباشرة يف         يوتالحظ اللجنة أن اجلرائم اليت      .  عاماً ١٨إىل  

تضمنها القانون اجلنائي للدولة الطرف إىل املعاهدات الدولية، بيد أهنا قلقة لعدم ورود أحكـام               ياإلحاالت اليت   
  . عاما١٨ً حمددة لتجرمي التجنيد اإلجباري لشخص دون سن

سلحة املموعات  اجملالدولية الرامية ملنع جتنيد األطفال يف القوات املسلحة أو          ولتعزيز التدابري الوطنية      )٧(
  :الدولة الطرف مبا يليبأن تقوم واستخدامهم يف أعمال القتال، توصي اللجنة 

وكـول   صريح يف تشريع الدولة الطرف جيرم انتـهاكات أحكـام الربوت           نصضمان وجود     )أ(  
  االختياري فيما يتعلق بتجنيد األطفال وإشراكهم يف أعمال قتالية؛

كان مرتكبوها أو ضـحاياها     تعزيز الوالية القضائية خارج اإلقليم بالنسبة هلذه اجلرائم مىت            )ب(  
  ؛هلم هبا صالت أخرى من مواطين الدولة الطرف أو ممن أشخاصاً

رية والكتيبات العسكرية وغريها من التوجيهات      ضمان أن تكون املدونات القانونية العسك       )ج(  
  . العسكرية موافقة للربوتوكول االختياري نصاً وروحاً
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  النشر والتدريب

ن يف بعثات حفـظ الـسالم،       وتالحظ اللجنة مع التقدير أن مجيع األفراد العسكريني، مبن فيهم املشارك            )٨(
بيد أن .  اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني االختيارينييتلقون تدريبا يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك أحكام

وعالوة على ذلك، يسر .  اليت تعمل مع األطفال ما يكفي من التدريب     املهنيةاللجنة قلقة لعدم تلقي مجيع الفئات       
لقـة   السالم بات ُيشكل عنصراً يف تعليم حقوق اإلنسان يف املدارس، إال أهنا ق             تعليم ثقافة اللجنة أن تالحظ أن     

  . بالربوتوكول االختياري لدى األطفال واآلباء واملعلمنيالوعيالخنفاض درجة 

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة توفري أنشطة التدريب بشأن الربوتوكول االختياري ألفراد   )٩(
األطفال ولـصاحل   قواهتا املسلحة، مبن فيهم أفراد قوة حفظ السالم، وجلميع الفئات املهنية املعنية بالعمل مع               

األطفال ضحايا األفعال املنافية ألحكام الربوتوكول االختياري، أو املهنيني الذين قد تكون هلم صـلة هبـم،                 
، وباألخص اإلعالميني االجتماعيني، واملعلمني، واحملامني، والقضاة، ويف املهن الصحية، واألخصائيني كالعاملني

  .مسي اللجوء والالجئني واملهاجرين أو تعمل معهمالسلطات اليت تعمل لصاحل األطفال من ملت

 الدولة الطرف الربوتوكول االختياري على نطاق واسع         بأن تنشر  وعالوة على ذلك، توصي اللجنة      )١٠(
 األطفال وآبائهم، بوسائل من بينها املناهج الدراسية والتثقيف يف جمال    على على كافة أفراد الشعب، وخباصة    

  .حقوق اإلنسان

  وإعادة اإلدماج االجتماعياملقاتلني رتع السالح وتسريح ب فيما يتعلقدابري املعتمدة  الت- ٢

  تدابري إعادة اإلدماج االجتماعي

بيد أهنا قلقة إزاء عـدم      . تالحظ اللجنة جهود الدولة الطرف ملعاجلة طلبات اللجوء اليت يقدمها أطفال            )١١(
 قد ُجّندوا أو استخدموا يف أعمال قتالية قبل وصوهلم إىل إسبانيا اكانوكفاية عملية حتديد هوية األطفال الذين رمبا 

للجنة أن عدم حتديد هوية هؤالء األطفال قد ا قلق يثريومما . هؤالء األطفال بصورة منهجيةعن ولعدم مجع بيانات 
  .يسفر عن خرق ملبدأ عدم اإلعادة القسرية

طفال من ملتمسي اللجوء الذين ُجّندوا أو استخدموا        وباإلضافة إىل ذلك، تأسف اللجنة لقلة إطالع األ         )١٢(
 متخصصني ممن ميكنهم مهنينييف نزاعات مسلحة على عملية اللجوء ولعدم إتاحة الفرصة الكافية هلم للوصول إىل 

وتشعر . تقدمي مساعدة متعددة التخصصات هلم الستعادة عافيتهم اجلسدية والنفسية وإلعادة اندماجهم االجتماعي
  . الفضلىلطفلاة بالقلق إزاء عبء العمل الثقيل الواقع على مكتب أمني املظامل مما قد يؤثر سلباً على مصاحل اللجن

  :الدولة الطرف مبا يليبأن تقوم توصي اللجنة   )١٣(

اختاذ خطوات لتحديد هوية األطفال الالجئني وملتمسي اللجوء واملهاجرين اخلاضعني لواليتها   )أ(  
   يكونوا قد جنِّدوا أو استخدموا يف نزاعات مسلحة، وجلمع بيانات عنهم بصورة منهجية؛والذين ُيحتمل أن
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إيالء اهتمام خاص لألطفال ملتمسي اللجوء والالجئني املوجودين يف إسبانيا والذين ُيحتَمل              )ب(  
صصات املناسـبة   تقدمي املساعدة املتعددة التخ   ل املهنينيأن يكونوا قد شاركوا يف أعمال قتالية، وزيادة عدد          

  هلؤالء األطفال من أجل تعافيهم جسدياً ونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماعياً؛

 حتسني حصول األطفال ملتمسي اللجوء على املعلومات، مبا يف ذلك توفري خطوط املساعدة              )ج(  
 هو متاح منها    ، وتعزيز فرص حصوهلم على اخلدمات االستشارية القانونية املتاحة هلم، مبا يف ذلك ما             اهلاتفية

  لدى مكتب أمني املظامل؛

   التنفيذ الكامل للربوتوكول االختياري يف مجيع املناطق املستقلة ذاتياً؛كفالة  )د(  

ومراعاة مبدأ عدم اإلبعاد القسري يف حالة اختاذ قرار         الطفل الفضلى   ضمان مراعاة مصاحل      )ه(  
  .إلعادة الطفل إىل وطنه

، وال سيما )٢٠٠٥(٦د بأن حتيط الدولة الطرف علماً بتعليق اللجنة العام رقم         وتوصي اللجنة يف هذا الصد      )١٤(
  . منه، بشأن معاملة األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج بلدهم األصلي٦٠-٥٤الفقرات 

   املساعدة والتعاون الدوليان- ٣

  صادرات األسلحة

  الـسلوك لالحتـاد األورويب اخلاصـة بـصادرات          قواعـد    مدونةترحب اللجنة بدعم الدولة الطرف        )١٥(
  على أهنا تالحظ أن تـشريع الدولـة الطـرف          . وبتجرميها التجارة غري املشروعة باألسلحة    ) ١٩٩٨ (األسلحة

استخدامهم يف أعمال قتالية يف بلد الوجهة النهائية هلذه          وأ احتمال جتنيد األطفال     إىلال يتضمن أية إشارة حمددة      
  . ملنع بيع هذه األسلحةاألسلحة، كمعيار

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف إمكانية إدراج حظر حمدد على بيع األسلحة عندما تكون                   )١٦(
أن يكونوا   عنه أنه بلد جينَّد فيه األطفال أو يستخدمون يف أعمال قتالية أو حيتملاً معروفاًوجهتها النهائية بلد

  .عرضة هلذه املمارسات

  يلالتعاون الدو

تشيد اللجنة بالدولة الطرف لدعمها املايل لألنشطة الثنائية واملتعددة األطراف الرامية إىل محاية ودعـم                 )١٧(
  .األطفال الذين تضرروا بسبب النـزاعات املسلحة

 الثنائية واملتعـددة األطـراف      لألنشطةتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتعزز دعمها املايل            )١٨(
 معاجلة مسألة حقوق األطفال املشاركني يف الرتاعات املسلحة، ال سيما بتعزيز التدابري الوقائيـة،               الرامية إىل 

فضالً عن السهر على التعايف البدين والنفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي لألطفال ضحايا األفعـال املنافيـة                
  .للربوتوكول االختياري
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   املتابعة والنشر- ٤

ل الدولة الطرف تطوير أنشطة التثقيف والتدريب املستمرين واملنهجيني جبميع توصي اللجنة بأن تواص  )١٩(
. اللغات الرمسية بشأن أحكام الربوتوكول االختياري لصاحل كل اجملموعات املهنية املعنية املشار إليها أعـاله              

افة أفراد  وعالوة على ذلك، توصي بأن تعمم الدولة الطرف الربوتوكول االختياري على نطاق واسع على ك              
  . األطفال وآبائهم، بوسائل من بينها املناهج الدراسية والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان علىالشعب، وخباصة

 االختياري، توصي اللجنة بإتاحة     الربوتوكول من ٦ املادة   من ٢ إىل ذلك، ويف ضوء الفقرة       وإضافة  )٢٠(
 نطاقأوسع تامية اليت اعتمدهتا اللجنة للجمهور على  الطرف واملالحظات اخلالدولةالتقرير األويل الذي قدمته 

  . النقاش والوعي بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصدهإثارةبغية 

  القادم التقرير - ٥

 تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج املزيد من املعلومات عن تنفيذ  ،٨ املادة   من ٢ للفقرة   وفقاً  )٢١(
  .اتفاقية حقوق الطفل  من٤٤املادة  الواجب تقدميه مبوجب  القادمرها الدوريتقريالربوتوكول االختياري يف 

  إسبانيا  - ٣٥

 الربوتوكول االختيـاري املتعلق ببيع األطفال      مبوجب نظرت اللجنة يف التقرير األويل املقدم من إسبانيا         )١(
انظر الوثيقة   (١٢٧٧جلستها   يف   (CRC/C/OPSC/ESP/1) وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية      

CRC/C/SR.1277( واعتمدت املالحظات اخلتامية التالية يف جلستها ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١، املعقودة يف ،
  .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٥ املعقودة يف ١٢٨٤

  مقدمة

وتعرب اللجنة  . هترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل، وإن كانت تأسف للتأخر يف تقدمي              )٢(
  .القطاعات املتعدد رفيع املستوىالوفد ال مع يجر للحوار البناء الذي أُعن تقديرها

كِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية مقرونة مبالحظاهتا اخلتامية السابقة اليت               ذتو  )٣(
 (CRC/C/15/Add.185) ٢٠٠٢يونيـه   / حزيران ٤ة الطرف يف    كانت قد اعتمدهتا بشأن التقرير الدوري الثاين للدول       

 الربوتوكول  مبوجب بشأن التقرير األويل املقدم      ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٥املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا يف      بو
  .(CRC/C/OPAC/ESP/CO/1) األطفال يف الرتاعات املسلحة إشراكاالختياري املتعلق ب

  لعامة املبادئ التوجيهية ا- ١

   اجلوانب اإلجيابية- ألف 

  :حتيط اللجنة علماً مع التقدير مبا يلي  )٤(

  إن املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان تشكل جزءاً من التشريعات احمللية وميكن للمحاكم الوطنية إنفاذها؛  )أ(  
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 أحكـامٍ  ، واليت اشتملت على٢٠٠٤التعديالت اليت جرى إدخاهلا على القانون اجلنائي يف عام            )ب(  
  بشأن حظر استغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛

 ٢٠٠٥- ٢٠٠١اعتماد خطة عمل وطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال للفترة             )ج(  
  .٢٠٠٩- ٢٠٠٦وقرار متديدها باعتماد خطة عمل وطنية ثانية للفترة 

تصديقها للة بالربوتوكول االختياري أو     تشيد اللجنة بالدولة الطرف النضمامها إىل صكوك دولية متص        و  )٥(
  :عليها، مبا يف ذلك ما يلي

 ٢ظر أسوأ أشكال عمل األطفال، يف حب املتعقلة) ١٩٩٩(١٨٢رقم اتفاقية منظمة العمل الدولية   )أ(  
  ؛٢٠٠١أبريل /نيسان

كمـل  املو،  ، وقمعه واملعاقبة عليه   خاصة النساء واألطفال  ، و بروتوكول منع االجتار باألشخاص     )ب(  
  ؛٢٠٠٢ مارس/آذار ١ يف ،التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

   ،عـات املـسلحة   اشراك األطفال يف الرت   إاملتعلق ب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل        )ج(  
  .٢٠٠٢ مارس/آذار ٨يف 

املبادئ العامة التفاقية حقوق الطفل       - باء 
  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

يساور اللجنة القلق من أن املبادئ العامة التفاقية حقوق الطفل مل تؤخذ يف احلسبان بالقدر الكايف عند                   )٦(
صياغة وتنفيذ التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق               

ويساور اللجنة القلق على حنو خاص من أن عدم .  األطفال يف املواد اإلباحيةببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل
  .التمييز ضد األطفال األجانب غري املصحوبني بذويهم ممن وقعوا ضحايا لالجتار ال يوىل العناية الواجبة

ييز ضده، يف   توصي اللجنة بإدراج املبادئ العامة التفاقية حقوق الطفل، وال سيما حق الطفل يف عدم التم                )٧(
مجيع التدابري اليت تتخذها الدولة الطرف لتنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـع                

  .األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، مبا يف ذلك يف اإلجراءات القضائية أو اإلدارية

   البيانات- ٢

ام الدولة الطرف إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتوثيق االنتهاكات املشمولة بـالربوتوكول            تالحظ اللجنة اعتز    )٨(
ومجاعات  بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء االفتقار احلايل إىل بيانات مصنفة حسب السن، ونوع اجلنس،              . االختياري

  .طفال واستغالهلم يف املواد اإلباحيةاألقليات، واألصل، بشأن مدى انتشار بيع األطفال واالجتار هبم وبغاء األ

قاعدة بيانات مركزية لتسجيل االنتهاكات وأن تكفل على حنو         توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف         )٩(
 حسب  ، يف مجلة أمور   ،منهجي مجع وحتليل البيانات املتعلقة باجلوانب املشمولة بالربوتوكول االختياري واملصنفة         

  .ت األقليات، واألصل، باعتبارها تتيح أدوات أساسية لقياس مدى تنفيذ السياساتالسن، ونوع اجلنس، ومجاعا



CRC/C/46/3 
Page 65 

  تدابري التنفيذ العامة - ٣

   االختياري تنفيذ الربوتوكول وتقييمتنسيق

ترحب اللجنة بإنشاء مرصد حلقوق الطفل عرب القطاعات، يتألف من السلطات الوطنية واإلقليمية على                )١٠(
بيد أن اللجنة تالحظ أن التعاون بني اإلدارة املركزية . حلكومية من أجل تنسيق السياساتالسواء واملنظمات غري ا

  .واجملتمعات احمللية املستقلة ما زال غري كاٍف

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز أعمال مرصد حقوق الطفل وحتسني التعاون بـني                 )١١(
ستقلة ذاتياً بغية ضمان امتثال مجيع األقاليم املـستقلة امتثـاالً كـامالً             اإلدارة املركزية واجملتمعات احمللية امل    

  .للربوتوكول االختياري

  خطة العمل الوطنية

 ، فـضالً عـن     وبتقييمها ة االستغالل اجلنسي التجاري   كافحترحب اللجنة بوضع خطة العمل الوطنية األوىل مل         )١٢(
إال أهنا تشعر بالقلق إزاء عدم مشـول        . ٢٠٠٩ إىل عام    ٢٠٠٦ة من عام    اعتماد خطة العمل الوطنية الثانية للفتر     ترحيبها ب 

اخلطة مجيع جماالت الربوتوكول االختياري، وافتقارها إىل املوارد الكافية الالزمة لتنفيذها، وانتشارها غري الكايف فيما بني                
  .هنيني املشتغلني مع األطفال ولصاحلهمأصحاب املصلحة ذوي الصلة مثل السلطات احمللية يف األقاليم املستقلة ذاتياً وامل

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية ملناهـضة االسـتغالل اجلنـسي                   )١٣(
التجاري لألطفال وذلك بأن تتناول مجيع اجملاالت املشمولة بالربوتوكول االختياري وبأن تكفل توفري موارد وافية               

وتوصـي  . ن مشاركة كل من اجملتمع املدين واألطفال يف األنشطة املشمولة باخلطة ويف تقييمها            وإتاحة قدر كبري م   
اللجنة كذلك بقيام الدولة الطرف بتحسني وتوسيع نطاق جهودها بشأن نشر اخلطة لدى أصحاب املصلحة ذوي                

  .شتغلني مع األطفال ولصاحلهمالصلة، وال سيما لدى السلطات احمللية يف األقاليم املستقلة ذاتياً واملهنيني امل

  نشر والتدريبال

تالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد اضطلعت بأنشطة ومبادرات يف جمايل التدريب والتوعية                 )١٤(
  تتعلق بأحكام الربوتوكول االختياري وذلك بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية، ولكنها تشعر بـالقلق حيـال         

اد وقوع جرائم االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال من حاجة إىل زيادة التوعية بقـصد منـع   ما يشري إليه ازدي  
  .وقوع هذه اجلرائم وتوفري التدريب الكايف للمهنيني يف هذا اجملال

فئات املهنية العاملة مع األطفال ضحايا ال تثقيف مجيع  وتعززالدولة الطرف  اللجنة بأن تواصليتوص  )١٥(
 راعـي يمنـهجي   على حنو   بها عليها   يوتدر الربوتوكول االختياري بأحكام الربوتوكول   ولة ب ماإلساءات املش 

  .الفوارق بني اجلنسني

  :توصي اللجنة كذلك بقيام الدولة الطرف مبا يلي  )١٦(

التوسع يف التعريف بأحكام الربوتوكول االختياري، وال سيما يف صفوف األطفال وأسرهم              )أ(  
   من بينها املناهج املدرسية ومحالت التوعية الطويلة األجل؛قبطرواجملتمعات احمللية 
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 مـن الربوتوكـول     ٩ من املـادة     ٢للفقرة  تعزيز الوعي لدى اجلمهور بصورة عامة، وفقاً          )ب(  
االختياري، مبا يف ذلك تعزيزه لدى األطفال، عن طريق تزويدهم باملعلومات جبميع الوسائل املناسبة وإتاحـة           

هلم فيما يتعلق بالتدابري الوقائية من اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري وباآلثار             التعليم والتدريب   
الضارة النامجة عنها، مبا يف ذلك عن طريق تشجيع اجملتمع احمللي، وال سيما األطفال والضحايا منهم، علـى                  

 املشاركة يف برامج اإلعالم والتعليم والتدريب هذه؛

ن مع املنظمات غري احلكومية، ومنظمات اجملتمع املدين، ووسـائط اإلعـالم            مواصلة التعاو   )ج(  
  .الداعمة هلا يف أنشطة التوعية والتدريب اليت تضطلع هبا واملتعلقة باملسائل املتصلة بالربوتوكول االختياري

   املواردختصيص

مل الوطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي تشعر اللجنة بالقلق حيال عدم كفاية املوارد اليت ُخصصت لتنفيذ خطة الع  )١٧(
  .التجاري لألطفال وتوفري املساعدة القانونية للضحايا والتدابري الرامية إىل مساعدهتم على التعايف البدين والنفسي

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لتوفري خمصصات كافيـة يف امليزانيـة ألعمـال                  )١٨(
زيز، واحلماية، والرعاية، والتحقيق، وقمع األفعال املشمولة بالربوتوكول االختياري، التنسيق، والوقاية، والتع

مبا يف ذلك ختصيص املوارد البشرية واملالية الالزمة لتنفيذ الربامج املتعلقة بأحكامه، وبصفة خاصة خطة العمل 
لجنة بأن ختصص الدولـة     وفضالً عن ذلك، توصي ال    . الوطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال     

الطرف موارد كافية للسلطات املختصة وعن طريق املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين من أجل               
  .توفري املساعدة القانونية للضحايا وضمان تعافيهم البدين والنفسي

  منع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية  - ٤
  ) من الربوتوكول االختياري٩ من املادة ٢ و١ن الفقرتا(

  التدابري املعتمدة ملنع اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري

ترحب اللجنة مببادرات العمل الوقائي، مثل األخذ بتدابري ترمي إىل التبليغ عن جرائم استغالل األطفال يف   )١٩(
ا تأسف لالفتقار إىل وثائق وحبوث بشأن األسباب اجلذرية لالستغالل          املواد اإلباحية على شبكة اإلنترنت، ولكنه     

  .اجلنسي لألطفال وطبيعته ومدى انتشاره، مبا يف ذلك بغـاء األطفـال واستغاللـهم يف املواد اإلباحية

ئية توصي اللجنة بأن توزع الدولة الطرف املوارد املخصصة يف امليزانية والالزمة لتنفيذ التدابري الوقا               )٢٠(
الربنامج الدويل للقضاء على    /، ومنظمة العمل الدولية   )اليونيسيف(بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة       

وفضالً عن ذلك، تشجع اللجنـة الدولـة   . عمل األطفال، واملنظمات غري حكومية، ومنظمات اجملتمع املدين  
عية للفوارق بني اجلنسني عن طبيعة االستغالل الطرف على جتميع وثائق إضافية وإجراء املزيد من البحوث املرا

اجلنسي التجاري لألطفال ومداه، مبا يف ذلك بغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية من أجـل حتديـد                  
  .األسباب اجلذرية لتلك املشاكل ومداها وتدابري الوقاية منها
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لطرف ملنع السياحة اجلنسية، مبـا يف ذلـك         ترحب اللجنة باملبادرات امللموسة اليت اختذهتا الدولة ا         )٢١(
االعتراف الرمسي مبدونة قواعد السلوك اليت وضعتها منظمة السياحة العاملية بـشأن محايـة األطفـال مـن                  

بيد أن اللجنة تالحظ أن مثة حاجة إىل زيـادة التوعيـة هبـذه    . االستغالل اجلنسي يف جمايل السفر والسياحة     
  .لك لدى عامة اجلمهوراملشكلة يف صناعة السياحة وكذ

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات أخرى ملنع السياحة اجلنسية، وال سيما بتخـصيص                 )٢٢(
وينبغي كذلك قيام الدولة الطرف، عـن طريـق         . أموال إضافية لسلطة السياحة الوطنية حتقيقاً هلذا الغرض       

نظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين بغية       السلطات املختصة، بتعزيز التعاون مع صناعة السياحة وامل       
سؤولة وذلك بنشر مدونة قواعد السلوك لدى موظفي صناعة السياحة، فضالً عن القيام             املسياحة  التشجيع  

  .حبمالت توعية موجهه حتديداً إىل السياح

اً قد جيعل األطفال أكثـر       عام ١٣    بسن الرضا اجلنسي احملدد     ل التدين النسيب يساور اللجنة القلق من أن        )٢٣(
  .عرضة لالستغالل اجلنسي

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف رفع سن الرضا اجلنسي بغية توفري محاية أكرب لألطفال من                   )٢٤(
  .اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري

ائل ذات الصلة حظر بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية واملس     - ٥
  ) من الربوتوكول االختياري٧؛ و٦؛ و٥؛ واملواد ٤ من املادة ٣ و٢؛ والفقرتان ٣املادة (

   اجلنائية أو العقابية القائمةواألنظمةالقوانني 

 واليت اشتملت على أحكام بشأن ٢٠٠٤ترحب اللجنة بالتعديالت اليت أُدخلت على القانون اجلنائي يف عام   )٢٥(
وتأسف اللجنة ألن أحكاماً معينة من      . حيازة هذه املواد   حظر   ألطفال يف املواد اإلباحية، مبا يف ذلك      حظر استغالل ا  

 من الربوتوكول مل ُتدَرج بعد يف القانون اجلنائي إدراجاً شامالً، خاصةً فيما يتصل باالجتار باألطفال وبيعهم ٣املادة 
وقد أحاطت اللجنة علماً باملعلومات املقدمة من الوفد        . حيةوكذلك بوضع تعريف الستغالل األطفال يف املواد اإلبا       

  .ذا الشأنهبواليت تفيد بأنه مل ُيبت بعد يف الربملان يف وثيقة مشروع إصالح قانوين شامل 

توصي اللجنة بأن تعّجل الدولة الطرف بإصدار وثيقة مشروع اإلصالح القانوين وأن تصوغ قانوهنا                )٢٦(
 من الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك األحكام املتعلقة بدفع ٣ و٢ل الكامل للمادتني اجلنائي يف ضوء االمتثا

فضالً و). ٣من املادة   ‘ ٢‘)أ(١الفقرة  و) أ(٢ املادة(تعويضات وبالتحريض غري املشروع على الرضا اجلنسي        
 هوجترمي األشخاصالجتار ب  ل تعريفوضع   الالزمة ل  طواتخذ الدولة الطرف اخل   تتوصي اللجنة بأن ت   عن ذلك،   

 وقمعه واملعاقبة عليـه،    ،خاصة النساء واألطفال  ،   وفقاً لربوتوكول منع االجتار باألشخاص     معلى النحو املالئ  
 وأخرياً، توصي اللجنة بأن تنظر الدولـة        .املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية        و

   )    ٢٠٠٥   (                                              جملس أوروبا املتعلقة مبكافحة االجتـار بالبـشر    اتفاقيـةالطرف يف القيام بالتصديق على كل من        
  .أو باالنضمام إليهما) ٢٠٠١(واتفاقية اجلرمية احلاسوبية 
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  مقاضاة اجملرمني

تالحظ اللجنة اجلهود املبذولة للتحقيق يف القضايا ومقاضاة مرتكيب جرائم استغالل األطفال يف املواد اإلباحية يف                  )٢٧(
  . ولكنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية املوارد املكرسة للتحقيقات يف جرائم بغاء األطفال وبيعهمالدولة الطرف،

توصي اللجنة، نظراً إىل الوترية املرتفعة لوقوع جرائم استغالل األطفال يف املواد اإلباحية يف إسبانيا،                 )٢٨(
ومقاضاة مرتكبيها وأن ختصص املزيد من بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها يف جمال التحقيق يف هذه اجلرائم 

  .املوارد للكشف عن جرائم بغاء األطفال وبيعهم وللتحقيق فيها

  ةالوالية القضائي

ترحب اللجنة بتأكيد الدولة الطرف أن اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري ختضع لوالية قـضائية                )٢٩(
وال سيما تأكيدها أن املقاضاة ليست مشروطة بكون مرتكب اجلرمية  وملبدأ العدالة العاملية، خارج احلدود اإلقليمية

. إسباين اجلنسية أو مقيماً يف إسبانيا، أو مبا إذا كان هذا الفعل ُيصنف على أنه جرمية يف الدولة اليت ارُتكب فيها                    
  .ثابتة بشأهناوالية قضائية   الطرفلدى الدولة القضايا اليت عنبيد أن اللجنة تأسف لالفتقار إىل معلومات 

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري العملية الالزمة إلقامة والية قضائية بصورة فعالة   )٣٠(
  . من الربوتوكول االختياري٤ هذه اجلرائم، وفقاً للمادة على

  املطلوبنيتسليم 

  .ى أهنا جرائم يف قوانني كال البلدين يتطلب تعريف األفعال املرتكبة علاملطلوبنيتأسف اللجنة ألن تسليم   )٣١(

 تشريعها الوطين شرط الوصف اجلنائي املزدوج من يتطلب  أالَّتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف  )٣٢(
  .اجلرائم املرتكبة يف اخلارجيف أو املقاضاة / واملطلوبنيأجل تسليم 

 ٣، والفقرتان ٨املادة (محاية حقوق األطفال الضحايا   - ٦
  ) من الربوتوكول االختياري٩ملادة  من ا٤و

  التدابري املعتمدة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري

يساور اللجنة القلق من أن تظل اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري غـري مكـشوفة وأن يظـل                   )٣٣(
إعادة إدمـاج  املتعلقة ب والتدابري املنطوية على عدة ختصصات       كفاية   دموتأسف اللجنة لع  . ضحاياها غري معروفني  

  .االجتماعي - النفسي البدين و تعايفمساعدهتم على الالتدابري الرامية إىل األطفال الضحايا يف اجملتمع و

  :توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف مبا يلي  )٣٤(

طفال ضحايا أي جرمية من اجلـرائم املـشمولة         اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان محاية األ        )أ(  
 ٨بالربوتوكول االختياري واألطفال الشهود عليها يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية اجلنائية وفقاً للمادة              

  من الربوتوكول االختياري؛
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  ختصيص موارد مالية وبشرية كافية للسلطات املختصة بغيـة حتـسني التمثيـل القـانوين                 )ب(  
  لضحايا؛لألطفال ا

  توفري الدعم بإتاحة إمكانية أن يتوافر لألطفال خط هاتفي جماين للمساعدة؛  )ج(  

  املشمولة بالربوتوكول االختيـاري يف اللجـوء إىل   مضمان حق مجيع األطفال ضحايا اجلرائ       )د(  
 عن  إجراءات وافية للحصول، دون متييز، على تعويض عن األضرار اليت حلقت هبم من األشخاص املسؤولني              

   من الربوتوكول االختياري؛٩ من املادة ٤ذلك قانوناً، وفقاً للفقرة 

التـدابري  إعادة إدماج األطفال الضحايا يف اجملتمع و       كفالة ختصيص موارد بغية تعزيز تدابري       )ه(  
تياري،  من الربوتوكول االخ٩ من املادة ٣البدين واالجتماعي، وفقاً للفقرة  تعايفمساعدهتم على الالرامية إىل 

  وال سيما بتقدمي املساعدة املنطوية على عدة ختصصات إىل األطفال الضحايا؛

إىل فئة البـالغني، عنـد      ال  افتراض انتماء صغار ضحايا االستغالل اجلنسي إىل فئة األطفال            )و(  
   وجود شك يف هذا الشأن؛

خذ أيضاً يف احلسبان كفالة أن تكون مصاحل الطفل الفضلى أحد االعتبارات الرئيسية وأن تؤ      )ز(  
  .يف حال اختاذ قرار بإعادة الطفل إىل وطنه

  .ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف حلماية حقوق الشهود األطفال أثناء سري اإلجراءات القضائية  )٣٥(

 علقـة ملت ا سائل يف امل   بشأن العدالة  تسترشد باملبادئ التوجيهية  تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن         )٣٦(
، وحتثها بصورة   )٢٠٠٥/٢٠قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي     (باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها      

  :خاصة على ما يلي

  وأخـذها يف االعتبـار يف       واحتياجاهتم وشـواغلهم   السماح بعرض آراء األطفال الضحايا      )أ(  
   مصاحلهم الشخصية؛ متساليتالقضائية اإلجراءات 

سري أثناء قد يقاسيها مشقة  من أي تهلطفل حلمايتراعي االعتبارات اخلاصة باإجراءات تطبيق   )ب(  
واستخدام أساليب   ،غرف مصممة خصيصاً ملقابلة األطفال     من بينها هتيئة     بطرق وذلك   اإلجراءات القضائية 

وجلسات  عنه   ألقوال الصادرة وا  معه  من عدد املقابالت   احلدلطفل، و  تراعي االعتبارات اخلاصة با    استجواب
  . إليهاالستماع

  اللجنـة  الـصادرة عـن      يف حسباهنا التوصيات     تأخذ حتث اللجنة الدولة الطرف على أن        وأخرياً،  )٣٧(
    اللجنـة العـام  وتعليـق ، )٤٦ الفقرة ،CRC/C/15/Add. 185( ٢٠٠٢ عام ضمن مالحظاهتا اخلتامية يف

املصحوبني بذويهم واملنفـصلني      غري فالاألط بشأن معاملة    ،٥٣-  ٥٠ الفقرات   خاصة، و )٢٠٠٥ (٦رقم  
القضاء على املعنية بلجنة ال  عن٢٠٠٤ الصادرة يف عام اتـتوصيالم األصلية، فضالً عن داهنعنهم خارج بل

  ).٣٣٧ الفقرة ،(A/59/38 مرأةـد الـالتمييز ض
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   والتعاون الدولياناملساعدة - ٧

   الدوليةاملساعدة

 التعاون الدويل املتعلقة بتنفيذ الربوتوكول االختياري يف        شاريع مل  الطرف الدولةترحب اللجنة بدعم      )٣٨(
  . الصدد البلدان، وحتث الدولة الطرف على مضاعفة جهودها يف هذامنعدد 

  وانني القإنفاذ

 يف الدولة الطرف    تيحهماذين ت لاملساعدة والتعاون ال  بشأن   قدمة اللجنة عدم كفاية املعلومات امل     تالحظ  )٣٩(
 ٣ من املادة    ١ الفقرة   يفنصوص عليه   على النحو امل  اإلجراءات العقابية أو اجلنائية املتصلة باجلرائم       خطوات  مجيع  

  .املطلوبني وتسليم عقاب والواحملاكمة والتحقيق لكشفا إجراءات  أثناءمن الربوتوكول االختياري، أي

  .القادم تقريرها هذا الشأن يف مزيد من املعلومات املفصلة يفتقدمي  الدولة الطرف على اللجنة تشجع  )٤٠(

   والنشراملتابعة - ٨

  املتابعة

  تنفيذاً تاماًلتوصياتتنفيذ هذه اضمان ل الئمة الدولة الطرف مجيع التدابري امل    تتخذتوصي اللجنة بأن      )٤١(
ية يف  احمللالسلطات إىل وكذلك سلطات املقاطعات ووإىل الربملان املختصةوزارات ال إىل إحالتها بطرق من بينها

  .اختاذ مزيد من اإلجراءات بشأهناونظر فيها على النحو املالئم من أجل الاألقاليم املستقلة ذاتياً 

  النشر

الدولـة الطـرف    املقدمـة مـن      طيةتقرير والردود اخل  بأن يتاح على نطاق واسع ال      اللجنة   توصي  )٤٢(
 ووسائطاجلمهور، ومنظمات اجملتمع املدين، ة وذلك لعام  اللجنةا اليت اعتمدهتام هباملتصلةاملالحظات اخلتامية و

   املثـال  علـى سـبيل  (  طريق شبكة اإلنترنت عن كمبا يف ذل   ،، والفئات املهنية  يةت الشباب الرابطااإلعالم، و 
ذلك، توصي اللجنة بأن عن فضالً  و.تنفيذها ورصدهاب واالتفاقية بالوعيزيادة وإثارة النقاش  بغية ،) احلصرال

 املدرسية  املناهج  من بينها  بطرق تعريف األطفال ووالديهم بالربوتوكول االختياري       يفطرف  تتوسع الدولة ال  
  .اإلنسان حبقوق والتثقيف

  قادم الالتقرير - ٩

تنفيـذ  بشأن    إضافية معلومات تدرج    الدولة الطرف أن   إىل، تطلب اللجنة    ١٢ من املادة    ٢ للفقرة   وفقاً  )٤٣(
  .االتفاقية من ٤٤وفقاً للمادة ،  يف إطار اتفاقية حقوق الطفلقادمدوري التقريرها ال يف  االختياريالربوتوكول
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  اجلمهورية العربية السورية  - ٣٦

نظرت اللجنة يف التقرير األويل املقدم من اجلمهورية العربية السورية مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق                )١(
، املعقودة (CRC/C/SR.1278) ١٢٧٨ يف جلستها (CRC/C/OPAC/SYR/1)بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة 

   ٥ املعقـودة يف     (CRC/C/SR.1284) ١٢٨٤، واعتمدت اللجنة يف جلـستها       ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢يف  
  .أكتوبر املالحظات اخلتامية التالية/تشرين األول

  مقدمة

 االختياري وبردودها اخلطية على ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل مبوجب الربوتوكول    )٢(
 اليت تتضمن معلومات إضافية عن التدابري التشريعية، واإلدارية،         (CRC/C/OPAC/SYR/Q/Add.1)قائمة املسائل   

وتعـرب  . والقضائية، والتدابري األخرى املطبَّقة يف الدولة الطرف فيما يتعلق باحلقوق اليت يضمنها الربوتوكـول             
  . للحوار البنَّاء الذي أجرته مع الوفد املتعدد القطاعاتاللجنة أيضاً عن تقديرها

وُتذَكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة مبالحظاهتـا اخلتاميـة                  )٣(
 ٦د يف املُعتمو (CRC/C/15/Add.212)السابقة بشأن التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف املُقدم مبوجب االتفاقية 

بيـع  ب املتعلق، وبشأن التقرير األويل للدولة الطرف املُقدَّم مبوجب الربوتوكول االختياري           ٢٠٠٣يونيه  /حزيران
  املُعتمـد يف   و (CRC/C/OPSC/SYR/CO/1)وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة           األطفال  

  .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٩

   اجلوانب اإلجيابية-  ألف

  :حظ اللجنة مع التقدير ما يليتال  )٤(

اإلعالن الذي أدلت به الدولة الطرف لدى التصديق على الربوتوكول االختياري والذي يفيـد                )أ(  
 عاماً أن يلتحـق  ١٨ ألي شخص دون سن    جتيزبأن النظم األساسية النافذة والتشريع املطبَّق يف وزارة الدفاع ال           

   أيضاً جتنيد أي شخص دون هذه الـسن         جتيز التشكيالت االحتياطية، وال     بالقوات املسلحة العاملة أو اهليئات أو     
  وال ُيسمح بأي استثناء حىت يف الظروف غري العادية؛

تأكيد الدولة الطرف يف تقريرها أن التربية العسكرية قد أُلغيت كمادة من املناهج املقـررة يف                  )ب(  
  .جلامعيمجيع املدارس ويف كافة مراحل التعليم حىت املستوى ا

  :وتكرر اللجنة أيضاً اإلعراب عن تقديرها لتصديق الدولة الطرف على ما يلي  )٥(

  ؛٢٠٠٥يونيه / حزيران٢االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، يف   )أ(  

   ،سانية أو املهينة  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإن             )ب(  
  ؛٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٨يف 
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ظر أسوأ أشـكال عمـل األطفـال    حب املتعلقة) ١٩٩٩(١٨٢رقم اتفاقية منظمة العمل الدولية      )ج(  
  .٢٠٠٣مايو / أيار٢٢  يفواإلجراءات الفورية للقضاء عليها،

قبيل منظمة األمم املتحدة    وتالحظ اللجنة أيضاً مع التقدير تعاون الدولة الطرف مع منظمات دولية من               )٦(
لصليب األمحر، بشأن   للجنة الدولية   ال، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، و       )اليونيسيف(للطفولة  

  . هبا يف جمال محاية الطفلاضطلعالدراسات واألنشطة اليت 

   االختياريق تنفيذ الربوتوكولو العوامل والصعوبات اليت تع-  باء

 الربوتوكول يف اجلوالن السوري احملتل ألسباب       تنفيذنة عن قلقها لعدم وجود معلومات عن        تعرب اللج   )٧(
  .من بينها غياب وكاالت الشؤون اإلنسانية العاملة يف هذه املنطقة

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-  جيم

   تدابري التنفيذ العامة- ١

  التشريع

دة يف تشريع الدولة الطرف ُتجرِّم التجنيد اإلجباري لشخص         عدم وجود أحكام حمد   لتشعر اللجنة بالقلق      )٨(
  . عاماً أو أي انتهاك آخر ألحكام الربوتوكول االختياري١٨دون سن 

بغية تعزيز التدابري الوطنية والدولية ملنع جتنيد األطفال من قبل القوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة   )٩(
  :مبا يليبأن تقوم الطرف  نة الدولةواستخدامهم يف أعمال القتال، توصي اللج

أن حتظر حظراً صرحياً مبوجب القانون انتهاك أحكام الربوتوكول االختياري فيمـا يتعلـق                )أ(  
  راكهم يف أعمال القتال؛ال وإشبتجنيد األطف

 القوانني العسكرية والكتيبات اإلرشادية والتعليمات العسكرية األخـرى    أن تضمن انسجام    )ب(  
  ربوتوكول االختياري وروحه؛مع أحكام ال

 أو خالف ذلك، على والية قضائية خـارج اإلقلـيم           العقوباتأن تنص صراحة، يف قانون        )ج(  
  لألفعال املخالفة للربوتوكول، مبا يف ذلك جتنيد األطفال جتنيـداً إلزاميـاً أو إحلـاقهم بـالقوات املـسلحة            

كان مرتكبو هذه اجلرائم أو ضحاياها مـن        قتال، إذا   أو اجملموعات املسلحة، أو إشراكهم فعلياً يف أعمال ال        
  ؛املواطنني السوريني أو أشخاص هلم صلة وثيقة بالدولة الطرف

 تشرين  ٢٢أن ُتصدق على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الذي وقَّعت عليه يف               )د(  
  .٢٠٠٠نوفمرب /الثاين
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  خطة العمل الوطنية 

  لة الطرف تنظر يف إدماج أحكام االتفاقية يف خطتها الوطنية حلمايـة األطفـال              تالحظ اللجنة أن الدو     )١٠(
)٢٠١٠- ٢٠٠٨.(  

تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان إدماج أهداف وأحكام االتفاقية والربوتوكولني االختياريني              )١١(
  .املرفقني هبا يف خطتها الوطنية

  النشر والتدريب

طوات اليت اختذهتا الدولة الطرف من أجل نشر املعلومات املتعلقة باتفاقيـة            تالحظ اللجنة مع التقدير اخل      )١٢(
  .حقوق الطفل من خالل إدخاهلا يف املناهج املدرسية ومحالت التوعية

 الدولة الطـرف     بأن تقوم   من الربوتوكول االختياري، توصي اللجنة     ٦ من املادة    ٢يف ضوء الفقرة      )١٣(
وتوصي . كامه على نطاق واسع، وبالترويج هلا باستخدام الوسائل املناسبة        بالتعريف مببادئ الربوتوكول وأح   

الدولة الطرف التثقيف والتدريب بصورة منتظمـة للتوعيـة بأحكـام الربوتوكـول           بأن تقدم   اللجنة أيضاً   
االختياري جلميع الفئات املهنية ذات الصلة، مبا يف ذلك الفئات اليت تتعامل مع األطفال ملتمسي اللجـوء                  

املهـن  ، مثل املدرسني، والعاملني يف      برتاعات مسلحة الالجئني واملهاجرين القادمني مجيعهم من بلدان متأثرة        و
  .، واألخصائيني االجتماعيني، وأفراد الشرطة، واحملامني، والقضاةالطبية

  تعليم ثقافة السالم

ائل االجتماعيـة واجلنـسانية يف   تالحظ اللجنة مع التقدير إدماج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان واملس         )١٤(
تعليم ثقافة مناهج التعليم على كافة املستويات، إال أهنا تأسف لقلة املعلومات املقدمة من الدولة الطرف عن جعل 

  . عنصراً من املناهج املدرسيةالسالم

 يف املناهج المتعليم ثقافة السالدولة الطرف اجلهود اليت تبذهلا من أجل إدراج بأن تعزز توصي اللجنة   )١٥(
الدولة الطرف للمدرسني بأن تقدم وتوصي اللجنة أيضاً . املدرسية، وتشجع ثقافة السلم والتسامح يف املدارس

  . يف النظام التعليميتعليم ثقافة السالمالتدريب بشأن إدخال 

   األسلحةتصدير

رات لألسلحة إال أهنا تالحظ أيضاً      تالحظ اللجنة املعلومات املقدَّمة من الوفد اليت تفيد بعدم وجود صاد            )١٦(
  عدم وجود نص حمدد يف تشريع الدولة الطرف يقضي حبظر بيع األسلحة إىل بلدان ميكن أن ُيجنَّد فيها األطفـال     

  .أو أن ُيستخدموا يف أعمال القتال

صدها ة عندما يكون مقالدولة الطرف يف إدخال حظر حمدد يتعلق ببيع األسلحبأن تنظر توصي اللجنة   )١٧(
يف أو حيتمل أن ُيجنـدوا أو ُيـستخدموا،      عن األطفال فيه أهنم ُيجندون أو ُيستخدمون         اًمعروفالنهائي بلداً   
  .أعمال القتال
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، تعاوهنـا يف   االختياري من الربوتوكول٧توصي اللجنة أيضاً بأن تعزز الدولة الطرف، وفقاً للمادة         )١٨(
تعاون يف منع أي نشاط خيالفه ويف إعادة تأهيل األشـخاص ممـن   جمال تطبيق هذا الربوتوكول، مبا يف ذلك ال   

وقعوا ضحايا األعمال املخالفة ألحكام الربوتوكول وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، وذلك بطرق منـها تقـدمي                
  .التعاون التقين واملساعدة املالية

  يف اجملتمع التدابري املعتمدة فيما يتعلق بالتعايف البدين والنفسي وإعادة اإلدماج - ٢

تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف بلٌد مقصد لالجئني وملتمسي اللجوء واملهاجرين ومنهم األطفال الذين                )١٩(
وتالحظ اللجنة أيضاً أنه جرى بذل جهود بالتعاون مع         . يأيت بعضهم من بلدان تأثرت مؤخراً بالرتاعات املسلحة       

التعايف البدين والنفسي لألطفال الالجئني وملتمسي اللجوء وإعادة اجملتمع املدين واملنظمات الدولية للمساعدة على 
وتعرب اللجنة عن قلقها من أن خيلق تدفق الالجئني اجلماعي من بلدان غارقة يف نزاعـات                . إدماجهم يف اجملتمع  

ف مسلحة صعوبات يف حتديد األطفال الذين رمبا كانوا قد ُجندوا أو اسُتخدموا يف أعمـال القتـال مبـا خيـال                    
  . االختياريالربوتوكول

 قد شاركوا يف نزاع مسلح، توصـي  كانوابغية تقدمي املساعدة على حنو حمدد إىل األطفال الذين رمبا     )٢٠(
  :الدولة الطرف مبا يليبأن تقوم اللجنة 

املبادرة يف أبكر مرحلة ممكنة إىل حتديد األطفال الالجئني واألطفال ملتمسي اللجوء واألطفال   )أ(  
 والذين رمبا كانوا قد ُجندوا أو اسُتخدموا يف أعمال قتال اجلمهورية العربية السوريةجرين ممن يفدون إىل املها

  ؛ االختياريتوكولومبا خيالف الرب

تقييم حالة هؤالء األطفال بعناية ومدِّهم فوراً باملساعدة املتعددة االختصاصات الـيت تراعـي        )ب(  
   مـن   ٦ مـن املـادة      ٣فسياً وإعادة إدماجهم يف اجملتمـع وفقـاً للفقـرة           ثقافتهم من أجل تعافيهم بدنياً ون     

  الربوتوكول االختياري؛

 منـها   بطرقالنظر، يف إطار ما ذُِكر آنفاً، يف سبل حتسني احلماية القانونية لألطفال املعنيني                )ج(  
  ؛املركز فيها هذا ُيلتمس اليت احلاالت الالجئني يف مركزحتديد 

  ات تقييم دورية ملا هو قائم من برامج وخـدمات التعـايف البـدين والنفـسي                القيام بعملي   )د(  
  وإعادة اإلدماج؛

 إال عندما خيدم    ه األصلي  ترتيب عودة الطفل إىل بلد     عدماختاذ كافة التدابري الالزمة لضمان        )ه(  
  مصاحل الطفل الفضلى؛ذلك 

  .هذا الصددتضمني تقريرها القادم معلومات عن التدابري املعتمدة يف   )و(  

  ويف هذا الصدد، تود اللجنة أيضاً أن تلفت انتبـاه الدولـة الطـرف إىل تعليـق اللجنـة العـام                       )٢١(
  .هم األصليبشأن معاملة األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج بلد )٢٠٠٥(٦رقم 
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   املتابعة والنشر- ٣

 املالئمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل،        الدولة الطرف مجيع التدابري     بأن تتخذ  توصي اللجنة   )٢٢(
 منها إحالة التوصيات إىل أعضاء جملس الوزراء وجملس الـشعب ووزارة الـدفاع، وإىل الـسلطات                 بطرق

  .اإلقليمية، من أجل القيام، عند االقتضاء، بالنظر فيها على النحو املناسب واختاذ املزيد من اإلجراءات

الدولة الطرف على نطاق واسع لعامة اجلمهور التقرير األويل الذي قدمتـه            توصي اللجنة بأن تتيح       )٢٣(
   بـالربوتوكول االختيـاري     والـوعي واملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة، من أجل إثـارة النقـاش            

  .وتنفيذه ورصده

   التقرير القادم- ٤

 تدرج املزيد من املعلومات عن تنفيذ ، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن٨ من املادة ٢وفقاً للفقرة   )٢٤(
  . من اتفاقية حقوق الطفل٤٤ملادة  ا مبوجباملقرر تقدميهالربوتوكول االختياري يف تقريرها الدوري القادم 

  التعاون مع هيئات األمم املتحدة وغريها من اهليئات املختصة- رابعاً 

ة  وكذلك قبل وأثناء الدورة، عد     ،ا قبل الدورة   اللجنة قبل وأثناء فترة اجتماعات الفريق العامل مل        عقدت  - ٣٧
اجتماعات مع هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة ومع هيئات خمتصة أخرى، يف إطار حوارها وتفاعلـها                

  :وقد اجتمعت اللجنة باألطراف التالية . من االتفاقية٤٥املستمرين مع هذه اهليئات يف ضوء أحكام املادة 

  أوفيت والسيد برنارد بوتون، يف إطار أنشطة الفريق املشترك بني الوكاالت املعين             دافينيا   ةالسيد  •
  بقضاء األحداث

دوك، الرئيس السابق للجنة، من أجل مناقشة املسائل املتعلقة بإمكانية التعاون مـع             . السيد جاكوب إ    •
  قوق الطفل ورفاههحب  املعنيةاللجنة األفريقية

 نيسن، يف إطار تقدمي مبادرة للمجتمع املدين ترمي إىل وضع -جنيفر فيلبوت السيد بيتر نيويل والسيدة      •
  إجراء لتقدمي الشكاوى مبوجب اتفاقية حقوق الطفللبنات 

موعة املنظمات غري احلكومية املعنية باتفاقية حقوق الطفل، ملناقشة مـسائل      التابعة جمل  تنسيقالممثلو جلنة     •
  شتركةتتعلق بالتعاون وأوجه االهتمام امل

 )اليونيـسيف (املتحدة للطفولة    يف منظمة األمم     السيدة هيلده فرافيورد جونسون، نائبة املديرة التنفيذية        •
 لتلقي النسخة املنقحة الثالثة من دليل تنفيذ اتفاقية حقـوق الطفـل             ،وممثلون آخرون من اليونيسيف   

 .الصادر عن اليونيسيف
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  أساليب عمل اللجنة-  خامساً

للجنة أساليب عملها، مبا يف ذلك سبل ووسائل حتسني هذه األساليب، وال سيما فيما يتـصل                ناقشت ا   - ٣٨
، وبالنظر إىل عدد التقارير اليت حان موعد تقدميها يف إطار            إىل اللجنة  ببحث العدد الكبري من التقارير اليت وردت      

 .االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني

إشـراك  ب املتعلق منقحة تتعلق باإلبالغ مبوجب الربوتوكول االختياري        واعتمدت اللجنة مبادئ توجيهية     - ٣٩
 . اآلنحىتاألطفال يف الرتاعات املسلحة، وذلك يف ضوء جتربتها يف تناول التقارير املقدمة 

  التعليقات العامة- سادساً 

 املقبلني بشأن حـق    مبشروعي التعليقني العامني   ، من منظور عام، مسألة املضي قدماً      ناقشت اللجنة أيضاً    - ٤٠
 لُينظر  ني املشروع تقدميوتتوقع اللجنة   . الطفل يف التعبري عن آرائه ويف أن يستمع إليها، وحقوق الشعوب األصلية           

 .٢٠٠٨يناير /فيهما يف دورهتا السابعة واألربعني يف كانون الثاين

  يوم املناقشة العامة-  سابعاً

املوارد املخصصة إلعمال   "ملناقشة العامة حتت عنوان     ا ومي، عقدت اللجنة    ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢١يف    - ٤١
 . من االتفاقية٤ملادة ا  إىلاستناداً، " مسؤولية الدول- حقوق الطفل 

 )١(التوصيات

   اخللفية- ألف 

إن الغرض من أيام املناقشة العامة اليت تنظمها جلنة حقوق الطفل هو تعزيز فهم أعمق ملضامني وآثار االتفاقية                    - ٤٢
، خصصت اللجنة خالل دورهتا السادسة واألربعـني  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١ويف  .مواد ومواضيع حمددةظور منمن 

، االسـتثمارات   " مـسؤولية الـدول    - املوارد املخصصة حلقوق الطفل     : "لبحث املوضوع التايل   العامة   تهايوم مناقش 
 .) من اتفاقية حقوق الطفل٤املادة (عاون الدويل املخصصة إلعمال حقوق الطفل االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والت

تتخذ كـل التـدابري     " من اتفاقية حقوق الطفل على أنه يتعني على الدول األطراف أن             ٤وتنص املادة     - ٤٣
 اجلملـة   بيد أن  ."االتفاقية] هذه[التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري املالئمة إلعمال احلقوق املعترف هبا يف            

تتخذ الـدول  " :ما يلي إىل -  فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     - من هذه املادة تشري     الثانية  
ومتاثل صـيغة    ."األطراف هذه التدابري إىل أقصى حدود مواردها املتاحة، وحيثما يلزم، يف إطار التعاون الدويل             

                                                      

  / أيلـول  ٢١تستند هذه التوصيات إىل املسامهات واملداوالت اليت جرت يف يوم املناقشة العامـة يف                )١(
 .تفيضة، وهي توصيات ال ُيدَّعى أهنا مس" مسؤولية الدول- املوارد املخصصة إلعمال حقوق الطفل " ب واملتعلقة ٢٠٠٧سبتمرب 
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 ،)٢( اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      من العهد الدويل   ٢ من املادة    ١اجلملة الثانية صيغة الفقرة     
وهي تعترف صراحة بأن نقص املوارد من شأنه أن يؤثر على اإلعمال الكامل للحقوق االقتصادية واالجتماعيـة                 

 ."اإلعمال التدرجيي"عتماد مفهوم ال مّهد الطريقوالثقافية، مما 

   بشأن التدابري العامة لتنفيذ اتفاقيـة حقـوق الطفـل           )٢٠٠٣(٥ت اللجنة يف تعليقها العام رقم       وحدد  - ٤٤
جممل التزامات الدول األطراف املتمثلة يف اختاذها تـدابري         )  من االتفاقية  ٤٤ من املادة    ٦الفقرة   و ٤٢ و ٤املواد  (

ي ألطفال يف امليزانيات، واإلعمال التدرجي    ل املرصودة   باملخصصاتتنفيذ عامة، وتناولت بالبحث املسائل املتصلة       
ويف مقدمة هذا التعليق العام      .)٣(للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املكرسة يف االتفاقية، والتعاون الدويل        

ستصدر على األرجـح، يف     "، أشارت اللجنة إىل أنه، بالنظر إىل الطبيعة املعقدة للمفهوم، فإن اللجنة             )١الفقرة  (
 ."تتناول عناصر مبفردهاالً يالوقت املناسب، تعليقات عامة أكثر تفص

 ٤ هو تناول املسائل اليت يثريها الشق الثاين من املادة ٢٠٠٧والغرض من تنظيم يوم املناقشة العامة يف عام   - ٤٥
   من املناقشة والبحث، وال سـيما التزامـات الـدول األطـراف             مبزيد من التفصيل، وهي مسائل تتطلب مزيداً      

 .ة واالجتماعية والثقافيةفيما يتعلق بإعمال احلقوق االقتصادي

 واملنظمـات   ،ممثلو الدول األطراف   ( مشاركاً ١٢٠ أكثر من    ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢١وحضر االجتماع يف      - ٤٦
 .اللقاء قبل انطالق  إسهاما٤٠ً وقُدِّم أكثر من ،) الشخصيةم وخرباء بصفته، واملنظمات غري احلكومية،الدولية

  املوجز- باء 

غي يل، رئيسة اللجنة، يوم املناقشة العامة بإلقاء تقدمي مقتضب عن املوضوع، مث تنـاول    افتتحت السيدة يان    - ٤٧
وشدد السيد   . خالل االجتماع  الرئيسيالكلمة بعدها السيد كمال صديقي، عضو يف اللجنة، الذي كان املتحدث            

 إىل املوارد البشرية والتنظيمية،      ال يشري إىل املوارد املالية فحسب بل أيضاً        "املوارد املتاحة "صديقي على أن مصطلح     
ويف معرض توضيح السيد صديقي ملفهـوم        .مقدارهاوعلى أن نوعية املوارد أمر جيب وضعه يف احلسبان إىل جانب            

،  تدرجيياًما ميكن بلوغه، قال إن الدول األطراف جيب أن تسعى إىل حتقيق تغريات إجيابية تبلغ أقصى "أقصى احلدود"
 إن التزام الدول، عند تصديقها على االتفاقية، ال يتوقف فقط عند تنفيـذ              واستطرد قائالً  .كنة مم بأسرع وترية لكن  

وأبرز  . عن طريق التعاون الدويل بل يشمل أيضاً اإلسهام يف إعماهلا عاملياً منها،االتفاقية ضمن الوالية اإلقليمية لكل
تنفيذ االتفاقية برمتها، وعرض ثالث مسائل ينبغي تناوهلا         باعتبارها أداة أساسية ل    ٤السيد صديقي أيضاً أمهية املادة      

 تسخريالعوامل املؤثرة على    ) ب( حلقوق الطفل؛ و   الداعمةدىن من اإلرادة السياسية     األد  احل) أ( :عند مناقشة مدلوهلا  
 أيـضاً  ي صديقوأشار السيد .العوامل املؤثرة على استخدام املوارد املتاحة إىل أقصى احلدود     ) ج(املوارد لألطفال؛ و  

                                                      

  تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد بأن تتخذ، مبفردها وعن طريـق املـساعدة والتعـاون الـدوليني،                   " )٢(
وال سيما على الصعيدين االقتصادي والتقين، وبأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي 

 ." سبيل اعتماد تدابري تشريعية إىل ذلك مجيع السبل املناسبة، وخصوصاًالتدرجيي باحلقوق املعترف هبا يف هذا العهد، سالكة

 .٥انظر التعليق العام رقم  )٣(
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 هذه  اعترب أنه املوارد لألطفال، لكنتسخري حلقوق األطفال شرط أساسي من شروط الداعمةإىل أن اإلرادة السياسية 
 أمهية الضغط الذي متارسه على الدول جهات من بينها احلركات السياسية واجملتمع     ال توجد من فراغ، مربزاً     اإلرادة

وفيما يتعلق بالعوامل اليت من شأهنا أن تؤثر على إتاحة املوارد، سلط السيد صـديقي                .املدين واجملتمع الدويل واإلعالم   
الضوء على قوة وفعالية النظام الضرييب، مبا يف ذلك مسائل من قبيل مدى وجود سياسة ضريبية متدرجة على الصعيدين 

وركز على أمهية وجود تشاور حقيقي       .احمللي والوطين؛ واإلنفاق العسكري؛ والتتبع املستقل؛ ومشاركة اجملتمع املدين        
 العوامل الرئيسية اليت تؤثر على استخدام كلمته ختاموحلل السيد صديقي يف  .مع األطفال فيما يتعلق باستخدام املوارد

املوارد إىل أقصى احلدود، وذكر يف مجلة أمور مسألة حتديد األولويات، والتنسيق فيما بني مقدمي اخلدمات واملستفيدين 
، وأمهية ضمان وصول ) التبذير والفساد مثالًكشفل(نها، وأمهية وجود رصد منتظم ومستقل لكيفية استخدام املوارد    م

 .املوارد إىل فئات األطفال األكثر هتميشاً

وعقب مداخلة السيد صديقي، تناول الكلمة السيد باتريك ريشينميلر، من مكتب البنك الدويل يف جنيف،          - ٤٨
 البنك الـدويل ملنطقـة الـشرق    إدارة باسم السيدة إقبال كور، أخصائية احلماية االجتماعية لدى     حيث ألقى بياناً  

وإذ شدد السيد ريشينميلر على األمهية اليت يوليها البنك الدويل لالستثمار يف حقوق الطفل               .األوسط ومشال أفريقيا  
ايدة أن التكلفة السياسية واالقتصادية لعـدم       بصورة متز أنه يتبني   والشباب كوسيلة لبناء مستقبل أفضل، أشار إىل        

االستثمار يف األطفال والشباب قد تكون هائلة، كما يربز من آثار السلوكيات اخلطرية لألطفال احملرومني، مبـا يف                  
ذلك ظاهرة احلمل يف أوساط املراهقات، واالنقطاع عن الدراسة، واجلرمية، والتعـرض لفـريوس نقـص املناعـة                  

وشدد أيضاً على أن البنك الدويل وإن كان قد رصد موارد اقتصادية كبرية للمجـاالت املتعلقـة                  .اإليدز/البشرية
 واستطرد قائالً .باألطفال، وال سيما جماال التعليم والصحة، فإن إسهام تلك املوارد ال ميثل سوى جزء صغري مما يلزم                

 يقوم على شراكات بني      مجاعياً تتطلب عمالً إن ختصيص موارد كافية وتوجيهها إىل حيث احلاجة إليها أمس مهمة            
وشدد أيضاً على أن البلدان مطالبة بااللتزام باالستثمار يف  .احلكومات والوكاالت الدولية واجملتمع املدين يف كل بلد

حقوق الطفل، عن طريق ختصيص موارد بشرية ومادية تستخدم بفعالية، وحتديد أولويات قطاع األطفال والشباب               
 .مع املدين يف العملية برمتهاتلتنمية الوطنية، وتعزيز أولويات اإلنفاق، وإشراك اجمليف خطط ا

هو السيد أييب ريدل، عضو اللجنة   و املتحدث األخري خالل اجلزء االفتتاحي من االجتماع         وتناول الكلمة   - ٤٩
 من اتفاقيـة    ٤ الثانية من املادة     ذكّر السيد ريدل بأن اجلملة    و .املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           ٢حقوق الطفل تستعري الصيغة الواردة يف املادة        
 جلوانب االلتقاء بني تفسري املادتني، ووصف كيف أن فكرة اإلعمال التدرجيي قد اعتمدت م حتليالًوالثقافية، مث قدَّ

قائمة حىت بالنسبة للبلدان تظل  ٤فكرة االلتزامات املكرسة يف املادة  أن علماً حقوق الطفل، من جانب جلنةأيضاً 
ويف معرض توضيحه للنهج الذي اتبعته اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية             .اليت ليست هلا موارد متاحة كافية     

لدول األطراف فيما يتعلق بطرائـق      دة إىل ا  املسنتراجع، والسلطة التقديرية    ماعية والثقافية، أبرز مبدأ الال    واالجت
 جدية للوفاء بالتزاماهتا يف ا بذلت على األقل جهوداًأهن تبيانختصيص املوارد ووضع امليزانيات، وواجبها املتمثل يف 

 .ل فيما يتعلق حبقوق الطف مماثالًواختتم كالمه باقتراح اعتماد اللجنة هنجاً .حالة عدم متكنها من الوفاء هبا كاملة

وعقب بيان السيد ريدل، انقسم املشاركون إىل فريقني عاملني، تناول األول مناقشة مفهوم املوارد املتاحة   - ٥٠
 .ألطفال، والثانية مناقشة استخدام هذه املوارد إىل أقصى احلدودل وتسخريها
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  لألطفالسخريها املوارد املتاحة وت- ١

 مـشرية   ة السيد واضطلعت املوضوع مقدمني من اخلرباء،      استهل الفريق العامل األول عمله بعرضني عن        - ٥١
 السيدة روسيو باراهونا ريريا، نائبة رئيس        الفريق  بدور امليسر، وانضم إىل    ،خطاب، عضوة يف جلنة حقوق الطفل     

 .اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

نس، رئيسة قسم السياسات العاملية يف شعبة السياسات         إليزابيث غيبو  ةوكانت املتحدثة األوىل هي السيد     - ٥٢
   لعمـل اليونيـسيف    ملموسـاً قدمت مثاالًحيث ،  )اليونيسيف(والتخطيط التابعة ملنظمة األمم املتحدة للطفولة       

فيما يتعلق مبيزنة اعتمادات قطاع األطفال على املستوى القطري، وأطلعت املشاركني علـى حتليـل للنفقـات                 
وعلى صعيد عام، شددت السيدة غيبونس على أمهية وجود توازن           . إكوادور وعلى عملية رصدها    االجتماعية يف 

يف توزيع الثروات يف سياق السياسات االقتصادية، وأبرزت أن عملية وضع امليزانيات برمتها ينبغي أن تقوم على                 
ما ميكن من   نع ختصيص أقصى    بعض القيود اليت مت   أيضاً  وحللت   . والشمول واإلطالعمبادئ املشاركة والشفافية    

 أولويات امليزانيات والسياسات االقتصادية علـى النمـو         التركيز التقليدي يف  موارد لقطاع األطفال، وال سيما      
 غيبونس قوهلا ببعض    ةوختمت السيد  . اجلانب االجتماعي والنهج القائم على حقوق اإلنسان       وإمهالاالقتصادي  

 .تنظر فيهاالتوصيات اليت عرضتها على اللجنة ل

هي السيدة لبىن عبد اللطيف، أستاذة االقتـصاد        واملتحدثة الثانية يف هذا الفريق العامل       تناولت الكلمة   و  - ٥٣
وقالت إنـه مـن      .جبامعة القاهرة، حيث عرضت خربة مصر فيما يتعلق بتتبع امليزانية يف شقها املتعلق باألطفال             

 على بعض العراقيل اليت تعيق عادة       لقطاع األطفال، التغلب أوالً   ملوارد  ا لزيادة فعالية رصد  الالزم، كشرط مسبق    
 امليزنة؛  عمليةانعدام الشفافية؛ وضعف رصد      :قوق الطفل وتنفيذها، ويشمل ذلك ما يلي      حل مالئمة صياغة ميزنة 

املـوارد؛  وعدم كفاية التنسيق فيما بني خمتلف اجلهات الفاعلة املشتركة يف عملية اختاذ القرار املتعلقة بتخصيص                
واختتمت السيدة عبد اللطيف كلمتها بالتشديد على أن جتربة ممارسة تتبع امليزانية             .وانعدام الوعي حبقوق الطفل   

 على وجود حاجة لعمل مجاعي سواء على الصعيد الوطين أو الدويل ومبشاركة مجيع اجلهات صاحبة تدليف مصر 
 حيال امليزنة مارسات امليزنة، هبدف التشجيع على هنج أكثر اتساقاًاملصلحة، مبا يف ذلك املنظمات الدولية املعنية مب

 .املتعلقة بقطاع األطفال

 تـسخريها ويف سياق املناقشة اليت تلت ذلك، ركز الفريق العامل على مفهوم املوارد املتاحة وعمليـة                  - ٥٤
 ،ونوقشت تعبئـة املـوارد     .عمليةألطفال، مبا يف ذلك األولويات الوطنية واحلاجة إىل زيادة الشفافية يف هذه ال            ل

ة، وطرائق كفالة وجود اتساق وتنسيق بني السياسات        ينا امليز  مسألة واعتماد هنج قائم على حقوق اإلنسان حيال      
يف متناول األطفال باعتبار    وضعها   امليزانية و  تيسري االطالع على  وأبرز املشاركون أمهية     .االقتصادية واالجتماعية 

على ضرورة إشراك اجملتمع    أيضاً  وشدد املشاركون    .د ومتابعة مالئمني لسياسات الدولة    رصل  مسبقاً ذلك شرطاً 
املدين، مبا يف ذلك األطفال، يف مجيع املراحل، وضمان الشفافية يف عملية امليزنة، مبا يشمل الشفافية على الصعيد                  

إليرادات والنفقات ينبغي أن تتاح جلميع وأشار بعض املشاركني إىل أن املعلومات املتعلقة با .املشترك بني الوزارات
مـسألة  أيضاً  ونوقشت   .الوكاالت احلكومية، وأن تكون عملية امليزنة منفتحة على اجلمهور العام واجملتمع املدين           

 . ختصيص موارد امليزانية، وال سيما فيما يتعلق باإلنفاق العسكري سياقتكلفة الفرصة الضائعة يف
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أمهية إشراك وزارة املالية يف مجيع مراحل عملية اإلبالغ مبوجب اتفاقية حقوق     وأكد عدة مشاركني على      - ٥٥
وُدعيت اللجنة  . على اللجنةاهنارير بلداعرض تقت يتد الو عن وزارة املالية يف الوفنيالطفل، واقُترحت مشاركة ممثل

لق باملسائل اليت نوقـشت خـالل       ، وال سيما فيما يتع    ٤إىل النظر يف إمكانية إعداد تعليق عام بشأن املادة          أيضاً  
وُسلِّط الضوء على جمال آخر هو وجوب  .إىل أمهية تثقيف األطفال باملسائل االجتماعية واملاليةأيضاً وأشري  .اللقاء

 . احمللي، وأال يقتصر ذلك على املستوى الوطين فقطتدقيق خمصصات امليزانية على املستوى

ون الدويل، وخباصة من منظور أمهية إذكاء وعي الـدول األطـراف   مسألة التعا أيضاً  وتناول احلاضرون     - ٥٦
، بالنظر إىل نزوع بعض القطاعات إىل االعتقاد أن الدعم اخلارجي ينبغـي أن يكـون   ٤بالتزاماهتا مبوجب املادة  

 .املصدر الرئيسي للموارد الالزمة إلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 املتاحة إىل أقصى احلدود استخدام املوارد - ٢

 مناقشته، اليت كان ميسُِّرها هو السيد جان زرماتن، عضو يف جلنة             املعين هبذا احملور   استهل الفريق العامل    - ٥٧
عضو يف اللجنة، الذي أوضـح طبيعـة        أيضاً  السيد حامت قطران، وهو      مبالحظات متهيدية قدمها     حقوق الطفل، 

 الدول األطراف مبوجب االتفاقية، مبا يف ذلك واجب احترام حقوق األطفال ونطاق االلتزامات اليت تقع على عاتق
 باحلقوق ذات الصلة باملوضوع ضمن حدود        ممكن متتع وقال إن على الدول أن تضمن أوسع       .ومحايتها وإعماهلا 

أي قرارات وأضاف أن  .عليها خباصة أن تضمن هذه احلقوق لفئات األطفال األشد ضعفاً      إن  املوارد املتاحة هلا، و   
 على   ينبغي أن ختضع للرصد لضمان خلوها من التمييز وعدم تأثريها سلبياً           ، بصفة خاصة  ،بشأن ختصيص املوارد  

أن تلتمس املساعدة اخلارجية عند االقتضاء، مبا يف ذلك يف إطار أيضاً ويتعني على الدول  .فئات معينة من األطفال
 االعتـداد   أهلية معرض إجيازه اللتزامات الدول، على أمهية ضمان         ، يف وأكد السيد قطران أيضاً    .التعاون الدويل 

 موارد إىل أقـصى     باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أمام احملاكم احمللية، وال سيما فيما يتعلق بتخصيص           
 . بعض احلاالت البارزةعرض، وحدود ممكنة

املقرر اخلاص املعين بالسكن    أيضاً  الذي انضم إليه    ويف سياق املناقشة اليت جرت فيما بعد، ركز الفريق،           - ٥٨
الالئق كعنصر من العناصر املكونة للحق يف مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق، السيد 

يف ضوء تعريف ومدلول التزام الـدول       وتناوهلا  ميلون كوثاري، على كيفية استخدام املوارد املخصصة لألطفال         
 فيما يتعلق بإعمال احلقـوق االقتـصادية        "مواردها املتاحة " تسمح هبا    "إىل أقصى حدود  "اختاذ تدابري   األطراف ب 

وأبرز املشاركون يف سياق مناقشتهم أمهية وجود بيانات موثوقة ودقيقة، وكذلك احلاجة             .واالجتماعية والثقافية 
وركز بعض املشاركني على     .األطفالب علقةاملتإىل مؤشرات تسمح بإجراء تقييم ورصد فعالني للنفقات العمومية          

أن احلقوق ال تقبل التجزئة مؤكدين أن إعمال احلقوق املدنية والسياسية له صلة مباشـرة بـالتمتع بـاحلقوق                   
 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

امها، وتقليص  كيفية حتقيق استخدام فعال للموارد، وتاليف سوء استخد       أيضاً  وناقش الفريق العامل الثاين       - ٥٩
املضمون احلد األدىن من " وناقش الفريق فيما بعد مسألة ذات صلة باملوضوع تتمثل يف .التبذير إىل أبعد حد ممكن

ويف هذا الصدد، أبرز الفريق أدوار       . للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملعايري الدنيا إلعماهلا       "األساسي
 املدين واملؤسسات املالية الدولية فيما يتعلق بضمان أن تكون التدابري التـشريعية             كل من احلكومة احمللية واجملتمع    
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واإلدارية وغريها من التدابري اليت تتخذها الدول األطراف من أجل األطفال يف حدود أقصى ما تسمح به مواردها 
هة ألة املبادئ واألولويات املوجِّ   ومن بني املسائل األخرى اليت أثريت مس       .املتاحة فعالة ومنصفة وخالية من التمييز     

الستخدام املوارد من أجل األطفال، ودور التعاون الدويل ومسؤوليات املؤسسات املالية الدولية واملنظمات غـري               
وأُشَري بصفة خاصة إىل واجب الدول فيما يتعلق مبنع انتـهاك حقـوق             . من االتفاقية  ٤احلكومية يف تنفيذ املادة     
 . أطراف، وواجبها فيما يتعلق برصد هذه االنتهاكات واملعاقبة عليهااألطفال من جانب أية

  والـسيد حـامت قطـران      ) الفريق العامـل األول   (وقدم مقررا الفريقني العاملني، السيدة لوسي مسيث          - ٦٠
 . عن النقاط الرئيسية اليت أثريت خالل مناقشات كال الفريقني العاملنيموجزاً) الفريق العامل الثاين(

 مـن    املُقرَِّرْين، ُعرضت رسالة بالفيديو من أطفال من بريو قدموا فيهـا عـدداً              كل من  وعقب تقرير   - ٦١
ومن بني هذه التوصيات توصيات مفادها       .التوصيات امللموسة إىل اللجنة وباقي املشاركني يف يوم املناقشة العامة         

 والوطنية، وأنه ينبغي تضمني املنـاهج الدراسـية          يف مناقشة امليزانيات احمللية    أن األطفال ينبغي أن يشركوا فعلياً     
 .معلومات بشأن العملية املتعلقة بامليزانية

ليوم ، واملقرر العام     السيد نوربريتو ليفسكي، وهو نائب رئيس جلنة حقوق الطفل سابقاً          قامويف اخلتام،     - ٦٢
نت وجود حاجة واضحة إىل اتباع هنج شـامل   فيها أن املناقشات بيتعليقاته اخلتامية مربزاًبتقدمي ، املناقشة العامة 

وشدد السيد ليفسكي على أمهية وجود عملية تشاركية يف سياق وضع وتنفيذ  .وقائم على احلقوق يف جمال امليزنة   
التدرجيي ال تعين بأي شكل من ر املشاركني بأن مسألة اإلعمال وذكّ .السياسات العمومية اليت تؤثر على األطفال     

الدول أن تؤجل التزاماهتا الفورية وأعماهلا الرامية إىل ضمان أوسع نطاق ممكن مـن التمتـع                األشكال أن على    
باحلقوق ذات الصلة باملوضوع الناشئة عن االتفاقية، وشدد على دور الرصد الذي يتعني على املؤسسات الوطنية                

ملؤسسات املالية الدولية ينبغي أن     إىل أن ا  أيضاً  وأشار السيد ليفسكي     .حلقوق اإلنسان أن تقوم به يف هذا الصدد       
م عن كثب أثر سياساهتا على األطفال وأن تضع يف احلسبان خطط العمل الوطنية ومبدأ املصاحل الفضلى للطفل تقّي

على وجود حاجة إىل التنسيق احلكومي علـى        أيضاً  وشدد   .يف سياق ما تتخذه من قرارات على الصعيد الوطين        
واختتم كلمته بأن أشار إىل أمهية مؤشر التنمية البشرية كمقياس ملستوى التمتع  .حملليالصعيد الوطين واإلقليمي وا

  .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 تاميةاخلتوصيات ال - جيم 

  التشريعياإلطار

 إضـافة إىل     من االتفاقية تؤكد التزام الدول األطراف باختاذ تدابري تشريعية،         ٤أن املادة   إىل   اللجنة   تشري  - ٦٣
 لتسخريأولوية  ولكفالة إيالء ما يلزم من       . احلقوق اليت تقرها االتفاقية    إعمال التدابري املناسبة، من أجل      غريها من 
وطين النسبة املئوية من ميزانية الدولة اليت       التشريع  البعض الدول إىل أن حددت يف       ب وصل األمر ألطفال،  ل املوارد

وهذا النهج املتمثل يف تضمني  . موارد مناسبة لألطفال على وجه التحديد ختصصحبيثجيب أن ختصص لألطفال، 
 امليزانية، حبيث تكون السلطات العمومية مساءلة عن استخدام املوارد           يف  ملخصصات  قانونياً لي حتديداً احملتشريع  ال

 . األطفالألطفال هو هنج تؤيده اللجنة هبدف تشجيع الدول على إلزام نفسها باالستثمار يفل املسخرة
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إذ تقر اللجنة بأن وجود إطار تشريعي مناسب هو شرط مسبق أساسي لتخصيص املوارد لألطفـال                  - ٦٤
ختصيص نسبة  يرمي إىل    تشريعي   يف وضع أساس  على حنو منصف وفعال، فإهنا تشجع مجيع الدول على النظر           

يح إجراء تقييم مستقل ومنـهجي       هذا القانون بآلية تت    يقترنوينبغي أن    . لألطفال العامةحمددة من النفقات    
 .للنفقات العامة املتعلقة باألطفال

 "املوارد املتاحة"مفهوم 

 ختصيص املوارد الالزمة إلعمال حقـوق       نتؤكد اللجنة من جديد أن الدول مسؤولة يف املقام األول ع            - ٦٥
من اجملتمع الدويل عن طريق     لة  احملصاملوارد  أيضاً   "املوارد املتاحة "ويشمل مصطلح    .الطفل كما حتددها االتفاقية   

 املوارد على    مدلول وجيب فهم  .املساعدة الدولية، وهي موارد ينبغي أن تكمل املوارد املتاحة على الصعيد الوطين           
شمل املوارد املالية وأنواع أخرى من املوارد ذات الصلة بإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،           يأنه  

أنه يشمل  املوارد على  مدلولفهمأن ُيوينبغي  .ية والتكنولوجية والتنظيمية والطبيعية واملعلوماتمثل املوارد البشر
 . الكمياجلانب النوعي وأال ُيحصر فقط يف اجلانب

 املوارد االقتصادية والبشرية والتنظيمية املتاحـة        دورياً ددع اللجنة الدول األطراف على أن حت      شجُِّت  - ٦٦
 يف  تضعهما معاً ، إضافة إىل املوارد اليت ُتستخدم بالفعل يف إعمال هذه احلقوق، وأن             إلعمال حقوق األطفال  

من وتشجع اللجنة الدول األطراف بصفة خاصة على تقييم املوارد املتاحة        .ملوارد املتاحة ا تقييم   عند احلسبان
ويف هذا الصدد،    .ة والثقافية عمال احلقوق االقتصادية واالجتماعي   إل سخر يتجاوز التدابري املالية اليت ت     منظور
 . أهم موارد متاحة لألطفالفهما،  منهجياً واألسر دعماًاآلباءعلى أمهية دعم اللجنة تشدد 

  عملية امليزنة والسياسات االجتماعية وحقوق اإلنسان

لسياسات تشدد اللجنة على أن الغرض النهائي للسياسات العامة، مبا فيها السياسات املتعلقة بامليزانية وا               - ٦٧
أن النمو واالستقرار االقتصاديني ينبغـي أن       على   ، كما تشدد   اإلعمال الشامل للحقوق   يف يتمثلاملالية، جيب أن    

توازن بني  الضمان  ملسألة   بالغة اللجنة أمهية    وتويل .ام التنمية البشرية وليس غاية يف حد ذاهت        خلدمة  وسيلة ايكون
إىل وصول بتعزيز ال فقط  ال يرتبط   بقوة على أن االستثمار االجتماعي      السياسات االقتصادية واالجتماعية، وتشدد     

وإمنـا   ، ضمن عالقة متناسبة طردياً    هذه اخلدمات وإعمال حقوق اإلنسان،    نوعية  خلدمات االجتماعية وحتسني    ا
بشري مـن   الرصيد ال ب االرتقاءعن طريق   ،   األجل الطويل  ، يف إلنتاجية ورفع القدرة التنافسية   ا بزيادةأيضاً  يرتبط  

 .خالل االستثمار يف التعليم والصحة والتغذية

 ، كانت الدول قد أكدت جمدداً     )٢٧/٢- قرار اجلمعية العامة د إ     ("عامل صاحل لألطفال  "يف الوثيقة املعنونة      - ٦٨
التزامها بتعبئة وختصيص موارد إضافية على الصعيدين الوطين والدويل، وبإيالء األولوية لألطفـال يف خمصـصات                

 على نطاق واسع باعتباره  مفهوم أضحى اآلن مقبوالً"االستثمار يف األطفال"و .يزانيات، مستنرية يف ذلك باالتفاقيةامل
ألولويات االجتماعية واالقتصادية ألية يف ا أساسي مطلبأفضل ضمان لتحقيق تنمية بشرية منصفة ومستدامة، وهو        

يع حقوق اإلنسان مترابطة وال تقبل التجزئـة، وعلـى أن   ويف هذا الصدد، تشدد اللجنة أيضاً على أن مج   .حكومة
 .التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أمر يتداخل مع التمتع باحلقوق املدنية والسياسية
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عوامل من قبيل مستوى الالمركزية، وعمليات التخطيط الوطنية ودون الوطنية،          كيف أن    اللجنة   تؤكد  - ٦٩
كما تؤكد أمهيـة    ،  عليهملوارد أو تؤثر     ا ختصيصحتدد   على صعيد التنفيذ، ودور اجملتمع املدين        واهلامش التقديري 

تمتعهم باحلقوق االقتـصادية    ب االرتقاءهذه املخصصات بالفعل إىل األطفال وتؤدي إىل        القنوات اليت تصل عربها     
 .واالجتماعية والثقافية

ختصيص لنجاح يف   دارة املالية العامة هو شرط مسبق ل      تشدد اللجنة كذلك على أن وجود نظام جيد لإل          - ٧٠
على األخذ بنظام مالئم يف      الدول األطراف    حترصويف هذا الصدد، ينبغي أن       .املوارد على حنو مناسب يف بلد ما      

 . على حتليل امليزانياتمتينةكون إلدارهتا العامة قدرة يأن على  وامليزانية ةمنهجي

 من الدول   جهدكحيقق عائدات اقتصادية عالية، و    استثمار  من أجل األطفال    بالنظر إىل أن االستثمار       - ٧١
 لضمان أن تكون االستثمارات وغريها من املوارد املخصصة لألطفال أداة للوفاء حبقوق األطفـال،               األطراف

 :توصي اللجنة الدول األطراف مبا يلي

د املتاحـة   رن أعلى عائـد للمـوا     إيالء األولوية لألطفال يف خمصصات ميزانياهتا كوسيلة لضما        )أ( 
 ؛لألطفالاالستثمار يف األطفال يف ميزانية الدولة عن طريق جتميع مفصل للموارد املخصصة حجم  وإبرازاحملدودة؛ 

النظر يف استخدام رصد وحتليل للميزانية قائمني على احلقوق، وإجراء تقييمات لألثر علـى          )ب( 
 ؛"ختدم املصاحل الفضلى للطفل"هلا لالستثمارات يف أي قطاع أن كيفية اليت ميكن من خالال ملعرفةالطفل 

اتباع هنج شامل حيال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألطفال، وال سيما عن طريق              )ج( 
حتديد الوزارات واإلدارات اليت تتناول قضايا األطفال وباحلرص على أن تكون باقي الوزارات أيضاً قادرة على             

 . كيفية انسجام ميزانيتها وبراجمها مع إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألطفالتبيان

التركيز على املخصصات الرامية إىل حتقيق النمو االقتـصادي         تجنب أن يكون    بأيضاً  توصي اللجنة     - ٧٢
االقتـصادي الكلـي    طار  اإل مواءمةويف هذا الصدد، ينبغي      .على حساب اإلنفاق على القطاع االجتماعي     

 ومبادئ عـدم التمييـز واملـصاحل    ، اتفاقية حقوق الطفلمستند إىللتنمية البشرية لإطار  مع  ألهداف النمو   
 هـذا اإلطـار     بلورةوينبغي أن توضع يف احلسبان عند        . واملساءلة ، والشمولية ، واملشاركة ،الفضلى للطفل 

، وورقات استراتيجية احلد من الفقر القائمـة علـى          "عامل صاحل لألطفال  "األهداف اإلمنائية لأللفية، وخطة     
 . لالتفاقيةاحلقوق، وخطط العمل الوطنية من أجل األطفال املوضوعة وفقاً

 الشفافية واملساءلة يف سياق ختصيص املوارد واستخدامها

مليزانية  كون ا  مدىملا كانت امليزانيات الوطنية وثائق سياساتية أساسية تعكس أولويات احلكومات، فإن              - ٧٣
 مبستوى فعالية وكفاءة تدبري امليزانية ومبدى إيالء األولوية  وثيقاًاًأداة ختدم إعمال حقوق األطفال أمر يرتبط ارتباط

وبالتايل فإن من األمهية مبكان أن تضمن الدول األطراف باستمرار شفافية            .فيها لالستثمارات من أجل األطفال    
ويفترض يف الشفافية الداخلية إتاحة املعلومات املتعلقـة         . أو خارجياً   داخلياً عملية ختصيص موارد امليزانية، سواء    

باإليرادات والنفقات لكافة اهليئات احلكومية اليت جتري تقييمات حتديد األثر ملعرفة كيف يتوقع أن تؤثر القرارات   
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 ويف متناول   منفتحةية ينبغي أن تكون     أما الشفافية اخلارجية فيفهم منها أن امليزان       .اإلنفاقية الرئيسية على األطفال   
مجيع اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك اجملتمع املدين، وأن املعلومات املتعلقة خبيارات امليزانية وخمصصاهتا متاحة 

 .للجمهور بلغة مفهومة وسهلة وبأسلوب يراعي األطفال

 بضعف قدرات امليزنة، ، وقد يتأثر أحياناًباً صعقد يكون احلصول على بيانات امليزانية والتحقق منها أمراً  - ٧٤
 الدقيقة للبيانات واملؤشرات، إضافة إىل التحليل الفعال للميزانية         املعاجلة املنهجية لذا فإن    . أخرى بالفساد  وأحياناً

 .شرطان يف غاية األمهية لرصد اجلهود الرامية إىل إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألطفال

 :توصي اللجنة مبا يلي  - ٧٥

وينبغي أن تكون عملية  . بشأن ميزانيات الدولة   العامأن تشجع الدول األطراف على احلوار        )أ( 
وجِّهة لصياغة وينبغي أن تتاح للعموم بلغة يسهل فهمها املعلومات املتعلقة باملعايري املُ .امليزنة شفافة وتشاركية 

 واملراقبةوجِّهة لتخصيص املوارد، وذلك لتشجيع املساءلة      لك األولويات املُ  وتنفيذ امليزانيات الوطنية، مبا يف ذ     
 من جانب اجلمهور؛

م فعالة لتتبع املوارد من حيث ختصيصها واستخدامها، ونظام شامل جلمـع            ظُوضع وتنفيذ نُ   )ب( 
وتكون تتيح املقارنة الدولية  اليت املعمول هباالبيانات املتعلقة باألطفال، مبا يف ذلك البيانات املالية واملؤشرات 

  للمراجعة الدورية؛خاضعة

 تقارير الدول األطراف املقدمة مبوجب االتفاقية معلومات حتليلية إحصائية عن خمتلف      نيتضم )ج( 
خمصصات امليزانيات هبدف متكني اللجنة من أن تقيم على النحو املناسب األمهية اليت توليها الدول األطراف                

 املوارد املتاحة والنسبة املخصصة  حجموينبغي أن تشري هذه البيانات اإلحصائية إىل . باألطفالللميزنة املتعلقة
وينبغي أن تشري هذه املعلومات بوضـوح إىل نـسبة املخصـصات             . حبسب القطاع  مع تفصيلهما لألطفال،  

ل املثال ال احلـصر،     والنفقات املتعلقة باألطفال مقارنة باألولويات األخرى للحكومة، مبا يف ذلك، على سبي           
 املخصصات والنفقات العسكرية؛

طريق يف عملية وضع امليزانية، عن   مجيع اجلهات صاحبة املصلحة على الصعيد الوطينإشراك )د( 
 حليل امليزانيات؛بت منها بذل جهود لتسهيل وتشجيع التثقيف خطوات

مية واملسؤولني وبـاقي    ضمان مساءلة مستمرة ومنهجية للدول األطراف واإلدارات احلكو        )ه( 
ولكي يتسىن إعمال هذه املساءلة على حنو  .اجلهات صاحبة املصلحة املشاركة يف عملية امليزنة املتعلقة باألطفال

وعلى  هاتبديدمنع  والكفاءة يف استخدام املوارد انعدام لتقوميشجَّع الدول األطراف على اختاذ تدابري ، ُتمتسق
  العموميني عن أعماهلم؛وظفنياملوضع آليات فعالة ملساءلة 

   ممثل عن وزارة املالية يف الوفد الذي يقـدم تقريـر الدولـة الطـرف إىل اللجنـة                   إشراك )و( 
 .مبوجب االتفاقية
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  األطفال وغريهم من أصحاب املصلحةإشراك

تنفيذ بـاقي    من االتفاقية كجزء ال يتجزأ من        ١٢تعيد اللجنة تأكيد التزام الدول األطراف بتنفيذ املادة           - ٧٦
ويف هذا الصدد، تؤكد اللجنة أمهية أن تكون عملية ختصيص املوارد عملية تشاركية إىل أبعد حد  .أحكام االتفاقية

على أمهية أيضاً وتشدد اللجنة  . منذ البداية يف وضع امليزانية وتنفيذها ورصدهاوآباؤهمممكن، وأن يشرك األطفال 
 .رسم السياسات ويف عمليات امليزانية، حسب االقتضاءاملشاركة الفعالة للمجتمع املدين يف 

إىل تسمع  ُي يف أن    الطفلحق  " بشأن   ٢٠٠٦سبتمرب  /يف ضوء يوم املناقشة العامة الذي نظم يف أيلول          - ٧٧
الدول اذ القرارات املتعلقة مبيزانيات اختحتكم وجود عملية شفافة ودميقراطية مبا حيدثه ، وإذ تقر اللجنة "آرائه
طراف على تعزيـز مـشاركة   على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تشجع الدول األ جيايب أثر إ من

 منها إتاحة مشاركة اآلباء واملعلمني ومقدمي الرعاية واألطفال         خطواتاألطفال يف عملية امليزانية، عن طريق       
 .التشاركيةجىن من العملية  ُت بالنتائج اليتإبالغهاأنفسهم يف القرارات املتعلقة بامليزانيات، وتطلب 

 اللجنـة مبخصـصات    بإبالغ من االتفاقية،  ٤ فيما يتعلق باملادة     ، الدول األطراف  تكتفيتوصي اللجنة بأال      -٧٨
بالعملية اليت رصدت من خالهلا هذه املخصصات، ومبستوى مشاركة األطفال وآبائهم           أن تبلغها أيضاً    امليزانيات بل   

بني خطة   وينبغي أن تتضمن التقارير معلومات عن أوجه الترابط على صعيد الوطين           .ذ القرار وجمتمعاهتم يف عملية اختا   
 .العمل الوطنية من أجل األطفال وغريها من الوثائق السياساتية ذات الصلة بالطفل وعملية امليزانية

 "أقصى احلدود"استخدام املوارد املتاحة إىل 

 والطريقة اليت ميكن هبا     من حيث مضمونه الدقيق   " اردها املتاحة أقصى حدود مو  "تقر اللجنة بأن مدلول       - ٧٩
لجنة يف حـد  ل بالنسبة للدول األطراف وقطاعات اجملتمع الدويل العاملة من أجل األطفال و       قياس ذلك متثل حتدياً   

تعقيدات  تلخصمبحدودية املتغريات اإلحصائية وبأن مؤشرات حقوق اإلنسان ال ميكن أن أيضاً وتقر اللجنة  .ذاهتا
بيد أن اللجنة تؤكد أمهية أدوات التقييم يف         .يف سياقات متباينة  ووخصائص حقوق اإلنسان على مستوى فردي       

استخدام املوارد وتقر باحلاجة إىل وضع مؤشرات قابلة للقياس ملساعدة الدول األطراف يف رصد وتقييم التقـدم                 
 .احملرز يف تنفيذ حقوق الطفل كما حتددها االتفاقية

إذ تشيد اللجنة باملبادرة القائمة ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان املتمثلة يف وضع جمموعة شاملة                 - ٨٠
ومفصلة ومشتركة من مؤشرات حقوق اإلنسان، تدعو اليونيسيف إىل وضع مؤشرات خاصة باألطفال هبـدف               

وسيمكن نظام  .مال حقوق الطفلمساعدة الدول على حتسني صياغة سياساهتا ورصدها وتقييمها فيما يتعلق بإع      
، كاألهـداف اإلمنائيـة     ، مبا فيها األهداف املعترف هبا دولياً      املؤشرات هذا، باالقتران مع أهداف حمددة زمنياً      

 .لأللفية، من إبراز حتديات حقوق اإلنسان وتقييم ما يسجل من تقدم أو تراجع يف إعمال حقوق األطفال

 وارد واستخدامها من أجل األطفالختصيص املحتديد األولويات يف سياق 

 االعتراف جلميع األطفال جبميع احلقـوق       يستلزمتذكِّر اللجنة بأن مبدأ عدم التمييز الذي تنص عليه االتفاقية             - ٨١
ها ئاألطفال وإعطا املهمشة واحملرومة من    فئات  الويف هذا الصدد، تقر اللجنة باحلاجة إىل حتديد          .اليت تضمنها االتفاقية  

 .ية، مع عدم إمهال أو متييع االلتزامات اليت قبلتها الدول األطراف مبوجب االتفاقية بأي شكل من األشكالاألولو
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توصي اللجنة بأن تنظر الدول األطراف، يف سياق جهودها الرامية إىل إيالء األولوية إلعمال حقوق                 - ٨٢
تـسترشد   ما يتعلق بتخصيص املـوارد     أولويات وطنية في   حتديداألطفال يف السياقات الوطنية لكل منها، يف        

 هذه األولويات باالعتماد على هنج قائم على احلقوق، وإيالء          حتديدوينبغي   .باملبادئ العامة األربعة لالتفاقية   
 . واألشد حرماناًعناية خاصة لفئات األطفال األكثر هتميشاً

رصد أولوياهتا الوطنية املتعلقـة   إلحداث أثر حقيقي، ينبغي أن تكفل الدول األطراف إمكانية        توخياً  - ٨٣
ومع أن باإلمكان كفالة ذلك يف سياق االستعراض الربملاين، توصي اللجنة            . ومنتظماً  مستقالً باألطفال رصداً 

بشدة بأن تضع الدول األطراف آلية رصد تتيح إجراء استعراض خارجي لألولويات الوطنية يف ضوء املستوى 
وينبغي إدراج نتائج استعراض  .آللية صالحية إصدار توصياتل لى أن تسندعالفعلي لتمتع األطفال حبقوقهم، 

 .األولويات الوطنية يف التقارير الدورية املقدمة إىل اللجنة

  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاالعتدادأهلية 

سبل انتصاف فيما يتعلق جبميع لزم الدول بضمان إتاحة ، ُت) أعاله٦٤ و ٦٣انظر الفقرتني   (إضافة إىل التشريع      - ٨٤
 من احلقوق االقتـصادية  وتشري اللجنة إىل أن كثرياً    .حقوق اإلنسان، مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       

؛  كحقوق قابلة للتطبيق قانونياً    بقبول واسع واالجتماعية والثقافية اليت تنص عليها االتفاقية هي حقوق سبق أن حظيت            
بيـد أن    .تشريعات الوطنية لكثري من الدول ويف املمارسة أيضاً       ال حق أدرج يف     وإلزامية التعليم االبتدائي مثالً   فمجانية  

ساسية للنماء املتكامل لألطفـال   األ من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةبالعديد ال تزال مل تعترف   كثرية دوالً
وتقر اللجنة بأن إعطاء مغزى كامل للحقوق االقتصادية واالجتماعية  .اكمميكن االعتداد هبا أمام احمل حقوق كمهورفاه

 .االعتداد هبذه احلقوق يف املمارسة احملليةإتاحة  يوجب حسبما كرستها االتفاقية، ،والثقافية لألطفال

 توصي اللجنة بأن تضمن الدول األطراف متكن هيئات الفصل احمللية بإتاحة االعتداد التام حبقـوق                - ٨٥
 . كامالًاألطفال االقتصادية واالجتماعية والثقافية، هبدف ضمان إعمال هذه احلقوق إعماالً

ينبغي أن تضمن الدول األطراف أن تكون اإلجراءات القضائية مراعية ومالئمة للطفـل، وإتاحـة                 - ٨٦
   األطفال   بشؤون املعين عن طريق جهات منها أمني املظامل         لألطفال وممثليهم   وميسورة مشورة قانونية مستقلة  

 . حسب االقتضاء،أو اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

 اإلعمال التدرجيي

 للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تالحظ اللجنة أن مبدأ         "اإلعمال التدرجيي "فيما يتعلق مبسألة      - ٨٧
 ه احلقوق ليست قابلة للتطبيق فوراً     ر على اعتبار أن هذ    فسَّساء فهمه يف كثري من األحيان ويُ      اإلعمال التدرجيي يُ  

 . ال يعدو كونه تطلعياًوأن هلا طابعاً

 على الـدول األطـراف يف        فورياً فهم اإلعمال التدرجيي باعتباره يفرض التزاماً     توصي اللجنة بأن يُ     - ٨٨
م للحقـوق  االتفاقية باختاذ تدابري حمددة اهلدف لالنتقال بأقصى ما ميكن من سرعة وفعالية حنو اإلعمال التـا      

،  فوريـاً  لتزامات تتطلب تنفيذاً  اوبصفة خاصة، تشدد اللجنة على وجود        .افيةقاالقتصادية واالجتماعية والث  
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بصرف النظر عن مستوى املوارد املتاحة، أي التزام ضمان عدم التمييز يف التمتع هبذه احلقوق والتزام اختاذ                 
وات تراجعية من شـأهنا أن تعيـق التمتـع بـاحلقوق     والتزام عدم اختاذ أية خط   .خطوات فورية حنو إعماهلا   

 .يف التزام السعي حنو اإلعمال التدرجيي هلذه احلقوق أصيالً االقتصادية واالجتماعية والثقافية يعترب التزاماً

 . ملفهـوم اإلعمـال التـدرجيي      ة موازي مكانة للدول   "احلد األدىن من االلتزامات األساسية    "حتتل فكرة     - ٨٩
 أن ُيضمن، على األقل، وجود حد أدىن من الشروط اليت ميكن للشخص أن يعيش   هبااألساسية يقصد   فااللتزامات  

وقد أكدت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بصورة منهجية هذا االلتزام             .يف ظلها بكرامة  
املـضمون   مـن    احلـد األدىن  (األوقات  الذي يقع على الدول واملتمثل يف وجود حد أدىن من احلماية يف مجيع              

األغذية األساسية، وخدمات الرعاية الصحية األساسية على قـدم   :كفالة االحتياجات التاليةيف سياق  ) األساسي
ن، والضمان االجتماعي أو خدمات املساعدة االجتماعية، ومحاية األسـرة،          ااملساواة، واملأوى واملسكن األساسي   

الدول، بصرف النظر عن مستوى تنميتها، ملزمة باختاذ تدابري فوريـة لتنفيـذ هـذه               ومجيع   .والتعليم األساسي 
وحيثما يتضح أن املوارد املتاحة غري كافية، فإن الدولة املعنية تظل ملزمة بالسعي              .االلتزامات على سبيل األولوية   

، فإن االمتثال لاللتزامات    لذا .إىل ضمان أوسع نطاق ممكن من التمتع باحلقوق الوجيهة يف ظل الظروف السائدة            
 . على توافر املواردذات الصلة بصلب حق من احلقوق ال ينبغي أن يكون متوقفاً

لحقوق ل املضمون األساسي  احلد األدىن منتعترب اللجنة أن الدول األطراف ملزمة بأن تليب على األقل  - ٩٠
 التدابري "مالءمةمدى " لق تقييمها الذايت    االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتوصي الدول األطراف، يف سيا       
بحث عن بأن تاحترامها والوفاء هبا،    مدى  املتخذة حلماية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألطفال و       

تقييم " املعنون اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف بيان اللجنة حددهتااملعايري اليت  كثب
 " مبوجـب بروتوكـول اختيـاري للعهـد       ´بأقصى ما تسمح به املـوارد املتاحـة       ´لتزام باختاذ خطوات    اال

(E/C.12/2007/1)وأن تطبقها فيما يتعلق باألطفال . 

 دور التعاون الدويل

 مـن   ٤تشري اللجنة إىل وجود آراء متباعدة بشأن ما إذا كانت اإلشارة إىل التعاون الدويل يف املـادة                    - ٩١
 ألمور منها   ، توخياً  من جانب الدول األطراف باالخنراط يف املساعدة اإلمنائية الدولية          قانونياً ية متثل التزاماً  االتفاق

 .٤ إعمال احلقوق الوارد ذكرها يف املادة بصفة خاصة

ل وجيب على الدو .تعتقد اللجنة أن حقوق األطفال مسؤولية مشتركة بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية  - ٩٢
األطراف أن حتترم وحتمي احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألطفال يف مجيع البلدان بدون استثناء، وأن               
 .تتخذ مجيع التدابري املمكنة إلعمال هذه احلقوق حيثما تكون يف وضع يسمح هلا بذلك عن طريق التعاون اإلمنائي

 يف املوارد مسؤولية التعاون والتماس املـساعدة علـى   شديداً ويف الوقت ذاته، تقع على البلدان اليت تواجه شحاً  
االعتماد على الدعم اخلارجي، وجيب على      بلذا فإن عدم اختاذ إجراءات أمر ال ميكن تربيره فقط            .الصعيد الدويل 

مان تعبئة أقصى قدراهتا لض   عن طريق    أن تتحمل عبء تبيان بذهلا لكافة اجلهود املمكنة          ، على األقل  ،تلك الدول 
  أو فئـات   أوسع نطاق ممكن من التمتع باحلقوق الوجيهة يف ظل الظروف السائدة، وال سيما فيما يتعلق بأفراد               

 . واألكثر هتميشاًاجملتمع األشد حرماناً
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) ٢٠٠٣(٥ من تعليقها العام رقم ٦٤ إىل ٦١إن اللجنة، إذ تشري إىل آرائها الواردة يف الفقرات من   - ٩٣
 : لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، توصي مبا يليبشأن التدابري العامة

، مبا يف ذلك هدف األمم املتحدة املتمثل أن تفي الدول األطراف باألهداف املتفق عليها دولياً  )أ( 
 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الدولية، وأن تتخذ مجيع التدابري املمكنة ٠,٧يف ختصيص 

 بغية تأمني حصول اجلميع على اخلدمات االجتماعية األساسـية ذات          ٢٠/٢٠غ أهداف مبادرة     إىل بلو  سعياً
  النوعية املثلى على أساس مستدام، بوصف ذلك مسؤولية مشتركة بني الدول النامية والدول املاحنة؛

بصورة مباشرة  للمساعدة اإلمنائية الدولية املتعلقة تعترب الدول األطراف املاحنة االتفاقية إطاراً )ب( 
وينبغي أن تكون برامج الدول املاحنة قائمة على احلقوق وأن يرصد جزء من الدعم               .باألطفال أو غري مباشرة  

ويف هذا الصدد، ترحب اللجنة بسن تشريع للمعونـة          . إلعمال حقوق األطفال   الدويل الذي تقدمه خصيصاً   
 على ذلك، هبدف ضمان احترام حقـوق الطفـل           ملبادئ االتفاقية ولروحها وتشجع    والتعاون الدوليني وفقاً  

  ومحايتها يف مجيع القطاعات اليت يشملها التعاون اإلمنائي الثنائي واملتعدد األطراف للدول األطراف؛

ا م منـه   مناسـباً  أن ختصص الدول األطراف اليت تتلقى املعونة واملساعدة الدوليتني جـزءاً           )ج( 
  لألطفال، على سبيل األولوية؛

صص املؤسسات املالية الدولية بانتظام وبصورة منهجية نسبة من دعمها الدويل إلعمال    أن خت  )د( 
 اشتراطاهتا، وأن يـشكل مبـدأ        أثر على حقوق األطفال، مبا يف ذلك      حقوق األطفال وأن تقيم أثر أنشطتها     

  تنفيذها؛يف  سياسات وما تضعه من في رئيسياًاملصاحل الفضلى للطفل اعتباراً

 تعمل املؤسسات املالية الدولية وغريها من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات     ينبغي أن  )ه( 
غري احلكومية إىل جانب احلكومات املتلقية من أجل تعزيز قدرهتا على إعمال ميزنة قائمة على احترام حقوق                 

  ضمان الفعالية يف تنسيق املعونة؛من أجل  امليزانيات الوطنية ويف سياقالطفل 

  غي أال تتوقف املعونة الثنائية واملتعددة األطراف على أية شروط قد يكون هلا أثر سـليب                ينب )و( 
 .أو ضار على حقوق األطفال وغريهم من الفئات املهمشة واحملرومة

 تتابعها اللجنةسالتوصيات اليت 

 الـدول   تقر اللجنة بأمهية العمل على حنو دؤوب من أجل تطوير مبادئها التوجيهية هبدف مساعدة               - ٩٤
 .األطراف يف اإلبالغ عن وفائها بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية

 من االتفاقيـة    ٤ستستطلع اللجنة إمكانية صياغة تعليق عام بشأن املسائل ذات الصلة بتنفيذ املادة               - ٩٥
 .لتناول املسائل اليت نوقشت خالل هذا اللقاء
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  يوم املناقشة العامة املقبل-  ثامناً

، موضوع يوم املناقشة    ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٥، اليت عقدت يف     ١٢٨٤ة يف جلستها    اعتمدت اللجن   - ٩٦
وستواصل اللجنـة مناقـشة      . تعليم األطفال يف حاالت الطوارئ     حمورهالعامة املقبل الذي ستنظمه والذي سيكون       

 .٢٠٠٨ فرباير/ شباط- يناير /كانون الثايناليت ستعقد يف  العام يف الدورة الثامنة واألربعني هاملوضوع وستعتمد إطار
 .٢٠٠٨سبتمرب /تنظيم يوم املناقشة العامة خالل الدورة التاسعة واألربعني للجنة، يف أيلولقد ُخطِّط لو

  االجتماعات املقبلة-  تاسعاً

  :فيما يلي مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة واألربعني للجنة  - ٩٧

  .نة اجلددأداء العهد الرمسي ألعضاء اللج  - ١

  .إقرار جدول األعمال  - ٢

  .املسائل التنظيمية  - ٣

  .تقدمي الدول األطراف لتقاريرها  - ٤

  .النظر يف تقارير الدول األطراف  - ٥

  .التعاون مع هيئات األمم املتحدة األخرى والوكاالت املتخصصة وغريها من اهليئات املختصة  - ٦

  .أساليب عمل اللجنة  - ٧

  .يوم املناقشة العامة  - ٨

  .التعليقات العامة  - ٩

  .االجتماعات املقبلة  - ١٠

 .مسائل أخرى  - ١١

  اعتماد التقرير- عاشراً 

، يف مشروع التقرير عن     ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٥ املعقودة يف    ١٢٨٤نظرت اللجنة، يف جلستها       - ٩٨
 .واعتمدت اللجنة التقرير باإلمجاع .السادسة واألربعنيدورهتا 
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  املرفق األول

 نة حقوق الطفلأعضاء جل

 بلد اجلنسية اسم العضو

 قطر ∗∗السيدة علياء آل ثاين

 كينيا ∗∗السيدة جويس أليوش

 باراغواي  ∗السيدة روزا ماريا أورتيز

 غانا  ∗السيدة آنييس أكوسوا أيدو

 كندا  ∗∗السيد ديفيد برنت بارفيت

 ليتوانيا  ∗السيد داينيوس بوراس

 أوغندا ∗∗السيد أويتش بوالر

 إيطاليا ∗د لويدجي تشيتاريالالسي

 مصر  ∗السيدة مشرية خطاب

 سويسرا  ∗∗السيد جان زرماتن 

 النرويج ∗∗السيدة لوسي مسيث

 بنغالديش ∗∗السيد كمال صديقي

 صربيا ∗∗ ساهوفيتش- السيدة نيفينا فوكوفيتش 

 اجلزائر ∗السيد كامل فياليل

 تونس ∗السيد حامت قطران

 أملانيــا ∗مبانالسيد لوتار فريدريش كرا

 مجهورية كوريا ∗∗السيدة يانغي يل

 هنغاريا  ∗السيدة ماريا هريتسوغ

                                                      

  .٢٠١١فرباير / شباط٢٨تنتهي مدة العضوية يف   *
  .٢٠٠٩فرباير / شباط٢٨تنتهي مدة العضوية يف   **
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Annex II 

DAY OF GENERAL DISCUSSION:  LIST OF REPRESENTATIVES OF 
STATES PARTIES, ORGANIZATIONS AND BODIES REGISTERED 

FOR PARTICIPATION 

3 - D Trade Human Rights - Equitable Economy, Action for Children and Youth Aotearoa Incorporated, 
Adhoc Working Group from Africa and Save the Children Sweden, Aflatoun CHILDS SAVINGS 
INTERNATIONAL, AL ZAHRAA Forum, Anglicare Victoria, Arigatou Foundation, Burundian youth 
for peacebuilding and young refugees integration. BYPR, Campana Nacional en el presupuesto publico 
Las Ninas y los Ninos Primero, Asociacion Nacional de Centros, Universidad del Pacific, Caritas Europa, 
Caritas Internationalis, Central Union for Child Welfare, Centre Haitien pour la défense des droits de 
l’enfant (CHADDE), Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), Child Helpline International, 
Child Rights equality Action Training Exchange, Child Rights Information Network (CRIN), Child to 
Child Local NGO, Children’s law centre, Comité de los Derechos del Nino Uruguay, Committee on 
Economic, Social and Cultural Rights, Community Law Centre, University of the Western Cape, 
Consultant on Human Rights and Children’s Right and Development, Consultant CRC rights, 
Coordination des ONG pour les droits de l’enfant, Coordinatora Institucional de Promocion por los 
Derechos de la Ninez CIPRODENI, CRAS ONLUS, creaeXchange, Defense for children international 
(DCI) - International Secretariat, Defense for children international Belgium, Department of Political 
Science - University of Hawaii, ECPAT International, EveryChild, Faculty of economics & political 
science, Cairo University, Federation for the Protection of Children’s Human Rights, Flemish Ministry of 
Culture, Youth, Sport and Media, GURISES UNIDOS/REDLAMYC (Red latinoamericana y caribena 
por la defensa de los derechos de los ninos, ninas y adolescentes, HAQ: Centre For Child Rights, Human 
Rights Centre, Queen’s University Belfast, Human Rights Centre, University of Essex, Ibfan-gifa, India 
Alliance for child rights, Institut International des droits de l’Enfant, Interagency Panel on Juvenile 
Justice, Inter-American Children’s Institute - Organization of American States, International Peace 
bureau, International Federation of Social Workers, International Federation Terre des Hommes, Iraqi 
democratic forum, Irish Ombudsman for Children’s Office, Istituto degli Innocenti - Florence, 
JAGGARTA social welfare organization, Live alive foundation, Mercycorps, Municipality of Genoa - 
Direction Person’s Service, National Coalition for the Implementation of UN-CRC, Nicaraguan 
Coordinating Federation of NGO that work with the Childhood and the Adolescence (CODENI), 
Norwegian Centre for Human Rights, Office of the Court Administrator, Supreme Court of the 
Philippines, Organizacion de la Nacion Aymara (ONA), Pakistan International Education Foundation, 
Pestalozzi Children’s Foundation, Physicians for Human Rights, Plan Finland, Plan Norway, Public 
Health Agency of Canada, Division of Childhood + Adolescence, Red para la Infancia y la Adolescencia 
de El Salvador, Save the children, Save the Children Norway, Save the children Norway 
(NICARAGUA’s Programme), Save the Children SEE, Save the Children Suecia - Oficina regional para 
America latina y el Caribe, Save the Children Sweden, Save the Children UK, Scotland’s Commissioner 
for Children and Young People, SOS-Kinderdorf International, Sozial Department Zurich, Terre des 
Hommes - Aide à l’enfance, The African Child Policy Forum, The Jamaica Observer TEENage Writers’ 
Club, UN Special Rapporteur on Adequate Housing, UNESCO PARIS, UNICEF, UNICEF Canada, 
UNICEF Chair in Children’s rights, Faculty of Law, University of Antwerp, Universidad del Pacifico - 
Centro de Investigacion, University Cairo, University of Fribourg, WORLD BANK, World Initiative for 
Orphans, World Vision International. 
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Annex III 

DAY OF GENERAL DISCUSSION:  LIST OF SUBMISSIONS 

A.  Non-governmental and governmental organizations  
and United Nations agencies 

HAQ Centre for Child Rights 

BfC India’s Financial Commitment to the Child 

Child Helpline International 

Child Helplines: The Role of Governments in Securing the Economic, Social and Cultural Rights of 
Children in Need of Care and Protection 

Children’s Law Centre 

Paper by the Children’s Law Centre and Save the Children on Resources and the Implementation of 
Economic, Social and Cultural rights under the CRC 

Aflatoun, Child Savings International 

The importance of Child Social and Financial Education 

International Peace Bureau 

Four key concepts in implementing CRC Article 4, and recommendations 

Centre on Housing Rights and Evictions 

Fulfilling the Right of All Children to Adequate Housing 

Save the Children Sweden, Ethiopia Programme 

Article 4 and International Cooperation: A case study from Ethiopia 

Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

Investments for the Implementation of Economic, Social and Cultural Rights of Children and 
International Cooperation (CRC art.4) 

Save the Children Sweden 

The role of States Parties in supporting parents as a resource for children 

International Save the Children Alliance 

Last in Line, Last in School report briefing 

Save the Children UK 

Budget Analysis as a tool for enabling realisation of children’s rights in South-East Europe 
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EveryChild 

EveryChild submission 

UNICEF - Belgique  

State obligations to respect, protect and fulfil children’s rights in development cooperation - Belgium  
case study 

Committee for Legal Aid to the Poor 

Written Contribution for DGD 2007 from CLAP 

Ad hoc working group on “Available Resources: The African Context; An African Perspective” 

Submission by ad hoc working group 

ECPAT - International Secretariat 

The use of resources to the “maximum extent” and its’ relationship to the participation rights of children 

Grupo Alianza para la Inversion en Niñez 

Centroamerica: Aportes para mejorar la inversión en niñez y adolescencia 

Elementos de calidad en la inversión en niñez y adolescencia 

Elementos de calidad para la inversión en niñez 

La inversión municipal directa en niñez y adolescencia - premisas y ejemplos 

Matriz para la utilización de los Elementos de Calidad en la Inversión en Niñez y Adolescencia como lista 
de chequeo de su cumplimiento 

Propuesta de Recomendaciones relacionadas a la aplicación del Art. 4 de la CDN 

Red latino americana y caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
REDLAMYC 

Los recursos disponibles y su asignación a favor de los niños 

La utilización de los recursos hasta el máximo 

Los niños primero - recomendaciones a los estados de la región de américa latina y el caribe 

Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes 

Inversión Pública en Infancia: acceso a la información, dificultades de cálculo y exigibilidad 

World Vision International 

World Vision International submission 
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Bureau International Catholique de l’Enfance/International Catholic Child Bureau 

L’application par la Russie de l’article 4 de la Convention des droits de l’enfant 

Propuesta de aporte de la Fundacion Navarro Viola al dia de debate general del comité de los derechos 
del niño para su 46 período de sesiones 

Asociación Nacional de Centros 

Los recursos disponibles y su asignación a favor de los niños 

La utilización de los recursos hasta el máximo 

UNICEF 

UNICEF’s Submission for the Day of General Discussion 2007 “Resources for Children - responsibility 
of States” 

Comité de los Derechos del Niño y Adolescente - Uruguay 

Situación y perspectivas sobre la inversión en la niñez y adolescencia en Uruguay: una mirada desde la 
sociedad civil organizada 

Red para la Infancia y la Adolescencia - El Salvador 

Inversión en los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Posición de América Latina 

B.  Individual submissions 

Mervat Rishmawi 

Written Contribution to the General Discussion Day 

George Kent 

Global obligations for children’s rights 

Justice Nimfa Cuesta Vilches 

Trafficking In Women And Children 

Prof. Dr. Fons Coomans 

Identifying the Key Elements of the Right to Education: A Focus on Its Core Content 

Prof. Dr. Wouter Vandenhole 

Is There a Legal Obligation to Cooperate Internationally for Development? 

----- 


